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SUNUŞ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “TIBBI ve AROMATİK BİTKİLER 

SEMPOZYUMU”     13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. 

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler, Tarla Bitkileri içerisinde bir seksiyon olarak bulunmaktadır. Tıbbi 

ve Aromatik Bitkiler ülkemizde ilk defa bir sempozyumun konusu olmuştur. Ulusal düzeyde 

planladığımız sempozyumumuz Üniversitelerimizden, Tarımsal Araştırma Enstitülerimizden, 

özel sektörden ve yurt dışından olmak üzere 100’den fazla bildiri özeti gönderilmekle büyük bir 

teveccühe mazhar olmuştur. 

Değerli Bilim Kurulumuzun özverili çalışmaları ile 38 adet bildiri özeti “Sunulu Bildiri” için 

önerilmiştir.  Program da buna göre ve 9 oturum olarak planlanmıştır.  

Sunulu bildiriler GOÜ Konferans Salonunda, Poster bildiriler de Konferans Salonu 

müştemilatındaki uygun alanlarda iki gün süre ile teşhir edilebilecek şekilde imkân 

hazırlanmıştır.  

Sempozyuma tam metinleri gönderilen tüm bildiriler tek bir cilt haline getirilmiştir. 

Kongre ve Sempozyum gibi büyük organizasyonlarda görülebilen bazı aksaklıklar, irademiz 

dışında sempozyumumuzda da olmuş olabilir. Bu bağlamda bizi rahatlatan husus, samimi 

gayretimizden asla şüphe etmeyeceğinize olan inancımız ve engin hoşgörünüzdür.  

Planlanan çevre gezileri, zihinlerinizde ve gönüllerinizde “Gülen Şehir Tokat”la ilgili güzel ve 

kalıcı bir anı bırakabilmek içindir. 

Düzenleme Kurulu üyelerimize, Bilim Kurulu üyelerimize ve alın teri-göz nuru hazırladıkları 

bildirileriyle sempozyumumuza hayat veren değerli bilim adamlarımıza,  

Teşrifleriyle bizleri onurlandıran sempozyum konusunun duayenleri emekli hocalarımıza, 

Yurt dışından katılarak sempozyumumuza uluslararası nitelik kazandıran misafirimiz olan 

saygın bilim adamlarına, 

Katılımcılarımızı yalnız bırakmayan değerli eşlerine, 

Katkılarıyla bizleri misafirlerimize karşı cesaretlendiren özel sektörümüzün temsilcilerine,  

Sempozyum boyunca set arkasında fedakârca çalışan isimsiz kahramanlara,  

Sempozyuma katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm öğretim elemanı mesai arkadaşlarıma ve 

öğrencilerime, 

Hazırlık ve sunum aşamasında katkısını gördüğümüz tüm kurum ve kuruluşlara müteşekkiriz.  

Sempozyum konusunun tüm paydaşlarıyla, bundan sonraki düzenlenecek olan bilimsel 

toplantılarda da sağlık ve esenlik içerisinde tekrar görüşebilmek en büyük arzumuzdur. 

 

 

Prof. Dr. Hüseyin KOÇ 

Sempozyum Düzenleme Kurulu 

Başkanı 
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ÖZET: Bitki büyümesine teşvik eden bazı bakteri izolatlarının ve bir ticari bitki aktivatörünün  
(ISR2000) reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinde herba ve yaprak verimi ile uçucu yağ oranı 

üzerine olan etkisi 2011 yılında Çukurova koşullarında araştırılmıştır. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında Tesadüf Bloklar Deneme Deseninde üç tekrarlamalı 

olarak kurulan denemede uygulama olarak; kontrolün yanı sıra dört farklı bakteri izolatı (K2C, 
M3, OSU142, SP245) ve bir bitki aktivatörü (ISR2000) kullanılmıştır.  Sera içerisine 

17.03.2011 tarihinde ekilen tohumlardan yetiştirilen fideler 09.05.2011 tarihinde tarlaya 

şaşırtılmıştır. Büyüme esnasında tüm bitkilere üç kez bakteri uygulaması yapılmıştır (26 Mayıs, 
2 Haziran ve 9 Haziran 2011). Tam çiçeklenme döneminde 28.06.2011 tarihinde hasat edilen 

bitkilerde; bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), yaş ve kuru herba verimleri (kg/da) ile yaş ve 

kuru yaprak verimleri (kg/da) belirlenmiştir. Ayrıca kuru yapraklarda uçucu yağ oranları (%) da 
saptanmıştır. Hasattan sonra tekrar çiçeklenen bitkilerde 28.10.2011 tarihinde ikinci bir hasat 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; birinci hasatlarda yaş (119.2 -1768.7 kg/da) ve kuru 

herba (149.3 -257.8 kg/da) ile yaş yaprak (425.1-745.2 kg/da) verimleri üzerine bakteri 

uygulamalarının etkisi istatistikî olarak önemli olup, K2C ve M3 bakteri izolatları 
uygulamalarından yüksek değerler alınmıştır. Bakteri uygulamalarının uçucu yağ oranları 

üzerine etkisi önemsiz olmakla beraber en yüksek değer % 0.99 ile M3 uygulamasından 

alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ocimum basilicum, bakteri izolatları, bitki aktivatörü, verim, uçucu yağ. 

EFFECT OF DIFFERENT BACTERIAL ISOLATES ON YIELD 

ANDESSENTIAL OIL CONTENT OF BASIL (Ocimum basilicum L.) 

ABSTRACT: This study was conducted to investigate effect of some bacterial isolates and a 

commercial plant activator (ISR2000) that promoting plant growth on herbage and leaves yield 

and essential oil content of  of basil (Ocimum basilicum L.) in the flowering stage under 
Cukurova conditions in 2011. The seeds were sewing on seedbed in the first week of March in 

2011 in the greenhouse.  The plants appeared on 17
th
 March. Basil seedlings were transplanted 

into plots in rows 40*20 cm on 09.05.2011.Field trials were arranged in the Complete 

Randomized Block Design with 3 replications in experimental area of Field Crops Department 
of Agricultural Faculty in Çukurova University. Four different bacterial isolates (K2C, M3, 

OSU142, SP245) and one bacterial activator (ISR2000) with control were used in the 

experiment. During the growth, bacterial application was done three times (May 26, June 2 and 
9, 2011). In the plant height (cm), number of branches (units/ plant), fresh and dry herbage 

yields (kg/ da), fresh and dry leaf yields (kg/da) were determined in plants was harvested in full 

flowering stage on 28.06.2011. In addition, content of essential oil of dry leaves was detected. 
The second harvest was done on October 28, 2011 because of flowering plants again. According 

mailto:htaghikhani@yahoo.com


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

4 

 

to the results; at the first harvest, bacterial application had significant statistical effects on fresh 

(119.2-1768.7 kg/da) and dry herbage yields (149.3 -257.8 kg/da)  and fresh leaf yields (425.1-
745.2 kg/da), K2C and M3 bacterial isolates application had higher values. The effect of 

bacterial isolates application on the essential oil contents were not statistical significant, the 

highest value was taken from application of M3 (%0.99). 
Key Words: Ocimum basilicum, bacterial isolates, plant activator, yield, essential oil. 

GİRİŞ 

Reyhan, Ocimum basilicum (2n=48, Lamiaceae familyası) tek yıllık, otsu, kokulu ve 30- 60 

cm boyunda olan bitkidir, kökeni Hindistanın kuzey batısı, Afrikanın kuzey doğusu ve orta 
Asyadır (Gill ve Randhawa, 1992). Bitkinin kullanılan organları yaprak, çiçekli dallar ve 

tohumlarıdır (Arabacı ve Bayram, 2004). Ocimum basilicum L. ve bir çok yabani türü tüm 

dünyaya dağılmış olup,  tıbbi özellikleri ile tanımlanmaktadırlar (Prakash ve Gupta, 2005). Bu 
bitki tıbbi amacıyla hazmettirici ilacı, idrar söktürücü ve uykusuzluk tedavisi için kullanılmakta 

olup, reyhanın yağı özellikle yemeklerde ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır (Vina ve 

Murillo, 2003). Ocimum cinsi geniş morfolojik ve kimyasal değişkenliğiyle tanımlanmakta 

olup, kolaylıkla çapraz tozlaşması çok sayıda alt tür ve çeşitlerin oluşumuna neden olduğundan 
morfolojik özellikleri ve uçucu yağın bileşenlerinde farklı olmaktadır (Krishnan, 1981; Simon 

ve ark., 1990). 

Reyhanın uçucu yağ miktarı bitkinin bulunduğu iklim koşullarına göre, % 0.5 ile % 1.5 

arasında değişmektedir. Uçucu yağın da genel olarak linalol, sineol, eugenol, kamfor ve methyl 

cinnamate en önemli bileşenlerdir (Simon ve ark., 1990; Ozek ve ark., 1995; Akgül, 1989; Rice, 
1979; Goril ve Pandev, 1998). Ana bileşeni  linalool  (Ozek ve ark., 1995; Akgül, 1989) olup, 

uçucu yağdaki olan oranı %40-60 %’dır (Lember kovics ve ark., 1993). Ayrıca reyhan büyük 

miktarda fenolik bileşiklerini içermektedir (Prakash, 1990). Reyhan kuru herba verimi yaklaşık 

olarak 1.2 ton/hektar yaş herba verimi 8-10 ton ve bazen 12 ton/hektar (Prakash, 1990) ve uçucu 
yağ verimi 8-10 kg/hektardır (Omidbeigi, 1997). Vömel ve Ceylan (1997)’a göre reyhanın kuru 

herba verimi 1551 kg/hektardır.  

Orhan ve ark. (2006)’a göre Erzurum şartlarında 2003 ve 2005 yılları arasında, bitki 

büyümesini teşvik edici etkileri olan Bacillus OSU142 (N2 fiksasyonu) ve M3 (N2 fiksasyonu 

ve fosfat cozucu) Heritage ahududu cesidine ait fidanlarda verimi, bitki gelişimi, yaprak 
orneklerinin besin elementleri kompozisyonu uzerine etkilerini araştırmışlardır. Özellikle 

Bacillus M3 bitki gelişimini teşvik etmiş ve verimi önemli derecede artırmıştır, kontrole gore 

M3 verimi %33.9, OSU-142 + M3 birlikte %74.9 oranında artırmıştır. 

Bu araştırmada bitki büyümesini teşvik eden bazı bakteri izolatlarının ve bir ticari bitki 

aktivatörünün  (ISR2000) reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinde herba ve yaprak verimi ile 

uçucu yağ oranı üzerine olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 

yürütülmüştür (37
o
01’05 N ve  35

o
21’33E, 73 m. deniz seviyesinden). Denemenin kurulduğu 

topraklar, Seyhan Nehrinin getirdiği alüviyal depozitlerden oluşmuş genç topraklardır. 

Solunumları orta derin ve derin olup, yalnız A ve C horizonları bulunmaktadır. Deneme alanı 

toprakları, genellikle killidir (Ortaş, 1996). Killi ve kireçli bir yapıya sahip deneme 

topraklarının pH’sı nötr olup, tuz oranı % 0.050 ile 0.055 arasında, 30 cm derinliğe kadar 
kullanılabilir P2O5 4.42 -5.52 kg/, azot içeriği % 0.14-0.16, kireç seviyesi ise % 38.5’dır. 

Deneme yerine ait yağış, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve ortalama sıcaklık, 2011 yılında mart 

ile ekim ayları arasındaki değerleri çizelge 1’de verilmiştir. 
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Reyhan tohumları Mart ayının ilk haftası serada hazırlanan fideliklere (1 kısım elenmiş 

toprak+1 kısım kum+1 kısım elenmiş çiftlik gübresi) ekilmiştir. Tohumlar 17.03.2011 tarihinde 

çimlenmeye başlatılmıştır, bitkiler ikinci gerçek yapraktan sonra plastik küçük saksılara 
şaşırtılıp, daha sonra 3-4 yaprak döneminde tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı 

olarak hazırlanan deneme alanına 09.05.2011 tarihinde şaşırtılmışlardır. Toplam deneme alanı 

35.52 m
2
 olup, bir parsel alanı 0.8m

2
 ve dikim sıklığı ise 40 ˟ 20 cm’dir. Dikimle birlikte saf 

madde olarak 4 kg/da azot verilmiştir. Denemede kontrolün yanı sıra dört farklı bakteri izolatı 

(K2C, M3, OSU142, SP245) ve bir bitki aktivatörü (ISR2000) kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan bakteri izolatları ile bitki aktivatörünün özellikleri aşağıda sıralanmıştır. 

OSU 142: Prof. Dr. Fikrettin Şahin (Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul) tarafından temin edilen OSU 142 kodlu bakteri 

izolatı kullanılmıştır. Bakteri izolatı aynı araştırıcı tarafından Bacillus cinsine bağlı bir tür 
olarak tanılanmıştır. 

SP 245: Prof. Dr. Fikrettin Şahin (Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul) tarafından temin edilen SP 245 kodlu bakteri 

izolatı kullanılmıştır. Bakteri izolatı aynı araştırıcı tarafından Azospirillium cinsine bağlı bir tür 

olarak tanılanmıştır. 

M3: Prof. Dr. Fikrettin Şahin (Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul) tarafından temin edilen M3 kodlu bakteri izolatı 

kullanılmıştır. Bakteri izolatı aynı araştırıcı tarafından Bacillus cinsine bağlı bir tür olarak 
tanılanmıştır. 

K2C: TUBİTAK TOVAG 105 O 465 nolu proje kapsamında Mersin ili domates üretim 
alanlarından izole edilen K2C kodlu bakteriyel izolat kullanılmıştır. Bakteri izolatı Serratia 

cinsine bağlı bir tür olarak tanılanmıştır. 

Karşılaştırma preparatı olarak kullanılan bitki aktivatörü ISR 2000: İmprocrop firması 

tarafından üretilen ISR-2000; Lactobacillusacidophilus fermentasyon ürünü, Yucca bitki 

ekstraktı, maya ekstraktı, riboflavin, benzoik asit, nikotinamid ve thiamine içermektedir. 

Preparat firmanın önerdiği dozda (100 ml/da) uygulanmıştır.  
Çalışmada kullanılan bakteri süspansiyonlarının hazırlanması: Çalışmada kullanılan OSU 

142, SP 245, M3 ve K2C kodlu bakteri izolatları genel besiyeri King B besiyerine üç çizgi 

yöntemiyle çizilmiştir. 24 saat sonra petride gelişen tek bakteri kolonilerinden bir öze dolusu 
alınmış, steril edilmiş nutrient broth içerisinde 150 rpm hızdaki çalkalayıcıda 24 saat oda 

koşullarında çalkalanmışlardır. Nutrient broth içerisinde gelişen bakteri kültürlerinden 

süspansiyon hazırlanmış ve her bir bakteri süspansiyonunun yoğunluğu spektrofotometrede 600 
nm dalga boyunda 0.2 ölçüm değerine ayarlanmıştır. ISR 2000 isimli ticari preparat firmanın 

bildirdiği şekilde (100 ml/da) hazırlanmıştır. 

Bakteri uygulamaları bir hafta aralıklarla üç kez (26 Mayıs, 2 Haziran ve 9 Haziran 2011) 
yapraklara püskürterek yapılmıştır. Bitkiler tam çiçeklenme döneminde 28.06.2011 tarihinde 

hasat edilmiştir.  Hasattan sonra tekrar 4 kg/da azot uygulanarak sulama yapılmıştır. Bitkilerin 

tekrar gelişerek çiçeklenmesi üzerine 28.10.2011 tarihinde ikinci bir hasat yapılmıştır.  

Araştırmada;  bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), yaş ve kuru herba ve yaprak verimleri 

(kg/da) belirlenmiştir. Ayrıca kuru yapraklarda uçucu yağ oranları (%) da saptanmıştır. 
Denemeden elde edilen veriler MSTAT-C programında, tesadüf bloklar deneme desenine göre 

varyans analizleri yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklar EGF (%5) testine göre 

yorumlanmıştır. 
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Çizelge 1. Deneme Yerinin 2011 Yılında Kaydedilen Bazı İklim Değerleri 

Aylar Yağış (mm) Yüksek sıcaklık (˚C) Düşük Sıcaklık (˚C) Ortalama Sıcaklık (˚C) 

Mart 55.9 29.5 8.1 19.5 

Nisan 55.1 34 11.8 22.1 

Mayıs 50 36.9 18.3 26.7 

Haziran 50 36.9 18.3 26.7 

Temmuz 0 41.6 26.5 34 

Ağustos 0 42.8 28.6 34.7 

Eylül 2.8 42.8 24.4 32.3 

Ekim 2.3 37.8 14.5 27.4 

Ortalama 27.01 37.78 18.81 27.9 

Kaynak: Ç. Ü.  Web Sayfası 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bitki Boyu: Reyhan bitkisinde farklı bakteri uygulamalarının bitki boyu üzerine etkisi istatistik 
olarak hem birinci hasatta hem de ikinci hasatta önemli olmamıştır. Ancak en yüksek bitki boyu 

birinci ve ikinci hasatta K2C uygulamasından sırasıyla 52.9 ve 48.2 cm olarak saptanmıştır 

(Çizelge 2). Uygulamalar arasındaki farklılık önemli olmamakla beraber, bakteri 
uygulamalarından ilk hasattan alınan değerler kontrolden daha yüksek olmuştur. İkinci hasatta 

ise sadece K2C uygulaması kontrolden daha yüksek olmuştur. Bakteri uygulaması yapılan 

bitkiler dikimden ilk biçime kadar geçen sürede besin maddelerinden ve yağışlardan kontrole 
göre daha iyi faydalanmışlardır. Türkiye’de kültürü yapılan bazı reyhan genotiplerinde ve 

populasyonlarında bitki boyunun 22.9-76.9 cm arasında değiştiği belirlenmiştir (Ekren ve ark., 

2009). Araştırmadan elde edilen bitki boyu değerleri bu sınırlar içerisinde olmuştur. Telci 

(2005) göre reyhan’da birinci biçim dönemlerindeki bitki boyları,  ikinci ve üçüncü biçimlere 
göre yüksek olmaktadır, çünkü İlk biçim için gelişme periyodundaki yağışlar ve gün uzunluğu 

bitki boyunun uzun olmasına neden olmaktadır.  

Çizelge 2. Reyhan Bitkisinde Bakteri izolatlarının Bitki Boyu, Dal Sayısı ve Yaş Herba Verimi 

Üzerine Etkileri   
 Bitki Boyu(cm) Dal Sayısı (adet/bitki) Yaş Herba Verimi (kg/da) 

Uygulamlar 1.Hasat 2.Hasat 1.Hasat 2.Hasat 1.Hasat 2.Hasat 

Kontrol 46.9 47.8 7.87 7.68 1416.6 ab 379.3 

ISR2000 48.3 46.0 8.18 7.55 1119.2 b 549.6 

K2C 52.9 48.2 8.26 7.17 1763.8 a 680.4 

M3 51.8 42.9 9.50 8.00 1768.7 a 535.4 

OSU142 49.8 46.4 8.70 7.73 1553.7 a 617.5 

SP245 48.5 45.5 8.21 7.91 1657.7 a 388.0 

EGF (%5) ö. d. ö. d. ö. d. ö. d. 411.7 ö. d. 

DK (%) 5.38 9.51 18.85 10.55 14.6 32.33 

 

Dal Sayısı:Reyhan bitkisinde farklı bakteri izolatları uygulamalarının dal sayısı üzerine etkisi 

istatistik olarak hem birinci hasatta hem de ikinci hasatta önemli olmamıştır. Ancak en yüksek 
dal sayısı birinci ve ikinci hasatta sırasıyla 9.50 ve 8.00 adet/bitki ile M3 uygulamasında 

saptanmıştır (Çizelge 2). Uygulamalar arasındaki farklılık önemli olmamakla beraber, bakteri 

uygulamalarından ilk hasattan alınan değerler bitki boyu özelliğinde olduğu gibi kontrolden 
daha yüksek olmuştur. İkinci hasatta ise M3, OSU142 ve SP245 uygulamaları kontrolden daha 

yüksek değerlere sahip olmuşlardır. Bakteri uygulaması yapılan bitkiler dikimden ilk biçime 

kadar geçen sürede besin maddelerinden ve yağışlardan kontrole göre daha iyi 

faydalanmışlardır. 

Yaş ve Kuru Herba Verimi 

Reyhan bitkisinde farklı bakteri izolatları uygulamalarının birinci biçimden elde edilen yaş 

ve kuru herba verimleri üzerine etkileri istatistik olarak önemli olmuştur. Birinci biçimde yaş 
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herba verimleri  yönünden en yüksek değerler 1768.8 kg/da ile M3 ve 1763.8 kg/da ile K2C  

bakteri uygulamalarından ve kuru herba da  ise 257  kg/da ile K2C ve M3 bakteri izolatlarından 

elde edilmiştir (Çizelge 2 ve 3). En düşük yaş ve kuru herba verimlerde sırayla 1119.2 kg/da ve 
149.3 kg/da ile ISR2000 uygulamasından alınmıştır (Çizelge 2 ve 3). İkinci hasatta hem yaş 

herba, hemde kuru herba verimlerinde uygulamalardan alınan değerler arasındaki farlılıklar 

istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte en yüksek değerler K2C bakteri izolatı 
uygulamasında  (sırasıyla 680.4 ve 179.9 kg/da) saptanmıştır. K2C uygulamasından en yüksek 

bitki boyu değerlerinin alınması da göz önüne alındığında;  bitki boyu arttıkca yaş ve kuru herba 

verimlerinin de arttığı söylenebilir. Ekren ve ark. (2009)’a göre Telci ve ark. (2005) farklı 

reyhan genotiplerinden yeşil herba verimi 1609.1-5345.8 kg/da ve Erşahin (2006) Diyarbakır 
ekolojik koşullarında farklı reyhan popülasyonlarında 1719.2-4450.0 kg/da belirlemişlerdir. Bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırıcıların belirttiği alt sınırlar düzeyinde olmuştur. 

 
Çizelge 3. Reyhan Bitkisinde Bakteri izolatlarının Kuru Herba, Yaş ve Kuru Yaprak Verimleri ile 

Uçucu Yağ Oranı Üzerine Etkileri   
 Kuru Herba 

Verimi (kg/da) 

Yaş Yaprak Verimi 

(kg/da) 

Kuru Yaprak 

Verimi (kg/da) 

Uçucu Yağ Oranı 

(%) 

Uygulamlar 1.Hasat 2.Hasat 1.Hasat 2.Hasat 1.Hasat 2.Hasat 1.Hasat 2.Hasat 

Kontrol 187.6 ab 107.0 569.3 ab 81.0 97.8 13.6 0.84 1.00 d 

ISR2000 149.3 b 150.4 425.1 b 131.8 75.5 19.7 0.81 1.20 bc 

K2C 257.8 a 179.9 745.2 a 157.8 118.9 21.0 0.70 1.02 d 

M3 257.5 a 139.1 722.0 a 92.3 106.5 15.1 0.99 1.15 c 

OSU142 217.9 ab 154.1 676.7 a 148.5 108.7 21.4 0.88 1.25 ab 

SP245 155.1 b 117.0 675.4 a 87.9 107.4 14.2 0.82 1.00 d 

EGF (%5) 78.80 ö. d. 202.6 ö. d. ö. d. ö. d. ö. d. ö.d. 

DK (%) 21.21 31.67 17.52 32.61 15.21 38.02 24.70 3.70 

 

Yaş ve Kuru Yaprak Verimi  

Reyhan bitkisinde farklı bakteri izolatları uygulamalarının yaş ve kuru yaprak verimi 

üzerine etkisi yaş ve kuru herba verimleri ile benzer olmuştur. Farklı bakteri izolatlarının birinci 
hasatta yaş yaprak verimleri üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli olmuştur. K2C 

uygulamasından en yüksek miktar (745.2 kg/da) elde edilmiştir. En düşük verim ise ISR2000 

bakteri izolatında (425.1 kg/da) saptanmıştır.  İkinci hasatta da ise uygulamalar arasındaki 
farklılıklar istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte, K2C ve OSU142 uygulamalarından 

yüksek değerler alınmıştır (Çizelge 3). Kuru yaprak verimlerinde ise her iki biçimde de 

uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunmayarak en yüksek değer birinci biçimde K2C 

uygulamasında (118.9 kg/da) ve ikinci biçimde ise OSU142 ve K2C uygulamalarında (sırayla 
21.4 ve 21.0 kg/da) saptanmıştır (Çizelge 3). Nacar (1997) Çukurova koşullarında yaprak drog  

verimleri 212 kg/da olarak belirtmiştir. 

Uçucu Yağ Oranı 

Reyhan bitkisinde farklı bakteri izolatları uygulamalarının uçucu yağ oranları üzerine etkisi 

birinci biçimde istatistiki olarak önemli olmaz iken, ikinci biçimde önemli bulunmuştur. Birinci 

hasatta en yüksek uçucu yağ oranı M3 (% 0.99) elde edilmiştir.  İkinci hasatta ise en yüksek 
değer  %1.25 değer ile OSU142 uygulamasında ve en düşük değer ise SP245 ve bakteri 

uygulanmasının yapılmadığı kontrolde  (% 1.00) alınmıştır (Çizelge 3). Telci (2005)’e göre 

uçucu yağ oranları farklı biçimlerde %0.59- %0.95 aralıklarında değişmektedir. Bitkilerde 

uçucu yağ sentezi iklim ve bitkinin genetik yapısına göre değiştiği bilinmektedir (Simon et al. 
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1999, Marotti et al. 1996). Uçucu yağ oranlarının İkinci hasatta daha yüksek olması, bitkinin 

yaz sıcaklığına  maruz kalmasından kaynaklanmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada bitki büyümesine teşvik eden bazı bakteri izolatlarının ve bir ticari bitki 

aktivatörünün  (ISR2000) reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinde herba ve yaprak verimi ile 
uçucu yağ oranı üzerine olan etkisini belirlemek amaçlanmıştı. Yapılan araştırma sonucunda 

incelenen özellikler bakımından bazı bakteri izolatlarının kontrole göre bir farklılık 

oluşturdukları, özellikle K2C ve M3 izolatlarının öne çıktığı saptanmıştır. 
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ÖZET: Bu çalışma, Karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.)farklı ekim 

zamanlarının verim ve bazı verim öğeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 

2011 yılında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü sulu 

koşullarında yürütülmüştür.  Denemede ekimler,üretim izinli Güneş ve Aktaş 

karabuğday çeşitleri ile Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak8 

farklı ekim zamanında (18 Nisan, 02 Mayıs, 16 Mayıs, 30 Mayıs, 15 Haziran, 01 

Temmuz, 15 Temmuz ve 04 Ağustos), 250 adet/m
2
 ekim sıklığında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, ekim zamanı*çeşit interaksiyonu dikkate alındığında 18 Nisan tarihindeki 

uygulamadan 269.5 kg/da ile en yüksek verim elde edilmiştir. Çalışmada Orta Anadolu 

sulu şartlarında karabuğday yetiştirmek isteyen üreticilere,  Güneş ve Aktaş çeşitlerinin 

Nisan ortasından Mayıs ayı ilk haftası arasında ekim yapmaları önerilebilir olarak 

belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Karabuğday, ekim zamanı, verim, verim öğeleri 

EFFECTS OF DİFFERENT PLANTİNG TİMES ON THE YİELDS AND SOME 

YİELD COMPONENTS OF BUCKWHEAT (Fagopyrum esculentum Moench.) 

ABSTRACT: This research was conducted to determine the effect of different planting times 

on yield and some yield components of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) in 2011 
under Konya irrigated ecological condition (Bahri Dağdaş International Agricultural Research 

Institute). The experiment was designed with Gunes and Aktas buckwheat cultivars according 

to the “Randomized Complete Block Experimental Design” with three replication in 8 different 

planting times with 250 seed/ m
2
. Take into consideration planting time*cultivars interaction 

maximum yield (269.5 kg/da) was determined in 18 Nisan plantig time. According to results 

which were taken from considered parameters; it can be suggested that the farmers or producers 

can use Gunes and Aktas buckwheat cultivars, 15 April and 10 May planting times, if they want 
to make a buckwheat production in the Central Anatolian Plateau conditions.  

Key Words: Buckwheat, plant ing time, yield,  yield component 

GİRİŞ 

Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) dünyanın birçok ülkesinde üretilen, fakat 

önemi ve yaygınlığı gün geçtikçe artan, uluslararası ticarette yeri olan Polyganeceae 

familyasına ait tek yıllık bir bitkidir (Campbell, 1997). Karabuğday bileşiminde yüksek düzeyde 

protein, diyet lif, vitamin, mineralmadde, temel çoklu doymammış yağ asitleri, rutin ve 
quercetin gibi antioksidanları içeren, kalitesi yüksekönemli bir gıda ham bileşeni olup, 

fonksiyonel gıda endüstrisi için çok önemli bir potansiyele sahiptir (Dizlek ve ark., 2009 ; Acar 

ve ark., 2011b).  İnsan gıdası olarak kullanımı yanında hayvan beslemede yem, bal özü bitkisi, 
yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi, tıbbi bitki gibi daha başka alanlarda da kullanılmaktadır 

(Acar, 2009; Amelchanka ve ark., 2010; Anonymous, 2011; Kalber ve ark., 2011). Özelliklede 
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içerisinde gluten bulunmaması sebebi ile glutene duyarlı ve glutenli gıdaları (özellikle de serin 

iklim tahıllarınıve bunlardan yapılanları) tüketemeyen yaklaşık 300 bin çölyak hastası olduğu 

belirtilen (Ünal, 2007) Türkiye açısından önemidir (Acar, 2009). Karabuğdayın  çeşide olarak 
60-150 cm boya ulaştığı (Valenzuela ve Smith, 2002), protein içeriğinin de % 7-21 arasında 

değiştiği belirtilmiştir (Campbell, 1997). Karabuğdayın 21 genotipi ile Bangladeş’de yapılan bir 

çalışmada bitki boyu en fazla 84.57 cm en az 66.29 cm (Debnath ve ark., 2008),  yine Nepal’de 
yapılan araştırmada toplanan karabuğdayda bitki boyu 43-115 cm arasında bulunmuştur  

(Sherchand, 1992).  Kore’de yapılan çalışmada tane veriminin 1620-3040 kg/ha (Choi ve ark., 

1992), ABD’de 0.9-1 ton/ha, Kenya’da 1 ton/ha, Rusya’da 1-1.3 ton/ha olduğu, fakat 3.8-4 

ton/ha arasında elde edilebileceği belirtilmektedir (Anonymous, 2011).     Hindistan’da yapılan 
çalışmada  1000 tane ağırlığı 12-50 g (Joshi ve Rana,1992),      Nepal’de 12.1-29.1 olarak 

bulunmuştur (Sherchand,1992). Acar ve ark. (2011a), Konya’da 2007 ve 2008 yıllarında 

karabuğdayla yürüttükleri çalışmada bitki boyunu 80.6-99.3 cm, sap çapını 4.4-4.8 mm ve tane 
verimini 19.8-101.1 kg/da arasında değişen değerlerde tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada, farklı ekim zamanlarının Karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.) 
verim ve bazı verim öğeleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Deneme, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü  adına üretim izinli Güneş ve 

Aktaş karabuğday tohumları ile 2011 yılında Enstitünün sulu deneme arazisine  8 farklı ekim 
zamanında (18 Nisan, 02 Mayıs, 16 Mayıs, 30 Mayıs, 15 Haziran, 01 Temmuz, 15 Temmuz ve 

04 Ağustos), 250 adet/m
2
 ekim sıklığında “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre 3 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekimler,  20 cm sıra araralıklı  6 ekici ayaklı deneme mibzeri 
ile 1.2x6.4 m parsel ebadında, 3-4 cm derinliğe yapılmıştır. Ekimle birlikte tüm ekim 

zamanlarına su verilmiştir. 18 Nisan, 02 Mayıs, 16 Mayıs, 30 Mayıs ekim zamanları  yetişme 

dönemlerinde ihtiyaca göre 2 kez, 15 Haziran,         01 Temmuz, 15 Temmuz ve 04 Ağustos 
ekim zamanları ise ihtiyaca göre 3 kez sulanmıştır. Hasatlar ekim zamanlarına gore sırasıyla 18 

Temmuz, 01 Ağustos, 17 Ağustos, 31 Ağustos, 14 Eylül, 30 Eylül, 14 Ekim ve 30 Ekim  

tarihlerinde parsel biçer döveri ile yapılmıştır. Elde edilen veriler kenar tesirleri çıkarıldıktan 

sonra geri kalan 6 m
2
 lik alanda yapılmıştır.  

Denemenin yapıldığı yerin toprak analizi sonucunda pH 7.50,  EC (milimhos/cm) 1.25, 

CaCO3 % 25.03, organik madde % 4.1 olup, killi-tınlı bünyeye sahip olduğu bulunmuştur. 
Hasat zamanı elde edilen veriler JMP  paket programıyla varyans analizine ve önemli olanlar 

ise LSD testine tabi tutulmuştur (Tablo 1). 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında yapılan 

araştırmada bitki boyu, sap çapı, ham protein oranı, bin tane ağırlığı ve tohum verimine ait 

veriler Tablo 1 de gösterilmiştir.  

Bitki Boyu: Araştırmada, farklı ekim zamanlarının Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitlerinin 
bitki boyuna etkisi istatistiki olarak  ekim zamanı, çeşit ve ekim zamanıxçeşit interaksiyonu % 1 

seviyesinde önemli bulunmuştur(Tablo 1). En yüksek bitki boyu 87.3 cm ile 1. Ekim 

Zamanında (18 Nisan) Güneş çeşitinde elde edilirken, en düşük bitki boyu 65.3 cm ile 3Ekim 
Zamanında Aktaş çeşitinden elde edilmiştir.  Denemede Güneş ceşiti 81 cm bitki boyu 

ortalaması ile aktaş çeşitinin (75.9 cm) önünde yer almıştır. Ayrıca ekim zamanlarının bitki 

boyu ortalamasında   1. Ekim Zamanı öne çıkmıştır. Elde edilen bu değerler, Valenzuela ve 

Smith (2002), Debnath ve ark. (2008) Sherchand (1992) ve Acar ve ark. (2011) karabuğdayla 
yürüttükleri araştırmalarda elde ettikleri değerlerle paralellik göstermektedir. 

Sap çapı : Araştırmada, farklı ekim zamanlarının Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitlerinin sap 

çapına etkisi istatistiki olarak  ekim zamanı ve ekim zamanıxçeşit interaksiyonu bakımında 
önemsiz bulunurken, çeşitler bakımından % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Tablo 1). Sap 
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çapı bakımından  Güneş çeşitinin deneme ortalaması 6.0 mm  ile Aktaş çeşitinin (5.0 mm) 

üzerindedir. Acar ve ark. (2011a), Konya’da 2007 ve 2008 yıllarında karabuğdayla yürüttükleri 
çalışmada sap çapını 4.4-4.8 mm değişen değerlerde tespit etmişlerdir. Denemede elde ettiğimiz 

sap çapı verileri Acar ve ark. (2011a) nın elde ettiği değerlerin üzerindedir. Farklılıklar çeşit 

farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Ham protein oranı : Araştırmada, farklı ekim zamanlarının Güneş ve Aktaş karabuğday 

çeşitlerinin ham protein oranına  etkisi istatistiki olarak  ekim zamanı ve ekim zamanıxçeşit 

interaksiyonu % 1 seviyesinde önemli bulunurken, çeşitler bakımından önemsiz 

bulunmuştur(Tablo 1). En yüksek ham  protein oranı 5. Ekim zamanında (15 Haziran) Güneş 
çeşitinde (% 13.8) tespit edilirken, en düşük ham  protein oranı   ise 7. Ekim Zamanında (15 

Haziran) Güneş çeşitinden (%11.5) elde edilmiştir. Campbell  (1997) in karabuğdayda belittiği 

% 7-21 arasında protein oranı, araştırmamızda tespit ettiğimiz ham protein oranlarıyla uyum 
içerisindedir. 

Bin tane ağırlığı : Araştırmada, farklı ekim zamanlarının Güneş ve Aktaş karabuğday 

çeşitlerinin bin tane ağırlığına  etkisi istatistiki olarak  ekim zamanı ve ekim zamanıxçeşit 

interaksiyonu % 1 seviyesinde önemli bulunurken, çeşitler bakımından önemsiz bulunmuştur 
(Tablo 1). Bin tane ağırlığı 26.6 g  ile 1. Ekim Zamanında (18 Nisan) Aktaş çeşitinde en yüksek 

olarak tespit edilirken,  en düşük bin tane ağırlığı ise 20.9 g ile 8. Ekim Zamanında (04 Ağustos) 

Güneş çeşitinden (%11.5) elde edilmiştir. Çeşitlerin genel ortalamaları arasında fark 
çıkmamıştır (Güneş 23.6 g, Aktaş 23.5 g). Araştırmada ekim zamanlarının ilerlemesiyle  

parallel olarak, bin tane ağırlıklarında azalmalar meydana gelmiştir.  Elde ettiğimiz bintane 

ağırlığı verileri Joshi ve Rana (1992) ve  Sherchand (1992) ın belittiği değerlerle paralellik 
arzetmektedir. 

Tohum verimi : Araştırmada, farklı ekim zamanlarının Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitlerinin 

tohum verimine  etkisi istatistiki olarak  ekim zamanı ve ekim zamanıxçeşit interaksiyonu % 1 

seviyesinde önemli bulunurken, çeşitler bakımından önemsiz bulunmuştur (Tablo 1). En yüksek 
verim 1. Ekim Zamanında (18 Nisan) Aktaş çeşitinde (269.5 kg/da), en düşük verim ise  5. 

Ekim  Zamanında (15 Haziran)  Aktaş çeşitinden (25.0 kg/da) olarak elde edilmiştir. Çeşitlerin 

genel ortalamaları arasında fark çıkmamıştır (Güneş 107.6 kg/da, Aktaş 96.1 kg/da). 
Araştırmada ekim zamanının ne kadar erkene alınırsa verimin o kadar arttığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada tespit edilen verim değerleri Choi ve ark., 1992 elde ettiği verim değerlerinden 

düşük, Acar ve ark. (2011a) belittiği verim değerleriyle paralellik arz etmektedir.  
 



Tablo 1. Karabuğdayda farklı ekim zamanlarının verim ve bazı verim unsurlarına etkisi ile ilgili ortalama değerler ve varyans analizi tablosu 

Ekim Zamanı Çeşit Bitki Boyu(cm) Sap Çapı(mm) Ham Protein Oranı(%) Bin Tane Ağırlığı(g) Verim(kg/da) 

1.Ekim Zamanı 
 (18 Nisan) 

Güneş 87.3 6.5 12.4 26.6 214.0 

Aktaş 86.3 5.1 12.3 26.3 269.5 

Ortalama  86.8 5.8 12.4 26.4 241.8 

2.Ekim Zamanı 
 (02 Mayıs) 

Güneş 87.0 5.3 12.4 24.9 226.6 

Aktaş 77.3 5.2 13.2 25.2 147.6 

Ortalama  82.1 5.2 12.8 25.0 187.1 

3.Ekim Zamanı 
 (16 Mayıs) 

Güneş 75.6 5.4 13.7 23.9 94.6 

Aktaş 65.3 4.3 12.8 23.8 76.9 

Ortalama  70.5 4.8 13.2 23.9 85.7 

4.Ekim Zamanı 
 (30 Mayıs) 

Güneş 78.0 5.8 13.7 24.2 63.3 

Aktaş 84.6 6.1 13.0 22.3 47.0 

Ortalama  81.3 6.0 13.3 23.2 55.3 

5.Ekim Zamanı 
 (15 Haziran) 

Güneş 77.3 5.6 13.8 21.2 59.7 

Aktaş 84.6 4.9 13.4 23.3 25.0 

Ortalama  81.0 5.2 13.6 22.3 42.4 

6.Ekim Zamanı 
 (01 Temmuz) 

Güneş 76.6 6.9 13.5 23.1 42.9 

Aktaş 66.0 4.8 13.3 23.4 32.9 

Ortalama  71.3 5.9 13.4 23.2 37.9 

7.Ekim Zamanı 
 (15 Temmuz) 

Güneş 83.0 5.6 11.5 24.3 80.7 

Aktaş 71.0 5.0 12.7 25.0 81.6 

Ortalama  77.0 5.3 12.1 24.6 84.6 

8.Ekim Zamanı 
 (04 Ağustos) 

Güneş 83.0 6.6 12.4 20.9 79.1 

Aktaş 72.0 4.9 12.2 18.7 81.6 

Ortalama  77.5 5.7 12.3 19.8 80.3 

Genel Ortalama 

Güneş 81.0 6.0 12.9 23.6 107.6 

Aktaş 75.9 5.0 12.9 23.5 96.1 

Ortalama 78.4 5.5 12.9 23.5 101.9 

LSD (0.05)  9.3 1.3 0.7 0.4 39.7 

Çeşit  310.0** 10.6** 0.04 0.3 1597.2 

Ekim Zamanı  1294.5** 6.6 10.6** 165.5** 226003.0** 

ÇxE.Z.  707.2** 7.0 5.2** 20.1** 15327.2** 

CV(%)  7.2 14.4 3.3 3.1 23.5 

  *:P<0.05,*:P<0.01
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SONUÇ 

Karabuğdayın Türkiye’de ekiminin yaygınlaştırılması için gerçek potansiyelinin ortaya 

çıkaracak farklı uygulamalara ve farklı bölgelerde araştırmalara ihtiyaç vardır. Özellikle 
çiçeklenme zamanı hassas olduğundan bu sebeple bu zamanda daha serin ve su imkânı olan 

yerlerde üretimi düşünülmelidir. Ayrıca vejetasyon süresi kısa olan karabuğdayın ikinci ürün 

olarak bir potansiyelinin olduğu değerlendirilmiştir. 
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GEDİZ (KÜTAHYA) İLÇESİNDE ETNOBOTANİK ÖZELLİKLER 

Karayel Hasan Basri 

Dumlupınar Üniversitesi, Gediz MYO.  KÜTAHYAkbasri23@hotmail.com 

ÖZET: Bu çalışmada Gediz (Kütahya) ilçesinden tespit edilen bazı bitkilerin, etnobotanik 

özellikleri ve yerel isimleri araştırılmıştır. Çalışma materyalini, araştırma alanında yetişen bazı 
tohumlu bitkiler oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda 43 taksonun yerel isimleri, tıbbî ve gıda 

maddesi olarak kullanımları ile diğer etnobotanik özellikleri verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Gediz (Kütahya) , yerel adlar. 

ETHNOBOTANICAL FEATURES OF GEDİZ (KÜTAHYA) DISTRICT 

ABSTRACT: In this study, vernacular names and ethnobotanical features of the some taxa were 
investigated in Gediz(Kütahya) district. The materials consist of some Spermatophyta taxa 

growing area. As a result of the study; medical, food and other ethnobotanical usages and 

vernacular names of 43 taxa were given. 

Key Words: Ethnobotany, Gediz (Kütahya) district, vernacular names. 

GİRİŞ 

Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler 

tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır.  İnsanın varoluşundan itibaren 
bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır (Gezgin, D ,2006). İlk çağlardan kalan arkeolojik bulgulara 

göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden 

faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu bilgiler, çağlar boyunca kullanım 
şekillerindeki bazı değişiklik ve gelişmelerle günümüze kadar ulaşılmıştır (Koçyiğit, M. 2005). 

Etnobotanik, geniş anlamda “evrim süreci içinde insan-bitki ilişkileridir.” Dar anlamda ise “bir 

yörede yaşayan halkın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere 

yararlanma bilgisi ve o bitkiler üzerine etkileri” olarak özetlenebilir. Etnobotanik  araştırmalar, 
deneme yanılma yoluyla edinilmiş ve uzun bir zaman süreci sonucunda nesilden nesile 

aktarılarak günümüze kadar ulaşan çok değerli bilgileri yansıtan içerikleri ile bitkilerin bilimsel 

olarak değerlendirilmelerine önemli katkıda bulunmaktadır. Zengin bir kültürel mirasa sahip 
olan ülkemizin de etnobotanik açıdan oldukça kapsamlı bir bilgi hazinesi mevcuttur. (Kendir. 

G., Güvenç. A, 2010) 

Ancak, kırsal kesimden kentlere olan göçlere ve gelişen teknolojiye paralel olarak, yeni 

nesiller bu hazinenin değerini bilmemekte ve bu bilgiler kullanılmadığı için kaybolma riski 

taşımaktadır. Bu nedenle çok değerli bu bilgilerimizin bir an önce yazılı hale getirilme 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluk ülkemiz ekonomisi açısından da önemlidir. 
Hangi bölgelerde hangi bitkilerden yararlanılabileceğinin tespiti, ancak etnobotanik çalışmalar 

ışığında belirlenebilecektir ve böylece halktan alınan bilgiler halkın ekonomisine katkı 

sağlaması için geri dönecektir(Başaran, S,2003 Sadıkoğlu, N., 1998). 

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde bulunan Murat Dağı Floristik yönden 

araştırılmıştır. Murat Dağının Kütahya iline uzaklığı 130 km. Gediz ilçesine uzaklığı ise 30 km. 
dir. Kütahya ve Uşak illeri sınırları içinde yer alan ve en yüksek noktası 2309 m. olan Murat 

Dağı kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu iklimleri etkisi 

altında bulunan araştırma bölgesi, bu özelliği nedeniyle zengin bir floraya sahiptir. 1976-78 ve 

1980 yıllarında bölgeye yapılan on beş gezi sonunda Murat Dağı ve yakın çevresinde 814 
taksona ait 1765 örnek toplanmıştır.  

mailto:kbasri23@hotmail.com
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Türkiye, coğrafi konumu, jeolojik yapısı, iklimi üç farklı fitocoğrafi bölgenin  (Avrupa-

Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) karşılaştıkları bir yerde bulunması dolayısıyla çok çeşitli bitki 
örtüsü barındırmaktadır.  Çalışma sonunda Murat Dağında yetiştiği saptanan 853 taksondan  

94’ü Türkiye için endemiktir. Buna göre Murat Dağındaki endemik türler oranı %11’dir.  

Murat Dağı, Türkiye’de mevcut 3 farklı fitocoğrafik bölgenin karşılaştığı bir yerde 

bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda saptanan türlerden 77’si Avrupa-Sibirya, 69’u Akdeniz, 

67’si İran-Turan elementidir. Bu duruma göre her üç fitocoğrafik araştırma bölümünde yaklaşık 

aynı oranlarda temsil olunmaktadır(Baytop, T., 1984; Sezik ve ark., 1991; Yeşilada ve ark., 
1998). 

Bu çalışmada, Türkiye’nin batısında yer alan Kütahya ili Gediz ilçesi Murat dağı alanı ve 
çevresindeki bölgede yaşayan halkın kullandığı bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının tespiti, 

etnobotanik özelliklerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmıştır (Deniz. L. , 

Serteser. A. , Kargıoğlu.M.,2010 ). 

MATERYAL  VE METOT 

Bu çalışma da Gediz (Kütahya) ilçesi florasına ait bazı bitki örnekleri ele alınmıştır. 

Bölgeden toplanan  bitki örnekleri kurutulup herbaryum çalışmaları yapılmakta ve örneklerin 

teşhisi için ‘ Flora of Turkey’ eserinde yararlanılmaktadır(Deniz. L. , Serteser. A. , 
Kargıoğlu.M.2010). Murat dağı çevresinde bulunan Çukurören, Gümüşlü, ve Gümele 

köylerinde yaşayan 60 yaş üstü 11’i bayan, 25’i erkek toplam 36 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca  

Kütahya ili Gediz ilçesinde bulunan 3 Aktarında görüşleri alındıktan sonra bitkilerin yöresel 
isimleri ve kulanım şekilleri hakkında bilgi edinilmiştir. 

Bulgular kısmında önce Türkçe ismi, yerel ismi, Latince ismi, familyası, bitkinin kullanılan 
kısmı, kulanım şekli ve kulanımı belirtilmiştir. Bitkilerin Latince isimleri alfabetik sırasına göre 

verilmiştir. 

BULGULAR 

Bitkiler her bölgede değişik amaçlarla ve yöntemlerle kullanılarak tüketilmektedir. Tedavi 
amaçlı kullanılan bitkilerin yaprak, gövde, kök, çiçek, tohum, filiz gibi kısımları çeşitli 

yöntemlerle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Bu yöntemler; 

- Su ile kaynatılarak (dekoksiyon)  

- Kaynamış su (infüzyon)  

- Yağ içinde bekletilerek 
- Lapa haline getirilerek  

- Tohumu balla karıştırılarak  

Gıda olarak kullanılan bitkiler; çiğ olarak, haşlayarak veya haşlayıp süzüldükten sonra 
içine bulgur, pirinç katılarak, yumurtalı veya yumurtasız yada sarımsaklı yoğurt ilave edilerek 

vb. şeklinde kullanmaktadır. Yabani bitkiler, baharat veya çay olarak tüketilmektedir. Gıda 

olarak kullanılan bitkilerin tedavi amacıyla da kullanılması, toksisite değerlendirmesi 
bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu özellik daha ileri çalışmalarda bitkinin olası zararlı 

etkilerinin veya güvenilirliğinin değerlendirilebilmesi bakımından önemlidir (Şimşek, I ., 

Aytekin, F . , Yeşilada, E. , Yıldırımlı . Ş.,2004). 

Çizelge 1. de  Türkçe ismi, yerel ismi, Latince ismi, familyası, bitkinin kullanılan kısmı, 

kulanım şekli ve kullanımı yer almıştır. 
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Çizelge. 1. Kütahya ili Murat dağı doğal florasında bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan tıbbi ve 

aromatik bitkiler ve kullanım alanları;( Akçiçek, E. ve Vural, M., 2003), (Davis, P.H., 1965-1985) 

TÜRKÇE  ADI 
YEREL 

ADI 
LATİNCE ADI FAMİLYA 

KULLANILAN 

KISIM 

KULLANIM 

ŞEKLİ 
KULANIM 

Anadolu 

Adaçayı 
Elma otu Salvia Triloba Lamiaceae 

Yaprak ve 

çiçekleri 
İnfüzyon 

Akciğer rahatsızlıkları, gaz 

söktürücü, idrar artırıcı. 

Alıç  Yemişen 
Crataegus 

Monogyna 
Rosaceae          

Meyveleri, 

Çiçekleri ve 

yaprakları 

İnfüzyon 

Kalp kaslarını güçlendirmesi, kalp 

damarlarını genişletir ve kan 

dolaşımını rahatlatır. 

Altın Otu  
Sarı Çiçek, 

Arı çiçeği 
Helichrysum 

Graveolens 
Asteraceae      Çiçekleri  İnfüzyon 

İdrar yolları iltihabında, idrar 

yolları kum ve taş dökmelerinde 

kullanılır. 

Altınbaş Otu     
Salidago 

Virgousea 
Asteraceae     Yaprakları İnfüzyon 

Böbrek taşı düşürmede etkilidir, 

İdrar arttırıcıdır. 

Ardıç   
Juniperus 

Communis 
Cupressaceae    Meyveleri  

İdrar söktürücü etkisi vardır, 

romatizmal rahatsızlıklarda, soğuk 

algınlıklarında, iştah açıcı olarak 

kullanılır. 

AtkuyruğuKırk

kilittir 

Ekli ot, 

Eşek otu 
Equisetum 

arvense 
Equisetaceae     

Toprak üstü 

kısımları  
İnfüzyon 

İdrar söktürerek, fazla suyu 

attırarak vücuttaki romatizmal 

şişlikleri indirir. 

Aslanpençesi   
Alchemilla 

Vulgaris 
Rosaceae         

Yaprakları ve 

çiçekleri  
İnfüzyon 

Kadın hastalıklarında, kalp 

rahatsızlığında faydalıdır. 

Ayrık   
Agropyron 

Repens 
Poaeeae          Kökleri  İnfüzyon 

Böbrek ve idrar yolları 

rahatsızlıklarında, Kandaki zehirli 

maddeleri temizler. 

Ayı Gülü Dağ gülü 
Paeonia 

Officinalis 
Paeonaceae 

Kurutulmuş 

çiçekleri 
İnfüzyon 

Sara hastalığında, sarılıkta da 

faydalıdır. 

Baldıran Ağı otu 
Conium 

Maculatum 

UApiace

aea 88888 

Çiçekli dalları ve 

meyveleri  

Haricen 

kullanılmak 

şartıyla lapası 

hazırlanır 

Romatizmal rahatsızlıklarda 

haricen kullanılır, zehirli ve 

öldürücüdür. 

Banotu  
Gâvur 

haşhaşı 
Hyoscyamuss 

Nigor 
Solanaceae    

Yaprakları, 

çiçekleri 

Haricen ve 

dâhilen 

Nefes darlığında, mide ve bağırsak 

spazmlarını çözmede, yaşlılığa 

bağlı el ve baş titremelerinde 

dâhilen, romatizmal ağrılarda 

haricen kullanılır. 

Basur Otu  Dövün otu 
Ranunculus 

Ficaria 
Ranunculaceae   Çiçekleri  

Haricen ve 

dâhilen 

Basur memelerini yok etmede 

.haricen yara ve eziklerde mikrop 

öldürücü olarak kullanılır. 

Böğürtlen  

 

Kür, 

Karmuk 
Rubus 

Fruticosus 
Rosaceae 

Sürgünleri, 

kökleri, meyva 
İnfüzyon 

Ağız yaralarında, gerek taze ve 

gerekse kurutulmuş, ayak 

yorgunluklarında, böğürtlenin 

sürgünleri ve kökleri, tansiyonu 

düşürür ve bedeni güçlendirir. 

Civan Perçemi  Ayvadana 
Achillea 

Millefolium 
Asteraceae Çiçekleri İnfüzyon 

Mide ve bağırsak gazları, Soğuk 

algınlığına, karaciğer 

güçlendirmede kullanılır. 

Çiğdem   
Colchticum 

Autumnale 
Iridaceae      Çiğdem tohumu 

Haricen  ve 

dâhilen 

Damla hastalığında ancak hekim 

kontrolünde kullanılır. 

Çobançantası  Çakıldak Capsella Bursa Brassicaceae   
Toprak üstü 

kısımları  
İnfüzyon 

Böbrek kumu ve iltihabında, 

kadınların aybaşı 

düzensizliklerinde,basurda, her 

çeşit iç ve dış kanamalarında 

etkilidir. 

Çuha Çiçeği  
Dağ 

marulu 
Primula 

Officinalis 
Primulaceae   

Kökü, yaprağı, 

çiçeği  
İnfüzyon 

Çuha çiçeği iştah açıcıdır, balgam 

söktürücüsüdür,Bronşitte ve 

astımda etkilidir, terleticidir, 

uykusuzluğa iyi gelir. 

Deve Dikeni  Kenger 
Carduus 

Marianus 
Asteraceae 

Çiçekleri ve 

tohumları  

İnfüzyon, 

Tohumu ise 

öğütülmelidir. 

Her çeşit karaciğer rahatsızlığında 

kullanılmalıdır. Mide 

güçlendiricidir, hazmı 

kolaylaştırır, iştah açar, sarılık 

gidericidir. 

Deve Tabanı  
Öksürük 

otu 

Tussilago 

Farfara 
Areceae     Çiçeği ve yaprağı  İnfüzyon 

Öksürük ve bronşite iyi gelir. 

Balgam söktürücüdür. Uzun süreli 

devam eden öksürüklerde akciğeri 

rahatlatmak için kullanılır. 

Dulavrat Otu   Lapa Officinalis Asteracea 
Yaprakları, 

çiçekleri ve 
İnfüzyon 

İdrar söktürücü ve terleticidir. 

Saçları besler. Sivilcelere 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
http://tr.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
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pıtrakları  faydalıdır. Mide ülserinde de 

kullanılabilir. 

Ebegümeci Ebegümeci Malva Sylvestris Malvaceae    
Çiçekleri ve 

yaprakları  
İnfüzyon 

Solunum ve sindirim sistemi, 

öksürük kesici, balgam söktürücü 

olarak kullanılır. Boğaz ağrıları, 

ağız içi iltihaplarında, çıban 

ağrılarını dindirmede faydalıdır. 

Eğrelti Otu  Arı otu 
Dryopters 

Filixmas 
Aspidaceae    

Köklerinden 

yararlanılır. 

Zehirli bir 

bitkidir 

İnfüzyon 

Bağırsaklardaki tenya, parazit gibi 

canlıların düşürülmesinde 

faydalıdır 

Geven Geven 
Astragalus 

Glycyphyllus 

Fabaceae(Legu

minosae)   

Yapraklar ve 

kökler  
İnfüzyon 

Mide iltihabında- tansiyonda, 

siyatikte faydalıdır. Süt arttırıcı 

özelliği vardır. 

 

Gıvışgan Otu  Gıvışkan Silene Vulgaris 
Caryophyllacea

e) 

Toprak üstü 

kısımları  
İnfüzyon 

İdrar söktürücüdür,erkeklik 

gücünü artıran bir özelliği vardır. 

Hatmi  Gülfatma 
Althaca 

Officinalis 
Malvaceae 

Yaprakları, 

çiçekleri, kökleri 
İnfüzyon 

Öksürük,bronşit ve ses 

kısıklığına,leke ve sivilcelere karşı 

etkilidir. 

Hüsnü Yusuf  
Dağ 

karanfili 
Dianthus 

Barbatus 

Caryophyllacea

e 
Çiçekleri  İnfüzyon 

Soğuk algınlıklarında kullanılır. 

İdrar söktürücüdür. 

Ihlamur Ihlamur 
Tilia Cordota 

Miller 
Tiliaceae     

Çiçek ve 

yaprakları 
İnfüzyon 

İdrar söktürücüdür, terleticidir, 

Bedeni güçlendirici toniktir. 

Isırgan  Ciğirgen Urtica Urens Urticaceae      
Bitkinin bütün 

kısımları  

İnfüzyon, 

Tohumu ise 

öğütülmelidir 

Kandaki zehirli maddeleri 

temizler, kanın pıhtılaşmasını 

önler, toplardamar 

yetmezliklerinde, vücut 

şişliklerinde, öksürükte, solunum 

yolları açmada, kansızlık 

tedavisinde, romatizmal 

hastalıklarda kullanılır. 

Kantaron  
Geyik 

muskası 
Hypericum 

Perforatum 
Hypericaeae     

Yaprakları ve 

çiçekleri  
İnfüzyon 

Mide bağırsak kasılmaları ve 

ağrılarında, ülser ve gastritte 

etkilidir. Sinirsel rahatsızlıklarda, 

sara, bağırsak kurtları düşürmede 

kullanılır. Yara ve yanıklarda yağı 

fayda sağlar. 

Kedi Otu  

 
Baldıran 

Valeriana 

Officinalis 
Valerianacea      

 Kökü, sapı, 

yaprağı, çiçeği  
İnfüzyon 

Sinir sistemi bozukluklarında, ruh 

bozukluklarında, sara hastalığında, 

sinirsel uykusuzluklarda, çabuk 

yorulmalarda kullanılır. 

Kekik   Thymus Vulgaris Labiatae     
Toprak üstü 

kısımlar  
İnfüzyon 

İştah açıcıdır, hazmı kolaylaştırır 

bağırsak gazlarını giderir, 

Öksürükte faydalıdır, Şeker 

rahatsızlığında etkilidir. 

Kırlangıç Otu  Kanayan ot Teucrium Majus Papaveraceae   Herbası İnfüzyon 

Hepatit (sarılık), safra kesesi 

iltihabı, safra taşlarına 

karşı,karaciğer iltihabı, akciğer 

iltihabında fayda sağlar,ishal, 

melankoli, korkuya karşı kullanılır. 

Kısa Mahmut 

Otu  

 

Bodur 

mahmut 

Teucrium 

Chamaedrys 
Lamiaceae 

Toprak üstü 

kısımlar 
İnfüzyon 

Mide ve bağırsak sancılarında, 

iştahsızlıkta, huzursuzlukta, 

yüksek ateşte iyileştirici özelliği 

vardır. 

Koyun Otu  
Koyun 

pıtrağı 

Agrimonia 

Eupatoria 
Rosaceae 

Toprak üstü 

kısımları 
İnfüzyon 

İshal kesicidir, yara iyileştirici, 

kanamayı durdurucu, ses açıcıdır. 

Mührü 

Süleyman  
 

Polygonatum 

Multiflorum 

 

Liliaceae 

Kökleri ve 

yaprakları  
İnfüzyon 

Kan şekerini düşürür romatizmal 

ağrılarda faydalıdır, cinsel gücü 

arttırır,çıbanları olgunlaştırır, ağrılı 

hemoroitlerde kullanılabilir. 

Mürver  
Patlangac 

ağacı 
Sambucus Nigra Caprifoliaceae   

Çiçekleri ve 

meyveleri  
İnfüzyon 

İdrar söktürücüdür, vücut direncini 

arttırır, soğuk algınlığına ve 

kabızlığa iyi gelir. 

Oğul Otu 
Limon 

Çiçeği” 
Melissa 

Officinalis 
Lamiaceae 

Yapraklar 

çiçeklenmeden 

önce toplanır. 

İnfüzyon 

Uykuya dalma zorluklarında,  

huzursuzluk ve sinirlilik 

hallerinde,  

işlevsel kalp rahatsızlıklarında 

kullanılabilir. 

Ökse Otu  Burç Viscum Album) 
Loranthaceae 

(Viscaceae) 

Yaprakları, 

çiçekleri ve 

meyvaları  

Dekoksiyon 

Ökse otu kan durdurucu olarak 

da kullanılır, Soğuk çayı burna 

çekildiğinde burun kanamalarını 
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keser,kalbi rahatlatır ve 

kuvvetlendirir. 

Papatya  Bubaşça 
Matircaria 

Chamomilla 
Asteraceae Çiçeği İnfüzyon 

İştahı açar, akneye iyi gelir, diş 

ağrısını  ve basur ağrılarını da 

azaltır, İdrar artırıcıdır ve 

terletir.iltihap,giderici,özelliktedir.

Mide yanmasına karşı etkilidir, 

saçları sarartmak için kullanılır. 

Salep 
Balkaymak 

otu 
Orchis Orchidaecae    Yumruları 

 10 gr salep 

tozu 1 su 

bardağı süte 

katılır. 

Kaynatılır. Bal 

katılarak içilir. 

İshallerde ise 

su ile 

kaynatılır. 

Cinsel isteği artırır, öksürükte 

faydalıdır, balgam söktürür, çocuk 

ishallerini önlemede etkilidir. 

Yavşan 
Bodur 

mahmut 
Veronica 

Cymbalaria 
Apiaceae 

Toprak üstü 

kısımları  
İnfüzyon 

Özsuyu ile ağız gargara 

yapıldığında ağız ve boğaz 

iltihaplarını geçirir. Yaprağının 

yakısı yaraları geçirir. Banyosu 

kaşıntılara fayda sağlar. Hazmı 

kolaylaştırır,baş ve kulunç 

ağrılarını keser. 

Yılan Yastığı  
Elkabartan 

otu 
Arum İtalicum Araceae 

Tohumları ve 

kökleri  

Dâhilen 

kullanılmamalı 

Sivilce, iltihap ve egzamalarda 

kullanılır, ishal edicidir. 

Yüksük Otu  Yüzük otu 
Digilatis 

Purpurae 

Scrophulariace

ae    
Yaprağı İnfüzyon 

Kalbi kuvvetlendirir, damar 

daraltır, ödemleri giderir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma alanındaki 43 bitkinin mahalli isimleri ve kullanım alanları tespit edilmiştir. 
Bunların 33’ü tıbbî, 3’ü gıda, 7’si de diğer (yakacak, hayvan yemi vb.) alanlarda 

kullanılmaktadır. Yörede tespit edilen bu bitkilerin, ilçe ve köylerdeki insanlar tarafından 

yaygın şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yöre halkının ekonomik durumunun yetersiz 

olması, köylerin şehir merkezinden uzakta olması, zaman zaman ilaçların yan etkilerinin 
görülmesi gibi etkenler bitkilerin daha sık kullanılmasına yol açmıştır. Eskiden “kocakarı 

ilaçları” olarak tasvir edilen bitkisel ilaçlar, bitkilerin içeriklerinin ortaya çıkarılması ile herkes 

tarafından kabul edilir olmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Gerçekten de etken maddelerine 
bakıldığı zaman, geçmişte insanların bitkileri doğru alanlarda kullandıkları görülmektedir. 

Ancak, halk arasında hekim olarak görülen kişilerin, özellikle aktarların ticari amaçlarla 
değişik uygulamalara gitmesi, dikkat edilmesi gereken bir konudur. Babadan oğul a günümüze 

dek ulaşan bu bilgilerin doğru kullanılması ve modern tıp gerçeğinin de göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinde birçok etnobotanik çalışma (Sayar vd., 1995; 

Düşen,Sümbül, 1999; Bağcı, 2000; Ertuğ, 2002; Keskin, Alpınar, 2002; Başaran, 2003; 
Kahraman,Tatlı, 2004; Öztürk, Dinç, 2005; Elçi,Erik, 2006; Türkan vd., 2006) göze çarparken, 

araştırma alanıyla ilgili çalışmaların yeterli olmadığı görülmüştür. Bu çalışmayla, çeşitli 

amaçlarla kullanılan bitkilerin  sayısının artacağı düşünülmektedir.( Yapıc, İ.Ü, Hoşgören,H., 
Saya,Ö, 2009). 

Özellikle ilaç–tıbbi bitkilerin sayısında görülen bu hızlı artış, modern tıbbın, yapay ilaçlar 
yerine doğal kaynakların kullanılmasının faydalarını kabullenmesinden sonra görülmüştür. 

(Baytop, T., 1984). Bugün gerek dünyada ve gerekse ülkemizde ilaç ve baharat bitkileri, doğal 

floradan toplanarak kullanılmakta veya pazarlanmaktadır. Kontrolsüz  olarak toplanan bitkilerin 

doğal floradaki nesli giderek azalmaktadır, her yıl bu bitkilerin birçoğu da kaybolmaktadır. 
Özellikle kök, rizom, yumru veya çiçekleri drog olarak kullanılan bitkilerde durum kendini daha 

çok göstermektedir.  Bitkiler ya tamamen sökülerek yok edilmekte ya da tohum evresinden önce 

toplandıkları için nesillerini devam ettirememektedirler. Bu durum Avrupa ülkelerinde erken 
farkedilmiş ve bitki toplayıcılarına eğitici bilgi verilmiştir. 
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Ülkemizde ise doğal floranın yok edildiği çok geç fark edilmiş olmasına rağmen henüz 

ciddi önlemler alınmış değildir. Dolayısıyla iç tüketimde kullanmak veya satmak amacıyla 
birçok bitkinin doğadan bilinçsiz bir şekilde toplanmasına devam edilmektedir. Bunun sonucu 

olarak, ülkemiz florasında önceleri zengin bir şekilde bulunan birçok bitki türü günümüzde ya 

zor bulunur hale gelmiştir ya da nesli tükenmiştir(Koç,H.,1999). 
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DOĞRUDAN DEĞMELİ KURUTUCUDA KURUTULAN REYHANIN (Ocimum 

basilicum L.) KURUMA KİNETİĞİ VE ÖZGÜL KURUTMA ENERJİ 
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ÖZET: Reyhan bitkisi dünya genelinde gıdalara aroma katmak amacıyla baharat ve halk 

hekimliğinde birçok hastalığın iyileştirilmesinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Reyhanın çok 

farklı sekonder metabolitleri üretmesi antioksidan, antiulser, antimutajenik gibi çok farklı 

önemli biyolojik etkiler göstermesine sebep olmaktadır.  Yüksek nemlerde hasat edilen reyhan 
bitkisinin bozulmadan saklanabilmesi için kullanılan en yaygın yöntem gölgede çevre havasıyla 

yapılan doğal kurutmadır. Doğal kurutma, çevre şartlarındaki değişkenliklerin neden olduğu 

ürün kalitesindeki olumsuz değişmeler sebebiyle ticari amaçlı yapılan kurutmalar için tavsiye 
edilmemektedir. Sıcak havalı kurutucuların kullanıldığı kurutma işlemlerinde ise yüksek enerji 

tüketimi kurutma masraflarını artırmaktadır. Enerji tüketimini azaltmak için bu çalışmada 

doğrudan değmeli kurutucu reyhanın kurutulmasında kullanılmıştır. Farklı kurutma şartlarının 
kuruma kinetiğine ve özgül kurutma enerjisi tüketimine etkisi belirlenmiştir.  Reyhan 

yapraklarının kuruma eğrilerini başarıyla temsil eden ince tabaka kuruma modelinin Page 

eşitliği olduğu belirlenmiştir (R
2
=0,990…0,998).  Özgül kurutma enerji tüketimi (ÖKET) 

değerleri 2,79 ile 3,32 kWhkg su
-1

 arasında değişmiştir. Isı taşıyıcı olarak kullanılan suyun 
sıcaklığının kademeli artırılması ve kuruyan materyalin karıştırılarak havalandırması reyhanın 
kuruma süresini kısaltmış ve ÖKET değerini en aza indirmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Reyhan, Kurutma yöntemleri, Enerji tüketimi,  İnce tabaka kuruma 

modelleri 

SPECIFIC DRYING ENERGY CONSUMPTION AND DRYING KINETICS OF 

BASIL (Ocimum basilicum L.) DRIED WITH A CONTACT DRYER 

ABSTRACT: Basil is used as spices to add flavor to foods and a drug to cure many illnesses in 
folk medicine all over the world.  Basil shows various biological activities such as antioxidative, 

antiulcer and antimutagenic activities because of its production of several secondary 

metabolites. Natural drying with ambient air under shadow is commonly used to dry fresh basil 

with high moisture content after harvest. Natural drying is not recommended for commercial 
drying applications because the daily variability of ambient conditions causes undesirable 

changes in product quality. On the other hand, high energy consumption of drying with heated 

air increases the cost of drying.      In this study, a contact dryer was used to reduce the energy 
consumption.  The effects of different drying conditions on the drying kinetics and specific 

drying energy consumption of basil were determined. The drying curves were successfully fitted 

to Page equation as a thin-layer drying model (R2=0.990…0.998).  The values of specific 

drying energy consumption (SDEC) ranged from 2,79 to 3,32 kWh∙kg water
-1

.  The stepwise 
increase of hot water used as heat carrying fluid and mixing/aerating of drying material  

shortened the drying duration and lowered the value of SDEC to the minimum value.   

Keywords:  Basil, Drying methods, Energy consumption, Thin-layer drying models  
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GİRİŞ 

Ocimum basilicum, dünyada var olan 65 farklı reyhan türü içerisinde en fazla ekonomik 
değere sahip olan ve uçucu yağ dahil olmak üzere çok sayıda farklı sekonder metabolit içeren 

bir aromatik bitkidir (Anwar ve ark., 2005). Reyhan uçucu yağı tek bir ana bileşenden 

oluşmamakta, kimyasal yapıları farklı onlarca bileşenlerden meydana gelmektedir. Reyhan 
bitkisi içerisinde bulunan en önemli uçucu yağ bileşeni linalool, methylchavicol ve eugenol’dür 

(Diaz-Maroto ve ark., 2004).  Reyhan hazır çorba, makarna, pizza ve salata soslarının 

hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.   Halk hekimliğinde ise reyhan bitkisi baş 

ağrısı, öksürük,  kabızlık,  siğil ve böbrek yetersizliğinin tedavisinde kullanılmaktadır. Reyhan 
bitkisinin sinir sistemini yatıştırdığı,  kan şekerini düşürdüğü, ülseri engellediği, antioksidan 

antibakteriyal, antiinflamatuar ve antimutajen özellikler gösterdiği yapılan bilimsel çalışmalarla 

ortaya konmuştur (Beric ve ark., 2008; Chattopadhyay, 1999; Koga ve ark., 1999; Singh, 1999).  
Reyhan bitkisi uçucu yağının böcek öldürücü veya kovucu etkisi olduğu da bilinmektedir. 

Reyhan uçucu yağı içeren karışımların sivrisinekleri öldürmekte etkili olmuştur (Umerie ve ark., 

1998). Reyhanının uçucu yağ bileşenlerden olan eugenol, kenelerin (Ixodes ricinus L) 

kovulmasında DEET kadar etkili olurken diğer bir bileşen olan linalool, kenelere karşı hiçbir 
kovucu etkisi olmamıştır (Del Fabbro ve Nazi, 2008). Diğer taraftan ise linalool, antimutajen ve 

sinirleri yatıştırıcı etkilere sahiptir. (Beric ve ark., 2008).   

Kurutma işleminde fazla suyun bitkisel materyalden uzaklaştırılması için yoğun enerji 

kullanılmaktadır. Kuruyan materyalden 1 kg suyun uzaklaştırılması için harcanan ticari 

enerjilerin toplamına özgül kurutma enerji tüketimi denilmektedir. Özgül kurutma enerji 
değerinin azalması kurutmada enerjinin etkin kullanımı artırmaktadır. Sıcak havalı kurutmada 

kurutucuya verilen toplam enerjinin % 20-60’ının üründeki nemi buharlaştırmada, % 5-25’inin 

materyalin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Geri kalan enerjinin  % 15-40’ının ısı kayıplarına 
harcanmakta, % 3-10’un kurutucu duvarlarından dış ortama olan ısı kayıpları ve % 5-20’sinin 

diğer nedenlerle oluşan kayıplar oluşturmaktadır.  (Strumillo ve ark., 1995). 

Reyhan bitkisi çiçeklenme döneminde ve %87 (yaş baz) nemde hasat edilmekte ve % 10 

(yaş baz) neme kadar kurutulmaktadır.  Hasat edilen reyhan bitkisi çoğunlukla gölgede çevre 
havasıyla doğal kurutulmaktadır.  Çevre havasının sıcaklığının ve bağıl neminin gün içerisinde 

değişmesi, kurutmanın  havanın doğal dolaşımıyla yapıldığı için kuruyan materyal içerisinde 

yeterli hava geçmemesi ve çevrede bulunan kirleticilerin (toz, böcek vb.) ürün üzerine taşınması 
sebebiyle homojen ve hızlı kuruma sağlanamamakta ve ürün kalitesi düşmektedir (Öztekin ve 

ark., 1999).  Sıcak havayla yapılan reyhan kurutmada hava sıcaklığının 40 °C’yi geçmesi 

durumunda uçucu yağ kaybı artmaktadır (Soares ve ark., 2007).  Doğal kurutma veya sıcak 

havayla kıyaslamak amacıyla reyhan bitkisi örnekleri dondurarak veya mikrodalga kurutma 
yöntemleriyle de laboratuar şartlarında kurutulmuştur. En az uçucu yağ kaybının ve renk 

değişiminin doğal kurutmada elde edildiği ve mikrodalga kurutmanın ise ikinci en iyi sonucu 

verdiği bildirilmiştir. 40 °C üzerindeki sıcak havalı kurutma uçucu yağ kaybını artırmıştır. 
(Yousif ve ark., 1999; Dı Cesare, ve ark, 2003; Diaz-Maroto ve ark., 2004;). Bu çalışmalarda 

sadece dallardan ayrılmış yaprakların küçük miktarlarda kurutulması, elde edilen verilerin ve 

bulguların gerçek kurutma uygulamalarının planlanmasında kullanımını sınırlamaktadır. Isının 
doğrudan kuruyan ürüne iletim yoluyla aktarıldığı doğrudan değmeli kurutucuların farklı tipleri 

sanayide granüle veya yarı akışkan materyallerin kurutulmasında kullanılmakta ve etkin enerji 

kullanımlarıyla bilinmektedir. 

Bilimsel araştırmalar kapsamında yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen 

verilerin kullanımının basitleştirilmesi ve mühendislik süreçlerinin bilgisayar simülasyonlarının 
yapılması için geliştirilen ve farklı değişkenler arasındaki ilişkileri veren matematik eşitliklerine 

matematik modelleri denilmektedir. Kurutma işlemi süresince kurutulan ürünün nem içeriğini 

tahmin etmek amacıyla çok sayıda ince tabaka kuruma modeli geliştirilmiştir.  Bu modellerin 

çoğu ampirik eşitlikler olup farklı sayılarda parametreye sahiptirler (Akpınar,2006; Doymaz, 
2006; Mengeş ve Ertekin, 2007). Ayrılabilir nem oranının (ANO) zamanla değişimini gösteren 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

23 

 

kuruma eğrilerine ait verilere uydurulan ince tabaka kuruma modellerinden deneysel verilerine 

en yakın değerleri veren model en etkin model olarak seçilmektedir. Ürünlerin nem içeriğinin 

zamanla değişimini veren kuruma eğrilerine ve ince tabaka kuruma modellerine kuruma kinetiği 
adı verilmektedir.

 

Reyhan bitkisinin kuruma kinetiği ve özgül kurutma enerjisi değerleri ticari kurutma 
tesislerinin projelendirilmesi ve uygun şartlarda işletilmesi için gerekli olan mühendislik 

bilgileridir. Bu araştırmanın amacı, tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması için 107-O-101 nolu 

TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen doğrudan değmeli kurutucuda farklı kurutma 
şartlarının reyhan bitkisinin (Ocimum basilicum L.) kuruma kinetiğine ve özgül kurutma enerjisi 

tüketimine etkisinin belirlenmesidir.  

MATERYAL VE METOT 

Bitkisel Materyal 

Bu çalışmada kullanılan taze reyhan bitkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal 

Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme arazisinde yetiştirilmiştir. 

Doğrudan Değmeli Kurutucunun Teknik Özellikleri 

 Doğrudan değmeli kurutucu üç ana bölümden oluşmaktadır (Şekil 1). Bu bölümler; 

kurutma masası, hareketli karıştırma-havalandırma arabası ve kontrol panosudur. 

 

Şekil 1. Doğrudan değmeli kurutucu 

Kurutma masasının tabanı delikli saç ile kapatılmış ve altına bakır borudan yapılmış 
serpantin yerleştirilmiştir.  Serpantine su girişi depoların bulunduğu uçtan olmakta ve diğer uzak 

uçtan çıkarak tekrar aynı depoya geri dönmektedir. Kurutma masasının kısa kenarlarından bir 

tanesinin bulunduğu yere iki adet sıcak su deposu yerleştirilmiştir. Suyun ısıtılması için birer 

elektrikli ısıtıcı depolara yerleştirilmiştir. Hareketli karıştırma-havalandırma arabasının görevi 
kurutma masasındaki ürünü karıştırmak ve üründen çıkan nemi ortamdan uzaklaştırmaktadır. 

Bu amaçla, hareketli araba içerisine çok kanatlı bir adet karıştırma mili ve bacasına da bir fan 

yerleştirilmiştir. Doğrudan değmeli kurutucunun kontrol panosu su sıcaklıklarının ayarlanması, 
karıştırma-havalandırma arabasının ilerleme hızının ve mil devrinin seçilmesi gibi birçok 

işlemin kontrol edilmesinde kullanılmıştır. 

Kurutma Aşamasında Yapılan İşlemler 

Reyhan bitkisi, çiçeklenme zamanına geldiğinde biçilerek kurutma denemelere 

başlanılmıştır. Her deneme için 15 kg ürün biçilmiştir. Arazide biçilen ürünler 5’er cm kıyılarak 
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kurutmaya hazır hale getirilmiştir. 15 kg ürünü kıydıktan sonra kurutucuya doldurularak 

denemeler yapılmıştır. Yapraklar ve saplar karışık olarak kurutucuya doldurulmuş ve 
kurutulmuştur.  

Fakat yaprakların ve dalların nemleri ayrı belirlenmiştir. Deneme başladıktan sonra 3’er 
saatlik aralıklarla kurutucudan bitki örneği alınmıştır. Hazırlanan ikişer tekrarlı olarak yaprak ve 

dal örnekleri,  etüvde 105°C’de 24 saat bekletilerek nem içerikleri tespit edilmiştir. Kurutulan 

bitki materyalinin yaprakları kırılgan bir yapıya dönüştüğünde, ilgili kurutma denemesinin 

sonlandırılması için mikrodalga fırın kullanılarak anlık nem tayini yapılmıştır.  Anlık nem 
değerleri, % 9-11 (yb) aralığında olduğunda kurutma denemesi sonlandırılmış ve kurutucudan 

bitki materyali boşaltılmıştır.  Ürünlerin nem içeriği hem yaş baza hem de kuru baza göre 

hesaplanmıştır. Yaş baza göre nem içeriği, kurutma denemesinin tamamlanmasına karar 
vermede; kuru baza göre nem içeriği ise ince tabaka kuruma modellerindeki ayrılabilir nem 

oranının hesaplanmasında kullanılmıştır.  

Doğrudan Değmeli Kurutucunun İşletme Şartları ve Kurutma Programları 

Doğrudan değmeli kurutucunun karıştırma/havalandırma arabası, 248 cm uzunluğundaki 

kurutma masasını her 20 dakikada bir kez baştanbaşa otomatik olarak gidip gelmiştir.  Bir 

seferlik gidip gelme süresi ortalama 4,08 dakika olarak bulunmuştur. Bu durumda arabanın 

ortalama hızı 121,6 cm∙dakika
-1

 olmaktadır.  Arabaya hareket veren elektrik motorunun devri 
200 devir dakika

-1
’da sabit tutulmuştur. Kurutma masasındaki ürünler sürüklenmeden 13 devir 

dakika
-1
’lık devirde karıştırma kanatlarıyla karıştırılmıştır. Karıştırma milinin motor devri 1000 

devir dakika
-1
’da sabit tutulmuştur.  Bu esnada bacanın tepesinde bulunan fan ortalama 1820 

m
3
·saat

-1
 debide havayı ürün üzerinden emmiştir. Fan motorunun devri 1490 devir dakika

-1
’da 

sabit tutulmuştur. Doğrudan değmeli kurutucu, üç farklı sıcak su profilinde (Sabit, kademeli ve 

dalgalı) ve karıştırma ve havalandırmanın yapılmadığı kurutma programında çalıştırılarak, 
denemeler yapılmıştır.  Kurutma denemeleri iki tekrarlı olarak yapılmıştır. Doğrudan değmeli 

kurutucuda su ısıtılmış ve kurutma masası tabanında dolaştırılmıştır.   Bakır boru içerisindeki 

sıcak sudan havaya ve ürüne ısı akışını hızlandırmak için suyun sıcaklıkları daha yüksek 

seçilmiştir.    Bu sebeple,  en düşük su sıcaklığının 35-40 °C yerine 55-60  °C en yüksek su 
sıcaklığı değerinde 50-55 °C yerine 75-80 °C arasında olmasına karar verilmiştir. Karıştırma ve 

havalandırmanın, ürünün kurutulmasına yaptığı etkiyi belirlemek için karıştırma ve 

havalandırma arabasının çalıştırılmadığı kurutma programı da araştırmada yer almıştır.  

İnce Tabaka Kuruma Modelleri ve İyilik Derecelerinin Belirlenmesi 

 Kurutma eğrileri, ayrılabilir nem oranlarının zamanla değişimini veren eğrilerdir. 

Ayrılabilir nem oranı (ANO) kurutmanın herhangi bir anında alınan yaprak örneklerinin kuru 
baza göre nem içeriğinin, kurutmanın başlangıcındaki aynı yaprakların kuru baza göre nem 

içeriğine oranıdır.  Kurutmanın başında ayrılabilir nem oranı değeri 1 olup zamanla azalmakta 

ve 0 değerine kadar inebilmektedir.  Literatürde yaygın olarak kullanılan ve farklı parametre 
sayılarına sahip ince tabaka kuruma modellerinden olan Page eşitliği, Logaritmik eşitlik ve İki 

terimli eşitlik kuruma eğrilerine uydurulmuştur. Bu eşitlikler; 

1. Page eşitliği (iki parametreli) 

 p
b

p taexpANO                                                   (1) 

 

2. Logaritmik eşitliği (Üç parametreli) 

 tbexpayANO LLL                                                     (2) 
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3. İki terimli eşitlik (Dört parametreli) 

   tdexpctbexpaANO iiii                                      (3) 

Yukarıdaki eşitliklerde, t kuruma zamanını temsil ederken diğer semboller model 

parametrelerini temsil etmektedir. İnce tabaka kuruma modellerine ait parametrelerin sayısal 

değerlerinin belirlenmesi için SigmaPlot programı kullanılarak verilere modeller uydurulmuştur. 
SigmaPlot programı, parametre değerlerinin yanı sıra, varyans analiz sonuçlarını  (p- değeri) ve 

belirtme katsayısı (R
2
) değerini de vermektedir. Modellerin tahminleme iyiliklerini (becerilerini) 

belirlemek için, ortalama taraflılık hatası (MBE), ortalama yüzde hata  (MPE) ve ortalama 
kareler hatası kökü (RMSE) hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan eşitlikler aşağıda 

verilmiştir; 

Ortalama taraflılık hatası (MBE): 







n

1i

ai,ci,

n

HH
MBE   (4) 

 

Ortalama yüzde hata (MPE): 

100
n

H

HH

MPE
n

1i

ai,

ai,ci,








       (5) 

 

Ortalama kareler hatası kökü (RMSE): 

 

  
n

)H(H

 RMSE

n

1i

2
ai,ci, 

                            (6) 

Yukarıda verilen eşitliklerde; 

Hi,c : Tahmin edilen değer, 

Hi.a : Deneysel (ölçülen) değer, 

n: Örnek sayısı, olmaktadır. 

 

Özgül Kurutma Enerji Tüketiminin (ÖKET) Belirlenmesi 

Her kurutma denemesi süresince, tüketilen toplam elektrik enerjisi güç analizörü 
kullanılarak ölçülmüştür  (Şekil 2.). 
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Şekil 2. Güç analizörü 

 

Özgül kurutma enerjisi tüketimi aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır; 

ΔW

TET
ÖET1        (7) 

Yukarıda verilen eşitlikte; 

ÖET1 : Özgül enerji tüketimi (kWh∙kg su
-1

) 

TET : Toplam enerji tüketimi (kWh) 

ΔW : Uzaklaştırılan su miktarı (kg) 

Kurutmayla birlikte üründen uzaklaştırılan su miktarı, aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır; 

2

21

N100

NN
WΔW




       (8) 

Yukarıdaki eşitlikte; 

ΔW: Uzaklaştırılan su miktarı (kg) 

W: Materyal ağırlığı (kg) 

N1 : İlk nem miktarı (%, yb) 

N2 : Son nem miktarı (%, yb) 

Özgül kurutma enerjisi tüketimi verileri üzerinde Varyans analizi ve Duncan testi 

yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Reyhan yapraklarının ve dallarının ortalama nem değerleri sırasıyla,  % 87,53 ve % 84,50 

bulunmuştur.  Reyhan yaprakları dallardan ortalama olarak 3,03 puan daha yüksek nem 
içeriğine sahiptir. Reyhan kurutma denemelerinin tamamlanma süreleri 24 saat ile 33 saat 

arasında değişmiştir. Sabit sıcaklıkta ve karıştırma/havalandırmanın yapılmadığı kurutma 

denemeleri en uzun sürede (ortalama 31,5 saat) tamamlanırken kademeli sıcaklıkta ve dalgalı 
sıcaklıkta kurutma denemeleri en kısa sürede (ortalama 25,5 saat) tamamlanmıştır. Farklı 

kurutma programlarında kurutulan reyhan yapraklarının kuruma eğrileri Şekil 3 ve 4 ’de 

verilmiştir. Sadece yaprakların ticari değeri ve kullanımı olması sebebiyle dallara ait kuruma 
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eğrileri dikkate alınmamıştır. Kuruma eğrileri, zamana bağlı olarak nem oranındaki değişimleri 

ifade etmektedir. Ayrılabilir nem oranı değerleri kullanılarak, ürünlerin ilk nem değerleri 

arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Kuruma eğrisi, kuruma başlangıcında 1 değerinde 
başlar, sıfır değerine doğru azalır. Sıfır değeri, kuruyan materyalde alınabilir nem kalmadığını 

ifade etmektedir.  

 

Şekil 3. Kurutma denemeleri birinci tekerrüründe reyhan bitkisinin yapraklarına ait kuruma eğrileri  

 
Şekil 4.  Kurutma denemeleri ikinci tekerrüründe reyhan bitkisinin yapraklarına ait kuruma eğrileri 

Nem kaybının daha yavaş olduğu durumlarda kuruma eğrileri daha yavaş düşmektedir. Bu 

açıdan kuruma eğrileri incelendiğinde reyhan kurutmanın birinci ve ikinci tekrarlı da en düşük 

kuruma hızı, karıştırma ve havalandırmanın yapılmadığı kurutmada elde edilmiştir.  En hızlı 
kuruma ise,  kademeli sıcaklıkta ve dalgalı sıcaklıkta kurutmadenemelerinde elde edilmiştir. Bu 

durum, karıştırma-havalandırma arabasının çalıştırılmasının nem kaybını artırarak kurumayı 

hızlandırdığını göstermektedir. Kurutma eğrilerinin bazı bölümlerinde dalgalanmalar olmuştur. 
Bu dalgalanmalar, karıştırma ve havalandırma işlemine rağmen bölgesel kuruma farklılıklarının 

varlığını göstermektedir. İnce tabaka kuruma modelleri, kuruma eğrilerinin matematiksel olarak 

tanımlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu çalışmada Page eşitliği, Logaritmik eşitlik 
ve İki terimli eşitlik kullanılmıştır.  Kuruma eğrilerine uydurulan üç modelin parametre 

değerleri, Çizelge 1’de verilmiştir.  

Page eşitliği iki parametreye sahiptir. Bu parametrelerden bir tanesi “ap” parametresi olup, 
değeri 0,011 ile 0,060 arasında değişmiştir. Page eşitliğinin ikinci parametresi ise “bp” 

parametresi olup, değeri 1,156 ile 1,898 arasında değişmiştir. Her kurutma programına ait 
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kurutma denemeleri (tekrarlar) için bulunan parametrelerin ortalaması alınarak, o kurutma 

programını temsil edecek parametre değerleri elde edilmiştir. Bütün kurutma programlarına ait 
parametreler incelendiğinde, tekrarlar arasındaki parametre değerlerinde büyük değişim 

görülmektedir.  En yüksek “ap” parametresi değeri ile en düşük “bp” parametresi değeri, 

kurumanın en yavaş olduğu karıştırma ve havalandırmanın yapılmadığı kurutma programına 
aittir. 

Logaritmik eşitliği üç parametreye (yL, aL ve bL) sahiptir. “yL” parametresinin değeri -0,423 

ile -0,0748 arasında değişmiştir. “aL” parametresinin değeri 1,098 ile 1,494 arasında değişmiştir. 
“bL” parametresinin değeri ise 0,056 ile 0,105 arasında değişmiştir. “yL”, “aL” ve“bL”   

parametreleri değerlerinin kurutma programlarına bağlı olarak belirgin bir değişim 

göstermemiştir.   

İki terimli model dört parametreye (ai, bi, ci ve di) sahiptir. “ai” parametresi0,534 ile 0,590 

arasında değerler almıştır.  Bu parametre kurutma programı veya tekerrürler arasında büyük bir 
değişim göstermemiştir. “bi” parametresi 0,087 ile 0,126 arasında değişim göstermiştir. “bi” 

parametresi kurutma programlarına bağlı olarak bir değişim göstermiştir. En yüksek değerlerini 

kademeli sıcaklıkta kurutma denemelerinde alırken, en düşük değerlerini karıştırma ve 

havalandırmanın yapılmadığı kurutma denemelerinde almıştır. “ci” parametresi değerleri 0,501 
ile 0,532 arasında değişmiştir. “ci” parametresi değeri “ai” parametresi değerlerine yakındır. “di” 

parametre değeri “bi” parametresi değerleriyle aynı olmuştur. Bu değerlerin aynı olmasının açık 

bir sebebi yoktur. 

Çizelge 1. Reyhan bitkisi yapraklarına ait ince tabaka kuruma modellerinin parametre değerleri 

MODEL 

ÇEŞİTLERİ 

KURUTMA PROGRAMI 

SABİT KADEMELİ DALGALI 

KARIŞTIRMA VE 

HAVALANDIRMA 

YAPILMADI 

I.Deneme 
II. 

Deneme 
Ort I.Deneme II.Deneme Ort I.Deneme 

II. 

Deneme 
Ort 

I. 

Deneme 

II. 

Deneme 
Ort 

PAGE 

ANO = exp 

(-a p t
bp ) 

ap 0,033 0,0188 0,026 0,020 0,031 0,026 0,011 0,030 0,021 0,060 0,0406 0,050 

bp 1,446 1,604 1,525 1,771 1,574 1,673 1,898 1,562 1,730 1,156 1,2790 1,218 

LOGARİTMİK 

ANO = yL 

+aLexp(-b Lt) 

yL -0,121 -0,171 -0,146 -0,200 -0,075 
-

0,137 
-0,423 -0,139 

-

0,281 
-0,083 -0,111 -0,097 

aL 1,167 1,227 1,197 1,262 1,133 1,198 1,494 1,194 1,344 1,098 1,137 1,118 

bL 0,081 0,068 0,075 0,086 0,105 0,096 0,056 0,089 0,073 0,077 0,069 0,073 

İKİ TERİMLİ  

ANO = aiexp 

(-bit)+ ci exp 

(-dit) 

ai 0,567 0,571 0,569 0,560 0,552 0,556 0,590 0,551 0,571 0,534 0,538 0,536 

bi 0,105 0,096 0,101 0,126 0,126 0,126 0,105 0,119 0,112 0,093 0,087 0,090 

ci 0,505 0,518 0,512 0,532 0,523 0,528 0,525 0,530 0,528 0,501 0,511 0,506 

di 0,105 0,096 0,101 0,126 0,126 0,126 0,105 0,119 0,112 0,093 0,088 0,091 

 

Modellerin tahmin etme iyiliklerini belirlemek amacıyla kullanılan belirtme katsayısı (R
2
),  

ortalama taraflılık hatası (MBE), ortalama yüzde hata  (MPE) ve ortalama kareler hatası kökü 
(RMSE) değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  Çizelge 2 incelendiğinde bütün tahminler için 

pdeğeri 1:10000’den düşük bulunmuştur. pdeğerlerinin çok düşük bulunması bütün modellerin 

varyans analiz sonuçlarına göre istatistiki açıdan önemli tahmin yapılabildiğini göstermektedir. 
0,05 değerinden büyük p değerleri,  modelin yapmış olduğu tahminlerin istatistiki açıdan 

deneysel hatadan farksız olduğunu göstermektedir. Bu durumda, modelin tahmin yapmak için 

kullanılması mümkün olmamaktadır. 

Çizelge 2 incelendiğinde bütün modellere ait belirtme katsayısı değerlerinin çok yüksek ve 

birbirlerine yakın olduğu görülmektedir.  Bütün tahminler ile gerçek verilerin aynı olması 

durumunda R
2
 değeri 1 olmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir modele ait belirtme katsayısı 

değeri ne kadar 1’e yakın olursa, modelin tahmin etme iyiliği o derece iyi olmaktadır. Page 

eşitliği bütün kurutma programları dikkate alındığında genel olarak en yüksek belirtme katsayısı 

değerlerine (0,990-0,998) sahip olmuştur. Genel olarak en düşük belirtme katsayısı değerlerine 
(0,932-0,991) iki terimli model sahip olmuştur.  Bütün tahminler ile gerçek verilerin aynı olması 
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durumunda, ortalama kareler hatası kökü (RMSE) değerleri sıfır olmaktadır.  RMSE değerleri, 

bütün modeller için sıfıra yakın bulunmuş olmakla birlikte en düşük değerlerini (0,014-0,031) 

Page eşitliği için almış ve en yüksek değerlerini (0,030-0,160) iki terimli model için almıştır. 
Ortalama taraflılık hatası (MBE), modelin yaptığı bütün tahminleri dikkate alarak genel bir 

taraflılığın varlığının belirlenmesine katkı yapmaktadır. MBE değerleri sıfırdan küçük 

olduğunda, model gerçek değerlerden düşük tahmin etmektedir. Sıfırdan büyük olması 
durumunda, model gerçek değerlerden daha yüksek tahmin etmektedir. Sıfıra eşit olması 

durumu ise, tahminlerdeki hataların (gerçek değerlerden farkların) eşit dağıldığında gerçekleşir. 

MBE değeri ne kadar sıfıra yakın olursa model tahminleri de o derece tarafsızdır. Page eşitliği 

çok düşük değerlerde olmakla birlikte genelde düşük tahmin yaparken iki terimli model ise 
genelde yüksek tahmin yapmıştır. Logaritmik model ise genelde en düşük MBE değerlerine 

sahip olmuştur. Eğer yapılan tahminler sıfır hata çizgisinin altında ve üstünde düzgün dağılım 

gösterirse ortalama taraflılık hatası farkları birbirini götüreceği için değeri sıfıra çok yakın 
bulunacaktır. Logaritmik modelde böyle bir durumun olduğu görülmektedir. Ortalama yüzde 

hata (MPE) değerleri, % -25,09 ile % 212,20 arasında değişmiştir. Kurumanın son evresinde 

nem oranı değerleri sıfır değerine yaklaşmaktadır. Sıfıra yakın değerlerin tahmininde küçük 
farklılıkların oluşması, ortalama yüzde hata değerini büyük oranda artırmaktadır. Bu sebeple,  

kuruma modellerinin tahmin etme iyiliklerinin (başarılarının) tanımlanmasında ortalama yüzde 

hata kriteri kullanımı uygun bulunmamıştır. Ortalama yüzde hata kriteri, tahmin edilen gerçek 

değerin sıfırdan çok farklı olması durumunda kullanımı daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Çizelge 2. Reyhan bitkisi yapraklarına ait ince tabaka  kuruma modellerinin iyilik değerleri 

MODEL ÇEŞİTLERİ 

KURUTMA PROGRAMI 

SABİT KADEMELİ DALGALI 

KARIŞTIRMA VE 

HAVALANDIRMA 

YAPILMADI 

I. 

Deneme 

II. 

Deneme 

I. 

Deneme 

II. 

Deneme 

I. 

Deneme 

II. 

Deneme 

I. 

Deneme 

II. 

Deneme 

PAGE 

ANO = exp(-a p t 
bp

) 

p-değeri
 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

R
2 0,998 0,996 0,992 0,997 0,991 0,994 0,995 0,990 

MBE -0,001 0,004 -0,002 -0,005 -0,003 -0,003 0,001 0,002 

RMSE 0,014 0,020 0,030 0,017 0,031 0,026 0,022 0,03 

MPE -6,04 -3,31 -11,96 -25,09 -10,05 -11,13 11,95 6,92 

LOGARİTMİK 

ANO = yL +aL exp(-b 

Lt ) 

p-değeri
 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

R
2 

0,987 0,980 0,967 0,978 0,964 0,979 0,995 0,987 

MBE -0,0001 0,001 0,001 -0,001 0,0002 -0,001 0,001 -0,0003 

RMSE 0,039 0,047 0,060 0,051 0,062 0,051 0,022 0,036 

MPE -13,35 -20,0 -22,31 -21,40 -18,81 -22,11 2,67 -7,92 

İKİ TERİMLİ 

ANO = aiexp( -bit )+    

ciexp(-dit) 

p-değeri
 

<0,0001 <0,0001 0,0013 <0,0001 0,0023 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

R
2 

0,976 0,962 0,948 0,971 0,932 0,965 0,991 0,979 

MBE 0,149 0,017 0,015 0,012 0,014 0,014 0,006 0,009 

RMSE 0,160 0,066 0,076 0,059 0,085 0,065 0,03 0,046 

MPE 212,2 75,45 64,12 46,22 51,77 60,09 25,15 36,65 

Doğrudan Değmeli Kurutucuda Reyhan Kurutmanın Enerji Tüketimi 

Doğrudan değmeli kurutucuda reyhan kurutulması denemelerinde tüketilen toplam elektrik 
enerjisi ölçülmüştür. Karıştırma/havalandırma arabasının hareket ettirilmesinde, fanın 

çalıştırılmasında, pompaların çalıştırılmasında ve suyun ısıtılmasında elektrik enerjisi 

harcanmıştır.  Çizelge 3’de kurutma programlarının denemelerine ait tüketilen enerji miktarları 
verilmiştir.  

Çizelge 3. Reyhan bitkisini kurutmada tüketilen enerji miktarları (kWh) 

Kurutma Programı 
Tekerrür 

Ortalama 
I. II. 

Sabit 32,64 34,43 33,54 

Kademeli 36,54 39,4 37,97 
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Dalgalı 39,49 38,06 38,78 

Karıştırma ve Havalandırma Yapılmadı 42,41 45,6 44,00 

Çizelge 3 incelendiğinde, karıştırma ve havalandırmanın yapılmadığı kurutma programında 

karıştırma/havalandırma arabası çalışmamasına rağmen en yüksek enerjinin tüketildiği 

(ortalama 44 kWh) görülmektedir. En düşük enerji tüketimi ise sabit sıcaklıkta kurutma 

programında (ortalama 33,54 kWh)  gerçekleşmiştir. Karıştırma ve havalandırmanın 
yapılmadığı kurutma programında, kademeli sıcaklık profilinin kullanılması ve kuruma 

süresinin nispeten uzun olması enerji tüketimini artırmıştır. Kademeli sıcaklıkta kurutma 

programında da aynı sıcaklık profili kullanılmasına rağmen, kuruma süresi daha kısa olduğu 
için enerji tüketimi olarak 6,03 kWh daha az olmuştur.  

Özgül kurutma enerjisi tüketimi (ÖKET) ve toplam enerji tüketim (TET) değerlerinin 
kurutma denemelerinin tekerrürleri ortalaması Çizelge 4’de verilmiştir.  

Çizelge 4. Reyhan bitkisi kurutmaya ait özgül enerji tüketim değerleri 
Kurutma Programı Enerji Değerleri 

Sabit 
TET 33,54 

ÖKET 2,79a 

Kademeli 
TET 37,97 

ÖKET 2,80a 

Dalgalı 
TET 38,78 

ÖKET 3,04a 

Karıştırma ve Havalandırma Yapılmadı 
TET 44,01 

ÖKET 3,32a 

 

Özgül kurutma enerjisi tüketim değerlerine Duncan testi uygulanmış ve kurutma 

programları arasındaki olası farklar tespit edilmiştir. Çizelge 4 incelendiğinde Duncan testine 
göre, ÖKET değerleri arasında istatistiksel bir fark olmamakla beraber, sabit sıcaklıkta ve 

kademeli sıcaklıkta yapılan kurutma denemelerine ait özgül kurutma enerjisi tüketim değerleri 

daha düşük olmuştur. Enerji tüketimi ve kuruma süreleri dikkate alındığında, en etkili kuruma 
kademeli sıcaklıkta kurutma programında elde edilmiştir. Kurutma işlemlerinde özgül kurutma 

enerjisi tüketim değerlerinin daha aşağıya düşürülmesi için enerji kayıplarının azaltılması 

yanında atık enerjilerin geri kazanılması gerekmektedir.  Atık enerjilerin geri kazanılmasında 
kullanılan yöntemlerden bir tanesinde kurutucudan çıkan ve kuruyan üründen nem kazanmış 

hava tekrar ısıtılarak kurutucuda dolaştırılmaktadır (Soysal, 2000).  Kurutucudan çıkan ve nem 

kazanmış havanın sıcaklığı çevre havasının sıcaklığından ne kadar yüksek olursa havanın tekrar 

kullanılmasıyla kazanılan enerji miktarı o derece yüksek olmaktadır. Diğer bir atık enerjinin 
geri kazanım yöntemi de ısı pompalı kurutucuların kullanılmasıdır (Fatouh ve ark.,2006). Isı 

pompası, kurutma odasından çıkan nemli havanın ısısını alarak soğutmakta ve nemi 

yoğuşturarak havadan uzaklaştırmaktadır.  Alınan ısı, nemi alınmış havaya tekrar verilmekte ve 
kuruyan ürün üzerine ısıtılmış hava tekrar gönderilmektedir.  Her iki atık enerji kazanım 

yönteminde de kurutmanın başarılı ve ekonomik yapılması için kurutucuda otomasyon 

uygulamalarının yapılması zorunludur. 

SONUÇ 

Reyhan (Ocimum basilicum L.) sahip olduğu uçucu yağ ve diğer sekonder metabolitlerden 

dolayı geleneksel gıdaların ve hazır gıdaların hazırlanmasında baharat olarak yaygın 

kullanılmaktadır.  Göstermiş olduğu farklı biyolojik aktivitelerden dolayı insan sağlığının 
korunması ve iyileştirilmesinde reyhanın kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Halk 

hekimliğinde de yaygın kullanılması bu potansiyelin varlığını desteklemektedir. Çiçeklenme 

döneminde hasat edilen reyhan bitkisinin sahip olduğu yüksek nem içeriği sebebiyle 
kurutulması gerekmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulmasında en yaygın kullanılan 

yöntem gölgede çevre havasıyla yapılan doğal kurutmadır. Doğal kurutmanın çevre 
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şartlarındaki değişimlerden etkilenmesinden dolayı düzenli ve homojen kuru ürün elde 

edilememektedir. 

Doğrudan değmeli kurutucularda ısı enerjisi iletim yoluyla kuruyan ürüne aktarılmakta ve 

havayla atılan atık ısı miktarı azaltılmaktadır.  Farklı kurutma şartları, doğrudan değmeli 

kurutucuda kurutulan reyhanın kuruma kinetiğine ve özgül kurutma enerjisi tüketimine etki 
etmektedir. Kademeli olarak suyun sıcaklığının artırılması ve kurutulan reyhanın karıştırılarak 

havalandırılmasının kurumayı hızlandırdığı belirlenmiştir.  Reyhan yapraklarına ait kuruma 

eğrilerini tanımlayan en etkin ince tabaka kuruma modelinin Page eşitliği olduğu bulunmuştur.  

Özgül kurutma enerji tüketimi (ÖKET) değerleri 2,79 kWhkg su
-1

 ile 3,32 kWhkg su
-1

 arasında 
değişmiştir. Kuruma süresi kısaldığı için sabit sıcaklık artışıyla yapılan kurutmada en düşük 
ÖKET değeri elde edilmiştir. En yüksek ÖKET değeri ise kurumanın en uzun olduğu karıştırma 

ve havalandırmanın yapılmadığı kurutma denemelerinde elde edilmiştir. 
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ÖZET: Tıbbi ve aromatik bitkiler ulusal ekonomimize olan katkıları ve yöre halkına sağladığı 

ek gelir ile tarımsal ürünler içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle, bitki türlerinin çokluğu bakımından dünyanın 

en zengin ülkeleri arasında yer almakta olup, pek çok bitkinin gen merkezi konumundadır. 
İhracatın ve iç tüketimin kaynağını genelde doğal olarak yetişen tıbbi bitkiler oluşturmaktadır. 

Bu çalışma ile ülkemizin yıllar itibariyle tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat ve ithalatı 

incelenmiştir. Ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte 100-
120 milyon dolar civarında gerçekleşmektedir. Bu değer içinde kekik, defneyaprağı ve kimyon 

ilk sıralarda yer almaktadır. Tıbbi bitkiler ithalatımız 17 milyon dolar civarında olup, en önemli 

ithal ürünleri olarak şerbetçiotu, keçiboynuzu, kekik, adaçayı ve çörekotu ön sıralarda yer 

almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İhracat, ithalat, tıbbi ve aromatik bitkiler, Türkiye 

MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS ON TURKEY FOREIGN TRADE 

ABSTRACT: Medicinal and aromatic plants which contribute to our national economy and 

provide local people with the additional income in agricultural products has an important place. 
Turkey because of its ecological conditions, the abundance of plant species in terms of the 

world's richest countries are among the many genes in the plant is in central position. Exports 

and domestic consumption grows as the source of medicinal plants in general are natural. Our 

country exports of medicinal and aromatic plants varies according to the year around 100-120 
million dollars to perform. Within this value thyme, bay leaves and cumin can be found in the 

first row. Medicinal plants imports around 17 million dollars as the most important imported 

products hop, carob, thyme, sage and black cumin be found in front row. 
Key Words: Turkey, medicinal and aromatical plants, export, import. 

GİRİŞ 

Türkiye zengin bitki çeşitliliğine, geniş yüz ölçümüne ve farklı iklimlere sahip yapısıyla 

yabani ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden önemli bir ekonomik potansiyele 
sahip bulunmaktadır. Bu ekonomik potansiyel, gelişmiş ülkelerdeki, yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki 

kimyasalları, gıda katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini teşkil eden pek 

çok bitkisel ürünü veren bitkilerin ülkemiz florasında yer almasından kaynaklanmaktadır. Doğal 
olarak yetişen bu bitkilerin bazılarında kalite özellikleri belirlenmiş ve kimyasal yapıları 

aydınlatılmıştır. Bunun yanında her geçen gün bu bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar artarak 

devam etmekte ve bazı ekonomik öneme sahip türler kültüre alınarak tarla üretimine 
geçilmektedir.  

Ülkemiz çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bir bitki ihracatçısı olmaya devam 

etmektedir. Ülkemizde bitkisel ilaç sanayinin gelişmemesi, bunun yanında parfümeride 
kullanılan sentetik ürünlerin daha ucuz olması gibi nedenlerle, doğal uçucu yağların ikinci 

planda kalması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim olanaklarını kısıtlamıştır. 

mailto:mustafaozturk66@gmail.com
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Bunun yanında ülkemizde ne yazık ki hala doğadan toplanan bitkilerle ilgili yasal 

düzenlemeler olmaması, kültüre alma çalışmalarını engellemiş, bunun sonucu olarak da standart 
ve kaliteli ürün elde etme imkanları çok yavaş gelişme göstermiştir. Aynı zamanda çok değerli 

olan bazı drogların doğadan toplanarak yok pahasına yurt dışına satılması neticesinde oluşan 

floradaki baskı, bazı türlerin azalmasına neden olmuş, nesli tehlike altında olan türler için 
söküm ve toplama kotaları ile toplama yasakları getirilmiştir.  

Ülkemizin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmesi için bu tür bitkilerin kültüre alınarak 

geliştirilmesi, yeterli çeşitlilik ve üretim ölçeğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın ana materyalini Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen veriler 

oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış araştırma ve inceleme sonuçları da 
materyal olarak kullanılmıştır.  

İstatistiksel veriler aritmetik ortalama ve yüzde hesapları ile değerlendirilmiştir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Bugün dünyada kullanılan bitki sayısı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20.000 civarında 

bulunmaktadır. Bunlardan 4.000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada 2.000, Batı 

Avrupa'da ise 500 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır (Başer, 1998). 

Türkiye florası, yani bitki örtüsü belirlenen 10.000’in üzerinde bitki çeşidi ile Avrupa’nın 

tamamının sahip olduğu bitki sayısına (yaklaşık 12.000) yakın olup, büyük bir çeşitlilik ve 

zenginlik göstermektedir. Floranın 1/3’ünü aromatik bitkiler oluşturmakta olup, 3.000 kadar 
bitki de endemiktir. Aktarlarda satılan bitki sayısı 300 civarında olup 70-100 kadar bitkinin 

ihracatı yapılmaktadır (Başer, 1997). 

Ülkemizde tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı 500 civarında olup, neredeyse tamamı 

doğal olarak yetişmektedir. Bunlardan çok az bir kısmı kültüre alınmıştır (Sarı ve Oğuz, 2000).  

Son yıllarda tıbbi bitkilere olan talebin artması, tıbbi bitkilerin tarımını gündeme getirmiş 

ve bu bitkileri kültüre alma çalışmaları başlatılmış ve bazılarında da önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir (Arslan, 1990). 

Bazı Avrupa ülkelerinde tarım arazisinin azalması ve işçilik ücretlerinin çok yüksek olması 

nedeniyle tıbbi bitki yetiştirilmesi hemen hemen terk edilmiştir. Bu nedenle Avrupa ülkeleri 

drog ihtiyaçlarını dış ülkelerden ithalat yolu ile karşılamaktadır (Baytop, 1999). 

Tıbbi bitkilerdeki etkili maddelerin sentetik yolla elde edilenlere nazaran etkisinin çok 

yönlü olması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi yanında, gıda ve meşrubat, parfüm ve 
kozmetik endüstrisi gibi pek çok alanlarda kullanılması tüketimini hızlandırmış, buna bağlı 

olarak ta üretim zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.  

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler, genel olarak doğadan toplama yöntemiyle tedarik 

edildiğinden, bu bitkilerin üretim miktarlarına ilişkin resmi istatistikler mevcut olmayıp, bu 

konuda sağlıklı veri bulma olanağı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte kültürü yapılan bir 

kısım tıbbi ve aromatik bitkinin üretim alan ve miktarları Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarına 
geçmiş bulunmaktadır. Buna göre; ekiliş alanları ve üretim miktarları yıllara göre değişmekle 

beraber, 2007-2011 yıllarına ait anason, kimyon, şerbetçiotu ve kekik ekiliş alanları ile üretim 

miktarlarına ilişkin rakamlar çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Türkiye’nin yıllar itibariyle tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanı ve üretim miktarları 

Bitki Adı 

2007 2008 2009 2010 2011 

Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Kimyon 183269 9159 183512 8879 190110 14533 171242 12587 200117 13193 

Anason 122906 8006 118799 8594 119177 9472 186450 13992 211542 14879 

Kekik 60751 5350 84133 10082 84957 12329 85351 11190 77707 10953 

Şerbetçiotu 2835 1423 2840 1555 3260 1650 3550 1842 3570 1759 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=72 

Çizelge 2. Türkiye’nin önemli illere göre kekik ekiliş alanı ve üretim miktarı (2011) 

İller Ekiliş Alanı (da) % 
Üretim Miktarı 

(ton) 
% 

Denizli 71500 92.0 9320 85.1 

Manisa 1405 1.8 560 5.1 

Muğla 1202 1.5 361 3.3 

Uşak 840 1.1 216 2.0 

Aydın 1000 1.3 125 1.1 

Toplam 75947 97.7 10582 96.6 

Diğerleri 1760 2.3 371 3.4 

Genel Toplam 77707 100.0 10953 100.0 

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 

Burdur Türkiye’nin 2011 yılı anason ekiliş alanı ve üretiminde ilk sırada yer alırken,  

Denizli, Muğla, Antalya, Afyon, Balıkesir ve Bursa diğer önemli üretici iller olarak dikkati 
çekmektedir (çizelge 3). 

Çizelge 3. Türkiye’nin önemli illere göre anason ekiliş alanı ve üretim miktarı (2011) 

İller Ekiliş Alanı (da) % 
Üretim Miktarı 

(ton) 
% 

Burdur 92431 43.7 7312 49.1 

Denizli 53950 25.5 3441 23.1 

Muğla 30000 14.2 1500 10.1 

Afyon 10210 4.8 731 4.9 

Antalya 9500 4.5 820 5.5 

Balıkesir 4660 2.2 460 3.1 

Bursa 5676 2.7 412 2.8 

Konya 4500 2.1 170 1.1 

Toplam 210927 99.7 14846 99.8 

Diğerleri 615 0.3 33 0.2 

Genel Toplam 211542 100.0 14879 100.0 

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 

Ankara Türkiye’nin 2011 yılı kimyon ekiliş alanının %51.9’unu, üretim miktarının 

%56.7’sini, Konya kimyon ekiliş alanının %36.3’ünü, üretim miktarının %31.1’ini sağlayan en 
önemli iller olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer önemli kimyon üreticisi iller Eskişehir, Afyon 

ve Denizli olarak görülmektedir (çizelge 4). 

 

  

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=72
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
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Çizelge 4. Türkiye’nin önemli illere göre kimyon ekiliş alanı ve üretim miktarı (2011) 
İller Ekiliş Alanı (da) % Üretim Miktarı (ton) % 

Ankara 103800 51.9 7479 56.7 

Konya 72669 36.3 4104 31.1 

Eskişehir 10776 5.4 784 5.9 

Afyon 7101 3.5 430 3.3 

Denizli 4184 2.1 259 2.0 

Toplam 198530 99.2 13056 99.0 

Diğerleri 1587 0.8 137 1.0 

Genel Toplam 200117 100.0 13193 100.0 

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 

Bilecik Türkiye’nin 2011 yılı şerbetçiotu ekiliş alanı ve üretimini tek başına gerçekleştiren 
en önemli il konumundadır (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Türkiye’nin önemli illere göre şerbetçiotu ekiliş alanı ve üretim miktarı (2011) 
İller Ekiliş Alanı (da) % Üretim Miktarı (ton) % 

Bilecik 3570 100.0 1759 100.0 

Toplam 3570 100.0 1759 100.0 

Diğerleri 0 0 0 0 

Genel Toplam 3570 100.0 1759 100.0 

Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 

Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhracatı 

Türkiye tıbbi ve kokulu bitkileri ihraç eden önemli ülkeler arasında yer almakta olup, bu 
bitkilerin dışsatımı genellikle doğal floradan sökme ve toplamaya dayanmaktadır.  

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı çeşitli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon 
(GTİP) numaraları altında yapılmakta olup, pek çok bitki türü “diğerleri” faslı altında ihraç 

edildiğinden adları ve ihraç değerleri tam olarak bilinememektedir.  

Çizelge 6. Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı  

Bitki Adı 

2008 2009 2010 2011 2011 

Değer 

(%) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Kekik 9683 42878 11475 28662 12957 28141 13159 29854 29.8 

 Defneyaprağı 6934 20020 9079 24336 8891 25618 9345 26143 26.1 

 Kimyon 2367 6832 5822 12146 7695 17814 7316 20424 20.4 

 Adaçayı 373 1541 1545 6048 1643 6148 1771 6510 6.5 

 Anason 2658 9350 2053 8616 924 5376 982 3907 3.9 

 Keçiboynuzu 518 838 3130 3091 2136 3320 2198 2903 2.9 

 Rezene 1945 3793 1217 2541 857 2427 894 2530 2.5 

 Sumak 1175 1771 1245 2143 1177 2147 1213 2543 2.5 

 Biberiye 573 1587 620 1671 685 1540 641 1576 1.6 

 Nane 125 326 309 1085 572 1575 327 1146 1.1 

 Ihlamur 27 313 179 1428 117 1033 86 1017 1.0 

 Mahlep 102 897 159 1305 53 485 799 974 1.0 

 Meyan Kökü 67 125 311 471 292 523 315 637 0.6 

 Çörekotu 38 139 32 109 35 138 28 127 0.1 

 Toplam 26585 90410 37176 93652 38034 96285 39074 100291 100.0 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtları, Ankara, 2012. 

Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından elde edilen rakamlara göre Türkiye’nin tıbbi ve 

aromatik bitkiler ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 100-120 milyon dolar 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
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civarlarında gerçekleşmekte olup, Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler 

ihracatı çizelge 6’da verilmiştir.  

Çizelge 6 incelendiğinde; başta kekik, defneyaprağı ve kimyon olmak üzere, adaçayı, 

anason, keçiboynuzu, rezene, sumak ve biberiyenin önemli ihraç ürünleri olduğu görülmektedir. 

İhracat miktar ve değerlerinde yıllar itibariyle önemli dalgalanmalar olduğu dikkati 
çekmektedir. Çizelge 6’da verilen ve Türkiye’nin ihracatında önemli olan 14 bitkinin ihracat 

değeri, 2008 yılında 90 milyon dolar civarında iken, 2011 yılında 2008 yılına göre %11.1 

oranında artarak 100 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.  

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatında önemli olan türlerin, yıllar itibariyle ihraç 

edildiği ülkelere göre değişimlerini gösteren çizelgeler aşağıda verilmiştir.  

Çizelge 7. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ihracatı 

Ülkeler 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Ege Ser. Böl. 3342 20346 2996 12037 3824 10944 4052 12246 

 ABD 2457 8472 2714 5261 3162 6132 3179 6214 

 Almanya 990 4918 1486 3435 1406 2751 1319 2716 

 İtalya 446 1377 495 939 545 1011 478 995 

 Hollanda 195 749 208 457 345 768 291 605 

 Kanada 301 914 328 561 396 766 235 535 

 Polonya 216 845 304 539 289 483 326 563 

 Japonya 95 585 105 360 144 458 141 446 

 Yunanistan 156 311 383 539 240 325 221 336 

 Avustralya 194 437 184 259 203 304 196 336 

 Güney Afrika 128 353 176 247 98 149 195 323 

 Fransa 149 719 256 631 230 387 214 321 

 Belçika 81 259 238 445 200 359 130 282 

 İsrail 63 149 115 168 110 163 135 218 

 İngiltere 83 387 99 261 83 231 74 196 

 Toplam 8896 40821 10087 26139 11275 25231 11186 26332 

 Diğerleri 787 2057 1388 2523 1682 2910 1973 3522 

 Genel Toplam 9683 42878 11475 28662 12957 28141 13159 29854 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ihracatının verildiği çizelge 7 

incelendiğinde; Ege Serbest Bölgesi’ne yapılan kekik ihracatı hariç tutulduğunda, başta ABD ve 
Almanya olmak üzere, İtalya, Hollanda, Polonya ve Kanada en fazla kekik ihracatı yapılan 

ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Türkiye kekiğin en önde gelen ülkelerinden biridir. 

Türkiye'den ihraç edilen kekiğin büyük bir bölümü Origanum cinsindendir. Ülkemizden kekik 

adı altında en fazla ihraç edilen tür ise İzmir kekiği olarak bilinen Origanum onites'tir.  

Kekik ihracatı yapılan ülkelere ait ihracat miktar ve değerlerinde yıllara göre önemli 

dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir. 2008 yılında dünya kekik üretiminde görülen azalma 
nedeniyle ülkemizin kekik ihracat değeri 43 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. 2011 yılı 

ihracat değerleri dikkate alındığında; Ege Serbest Bölgesi (%41.0), ABD (%20.8), Almanya 

(%9.1) ve İtalya (%3.3) en fazla kekik ihracatı yapılan ülkelerdir. ABD, Türkiye’nin kekik 
ihracatının gerçekleştirildiği en önemli ülke konumundadır. Ege Serbest Bölgesine 

gerçekleştirilen ihracatın diğer ülkelere yapılan ihracattan ayrı değerlendirilmesinde fayda 

vardır. Ülkelere göre değişmekle birlikte genel olarak, 2008 yılında 1 kg kuru kekik ortalama 

4.4 dolardan ihraç edilirken, 2009-2011 yıllarında kekiğin birim ihraç fiyatı 2.2-2.3 dolar 
seviyelerinde gerçekleşmiştir.  
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Dünyanın en büyük kaliteli defne üreticisi olan Türkiye, aynı zamanda defneyaprağı 

dışsatımı yapan birkaç ülkeden birisidir. Türkiye dünya defne ihracatında hemen hemen tek 
ihracatçı ülke konumunda olup, toplam ihracatın %90.0’ını karşılamaktadır. Türkiye’nin 

defneyaprağı ihracatı yaptığı ülkeler yıllara göre farklılıklar göstermektedir (çizelge 8).  

Çizelge 8. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre defneyaprağı ihracatı 

Ülkeler 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Vietnam 3138 6418 4603 8781 3739 7503 4191 8039 

 Ege Ser.Böl. 450 2303 512 2172 475 2230 550 2652 

 Polonya 426 1921 418 1920 490 2323 429 2138 

 Almanya 229 1394 319 1734 426 2185 353 1783 

 ABD 368 1077 521 1364 538 1605 510 1473 

 Rusya Fed. 176 436 388 1020 414 991 563 1302 

 Japonya 214 952 262 1201 199 961 256 1254 

 Brezilya 318 770 279 793 420 1108 380 1024 

 Romanya 119 411 129 484 145 548 84 344 

 Hollanda 150 464 134 381 140 431 107 309 

 Toplam 5588 16146 7565 19850 6986 19885 7423 20318 

 Diğerleri 1346 3874 1514 4486 1905 5733 1922 5825 

 Genel Toplam 6934 20020 9079 24336 8891 25618 9345 26143 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Çizelge 8 incelendiğinde Vietnam, Ege Serbest Bölgesi, Polonya, Almanya ve ABD 

defneyaprağı ihracatının yapıldığı belli başlı ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Ege Serbest 
Bölgesi ve Vietnam’a yapılan defneyaprağı ihracatı son yıllarda büyük bir artış göstermiştir.  

2011 yılı ihracat değerleriyle defneyaprağı ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler, Ege 

Serbest Bölgesi hariç tutulduğunda Vietnam, Polonya, Almanya, ABD ve Rusya olup; toplam 
defneyaprağı ihracat değerinden bu ülkeler sırasıyla %30.8, %8.2, %6.8, %5.6 ve %5.0 oranında 

pay almışlardır. Japonya, Brezilya, Romanya ve Hollanda da defneyaprağı ihracatı yaptığımız 

önemli ülkeler arasında görülmektedir.  

Defneyaprağı ihracatımız yıllar itibariyle miktar olarak çok fazla bir değişim 

göstermemesine karşılık, değer olarak artış sağlamıştır. 2008-2011 yıllarında 1 kg defneyaprağı 
birim ihraç değeri 2.7-2.9 dolar arasında değişme göstermiştir. Defneyaprağı ihracatında 

dünyada tekel konumunda olmamıza ve dünya talebi belli olmasına karşın, bazı yıllarda fazla 

kesim yapılması fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Aşırı kesim doğa tahribini de gündeme 

getirmektedir. Bu nedenlerle kontrolü kesimler yapılmalı ve uygun yörelere plantasyonlar 
kurulmalıdır.  

Kimyon ihracatında üretim miktarına ve dünya piyasalarına bağlı olarak önemli 
dalgalanmalar olmaktadır. Türkiye’de bu dalgalanmalardan büyük ölçüde payını almış 

bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kimyon ihracatının verildiği 

çizelge 9 incelendiğinde kimyon ihracatı yaptığımız önemli ülkelerin başında, ABD, Bangladeş 
ve Singapur gelmektedir. Kimyon ihracatı, yıllar itibariyle büyük dalgalanmalar göstermiş, 2008 

yılında 2367 ton kimyon ihracatı yapılarak, karşılığında 7 milyon dolar civarında döviz girdisi 

elde edilmiş iken, 2011 yılında kimyon ihracat değeri 20 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir.  
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Çizelge 9. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kimyon ihracatı 

Ülkeler 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 ABD 1273 2835 1498 2864 2438 5192 2880 6953 

 Bangladeş - - 1214 2419 1883 4167 1564 4922 

 Singapur - - 451 920 418 1173 402 1320 

 Brezilya 149 464 388 809 328 772 349 970 

 Hollanda 31 132 164 466 122 324 251 880 

 Ege Ser. Böl. 342 1311 166 441 347 998 304 792 

 Almanya 158 677 220 528 303 704 240 738 

 Venezuella 9 39 25 60 138 422 203 654 

 İspanya 26 81 155 321 40 91 110 337 

 Bulgaristan 22 54 66 140 174 423 80 199 

 Toplam 2010 5593 4347 8968 6191 14266 6383 17765 

 Diğerleri 357 1239 1475 3178 1504 3548 933 2659 

 Genel Toplam 2367 6832 5822 12146 7695 17814 7316 20424 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Ülkelere göre değişmekle birlikte genel olarak, 2008 yılında 1 kg kimyon, ortalama 2.9 

dolardan ihraç edilirken, 2011 yılında birim ihraç fiyatı 2.8 dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 
2011 yılı ihracat değerlerine göre ABD %34.0, Bangladeş %24.1 ile en fazla kimyon ihracatı 

yaptığımız ülkeler olarak dikkati çekmektedir. Bu ülkelerin yanında dünyanın birçok ülkesine 

kimyon ihracatı yapılmakta olup, Brezilya, Hollanda, Almanya, Venezuella ve İspanya kimyon 
ihracatı yaptığımız diğer önemli ülkeler arasında sayılabilir. 

Türkiye’nin keçiboynuzu ihracatı yıllar itibariyle dalgalanmalar gösterirken, 2011 yılında 3 
milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. İtalya 2011 yılı keçiboynuzu ihracatımızın değer 

olarak %48.5’inin gerçekleştirildiği en önemli ülke konumundadır (çizelge 10). Keçiboynuzu 

ihracatında diğer önemli ülkeler İspanya ve Suudi Arabistan olarak dikkati çekmektedir. 

Çizelge 10. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre keçiboynuzu ihracatı 

Ülkeler 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 İtalya 87 357 387 1314 636 1735 523 1409 

 İspanya 108 255 22 55 20 160 264 480 

 S. Arabistan 219 132 226 116 83 55 643 411 

 Güney Kore - - - - 117 84 177 121 

 Almanya 25 21 69 102 105 162 65 119 

 İsrail 25 9 586 220 213 113 210 85 

 Ürdün - - 99 43 74 27 166 80 

 Mısır 9 14 1601 833 797 613 61 64 

 Toplam 473 788 2990 2683 2045 2949 2109 2769 

 Diğerleri 45 50 140 408 91 371 89 134 

 Genel Toplam 518 838 3130 3091 2136 3320 2198 2903 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin anason ihracatında ABD, Almanya ve Brezilya en önemli pazarlar olarak göze 
çarpmaktadır (çizelge 11). Çizelge 11 incelendiğinde; anason ihracatında yıllara ve ülkelere 

göre büyük dalgalanmaların olduğu dikkati çekmektedir. 2011 yılı ihracat değerlerine göre 

Türkiye’nin anason ihracatından ABD %30.4, Almanya %26.5, Brezilya %10.6, oranında pay 
almıştır. Hollanda, İtalya ve Japonya anason ihracatı yaptığımız diğer önemli ülkeler olarak 

göze çarpmaktadır. 

 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

40 

 

Çizelge 11. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre anason ihracatı 

Ülkeler 
2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 ABD 689 2365 591 2472 290 1454 350 1186 

 Almanya 191 775 201 921 214 1331 214 1034 

 Brezilya 493 1703 390 1599 146 939 109 416 

 Hollanda 81 301 32 152 35 241 27 183 

 İtalya 77 280 108 459 34 174 45 175 

 Japonya 28 128 - - 26 180 30 156 

 Hindistan 48 213 - - 37 200 25 85 

 Yunanistan  66 232 67 248 17 87 23 80 

 İspanya 75 260 58 183 - - 20 69 

 Fransa 24 93 25 113 4 16 5 25 

 Toplam 1772 6350 1472 6147 803 4622 848 3409 

 Diğerleri 886 3000 581 2469 121 754 134 498 

 Genel Toplam 2658 9350 2053 8616 924 5376 982 3907 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin sumak ihracat değeri yıllar itibariyle artış göstererek 2011 yılında 2.5 milyon 
dolar seviyelerine ulaşmıştır. 2011 yılında sumak ihracatının değer olarak %20.9’u ABD, 

%14.8’i İsrail, %11.3’ü Ürdün ve %11.1’i Almanya’ya yapılmış olup; bu 4 ülke toplam sumak 

ihracat değerinden %58.1 oranında pay almışlardır (çizelge 12). 

Çizelge 12. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre sumak ihracatı 

Ülkeler 
2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 ABD 76 208 137 386 117 337 208 532 

 İsrail 357 334 304 294 388 457 323 376 

 Ürdün 215 157 245 190 167 133 176 287 

 Almanya 51 210 68 201 75 221 91 283 

 BAE 118 182 146 261 77 125 110 162 

 Lübnan 56 58 97 119 104 130 77 142 

 Mısır - - 93 165 48 80 51 126 

 Avustralya 18 56 14 42 40 130 38 105 

 İngiltere 14 61 15 61 22 96 28 105 

 Kanada 14 32 26 84 25 77 24 74 

 Toplam 919 1298 1145 1803 1063 1786 1126 2192 

 Diğerleri 256 473 100 340 114 361 87 351 

 Genel Toplam 1175 1771 1245 2143 1177 2147 1213 2543 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre adaçayı ihracatı çizelge 13’te verilmiştir. 
Çizelge 13 incelendiğinde Ege Serbest Bölgesine yapılan adaçayı ihracatı yıllar itibariyle miktar 

ve değer olarak sürekli artmış, 2011 yılında toplam ihracatın değer olarak %67.0’sini Ege 

Serbest Bölgesi’ne yapılan ihracat meydana getirmiştir. Ege Serbest Bölgesi hariç tutulursa, 
adaçayı ihracatı yaptığımız önemli ülkelerin başında Japonya %7.5, ABD %5.2, İtalya %5.1, 

İngiltere %2.9, Almanya %1.4, Hollanda ve İspanya %1.2 gelmektedir. Adaçayı ihracatı 2009-

2011 yılları arasında miktar ve değer olarak önemli bir değişiklik göstermemiş, 2008 yılında en 

düşük seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2008 yılında 1 kg adaçayı 4.1 dolardan ihraç edilirken, 
2009-2011 yılları arasında birim ihraç fiyatı 3.7-3.9 dolar olmuştur. 
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Çizelge 13. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre adaçayı ihracatı 

Ülkeler 
2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Ege Ser. Böl. 279 1246 883 3953 950 3985 1059 4362 

Japonya 2 12 107 484 95 428 114 487 

ABD 26 34 144 187 161 238 193 337 

İtalya 17 48 162 516 180 467 112 335 

İngiltere 1 2 66 218 69 245 57 189 

Almanya 1 5 24 87 51 191 21 91 

Hollanda 5 29 9 68 19 106 11 77 

İspanya 7 27 25 83 13 42 28 76 

Avustralya 1 2 36 114 30 94 15 63 

Kanada 2 5 25 56 22 50 15 41 

Toplam 341 1410 1481 5766 1590 5846 1625 6058 

Diğerleri 32 131 64 282 53 302 146 452 

Genel Toplam 373 1541 1545 6048 1643 6148 1771 6510 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin yıllar itibariyle rezene ihracatı çizelge 14’te verilmiştir. Çizelge incelendiğinde 

Almanya ve Hollanda’nın rezene ihracatı yaptığımız ülkelerin başında geldiği görülmektedir. 
2011 yılında rezene ihracatının %38.9’u Almanya, %18.7’si Hollanda ve %9.1’i İsviçre’ye 

yapılmış olup; bu 3 ülke toplam rezene ihracat değerinden %66.7 oranında pay almışlardır.  

 

Çizelge 14. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre rezene ihracatı 

Ülkeler 
2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Almanya 752 1607 489 1180 312 899 301 985 

 Hollanda 375 617 285 420 153 448 149 474 

 İsviçre 56 101 107 222 98 198 103 229 

 İngiltere 2 9 4 7 13 44 30 118 

 İtalya 70 134 44 81 68 229 49 116 

 Ege Ser.Böl. 105 194 54 97 49 152 51 107 

 Fransa 86 148 23 42 47 130 35 87 

 Yunanistan 190 240 83 144 65 144 6 11 

 Toplam 1636 3050 1089 2193 805 2244 724 2127 

 Diğerleri 309 743 128 348 52 183 170 403 

 Genel Toplam 1945 3793 1217 2541 857 2427 894 2530 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin biberiye ihracatı 1.5 milyon dolar seviyelerinde olup; 2011 yılı biberiye 

ihracatının %74.8’i Ege Serbest Bölgesine yapılmıştır (çizelge 15). 
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Çizelge 15. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre biberiye ihracatı 

Ülkeler 
2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Ege Ser. Böl. 454 1200 501 1361 542 1159 476 1179 

 Japonya 31 87 16 46 35 97 21 59 

 Almanya 21 75 28 91 20 64 22 58 

 Avustralya 4 11 3 8 8 18 26 57 

 ABD 6 19 2 9 3 7 13 33 

 Güney Kore 9 34 7 20 5 14 7 19 

 Toplam 525 1426 557 1535 613 1359 565 1405 

 Diğerleri 48 161 63 136 72 181 76 171 

 Genel Toplam 573 1587 620 1671 685 1540 641 1576 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Arjantin, Almanya ve İspanya Türkiye’nin ıhlamur ihracatının gerçekleştirildiği önemli 

ülkeler olarak dikkati çekmektedir (çizelge 16). İhracat yaptığımız ülkelerin payları yıllara göre 
değişmekle beraber, 2011 yılında ıhlamur ihracatımızın değer olarak %48.8’i Arjantin, %23.6’sı 

Almanya, %9.9’u İspanya ve %3.6’sı Hollanda’ya yapılmış olup; toplam ihracatın %85.9’u adı 

geçen bu 4 ülkeye gerçekleştirilmiştir (çizelge 16). 

Çizelge 16. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre ıhlamur ihracatı 

Ülkeler 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Arjantin - - 54 411 38 299 45 496 

 Almanya 24 252 36 326 30 283 23 240 

 İspanya - - 9 83 18 124 10 101 

 Hollanda - - 2 32 2 32 1 37 

 Toplam 24 252 101 852 88 738 79 874 

 Diğerleri 3 61 78 576 29 295 7 143 

 Genel Toplam 27 313 179 1428 117 1033 86 1017 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İthalatı 

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatı, yıllara göre değişmekle birlikte, baharat 

bitkileri de dahil edildiğinde 11–19 milyon dolar civarlarında gerçekleşmektedir. Yıllar 
itibariyle başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler ithalat miktar ve değerleri çizelge 17’de verilmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatında en önemli kalemler başta şerbetçiotu, keçiboynuzu, 
kekik, adaçayı ve çörekotu olmak üzere, kimyon, anason, tarçın, zencefil ve zerdeçal olarak 

göze çarpmaktadır.  
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Çizelge 17. Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatı 

Bitki Ad 

2008 2009 2010 2011 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

Miktar 

(Ton) 

Değer 

(1000 $) 

 Şerbetçiotu 250 2832 223 2558 186 2260 234 3282 

 Keçiboynuzu 673 1048 1255 784 851 773 2077 2188 

 Kekik 851 2486 460 1198 985 2148 912 1852 

 Adaçayı 1155 2928 547 1551 595 1590 570 1531 

 Çörekotu 1505 1254 1058 831 2601 1884 1995 1467 

 Kimyon 507 903 259 582 191 336 357 999 

 Anason 82 248 170 503 1305 3498 412 898 

 Tarçın  670 413 898 581 1483 1272 822 684 

 Zencefil 235 215 705 450 913 848 742 648 

 Zerdeçal 109 150 346 264 549 646 382 620 

 Biberiye 553 613 480 590 587 679 423 465 

 Karanfil 83 99 228 253 284 363 180 406 

 Ihlamur 137 1163 35 185 46 248 64 313 

 Rezene 266 386 185 210 353 423 164 252 

 Çöven 484 201 293 150 758 461 351 228 

 Kişniş 202 183 149 80 101 81 235 165 

 Defneyaprağı 41 111 177 339 510 889 85 158 

 Meyan Kökü 5 88 51 104 6 46 143 156 

 Nane 77 129 34 75 14 96 127 132 

 Ginseng Kökü 3 51 1 18 4 88 6 115 

 Toplam 7888 15501 7554 11306 12322 18629 10281 16559 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu kayıtları, Ankara, 2012. 

Kekik ithalatında Fas, Arnavutluk, Polonya ve Fransa, defneyaprağı ithalatında Gürcistan 
ve Avusturya, biberiye ithalatında Fas, adaçayı ithalatında Arnavutluk, ıhlamur ithalatında 

Romanya, Bulgaristan ve Almanya, nane ithalatında Mısır ve Suriye, meyan kökü ithalatında 

Türkmenistan ve İran, ginseng kökü ithalatında Çin ve Güney Kore, çöven ithalatında 

Afganistan ve Türkmenistan, çörekotu ithalatında Suriye ve Hindistan, zerdeçal ithalatında 
Hindistan, zencefil ithalatında Çin, Hindistan ve Nijerya, rezene ithalatında Sırbistan ve 

Almanya, anason ve kimyon ithalatında Suriye, kişniş ithalatında Ukrayna, Suriye ve 

Bulgaristan, tarçın ithalatında Endonezya ve Singapur, keçiboynuzu ithalatında K.K.T.C. ithalat 
yaptığımız en önemli ülkeler olarak dikkati çekmektedir.  

SONUÇ 

Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden dünyanın en önemli ülkelerinden birisi 

olmasına rağmen, tıbbi ve aromatik bitki ihracatı henüz istenilen düzeylerde bulunmamaktadır. 
Yıllara göre değişmekle birlikte 100-120 milyon dolar civarlarında tıbbi ve aromatik bitki 

ihracatı gerçekleştirilirken, 11-19 milyon dolar düzeylerinde de ithalat yapılmaktadır.  

Türkiye'den 200 civarında bitkisel droga talep olmasına rağmen ancak 70-100 arası drog 

ihraç edilmektedir (Başer, 1997). Bu drogların büyük kısmının ne olduğu ihracat 

istatistiklerinde yer almamaktadır. En çok ihracatı yapılanlar dışındaki bitkisel ürünler ihracat 
istatistiklerinde "diğerleri" faslında yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizden ihraç edilen 

drogların tam bir listesine ulaşabilmek mümkün olmamaktadır. 

Bu bitkiler üzerinde sağlıklı çalışmalar yapılabilmesi için bunların ticaretlerinin izlenmesi, 

ihracat ve özellikle üretim miktarlarının ve bunların ne kadarının doğadan toplama ve ne 

kadarının da tarla üretiminden geldiğinin istatistiklerde açık ve net olarak yer alması 

zorunluluğu bulunmaktadır. 
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Ülkemiz, ne yazık ki, hala bir işlenmemiş tıbbi bitki ihracatçısı durumundadır. Temizleme, 

ayıklama, tasnifleme, toptan ve perakende paketleme işlemleri daha çok baharat ve çay olarak 
kullanılan sınırlı sayıda bitkisel drogun üretiminde uygulanmaktadır. Standartlara uygun bitkisel 

drog üreten imalatçıların, işlenmiş tarım ürünlerinin Avrupa Birliği ülkelerine serbest giriş 

hakkından yararlanarak Avrupa pazarlarında pay kapma şansları yüksektir. Bunun için, ürün 
çeşitliliğinin arttırılması ve arzulanan standartlara uygun drogların hijyenik şartlarda üretilmesi 

sağlanmalıdır (Binici, 2002).  

Bitkisel ürün üzerinde yapılacak olan her işlem bitkisel drogun değerinin artmasına ve 
katma değerin ülkemizde kalmasına yol açacaktır. Yabani bitki toplarken veya toplatırken 

doğanın tahrip edilmemesi ve ekolojik dengelerin bozulmaması için özen gösterilmelidir. Talebi 

artan bitkilerin tarımına geçilmeli ve doğal kaynaklardan kültür bitkilerinin üretiminde gen 
kaynağı olarak yararlanılmalıdır. 
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ÖZET: İzmir kekiği (Origanum onites L.) bitkisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü tarafından üzerinde en çok çalışma yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde 
yer almaktır. Ülkemizde bu bitki üzerinde ilk agronomik ve ıslah çalışmaları bölümümüz 

tarafından yürütülmüştür. Agronomik çalışmaları; bitkinin tarla koşullarına adaptasyonu, uygun 

sıklıklarının belirlenmesi ve azotlu gübrelemeye karşı reaksiyonları gibi konular oluşturmuştur. 
Agronomik çalışmaların başladığı 1972 yılında Seferihisar yöresinden toplanan Origanum 

onites L. tohumları ile ıslah araştırmalarına da yönelinmiştir. İlk ıslah çalışmalarında uçucu yağ 

bileşimi üzerinde durulmuş, bu amaç doğrultusunda yabancı döllenen bitkilerde ana hattı 

seleksiyon ıslah yöntemi ile linalool ve karvakrol oranı yüksek iki hat seçilmiştir. Sektörün 
değişen taleplerine uygun olarak uçucu yağ oranı yüksek, agronomik özellikleri iyi tipler elde 

etmek için 1991 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel sektör ile işbirliği yapılarak 

Antalya, Muğla,  İzmir illerine ait 18 farklı yöreden O. onites L. tohumları toplanmıştır.  Bu 
yörelerden toplanan tohumlardan 1694 tek bitki tarlada yetiştirilmiş ve 1362 bitkide bitki boyu 

(cm), yeşil herba (g), drog herba (g) ve uçucu yağ oranları (%) gibi parametreler  belirlenmiştir. 

Klon Seleksiyon yöntemi kullanılarak 100 bitki seçilmiş ve A-klonları oluşturulmuştur. A-

klonlarından 30 bitki seçilerek B-klonları, B-klonlarından 14 bitki seçilerek C-klonları meydana 
getirilmiştir. İzmir, Aydın ve Kula’da verim denemeleri kurulmuştur. Denemeler sonucunda 

timol ve karvakrol 
1
bileşeni bakımından zengin olan klon “Ceylan-2002”, karvakrol ana 

bileşenine sahip olan klon ise “Tayşi-2002” olarak tescil ettirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Islah, İzmir kekiği, Origanum onites L. 

THEBREEDING STUDIES CONDUCTED ONİZMİR Oregano(Origanum onites 

L.)  

ABSTRACT: Oregano of İzmir (Origanum onites L.) is one of the most studied medicinal and 

aromatic plants in Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops. Initial 

agronomic and breeding researches on oregano were conducted our department in Turkey. 
Agronomic studies were constituted as adaptation, plant density and response of nitrogen doses. 

Beside agronomic studies started in 1972, Origanum onites L. seeds were collected from 

Seferihisar town for breeding purpose at the same time. The compositions of essential oil in 

plants were emphasized in these first researches. Plants which are high carvacrol or linalool 
components were tried to obtain by using individual selection with mother line in cross 

pollinated plants and two lines were improved for these purposes. Afterwards the high 

percentage of essential oil and better agronomic characteristics plants were more important for 
the industry. Therefore, the breeding project had been started collaboration between private 

sector, Aegean Agricultural Research Institute and our department and O. onites L. seeds were 

collected from 18 different provinces of Antalya, İzmir and Muğla in 1991. Collected seeds 
which are grown  1694 individual plants in field conditions from this provinces and in the 1362 
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individual plants were determined plant height(cm), green herb yields(g), drug herb yields(g) 

and essential oil content(%). A hundred plants were selected by using clone selection method 
and called as Clone-A. Thirty plants were selected from Clone-A and called as Clone-B. Then 

selected 14 plants from Clone-B were called as Clone-C. Yield experiment was established in 

İzmir, Aydın ve Kula. As a result, the higher thymol and carvacrol component of clone was 
registered as “Ceylan-2002” whereas the higher carvacrol component of clone was registered as 

“Tayşi-2002”. 

Key Words: Breeding, Oregano of İzmir, Origanum onites L. 

GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bitkiler gıda, ilaç, 

boya, parfümeri, içecek, kozmetik sanayi ile peyzaj düzenlemelerinde çok büyük öneme 

sahiptir.  

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20.000 bitki türü ilaç ve aromatik amaçlarla 

kullanılmaktadır. Dünyanın en önemli drog ticaret merkezleri Hamburg (Almanya), New York 
(Amerika Birleşik Devletleri) ve Hong Kong (Çin)’dur (Lange, 2006; Başer, 1997). Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin ana tüketicisi Avrupa ve Amerika pazarlarıdır. Mısır, Türkiye ve 

Arnavutluk bu bitkilerin en önemli ihracatçılarıdır. Amerika ve Avrupa pazarları büyük kekik 

tüketicileridir. Türkiye kekik ve defne yaprağı satan en büyük ülke konumundadır (Peter, 
2004). Dünyanın kekik dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 12.000-13.000 ton olup Türkiye’den 

son beş yıl içinde 9.000-12.000 ton civarında kekik ihraç edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre 2008 yılında 9683 ton kekiğin dış satışı yapılmıştır. Kekik üretiminin %80’ini 
kültürü yapılarak, %20’si ise doğal floradan toplanarak sağlanmaktadır (Akın’a atfen Bayram 

ve ark.,  2010). 

Özellikle Avrupa ve Amerika’da ekonomik öneme sahip fenolik türler: Yunan kekiği 

(Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart), İspanyol kekiği (Coridothymus capitatus (L.) 

Hoffmanns & Link), Türk kekiği (Origanum onites L.) ve Meksika kekiği (Lippia graveolens 

HBK)’dir (Lawrence’e atfen Ravid ve Putievsky, 1986). Origanum cinsi Labiatea familyası 
içerisinde yer alıp çoğunlukla Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yayılış 

göstermektedir (Filippo ve ark., 2000). Genellikle kurak-yarı kurak yerlerde yetişmekte, uçucu 

yağ elde etmek için ve baharat olarak kullanılmaktadır. Uçucu yağın başlıca ana bileşeni 
karvakrol (Meyers, 2005; Economoua ve ark., 2011) ve timol’dür (Peter, 2004). Ticareti yapılan 

kekik türlerinde uçucu yağ oranının %2.5’un üzerinde olması istenmektedir. 

İzmir kekiği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından üzerinde 

en çok araştırma yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer almaktadır. Bu bitki ile hem 

agronomik  hem de ıslah çalışmaları yürütülmüştür. Bu makalede bölümümüzde İzmir kekiği 

(Origanum onites L.) üzerinde yürütülen ıslah çalışmalarına yer verilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma materyalini İzmir kekiği (Origanum onites L.) oluşturmaktadır. Dünya’da Türk 

kekiği olarak bilinen İzmir kekiği (Origanum onites L.) yarı çalı formunda, odunumsu saplara 
sahip çok yıllık bir bitkidir. Bitki boyu 100 cm’ye ulaşabilir, yaprak şekilleri kalp şeklinden 

oval şekle kadar değişebilir, yaprak  ve sapların üzeri tüylüdür. Morfolojik özellikleri 

incelendiğinde, Akdeniz iklimi gibi sıcak koşullara adaptasyon yeteneğinin iyi olduğu 

görülmektedir. Origanum onites L., bitkilerini vegetatif ve generatif olarak çoğaltmak 
mümkündür (Meyers, 2005; Peter, 2004; Ceylan, 1997). 

Çeşit geliştirmek amacıyla Seferihisar yöresinden 1972 yılında toplanan Origanum onites 
L. tohumları ile ilk ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Araştırmanın başlangıcında vegetatif 
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üreyebilen yabancı döllenen bitkilerde ana hattı seleksiyon ıslahı yöntemi kullanılarak verimleri 

iyi, linalool ve karvakrol oranları yüksek iki farklı tip elde edilmesi amaçlanmıştır.   

Daha sonraları (1990 yılından sonra) baharat sektörü için uçucu yağ oranı en az %2.5 olan 

ve verimi yüksek bitkiler önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ıslah çalışmalarına tekrar özel 

sektör (KÜTAŞ Tarım Ürünleri Dış. Tic. San. A.Ş.) ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 
işbirliği yapılarak 1991 yılında Antalya, İzmir ve Muğla illerine ait 18 farklı yöreden toplanan 

İzmir kekiği tohumlarıyla başlanılmıştır. Çalışma TÜBİTAK tarafından da desteklenmiştir 

(TOAG-788 no’lu proje). Çalışmada klon seleksiyon yöntemi kullanılarak uçucu yağ oranı ve 

verimi yüksek çeşit geliştirmek amaçlanmıştır (Hoffman ve ark., 1971). Sonbahar aylarında 
toplanan tohumlar sera koşullarında fide yastıklarına ekilmiş, pişkin fide durumuna gelen 1694 

tek bitki, Mart ayı sonunda dikim normu 70x40 cm olacak şekilde tarlaya şaşırtılmıştır. Verimin 

ve uçucu yağ oranının en yüksek olduğu, çiçeklenmenin görüldüğü Temmuz ayının son 
haftasında ise tüm bitkiler hasat edilmiştir. Hasat edilen tek bitkiler 35°C’de 72 saat 

kurutulmuştur. Tarlaya aktarılan 1694 tek bitkinin 1362’sinde bitki boyu, yeşil herba (g/bitki), 

drog herba (g/bitki) verimleri ve uçucu yağ oranları gibi özellikler incelenmiştir.  Başlangıç 
populasyonundan incelenen özellikler bakımından öne çıkan 100 bitki seçilerek A-Klonları 

oluşturulmuştur. Kasım ayında her bitkiden 15 çelik alınmış, köklenen 10 bitki dikim normu 

70x40 cm olacak şekilde Nisan ayında tarlaya dikilmiştir. Bitkiler çiçeklenme döneminde 

biçilmiş, agronomik ve kalite özellikleri incelenmiştir. A-Klonlarından verim ve uçucu yağ 
oranı yüksek olan 30 bitki seçilerek  B-Klonları oluşturulmuştur. B-Klonlarından da her 

bitkiden gerekli miktarda çelik alınmış ve tarla koşullarında yetiştirilmiştir. B-Klonlarından 

üstün özelliklere sahip 14 bitki seçilerek C-Klonları meydana getirilmiş ve verim denemeleri 
kurulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Seferihisar yöresinden toplanan tohumlar ile ilk ıslah çalışmaları yürütülmüştür. 
Araştırmada uçucu yağ bileşenleri ve verim dikkate alınarak karvakrol (Klon-4) ve linalool 

(Klon-10) oranı yüksek iki hat seçilmiştir. Bunlara ait 1988 yılı ortalama verimleri aşağıda 

bulunmaktadır. 

Çizelge 1. Karvakrol (Klon-4) ve Linalool (Klon-10) Oranı Yüksek İki Hattın Ortalama 

Verimleri. 

Klon No 
Yeşil Herba 

(kg/da) 

Drog Herba 

(kg/da) 

Drog Yaprak 

(kg/da) 

Uçucu Yağ     

% 

Karvakrol 

Linalool % 

4 (Karvakrol tipi) 2506 724 504 2.5 83 

10 (Linalool tipi) 3410 1035 524 3 30 

 

Sanayinin değişen taleplerini karşılamak için çeşit geliştirmek amaçlanarak 1991 yılında 
ıslah çalışmalarına yeniden başlanılmıştır. Antalya, İzmir ve Muğla illerine ait 18 farklı yöreden 

tohum toplanarak fideler yetiştirilmiş ve tarla koşullarına 1694 tek bitki şaşırtılmıştır. İyi 

gelişme gösteren 1362 bitkide ayrı ayrı ölçümler yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 
Populasyona ait veriler Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

48 

 

Çizelge 2. Origanum onitesL. Tek Bitkilerinde Minimum, Maksimum ve Ortalama Değerler.  

Özellikler İncelenen BitkiSayısı Minimum Maksimum Ortalama 

Bitki Boyu(cm) 1362 7.00 52.00 27.00 

Yeşil Herba (g) 1362 3.22 113.40 31.50 

Drog Herba (g) 1362 1.40 52.50 15.17 

Uçucu Yağ  (%) 1362 0.50 6.70 2.87 

Değerlendirilen ve hasat edilen tek bitkilerden agronomik özellikleri iyi, uçucu yağ oranı 
yüksek 100 bitki seçilmiş ve A-Klonları oluşturulmuştur. A-Klonlarından ise 30 bitki seçilerek 

B-Klonları meydana getirilmiştir. B-Klonlarının uçucu yağ oranlarının varyasyonu ile uçucu 

yağın bileşimi Çizelge 3 ve 4’de gösterilmektedir. 

Çizelge 3. B-Klonlarında Uçucu Yağ Oranlarının Değişimi 

 

Çizelge 4. B-Klonlarında Uçucu Yağ Bileşiminde Karvakrol, Linalool ve Timol Oranlarının 

Varyasyonu
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Çizelge 3 ve 4 incelendiğinde uçucu yağ oranının %2.4-5.8 arasında değiştiği, uçucu yağ 

bileşenlerinin önemli etken maddelerinin karvakrol, linalool ve timol olduğu görülmektedir. B-

Klonlarından 14 bitki seçilerek C-Klonları oluşturulmuş ve verim denemeleri kurulmuştur. 
Seçilen 14 klonun kökenleri aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 5. Origanum onites L. Bitkilerinde Seçilen 14 Klonun Kökenleri. 

No Klon No Yükseklik (m) Köken 

1 79 50 Muğla-Bodrum-Yalıkavak 

2 114 940 Muğla-Central-Kozağaç 

3 268 330 Muğla-Marmaris-Bayır 

4 372 350 Muğla-Köyceğiz-Kürkçüler 

5 650 10 Antalya-Kaş-Kekova Sahili 

6 661 10 Antalya-Kaş-Kekova Sahili 

7 694 10 Antalya-Kaş-Kekova Sahili 

8 732 10 Antalya-Kaş-Kekova Sahili 

9 747 10 Antalya-Kaş-Kekova Sahili 

10 789 10 Antalya-Manavgat-Side 

11 1319 350 İzmir-Tire-Başköy 

12 1382 180 İzmir-Ödemiş-Çaylı 

13 1431 180 İzmir-Ödemiş-Çaylı 

14 1438 180 İzmir-Ödemiş-Çaylı 

 

Çeşit tescili için 1998 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tohumluk Tescil ve 

Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Kekik çeşit adayı olarak 79, 372 ve 661 
no’lu klonlar gösterilmiştir. Kekik çeşit adayı üç klon ve bir standart (İzmir populasyonu) ile 

Bornova, Aydın ve Kula’da 1999 ve 2000 yıllarında çeşit tescil denemeleri yürütülmüştür. 

Denemeler sonucunda 661 no’lu çeşit adayı 1999-2000 yılı genel ortalamalarında bitki boyu 
bakımından 39.75 cm ve uçucu yağ miktarları bakımından da %5.10 ile ilk sırayı almıştır. 

Uçucu yağ miktarı bakımından 79 no’lu çeşit adayı ise %4.70 ile ikinci sıradadır. İzmir 

kekiğinde önemli bir kriter olan drog yaprak verimi açısından 661 no’lu çeşit adayı 428.02 
kg/da ile ilk sırayı, 79 no’lu çeşit adayı ise 390.56 kg/da ile ikinci sırada yer almıştır. Yeşil 

herba verimleri bakımından 661 no’lu çeşit adayı 1933.07 kg/da ile birinci, 79 no’lu çeşit adayı 

1619.61 kg/da ile ikinci sırada bulunmuştur.  

Uçucu yağ, drog yaprak verimi ve yeşil herba verimleri bakımından 661 ve 79 no’lu çeşit 

adayları standart çeşidin  üzerinde yer alarak ilk iki sırayı almış, bitki boyu bakımından ise 661 
no’lu çeşit adayı ilk sırada yer alarak üstün bir performans göstermiştir. Elde edilen veriler 

ışığında iki çeşit adayının tescil komisyonuna sunulması uygun görülmüştür. 

SONUÇ 

Kekik tescil denemeleri sonucunda 79 ve 661 numaralı klonlar seçilerek 01 Mayıs 2002 
tarihinde “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tescil Komitesi” tarafından  tescil edilmiştir. Antalya-

Kaş-Kekova kökenli 661 no’lu klon Ceylan-2002, Muğla-Bodrum-Yalıkavak kökenli 79 no’lu 

klon ise Tayşi-2002 olarak isimlendirilmiştir. Ceylan–2002 çeşidinin uçucu yağ ana bileşeni 
timol ve karvakrol, Tayşi–2002 çeşidinin ise karvakroldür. Geliştirilen her iki çeşidin uçucu yağ 

oranı da %2.5’un oldukça üzerinde bulunmuştur. 

İzmir kekiği üzerinde yürütülen uzun süreli ıslah çalışmaları sonucunda Dünya ve 

Türkiye’de ilk defa iki çeşit geliştirilerek Türk tarımına kazandırılmıştır. 
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ÖZET: Tohum dormansisi tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında karşılaşılan en önemli 

sorunlardan biridir. Çalışmanın amacı farklı uygulamaların sarı kantaron tohumunun dormansisi 
üzerine olan etkisinin belirlenmesidir. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 4 

muamele ile (hydrotermal, %1 KCl, mikrodalga ve saf su) 4 tekrarda Urmia Universitesi Ziraat 

Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü Fiziyoloji laboratuarında ve 2012 yılında yapılmıştır.  
Doğadan toplanan sarı kantaron tohumları önce 12 saat süresince saf su ile 35 

0
C (hydrotermal), 

oda sıcaklığında saf suda, %1 KCl ve 1.5 dakika 20 wat mikrodalgaya tabii tutulmuştur. Daha 

sonra tohumlar İSTA kurallarına uyarak çimlenme denemsine alınmıştır. Sonuçlar mikrodalga 
uygulanmasının çimlenmede etkisi olmadığını göstererek, saf su ve KCl uygulaması 

çimlenmeyi %4 oranda yükseltmişlerdir. En iyi sonuç hydrotermal kullanılmasıyla  %12 

çimlenme oranında artış ile tespit edilmiştir.
 

Anahtar Kelimeler; çimlenme, dormansi, hydrotermal, sarı kantaron  

EVALUATING THE EFFECTS OF DIFFERENT PRE SOWING SEED 

TREATMENTS ON THE BRAKING DORMANCY OF (HYPERICUM 

PERFORATUM L.) SEEDS 

ABSTRACT: Cultivation of medicinal plants is faced with many problems. Seed dormancy is 
one of the most important of these problems. In order to evaluate the effect of different pre 

sowing seed treatments on breaking  seed dormancy of (Hypericum perforatum L.) an 

experiment was performed in  the Department of agronomy and Plant Breeding, Faculty of 
Agriculture , Urmia University, Urmia, Iran during 2011. The used seed was obtained from 

natural habitats. Four seed samples were treated with distilled water for 12 hours at 35 º C 

(hydrothermal), KCl 1% and microwave with 20 W powers for 1.5 min. The germination test 

results showed that the microwave has not any effect on improved germination of dormant 
seeds. However, distilled water (hydropriming) and KCl treatments increased 4 % total 

germination percentage compared with control seed sample. The best results were achieved 

from treated seeds with hydrothermal treatment with a 12% increase of final germination 
percentage than control seed lot. According to these results hydrothermal treatment can useful 

for breaking seed dormancy of (Hypericum perforatum L.)seed. 

Key Words: (Hypericum perforatum L.), microwave, seed dormancy, hydrothermal.  

GİRİŞ 

Sarı kantaron çok önemli bir tıbbi bitkisi olarak bilinmektedir. Eski zamanlardan bu yana 

bu bitkiden enfeksiyona neden bazı hastalıklar ve yaralara karşı kullanılmaktadır (Zehtab-

Salmasi, 2008). Özellikle depresiyon hastalıklarının tedavisinde tavsiye edilmektedir(Puppala 
ve Fowler, 2003). Farmakolojiki araştırmalar Sarı kantaronun etken maddesini Hypericin olarak 

belirlemişlerdir. Bu madde mono amino oxidase meo anzimi karşısında engelleyicidir(Baskin, 

J.M. ve Baskin, 2001; Cirak ve ark., 2004). Bu özellik bitkinin tedavi edşci olmasına neden 
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olmaktadır(Bertelle ve ark, 2004). Sarı kantaron dünyanın bir çok bölgesinde yetişmektedir. Bu 

bitkinin tarımı bazı kuzey amerika ve doğu avrupa ükelerinde yapılmaktadır(Mahmoudzade ve 
Bagheri, 2005). Fakat iranda farklı ekotiplerinin bulunmasına rağmen ekimi yapılmamaktadır. 

Bir çok tıbbi bitkileri tohumlarında göründüğü gibi sarı kantaron tohumunda da dormansi 

bulunmaktadır. Tarımda bu bir dezavantaj olarak sayılır(Shannon ve Grieve, 1999; Sirvent, 
2002). Dormansi giderilmesi yöntemlerin içinde tohuma ön uygulama metotları bir çözüm 

olarak kullanılmaktadır. Böylece ekimden sonra çimlenme kolaylaşarak homojen çim sayesinde 

iyi bir verim elde edilmek için yol açılır.  

MATERYAL ve METOT 

Bu çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2012 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar doğadan toplanmıştır. Denemde 

tohumlar önce 10 dakika süresince  %10 Hypoklorit sodium içerisinde bırakılarak dezenkekte 
olunup daha sonra alınarak saf sun ile 3 kere yıkanmıştır. Denemde uygulanan ön muameleler 

aşğıda verilmiştir.  

-12 saat süresince 35 derecelik saf suda ıslatılmıştır(Hydrotermal). 

-12 saat süresince oda sıcaklığında saf suda ıslatılmıştır(Hydro priming). 
-12 saat süresince 51 KCl  de ıslatılmıştır(Osmo priming). 

- 1,5 dakika 20 W mikro dalgaya maruz tutulmuştur(Bio fizical priming). 

Kontrol olarak ele alınan tohumlar sadece dezenfekte edilmiştir. Tohumlar 100 er tane 
şeklinde petrilerde watman kağıdı üzerine ekilmiştir. Deneme Tesadüf Parseller Deneme Deseni 

şeklinde 3 tekrarda kurulmuştur. Bütün petriler her gün saf su ile yeterli miktarda sulanmıştır. 

Deneme 14 gün sürerek çimlenme durumu bütün muamelelrde izlenmiştir. Sonuçta muamelelrin 
performası ve bazı çimlenme indeksleri belirlenmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Varyans analizi sonucu Hydrotermal, Hydropriming ve KCl yöntemlerinin sarı kantaron 

tohumu dormansisi üzerine anlamlı etki yaptıklarını göstermiştir. Fakat mikro dalga istatistiki 
olarak anlamsız etki yapmıştır. Saf su ve KCl muamelelri istatistiki olarak aynı gurupta yer 

alarak çimlenmeyi %4 oranında yüksetmişlerdir. Hydrotermal dormansi azalmasında en iyi 

sonucu vermiştir. Öyle ki çimlenme oranı %12 ye varan yükselmiştir. Sarı kantaron dormansisi 
fiziyolojik temele sahip olduğundan mikro dalga etki göstermemiştir. Bu muamele daha çok 

mekaniki sebeblerden kaynaklanan dormansi türlerinde etkili olabilmektedir. 

Son Çimlenme Oranı(GR) 

Sonuçlar en yüksek çimlenme oranı oranı Hydrotermal muamelesi uygulamasından 

sağlandığını ortaya çıkarmışlardır. %1 KCl ve hydro priming arasında ve kontrol ile mikro 

dalga arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Çimlenme oranı şahit, hydro 

priming, hydro termal, %1 KCl ve mikro dalga muamelelerinde sırasyla 46.5, 55.1, 61.1, 54.1 
ve 47.2% olarak tespit edilmiştir(Şekil 1). 

Dormansi Oranı 

Tohumlar yeni olduğundan dolayı, denemede çimlenmeyen tohumlar dormanside olan 
tohumlar olarak kabul edilmiştir. En düşük dormant tohumlar %38.9 ile hydro termaldan elde 

edilmiştir. En yüksek dormansi ise %53.5 ile şahitte tespit edilmiştir. Bununla mikro dalga 

%52.8 muamelesi arasında istatistiki fark bulunmamıştır. %1 KCl ve hydro priming de aynı 
sonuç ortaya çıkmıştır. Fakat şahide(%53.5) nazaren dormansi oranını azaltmışlardır(Şekil 2). 
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Çimlenme Başlangıcı Süresi 

İstatistiki analizler sonucunda muameleler bu özelliği anlamlı bir şekilde etkilemişlerdir. 

Hydrotermal uygulamasından sonra bu süre 4.2 gün deneme başlangıcından sonra başlamıştır. 
%1 KCl ve hydro priming de bu rakamlar sırasyla 5 ve 5.2 gün olarak kontrolda ise 6.1 gün 

deneme başlangıçından sonra başlamıştır. Bu denemeden anlaşıldığı gibi sıvı ortamlı 

muameleler çimlenme oranının yükselmesinde daha etkin olmuşlardır. Genelde su alımı 
metaboliki işlemleri başlatarak radikal çıkışını sağlar. Bu deneme sonucu ile ilgili başka bir 

neden de bulunmaktadır. Araştırıcılar bazı sarı kantaron ekotiplerinin çimlenmek için ışığın 

bulunmasına gerek duyduklarını açıklamışlardır(Bertelle ve ark., 2004). Denememizde bu 
muameleler ıslatıma süresince ışığa maruz kalmışlardır. Buda çimlenme gelişmesini sağlamıştır. 

Hydro termal muamelesinin en iyi sonuç verme nedeni sıcaklığın metaboliki işlemlerin 

şiddetini ve hızını arttırmasından kaynaklanmaktadır.     

 
Şekil 1. Farklı ön uygulamaların Hypericum tohumunda çimlenme oranına olan etkisinin 
ortalama değerleri 

Şekil 2. 

Farklı ön uygulamaların Hypericum tohumunda dormansi oranına olan etkisinin ortalama 
değerleri 
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Şekil 3. 

Farklı ön uygulamaların Hypericum tohumunda çimlenme başlangıcı süresine olan etkisinin 

ortalama değerler 
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ÖZET: Türkiye geniş yüzölçümü, coğrafi konumu, iklimi, bitki çeşitliliği ve tarımsal 
potansiyeli sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. 

Gelişmiş ülkelerdeki bitkisel ilaç, gıda ve kozmetik sanayilerinin hammaddesini oluşturan 

bitkilerin çoğu Türkiye florasından sağlanmaktadır. Bu durum Türkiye’nin tıbbi ve aromatik 
bitkiler ticareti yönünden ne kadar önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 

Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Dünya 

pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır. Ancak 
dünya pazarları ve ilaç sanayi etken madde miktarı ve kalitesi yüksek standart ürün talep 

etmektedir. İstenilen standartlar sağlandığında dünya pazarlarında Türkiye’nin pazar payını ve 

gelirini artıracağı tahmin edilmektedir. Türkiye birçok tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını ve 

ithalatını yapmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı ve 
ithalatındaki gelişmeler karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Dış Ticaret, Türkiye 

FOREIGN TRADE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TURKEY 

ABSTRACT: Turkey is one of the prominent countries in trade of medicinal and aromatic 

plants thanks to large surface area, geographical location, climate, plant diversity and 
agricultural potential of Turkey. Most of the plants that constitute raw materials for herbal 

medicine, food and cosmetics industries in developed countries are provided from Turkey’s 

flora. This situation shows that how important position it is in terms of trade in medicinal and 
aromatic plants in Turkey. Thus, Turkey has a big economic potential of medicinal and aromatic 

plants. The demand of medicinal and aromatic plants in the world markets is increasing with 

each passing day. However, global markets and the pharmaceutical industry demand the amount 
of active substance and high quality standard product. Provided the required standards are met, 

Turkey is expected to increase market share and revenue in world markets. Turkey has exported 

and imported many medicinal and aromatic plant. In this study, the developments of Turkey’s 

exports and imports of medicinal and aromatic plants are introduced comparatively. 
Key Words: Medicinal and Aromatic Plants, Foreign Trade, Turkey 

GİRİŞ 

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı çok eski çağlara kadar dayanmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre dünyada kullanılan bitki sayısı 20.000 civarında 

bulunmaktadır. Bunlardan elde edilen 4000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken, yaklaşık 

%10'unun ticareti yapılmaktadır (Başer, 1998). Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti 
yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların %30’unun dış ticareti yapılmaktadır (Özhatay ve 

Koyuncu,1998).  

Türkiye farklı iklim özelliklerine sahip, 4080’i endemik olmak üzere toplam 12.476 bitki 
taksonu ile ılıman kuşaktaki en büyük doğal çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir (Karagöz ve ark., 

2010). Diğer yandan tarihin derinliklerinden bu yana çok farklı toplulukların gelip geçtiği veya 

yaşadığı bu coğrafya, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bunun doğal bir sonucu olarak çok 
sayıda bitki tıbbi amaçlı olarak kullanılmakta ve ticareti yapılmaktadır.  
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Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan Anadolu yüz yıllardır bitkisel ilaç 

ve baharat ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Anadolu’da ilaç etken maddesi olarak 
kullanılan bitki ve bitki kısımları ticaretinin çok eski tarihi çağlardan beri yapıldığı 

bilinmektedir (Özhatay ve ark., 1997). 

Günümüz dünyasında, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, küresel piyasada birçok 

sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. Özellikle sentetik ve kimyasal içerikli 

ilaçların, yan etkilerinin ortaya çıkışı tıbbi bitki kullanımını artırmıştır (Yoğunoğlu, 2011). 

İnsanların tıbbi bitkilere bu denli yönelişi, dünyada büyük bir pazar yaratmıştır. Dünya 
pazarlarında bu bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır. Ülke olarak oldukça 

zengin bir potansiyele sahip olduğumuz göz önünde bulundurulduğunda, tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ticaretinden sağlanacak ekonomik kazanç ülke açısından yadsınamaz.  

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Dış Ticareti 

Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve aromatik bitki dış satımını 

gerçekleştirmektedir (Faydaoğlu, 2011). Türkiye dış satımının önemli bir kısmını Kuzey 
Amerika, Avrupa Birliği, Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapmaktadır. 

Bu ülkelerden ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, Brezilya, Kanada, İtalya, Belçika, 

Yunanistan, Fransa ve Japonya listenin başında yer almaktadırlar (Bayram ve ark, 2010). 

2000 yılında 62 bin ton tıbbi ve aromatik bitki ihracatına karşılık 44 bin ton ithalat 

yapılırken, değer olarak da 91 milyon $’lık ihracata karşılık 48 milyon $’lık ithalat yapılmıştır. 

2000 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %189’dur.  

2011 yılında 68 bin ton ihracata karşılık 148 bin ton ithalat yapılmış, değer olarak da 186 

milyon $’lık ihracata karşılık 277 milyon $’lık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında tıbbi ve aromatik 
bitkilerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %67’dir. İhracatın ithalatı karşılama oranının 2011 

yılında düşmesinin nedeni ithalat miktarının artmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda 

tıbbive aromatik bitki ithalatı oldukça artmıştır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden 
dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olmasına rağmen, ihracat miktar ve değerini istenilen 

düzeylerde artıramamıştır. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhracatı 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kısmının tarımı yapılmakta, bir kısmı da dünyanın birçok 

yerinde olduğu gibi doğadan toplama yoluyla temin edilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler 

içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı 

yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları 
doğadan toplanmaktadır. Tarımı yapılan ve doğadan toplanan bu bitkiler iç ve dış ticarete konu 

olmaktadır.    

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı ürünler itibariyle Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelgede görülen GTİP,  dış satım cetvellerinde kullanılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon 

numaralarıdır (Başer, 1997). 

Türkiye’nin ihraç ettiği önemli tıbbi ilaç ve baharat bitkileri haşhaş tohumu, kekik, defne 

yaprağı, kimyon ve çaydır. Bu 5 ürün toplam ihracatın % 78’ini oluşturmaktadır (Şekil 1).  

2000-2011 döneminde tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracat değerleri incelendiğinde; miktar 

olarak 62 bin tondan 68 bin tona, değer olarak ise 91 milyon $’dan 186 milyon $’a yükselerek 

% 104’lük bir artış sağladığı görülmektedir (Çizelge 1).  

Türkiye 2011 yılında TÜİK verilerine göre 40 979 ton haşhaş üretmiş ve 24 000 ton haşhaş 

tohumu ihraç etmiştir (Çizelge 1). Tıbbi bitkiler ihracatının değer olarak % 32’sini tek başına 
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haşhaş tohumu oluşturmaktadır. Türkiye haşhaş tohumu ihracatı yanında, TMO tarafından 

haşhaş üretiminin bir kısmını da morfine işleyerek ihraç etmektedir. Morfin ihracatında dünyada 

en önemli ülke olarak yıllık ortalama yaklaşık 30 milyon $ ihracat yapmaktadır. 

Dünyada en fazla kekik ihraç eden ülke Türkiye’dir (Bayramoğlu ve ark., 2009). Dünya 

kekik ihtiyacının % 70-75’i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Türkiye tıbbi bitki ihracatı 
içinde %16 ile kekik ikinci sırada yer almaktadır. 

İhraç potansiyeli yüksek bitkilerimizden birisi de defne olup dünya defne ihtiyacının % 
90’ının ülkemiz tarafından karşılandığı bildirilmektedir (Bahtiyarca, Bağdat,2006; Yılmaz ve 

ark, 2010). Türkiye dünyada defnenin tek hakimidir ve hemen hemen bütün dünyanın defne 

ihtiyacı Türkiye’den karşılanmaktadır (Civan, 2009). Türkiye tıbbi bitki ihracatı içinde %14 ile 

defne yaprağı üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye en büyük kimyon üreticisi ülke durumundadır. Dünya kimyon üretiminde ön 

sıralarda yer almaktadır (Bayram ve ark, 2010). Türkiye’de 2011 yılında 10 953 ton kimyon 
üretimi gerçekleşmiştir (TÜİK, 2012). İhraç edilen tıbbi ve aromatik bitkiler içerisindeki payı 

%11’dir (Şekil 1). Türkiye’de kimyon ekiliş alanı ve üretiminde son 10 yıllık verilere göre 

azalma meydana gelmiştir (TÜİK, 2012).   

 

 

Şekil 1: Önemli İhraç Ürünleri ve İhracattaki Payları (%) 

 

2000 yılından günümüze kadar olan dönemde ihracat seyri değerlendirildiğinde son 12 
yılda defne yaprağı ihracatı değer olarak % 228, adaçayı ihracatı % 157, kekik ihracatı % 94 

artış göstermiştir. İçki sanayinin (rakı) önemli aroma maddesi olan anason ihracatı bu dönemde 

değer olarak  % 34 azalış göstermiştir. 
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Çizelge 1. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı  

   

2000 2011 

 

GTİP ÜRÜN ADI Miktar(Kg) Değer ($) Miktar(Kg) Değer ($) 

  1 070320 Sarımsaklar 271.788 214.913 245.616 336.260 

  2 071490 Ararot, Salep, Yer Elması,  0 0 48.924 16.748 

 3 070990400000 Kebere; Diğer Taze/Soğutul 13.200 9.282 101 147 

 4 070990500000 Rezene; Diğer Taze/ Soğutul 13.020 11.583 17.622 24.965 

   5 071190700000 Kebere Geçici Konserve 4.352.266 8.074.699 1.773.315 3.700.720 

   6 0901 Kahve Kabuk Ve Kapçıkları 92.586 473.834 370.289 4.655.820 

7 0902 Çay 6.381.108 5.782.332 2.241.946 10.366.653 

  8 0903 Paraguay Çayı 0 0 4 104 

9 090411 Karabiber Ezilmis/memis 38.042 207.783 140.808 902.527 

0 090420 Capsicum Ve Pimenta Cinsi Biber Kuru 1.402.197 5.259.142 935.867 3.488.636 

1 0905 Vanilya 93.720 327.056 192.739 709.286 

2 0906 Tarçın ve Ağacının Çiçekleri 12.754 33.288 14.983 63.229 

3 0907 Karanfil Meyve ve Sapları 6.790 23.369 1.770 37.552 

4 0908 Küçük Hindistan Cevizi, Kabuğu ve Kakule 10.612 26.413 7.829 54.532 

5 090910 Anason ve Çin Anason toh. 3.810.379 6.383.567 982.191 3.907.249 

6 090920 Kisnis Tohumları 73.556 40.845 67.160 81.490 

7 090930 Kimyon Tohumları 6.657.345 12.674.179 7.315.556 20.423.732 

8 090940 Karaman Kimyonu Toh. 122.287 233.827 672 2.301 

9 090950 Rezene Toh. Ardıç Meyv. 1.771.816 1.538.273 894.292 2.529.518 

0 091010 Zencefil 158.964 263.469 5.334 28.663 

1 091020 Safran 25 27 30.134 153.963 

2 091030 Zerdeçal Curcuma 10 9 11.915 62.621 

3 091091 Diger Baharatların Karısımlar 159.927 335.567 136.325 899.516 

4 091099100000 Çemen Boy Otu Tohumları 488.967 227.536 76.765 104.764 

5 091099310000 Kekik Öğütülmüş/memiş 7.387.890 15.366.350 13.158.513 29.854.129 

6 091099500000 Defne Yaprakları 4.423.361 7.963.750 9.344.999 26.143.140 

7 091099910011 Mahlep Öğütülmüş/memiş 127.249 504.084 79.899 973.913 

8 091099910012 Biberye Öğütülmüş/memiş 0 0 690.197 1.554.941 

9 091099910013 Sumak Ezilmemiş/Ezilmemiş 0 0 1.212.921 2.542.731 

0 091099910014 Çörekotu Ezilmiş/Ezilmemiş 0 0 27.680 127.008 

1 091099910019 Diğer Bah öğütülmüş/memiş 744.202 1.121.837 135.913 783.757 

2 120740 Susam Tohumu 3.528.044 4.709.395 11.105 34.920 

3 120750 Hardal Tohumu 0 0 2.570 7.683 

4 120791 Haşhaş Tohumu 13.014.338 12.036.399 24.005.351 60.872.065 

5 1210 Şerbetçi Otu Kozalak Taze/Kuru Lüpülin 600 4.387 100 585 

6 121120 Giseng Kökü 0 0 0 0 

7 121190850011 Vermut Otu 2.504 11.184 0 0 

8 121190850012 Likör Otu 0 0 0 0 

9 121190850013 Haşhaş Kellesi 95 422 570 4.041 

0 121190850014 Kına Kına Kabukları 0 0 0 0 

1 121190850016 Yabani Güveyotu Sap ve Yap 1.334.783 1.493.084 0 0 

2 121190850018 Meyan Kökü 266.451 308.342 315.231 636.851 

3 121190850022 Nane; Küçük Paketlerde 0 0 326.798 1.143.143 

4 121190850024 Ihlamur; Küçük Paketlerde 80.417 295.903 85.804 1.016.909 

5 121190850026 Ada Çayı Küçük Paketler de  1.248.293 2.759.834 1.801.010 7.093.835 

6 121299300000 Keçiboynuzu 4.161.077 2.685.387 1.448.320 1.044.696 

7 140490009911 Çöven 27.570 38.037 0 0 

    TOPLAM 62.278.233 91.439.388 68.159.138 186.385.343 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2012 Yılı Dış Ticaret Kayıtları   
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İthalatı 

2000-2011 yılları arasında tıbbi aromatik bitkilerin ithalat değerleri Çizelge 2’de 

verilmiştir. Çizelge incelendiğinde; ithalatın hızla arttığı ve miktar olarak 44 bin tondan 148 bin 
tona, değer olarak da 48 milyon $’dan 277 milyon $’a yükseldiği ve % 477 oranında artış 

meydana geldiği görülmektedir (Çizelge 2). 

2011 yılı ithalatının en önemli kalemini yaklaşık % 51 ile susam tohumu oluşturmuş ve 

2000 yılında 10 milyon $’dan 2011 yılında 140 milyon $’a yükselerek dış ticaret dengesini 

negatife çevirmiştir. 

 

Şekil 2: Önemli ithal ürünleri ve ithalattaki payları (%) 

Toplam ithalatta 2. sırayı % 30 ile kahve alırken diğer önemli ithal ürünleri sırasıyla çay % 
6, sarımsak % 3 ve karabiber % 2’den oluşmaktadır. Bu 5 ürünün toplam ithalattaki payı % 

92’ye ulaşmaktadır (Şekil 2). 

Bu dönemde kahve ithalatı 19 milyon $’dan 82 milyon $’a, karabiber ithalatı da 870 bin 

$’dan 6 milyon $’a yükselmiştir. Bira sanayinin en önemli aroma maddesi olan şerbetçiotu 

ithalatı miktar olarak değişmezken değer olarak 2 katına çıkmış ve 1,5 milyon $’dan 3 milyon 
$’a yükselmiştir. 
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Çizelge 2. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatı 

   
2000 2011 

 
GTIP ÜRÜN ADI Miktar Kg) Değer $) Miktar (Kg) Değer ($) 

1 070320 Sarımsaklar 3.201 567 4.377.398 9.380.385 

2 071490 Ararot, salep, yer elması, 0 0 0 0 

3 070990400000 Kebere; taze/soğutulmuş 66.100 63.685 0 0 

4 070990500000 Rezene; diğer taze/ soğ. 0 0 0 0 

5 0901 Kahve; kabuk ve kapçıklar 10.032.494 19.264.470 19.262.563 82.673.108 

6 0902 Çay 4.778.186 7.934.297 8.066.011 17.731.532 

7 0903 Paraguay çayı 0 0 90.500 126.316 

8 090411 Karabiber ezilmis/memis 747.077 869.157 3.603.251 6.179.032 

9 090420 
Capsicum ve pimenta cinsi biber 

kurutulmus 
160.272 267.229 652.301 1.834.670 

0 0905 Vanilya 0 0 2.639 95.029 

1 0906 Tarçın ve agacının çiçekleri 406.571 215.642 833.540 683.744 

2 0907 
Karanfil bütün halindeki meyve ve 

sapları 
48.858 46.727 179.691 405.829 

3 0908 
Küçük hindistan cevizi, kabugu ve 

kakule 
93.810 45.293 23.708 108.640 

4 090910 Anason ve çin anasonu toh. 87.000 144.527 412.000 898.059 

5 090920 Kisnis tohumlari 124.988 148.181 235.416 164.549 

6 090930 Kimyon tohumları 1.670.515 2.849.781 356.509 998.644 

7 090940 Karaman kimyonu toh. 12.000 11.457 0 0 

8 090950 Rezene toh.; ardıç mey. 393.710 419.460 164.236 252.063 

9 091010 Zencefil 137.537 119.289 742.125 647.739 

0 091020 Safran 3.000 6.345 0 0 

1 091030 Zerdeçal curcuma 128.312 79.089 381.570 620.433 

2 091091 Diger baharatların kar. 100.269 155.901 193.950 294.802 

4 091099100000 Çemen boy otu toh. 120.400 5.706 68.640 43.891 

5 091099330000 Kekik ezilmemiş/memiş 564.002 1.164.344 911.749 1.851.860 

6 091099500000 Defne yaprakları 21.825 56.203 84.664 157.625 

7 091099910011 Mahlep ezilmemiş/memiş 0 0 10 191 

8 091099910012 Biberye ezilmemiş/memiş 0 0 423.288 464.968 

9 091099910013 Sumak ezilmemiş/memiş 0 0 41.000 4.100 

0 091099910014 Çörekotu ezilmemiş /memiş 0 0 1.995.171 1.467.235 

1 091099910019 Diğer bah. ezilmemiş/memiş 295.163 154.478 66.069 72.468 

2 120740 Susam tohumu 23.147.374 10.903.312 101.159.610 140.014.071 

3 120750 Hardal tohumu 245.755 106.513 191.429 168.272 

4 120791 Haşhaş tohumu 35.250 19.619 0 0 

5 1210 
Şerbetçi otu kozalakları taze/kuru/toz 

vs.Lüpülin 
243.419 1.550.140 234.370 3.282.210 

6 121120000000 Giseng kökü 444 15.943 6.435 115.271 

7 121190850011 Vermut otu 0 0 0 0 

8 121190850014 Kına kına kabukları 7.290 729 3.309 13.454 

9 121190850016 
     Yabani güveyotu sapları ve 

yaprakları 

223.6

10 
391.699 0 0 

0 121190850018 Meyan kökü 186.975 17.127 0 0 

1 121190850023 Nane; diğer 0 0 138.390 131.532 

2 121190850025 Ihlamur; diğer 77.250 255.197 64.101 313.131 

3 121190850027 Ada çayı 456.530 615.613 569.571 1.530.842 

4 121190850028 
Diğer bitkilerin kısımları; küçük 

paketlerde 
0 0 24.303 128.318 

5 121190850090 Bitki kısımlarının diğerleri 0 0 864.767 
2.001.14

5 

6 121299300000 Keçiboynuzu 134.285 108.930 2.101.440 2.211.519 

7 140490009911 Çöven 0 0 350.600 228.380 

  
TOPLAM 44.753.472 48.006.650 148.876.324 277.295.057 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2012 Yılı Dış Ticaret Kayıtları 

Birim İhracat ve İthalat Değerlerindeki Değişim 

Türkiye’nin toplam ihracat miktarı ve değerindeki değişim yanında birim ihracat 
değerindeki değişim de dış ticarette büyük önem taşımaktadır. Böylece dünya ticaretinde talebin 

hangi ürünlerde arttığını veya arzın hangi ürünlerde azaldığını görmek mümkündür. 
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Çizelge 3. Bazı ürünlerin birim ihracat değerleri ve değişim oranları 

 2000 ($/kg) 2011 ($/kg) Değişim Oranı % 

Çay 0,91 4,62 410 

Rezene tohumları 0,87 2,82 226 

Ihlamur 3,68 11,85 222 

Haşhaş tohumu 0,92 2,53 174 

Anason tohumları 1,68 3,97 137 

Adaçayı 2,21 3,93 78 

Sarımsaklar 0,79 1,36 73 

Defne 1,8 2,79 55 

Kimyon 1,9 2,79 46 

Kekik 2,08 2,26 9 

Genel Ortalama  1,47 2,73 86 

 
2000-2011 döneminde Türkiye’nin ihraç ettiği tıbbi ve aromatik bitkilerin birim ihracat 

fiyatları ortalamada % 86 oranında artış göstermiştir (Çizelge 3). Bu ürünler içinde birim ihracat 

değeri en fazla artan ürün çay olarak görülmektedir. Çayı sırasıyla rezene tohumları, ıhlamur, 

haşhaş tohumu ve anason tohumu takip etmektedir.  

2000-2009 döneminde morfin ve türevleri birim ihracat değeri ortalama 451 $ olarak 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında 659 $/kg’dan 313 kg/$’a kadar gerilediyse de 2008 yılından sonra 
tekrar yükselmeye başlamış ve 2009 yılında tekrar 394 $/kg’a yükselmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Yıllara göre Türkiye morfin ve türevleri (GTIP 2939 bitkisel alkaloitler) ihracatı 

Yıllar 
İhracat Miktarı 

(Kg) 

Toplam İhracat Değeri 

($) 

Birim ihracat Değeri 

($/Kg) 

2000 59.378 39.139.000 659 

2001 32.665 20.074.000 614 

2002 27.582 15.024.000 544 

2003 81.445 37.315.000 458 

2004 59.311 25.626.000 432 

2005 49.101 20.218.000 411 

2006 87.687 29.870.000 340 

2007 123.219 38.573.000 313 

2008 124.282 42.521.000 342 

2009 96.004 37.840.000 394 

Ortalama 74.067 30.620.000 451 

Kaynak: TMO 2009 Haşhaş raporu ve Ege İhracatçı Birlikleri 

 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin 2000-2011 döneminde birim ithalat fiyatları ortalama % 73 
oranında artış göstermiştir. Fiyatlardaki bu artış oranının ihracat fiyatlarındaki % 86’lık artış 

oranının altında kalması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.  

Ancak yüksek artış oranlarının Türkiye’nin en çok ithal ettiği susam, kahve, çay ve 

sarımsak gibi ürünlerde meydana gelmesi olumsuz gelişme olarak değerlendirilmektedir. Susam 

tohumu birim ithalat fiyatındaki % 193’lük artışla sarımsaktan sonra 2. sırayı, kahve ise % 
123’lük artışla 3. sırayı aldığı görülmektedir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Bazı ürünlerin birim ithalat değerleri ve değişim oranları 

 2000 ($/kg) 2011 ($/kg) Değişim Oranı % 

Sarımsak 0,18 2,14 1109 

Susam tohumu 0,47 1,38 193 

Kahve 1,92 4,29 123 

Zerdeçal 0,62 1,62 163 

Şerbetçi otu 6,37 14,01 119 

Karabiber 1,16 1,71 47 

Çay 1,66 2,19 32 

Keçiboynuzu 0,81 1,05 29 

Genel Ortalama  1,07 1,86 73 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye tıbbi aromatik bitkiler dış ticaretinde 2000’li yılların başında ihracatçı bir ülke iken 
2011 yılına gelindiğinde dış ticaret dengesinin bozulduğu ve ithalatçı bir ülke haline geldiği 

görülmektedir. 2000 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %189 

iken 2011 yılında %67’dir.  Bu durum ithalat miktarımızın ihracat miktarımızdan daha fazla 
olduğunu göstermektedir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin mevcut durumunu korumak ve artan pazarda yer almasını 

sağlamak için piyasanın istediği ürünleri istediği miktar ve kalitede sunmamız önem arz 
etmektedir. Ancak tıbbi ve aromatik bitki üretimini doğadan toplayarak karşılamamız mümkün 

değildir. Yeterli miktarda, standart ve kaliteli ürün üretmek için bu bitkilerin kültüre alınması ve 

ıslahı önem arz etmektedir. 

İhraç ettiğimiz ürünler açısından dünyada önde gelen ülkeler arasında olmamız sevindirici 

ancak yeterli görülmemektedir. Türkiye doğadan toplanarak dış ticareti yapılan ürünlerin 
kültüre alınması ile kısa zamanda ihracatını ikiye katlayacak ve dünya ticaretinde ilk sıralara 

yükselecek potansiyele sahiptir.  

Diğer yandan bu ürünlerin kimyasal içeriklerinin (ekstre/özüt) belirlenmesi, üretilmesi ve 
ticarete konu olması halinde haşhaş tohumu/morfin ilişkisinde olduğu gibi katma değer en az 10 

kat artacaktır.  

Böylece sağlıkta sentetik kimyasallar yerine doğal/organik etkili maddelerin kullanılması 

sağlanmış olacaktır. Ancak bu konuda eczacı ve tıpçıların,tarımsal araştırmacılarla daha yakın 

çalışmalarına ve ortak projeler yürütmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde tıbbi ve 

aromatik bitkiler ihracatını yaklaşık 5 kat artırarak 1 milyar $ hedefine ulaştıracağı tahmin 
edilmektedir. 
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Abstract: In this study antibacterial and antifungal activities of acetone extract propolis sample 

from the Rize  province of Turkey were investigated. Streptococcus salivarius, Escherichia coli, 

Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans were studied using a 

disc-diffusion and agar dilution method. Propolis showed the highest antimicrobial activity 
againstPseudomonas aeruginosa and C. albicans.The most sensitive microorganism in the 

gram-negative group to propolis was Pseudomonas aeruginosa and S. mutans in the gram-

positive group. The least sensitive microorganism was Streptococcus salivarius. 
Key Words:Antimicrobial, antibacterial, antifungal, propolis, Rize. 

RİZE PROPOLİSİNİN ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

ÖZET: Çalışmada Rize bölgesine ait olan propolis örneğinin aseton ekstraktının antibakteriyel 

ve antifungal etkileri tespit edildi.Çalışma için,, Streptococcus salivarius, Escherichia coli, 

Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans mikroorganizmaları 
kullanılarak disk difüzyon ve agar dilüsyon metodu uygulandı. Propolis örneği en yüksek 

antimikrobiyal aktiviteyi Pseudomonas aeruginosa ve C. albicans mikroorganizmalarına karşı 

gösterdi. Çalışmada propolis örneğine en hassas mikroorganizmanın gram negatif grup için P. 
aeruginosa, gram pozitif grup için ise S. mutans olduğu tespit edildi. Propolis örneğine en az 

hassas olan mikroorganizmanın ise S. salivarius olduğu gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, antibakteriyel, antifungal, propolis, Rize. 

INTRODUCTION 

Propolis, a resinous substance collected by Apis mellifera bees from various plant sources 

and mixed with secreted beeswax, is a multifunctional material used by bees in the construction, 

maintenance, and protection of their hives (Burdock,1998;Ghisalberti, 1979). Propolis is a 
complex resinous bee product with a physical appearance that varies widely, depending on 

many factors. The color may be cream, yellow, green, light or dark brown. Some samples have 

a friable, hard texture, while other samples may be elastic and gummy. Bees use propolis for 

diverse purposes, among them to seal openings in the hive (Salatino et al., 2005).  

A medicine containing vaseline and propolis (propolisin vasogen) was used for wound 

treatment (Matsuno, 1997) during the Boer war. Propolis composition is extremely complex. 
The main constituents are beeswax, resin and volatiles. The insects secrete beeswax, while the 

latter two constituents are obtained from plants. This is obviously important to protect the hive 

from a widespread bacterial infection (Salatino et al., 2005).  

Propolis is antibacterial, antifungal, antitrypanosomal and antiviral (Kartal et al., 2003; 

Prytzyk et al., 2003; Kujumgiev et al., 1999; Güler et al., 2003). The resin contains most of the 
compounds found in alcohol extracts consumed by people from many countries as food 
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complements or alternative medicine. Propolis contains other constituents, such as pollen and 

amino acids (Gabrys et al, 1986; Marcucci et al,1996).  

A great enthusiasm characterizes present-day propolis research, driven by positive results 

in pharmacological tests, dealing not only with antimicrobial activity, the first (Lavie, 1960) and 

as yet the most investigated effect in propolis research, but also with a wide diversity of effects, 
including immune activation and cytotoxicity (Banskota et al., 2001).  

Propolis samples produced in Europe and South America share antimicrobial, antiviral, 
wound-healing, immune- stimulating, anti-inflammatory and anesthetic activities. However, 

similar as these samples might be in their biological activities, they are quite different 

chemically (Kujumgiev et al., 1999)because different plants in different habitat provide resin for 

propolis production in the each of continents.  

In the present study, we investigated the antibacterial and antifungal activities of acetone 

extract of Rize propolis. 

MATERIALS  AND METHODS 

Propolis samples and preparation of extracts: Propolis sample in the form of hard lumps 

were collectedfrom Rize province of Turkeyduring October and November 2009. The sample 
was stored in air-tight glass container in dark at -20°C until used. Propolis extract was prepared 

by stirring 30 g samples in 150 ml of 95% acetone respectively for  a week at 4°C. The extract 

was filtered through 45 µm membrane filter, and then the solution was dried with an evaporator. 

The crude extract was stored at -20°C until used. 

Test Strains and Culture Media:Antimicrobial activities of propolis extract sample was 

assayed against Streptococcus salivarius RSHE 606, Streptococcus mutans RSHE 676, 
Escherichia coli ATCC25922,  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,  and Candida albicans 

ATCC25922,  The species of bacteria were grown in Mueller HintonAgar (Merck) and Mueller 

Hinton Broth (Merck). C. albicans wasgrown in Sabouraud Dextrose Broth (Difco) and 
Sabouraud Dextrose Agar (Oxoid).The concentrations of bacterial suspensions were adjusted to 

10
8
 cells/ml, while those of fungal suspensions to 10

7
 cells/ml. 

Antifungal Assay and Antibacterial Assay: Antibacterial and antifungal activity were 
measured using methods of diffusion disc plates on agar (Ronald, 1990).  In order to test 

antibacterial and antifungal activity, the fractions of propolis sample was dissolved in of acetone 

extract for bacterial Mueller Hinton Agar medium (Merck) (15 ml) and Sabouraud Dextrose 
Agar (Oxoid 20ml) for fungus were poured into each 15 cm petri dish.  All bacterial strains 

were grown in Mueller Hinton Broth medium (Merck) for 24 h, at 37°C. C. albicans was grown 

in Sabouraud Dextrose Broth (Difco) at 27°C for 48.  Growth was adjusted to OD (600 nm) 
of0.1 by dilution with Mueller Hinton Broth medium (Merck) for bacteria and for fungi 

Sabouraud Dextrose Broth (Difco). Suspension (100 μl) with approximately 10
8
 bacteria and 

fungi per millilitre was placed in petri dishes, over agar and dispersed. Then, sterile paper discs 

(6 mm diameter) were placed on agar to load 15 µl of each propolis samples (20 mg/ml). One 
hundred units of nystatin for fungus, for bacteria ampicillin and cephazolin obtained from a 

local pharmacy were used as a positive control and  acetone as a negative control. Inhibition 

zones were determined after incubation at 27°C for 48 h. All tests were made in triplicate.  

Minimum Inhibition Concentration: The agar dilution method, described by Vanden 

Berghe and Vietinck (1991) was used for the antibacterial screening with slight modifications. 
Instead of 96 well microtitre plates 24 well tissue culture (Corning) plates were used. The crude 

propolis extract was dissolved in acetone extract and physiological Tris buffer (Amresco 0826-

500G) 1:4 and mixed with an equal amount of 3% agar solution at 45°C to a final concentration 

of 4, 2, 1 and 0,5 mg of extract/ml. From the solution 400 µl was transferred into each well of 
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the tissue culture (Corning) plate. After solidification each well was inoculated with 10µl of 

freshly prepared bacterial suspension of 10
8
 bacterial/ml and incubated at 37°C for 24 h. For 

bacteria ampicillin and cephazolin obtained from  a local pharmacy, were used at 4 2, 1 and 0,5 

mg/ml (1 g/mL stock) as positive control, for fungus nystatin. The bacterial growth was 

assessed by a stereo microscope after the incubation period. All tests were made in triplicate. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In the present study, the antimicrobial activity of acetone propolis extract from Rize was 

investigated. The antibacterial and antifungal activity of propolis extract was initially evaluated 

by the disc diffusion method using two gram-positive (S. mutans, S. salivarius), two gram-
negative bacteria (P. aeruginosa, E. coli) and one yeast strain (C. albicans). The results 

obtained in the disc diffusion assay regarding the growth inhibition zones of the tested 

microorganisms are shown in Table 1. Propolis showed the highest antibacterial activity against 
P. aeruginosa (26 mm). The antifungal activity was highly showed against C. albicans(22 mm). 

However, propolis sample weakly exhibit inhibitory action on the S. salivarius and E.coli,but 

the samples showed a strong inhibitory effect on the growth of S. mutans (20 mm) among 

bacteria. 

Evaluation of MIC of extract by means of agar dilution experiment method is reported in 

Table 2. The acetone extract of propolis sample required an MIC of 1 mg/ml for S. mutans and 
C. albicans. It required an MIC of 4 mg/ml for S. salivarius and E. coli. Propolis sample 

required an MIC of 0.5 mg/ml for only P. aeruginosa 

The most sensitive microorganism to propolis was P. aeruginosa in the gram-negative 

group and S. mutans in the gram-positive group. The least sensitive microorganism was S. 

salivarius. A control test run with standard antibiotics revealed that propolis sample have a 
similar or greater inhibitory effect on S. mutans, C. albicans and P. aeruginosa. 

According to the results, it may not be concluded that, in general which gram group is more 

susceptible to propolis sample about antimicrobial action.  

De novo synthesis of water-insoluble glucan is essential for the adherence of Streptococcus 

mutans and other oral microorganisms to the tooth surface, forming a barrier that prevents the 
diffusion of acids produced by the bacteria. (Marsh, 1994) Extensive screening for biologically 

active compounds from natural sources with these effects has been performed. Propolis 

inhibited the growth of S. mutans. Similar results have been reported in other studies, which 
support our findings that propolis is mainly active against S. mutans (Koo et al, 2000; Lepekhin 

and Leonova, 1970)  

Propolis is known as healing, and used for the treatment of various diseases among people. 
Several compounds have been identified in propolis, and three distinct chemical groups have 

been reported to be present: (i) flavonoid aglycones, (ii) cinnamic acid derivatives, and (iii) 

terpenoids (Bankova et al., 1995; Banskota et al. 1998;Tazawa et al., 1998) Flavonoids have 
been considered the main biologically active compounds in propolis (Amoros et al., 1992; 

Bonhevì et al. 1994; Ghisalberti, 1979). In our opinion, the qualitative and quantitative 

composition of propolis plays an important role in their biological activity.  
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Table 1.  Results ofantimicrobial screening propolis acetone extract determined  by the  disc 

diffusion method  (inhibition zone in mm) 

Samples 

Microorganisms 

Inhibition zone (mm) 

E.c. P.a. S.m. S.s. C.a 

Propolis 11 26 20 9 22 

Ampicillin 15 28 25 10 NT 

Cephazolin 15 24 30 - NT 

Nystatin NT NT NT NT 15 

Solvent (Acetone) 7 8 8 7 7 

- : no inhibition, NT: Not tested, Microorganisms: S.s: S. salivarius, E.c: E. coli, S.m: S. mutans, P.a: P. 

aeruginosa, C.a: C. albicans. 

Table 2. Results ofantimicrobial screening of propolis extract determined by the agar-well 

diffusion method (minimum inhibitory concentration, MIC, in mg/ml) 

Samples 

Microorganisms 

Inhibition zone (mm) 

E.c. P.a. S.m. S.s. C.a. 

Propolis 2 0,5 1 4 1 

Microorganisms: S.s: S. salivarius, E.c: E. coli, S.m: S. mutans, P.a: P. aeruginosa, C.a: C. 

albicans. 
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ÖZET:Ağustos 2008 döneminde, İran'ın orta kesimindeki Thyme rhizospheresden, her biri 5 
örnekten oluşan 10 kompozit toprak örnekleri toplandı. Bitki kökleri mantar yapıları 

gözlemlemek için boyandı. Mycorrhization endeksi de kök örneklerinde tespit edildi. Sporların 

ortalama sayısı sakaroz çözeltisini ıslak eleme ve santrifüj yoluyla spor izolasyonu ile tahmin 
edildi. Mantar türleri de tespit edildi. Böyle miseller gibi farklı fungal yapılar, kesecikler gibi 

arbuscules kök örneklerinde gözlenebilmektedir. Ortalama mikorizal frekans (F), bağıl 

mikorizal kök uzunluğu (M) ve göreceli arbusküler zenginliği (A) sırasıyla%100, %81.25 ve 

%68.97 dir. 500g toprak numunedeki sporların sayısı ortalama 3055 olmakla birlikte, 2600-
3300 spordu.Toplam bu 10 mantar türü G. fasciculatum, G. intraradices, G. mosseae, G. 

constrictum,G.etunicatum,G.geosporum, G. aggregatum, G. pansihalos, G. spinuliferum ve A. 

koskei İran'da ilk kez rapor edilmiştir.Tüm türler İran Thyme rhizosphere'de ilk kez 
kaydedildi.Ayrıca G. etunicatum, G. geosporum, G. spinuliferum ve A. koskeidünyadaki Thyme 

rhizospherde ilk defa rapor edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Arbusküler Mikorhizal Fongos, Kekik, Kimlik, Bolluk 

 

STUDY ON ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ASSOCIATED WITH 

THYME RHIZOSPHERES IN CENTRAL PARTS OF IRAN 

ABSTRACT: During August 2008, 10 composite soil samples each consisted of 5 samples 

were collected from Thyme rhizospheres in central part of Iran. Plant roots were stained for 

fungal structures observation. Mycorrhization index were also determined in root samples. 

Average number of spores was estimated by spore isolation through wet sieving and 
centrifugation in sucrose solution. Fungal species were also identified. Different fungal 

structures such as mycelia, vesicles as well as arbuscules could be observed in root samples. 

Average mycorrhizal frequency (F), relative mycorrhizal root length (M), and relative 
arbuscular richness (A) were 100%, 81.25% and 68.97%, respectively. The number of spores 

was from 2600-3300 spores in 500g soil sample with an average of 3055 spores. Totally, 10 

fungal species including G. fasciculatum, G. intraradices, G. mosseae, G. constrictum, G. 

etunicatum, G. geosporum, G. aggregatum, G. pansihalos, G. spinuliferum and A. koskei were 
identified. G. spinuliferum and A. koskei were reported for the first time in Iran. All the species 

were recorded for the first time in Thyme rhizosphere in Iran. Also, G. etunicatum, G. 

geosporum,  
G. spinuliferum and A. koskei were reported for the first time in thyme rhizospher in the world. 

Key words: Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Thyme, Identification, Abundance 

INTRODUCTION 

Thymus vulgaris L., locally known ‘‘zaatar’’ is a perennial and member of the Lamiaceae 

family widely grown in Mediterranean region, which has been used for its biological activities 

(Biondi et al., 1993; Cosentino et al., 1999) such as a dental analgesic, carminative, stimulant 

and antiseptic agent, food additive, antispasmolytic, antibacterial, antifungal, secrotolytic, 
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expectorant, antiseptic, anthelmintic and antitusive (Broucke et al., 1983; Ozguven and Aksu, 

1987). Thymol and Carvacrol constituted the main phenolic compounds of Thyme oil. The 
major nonphenolic compounds were linaleol and p-cymene (Piccaglia and Marotti, 1991). 

Thyme oil with high thymol content strongly inhibited the bacterial growth. Also, thymol has 

the higher activity against fungi, followed by carvacrol and geraniol, but linaleol, terpineol and 
thujone exhibited the least effects (Broucke, 1983). The interaction between plants and fungi is 

very complex and may be very specific to a given combination of plant and fungus (Grayer and 

Kokubun, 2001). One of the most important associations is mycorrhizal symbiosis. This 

association has been found in 85% of higher plant genera (Chauhan et al., 2006). In these 
associations, the plant benefits from more efficient water and mineral (nitrogen and phosphorus) 

uptake and also through resistance against some pathogens. The fungus benefits through carbon 

source (sugar) which is translocated to the roots by the plants (Das et al., 2006). The most 
common and prevalent association with a plant is by arbuscular mycorrhizal fungi. AM Fungi 

have been observed to be associated with medicinal and aromatic plants (Gupta et al., 1995) and 

improved their productivity. The AM fungal symbiosis had not only enhanced the growth of 

medicinal plants but also improve d the productivity of medicinal compounds. Hence, there is a 
need for research in improving the quality and quantity of drugs produced from native 

medicinal plants in relatively shorter period and at lower expense by using AM fungi. In 

numerous studies, arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) have been found to enhance plant 
growth, photosynthetic activity, nutrient content, act antagonistically towards soilborne fungal 

pathogens, and modify plant metabolites (Smith and Read, 1997). Most medicinal plant taxa 

cultivated in Iran have been investigated mainly on their medicinal values as well as botanical 
aspects. However, mycorrhizal investigations have been rarely conducted. The main aim of the 

present study was to examine the diversity of AM fungi associated in rhizospheres of Thymus 

genus collected from Shahrood region in central parts of Iran. Our findings from the 

mycorrhizal survey create the possibility of AMF biotechnological application in order to 
improve the cultivation of this important medicinal plant. 

MATERIALS AND METHODS 

During August 2008, composite soil samples were collected from Thyme rhizospheres in 
Shahrood Region situated in Central part of Iran. Selection of region was mainly basis of its 

importance for growing host plant genus. Totally, 10 composite samples, each consisted of 5 

samples were collected during the flowering and early seed formation period and transferred to 
laboratory condition for further studies. The roots were prepared according to Phillips and 

Hayman (1970) method, with modifications for observing fungal structures as well as 

colonization pattern. After washing in tap water, the roots were cleared in 10% KOH for 24 h 

and subsequently rinsed in water. The material was acidified in 5% lactic acid in water (24 h), 
then stained with 0.05% aniline blue in 80% lactic acid (24 h), and finally stored in 80% lactic 

acid. Root fragments (1 cm) were mounted on slides in glycerol:lactic acid (5:1). The method 

proposed by Trouvelot et al. (1986) was followed for assessment of mycorrhizal development. 
The parameters evaluated were: mycorrhizal frequency (F), relative mycorrhizal root length 

(M), and relative arbuscular richness (A). Three replicates each 500g of collected soil samples 

used for estimation spore numbers. Spores were isolated by centrifugation in 50% sucrose 

solution and filtering (mesh size 50 lm) (Brundrett et al. 1996) and data recorded as mean of 
three replicates. Pot trap culture using maize as host plant was also established in order to get 

healthy spores. Morphological properties of spores and their subcellular structures were 

determined in PVLG/Melzer’s reagent on a slide (Omar et al. 1979). Identification of AMF 
spores was then performed using Olympus BX51 light microscope. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Arbuscular mycorrhizae with arbuscules, which are the structural and functional criterion 
of the symbiosis,were found in all investigated samples. However, the abundance of AMF in 
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roots varied with among collected samples.The most dominant fungal structures which could be 

observed in rotts after staining were fungal hyphae with diameter above 2 µm. These structures 

were observed mainly in the intercellular spaces of root cortex, forming arbuscules terminally in 
cortical cells which were not abundant. Fungal vesicles with different sizes were also observed 

in roots (Fig. 1). Average mycorrhizal frequency (F), relative mycorrhizal root length (M), and 

relative arbuscular richness (A) were 100%, 81.25% and 68.97%, respectively which varied 
among different root samples. The number of spores was from 2600-3300 spores in 500g soil 

sample with an average of 3055 spores. The mean number of spores was also different 

significantly (P<0.01). The most and least average numbers observed in A9 (3300 spores per 

500g soil) and A10 (2600 spores per 500g soil), respectively. Clustering analysis of soil samples 
based on average number of spores using UPGMA method showed 5 clusters in 0-5 scale range 

(Fig. 2). Totally 10 fungal species belonged to Two orders, Glomerales and Diversisporales, two 

families, Glomeraceae and Acaulosporaceae and two genera, Glomus and Acaulospora were 
identified. Fungal species as well as their abundances were listed in Table 1. The most and least 

abundant species were G. fasciculatum (83%) and G. spinuliferum (7%), respectively. G. 

spinuliferum and Acaulospora koskei were reported for the first time in Iran. All the species 
were recorded for the first time from Thyme rhizosphere in Iran. Also, G. etunicatum, G. 

geosporum, G. spinuliferum and A. koskei were reported for the first time associated with thyme 

rhizospher in the world. Several papers have revealed the potential of arbuscular mycorrhizal 

fungi (AMF) to enhance plant growth and alter secondary metabolite production (Kapoor et al., 
2002a, b; Rojas-Andrade et al., 2003; Copetta et al., 2006). The aforementioned findings create 

the possibility of AMF application in herbal industry in order to improve biomass production 

and the quality of obtained material. For this purpose, basic studies, such as a mycorrhizal status 
survey, are considered as a prerequisite for further investigations, regarding ecological 

restoration, preservation and propagation (Fuchs and Haselwandter, 2004; Zubek et al., 2008, 

2009). In the present study, we examined the occurrence of AM fungal species associated with 

thyme rhizosphere in order to select species for future experiments concerning biotechnological 
applications. The research is the detailed report of AMF in this host plant species. Moreover, 

mycorrhizal status was reported, to our best knowledge, for the first time in Iran. Although there 

are reports of some fungal species association with T. serpyllum, T. polegioides and T. 
polytrichus (Pawlowska et al., 1996; Whitefield et al., 2004). 
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Fig. 1- Thyme roots colonized 

by arbuscular mycorrhizal fungi. Different fungal structures such as fungal mycelia (M), 

Vesicles (V) and Arbuscules (A) could be observed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Clustering analysis of soil samples based on average number of spores using UPGMA 

method. 

Table 1- Fungal species identified and their abundances in thyme rhizosphere soils 

Fungal Species Abundances (%) 

G. fasciculatum 83 

G. intraradices 80 

G. mosseae 65 

G. constrictum 50 

G. etunicatum 45 

G. geosporum 37 

G. aggregatum 30 

G. pansihalos 28 

A. koskei 10 

G. spinuliferum 7 
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ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.) VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE 

KULLANIMI 
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ÖZET: Doğu  Karadeniz  Bölgesi zengin bir  floraya sahiptir. Bir flora içerisinde yararlı 
olduğuna inanılarak tüketilen birçok bitki bulunmaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesi için en 

önemlisi Isırgan otu (Urtica spp.)’dur.  

Isırganın çiçekli bitki kısımları; Flavanoidler (%0.7-1.8), uçucu yağlar, silisik asit (%1-4), 
potasyum iyonları (%0.6, taze yapraklarda) ve nitratları (%1.5-3), taze bitkinin batıcı tüylerinde, 

histamin, serotonin, asetilkolin, formik asit ve lökotrienler bulunmaktadır. Isırgan kökü; 

Steroidler, lektinler (%0.1), polisakkaritler, skopoletin, lignanlar ve seramidleri içermektedir. 

Isırgan otu oldukça besleyicidir ve sindirilmesi kolaydır. Ülkemizde ıspanak gibi 
tüketilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan U. dioica L.’nin  genç 

sürgünleri, 2-4 yapraklı dönemden çiçeklenme başlangıcına kadarilkbahar aylarında doğadan 

toplanarak sebze olarak değerlendirilmektedir. Yaprak ve taze sapları Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, ve Rize illerinde, Çorba, Püre, Yağlaş, Isırganlı Gözleme, Poğaça, Kek ve Sigara 

Böreği şeklinde tüketilmektedir. Bölgede, halk arasında mide ağrısı, şeker hastalığı, kanser, 

ekzama, hemoroid, prostat, sistit, romatizma, antifungal ve astıma iyi geldiği söylenerek, 
yemek, çorba, salata, çay ve haşlama şeklinde değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada, ısırgan otu ve ısırgan otunun Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yöresel kullanımı ile 

ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Yağlaş, Şeker hastalığı, Romatizma 

STINGING NETTLE (Urtica dioica L.) AND USING IN EASTERN BLACK SEA 

REGION 

ABSTRACT: In this study, Stinging Nettle and Eastern Black Sea Region are giveninformation 
about, regional use of nettle. 

Key Words: Black Sea Region, Yağlaş, Diabetes, Rheumatism  

GİRİŞ 

Ülkemiz iklim farklılıkları, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, topografik yapı, deniz, göl, 

akarsu gibi değişik su ortamları çeşitliliği, yükselti farklılıkları, üç değişik bitki coğrafyasının 

birleştiği yerde olması nedeni ile zengin bir ekolojik çeşitliliğe sahiptir (Anonim, 2007). Dünya 
üzerinde 750.000-1.000.000 arasında bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların 

yaklaşık 20.000 türünün tıbbi amaçla kullanıldığı, Türkiye’de ise 9.000 doğal türden 500 

kadarının tedavide kullanıldığı belirtilmektedir (Baytop, 1999).  

Doğu  Karadeniz  Bölgesi’nde doğal  olarak  bulunan   117  cins  ve  298  tür  faydalı  

bitkinin  bulunduğu saptanmıştır. Tespit edilen bitkilerden 118’i halk  hekimliğinde, 10’u  boya  

bitkisi, 4’ü insektisit olarak ve 6’sı  hayvan  hastalıklarının  tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun 
yanında, 14’ünün uçucu ve sabit yağı, 8’inin  reçine ve zamkı çıkarılarak yararlanılırken, 28’i de 

sebze olarak  tüketilmektedir (Birinci, 2008). 

Son yıllarda, bitkisel droglar ve doğal ürünlerle beslenmeye olan talebin artması tıbbi ve 

aromatik bitki kombinasyonlarının ve herbal içeceklerin satışlarını (Hartman Group, 2006) 
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arttırmış, pazar paylarını yükseltmiştir (Ferrier ve ark., 2006). Ayrıca tıbbi bitkiler ve bunlardan 

elde edilen bitkisel ilaç hammaddeleri üzerinde yapılan çalışmalar büyük önem kazanmıştır. 
Bunların başlıca nedenleri; tedavide kullanılan bazı sentetik ilaç hammaddelerinde tehlikeli yan 

etkilerin görülmesi, bazı doğal ilaç hammaddelerinin sentetik olarak yapılamaması ve bitkisel 

hammaddelerin yarı sentez ürünlerde başlangıç maddesi kaynağı olması ile son zamanlarda 
önemli yeni bazı bitkisel drogların bulunması şeklinde sıralanmaktadır (Demirtürk, 1990). 

Böylece modern tıp bilimlerinde, tamamlayıcı tıp ya da koruyucu hekimlik daha fazla yer almış  

(Aşcı, 2007), tamamlayıcı tıp bilimlerinde de sağlıklı beslenme ve hastalıklardan korunma ön 

plana çıkmıştır. Bu arayışların en önemli doğal kaynaklarından biri ısırgan otu (Urtica spp.) 
olmuştur.  

Mabberley (1997), Isırganotugiller familyası içinde 48 cins ve 1050 tür listelemiştir. 
Türkiye’de 5 türü bulunmaktadır (Davis, 1988). Bunlar; Urtica dioica, Urtica urens, Urtica 

pilulifera, Urtica membranacea, Urtica haussknechtii’dir. Baytop (1963)’ un bildirdiğine göre 

Anadolu’da U. dioica, U. urens ve U. pilulifera  türleri yaygın olarak bulunmaktadır. 
Anadolu’daki yöresel adları: Dızlağan, Çızlağan, Cızgan, Dalagan, Dalan, Cınçar, Ağdalak, 

Isırgı, Sırgan ve  Isırganotudur (Baytop, 1999). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise yaygın olarak 

bulunan tür Urtica dioica (Büyük ısırgan)’ dır. Çok yıllık, iki evcikli ve otsu bir bitkidir. Erkek 

ve dişi çiçekler ya farklı bitkide yada aynı bitkide farklı dallarda bulunur.  Boyu bazen bir 
metreyi geçer. Yapraklar boğumlar üzerinde karşılıklı olarak bulunur. Yaprakları koyu yeşil 

renkli, saplı, dişli kenarlı ve yakıcı tüylüdür (Ayan ve ark., 2006). Urtica dioica ister orman altı, 

ister fındık bahçesi ya da yol kenarlarında geniş populasyonlar oluşturur (Koca ve Yıldırımlı, 
2008). Tam güneşli, kısmi gölgeli veya tam gölgeli yerlerde yetişebilir. Kuru arazi şartlarında 

yaşamlarını sürdürebilirler (Anon, 2004). Toprak seçiciliği olmadığı ifade edilmekle birlikte 

(Ayan ve ark., 2006) organik madde içeriği yüksek topraklarda (% 4-5) iyi verim verdiği ve 

gübrelemeyle verimin arttığı belirtilmektedir (Anon, 2004). Hipps ve ark. (2005) yürüttükleri 
bir çalışmada  U. dioica’yı ormanlık alanlarda, gölgeye toleranslı rekabetçi bir tür olarak 

tanımlamışlar ve çok farklı toprak fosfor konsantrasyonlarında etkili bir gelişme gösterdiğini 

ortaya koymuşlardır.  

Isırgan Otundan Yararlanma 

Urtica dioica L.   ‘Isırgan otu’. ‘Her derde deva’ olarak tabir edilen bir bitkidir (Akan ve 

ark., 2008).  Yapılan çalışmalar, ısırgan otunun antiviral (Türel ve ark., 2009), anti-
inflamatuvar(Obertreis ve ark., 1996) ve antifungal etkili olduğunu göstermiştir (Bombardelli ve 

Morazzoni, 1997). Bitkinin kurutularak öğütülmüş yaprakları (Karadağ, 2007) ve kökleri 

(Bown, 1995) boyar madde olarak da kullanılmaktadır. Arıcılık yönünden önemli bir polen 
kaynağıdır (Sıralı ve Deveci, 2002; Bıçakcı ve ark., 2009). Ayrıca, emici  böceklere özellikle  

yaprak pirelerine,  akarlar  ve thripslere kısmen etkilidir (Tepe, 2003). Erken ilkbahar bitkisi 

olan ısırganın, erken geliştiği için, dikim  öncesi  toprak  hazırlığı ile toprağa karıştırılıp yeşil 

gübre olarak değerlendirilmesi de mümkündür (Öden ve ark., 2004). 

Isırgan otu (Urtica dioica, Urtica urens ve U. pulilifera)’nun çiçek açma zamanı boyunca 

taze sürgünleri, kurutulmuş çiçek açmış toprak üstü kısımları, olgunlaşmış tohumları ile 
ilkbahar ve sonbaharda alınmış kökleri tıbbi olarak kullanılır (Anon, 2008).  Drog ve sebze 

hasadı, gelişme sezonu boyunca herhangi bir zamanda (Mayıs-Temmuz) toprak üstü kısımları 

kesilerek yapılır. En iyi zaman çiçeklenme öncesidir. Tam çiçeklenme erken yazdan geç 
sonbahara kadar sürmektedir. Çiçeklenme öncesi bitkiler bol yaprağa sahiptir. (Anon, 2004).  

Yaprakları başta olmak üzere bitkinin toprak üstü kısımları demir, C ve A vitamini, 

esansiyel aminoasitler, askorbik asit, çeşitli mineral elementler ve esansiyel sabit yağ asitleri  
bakımından oldukça zengindir (Mercadante ve Rodriguez-Amaya, 1990; Allardice, 1993; West, 

2000; Guil-Guerrero ve ark., 2003). Kökleri; Steroidler, lektinler (%0.1), polisakkaridler, 
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skopoletin, lignanlar ve seramidleri; taze bitkinin batıcı tüyleri ise, histamin, serotonin, 

asetilkolin, formik asit ve lökotrienleri (LTB4, LTC4, LTD4) içermektedir.  

Gürhan ve Ezer (2004) halk arasında hemoroit tedavisinde Rosa canina, Urtica dioica ve 

Juniperus oxycedrus’un ülkemizde ilk üç sırayı aldığını bildirmişlerdir. Şimşek ve ark  (2004), 

Türkiye genelinde yürüttükleri etnobotanik bir çalışma ile  ısırgan otunun halk arasında 
kullanım amaçlarını kanser, böbrek rahatsızlığı, solunum yolları rahatsızlığı ve öksürük tedavisi, 

saç dökülmelerini önleme, nefes darlığı, felç, tansiyon, mide ağrısı, romatizma, mantar 

enfeksiyonları, kemik erimesi, egzama ve egzamadan kaynaklı ağrılar, kadın hastalıkları, böbrek 

taşı düşürme ve hazmı kolaylaştırma  şeklinde tanımlamışlardır. Koç (2002)’un bildirdiğine 
göre bitkinin haşlanan kök sapları kalbin kuvvetlenmesinde, sirkeli tentürü saç büyümesi ve 

kepeğe karşı kullanılmaktadır. Ayrıca tohumları ezilip yoğurt ile karıştırılarak  şeker hastalığına 

karşı kullanılmakta; zeytinyağında yaprakların bekletilmesi ile elde edilen tıbbi yağ da haricen 
kullanılmaktadır. Yine tohumlarından ise idrar söktürücü, müshil, ateş ve bağırsak parazitlerini 

düşürücü olarak faydalanılmaktadır. Bodrum yöresi halk tıbbında ısırgan (dalan), en yaygın 

tıbbi kullanımı olan bitkilerden biri olarak saptanmıştır. Yapraklı, filiz ve tohumlarından yapılan 
çayı kanı temizler, baş ağrısı, karın ağrısı ve böbrek hastalıklarında kullanılır. Kaynatılarak elde 

edilen suyu, lohusaların sütünü arttırır, romatizma ağrılarının olduğu yere uygulanırsa ağrıyı 

keser. Egzama olan bölgeye kurusu dövülüp sürülür. Haşlanıp yendiğinde şekeri düşürür. Suyu 

da, ciltteki lekeler için, pamukla yüze sürülür  (Ertuğ, 2002). 

Karademir ve Öztürk, (2002)’e göre İzmir’de en çok satılan 10 drogdan biri olup, üst 

solunum yolları rahatsızlıklarında kullanılır. Ege Bölgesi halk hekimliğinde sivilce, yara, kanser 
ve diğer bazı cilt hastalıklarında da kullanılmıştır (Şar ve Asil, 1985). Bağışıklığı düzenleyici 

etkisinden dolayı iyi bir koruyucudur. Araştırmacıların bildirdiğine göre belirli bir yaştan sonra 

bedendeki demir miktarı azalmaya başlar. Bu nedenle,  yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür,  
kişi yaşlandığını düşünmeye başlar ve verimliliği giderek azalır.  İşte bu durumlarda,  demir 

içerikli taze ısırgan otu ile çok olumlu sonuçlar alınabilir. Bir ısırgan otu küründen sonra,  kişi 

kendini çok kısa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder,  enerji ve çalışma 

gücü geri gelir,  dış görünümde de belirgin bir düzelme başlar (Özer ve ark., 2001). Tohumları 
dövülerek bal ile karıştırılıp anemi ve kanser tedavisinde kullanılır. Yapraklarının veya 

köklerinin kaynatılmasıyla ya da ballı veya şekerli bir macuna katılmasıyla hazırlanan madde 

(electuary), akciğerlerdeki hırıltıyı ve nefes darlığını önleyen iyi bir koruyucudur. 
Yapraklarından elde edilen dekoksiyon idrar artırıcı, mesane taşlarını eritici özelliktedir. Ayrıca 

çocuklarda görülen kurt ve solucanları öldürür. Tohumlarından yapılan bir içki köpek  ısırıkları 

Ağıotu, Banotu, Köpeküzümü ve Adamotu zehirlenmelerine karşı bir ilaçtır (Akbulut ve ark., 
2006).  

Gerek dünyada gerekse ülkemizde ıspanak gibi tüketilmektedir (Arısoy, 1969). Faydalı bir 

besin olan ısırgan otunun insan gıdası olarak kullanılması birçok araştırıcı tarafından tavsiye 
edilmektedir (Yarnell, 1998; Rafojlawska ve ark., 2002; Koç, 2002; Anon, 2004).  

Karadeniz Bölgesi’nde yöresel olarak ısırgan ve sırgan isimleri verilen Urtica dioica L.’nin 
yaprakları, taze sapları ve tüm bitki doğadan toplanarak halk pazarlarında satılmaktadır ve mide 

ağrısı, diyabet, kanser, ekzama, hemoroid, prostat, sistit, romatizma, astım ve antifungal  

etkilerinden faydalanmak amacıyla halk arasında, yemek (yağlaş), çorba, salata, haşlama 
şeklinde tüketilmektedir. Mikroplu hastalıklarda ve mikrop salgılanan hallerde de bitki çok iyi 

bir yardımcıdır. Uç sürgünleri ve genç yapraklarından lezzetli bir salata (harç) yapılır. Bitkinin 

çay olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Kan temizleyici ve aynı zamanda kan yaptırıcı bir 

bitkidir. Pankreas üzerinde çok olumlu etkileri olduğu için,  ısırgan otu çayı ile kandaki  şeker 
düzeyi düşürülür. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ısırgan otunun yaygın tüketim şekillerine bazı örnekler şu 
şekildedir. Çayı için; ısırgan otu yaprakları yıkanıp temizlenir ve suda kaynatılır. İyice 
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kaynatıldıktan sonra süzgeç yardımı ile yapraklar ve suyu ayrılır. Bu  su soğutulur ve 

soğuduktan sonra bir şişeye konulur. Her gün bir bardak içilir.  Yağlaş için; değişmez üçlüsü 
ısırgan otu, mısır unu ve sarımsaktır. Gerisini, kendi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. 

1 kg. ısırgan otu yaprağı, 5 yemek kaşığı mısır unu, 3 diş orta boy sarımsak, 2 yemek kaşığı tam 

buğday unu, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı pul 
biber, 1 çay kaşığı nane yemeğin yapımında kullanılan malzemelerdir. Tahta üzerinde bıçak 

yardımıyla yapraklar sap kısımlarından ayrılır. Nazik bir şekilde ezmeden yıkanan yaprakları, 

1,5 lt. (7.5 su bardağı) kaynamış suya atılır. 15 dakika boyunca ara sıra karıştırılarak bir yandan 

da, soğanları, sarımsakları ve unları hazırlanır. Kaynamış sudan çıkarılan ısırgan yaprakları 
Blender ile ezilip püre haline getirilir (Eskiden ilistir denilen bakır süzgeçlerden el yordamı ile 

geçirilirdi). Arzu edilen kıvama göre kısık ateşte kaynamakta olan püreye azar azar, önce mısır, 

daha sonra buğday unu topaklaştırmadan yedirilir. Sarımsaklar dörder parçaya bölünerek püreye 
ilave edilir ve 5 dakika daha pişirilir. İsteğe göre seçilen malzemelerle, zeytinyağında 

kavrularak sos hazırlanır. Porsiyonlara bölünen yemeğin üzerine boca edilir. Çorba için; 

Malzemeler, 1kg ısırganotu yaprağı, yarım çay bardağı kırık pirinç, 

Bir buçuk yemek kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve bir 
çay kaşığı karabiberden oluşmaktadır. Ispanak gibi pişirilir. Isırgan otu iyice yıkanıp temizlenir 

ve doğranır. Soğanlar doğranarak, sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra salça 

ilave edilir. Bu malzemenin üzerine ısırgan otları eklenir ve rengi dönene dek karıştırılarak 
kavrulur. Su, karabiber ve tuz eklenir. Su kaynayınca yıkanan pirinçler katılır. Pirinçler pişene 

dek,  kısık ateşte,  dibi tutmasın diye karıştırılarak kaynatılır. Sarımsaklı yoğurt ile servis 

edilebilir. 

SONUÇ 

Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sağlıklı yaşam için gıda şeklinde 

tüketilen ısırgan, genellikle doğadan toplanmaktadır. Gerek sağlıklı bir drog elde edilebilmesi 

gerekse homojen etken madde içermesi sebebiyle sağlık ve gıda alanında kullanılacak ısırganın 
da doğadan toplanması yerine tarımının yapılması gerekmektedir.  

Sonuç olarak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden sağlıklı yaşam için Nisan-Temmuz ayları 
arasında, doğadan toplanarak sebze olarak tüketilen ısırgan, yöre halkının mutfağında önemli bir 

yere sahiptir. Belirtilen dönemde en az bir kez yağlaşı ya da çorbasının tüketilmesi şifa kaynağı 

olarak kabul edilir. 
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ÖZET: Bu çalışmada Türkiye’ de yetişen türler arasında en yüksek endemizm oranına sahip 
olan ve halk arasında bitkisel çay olarak yaygın kullanıma sahip olan Sideritis türlerinden, 

Türkiye için endemik olan Sideritis niveotomentosa Huber – Morathiive S.  brevidens P.H. 

Davisbitkileri mineral içerikleri bakımından incelenmiştir. Bitki türlerinden üç yöntemle 
(bozundurma, infüzyon, dekoksiyon) numuneler alınarak İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik 

Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) ile analizleri yapılmıştır. Her iki bitkide kalsiyum, 

magnezyum ve demir elementleri bakımından zengin olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler:ICP-OES; Mineral içerik;Sideritis brevidens; S.  niveotomentosa;  

MINERAL CONTENTS OF TWO SIDERITIS SPECIES ENDEMIC TO 

TÜRKIYE 

ABSTRACT: In this study, among the species which growing in Türkiye have high endemism 
ratio and widely used in folk medicine, Sideritis species, endemic for Türkiye, Sideritis 

niveotomentosa Huber – Morathii, and S.brevidens P.H. Davis have been studied in terms of 

mineral content. The samples were taken the plant species via three methods (decomposition, 
infusion, decoction), analyzed by using Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectra 

(ICP-OES). Both of plants were found rich in calcium, magnesium and ferrous minerals.  

Key Words:ICP-OES; Mineral content; Sideritis brevidens; S. niveotomentosa 
 

GİRİŞ 

Dünyada 150 den fazla türe sahip olan Sideritis L. Labiatae familyasının en önemli 

cinslerinden birisini oluşturmaktadır. Bu cins, Kuzey yarım kürenin ılıman ve tropikal bölgeleri 
başta olmak üzere Akdeniz ülkeleri, Kanarya adaları ve Kafkasya’ya kadar geniş bir dağılış 

göstermektedir. İspanya ve Türkiye, en fazla Sideritis türüne sahip olan ülkelerdir (Gonzales-

Burgos et.al, 2011). Sideritis cinsi, Türkiye’de 46 tür ve 53 taksonla temsil edilip 39 taksonu 
endemiktir (Davis 1982,1988; Duman ve ark. 1995,1998; Güner ve ark. 2000; Aytaç ve Aksoy, 

2000). 

Sideritis türleri etken madde olarak; flavonoidler, uçucu yağlar, diterpenler, 

fenilpropanoidler, glikozitler ve iridoid glikozitleri içermektedir (Garcia-Granados ve ark., 

1985; Ezer ve ark., 1992,1995; Gil ve ark., 1993; Başer ve ark., 1997).  Halk tıbbında bu türlerin 

çaylarından hazırlanan infüzyonlar; diüretik, ağrı kesici, antispazmodik, karminatif, yatıştırıcı,  
öksürük kesici, midevi, soğuk algınlıkları ve gastrointestinal hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır (Sezik ve Ezer, 1983,1988; Baytop, 1999; Kırımer ve ark. 1999a; Çördük ve 

Akı, 2010). Ayrıca son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bazı Sideritis türlerinden elde 
edilen ekstrelerin; antistres,  antiülser, analjezik, antioksidan, antibakteriyal, antiinflamatuar, 

antifeedant ve  insektisidal etkiler gösterdiği tespit edilmiştir (Öztürk ve ark., 1996; Aydın ve 

ark. , 1996; Bondi ve ark. 2000; Abdülselam ve ark., 2009; Güvenç ve ark., 2005).  
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Literatür incelendiğinde çalışılan iki türün;  Sideritis niveotomentosa ve S. brevidens; 

uçucu yağları ve sekonder metabolitleri incelenmiş olup mineral içerikleri bakımından herhangi 
bir çalışmanın olmadığı görülmüştür (Çarıkçı ve ark. 2012). 

Canlı organizmalar dört temel element- karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N)- 
atomlarının oluşturduğu birçok bileşik oluşmuştur. İnsan vücudunun yaklaşık %99,5’luk 

kısmını bu elementler oluşturmaktadır. Bu dört elementin dışında, eksiklik veya fazlalığı 

sorunlara yol açan bir dizi element daha vardır ki, tüm bu elementler "biyoelementler" ya da 

daha yaygın olarak “mineraller” olarak adlandırılırlar. Bu dört element dışında yirmi 
biyoelement daha vardır. Mineraller, vücudun kendi kendine üretemediği inorganik maddelerdir 

ve bu sebeple besinlerle alınması gerekir. Birçok hayati fonksiyon ve metabolizma için 

gereklidirler. Eksikliklerinde yapısal ve fonksiyonel bozukluklar görülebilir. 

Çizelge 1 de yaşamsal önemi olan tüm biyoelementler sıralanmış ve vücut ağırlığına katkıları 

belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1. Biyoelementler ve vücuttaki miktarları(Anadolu Ünv. AÖF ders notları) 

 

Kalsiyum ile başlayan ilk yedielementin oluşturduğu grup "makromineraller" adını alır 
ve bu elementler verilen değerlerden de anlaşılabileceği gibi, diğer gruptakilere göre vücutta 

daha büyük miktarlarda bulunurlar. Vücutta çok düşük miktarlarda bulunan diğer elementlerin 

oluşturduğu grup ise "eser elementler" adı ile bilinir. 

Bu elementlerin kimyasal özellikleri ve vücuttaki doku veya sıvılarda yerleşme biçimlerine 

göre oldukça fazla çeşitte görevleri vardır. Örneğin hücrelerde ve vücut sıvılarında katyon-

anyon dengesini kurarlar. Sinir impulslarının iletiminde ve kasların çalışmasında önemli 
görevleri vardır. Vücut sıvılarının dokularave hücrelere hareketini biyoelementlerin derişimi 

denetler. Sindirim sistemi salgılarında yer aldıkları gibi, enzimleri aktive ederler. Vitaminlerin, 

hormonların ve proteinlerin yapılarına girerler. Bazı mineraller vücutta doğal olarak bulunurken 
bazılarının ise diyetle vücuda destek olarak alınması gerekir. Alınan gıdalardaki mineral 

içerikleri hem besin değeri açısından hem de vücuttaki mineral dengesinin korunması açısından 

önemlidir. Bu yüzden günlük diyetle alınmalı ve vücutta belirli bir miktarlarda bulunmalıdır. 

Vücutta mineral eksikliği veya fazlalığı durumunda vücut fonksiyonlarında ciddi problemler 
oluşabilir. 

Element İnsan vücudundaki % si 

(yaklaşık) 

60 kg ağırlığındaki kişideki 

gram miktarı (yaklaşık) 

Hidrojen 

Oksijen 
Karbon 

Azot 

63.0 

25.5 
9.5 

1.4 

  6000 

38000 
11500 

  1700 

Kalsiyum 

Fosfor 
Potasyum 

Kükürt 

Klor 
Sodyum 

Magnezyum 

0.31 

0.22 
0.06 

0.05 

0.03 
0.03 

0.01 

  1500 

    600 
    250 

    100 

     95 
     60 

     35 

Demir Manganez, 

Kobalt, Bakır, Çinko, Molibden, 
Vanadyum, Krom, Kalay, Flor, 

Silisyum, Selenyum, İyot 

< 0.01 

 
< 0.01 

     10 

 
<1 
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Bu minerallerden bazıları ve vücuttaki görevleri şu şekilde özetlenebilir:  

Kalsiyum (Ca) minerali kuvvetli dişlerin ve sağlam kemiklerin üretimi ve korunması, sinir 
uyarılarının taşınması, kas kasılmalarının desteklenmesinde görevli olup vücudumuzun günlük 

kalsiyum ihtiyacı 800–1200 miligramdır. Kalsiyum’un insan vücudundaki eksikliğinde kaslarda 

güçsüzlük ve kramplar, kemik erimesi, sinirlilik hali, deri, saç ve dişlerde değişiklikler, 
fazlalığında ise böbrek taşları gözlenebilir. 

Magnezyum (Mg) mineralinin vücuttaki fonksiyonları arasında diş ve kemik üretimi, sinir 
uyarılarının kaslara iletimi, kan pıhtılaşmasının önlenmesi, bağışıklık sisteminin 

güçlendirilmesi, stres halinde adrenalin salgılanması, hücrelere oksijen sağlanması sayılabilir. 

Günlük alınması gereken miktar 300–350 mg arasında olup eksikliğinde kas şikâyetleri, baş 

dönmesi, sersemlik, huzursuzluk hissi, kalp -kan dolaşımı şikâyetleri, kilo kaybı, fazlalığında 
ise ishal görülebilir. 

Bir eser element olan Demir (Fe) minerali; kandaki alyuvarlarda bulunan hemoglobin ile 
kanın kırmızı görünmesinden başka, akciğerlerden dokulara oksijenin iletilmesindende 

sorumludur. Ayrıca metabolizmayı canlandıran enzimlerin üretimi, yüksek performans 

esnasında enerji tasarrufu diğer görevleridir. Günlük demir ihtiyacı 25–50 mg arasında olup 
eksikliğinde kansızlık, çabuk yorulma, isteksizlik hali, iştahsızlık, fazlalığında ise karaciğer ve 

pankreas fonksiyonlarında bozukluğa neden olur.  

Çinko (Zn) mineralinin günlük ihtiyaç miktarı 25–50 mg olup vücut gelişimiiçin son 
derece önem taşıyan bir eser element olan çinko,özellikle ceninin gelişiminde ve küçük 

çocukların beslenmesinde önemli role sahiptir. Hücrede DNA'nın oluşumuiçin gereklidir. Bu 

nedenle de cenindeki çinko eksikliği büyüme gecikmesine,vücutta bozuk oluşumlara ve 
kromozomlarda anormalliklereyol açar. Doğumdan sonraki çinko eksikliği ise cüceliğe, cinsel 

gelişmede gecikmeye, saç dökülmesineve deri problemlerineneden olur. Vücuda fazla çinko 

alımı ise bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, ateşe neden olabilir. 

Bakır (Cu) minerali enzimlerinin bileşimine, kanın, damarların, kirişlerin, kemiklerin 

yapımına katılır. Stres mücadelesinde önemlidir. Günlük gereksinim 2–4 mg olup eksikliğinde 

zayıflık, kan damarları ile kemiklerde narinlik, cilt kusurları, zekâ gelişme bozuklukları 
görülebilir. Fazlalığında ise zehirleyici etki göstererek bakır çalığı denilen durumla 

karşılaşılabilir. 

Mangan (Mn) mineralinin günlük 2.5–7 mg arasında alınması gerekirken, kıkırdak ve 

kemik gelişiminde önem taşır. Beyin ve sinir sisteminin normal çalışmasında rol oynar. 

Eksikliğinde baş ağrısı, psikozlu davranışlar, uyuşukluk gözlenirken fazlalığında epilepsi 
hastalığı gözlemlenmiştir. 

Krom (Cr) minerali pankreasın salgıladığı insülinbileşiğinin etkisini artırmakta olup şeker 

düzeyinin normal değerlerde tutulmasına yardımcı olur. Günlük gereksinim 150–250 mg olup 
yokluğunda şeker hastalığına benzer belirtiler gözlenir. 

Molibden (Mo) Hüçre içi enerji aktarım reaksiyonlarına katılır, bakır emilimini denetler. 
Fonksiyonları bakır metabolizması ile ilişkili olduğundan bakıra bağlı etkiler görülür. Ayrıca 

yemek borusu kanseri ile ilişkisi tespit edilmiştir. Toksik etkisini gösterebilmesi için gerekli doz 

çok yüksek olduğundan fazlalığında bir etki gözlenmez. 

Kobalt (Co) minerali kandaki eritrositlerin oluşumunda etkili B12 vitamininin bir parçasını 

oluşturur. Eksikliğinde Pernisyöz anemi denilen ağır bir kansızlık durumu oluşur. Günlük 
gereksinim 0.040–0.045 mg arasında olup fazlası toksik etkiye sahiptir. Tiroid salgı bezini 

büyütebilir. 
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Bor(B) Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasında yer alır. Zihin faaliyetleri için gerekli 

bir mineraldir. Günlük gereksinim 3–6 mg olup eksikliğinde Ca ve Mg metabolizmalarında 
bozukluklar, böbrek taşı oluşumu, zihin atikliğinde azalmalar görülebilir. Vücutta fazla 

bulunması ise anoreksia, sindirim sistemi bozuklukları ve zayıflık, deri iltihapları, böbrek 

hasarı, ciğer fonksiyonlarında bozukluklara yol açabilir. 

Vücut için bilinen bir biyolojik fonksiyonu olmayan, fakat vücutta besin veya diğer yollarla 

alınan Alüminyum (Al), Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni) minerallerinin fazlalığı birçok zarara 

neden olabilir. Örneğin vücudun günlük gereksinimi 0.1–1.4 mg olan Al fazla alındığında sinir 

sisteminde zararlara, kemiklerde birikerek kemik yumuşamasına, hemoglobin sentezini inhibe 
ederek anemiye neden olabilmektedir.Cd için günlük miktar 70 mg geçmemelidir. 

Kadmiyumun atom yarıçapı kalsiyuma yakın olduğu için bağırsaklardaki kalsiyum 

pompalarında emilip kana karışır. İshal, kemik kırılması, üreme bozuklukları, merkezi sinir 
sisteminde, bağışıklık sisteminde hasar, DNA hasarlarına neden olur. Nikel mineralinin 

vücuttaki miktarı < 0.015 altında olmalıdır. Akciğer, burun, prostat ve gırtlak kanseri riskini 

artırır. Solunum problemleri, doğum kusurları yaratabilir. Nikel gazına maruz kalındığında, 

halsizlik ve baş dönmesi görülür.(Degowin’s, 2000; Anadolu Ünv. AÖF ders notları, 2012; 
www.msxlabs.org; http://www.beslenme.saglik.gov.tr,  Watts, 1995). 

MATERYAL VE METOT 

Bitkisel Materyal: 

S. niveotomentosa bitkisi Mut – Karaman arası, Sertavul yaylası köyü-Sertavul geçidi, 

1600 m,  Mersin’den toplandı. Dirmenci (3266) & Kılıç. Sideritis brevidens bitkisi İçel: Gülnar-
Mut arası, Gülnar'a 20 km kala, Mersin’den toplandı. Dirmenci (3264-b) & Kılıç. Alınan 

taksonların teşhisinde Türkiye Florası’ndan (Davis, 1982, 1988) yararlanılmıştır. Bitkiler Doç. 

Dr. Tuncay DİRMENCİ tarafından teşhis edildi ve birer örnekleri Balıkesir Üniversitesi NEF 
Botanik Laboratuvarı’na konuldu.  

Mineral İçeriğinin Belirlenmesi: 

Bozundurma 

Toplananbitki örnekleri gölgede kurutuldu. Bozundurma işlemleri için bitki örneklerinden 

0.500 g tartılıp 100 mL’lik beherlere konuldu. 10 mL derişik nitrik asit (HNO3, %65) ilave 
edilen beherler saat cam ile kapatılarak 16 saat beklenildikten sonra, çeker ocak içerisinde 2 saat 

boyunca bozunma tamamlanıncaya kadar kaynatıldı. Soğumaya bırakılan örnekler siyah bantlı 

süzgeç kağıdı ile süzülerek saf su ile hacimleri 25 mL’ ye tamamlandı (Kara 2009). 

Dekoksiyon 

Bitki örneklerinden 2 gram tartılarak 150 mL’ lik beherlere konuldu. 98 mL saf su 

eklenerek beherler ısıtıcı üzerine konuldu. 15 dakika kaynatılan bitki örnekleri süzülerek 
soğumaya bırakıldı. Soğuyan örneklerden 25 mL alınarak saf su ile hacimleri 50 mL’ ye 

tamamlandı. 

İnfüzyon 

Bitki örneklerinden 2 gram tartılarak 150 mL’ lik beherlere konuldu. Çelik ısıtıcıda 

kaynamış 98 mL saf su eklenerek 15 dakika beklenildi. Ardından bitki örnekleri süzülerek 

soğumaya bırakıldı. Soğuyan örneklerden 25 mL alınarak saf su ile hacimleri 50 mL’ ye 
tamamlandı (Özcan ve ark., 2008). 

Üç yöntemle hazırlanan örnekler Sideritis niveotomentosa SN, SND ve SNİ olarak, 
Sideritis brevidens için SB, SBD, SBİ olarak kodlanarak mineral ölçümleri İndüktif Eşleşmiş 

Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) cihazıyla yapıldı. 
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İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES)  

Bitkilerin mineral içeriğinin analizi için Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Araştırma 

Merkezinde (BÜTAM) bulunan İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-

OES) (Pelmer optime 3100XL mod.) kullanılmıştır. Bu cihaza ait operasyon koşulları aşağıda 

verilmiştir. 
 

Torç türü Aksiyal 
Rekalibrasyon sistemi Hg lambası 

Detektör Bölünmüş eşleşmiş düzenli yük belirleme dedektörü 

RF jeneratörü 40 MHz, serbest çalışma, 750-1000 Watts 
Atomlaştırıcı (Nebuliser) Çapraz akış 

Plazma gaz akışı  15 L∙ d
-1

 

Auxiliary gaz akışı 0.5 L∙ d
-1

 

Atomlaştırıcı gaz akışı  0.5 L∙ d
-1

 
View height 15 mm 

Örnek akış hızı  1.5 mL∙ d
-1

 

Örnek yıkama zamanı  4 s  
Örnek yıkama hızı  4.0 mL∙ d

-1
 

Gecikme hızı 60 s 

Yıkama hızı  1.5 mL∙ d
-1

 

Yıkama zamanı  20 s 
Dalga boyları (nm) 317.933 (Ca); 285.213 (Mg); 257.610 (Mn); 206.200 

(Zn);  267.716 (Cr); 238.204 (Fe); 228.616 (Co); 231.604 (Ni); 

327.393 (Cu); 308.215 (Al); 330.237 (Na); 233.527 (Ba); 
232.235 (Sr); 228.802 (Cd) ; (Pb) 220.349        

BULGULAR 

ICP-OES ile yapılan analizin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1.  Sideritis niveotomentosa ve Sideritis brevidense bitkilerinin mineral içerikleri (µg g
-1
) 

Örnek 
SN SNİ SND SB SBİ SBD 

Mineral (µg g
-1

) 

Ca 1860.00 1651.79 1279.39 2600.50 1433.25 1270.57 

Mg 1620.00 756.56 486.13 1968.00 732.55 483.63 

Mn 0.0186 0.0066 0.0037 0.0257 0.0078 0.0036 

Al 0.1860 0.0043 0.0004 0.2065 0.0051 0.0025 

Cu  0.0695 0.0042 0.0045 0.0061 0.0037 0.0044 

Co 0.0003 ----* ----* 0.0002 UDL** UDL** 

Fe 0.2381 0.0041 0.0016 0.2697 0.0053 0.0016 

Cr 0.0078 ----* ----* 0.0074 ----* UDL** 

Cd 0.0001 UDL** ----* 0.0003 ----* ----* 

B 0.0641 0.0170 0.0091 0.0633 0.0148 0.0089 

Ni 0.0050 0.0054 0.0004 0.0047 0.0001 0.0004 

Zn 0.0142 0.0081 0.0066 0.0225 0.0025 0.0064 

Mo 0.0008 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 

* Mineral miktarı 0.000 µg g
-1 

 

 ** Belirleme limitlerinin altında 
(Sideritis niveotomentosa SN,  infüzyon SNİ, dekoksiyon SND, Sideritis brevidense SB, 

infüzyon SBİ dekoksiyon SBD) 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

ICP-OES ile yapılan analizlerde bitkilerin doğrudan tüketilmeleri sonucunda infüzyon 
(demleme) ve dekoksiyon (kaynatma) yöntemine göre daha fazla mineral alındığını 

göstermektedir. Her iki tür için, üç yöntemin sonuçlarına göre kalsiyum ve magnezyum 

açısından zengin bulunmuş olup, bu minerallerin kemikler için önemi düşünülürse kemik sağlığı 
için iyi birer destek olduğu söylenebilir. İnfüzyon ve dekoksiyon yöntemleri kendi arasında 

karşılaştırıldığında ise her iki türde de bakır hariç tüm elementlerin miktarları infüzyon 

yönteminde daha fazla bulunmuştur. Bu sonuç demleme yönteminin mineral bakımından daha 

fazla faydalı olduğunu gösterir. Ayrıca vücut için zararı daha fazla olan Co, Cd, Ni gibi eser 
elementler direkt besin olarak kullanıldığında vücuda alınabilirken infüzyon ve dekoksiyon 

yönteminde ya miktarları belirleme limitinin altında kalmış, ya da 0µg g
-1

 olarak belirlenmiştir. 

Mikro elementler bakımından incelendiğinde ise demir elementi fark edilir bir şekilde yüksek 
miktara sahiptir. Ayrıca bu sonuçlar Sideritis türlerinin mineral içerikleri ile ilgili olarak yapılan 

diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir (Pljevljakusic ve ark. 2011, Sağır ve ark., 

2012a;2012b). 
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ÖZET: “Kekik” olarak tanımlanan Lamiaceae Familya’sına ait pek çok aromatik bitki türü 
bulunmasına rağmen, özellikle uçucu yağı Karvakrol ve Timol içeren türler “kekik” olarak 

kabul edilmektedir. Bu türler arasında Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra ve Coridothymus 

cinsleri hem yayılış olarak, hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Yöre halkı 

tarafından doğadan yoğun olarak toplanan kekik türlerinden biri olan ve kara kekik olarak 
adlandırılan Coridothymus capitatus bitkisinin en uygun hasat zamanını belirlemek ve 

populasyonu uçucu yağ içeriği bakımından karakterize etmek amacıyla yürütülen bu çalışmada, 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesinde doğal yayılış gösteren 
Coridothymus capitatus (kara kekik) genotiplerinden, fenotipik olarak seçilen ve 

numaralandırılan 25 bitki, vejetasyonun canlanmaya başladığı Nisan ayının ilk haftası ile tohum 

oluşumu dönemi olan Temmuz ayının son haftası içerisinde, her 15 günde bir hasat edilmiştir. 
İncelenen bitkiler arasında ümitvar olan 3 genotip belirlenmiş, hasat dönemleri içerisinde uçucu 

yağ oranının %1.0-6.6 arasında değiştiği saptanarak, ontogenetik varyabilitenin varlığı ortaya 

konmuş ve en uygun hasat döneminin bitkinin tam çiçeklenme dönemi olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coridothymus capitatus, Uçucu yağ, Hasat zamanı,Ontogenetik 
varyabilite 

ONTOGENETIC VARIABILITY IN CORIDOTHYMUS CAPITATUS (L.) 

GENOTYPES 

ABSTRACT: In Lamiaceae family, although there are many aromatic plants species, the 

species especially contain carvacrol and thymol are defined as Oregano. Among these plants of 

Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra and Coridothymus genera have a great importance in 
both spread and economy. In this study, the most suitable harvesting time was determined in 

Coridothymus capitatus, called as Karakekik, which one of the many species intensely collected 

from nature by local people. The study was conducted to characterize the essential oil content of 
populations of Coridothymus capitatus genotypes (wild thyme) which show natural distribution 

at Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture. Phenotypically selected and enumerated 

25 plants were harvested every 15 days from the beginning of vegetation in the first week of 

April to seed formation period in July.Three promising genotypes were determined within 
investigated plants. The existence of ontogenetic variability was exhibited by the variation of 

essential oil content from 1.0% to 6.6% and it was determined that the most appropriate harvest 

season is the full flowering period of the plant. 
Key Words:Coridothymus capitatus, Essential oil, Harvest time, Ontogenetic variability 

GİRİŞ 

“Kekik” olarak tanımlanan Lamiaceae Familya’sına ait pek çok aromatik bitki türü 
bulunmasına rağmen, özellikle uçucu yağı Karvakrol ve Timol içeren türler “kekik” olarak 

kabul edilmektedir. Bu türler arasında özellikle Thymus (57 takson), Origanum (31 takson), 

Satureja (14 takson), Thymbra (4 takson) ve Coridothymus (1 tür) cinsleri hem yayılış olarak, 

hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadırlar (Başer, 1994).  
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Dünyada kekik dış ticaret hacmi yaklaşık 12-13 bin ton civarındadır. Türkiye son beş yılda 

yaklaşık 9-12 bin ton kekik ihraç ederek dünyada lider ülke konumundadır. Halen dış satımı 

yapılan kekiğin yaklaşık %80’i tarla koşullarında üretilmekte, %20’si doğadan toplanarak 
sağlanmaktadır (Bayram ve ark., 2010). Doğadan toplanan kekik cins ve türlerini; Origanum 

onites, O. syriacum, O. majorana, O. vulgare subsp. hirtum, O. minutiflorum, Thymbra spicata 

ve Coridothymus capitatus oluşturmaktadır (Anonim, 2004). Avrupa pazarlarında ekonomik 
olarak önem taşıyan 40’dan fazla kekik türü arasında Coridothymus capitatus (L.) Reichb 

türünün de önemli bir yeri olduğu bilinmektedir (Simon ve ark., 1981; Baydar ve ark., 1999). 

Coridothymus capitatus uluslar arası ticarette “Spanish oregano” İspanyol kekiği (Özek ve 
ark., 1995; Baydar ve ark., 1999) ve Beyaz kekik Türkçe adıyla, bal kekiği, kara kekik, vd. 

yöresel adlarıyla (Zeybek ve Zeybek, 1994; Seçmen ve ark., 1995; Anonim, 2012) bilinmesine 

karşın, bitkinin bilimsel isimlendirilmesi de bir tartışma konusudur. 1753’de ilk taksonun ismi 
Satureja capitata  ve sonra Thymus cephalotus olmuştur. Farklı bir cins olarak 

sınıflandırılmadan önce, 1803 yılında Thymbra capitata (L.) Cav., 1809’da Thymus capitatus 

(L.) Hoffmanns ve Link ismi verilmiş, bu tarihten sonra Coridothymus capitatus Reichb.fil 
olarak adlandırılmıştır (Greuter et al., 1986; Diri, 2006). Bununla birlikte Jales (1972) Avrupa 

florasına taksonun Thymus’dan önemli farkları olmadığını savunarak Thymus capitatus olarak 

sınıflandırılmış, daha sonra yapılan çalışmalarda bitki Thymbra capitata olarak da 

adlandırılmıştır (Harley et. al., 2004). Günümüzde bitki Coridothymus capitatus olarak 
isimlendirilmektedir. 

Labiatea familyasına bağlı çok yıllık bir bitki olan Coridothymus capitatus,  beyazımsı sert 
dallı, bodur çalı formunda,  Akdeniz bölgesine yayılmış durumda olup, özellikle Türkiye, 

Yunanistan ve İspanya’da doğal olarak yayılış gösterir (Davis, 1982; Kokkini ve Vokou, 1989). 

Akdeniz bölgesi endemiği olan bu bitki deniz seviyesinden 1400 metreye kadar 
bulunabilmektedir (Davis, 1982; Diri, 2006). Akdeniz havzasının tipik doğal bitkilerinden olan 

Coridothymus capitatus Batı ve Güney Anadolu’da, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla 

illerinde çoğunlukla da maki açıklıkları ve deniz kıyısı friganası içinde yaygın olan, saf 

topluluklar oluşturur (Davis, 1982; Diri, 2006; Anonim, 2012).  

Aromatik Coridothymus capitatus bitkisi 20-50 cm boylanabilen, bodur sert çalılardır. 

Dallar, koltuklarındaki yaprak kümeleri (yaz yaprakları) ile yükseliciden dike kadar değişen 
tiptedir. Uzun sürgün yaprakları 4-10 mm arasında, sapsız, şeritsi, sivri, tüysüze yakın, tabanda 

silli, nadir görülen yan damarlara sahip, sayısız yağ noktaları olan, az çok morumsu renktedir. 

Dikdörtgensi, koni şeklinde; brakteler 6x2 mm, kiremitsi, ovattan mıksaksı şekline doğru 
değişebilen yeşilimsi, silli, çok sayıda morumsu yağ damarları olan çiçekleri, Mayıs-Temmuz 

aylarında açmaktadır (Davis,1982; Diri, 2006). 

Coridothymus capitatus  bitkisi içerdiği uçucu yağlar ve fenolik bileşikler nedeniyle 
değerlidir (Başer, 1995). Bitkide uçucu yağ oranının; Özek ve ark., (1995) %0.45-2.7, Baydar 

ve ark., (1999) ortalama %2.46, Baytop (1999) %0.4-1.0, Skoula ve Grayer, (2005) %2.7-4.6 ve 

Diri (2006) %1.98-2.56 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. Bitkinin yapraklarından elde 
edilen uçucu yağ, parfümeride, sabun yapımında, ağız temizleyici, iyileştirici vb. alanlarda 

kullanılmaktadır. Uçucu yağı mukoza zarı için tahriş edici olduğundan aromaterapi için 

kesinlikle kullanılmamalıdır. Çiçekleri bal arıları için oldukça çekici ve nektar bakımından 
zengindir (Polunin ve Huxley, 1987; Huxley, 1992; Bown, 1995). Ayrıca uçucu yağının 

kuvvetli antibakteriyel, antifungal ve antioksidan aktivite gösterdiği rapor edilmiştir (Gören, 

2003). Patatesin depolanması üzerine uçucu yağının ve kimyasal kompozisyonun antibakteriyel 

etki gösterdiği de bildirilmiştir (Vokou et al., 1993). Farmakolojik ve biyolojik özelliklerinden 
dolayı bitki tıbbi amaçlı olarak, halk hekimliğinde mide ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığında, 

infüzyon şeklinde kullanılmaktadır (Sezik ve Yeşilada, 1999). 
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Bitkilerin içerdiği uçucu yağın kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Bunlar içinde en önemlileri 

bitkinin kimyasal kompozisyonu, genotipik ve ekolojik faktörlerdir. Bitkinin kimyasal 
varyasyonu bitkinin genetik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu 

sıcak iklimlerde kimyasal polimorfizim genetik veya çevresel faktörlerin kompleks etkilerinden 

kaynaklanmaktadır (Boira ve Blanquer, 1998; Kızıl ve Kılınç 2011). 

Ülkemizde doğal yayılış gösteren aromatik bitkilerin toplanarak kullanıma sunulması 

oldukça yaygındır. Doğal yayılış gösteren bitkilerde kalite açısından büyük bir varyasyonun 

olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle doğal populasyonların karakterizasyonu önemlidir. 
Bölgemizde doğadan toplanan kekik türlerinden biri olan Coridothymus capitatus bitkisinin en 

uygun hasat zamanını belirleyerek ontogenetik varyabiliteyi tespit etmek ve mevcut 

populasyonu uçucu yağ oranı bakımından karakterize ederek, ileriki çalışmalarda kullanılmak 
üzere ümitvar genotipleri belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.   

MATERYAL VE METOT 

Araştırma 2012 vejetasyon yılında ADÜ Güney Yerleşkesinde doğal yayılış gösteren 
Coridothymus capitatus genotiplerinde yürütülmüştür. 

Aydın ili  konum olarak; 37
o 
30′ ve 38

o 
03′ kuzey enlemleriyle, 27

o 
00′ ve 28

o 
57′ doğu 

boylamları arasındadır. Araştırmanın yürütüldüğü ADÜ Güney Yerleşkesi ise Aydın iline 18 
km mesafede 37

o 
44′ ve 37

o 
49′ kuzey enlemleri ile 27

o 
43′ ve 27

o 
50′ doğu boylamları arasında 

bulunmaktadır. 

Aydın ili Akdeniz Flora bölgesinde yer almakta ve ılıman Akdeniz ikliminin etkisi altında 

bulunmaktadır. Yörede hüküm süren Akdeniz iklimi sebebiyle, doğadaki bitkiler kış bitimi, 

erken ilkbaharda uyanmaktadırlar. Araştırmanın yürütüldüğü bölgenin 2012 yılı ve uzun yıllar 
(1975-2010) vejetasyon süresine (Nisan-Temmuz) ait bazı iklim değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, uzun yıllar ortalamasına göre 

yıllık toplam yağış 109.7 mm, yıllık ortalama sıcaklık ise 22.7
o
C olarak kaydedilmiştir. 

Araştırma yılında kaydedilen ortalama sıcaklık (23.3
 o
C) ve toplam yağış miktarı (133 mm) 

uzun yıllardan yüksek olmuştur. Ayrıca yağışın aylara dağılımı bakımından da deneme yılı ve 

uzun yıllar arasında büyük farklılıklar görülmüştür. Benzer durum ortalama oransal nemin 

aylara dağılımında da söz konusudur. 

Çizelge 1. Araştırmanın Yürütüldüğü Döneme ve Uzun Yıllara (1975-2010) Ait Bazı İklim Verileri* 

Aylar 
Ortalama Sıcaklık (

o
C) Toplam Yağış (mm) 

Ortalama Oransal Nem 

(%) 

2012 Uzun Yıllar 2012 Uzun Yıllar 2012 Uzun Yıllar 

Nisan 16.3 15.7 83.8 57.6 76.8 63.3 

Mayıs 20.1 20.8 43.6 35.4 74.0 57.9 

Haziran 27.0 25.9 2.4 13.3 55.8 50.2 

Temmuz 29.6 28.3 3.2 3.4 51.1 50.6 

X/Σ 23.3 22.7 133 109.7 64.4 55.5 

*Aydın Meteoroloji Bölge Müd. Uzun Yıllar İklim Kayıtları ve ADÜ Ziraat Fakültesi 

Meteoroloji İstasyonu 2012 Kayıtları 

Coridothymus capitatus populasyonu içerisinden büyük yastık oluşturduğu belirlenen ve 

numaralandırılan 25 genotip deneme materyalini oluşturmuştur. Fenotipik olarak seçilen ve 
numaralandırılan bitkilerde vejetasyonun canlanmaya başladığı Nisan ayının ilk haftası ile 

tohum oluşumu dönemine kadar geçen süre içerisinde, 15 günde bir ve her bitki tek tek hasat 

edilerek toplam dokuz hasat gerçekleştirilmiştir. Hasat tarihleri, fenolojik dönemler, hasat 
dönemleri ve hasat grupları Çizelge 2’de verilmiştir. Buna göre 1. hasat 6 Nisanda başlamış ve 

9. hasat 27 Temmuzda tamamlanmıştır.  
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Çizelge 2.Coridothymus capitatus Bitkisinin Fenolojik Dönemleri ile Hasat Dönemleri 

Hasat Tarihleri Fenolojik Dönemler 
Hasat 

Dönemleri 
Hasat Grupları 

6 Nisan 2012 Yapraklanma Başlangıcı 1 

Erken İlkbahar 20 Nisan 2012 Genç Yaprak Dönemi 2 

4 Mayıs 2012 Sürgün Oluşumu 3 

18 Mayıs 2012 Tomurcuklanma Başlangıcı 4 

Erken Yaz 1 Haziran 2012 Tam Tomurcuklanma 5 

15 Haziran 2012 Çiçeklenme Başlangıcı 6 

29 Haziran 2012 Tam Çiçeklenme 7 

Yaz 13 Temmuz 2012 Çiçeklenme Sonu 8 

27 Temmuz 2012 Tohum Oluşumu 9 

 
Bitkinin aylara göre gelişim süreci incelendiğinde; Nisan ayında yapraklanma, Mayıs 

ayının ilk yarısında sürgün oluşumu ve son yarısında tomurcuklanmanın başladığı, Haziran 

ayının ilk yarısında tam tomurcuklanma ve çiçeklenme başlangıcı döneminde olduğu, Haziran 

ayının son yarısında tam çiçeklenme dönemine ulaştığı, Temmuz ayının ilk yarısında 
çiçeklenme döneminin sonu olduğu ve Temmuz ayının son yarısında ise tohum oluşumu 

dönemine girdiği gözlenmiştir. Çalışmada, bitkinin yapraklanma ve sürgün oluşumu arası 

dönemlerinde yapılan hasatlar erken ilkbahar hasatları, tomurcuklanma başlangıcı ile 
çiçeklenme başlangıcı arasında yapılan hasatlar erken yaz hasatları ve tam çiçeklenme ile tohum 

oluşumu dönemleri arasında yapılan hasatlar da yaz hasatları olarak gruplandırılmıştır. 

Hasat sırasında alınan örnek miktarının (yapraklı+çiçekli dal) en az 10g drog yaprak+çiçek 

elde edilecek şekilde olmasına dikkat edilmiştir. Alınan örnekler oda sıcaklığında kurutulmuş ve 

kurutma sonrasında yaprak/sap ayrımı gerçekleştirilmiştir. Farklı hasat dönemlerine ve 

genotiplerine ait uçucu yağ oranları, hava kurusu yaprak+çiçek örneklerinden su distilasyonu 
yöntemine göre Neo-clevenger aparatı ile volumetrik olarak belirlenmiştir. Hasat edilen 

bitkilerin uçucu yağ oranı kuru madde üzerinden mililitre/100g (%) olarak verilmiştir (Wichtl, 

1971). Elde edilen uçucu yağ değerleri SPSS 18 programına göre analiz edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Aydın ekolojik koşullarında doğal yayılış gösteren Coridothymus capitatus 

populasyonlarından birini oluşturan ve ADÜ Güney Yerleşkesi içerisinde yer alan ve 
populasyonu temsil edecek şekilde işaretlenen 25 genotipin alındığı çalışma alanının uydu 

görüntüsü Şekil 1 ve bitkilerin alındığı koordinatlar ile yükseltiler Çizelge 3 görülmektedir. 

Bitkilerin alındığı yükseltiler 59-85 m arasında değişmiştir. Davis (1982) bitkinin 1-1400 m 

yükseltilerde bulunduğunu rapor etmiştir. 
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Şekil 1. Coridothymus capitatus genotiplerinin bulunduğu çalışma alanın uydu görüntüsü  

Çizelge 3. Coridothymus capitatus genotiplerinin bulunduğu koordinatlar ve yükseltiler   

Bitki No Koordinat Rakım (m) Bitki No Koordinat Rakım (m) 

1 0566596-4179217 59 14 0566418-4179217 82 

2 0566593-4179214 59 15 0566421-4179213 83 

3 0566589-4179217 59 16 0566427-4179219 82 

4 0566329-4179359 62 17 0566427-4179215 82 

5 0566323-4179364 62 18 0566429-4179210 83 

6 0566411-4179465 71 19 0566429-4179199 84 

7 0566437-4179437 71 20 0566440-4179212 85 

8 0566440-4179429 73 21 0566437-4179216 83 

9 0566405-4179219 81 22 0566439-4179219 82 

10 0566412-4179225 80 23 0566444-4179213 83 

11 0566411-4179223 80 24 0566441-4179226 80 

12 0566414-4179223 81 25 0566432-4179228 81 

13 0566419-4179221 81    

 

Coridothymus capitatus populasyonunda yer alan 25 genotipte ilkbaharda vejetasyonun 

gelişmeye başladığı dönem (6 Nisan) ile tohum oluşumu dönemi (27 Temmuz) arasındaki 

süreçte yapılan toplam dokuz hasattaki uçucu yağ oranına ait bazı istatistiksel değerler Çizelge 

4’de verilmiştir. Çizelge 4 incelendiğinde hem genotipler, hem de hasat dönemleri arasında 
uçucu yağ oranı bakımından büyük varyasyonların bulunduğu açıkça görülmektedir. Varyasyon 

genişliği 1. hasat döneminde %1,00-2,60, 2. hasat döneminde %1,30-3,30, 3. hasat döneminde 

%1,70-3,40, 4. hasat döneminde %2,00-3,80, 5. hasat döneminde %1,80-5,20, 6. hasat 
döneminde %2,80-5,50, 7. hasat döneminde %3,00-6,40, 8. hasat döneminde %2,60-6,60 ve 9. 

hasat döneminde %2,40-6,00 arasında bulunmaktadır. 

Çizelge  4. Hasat Dönemlerine Göre Coridothymus capitatus  Genotiplerinde Uçucu Yağ Oranına (%) İlişkin Bazı 

İstatistiksel Değerler 

Hasat 

Dönemleri 

Genotip 

Sayısı 
Min. Max. Ort. Varyans 

Standart 

Sapma 
Sx CV 

1 25 1.00 2.60 1.908 f 0.1766 0.4202 0.0840 22.0251 

2 25 1.30 3.30 2.348 e 0.1743 0.4175 0.0835 17.7791 

3 25 1.70 3.40 2.396 de 0.2512 0.5012 0.1002 20.9195 

4 25 2.00 3.80 2.812 d 0.2619 0.5118 0.1024 18.2004 

5 25 1.80 5.20 2.964 cd 0.8266 0.9092 0.1818 30.6733 

6 25 2.80 5.50 3.932 bc 0.5739 0.7576 0.1515 19.2671 

7 25 3.00 6.40 4.600 a 0.7658 0.8751 0.1750 19.0243 

8 25 2.60 6.60 4.388 ab 0.7503 0.8662 0.1732 19.7397 

9 25 2.40 6.00 3.696 c 0.7504 0.8663 0.1733 23.4377 

Farklı harfler (a, b, c, vb.) ortalama değerlerin istatistiksel olarak önemli farklılıklarını göstermektedir (0,05). 
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Hasat dönemlerine göre uçucu yağ oranlarının frekans dağılımlarının bulunduğu Şekil 2 

incelendiğinde, minimum ve maksimum değerdeki bitki sayılarının oldukça az, buna karşın 

ortalamaya yakın değerlerin büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir. 1. Hasat döneminde 
ortalama değer %1,908 olup, frekans dağılımında %1,480-2,439 arasında değişen değer, tüm 

uçucu yağ oranlarının %76’sını oluşturmaktadır. 2. Hasat döneminde ise ortalama değer %2,348 

iken, tüm genotipler %1,90-2,899 arasındadır ki bu değer tüm genotiplerin %88’ini 
oluşturmaktadır. 3. Hasat döneminde 25 genotipin ortalama uçucu yağ oranı %2,396 

bulunurken, frekans dağılımında %1,70-2,549 arasındaki genotiplerin oranı tüm genotiplerin 

%68’ini teşkil etmektedir. 4. Hasat döneminde ortalama uçucu yağ oranı %2,812 iken, tüm 

genotiplerin %88’inin, %2,180-3,439 arasında frekans dağılımı göstermektedir. 5. Hasat dönemi 
%2,964 ortalama uçucu yağ oranı içerirken, genotiplerin %72’si %1,80-3,159 aralığında yer 

almaktadır. 6. Hasat döneminde ortalama değer %3,932 ile önceki hasat dönemlerine göre 

oldukça yükselirken, tüm genotiplerin  frekans dağılımının %3,070-4,419 arasında bulunmakta 
ve %72’lik bir orana ulaşmaktadır. 7. hasat döneminde uçucu yağ oranının frekans dağılımı bu 

döneme ait %4.60 ortalama değere yakın bulunurken, %4.36-5.719 aralığı tüm değerlerin 

%64’ünü oluşturmaktadır. 8. hasat döneminde ortalama uçucu yağ oranı %4.388 değeri ile bir 
önceki döneme göre azalma eğimi gösterirken, %3.40-5.399 aralığı tüm genotiplerin %80’ini 

temsil etmektedir. 9. hasat döneminde uçucu yağın ortalama değeri bir önceki dönemde 

başlayan azalmayı takip ederek %3.696 değerine düşerken, frekans dağılım aralığının %72’lik 

bir değerle %2.76-4.559 olduğu görülmektedir. Bitkilerin hasadı farklı iklim faktörlerinin ve 
farklı gelişme dönemlerinin etkisi altında yapıldığı için, hasat dönemlerinde büyük bir 

varyasyonun oluştuğu saptanmıştır. Bu da ontogenetik varyabilitenin varlığını göstermektedir. 

Bu durum bitki hasadının rasgele herhangi bir dönemde yapılamayacağını ve uçucu yağ 
oranının en yüksek noktaya ulaştığı dönemin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.  

Frekans dağılım grafiklerinin verildiği Şekil 2 incelendiğinde, erken ilkbahar ve erken yaz 
hasat dönemleri ile yaz hasat dönemleri arasında uçucu yağ oranı bakımından farklılığın 

bulunduğu, erken ilkbahar ve erken yaz hasat dönemlerinde belirgin bir çan eğrisi dağılımının 

görülmediği, yaz hasat dönemlerinde ise uçucu yağ oranlarının daha çok frekans dağılımının 

orta kısmında toplanarak bir çan eğrisi görünümünü verdiği belirlenmiştir. 

Uçucu yağ oranlarının hasat dönemlerine göre korelasyon katsayısı incelendiğinde; 2. hasat 

döneminin 5. hasat dönemi (r =0.487) ile, 3. hasat döneminin 4. hasat dönemi (r =0.431) ve 5. 
hasat dönemi (r =0.480) ile, 4. hasat döneminin 5., 6., 7., 8. ve 9. hasat dönemleri (sırasıyla r 

=0.641, r =0.703, r =0.499, r =0.435 ve r =0.452) ile, 5. hasat döneminin 6. hasat dönemi (r 

=0.650) ile, 6. hasat döneminin 7. hasat dönemi (r =0.441) ile, 7. hasat döneminin 8. ve 9. hasat 
(sırasıyla r =0.591 ve r =0.543) ile, 8. hasat döneminin 9. hasat dönemi (r =0.796) ile pozitif 

korelasyon gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 5). Bu sonuçlar populasyonun uçucu yağ oranının 

en yüksek olduğu dönemlerin belirlenmesini işaret etmektedir.  

Ortalama değerlerin yer aldığı Çizelge 4 ve Şekil 3 incelendiğinde; Coridothymus capitatus 

genotiplerinin 1. hasat döneminde ortalama %1.908 ile en düşük uçucu yağ oranına sahip 

olduğu, bu dönemden 7. hasat dönemine kadar uçucu yağ oranlarında belirgin bir artışın 
görüldüğü,  7. hasat döneminde ortalama %4.60 uçucu yağ oranı ile en yüksek değere ulaştığı 

ve bu dönemden sonra tekrar azalmaya başlayarak 9. hasat döneminde ortalama %3.696 uçucu 

yağ oranına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 5. hasat döneminde varyasyon katsayısının 
diğer hasat dönemlerine göre daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum uçucu yağ 

oranı bakımından bu dönemde geniş bir varyasyonun olduğunu işaret etmektedir (Çizelge 4).  

 



   
Erken ilkbahar Hasatları 

   
Erken Yaz Hasatları 

   
Yaz Hasatları 

Şekil 2. Hasat Dönemlerine Göre Uçucu Yağ Oranlarının Frekans Dağılımı 
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Çizelge 5. Uçucu Yağ Oranlarının Hasat Dönemlerine Göre Korelasyon Katsayısı  

Hasat 

Dönemleri 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0.361  0.358  0.174 -0.025 -0.153 -0.060 -0.063 -0.004 

2   0.304  0.280  0.487*  0.270  0.089  0.183 0.238 

3    0.431*  0.480*  0.289  0.213  0.131 0.147 

4     0.641**  0.703**  0.499*  0.435* 0.452* 

5      0.650**  0.222  0.311 0.246 

6       0.441*  0.272 0.188 

7        0.591** 0.543** 

8        0.796** 
*0.05, **0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Şekil 3. Hasat Dönemlerine Göre Ortalama Uçucu Yağ Oranlarının Değişimi 

Aynı bireylerde, farklı hasat dönemlerinde yapılan hasatlardan elde edilen uçucu yağ 
oranlarının; minimum, maksimum, ortalama, varyans, standart sapma, standart hata ve 

varyasyon katsayısı değerleri Çizelge 6’da verilmiştir. 9 farklı hasat döneminde elde edilen 

uçucu yağ oranlarının genotipler arasında farklılık gösterdiği ve büyük bir varyasyonun 
bulunduğu saptanmıştır. Genotipler arasında en düşük uçucu yağ oranının %1.0 ile 16 nolu 

genotipte ve en yüksek uçucu yağ oranının %6.6 ile 18 nolu genotipte olduğu belirlenmiştir. 

Ancak ortalama uçucu yağ değerleri dikkate alındığında, en düşük ortalama değerin %2.256 ile 
yine 16 nolu genotipte bulunduğu, en yüksek oranın ise %4.056 ile 5 nolu genotipte olduğu, 

bunu % 3.956 ile 7 nolu ve %3.867 ile 6 nolu genotiplerin izlediği tespit edilmiştir (Şekil 4). 

İncelenen genotipler içerisinde 5, 6 ve 7 nolu genotiplerin ümitvar genotipler olduğu 

söylenebilir. 
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Çizelge 6. Coridothymus capitatus Genotiplerinin Uçucu Yağ Oranlarına İlişkin Bazı İstatistiksel Değerler 

Genotip No Min. Max. Ort. Varyans Standart 

Sapma 

Sx CV 

1 1.80 4.40 3.044 1.0153 1.0076 0.3359 33.0967 

2 2.00 5.00 3.100 1.4500 1.2042 0.4014 38.8439 

3 2.00 5.10 3.656 1.3953 1.1812 0.3937 32.3130 

4 2.20 3.70 3.133 0.3100 0.5568 0.1856 17.7695 

5 2.60 5.50 4.056 1.0453 1.0224 0.3408 25.2096 

6 1.60 5.60 3.867 2.4600 1.5684 0.5228 40.5631 

7 1.20 6.40 3.956 2.6003 1.6125 0.5375 40.7664 

8 1.40 4.60 3.556 1.0403 1.0199 0.3400 28.6858 

9 1.50 5.00 2.989 1.3311 1.1537 0.3846 38.6009 

10 2.00 4.40 3.044 0.5603 0.7485 0.2495 24.5863 

11 1.70 5.60 3.322 1.9969 1.4131 0.4710 42.5358 

12 1.80 4.50 2.978 0.9769 0.9884 0.3295 33.1927 

13 2.40 4.40 3.044 0.6153 0.7844 0.2615 25.7648 

14 1.70 4.20 2.778 0.7369 0.8585 0.2862 30.9044 

15 2.40 5.30 3.556 0.9278 0.9632 0.3211 27.0903 

16 1.00 3.80 2.256 0.7553 0.8691 0.2897 38.5301 

17 2.20 5.60 3.567 1.2900 1.1358 0.3786 31.8443 

18 1.40 6.60 3.778 3.2644 1.8068 0.6023 47.8265 

19 2.00 4.60 3.233 1.0950 1.0464 0.3488 32.3636 

20 1.80 4.70 2.867 1.0175 1.0087 0.3362 35.1876 

21 1.80 4.00 2.844 0.5178 0.7196 0.2399 25.2973 

22 1.80 3.80 2.967 0.5425 0.7365 0.2455 24.8274 

23 1.60 5.00 2.867 1.2475 1.1169 0.3723 38.9622 

24 1.80 6.00 3.511 2.6436 1.6259 0.5420 46.3078 

25 1.90 4.30 2.711 0.6186 0.7865 0.2622 29.0109 

 

 
Şekil 4. Genotiplerin Uçucu Yağ Oranları (%) 
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Bitkilerdeki uçucu yağ oranları; iklim, çevre, topografik koşullar, genetik yapı ve bireysel 
varyabilite olarak adlandırılan morfogenetik, ontogenetik ve diurnal varyabiliteye göre değişim 

göstermektedir (Ceylan, 1995).  

İçerdiği uçucu yağlar ve fenolik bileşikler nedeniyle Coridothymus capitatus bitkisi 

değerlidir (Başer, 1995). Bitkide uçucu yağ oranının; Özek ve ark., (1995) %0.45-2.7, Baydar 

ve ark., (1999) ortalama %2.46, Baytop (1999) %0.4-1.0, Skoula ve Grayer, (2005) %2.7-4.6 ve 
Diri (2006) %1.98-2.56 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. Diğer taraftan Economou ve ark., 

(2011) Yunanistan’da yaptıkları çalışmada tam çiçeklenme döneminde bitkide uçucu yağ 

oranının %3.7-5.6 arasında değiştiğini ve ortalama değerin %4.4 olduğunu bildirmişlerdir. Elde 

ettiğimiz uçucu yağ değeri Economou ve ark., (2011) ile uyumlu ve diğer araştırıcıların 
değerlerinden oldukça yüksektir.  

Uçucu yağ sentezlenmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri bitkinin gelişme 
dönemleridir. Coridothymus capitatus ile yapılmış önceki çalışmaların taranması sırasında 

ontogenetik varyabilite ile ilgili kaynağa rastlanmamıştır. Bu nedenle;Türkiye’de kekik adı 

altında kullanılan ve ticareti yapılan türler içerisinde yer alan bitkiler üzerinde yapılan 
ontogenetik  varyabilite çalışmalarına yer verilmiştir. 

Tonçer ve Kızıl (2005) Diyarbakır koşullarında Thymbra spicata L. var. spicata  türünde 
yaptıkları çalışmada, uçucu yağ verimi için en uygun hasat zamanının tam çiçeklenme dönemi 

olduğunu ve bu dönemde uçucu yağ oranının %2.12-2.26 arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. 

Arslan ve ark. (2009) farklı hasat zamanlarının kekikte (Thymus vulgaris L) uçucu yağ 
oranları üzerine önemli derecede etki ettiğini, en yüksek uçucu yağ değerinin %3.9 ile 

çiçeklenme döneminde, en düşük değerinin ise %3.1 ile çiçeklenmeden sonra yapılan hasatla 

elde edildiğini bildirmişlerdir. Doğadan toplanan Thymus türlerinde farklı dönemlerdeki uçucu 
yağ oranını değerlendirdikleri çalışmalarında, Tuğrul Ay ve Turgut (2009) en yüksek değeri 

çiçeklenme döneminde %5.1 ile Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus  türünde 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Arslan ve ark. (2011) Thymus serpyllum ile yaptıkları çalışmada 
en yüksek uçucu yağ oranının %1.2 (birinci biçim) ve %1.1 (ikinci biçim) ile çiçeklenme 

döneminde olduğunu kaydetmişlerdir.   

Kızıl ve ark. (2009) farklı kökenli Satureja hortensis bitkisinde yaptıkları çalışmada uçucu 
yağ oranı bakımından en uygun dönemin tam çiçeklenme dönemi olduğunu belirtmişlerdir. 

Katar ve ark.(2011) ise farklı gelişme dönemlerinde hasat ettikleri Satureja hortensis  bitkisinin 

en yüksek uçucu yağ oranını %2.20 ile %40-60 çiçeklenme döneminde yapılan hasattan 
sağlamışlardır. 

Tonçer ve ark (2010) Diyarbakır ekolojik koşullarında Origanum syriacum  bitkisinde bir 
yıl boyunca her ay hasat ederek yaptıkları çalışmada, uçucu yağ oranının %0.75-3.50 arasında 

değiştiğini ve en yüksek değerin Temmuz ayında elde edildiğini belirtmişlerdir.  

İncelenen tüm çalışmalar farklı kekik türlerinde en yüksek uçucu yağ oranının tam 
çiçeklenme döneminde olduğunu işaret etmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, Aydın 

ekolojik koşullarında Coridothymus capitatus bitkisinin 9 farklı döneminde yapılan hasatlarda, 

en yüksek uçucu yağ oranına tam çiçeklenme döneminde (%4.6) ulaşılmıştır.  

SONUÇ 

Doğadan bitki toplayıcılığı, doğanın tahribine, ekolojik dengenin bozulmasına ve elde 

edilen ürünün kalite açısından heterojen olmasına neden olmaktadır. Toplayıcılığı yapılan 
bitkilerin üzerindeki baskının azaltılması için verim ve kalite açısından üstün genotiplerin 

belirlenerek kültüre alınması, diğer taraftan doğadaki toplamaların da uygun dönemlerde ve 

kontrollü yapılması gerekmektedir.  
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Coridothymus capitatus bitkisi Aydın ilinde doğadan aşırı ve kontrolsüz olarak 

toplanmakta ve ticareti yapılmaktadır. Yörede bitkinin hasadı Haziran ayı başında başlayıp, 

Ağustos ayı başında son bulmaktadır. Bu hasat dönemleri çalışmamızda erken yaz hasadı ile yaz 
hasadı olarak isimlendirdiğimiz dönemlerini kapsamaktadır. Erken yaz hasadı dönemi uçucu 

yağ oranı bakımından büyük varyasyonun görüldüğü bir dönemdir. Yaz hasadı döneminde 

yapılacak hasatların ise mümkün olduğunca 7. hasat dönemini kapsayan ve fenolojik olarak tam 
çiçeklenme dönemi olan devrede yapılması, yüksek uçucu yağ oranının elde edilmesi açısından 

oldukça önemlidir.  

Doğal bitki örtüsünün ve gen kaynaklarının korunması açısından baskı altındaki türlerin 
kültür imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesi yönünde araştırmaların yapılması gereklidir. 

Çalışmamızda öne çıkan 5, 6 ve 7 nolu üç genotip gelecekte yapılacak araştırmalarda  

kullanılmak üzere ümitvar olarak belirlenmiştir. 
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ŞEKER AĞACI (Hovenia dulcis Thunb.) MEYVELERİNİN SAKKAROZ, 

FRUKTOZ VE GLİKOZ İÇERİKLERİNİN HPLC İLE BELİRLENMESİ 

Gülsüm YALDIZ 
 

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 52100 – Ordu 

 
ÖZET: Hovenia dulcis Thunb. (Rhamnaceae) esas yayılış alanı Himalayalar ile Japonya 

arasında olmakla beraber, birçok ılıman bölgede, süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizin 

ise Kuzeydoğu Anadolu bölümünde (Rize, Hopa) ve Muğla bölgesinde park ve bahçelerde süs 
bitkisi olarak yer almaktadır. Hovenia dulcis Thunb. tip 2 şeker hastalığı ve şeker hastalığının 

sebep olduğu bir çok rahatsızlıklardan özellikle stres-uyku düzensizliği kalp - damar hastalıkları 

kollestrol - tansiyon vücuttaki toksinlerin temizlenmesinde yardımcı unsur olarak faydası 

olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, Rize ekolojik koşullarında yetiştirilen Hovenia dulcis 
Thunb. meyvelerinin sakkaroz, fruktoz ve glikoz miktarı ile tohumlarının protein içeriğini 

belirlemek amaçlanmış ve çalışma sonucunda Hovenia dulcis Thunb. meyvelerinin sakkaroz 

içeriği % 8.1 fruktoz içeriği % 5.8, glikoz içeriği % 4.7 ve tohumlarında protein miktarı % 13 
olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler:Hovenia dulcis Rize, Şeker ağacı, Şeker hastalığı  

ANALYSİS BY HPLC OF  THE SACCHAROSE, FRUCTOSE AND GLUCOSE 

CONTENTS OF HOVENİA DULCİS THUNB 

ABSTRACT: Even though the natural habitat of Hovenia dulcis Thunb. (Rhamnaceae) lies 

between the Himalayas and Japan, it is grown as an ornamental tree in other regions of the 
World with mild climate. In Turkey, it is grown in the Northeast (Rize, Hopa) and Southwest 

(Mugla) regions for the same purpose. Hovenia dulcis has been shown to be effective in the 

alleviation of the symptoms of diabetes and related conditions like cardiovascular diseases, 

hypertension, high blood cholesterol, stress and insomnia, and acts as detoxicant. The aim of 
this study was to determine the glucose, fructose and saccharose contents of the fruits of 

Hovenia dulcis grown under the ecologic conditions of Rize.  In addition,protein content 

ofseedswas determined by Kjedahl method. The HPLC analysis results revealed that the fruit of 
the tree contains 8.1% saccharose, 5.8% fructose, 4.7% glucose and % 13 protein. 

Key Words:Hovenia dulcis , Rize, Sugar tree, Diabetes  

GİRİŞ 

Şeker ağacı,  Japonüzümü ağacı, Muğla yöresinde hurma olarak ta bilinen Hovenia 

dulcis  8-10 m yüksekliğinde, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır.  Çiçekler küçük, 5 parçalı ve 

yeşilimsi beyaz renklidir. Meyva üç gözlü küçük bir kapsüldür. Çiçek sapları meyvenin 

olgunlaşması sırasında kalınlaşır ve tatlı bir lezzet alır. Esas yayılış alanı Himalayalar ile 
Japonya arasında olmakla beraber, birçok ılımlı bölgede süs bitkisi olarak yetiştirilir. 

Memleketimizin Kuzeydoğu Anadolu bölümünde (Rize, Hopa) ve Muğla bölgesinde park ve 

bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Bunların Kafkasya’dan getirilmiş olduğu 
düşünülmektedir (Baytop, 1999).  Meyveleri Hindistan ve Çinde sarhoşluğa karşı kullanılır. 

Meyve ve tohumu idrar arttırıcı, spazm çözücü, ateş düşürücü, yumuşatıcı, şekerin 

dengelenmesi gibi etkiler gösterir (Anonim, 2012a)  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

101 

 

Hovenia dulcis  üzerine yapılan bazı  çalışmalar; 

Hovenia dulcis meyvelerinin %11.4 glikoz, % 4.7 fruktoz, % 12.6 sakkaroz, % 15 protein 

ve % 7.8 lipidiçerdiği belirtilmiştir (Anonim 2012b). Hovenia dulcis Thunb metanollü 

ekstresnin GC-MS ile analizi sonucunda 19 organik asit tanımlanmıştır. Bunlardan 9 bileşiğin 
polihidrik asitlere ve 10’unun ise yağ asitlerine ait olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak  Hovenia 

dulcis Thunb  meyvelerinde özellikle  malik asit içeriğinin (% 22.88)  yüksek olduğu,  % 5.06 

linolenik ve % 3.35 linoleik olmak üzere toplam % 9.71 doymamış yağ asitlerin bulunduğu, 
meyvelerinin ayrıca şeker, protein, Vitamin B1- B2- VC, karoten açısından zengin olduğunu 

belirtmişlerdir (Chunxiao ve ark., 2005). 

Ding ve ark., (1997) yaptıkları çalışmada Hovenia dulcis Thunb meyvelerinden  dört 

flavonoit izole etmişlerdir. Bunların dihydrokaempferol, quercetin, 3,3',5',5,7 

pentahydroflavanone ve dihydromyricetin olduğu ve quercetin ile 3,3',5',5,7-

pentahydroflavanone’nın yeni flavonoitler, dihydrokaempferol ile dihydromyricetin  
flavonoitlerin ise hovenisten izole edildiği bildirilmiştir.  

Hovenia dulcis meyvesinde dihydromyricetin, aynı zamanda ampelopsin olarak 
adlandırılan aktif bir bileşen bulunduğu bildirilmiştir. Dihydromyricetin’in,   yüksek K + 

çözeltisi ile uyarılmış tavşan aortik damar şeritlerin kasılmasını inhibe ettiği ve meyvelerin 

etanollü ekstrelerinin farelerde kas gevşemesi üzerinde inhibitör aktivite gösterdiği, ayrıca  
hipertansiyona iyi geldiği bildirilmiştir (Yoo ve ark., 2006). 

Yoove ark., (2006) Hovenia dulcis meyvelerinden  dihydromyricetin üretiminde,  ön 

saflaştırma yöntemi ile yüksek saflıkta verim ve geri kazanım sağlamak için, biyokütle 

ekstraksiyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve sentetik absorbas yöntemlerini uygulamışlardır. 

Dihydromyricetin’in etkin ve saf bir şekilde ayrılmasında, ön arıtma yöntemi kullanılarak 
biyokütle ekstraksiyonunda % 71.8,  yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) 

yöntemiyle ise  %50.0 üzerinde ham dihydromyricetin elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Giardia lamblia giardiazis’in, insan ve hayvan sindirim sistemine parazit etkisi olan bir 

enfeksiyon olduğu ve bu enfeksiyonu tedavi etmek için birkaç ilaç mevcut olmasına rağmen, 

sitotoksisite yan etkileri bulunduğu bildirilmiştir. Hastalık için daha doğal bir tedavi bulmak 

amacıyla, Hovenia dulcis Thunb metanollü ekstresinden elde edilen üç farklı fraksiyonların 
etkilerini incelemişlerdir. Bütün fraksiyonları karşılaştırıldığında, diklorometanın giardia 

büyümesini azaltarak daha verimli olduğunu belirtmişlerdir. Deneyler sonucunda diklorometan 

fraksiyonunun güçlü bir etkiye sahip olduğu,  memeli hücrelerinde sitotoksik etki yaratmadığı 
ve giardia lamblia giardiazis tedavisi için yeni ve önemli bir madde haline gelebileceği 

belirtilmiştir(Brandelli  ve ark., 2008).  

Hovenia dulcis  meyvelerinin tat-aktif maddesi olan  'hodulcin' kısmen saflaştırılmış ve  

tatlılık azaltıcı bileşiklerden gymnemic ve ziziphins asitlerin aynı şekilde hazırlanan örnekleri 

ile kromatografide karşılaştırılmıştır. Hodulcin’in, gymnemic ve ziziphins asitleri gibi bir 

triterpen olduğu ve yapısında saponin glikoziti bulunduğu belirtilmiştir. Nükleer manyetik 
rezonans (NMR) spektrumlarında, hodulcin aglycone,  gymnemic aglycone asitinden farklı yapı 

gösterirken, ziziphins aglycone ile aynı yapı göstermiştir. Sonuç olarak yapılacak çalışmalarla 

hodulcin’in fizyolojik mekanizmaları aydınlatılarak gymnemic ve ziziphins asitler gibi 
gıdalarda tatlandırıcı olarak kullanılması ile yeni yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı 

olabileceği bildirilmiştir (Kennedy ve ark. 1988). 

Hovenia dulcis Thunb  meyveleri ile yaptıkları çalışmada fare hipokampal HT22 

hücrelerinde glutamat ile indüklenen nörotoksisite karşı nöroprotektif etkinlik gösterdiğini 

belirtmişledir. Meyvelerin metanol ile ekstraksiyonda vanilik asit, ferulik asit, 3,5-

http://www.springerlink.com/content/?Author=Clara+Lia+Costa+Brandelli
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dihydroxystilbene, aromadendrin, metil, 8 fenolik bileşik (1-8) ile vanillate, catechin,  2,3,4-

trihydrobenzoic asit  ve afzelechin bulduklarını belirtmişlerdir (Kim, 2001). 

Erkek farelere 6 hafta boyunca etanol (% 50, 10 mL kg-1) muamelesi ile aspartat 

transaminaz (AST), alanin transaminaz (ALT)’de önemli bir artış (p <0.01) sağlanarak karaciğer 

hasarı oluşturulmuş ve Hovenia dulcis fermente sirke suyu ile tedavi edilmiştir. Tedavi edilen 
farelerin nispeten daha yüksek glutatyon (GSH) , toplam süperoksit dismutaz (T-SOD), katalaz 

(CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ile antioksidan sistemlerinin daha iyi 

performans gösterdiği bulunmuştur. Fermente sirke konsantrasyonları (10 mL kg-1) (p <0.05) 

enzimlerin aktivitelerinde (AST, ALT ve γ-GT) ve hepatik TG ve LPO düzeyleri, trigliserid 
(TG) ve total kolesterol (TCH)’da azalma olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak Hovenia dulcis 

fermente sirke suyu alkolün olumsuz etkisini azalttığını  ve karaciğeri koruyucu etkilere sahip 

olduğu saptanmıştır(Xiang ve ark., 2012). 

Hovenia dulcis meyvelerinin son zamanlarda   karaciğer koruyucusu olarak ekstrelerinin 

kullanıldığı bildirilmiş ve cytomolecular yönünde yaptıkları çalışmalarında FISH tekniği ile 45S 
ve 5S rDNA yerleştirilmiş ve kromozom sayısı 2n = 24 olarak bulunmuştur( Lombello ve ark., 

2011).  

Hovenia dulcis ve Gleditsia sinensis bitkilerinde saksı denemeleri ile yaptığı çalışmada 
NaCl farklı konsantrasyonu (0, % 0.15, %0.30, %0.45 ve %0.60) bitkinin gelişimine etkisini 

araştırmışlar ve Hovenia dulcis’in yüksek antioksidasyon enzim aktiviteleri ile ilgili olarak tuz 

toleransının yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Feng ve ark., 2008) . 

Hovenia dulcis Thunb. kurutulmuş meyvelerinin şeker içeriğinin % 18.4 ve  bunun % 

5’inin sakkaroz olduğunu, bu nedenle doğal tatlandırıcı olarak kullanılabileceğini saptamışlardır 
(Hussain ve ark., 1990). 

Diyabetik farelerde kan şekeri ve karaciğer glikojeni üzerine Hovenia dulcis Thunb 
etkilerini gözlemlemek için yaptıkları çalışmada; alloksan tarafından oluşturulan glibenclamide 

şeker hastaları fareleri 7 gün boyunca, farklı dozlarda Hovenia dulcis ile tedavi etmişlerdir. 

Daha sonra, kan şekeri ile karaciğer glikojenini ölçmüşler ve diyabet modeli grubu kan 

şekerinde önemli düşüşler olduğunu ve bu nedenle etkili bir antidiyabetik etkiye sahip olduğunu 
belirtmişlerdir (Ji ve ark., 2002). 

Taze  meyve ağırlığında toplam şeker miktarının 22,37 g / 100 g, toplam absorbik asitin  
47.43 mg / 100g , toplam fenol içeriğinin   267.27mg/ 100 g, toplam flavonoid içeriği 185.20 

mg/ 100g  olduğunu bildirmiştir (Lin ve ark., 1990).  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada materyal olarak Rize/Pazar ekolojik koşullarında deniz seviyesinden 230 m. 

yükseklikte kırmızı-sarı podzolik topraklar üzerinde yetiştirilen Hovenia dulcis Thunb. 

meyveleri kullanılmıştır.  

Pazar ilçesi dağlık ve eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, yükselti 0-2321 m ler 

arasında değişmektedir.ilçe sınırları içerisinde genel hatlarıyla yarı okyanusal, yarı kontinental 

bir iklimhüküm sürmektedir (Çiçek, 1995). Kıyıdan 1000 metreye kadar olan kesimlerde ılıman 
yağışlı iklimgörülürken, 1000-2000 metre arasındaki sahada ılıman özellikler tedricen 

azalmakta; 2000 metreninüzerindeki yüksek sahada ise yarı kontinental dağ iklimine 

dönüşmektedir. Buna bağlı olarak yıllıkortalama sıcaklığın kıyıdan itibaren 1000 metreye kadar 
olan kesimler için 8-10 °C, yıllık yağış tutarı1329 mm; 1500-2000 m yükseltilerde 6-8 derece ve 

2000 metrenin üstündeki yaylalar ve KaçkarDağları kuşağında ise 6 °C’den daha düşük 

olmaktadır (Özçağlar ve ark., 2006). 
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Hovenia dulcis Thunb. meyvesinin sakkaroz, fruktoz ve glikoz analizi Rize İl Kontrol 
Laboratuarında yapılmıştır.  Sakkaroz, fruktoz ve glikoz miktarı belirlemek için;  Bu amaçla 

kahve makinesinde öğütülen kuru meyvelerden homojen şekilde alınan 5 g örnek, 50 ml balon 

jojenin içerisine konulmuş ve üzerine 30-40 ml kadar sıcak ultra saf su ilave edilmiştir. 20 dk. 
kaynar su banyosunda tutulduktan sonra, oda sıcaklığına kadar soğutulup 50 ml’ye oda 

sıcaklığındaki ultra saf su ile 50 ml’ye tamamlanmıştır. 0.45 mikrometrelik enjektör ucu 

filtresinden süzülüp viale alınarak HPLC’ye enjekte edilmiştir. (Anonim 2012c) . 

HPLC Şartları; Dedektör: Refractive Index, Kolon Fırını Sıcaklığı: 25 ºC , Enjeksiyon 

Hacmi: 20 Ul,Akış Hızı : 1 ml/dk.Protein oranı; Kjedahl yöntemiyle saptanan azot miktarı 

yardımıyla hesaplanarak bulunmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Rize yöresinde halk arasında özellikle şeker hastalığına iyi geldiği düşünülerek yenilen 

Hovenia dulcis Thunb. meyvelerinin HPLC analizi sonucu  sakkaroz içeriği% 8.1 fruktoz içeriği 
% 5.8, glikoz içeriği % 4.7 olarak bulunmuştur. Kjedahl yöntemiyle saptanan tohumlarında 

protein miktarı ise % 13 olarak hesaplanmıştır. Daha önce konu ile ilgili yurtdışında yapılan 

çalışmalarda Hovenia dulcisThunb. doğal tatlandırıcı olarak değerlendirilebileceği ve 
meyvelerinin %11.4 glikoz, % 4.7fruktoz, % 12 sakkaroz, tohumları % 15 protein ve % 7.8 

yağiçerdiği bildirilmiştir(Anonim, 2012d). Hovenia dulcis Thunb. kurutulmuş meyvelerinin 

şeker içeriğinin %18.4 ve bunun % 5’ini sakkaroz oluşturduğunu  bildirmiş ve  doğal tatlandırıcı 

olarak kullanılabileceğini belirtmiştir(Hussain ve ark., 1990). 

SONUÇ 

Hovenia dulcis Thunb. yurtdışında bir çok araştırmacı tarafından incelenmiş olup, 

ülkemizde ise konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalara rastlanmamıştır. Halk tarafından yoğun bir 
şekilde tüketilen yetiştiricilik açısından adaptasyonun iyi olduğu bilinen bitki üzerinde 

çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.  
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ÖZET: Dünyanın yarı kurak ve ılıman bölgelerinde doğal olarak yayılış gösteren yaklaşık 400 

Hypericum türü bulunmaktadır. Bu türler içerisinde H. perforatum en yaygın olanıdır ve 

günümüzde Rusya, Sibirya ve Çin başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde tarımı 
yapılmaktadır. Bu türlerden 89’u Türkiye florasında doğal yayılış göstermekte olup 43’ü 

endemiktir. Yurdumuz Hypericum L. türleri bakımından önemli bir gen merkezidir.  Yapılan 

çalışmalar Hypericum ekstraktlarının çok yönlü farmakolojik etkiler gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu etkiler temel olarak Hypericum türlerinden elde edilen hiperisin, 
pseudohiperisin, hiperforin ve flavonoidlerden kaynaklanmaktadır. Dünyada St. John’s wort 

olarak bilinen Hypericum perforatum günümüzde depresyon tedavisinde kullanılan en popüler 

tıbbi bitkidir. Bu bitkiden hazırlanan farmakolojik preparatların satış değeri dünya genelinde 
yılda 500 milyon doları aşmaktadır. Bu sebeplerle, sarı kantaronun yanı sıra, H. brasiliense, H. 

androsaemum ve H. angustifolium gibi diğer bazı Hypericum türlerinin dünyanın farklı 

bölgelerinde üretimi yapılmaktadır. Hypericum türlerinde en önemli sekonder metabolitler olan 

nafrodiantronlar (hiperisin ve psedohiperisin), flurugonol türevleri (hiperforin), organik asitler 
(kafeik asit, klorogenik asit) ve flavonoidler (amentoflavon, hiperosid, rutin, kuersetin, 

kuersitrin, viteksin, apigenin-7-0-glikozid) bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Hypericum, Flora, Sekonder Metabolitler, Farmakolojik 
Özellikler 

THE SPREAD OF Hypericum L. SPECIES IN TURKEY AND THEIR 

PHARMACOLOGICAL FEATURES 

ABSTRACT: There are nearly 400 species of Hypercium indicating spread naturally in semi-

arid and temperate zones of the world. Within these species, H. perforatum is the most 

widespread one, and today its agriculture is done in different regions of the world, particularly 
in Russia, Siberia and China. 89 of these species show natural spread in Turkey’s flora, and 43 

of them are endemic. Our country is an important gene centre in terms of Hypercium L. species. 

Studies done assert that Hypercium extracts indicate versatile pharmacological effects. These 

effects basically stem from hypericin, pseudohypericin and hyperforin, obtained from 
Hypercium species. Hypercium perforatum, known as St. John’s wort in the world, is the most 

popular medicinal plant used in the treatmant of depression. The sale value of pharmacological 

preparations prepared from this plant exceeds 500 million dollars across the world. For these 
reasons, some other Hypercium species such as H. brasiliense, H. androsaemum and 

H.angustifolium are produced in different regions of the world as well as St. John’s Wort. 

Nafrodiantrons, the most important secondary metabolites in Hypercium species, ( hypericin 
and pseudohypericin) are present in flurugonol derivatives (hyperfoni), organic acid (caffeic 

acid, klorogenik acid) and flavonoids (amentoflavon, hiperosid, rutin, kuersetin, kuersitrin, 

viteksin, apigenin-7-0-glikozid). 

Key Words: Turkey, Hypercium, Flora, Secondary Metabolites, Pharmacological Features 
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GİRİŞ 

Hypericum cinsi Clusiaceae familyasına bağlı bir bitkidir. Dünyanın yarı kurak ve ılıman 

bölgelerinde doğal olarak yayılış gösteren yaklaşık 400 Hypericum cinsinin kökeni Avrupa, 
Asya, Avustralya ve Amerika’nın bir kısmıdır (Robson, 1981). Yalnızca Avrupa’da 10 kadar 

Hypericum türü bulunmaktadır (Witchl, 1986; Marquard ve Korth, 2001). Bu türler içerisinde 

H. perforatum en yaygın olanıdır ve günümüzde Rusya, Sibirya ve Çin başta olmak üzere 
dünyanın değişik bölgelerinde tarımı yapılmaktadır (Crockett ve ark., 2005). Bu bitkiden 

hazırlanan farmakolojik ürünlerin satış değeri dünya genelinde yılda 500 milyon doları, 

ABD’de ise 270 milyon doları aşmaktadır (Sirvent ve ark., 2002). Yalnızca Almanya’da 

Hypericum türlerinin yıllık tüketimi 600 tonu bulduğu belirtilmektedir (Plescher ve Fröbus, 
1995). 

Türkiye’de Hypericum Türlerinin Yayılışı 

Türkiye’de genellikle sarı kantaron veya binbirdelikotu, kanotu, kılıçotu, koyunkıran, 
kuzukıran, mayasılotu ve yaraotu gibi yöresel adlarla bilinen Hypericum türleri bulunmaktadır 

(Baytop, 1999). Yurdumuz Hypericum türleri için önemli bir merkez olup mevcut 89 tür ve alt 

türün 43’ü endemiktir ve bu türler Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Orta 
Anadolu Bölgelerinde yayılış göstermektedir (Davis, 1967; Davis ve ark., 1988).    

Türkiye florasında bulunan bazı Hypericum türleri ve doğal yayılma alanları Davis (1967; 

1988)’e göre belirlenmiş ve aşağıda verilmiştir: 
1. H. calycinum: İstanbul- Büyükdere/Polonezköy; Kocaeli-İzmit Yalova arası; Bursa-

Uludağ; Sakarya-Karasu/Söğütlü; Bolu-Düzce; Zonguldak-Kilimli; Kastamonu-İnebolu Bolu 

arası; Trabzon-Erekli; Balıkesir-Kaz Dağları; Bursa-Tavşanlı İnegöl arası  
2. H. androsaemum: Kırklareli-Istranca; Bursa-Uludağ; Bolu; Kastamonu-Küre; Sinop-

Ayancık; Samsun-Karadağ; Giresun-Tamdere; Rize; Erzurum; Hatay-Amonos Dağı 

3. H. xyloteifolium: Giresun-Kulakkaya; Artvin-Hopa, Çoruh; Trabzon-Sürmene, Of; Rize  
4. H. bupleuroides:Rize-Hemşin; Artvin-Çoruh, Murgul, Şevval Tepe 

5. H. heterophyllum(endemik): Bolu-Gerede; Trabzon- Soğanlıdağı; Balıkesir-Dursunbey, 

Alaçam; Ankara-Kızılcıhamam 

6. H. hyssopifolium (var. elongatum; var. microcalycinum): Bursa-Uludağ; Gümüşhane-
Kop Dağı Geçidi, Bayburt; Erzincan-Kelkit, Keşiş Dağı;  Rize; Trabzon; Kars-Yağmurlu Dağı; 

Kayseri-Erkilet, Pınarbaşı; Erzurum; Van-Artos Dağı; Antalya-Elmalı; Niğde-Ala Dağ; 

Kahramanmaraş-Ahır Dağı, Göksun, Elbistan; Hakkari; Ankara; Kütahya-Murat Dağı; Ağrı-
Erciş yolu; Konya,    

7. H. lydium: Bolu-Abant; Çankırı-Ilgaz; Amasya; Ordu-Ünye; Giresun-Şebinkarahisar; 

Gümüşhane-Bayburt ile Aşkale arası; Kars-Kağızman; İzmir; Kütahya-Tavşanlı, Emet; Ankara; 
Adana-Seyhan, Bakır Dağı; Sivas; Malatya; Erzurum; Van-İspiriz Dağı; Burdur-Dirmil, 

Tefenni; İçel-Gülek Boğazı; Kahramanmaraş-Narlı, Karabıyıklı; Hakkari-Koçanis 

8. H. hirsutum: Artvin-Şavşat, Çoruh  

9. H. pruinatum: Gümüşhane; Rize-Cimil/İkizdere; Artvin-Çoruh, Murgul 
10. H. confertum: Bursa-Uludağ, Kütahya-Şaphane Dağı; Uşak-Elma Dağı; Isparta-

Dedegöl Dağı; Kayseri-Bakır Dağı; Adana-Seyhan, Saimbeyli; Kahramanmaraş-Göksun ile 

Elbistan arası, Ahır Dağı; Antalya-Gebiz, Kozludere; Burdur-Kızıl, Bucak; Isparta- Anamas 
Dağı; Konya-Sultan Dağı; Niğde-Mahmutlu Dağı  

11. H. venustum: Bursa-Uludağ, Tahtaköprü Ormanı; Bolu-Abant; Kastamonu-Ilgaz Dağı; 

Amasya-Sana Dağ; Trabzon; Gümüşhane-Bayburt; Sivas-Yıldız Dağı, Ak Dağ; Trabzon-Zigana 

Geçidi; Kars-Sarıkamış; Konya-Sultan Dağı; Kayseri-Aslan Dağı; Erzincan; Muş-Bingöl Dağı; 
Bitlis-Süphan Dağı; İçel-Bolkar Dağı, Gülek; Hakkari-Kara Dağ     

12. H. linarioides: Bursa-Uludağ; Bolu-Kartalkaya, Ala Dağ, Aktaş ile Gerede arası; 

Kastamonu-Tosya; Sivas-Zara ve Şerefiye arası, Ak Dağ; Trabzon-Haldizan; Rize-
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Cimil/İkizdere; Kars-Yalnızçam Dağı; Ankara-Elmadağ; Kayseri-Karamas Dağı; Erzincan-
Refahiye; Erzurum; Ağrı-Doğubayazıt, Hama Dağı; Niğde-Bulgar/Maden  

13. H. fissurale (endemik): Artvin 

14. H. nummularioides: Çoruh-Şavvaltepe; Şavşat yakını; Rize 
15. H. marginatum (endemik): Artvin-Çoruh, Ardanuç 

16. H. empetrifolium: Çanakkale; İzmir-Ilıca, Samsun Dağı; Aydın-Söke, Bafa Gölü 

çevresi; Muğla-Marmaris/Emecik, Cumalı   
17. H. montanum: Trabzon; Artvin-Çoruh, Ardanuç 

18. H. atomarium: Bursa-Uludağ; İzmir-Ilıca; Balıkesir-Akçay; İzmir-Ödemiş, Bozdağ; 

Manisa-Borlu ve Demirci arası; Uşak; Aydın-Söke ve Milas arası; Muğla-Milas ve Güllük arası, 

Sandras Dağı; Denizli-Boz Dağı; Antalya-Tahtalı Dağı   
19. H. perfoliatum: Çanakkale; Samsun; İzmir-Torbalı, Samsun Dağı; Muğla-Marmaris, 

Emecik; Antalya-Serik; Manisa 

20. H. montbretii: İstanbul-Silivri/Değirmendere, Çamlıca; Bolu-Aladağ/Kartalkaya 
Tepesi; Kastamunu-Küre ve İnebolu arası; Sinop-Çangal Dağı; Balıkesir-Kaz Dağları; Manisa-

Çıplak Dağ; Kırklareli-Pınarhisar, Demirköy; Artvin-Çoruh, Ardanuç; Eskişehir-Mihalıççık; 

Kayseri-Erciyes Dağı; Aydın-Samsun Dağı; Muğla-Fethiye; Isparta-Sütçüler, Dedegöl Dağı; 
Adana-Seyhan, Göksu; Hatay    

21. H. bithynicum: Bursa; İstanbul-Sultan Suyu, Paşabahçe ve Polonezköy arası; Bolu-

Aladağ/Kartalkaya Tepesi; Zonguldak-Yenice; Giresun-Kulakkaya; Trabzon-Soğanlıdağı; 

Artvin-Ardanuç 
23. H. aucheri: Çanakkale-Gelibolu/Angadere; Edirne-Enez; Tekirdağ-Çorlu 

24. H. thasium: Tekirdağ-Çerkezköy, Çorlu 

25. H. adenotrichum (endemik): Bursa-Uludağ; Balıkesir-Dursunbey ve Alaçam arası; 
Kütahya; Uşak; Kayseri-Erciyes Dağı; Aydın-Aydın Dağı; Denizli-Babadağ 

26. H. orientale: Bolu-Aladağ/Kartalkaya Tepesi; Çankırı-Ilgaz Dağı; Sinop-Çangal Dağı; 

Ordu-Ünye ve Karakuş arası; Trabzon; Rize-İkizdere; Artvin-Çoruh; Balıkesir-Edremit; 

Kütahya-Şaphane Dağı; Konya-Sultan Dağı; Erzurum    
27. H. olympicum (endemik) subsp. olympicum; subsp. auriculatum): Çanakkale-

Dardanos; Bursa; Balıkesir-Kaz Dağları; Manisa; Adana-Bahçe, Seyhan/Süphandere ve 

Belanköy arası; Amasya; Antalya-Manavgat ve Akseki arası, Gazipaşa ve Anamur arası  
28. H. cerastoides: Balıkesir-Kazdağı/Kapıdağ yarımadası; İstanbul-Rumelihisarı/Çamlıca; 

Bursa-Uludağ etekleri 

29. H. origanifolium: Bilecik-Selimiye/Osmaneli; Sakarya-Doğançay; Zonguldak-Karabük 
ve Safranbolu arası; Kasatamonu-Tosya; Tokat-Erbaa; Eskişehir-Eskihisar; Ankara-Haymana; 

Kayseri-Ali Dağ, Talas; Sivas-Akdağ; Konya-Beyşehir; İçel-Gülek Boğazı; Hatay 

30.H. aviculariifolium (endemik)subsp. byzantinum; subsp. uniflorum; subsp. 

aviculariifolium var. albiflorum; subsp. aviculariifolium var. aviculariifolium; subsp. depilatum 
var. depilatum; subsp. depilatum var. bourgaei): Denizli; İzmir-Torbalı, Çıplak Dağı; Muğla-

Milas/Kale; Burdur; Antalya-Elmalı, Kemer, Tahtalı Dağı; Muğla-Fethiye; Amasya; Ankara-

Beypazarı; Uşak; Afyonkarahisar-Denizli ile Çardak arası; Konya-Kadınhan ve Sarayönü arası, 
Sille, Sultan Dağı, Akşehir; Denizli-Honaz Dağı; Isparta-Sütçüler; İçel-Gülnar ve Ermenek 

arası; Niğde-Aladağ; Kütahya-Murat Dağı;İstanbul-Halkalı ve Sefaköy arası; Bursa-Mudanya; 

Kocaeli-Geyve; Isparta-Sütçüler/Dedegöl Dağı         
31.H. tetrapterum: İstanbul-Belgrad Ormanı; Zonguldak-Neyren ve Kozlu arası; Giresun; 

Trabzon-Of; Bolu-Gerede; Amasya-Akdağ, Ladik; Balıkesir; Kütahya-Şaphane Dağı; Antalya-

Elmalı ve Finike arası; Hatay-Amanos Dağı  

32.H.triquetrifolium: Çanakkale-Gelibolu/Erenköy; İstanbul-Küçük Çekmece ve Büyük 
Çekmece arası, Büyükada; Amasya; Tokat; Manisa-Alaşehir; Ankara, Kahramanmaraş-

Elbistan/Kapıdere; Elazığ; Siirt-Sason; Bitlis-Kambos Dağı; Muğla-Datça ve Marmaris arası; 

Denizli-Taş Ocağı; Antalya-Akseki ve Manavgat arası; İçel-Mut, Tarsus; Hatay-Reyhanlı; 
Diyarbakır 

33.H.elegans: İstanbul-Büyükhan 
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34.H.elongatum: Bursa-Uludağ; Amasya-Merzifon; Gümüşhane 

35.H.vesiculosum: Çanakkale-Gelibolu 

36.H.rumeliacum: Edirne-Kapıkule, Ertem, Özhatay 
37. H. davisii: Gümüşhane 

38.H. hircinum:Antalya-Tahtalı, Kuzdere ve Alanya; Konya-Ermenek, İçel-Silifke ve 

Anamur; Hatay-Belen, Seyhan, Osmaniye ve Amonos Dağı 
39. H. cardiophyllum: Hatay; Gaziantep; Şanlıurfa 

40. H. rupestre (endemik): İçel-Ulaş, Şamlar 

41.H. vacciniifolium(endemik): İçel-Mut 

42.H. ternatum(endemik): Isparta-Sütçüler, Sarp Dağı; Antalya-Sulu Ada 
43.H. pallens: İçel-Anamur; Konya-Sarıvadi ve Beşköyü arasında Hamitseydi Boğazı   

44.H. russeggeri: Hatay-Antakya 

45.H. spectabile (endemik): Erzincan-Kemaliye; Malatya-Arapgir; Siirt; Adıyaman-
Gölbaşı, Pazarcık; Kahramanmaraş 

46.H. amblysepalum: İçel-Gülnar, Ermenek; Hatay; Urfa-Siverek; Siirt 

47.H. lysimachioides (var. lysimachioides; var. spathulatum): Erzincan-Kemaliye; Tunceli-

Pertek; Bitlis-Pelli (Alacahöyük) Dağı, Tatvan, Kambos Dağı; Van-Varak (Erek) Dağı; Mardin; 
Hakkari-Cilo Dağı   

48.H. retusum: Diyarbakır-Ergani; Gaziantep-Nizip; Kahramanmaraş; Şanlıurfa-Birecik; 

Mardin-Nusaybin 
49.H. pseudolaeve (endemik): Ankara-Hacıkadın Vadisi/Keçiören, Dikmen 

Vadisi/Çankaya; Nevşehir; Malatya-Arapgir; Elazığ-Maden; Erzurum-Ilıca ve Tercan Dağları 

arası; Siirt-Şirvan, Kurtalan; Erzincan-Keşiş Dağı  
50.H. helianthemoides: Van-Hoşap, Havasor; Hatay-Belen; Gaziantep-Nizip; 

Kahramanmaraş-Sof Dağı; Şanlıurfa 

51.H. thymbrifolium (endemik): Sivas-Gürün; Malatya-Darende, Kahramanmaraş-Elbistan   

52.H. uniglandulosum (endemik): Elazığ; Erzincan-Kemaliye; Malatya; Tunceli-Pertek 

53.H. salsolifolium (endemik): Şanlıurfa; Gaziantep 

54.H. capitatum (endemik) var. capitatum; var. luteum): Gaziantep-Nizip, Narlı ve 

Karabıyıklı arası; Şanlıurfa-Birecik, Hilvan; Diyarbakır, Hatay-Antakya; Diyarbakır 
55.H. scabroides (endemik): Elazığ-Hazar Gölü, Maden; Erzincan-Kelkit; Tunceli-

Pülümür 

56.H. scabrum: Ankara-Hacıkadın Vadisi/Keçiören; Kastamonu-Tosya; Gümüşhane-
Bayburt; Erzurum-Horasan, Tecer Dağı, Karaurgan; Konya-Sultan Dağı; Nevşehir; Sivas-Zara; 

Elazığ-Harput/Şüşnaz; Van-Artos Dağı; Denizli-Honaz Dağı; Antalya-Manavgat, Akseki, 

Alanya; Niğde; Kahramanmaraş-Ahır Dağı; Adıyaman-Nemrut Dağı; Siirt; Hakkari-Kara Dağ    

57.H. thymopsis (endemik): Kayseri-Aslan Dağı; Malatya-Darende; Kahramanmaraş-
Elbistan ile Darende arası; Sivas-Böğrüdelik ile Kangal arası 

58.H. kotschyanum (endemik): Konya-Dümbelek; Niğde-Bulgar-Maden; Adana-Seyhan, 

Bolkar Dağı   
59.H. neurocalycinum (endemik): Konya-Hadim ile Gevne arası 

60.H. armenum: Muş-Bingöl Dağı; Bitlis-Nemrut Dağı; Van-Artos Dağı; Ağrı-Küçük Ağrı 

Dağı; Hakkari-Kara Dağ 

61.H. thymifolium: Hatay-Antakya, Belen, Musa Dağ; Adana-Seyhan, Osmaniye 
62.H. crenulatum (endemik): Niğde; Adana-Seyhan, Bulgar Dağı 

63.H. nummularioides: Artvin-Murgul, Şavşat 

64.H. monadenum (endemik): Adana-Seyhan, Düldül Dağı 
65.H. pumilio (endemik): Sivas-Divrik 

65.H. saxifragum (endemik): Antalya-Korkuteli, Kızılcadağ 

66.H. lanuginosum (endemik) var. lanuginosum; var. scabrellum; var. pestalozzae): 
Antalya-Alanya; İçel-Silifke; Hatay-Antakya, Musa Dağı; Adana-Seyhan, Göksu; Burdur-

Bucak; Antalya-Akseki ve Manavgat arası, Alanya ve Gazipaşa arası, Kara Dağ 

67.H. huber-morathii (endemik): Antalya-Korkuteli, Elmalı  
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68.H. minutum (endemik): Denizli-Boz Dağı 
69.H. formosissimum: Bitlis-Adilcevaz 

70.H. polyphyllum  (endemik) var. lycium; var. subcordatum; var. polyphyllum): İçel-

Gülnar ve Silifke arası, Anamur, Emirler; Konya-Karaman ve Ermenek arası, Göksu Vadisi; 
Antalya-Tekirova, Tahtalı Dağı 

71.H. cerastoides: İstanbul-Rumelihisarı, Çamlıca; Balıkesir-Erdek, Kapıdağ Yarımadası; 

Bursa-Uludağ; Balıkesir-Kaz Dağları   
72.H. salsugineum (endemik): Konya-Tuz Gölü/Dondurma Köyü 

73.H. imbricatum (endemik): İçel-Anamur ve Ermenek arası/Çamurlu Yaylası 

74.H. perforatum: Çanakkale-Gelibolu/Erenköy; İstanbul; Kocaeli-Arifiye; Zonguldak-

Bartın, Amasra; Amasya-Merzifon; Samsun-Bafra; Giresun-Balabandağları/Tamdere; 
Gümüşhane; Balıkesir-Kaz Dağları; Manisa-İnegöl ve Buldan arası; Isparta-Eğridir/Barla Dağı; 

Ankara-Elmadağ; Nevşehir-Göreme; Kahramanmaraş-Göksun/Hobek Dağı; Erzincan-

Kemaliye; Erzurum; Van-Kavuşşahap Dağları; Aydın-Söke ve Milas arası; Muğla; Antalya-
Kemer; Konya-Karaman; İçel-Gülek Boğazı; Hatay-Amanos Dağı; Hakkari-Cilo Dağı, Zap ve 

Başkale arası  

Hypericum Türlerinin Farmasotik Özellikleri 

Hypericum türleri yara iyileştirici (Yazaki ve Okuda, 1990), bakterisit (Ishiguro ve ark., 

1998; Dulger ve Gonuz, 2005), idrar söktürücü (Dias ve ark., 1998), iltihap giderici ve yatıştırıcı 

(Holzl ve Ostrowiski, 1987) etkilerinden dolayı yüzyıllardan beri tedavi maksatlı olarak 
kullanılmaktadırlar. Farklı kültürler tarafından halk hekimliğindeki geleneksel kullanımlarının 

yanı sıra bazı Hypericum türleri modern tıpta da kullanılmaktadır. Örneğin, H. perforatum 

günümüzde depresyon tedavisinde en sık olarak kullanılan doğal antidepresanttır ve yapılan 

klinik çalışmalarda plaseboya göre 3 kat daha yüksek antidepresant etki göstermiştir (Harrer ve 
Sommer, 1994). Benzer şekilde H. perfoliatum ise çocuklarda kulak ağrısı tedavisinde 

kullanılmaktadır (Sarrell ve ark. 2003). 

Hypericum türleri % 6.5-15 kateşik tanen ve proantosianidinler (örneğin kateşin, 

epikateşin, lökosiyanidin), flavonoitler (Örneğin hiperozit (% 2’ye kadar), rutin (% 1.6’ya 

kadar), kersetin (% 0.3’e kadar)), biflavonoitlerb (% 0.26 biapigeninler), floroglusinol türevleri 
(hiperforin % 4’e kadar), uçucu yağ (% 0.05-1.0), % 0.05-0.15 naftodiantronlar (hiperisin ve 

psödohiperisin), ksatonlar (10 ppm’ e kadar), steroller, vitaminler (A ve C) içerir (Reuter, 1998; 

Blumenthal ve ark., 1996; Mahady ve ark., 2001). Hypericum türlerinin bileşimindeki bazı 

maddeler, etkileri ve önerilen dozları Çizelge 3.1. ve 3.2.’de sunulmuştur. 

Çizelge1. Hypericum türlerinde bazı maddeler ve etkileri (AHP, 1997) 

Hypericum Türlerindeki Bileşikler Etkiler 

Hiperisin Antiviral 

Psödohiperisin Antiviral 

Hiperforin 
Antibakteriyel, Antiseptik, Nörotransmiter 

İnhibitörü, Potansiyel Antikarsinojenik 

Biapigeninler 
Antienflamatuvar, Antiülserojenik,  
Sedatif (muhtemel etki) 

Proantosiyanidinler 
Antioksidan, Antimikrobiyal, Antiviral, 

Vazorelaksan 

Ksantonlar 
Antideprasan, Antimikrobiyal, Antiviral, 
Diüretik, Kardiyotonik, MAO İnhibitörü 

Kersitrin In vitro MAO  İnhibitörü 
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Çizelge 2. Hypericum türlerinden elde edilen ürünler ve önerilen dozlar (Blumenthal ve ark., 

1996) 

Ürün Dozlar 

Toz edilmiş veya parçalanmış herba Günde 2-4 g 

Sıvı ekstre 1:1 (g/ml) Günde 2x2 ml 

Kuru ekstre 5-7:1 Günde 3x300 mg 

Yağlı maserat Yara üzerine doğrudan uygulanır 

 
Hypericum türleri nafrodiantronlar, flurogonol türevleri, flavonoidler (amentoflavon, 

hiperosid, rutin, kuersetin, kuersitrin, viteksin, apigenin-7-0-glikozid), organik asitler (kafeik 

asit, klorogenik asit), uçucu yağlar, amino asitler, ksantonlar, taninler, proksiyanidinler ve diğer 

suda çözünen bileşenler olmak üzere en az 11 farklı sınıfa dahil çok sayıda sekonder metabolit 
içermektedir (Greeson ve ark., 2001; Dall'Agnol ve ark., 2003; Bertoli ve ark. 2003; Hong ve 

ark., 2004; Chandrasekera ve ark., 2005; Tanaka ve Takaishi, 2006). Bununla birlikte 

Hypericum ekstraktlarının farmakolojik etkileri daha ziyade naphthodianthron türevlerinden 
olan hiperisin ve psedohiperisin, flurugonol türevi olan hiperforin, flavonoidler ve uçucu 

yağlara atfedilmektedir (Patocka, 2003). Çizelge 3.1.’de inceleneceği üzere; hiperisinler 

fotodinamik, antiviral, antiretroviral, antibakteriyel, antipsoriyatik, antidepresant ve antitumoral 
aktiviteler sergilemektedir (Gadzovska ve ark., 2005; Guedes and Eriksson, 2005). Özellikle 

antiviral ve antitümoral etkilerinden dolayı hiperisinlerin kanser (Agostinis ve ark., 2002) ve 

AIDS (Meruelo ve ark., 1988) tedavisinde de kullanılabileceği bildirilmektedir. Çizelge 3.2.’de 

ise  görüleceği gibi; Hypericum türlerinden elde edilen bitki parçaları 2 günde 4 g, sıvı ekstrede 
2 ml ve kuru ekstrede; 3 günde 300 mg ve yaralara doğrudan yağlı maseratı uygulanabileceği 

saptanmıştır. Hypericum ekstraktlarının antidepresant etkileri hiperisinlerden ziyade 

hiperforinden kaynaklanmaktadır (Roz and Rehavi, 2004; Medina ve ark., 2006). Hiperforin 
aynı zamanda anti-inflammatuar (Feisst and Werz, 2004), antitümoral (Schwarz ve ark., 2003) 

ve antianjiyogenik (Dona ve ark., 2004) etkilere sahiptir. Hypericum ekstraktlarının 

standardizasyonu hiperisin, psedohiperisin ve hiperforin içeriklerine göre yapılmaktadır 
(Nahrsedt and Butterweck, 1997; Gerlie ve Koda, 2001). Hypericum türlerinde bulunan bir 

diğer bileşen grubu ise flavonoidlerdir. Yapılan klinik çalışmalar kalp hastalıkları ve çeşitli 

kanser tiplerinin önlenmesinde flavonoidlerin önemine işaret etmektedir (Chu ve ark., 2000). 

Ayrıca farklı Hypericum türlerinde tespit edilen birçok flavonoid bileşiği antifungal etkilere 
sahiptir (Fenner ve ark., 2005; Saroglou ve ark., 2007). Sekonder maddelerin bitkilerdeki 

içeriği, gen ve çevre (sıcaklık, yağış, nem, yükselti, yön, topoğrafya v.b.) faktörlerine bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. İklim faktörleri ile birlikte toprak faktörleri de büyük rol 
oynamaktadır (Franz, 1983; Palevitch, 1987). Hiperisin konsantrasyonundaki değişimler genetik 

özelliklerin yanısıra iklim koşulları, vejetasyon dönemi, analiz edilen bitki kısımları, toplama 

zamanı, kurutma metodu ve depolama koşullarına bağlı olarak farklılık göstermektedir 

(Palevitch, 1991; Bomberdelli ve Morazzoni, 1995; Jensen ve ark., 1995; Upton, 1997; Büter ve 
ark., 1998; Kitanov, 2001). Hiperisin oranları Bulgaristan’da % 0.118-0.224 (Stoyanova ve 

Apostolava, 1998), Amerika’da Kuzey Montana ve Kaliforniya’da % 0.001-0.046 (Sirvent ve 

ark., 2002), Türkiye’de ise Muğla’da % 0.132-0.308 (Çakmak ve Bayram, 2003) ve 
Karadeniz’de 0.18-2.82 mg/g DW (Çırak ve ark., 2007d) bulunmuştur. Hypericum 

ekstraktlarının sergilediği çok yönlü farmakolojik etkilerden dolayı H. perforatum başta olmak 

üzere dünyanın farklı kısımlarında doğal olarak yetişen Hypericum türlerinin kimyası ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda, Karryev ve Komissarenko (1980) Türkmenistan’da, 

Osinska (2003) Polonya’da, Campbell ve ark. (1997) ve Southwell ve Bourke (2001) 

Avustralya’da, Jensen ve ark. (1995) Kanada’da, Büter ve ark. (1998) İsviçre’de, Sirvent ve ark. 

(2002) ve Walker ve ark. (2001) Amerika’da, Melikian ve ark. (1998) ve Kirakosyan ve ark. 
(2003) Ermenistan’da, Kitanov (2001) Bulgaristan’da, Ferraz ve ark. (2002) Brezilya’da, Maggi 

ve ark. (2004) İtalya’da, Smelcerovic ve ark. (2006) Sırbistan’da, Radusiene ve ark. (2004) 

Litvanya’da, Poutaraud ve Girardin (2004) Fransa’da, Guedes ve ark. (2004) Portekizde, 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

111 

 

Demirci ve ark. (2005) Çin’de, Erken ve ark. (2001), Çakır ve ark. (2003, 2004, 2005), Toker ve 
ark. (2006); Özen ve ark. (2005), Ayan ve ark. (2004), Ayan ve ark. (2006), Ayan ve Çırak 

(2007), Çırak (2006), Çırak ve ark. (2006), Çırak ve ark. (2007a,b,c) Türkiye’de doğal olarak 

yetişen bazı Hypericum türlerinin bir kısım sekonder metabolit içeriklerini ve bu metabolitlerin 
konsantrasyonunu etkileyen bazı faktörleri belirlemişler, bazı türlerin ise değişik farmakolojik 

etkilere sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Toplam tür sayısı göz önüne alındığında ülkemiz 

şartlarında konuyla ilgili çalışmalar oldukça az sayıdadır ve mevcut türlerin pek çoğunun 
sekonder metabolit içeriği ile ilgili hiçbir kayıt yoktur. Farklı Hypericum türleri üzerinde 

yürütülen bu ve benzeri çalışmaların sonuçları ışığı altında H. perforatum’dan sonra Brezilya’da 

H. brasiliense (Abreu ve ark., 2004), Portekiz’de H. androsaemum (Guedes ve ark. 2004), 

Fransa’da H. angustifolium, Türkiye’de ise H. triquetrifolium (Ayan ve Çırak, 2008) ve H. 
montbretii (Çırak ve ark. 2008) gibi diğer bazı Hypericum türlerinde de sekonder metabolit ile 

ilgili çalışmalar başlamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi Hypericum türleri çok sayıda biyoaktif 

sekonder metabolit içermektedir. Bu metabolitler daha ziyade H. perforatum’dan elde 
edilmektedir. Zira bu tür dünya genelinde en yaygın olanıdır ve üzerinde en fazla çalışma 

yapılanıdır. Hypericum cinsinin diğer üyeleri ile ilgili çalışmalar ise oldukça yenidir. Sonuçlara 

göre bazı türler H. perforatum’dabulunmayan ve muhtemel tıbbi etkilere sahip yeni sekonder 
metabolitler içermektedir. Örneğin bir flavonoid  bileşiği olan viteksin sadece H. monbretii’de 

(Çırak ve ark., 2007a), apigenin-7-0-glikozid ise H. origanifolium (Çırak ve ark., 2007b) ve H. 

perfoliatum’da (Çırak ve ark., 2007c) bulunmaktadır. Bazı türler ise bilinen bileşikleri H. 

perforatum’a göre daha yüksek seviyede içermektedir. Örneğin H. hirsutum (Kitanov, 2001), H. 
triquetrifolium (Alali ve ark., 2004) ve ülkemize özgü endemik bir tür olan H. 

aviculariifolium’un (Çırak ve ark., 2006) yaprakları H. perforatum’a göre daha yüksek oranda 

hiperisin içermektedir. Benzer şekilde H. perfoliatum’un yaprak ve çiçeklerinin bir flavonoid 
bileşiği olan hiperosid içeriği H. perforatum’a göre çok daha yüksek olarak tespit edilmiştir 

(Çırak ve ark., 2007c). Dolayısıyla, adı geçen bu türler en az H. perforatum kadar önemlidir ve 

bu türlerle ilgili daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak bir Hypericum türünün farmakolojik, agronomik ve ekonomik anlamda 

değerlendirilebilmesi için ilk etapta sekonder metabolit içeriğinin tam anlamıyla belirlenmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yalnızca Karadeniz ve Marmara florasına kayıtlı 6’sı 
endemik olmak üzere toplam 37 Hypericum türü bulunmaktadır (Davis, 1967;1988) ve bu türler 

ülkemizde bulunan toplam Hypericum tür sayısının yaklaşık % 41’ini oluşturmaktadır. Ancak, 

bu türlerin endemikler başta olmak üzere çoğunun sekonder metabolit içeriği bilinmemektedir. 
Yapılacak çalışmalar ile bu türlerin sekonder metabolit içerikleri belirlenebilir ve böylece her 

bir türün farklı şekillerde değerlendirilebilme potansiyeli ortaya konacaktır. Elde edilecek 

veriler bu türlerle ilgili yapılacak farklı nitelikteki çalışmalara da temel oluştaracaktır. 
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ÖZET: Ülkemiz biyoçeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan, doğal çiçek soğanları ya da geofit 
olarak adlandırılan soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler, içermiş oldukları kimyasal bileşikler ve 

sahip oldukları güzel çiçeklerden dolayı süs bitkisi, parfümeri ve ilaç sanayinde önemli bir 

potansiyele sahiptir. Geofitlerin büyük çoğunluğu yüzyıllardan beri doğada yetiştikleri 

yerlerden sökülerek iç ve dış piyasaya sunulmaktadır. Özellikle ihracat yoluyla yıllar içerisinde 
artan talebi karşılamak için yapılan sökümler, bu değerli bitki türlerinin doğadaki stoklarını 

azaltmış ve birçoğunda neslinin tehlike altına girmesine neden olmuştur. Doğal çiçek 

soğanlarının sökümü, bu nedenle yasalarla kontrol altına alınmış, birçok türde ihracat 
yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Gerek ihracatı, gerekse yurt içindeki süs bitkisi 

yetiştiriciliği alanında da tanınan bir bitki olarak yaygınlaştırılması esas alındığında, bu 

bitkilerde üretimin arttırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Geofitlerin bazılarının tohum 
bağlayamaması, bazılarının ise çiçek açabilecek büyüklüğe gelebilmeleri için 4-5 yıla ihtiyaç 

duymaları nedeniyle in vitro hızlı çoğaltım, bu bitkilerin çoğaltımında alternatif bir yöntem 

olabilmektedir. Son yıllarda geofitlerle ilgili yapılan in vitro çalışmalarda bir soğandan türüne 

göre değişmekle birlikte 100’den fazla yavru soğan elde edilmiştir. İn vitro hızlı çoğaltımın 
rutin olarak pratikte kullanılmasıyla hem bu bitkilere olan talepler karşılanmış olacak, hem de 

bu bitkilerin doğadan aşırı sökümleri neticesinde nesillerinin tehlike altına girmesi 

engellenebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Geofit, in vitro, mikroçoğaltım 

IN VITRO MICROPROPAGATION IN GEOPHYTES 

ABSTRACT: Geophytes have an important place for genetic biodiversity of Turkey and have a 

great potential in perfume, pharmaceuticals with alkaloids and ornamental with beautiful 

flowers. A large majority of geophytes are removed from their habitats in natüre for domestic 
and foreign markets since centuries, To meet the increasing demand for exports through the 

years, these removals have resulted in reduction of natural stocks, which has threatened their 

survival in the nature. To give protection to these flowering bulbs, they have been regulated by 
laws prohibiting or limiting their exports. If we consider both local and international import and 

export demands, increasing production and culture of the  ornamental plants of the area   is 

thought to be necessarry for  the dissemination of these plants. Because of duration from the 

sowing to the flowering for 4-5 years or formation of the sterile seeds, in vitro tissue culture 
methods offer some advantages for propagation of geophytes. The last researches on in vitro 

micropropagation of geophytes showed that about a hundred bulblets can be produced from just 

a bulb depending on species. The techniques will not only meet demands of these plants but will 
also reduce risks of their disappearance due to their unauthorized collection from wild flora. 

Key Words: Geophyta, in vitro, micropropagation 

GİRİŞ 
Türkiye üç floristik bölgenin kesişme noktasında bulunmasından dolayı bitki türlerinin 

çokluğu bakımından dünyanın zengin ülkelerinden birisidir. Ülkemiz, süs bitkileri sektörü 
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içerisinde ekonomik bakımdan önemli bir yer tutan ve genel olarak doğal çiçek soğanları ya da 
geofit olarak ifade edilen soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilerin birçoğunun anavatanıdır. 

Floramızdaki yaklaşık 688 geofit türünden 162 tanesi endemiktir. Bunların büyük çoğunluğu 

Toros Dağları, Batı Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde yayılış göstermektedir 

(Karaoğlu 2010). 

Genellikle çiçek soğanları ya da soğanlı bitkiler olarak da adlandırılan geofitler, toprak üstü 

organları büyüme mevsiminde gelişimini tamamlandıktan sonra (gövde, yapraklar ve çiçek) 

kuruyarak ölmesine rağmen, yaşamlarını toprak altında sürdürebilecek organlara sahip iki ya da 
çok yıllık otsu bitkilerdir. Bu bitkilerin gövdeleri, bitkinin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan 

gıda maddelerini depo etmek üzere soğan, yumru ve rizom şeklinde değişikliğe uğramıştır ve 

toprak seviyesinin altında yer almaktadır (Seyidoğlu, 2009; Asil ve Sarıhan, 2010). 

Liliaceae, Amarylidaceae, Iridaceae, Orchidaceae ve Araceae başlıcageofit familyalarıdır 

(Arslan, 1998). Sahipoldukları özelliklerden dolayı geofitler,milattan önceki devirlerden beri iyi 

bilinmekte,süs bitkisi olarak kullanımının dışında, tıbbive aromatik amaçlı olarak da yaygın bir 
şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle,  tüm dünyada en çok tercih edilen bitkiler arasında 

yer alan geofitler, ihraç potansiyellerinin yüksek olması ve kolayca alıcı bulmalarından dolayı 

doğadan toplanarak yurt dışına satılmaktadır. Dünya mirası olan ve önemli bir kısmı endemik 
olan geofitlerin gen kaynaklarının yok olmaması için yapılan yasal düzenlemeler 

veyasaklamalarla doğa tahribatının boyutu azaltılmaya çalışılsa da, bu geçerli bir çözüm 

sağlamamaktadır. Asıl çözüm ise, bu bitkilerin yetiştirme tekniklerinin belirlenerek kültüre 

alınmalarıyla olacaktır. 

Soğanlı Bitkilerin Üretim Yöntemleri 

Gelişmiş ocakların bölünmesiyle; uzun yıllar aynı yerde kalan soğanlar yavruvererek 

çoğalırlar. Bu ocaklarınseyreltilmesiyle elde edilen soğanlar başkayerlere dikilebilir. 

Yavru soğanlarla çoğaltma; hemen hemen tüm soğanlı bitkilerde yavru soğan oluşumu 

gözlenmektedir. Oluşan yavru soğanlar; dormansi halindeyken sökülür, ana soğandan ayrılır, 
serin yerlerde muhafaza edilir. Bir sonraki yılda dikim işlemi yapılır (yavru soğanların çiçekleri 

ilk yıl soğanların daha iyi gelişmesi için kesilir). 

Yavru cormlarla çoğaltma; özellikle çiğdem ve gladiollerde yaygındır. Bu bitkiler bezelye 

büyüklüğünde çok sayıda yavru corm oluştururlar. Bitkiler kışı geçirip yaprakları solmaya 

başladıktan sonra sökülürler. Yavru cormlar ana cormdan ayrılır. Serin bir yerde bekletilip 

dikim zamanı dikimleri yapılır. 

Hava soğanları veya gövde soğanlarıyla çoğaltma; bazı Lilium (zambak)türlerinde yaprak 

koltuk altlarında ve toprakaltına gelen kısımlarında yavru soğanlaroluşmaktadır. Oluşan bu 
küçük soğanlar yadirekt dikim yerlerine yada önce yastıklaraarkasından dikim yerlerine 

şaşırtılırlar. 

Soğan pulları ile çoğaltma; Lilium ve Fritillaria türlerinde uygulanan bir yöntemdir. Bu 

soğanların etli pulları birbirlerinden hafif şekilde ayrıdır. Bu pulların her birinin taban kısmında 

bir veya birkaç yavru soğan oluşur. Üretimde bu soğanlar kullanılır ancak 3-5 yıl içinde çiçek 

açacak duruma gelirler. 

Tohumdan çoğaltma; Genel olarak soğanlı bitkiler de bu yöntem pek uygulanmaz. Bazı 

bitkiler tohum bağlamaz, tohum bağlayan bitkilerde ise bitkinin; tohumdan çiçek açacak 
duruma gelmesi için 3-6 yılın geçmesi gerekir. 
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Çapraz kesim; soğan; büyüme noktasından çaprazlama birkaç kez keskin bir bıçakla yarıya 

kadar kesilir. Dikim yerlerine dikilir. Bu yöntem Fritillaria imperialis (ağlayan gelin) de 

kullanılır. 

Soğanlı Bitkilerin Üretim Problemleri 

Soğanlı bitkilerin tohumdan çiçek açacak konuma gelmesi için 4-5 yıl gibi uzun bir 

zamanın geçmesi gerekir. Farklı kullanım alanlarına sahip olan bu bitkilere ihtiyacın sürekli 
artması, doğadan olan sökümlerin artmasına yol açmakta; bu da soğanlarıyla üreyen bitkilerin 

doğadaki stoklarının azalmasına neden olmaktadır. Önlem alınmadığı durumda bazıları endemik 

olan bu bitkilerin neslinin tükenmesi söz konusu olmaktadır. 

Soğanlı bitkilerde yapılan In Vitro hızlı çoğaltım çalışmaları 

Geofit bitkilerleyapılacak in vitro çalışmalara başlamadanönce materyal olarak kullanılacak 

soğanlarıntopraktan söküldükten sonra 4-6 haftaboyunca karanlık ve nemsiz bir 

yerdebekletilmeleri gerekmektedir. Bu süredesoğanların içindeki enzimatik faaliyetler 
azalmakta ve eksplant olarak kullanılabilir duruma gelmektedir. İn vitro çalışmalar steril 

koşullarda yapılmaktadır, geofitler ise yaşamlarını toprak altında bakteri ve diğer hastalık 

etmenleriyle birlikte sürdürmektedirler. Geofitlerin bu özelliği invitro çalışmalardaki en önemli 
problemioluşturmaktadır. Bazı bitkiler yapılan tüm yüzey sterilizasyonu çalışmalarına rağmen 

bulaşık olabilmektedir (Karaoğlu et al. 2006). Bu bulaşıklığın endojen kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. İn vitro’ da, çamaşır suyu ve alkol gibi kimyasalların değişik 
konsantrasyonları ve uygulama süreleri, farklı sıcaklık, bakterisit ve fungusit 

uygulamalarısterilizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Uygulanacak sterilizasyon yöntemi 

in vitro koşullarda kullanılacak bitki kısımlarına bağlıdır. Örneğin yapraklarda %20’ lik çamaşır 

suyu yeterli iken soğanlarda bu oran %80’ lere çıkmaktadır. İn vitro da değişik besi ortamları 
kullanılmaktadır. Soğan ve yumruların kültüründe daha çok MS (Murashige and Skoog 1962) 

besi ortamı kullanılırken, olgunlaşmamış embriyoların kültüründe N6 (Chu et al. 1975) besi 

ortamı kullanılmaktadır. Yapılan kültür çalışmaları tamamen kontrollü koşullarda olduğu için 
besi ortamının tüm makro ve mikro elementler ile vitaminleri içermesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde fıçı kanunu ilkelerine göre ancak eksik olan element kadar diğer elementlerden 

kullanabilecek olan eksplanttan rejenerasyon mümkün olmayacaktır. Hızlı çoğaltımda önemli 
bir kullanım maddesi de bitki büyüme düzenleyicileridir. İn vitro rejenerasyon için mutlaka 

uygun bir oksin sitokinin dengesi kurulması gerekir. Bu denge her bitki için farklı 

olabilmektedir. Genellikle oksin olarak NAA (naftelen asetik asit), sitokinin olarak BAP 

(benzilaminopurin) değişik konsantrasyonlar da kullanılmaktadır. Besin ortamına karbon 
kaynağı olarak sukroz ya da maltoz değişik oranlarda ilave edilmektedir. Bitkilerin gelişim 

dönemlerinde ihtiyaç duyduğu karbon miktarı aynı olmadığı için her gelişme döneminde farklı 

miktarda karbon kaynağı kullanılmaktadır. Örneğin olgunlaşmamış embriyolarda kallus 
oluşumunu teşvik etmek için 60 g/l sukroz ortama ilave edilirken köklendirme ortamına 20 g/l 

ilave edilmektedir. İn vitro’ da bitki rejenerasyonu sağlandıktan sonra türe göre değişmekle 

birlikte 3-4 haftada bir alt kültüre alma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında steril 

çalışmaya dikkat edilmeli, aksi takdirde herhangi bir enfeksiyondan ötürü bütün kültürler 
kaybedilebilir. Geofitlerle ilgili yapılan in vitro çalışmaların bazılarına bakacak olursak; 

Ekonomik değeri çok yüksek olan akzambak da (Lilium candidum) yapılan bir çalışmada 

(Khawar et al. 2005), eksplant kaynağı olarak soğan tırnakları, büyüme düzenleyici 
olarakdeğişik konsantrasyonlarda BAP ve NAA, besi ortamı olarak MS besi ortamı 

kullanılmıştır. İnvitro da gelişen bitkicikler köklendirilmiş ve tarlaya aktarılmışlardır. Böylelikle 

tarla koşullarında 1.5 yılda elde edilen bitkiler, laboratuar koşularında 2 ayda elde edilmişlerdir. 
İhracat değeri olan göl soğanı (Leucojum aestivum) bitkisinde yapılan in vitro hızlı çoğaltım 

çalışmasında (Karaoğlu 2004), 2 ve 4 pul yapraklı soğan kısımlarının eksplant olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Büyüme düzenleyici olarak 1 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA 
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konsantrasyonlarının en iyi sonucu verdiği, elde edilen soğancıkların ise 1 mg/l NAA içeren MS 
besin ortamında köklendirildiği ve dış koşullara başarılı bir şekilde aktarıldığı bildirilmiştir.  

Mirici et al. (2005) tarafından yapılan bir çalışmada Sternbergiafischeriana’nın 
olgunlaşmamış embriyo eksplantları farklı oranlarda büyüme düzenleyicileri içeren besin 

ortamlarında kültüre alınmıştır. 4 mg/l BA ve 0.25 mg/l NAA ya da 2 mg/l 2,4-D içeren besin 

ortamında eksplant başına ortalama 80 adet soğancık üretimi sağlanmıştır. Üretilen soğancıklar 
büyüklüklerine göre sınıflandırılarak 5 ºC de muhafaza edilmiş, bu şartlarda 5 hafta tutulduktan 

sonra soğancıkların toprağa aktarıldığı bildirilmiştir. Doğan-Kalyoncu (2007) tarafından, 

Türkiye'de endemik olarak bulunan Tulipa sintenesii ve Tulipaarmena’nın olgunlaşmamış 

embriyolarından ilk kez in vitro soğancık üretimi yapılmıştır. Olgunlaşmamış embriyolar farklı 
oranlarda oksin ve sitokinin içeren MS ve N6 besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Kültür 

başlangıcından 16 ay sonra N6 ortamında T. sintenesii türünde eksplant başına ortalama 22.67 

adet, T. armena’da ise 16.42 adet soğancık üretimi gerçekleştirilmiştir. T. sintenesii türünde MS 
ortamında ise 27.10 adet soğancık elde edilebilmiştir. Bu çalışma sonucunda T.sintenesii ve T. 

armena’da soğan eksplantlarında görülen bulaşıklıktan ötürü, olgunlaşmamış embriyonun in 

vitro çoğaltım için en uygun eksplant olduğutespit edilmiştir. Laboratuarda elde edilen bitkilerin 
dışkoşullara alıştırılması da büyük önemtaşımaktadır. Eğer gerekli uyum sağlanamazve bitkiler 

yaşatılamazsa, in vitro tekniklerinpratikte kullanılması pek mümkünolmayacaktır. Dış koşullara 

aktarımla ilgiliKaraoğlu (2008) tarafından yapılançalışmada, S. candida’nın 

olgunlaşmamışembriyolarından ve ikili soğan pulyapraklarından in vitro koşullarda 
yüksekoranda soğancıklar elde edilmiştir. Busoğancıklardan; gelişimlerini ilk 6 aydan sonra+15 

°C’de sürdüren, soğan çapı 1 cm ve üzeri,köklü veya kökleri koparılmış olarak torf, perlitve 

vermikülit (1:1:1) içeren saksılara aktarılan,+15 °C ve % 80 nem içeren iklim 
dolabındagelişimlerine devam eden ve buradadormansiye girip hasat edilerek toprağa 

aktarılanların en yüksek adaptasyonu sağladıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada ayrıca 

eksplant olarak kullanılan bir soğandan 100’den fazla soğancık elde edilebileceği belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Soğanlı bitkiler; farklı kullanım alanlarıyla önemli ihracat potansiyeline sahiptirler. 

Kullanım alanlarının artmasıyla bu bitkilere olan ihtiyaç da artmıştır. Başlangıçta doğadan 

yapılan sökümler bu bitkilere olan ihtiyaçları karşılarken, son zamanlarda yapılan sökümler bu 
ihtiyacı karşılayamamaktadır. Hatta doğadan yapılan bu aşırı sökümler bazıları endemik olan bu 

bitkilerin nesillerini tehdit etmektedir. Başarılı bir koruma öncelikle bu kaynakların miktarının 

ve risk durumlarının saptanarak koruma önceliklerinin belirlenmesine bağlıdır. Bu konuda 
mutlaka toplumun eğitilerek kamuoyu oluşturulması zorunludur. Doğal üretim yöntemleri; bu 

bitkilere olan ihtiyaca tam olarak karşılık verememektedir. Doku kültürü yöntemleriyle hızlı 

çoğaltım yapılabilmektedir. Bu yöntemler kullanılarak doğal üretim yöntemlerine alternatif bir 

üretim biçimi geliştirilebilir. Hızlı çoğaltım sayesinde hem artan ihtiyaçlara karşılık 
verilebilecek hem de bu bitkilerin nesillerinin yok olmasının önüne geçilebilecektir. Ülkemizin 

sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması için doku kültürü yöntemleri alternatif bir üretim 

yöntemi olarak değerlendirilmeli, gerekli çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalara gereken destek 
verilmelidir. 
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ÖZET:Trakya Bölgesi ekolojik koşullarında yapılan çalışmada; Origanum vulgare ssp 

hirtum’unkarvakrol ve timoltipleri, Origanum majorana, O. vulgare ssp vulgare genotipleri ile 

Origanum onites türüne ait tescilli Tayşi 2002 ve Ceylan 2002 kekik çeşitleri materyal olarak 
kullanılmıştır. Araştırma; 2009–2011 yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada her iki yılda da hasat, tam çiçeklenme döneminde 

ve birer defa biçilerek yapılmıştır. Araştırmada kullanılan çeşitlerin bitki boyu, yeşil herba 
verimi, drog herba verimi, drog yaprak verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi 

belirlenmiştir. İncelenen çeşit ve genotiplerden; O. vulgare ssp vulgare ileİstanbul kekiği olarak 

bilinen O. vulgare ssp hirtum türüne ait genotipler Tekirdağ ekolojik koşullarına en iyi adapte 
olabilecek türler olarak belirlenmiştir. O. majorana genotipi ise her iki yılda da elde edilen 

yüksek uçucu yağ oranıyla dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Origanum spp., drog herba ve yaprak verimi, uçucu yağ oranı, uçucu yağ 
verimi. 

YIELD AND QUALITY COMPONENTS OF SOME OREGANO (Origanum spp.) 

GENOTYPES AND VARIETIES 

ABSTRACT: In the study, which were conducted in the ecological conditions of Thrace 

Region, two types of Origanum vulgare ssp hirtum such as carvacrol and thymol, Origanum 

majorana and O. vulgare ssp vulgare genotypes and two varieties of Origanum onites such as 

Tayşi 2002 and Ceylan 2002 were used as experimental material. The field experiment was 
established as a randomized block design with 3 replicates in Applying and Research Field of 

Agricultural Faculty, Namık Kemal University, between 2009–2011 years. The plants were 

harvested in flowering stage, one time each year.  Plant height, fresh herb yield, drug herb yield, 
drug leaf yield, essential oil ratio and essential oil yield of the genotypes and varieties ,which 

were used in the research, was determined. O. vulgare ssp vulgare and genotypes belongs to O. 

vulgare ssp hirtum as known as “İstanbul Oregano” were determined to be the best species to 
adapt to the ecological conditions of Tekirdağ. High essential oil ratio of the O. majorana 

genotype had better take into consideration according to the data obtained in 2010 and 2011. 

Key Words :Origanum spp, drug herba yield, drug leaf yield, essential oil rate,  essential oil 

yield. 
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GİRİŞ 

Ülkemizde ticareti yapılan ve yaygın olarak kullanılan Origanum türlerinin tümü 

Ballıbabagiller (Labiatae=Lamiaceae) familyasına bağlıdır. Origanum adı Yunanca’ dan 
gelmekte olup, dağ süsü (oros;dağ, ganos; süs) anlamındadır (Güngör, 2002). Türkiye’de 22 

türe bağlı 32 çeşit Origanum bitkisi yetişmekte olup, bunların 21’i endemiktir. Diğer bir deyişle 

dünyada bilinen 52 Origanum çeşidinin %60’ı Türkiye’de yayılış göstermektedir. Bu da 
ülkemizin Origanum türlerinin gen merkezi olduğuna ilişkin güçlü bir kanıt olmaktadır (Başer, 

2001). 

Kekik, kendine özgü hoş kokusuyla baharat olarak özellikle çorbaları, et yemeklerini, pizza 
ve salataları lezzetlendirirken, Akdeniz mutfağının da vazgeçilmezi haline gelmiştir. Tüm 

bunların yanında tıbbi olarak ta kullanımı söz konusudur. Kekik (Origanum) türlerinin bakteri 

ve mantar öldürücü olduğu birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Ülkemizde soğuk algınlığı, 
mide ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda, hasımsızlık ve iştahsızlıkta, özellikle infuzyon (%2) 

halinde kullanılmaktadır. Kekik yağı eldesi sırasında yağ altında biriken ve %0.1 oranında kekik 

yağı içerdiği bilinen kekik suyu da mide ve bağırsaklardaki kasılmaları gidermek ve hazmı 
kolaylaştırmak amacıyla içilmektedir. Bunun yanı sıra kekiğin antioksidan etkisi olduğu ve bu 

etkinin uçucu yağda bulunan karvakrol ve timolden ileri geldiği belirtilmektedir. Karvakrolun 

antibakteriyel ve antifungal etkilerinden dolayı yaraları hızla iyileştirdiği ve ağrı kesici 

özelliğinin de bulunduğu bilinmektedir (Sarı ve Oğuz 2002,  Skoula ve ark. 1997, Suleiman ve 
ark. 1997,  Deans ve ark. 1992, Baytop1963). 

 Kekik Türkiye’nin 2008 yılı toplam baharat dış satımı içerisinde %42’lik payla ilk 
sıradadır. ABD, %25’lik payla Türkiye’den dış alım yapan ülkeler içinde ilk sırada yer 

almaktadır. Diğer önemli dış alım yapan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, 

Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya’dır. 

Türkiye’den dış satımı yapılan Origanum türlerinin başında Origanum onites L. 

gelmektedir.Ancak hiçbir zaman Origanum onites L. türünün tek başına dış satımı 

yapılmamaktadır. Origanum minutiflorum Schwrd et Davis., Origanum majorana L., Origanum 
syriacum var. Bevanii (Holmes) letsweart, Origanum vulgare ssp. hirtum (link) lestweart türleri 

de Origanum onites L. türü ile beraber satılmaktadır (Sarı ve Oğuz 2002).  

2008 yılında kekik yağı dış satımının % 48.2’si ABD, %22.1’i Yunanistan, % 16.9’u 

Fransa, % 4.4’ü Polonya ve %4.2 Kanada’ya yapılmış olup; bu 5 ülke toplam kekik yağı dış 

satım değerinden %95.8 oranında pay almışlardır (Anonim, 2009). 

Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte başta Denizli, Isparta, Antalya, Muğla, Burdur 

ve Balıkesir illeri olmak üzere tarla şartlarında kekik üretim alanının10 bin dekarıaştığı 

bilinmektedir. Tekirdağ ilinde de Şarköy ilçesinde 10 da alanda Origanum onites türünün, 
merkezde ise Origanum vulgare ssp hirtum türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye 

genelinde tarla şartlarında üretilen kekiğin önümüzdeki yıllarda genel üretim içerisindeki 

payının artacağı düşünülmektedir (Karık ve ark. 2008). 

Trakya Bölgesi doğal bitki örtüsünde İstanbul kekiği olarak bilinen Origanıum vulgare ssp 

hirtum’un bulunması bu bitkinin kültürünün bu bölgede yapılması konusunda yol gösterici 
olmaktadır. Bu çalışmada da; Türkiye’de tescil edilmiş çeşitlerle, ticari olarak değerlendirilen 

bazı türlere ait genotiplerin verim ve verimle ilgili karakterlerinin belirlenmesi, bölgeye uygun 

çeşit veya genotiplerin saptanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Yalova Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü’nden alınan kekik çelikleri 2009 yılı İlkbahar döneminde Çorlu Meslek 
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Yüksek Okulu Seracılık Bölümü ve Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü seralarında 
köklendirilmiştir. Anaç bitkilerden 10-12 cm uzunluğunda alınan çelikler tepe kısmında 2-3 

yaprak kalacak şekilde diğer kalan yapraklar sıyrılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan çelikler en az 

2 alt boğumu içerde kalacak şekilde perlit içine dikilmişlerdir. Köklendirme ortamı zaman ayarlı 
sisleme ile gündüz yarım saatte 10sn, gece 1 saatte 10sn süre ile otomatik olarak sulanmıştır. 

Yaklaşık 2 aylık süre sonunda dikim yapılacak miktarda köklenmiş bitkiler elde edilmiştir.  

Tarla denemesi; elde edilen çelikler kullanılarak, 2009-2011 yıllarında Namık Kemal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı deneme tarlalarında yapılmıştır. 

Denemede kullanılan çeşit ve genotiplerin temin edildiği yerler ile bazı özellikleri Çizelge 1’de 

özetlenmiştir. 

Deneme alanının toprak analizleri Edirne Ticaret Borsası, Tarımsal Amaçlı Analiz 

Laboratuarında yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre deneme alanı toprağının hafif asit 
(pH=5.89), tuzsuz (% 0.06), kireçsiz (%0.04), organik maddece düşük (%1.10), potasyum 

yönünden orta (146.8 kg/da)ve toprak bünyesinin killi-tınlı yapıda olduğu belirlenmiştir. 

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre; deneme alanında 2009, 2010 ve 2011 

yıllarında ortalama sıcaklık sırasıyla 14.9
 o
C, 15,8

 o
C,14.6 

o
C olarak gerçekleşmiştir. Uzun yıllar 

ortalaması ise 13.8
 o
C’ dir. Yıllık yağış toplamı; 816.2mm, 803.9 mm, 654.0 mm, olup, uzun 

yıllar ortalaması 569.8 mm’dir. Oransal nem ise; %85.3, %77.1, %76.1, uzun yıllar ortalaması 

%78.1’dir. 

Tarla denemesi, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 
alanında 2009 yılında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Denemede, dikim sıklığı 45x15 cm olup, her parselde 4 sıra yer almıştır. Parsel 

büyüklüğü 1,80x5.10=9.18 m
2
‘dir. Her sırada 34 bitki, her parselde ise 136 bitki bulunacak 

şekilde dikim yapılmıştır. Bloklar arasında 2.5 metre, çeşitler arasında 1 metre boşluk 

bırakılmıştır. 

Çizelge 1. Denemede kullanılan çeşit ve genotipler ile bazı özellikleri 

Sıra No Çeşit Adı Temin Edildiği Yer Özellikleri 

1 Tayşi 2002 

Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü 

Origanum onites L. 

(İzmir kekiği) türüne ait 

tescilli çeşit 

2 Ceylan 2002 

Ege üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü 

Origanum onites L. 

(İzmir kekiği) türüne ait 

tescilli çeşit 

3 
O. vulgare  ssp hirtum 

karvakrol 

Yalova Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü 

(İstanbul kekiği) 
Çeşit adayı genotip 

4 
O. vulgare. ssp hirtum 

timol 

Yalova Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü 

(İstanbul kekiği) 

Çeşit adayı genotip 

5 O.  majorana 
Yalova Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü 

Alanya kökenli genotip 

6 O. vulgare  ssp vulgare 
Yalova Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü 

Almanya kökenli genotip 

 

Fideler, 15.05.2009 tarihinde deneme alanına sabah erken saatte dikilmiştir. Fideler tarlaya 

dikilirken dekara 6 kg saf fosfor olacak şekilde %43’lük Triple Süper Fosfat gübresi ve dekara 3 
kg saf azot olacak şekilde %21’lik Amonyum Sülfat gübresi uygulanmıştır. Sonbaharda da 

dekara 3 kg saf azot olacak şekilde %21’lik Amonyum Sülfat gübresi ile gübreleme yapılmıştır. 

Diğer yıllarda erken İlkbahar ve biçim sonrası azotlu gübre uygulanmıştır. 
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2009 yılında bitkiler biçim yapılacak düzeyde gelişme göstermemişler, hasat, bitkilerin tam 

çiçeklenme döneminde 2010 yılında 25.06.2010 tarihinde, 2011 yılında ise 01.07.2011 tarihinde 

yapılmıştır. Her parselde kenar iki sıra kenar tesiri olarak ayrılmış, ölçümler ortadaki iki sıradan 
alınan örneklerde yapılmıştır. Hasat edilen bitkiler yaş ölçümleri yapıldıktan sonra oda 

koşullarında yaklaşık bir hafta sürede kurutulmuştur. Uçucu yağ oranı (%); Oda sıcaklığında 

kurutulan her parsele ait drog yapraklardan rastgele alınan 10g örnekten ml/g olarak 
hesaplanmıştır. Uçucu yağlar Clevenger Aparatı ile ve su distilasyonu yöntemine göre elde 

edilmiştir. Bu amaçla 1000 ml’ lik cam balonlara 10g kuru bitki örneği konulmuş, üzerine 100 

ml saf su ilave edilmiş, kısa bir süre çözülmeye bırakılmış ve 3 saat analize devam edilerek 

sonuçlar aparatın büret kısmından % olarak (ml/g) okunmuştur (Evans, W.C. 2002). 

Denemeden elde edilen verilerin istatistik analizleri ve değerlendirilmesi MSTAT 3.00/EM 

paket programı (Anonymous,1982) kullanılarak yapılmıştır. Verilerin önemlilik kontrolünde ise 
En Küçük Önemli Fark (EKÖF) testi kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında bitki boyu (cm), yeşil herba verimi (kg/da), drog herba verimi (kg/da), 
drog yaprak verimi (kg\da) gibi agronomik özellikler ile uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ 

verimi (l/da) gibi bazı kalite özellikleri incelenmiş ve aşağıda verilmiştir. 

Agronomik Özellikler 

Bitki boyu (cm): Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010-2011 yılı bitki boyu değerlerinde 
yapılan varyans analizi sonucunda yıllar arasında önemli farklılık bulunamamış, çeşitler ve 

yılxçeşit interaksiyonu yönünden ise %1 düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır.  

Çizelge 2’den izleneceği gibi bitki boyu değerleri 21.60-60.43cm arasında değişmiş, en 

kısa bitki boyu 1. ve 2. yılda Ceylan 2002 çeşidinden (21.60 ve 24.37cm) elde edilirken, en 

uzun bitki boyu birinci yıl Origanum vulgare ssp hirtum karvakrol (60.43 cm) ikinci yılda da O. 
vulgare ssp hirtum timol (58.27 cm) genotiplerinden elde edilmiştir. Çeşit ortalamaları 

incelendiğinde en yüksek bitki boyu değerleri yine O. vulgare ssp hirtum karvakrol (57.63 cm 

)ve O. vulgare ssp hirtum timol (56.667cm) genotiplerinde saptanmıştır. 

Çizelge 2. Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010-2011 bitki boyu ortalamaları (cm) 

Çeşit ve genotipler 2010 yılı 

 

2011 yılı 

 

Ortalama 

Tayşi 2002 31.60 e 32.90 e 32.25 d 

Ceylan 2002 21.60 f 24.37 f 22.98 e 

O. vulgare ssp hirtum (karvakrol) 60.43 a 
54.83 b 

57.63 a 

O. vulgare ssp hirtum (timol) 55.07 b 58.27 ab 56.67 a 

O.majorana 39.97 d 48.87 c 44.42 c 

O. vulgare  ssp vulgare 55.07 b 
49.47 c 

52.27 b 

Ortalama  43.96 48.12 46.04 

EKÖF(yılxçeşit):5.173      EKÖF(çeşit):3.674      CV: % 5.064 

 

Çalışmada, Origanum onites türüne ait çeşitlerden elde edilen bitki boyu değerleri aynı tür 
ile çalışma yapan Ceylan ve ark. (1994),  Bayram ve ark. (1998), Bayram ve ark. (1999) ve 

Güngör (2002)’ün elde ettiği bitki boyu değerlerinden daha düşük olmuştur. Origanum vulgare 

ssp hirtum ‘dan elde edilen bulgular, Sarıhan ve ark. (2006)’nın Ankara ekolojik koşullarında 

aynı alttür ile yaptıkları araştırmadan elde edilen bitki boyu değerlerine benzerlik 
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göstermektedir. Karık ve ark. (2007) ise Yalova ekolojik koşullarında daha uzun bitki boyu 
değerleri elde etmişlerdir. Origanum vulgare türünden elde elden bitki boyu değerleri ise; Uzun 

ve Kevseroğlu (2009)’nun Samsun ekolojik koşullarında elde ettikleri bitki boyu değerlerinden 

daha uzun olmuştur. 

Yapılan çalışmada yıllar arasında önemli farklılık saptanamamasına karşın, önceki 

çalışmalara uygun olarak ilk yıl daha kısa olan bitki boyları 2. yılda daha uzun olmuştur. 

 

Yeşil herba verimi (kg/da): İncelenen kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 ve 2011 yılı yeşil 
herba verimlerinde yapılan birleştirilmiş varyans analizi sonucunda yıllar arasında önemli 

farklılık belirlenmiştir. Bu nedenle incelenen karaktere ait sonuçlar her iki yıl için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında, yeşil herba verimi yönünden yapılan varyans 

analizleri sonucunda her iki yılda da çeşitler arasında istatistikî olarak % 1 düzeyinde önemli 
farklılık bulunmuştur. 

Denemede kullanılan kekik çeşit ve genotiplerine ait 2010 yılı yeşil herba verimleri Çizelge 
3’den incelendiğinde; en yüksek değerler O.majorana (430.67 kg/da), ve O. vulgare ssp hirtum 

(karvakrol) (415.00 kg/da) genotiplerinden elde edilmiştir. Bunları O. vulgare ssp hirtum 

(timol) (378.67 kg/da), ve O. vulgare ssp vulgare (411.33 kg/da)genotipleri izlemektedir. 
Ceylan 2002 çeşidi (50.00 kg/da) ise yeşil herba verimi yönünden en düşük grupta yer almıştır.  

2011 yılında en yüksek yeşil herba verimi O. vulgare ssp hirtum karvakrol (3314.81kg/da) 

tipinden elde edilmiştir. O. vulgare ssp hirtum timol (2506.37 kg/da)  genotipi de aynı grupta 
yer almıştır. Bunları O. vulgare ssp vulgare (2007.263 kg/da) izlemektedir. En düşük verim bu 

yılda da Ceylan 2002 çeşidinden (247.640 kg/da) alınmıştır (Çizelge 3). 

İzmir kekiğinden elde edilen yeşil herba verimleri; Ceylan ve ark. (1988), Kırman (1993), 

Ceylan ve ark. (1994), Bayram ve ark. (1999) ve Avcı (2006)’nın elde ettiği verimlerden daha 

düşük olmuştur. İstanbul kekiğinde ise bulgularımız Karık ve ark (2007), Sarıhan ve ark. 
(2006)’nın bulgularından daha yüksektir. 

Çizelge 3. Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 - 2011yılları yeşil herba verimi ortalamaları 

(kg/da) 

Çeşit      /        Yıl 2010 2011 

Tayşi 2002 285.00 b 1425.93 c 

Ceylan 2002 50.00 c 247.64 d 

O. vulgare ssp hirtum (karvakrol) 415.00 a 3314.82 a 

O. vulgare ssp hirtum (timol) 378.67 ab 2506.37 ab 

O.majorana 430.67 a 1303.20 cd 

O. vulgare ssp vulgare 411.33 ab 2007.27 bc 

  EKÖF:127.19     CV:% 14.954             EKÖF:1080.34       CV:% 23.185 

 

Origanum majorana’da Özgüven ve Tansı (1999) Çukurova koşullarında 1.yıl 963.5 - 

1100.0 kg/da ve 2.yıl 885.0 - 970.0 kg/da yeşil herba verimleri elde etmişlerdir. Tekirdağ 
koşullarında Origanum majorana’dan elde edilen sonuçlar araştırıcıların bulgularına benzerlik 

göstermektedir. Tüm çeşit ve genotiplerden elde edilen yeşil herba verim değerleri diğer 

araştırıcıların sonuçlarıyla paralellik göstererek 2. yılda 1. yıla göre önemli düzeyde artış 
göstermiştir.  

Drog herba verimi (kg/da): İncelenen kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 ve 2011 yılı drog 

herba verimlerinde yapılan birleştirilmiş varyans analizi sonucunda, yıllar arasında önemli 
farklılık belirlenmiştir. Bu nedenle incelenen karaktere ait sonuçlar her iki yıl için ayrı ayrı 
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değerlendirilmiştir. 2010 ve 2011 yılları drog herba verimlerinde yapılan varyans analizleri 

sonucunda çeşitler arasında istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli farklılık bulunmuştur. 

Çizelge 4’de görüldüğü gibi 2010 yılı ortalama verilerine göre Ceylan 2002hariç, bütün 

çeşit ve genotipler aynı grupta yer almış ve 149.13 - 213.62 kg/da arasında değişen drog herba 

verim değerleri elde edilmiştir.Ceylan 2002 ise 26.33 kg/da yeşil herba verimi ile diğer grupta 
yer almıştır. 

İkinci yılın ortalama verilerine göre, O. vulgare ssp hirtum (karvakrol)(1359.84 kg/da) en 

yüksek verim grubunu oluşturmuştur. Bu genotipi O. vulgare ssp hirtum (timol) (1095.85 kg/da) 
izlemiştir. O. vulgare ssp vulgare (841.68 kg/da), Tayşi 2002 (683.74 kg/da) ve O.majorana 

(680.83 kg/da) bir alt grupta yeralmıştır. Ceylan 2002(107.11 kg/da) en son grubu oluşturmuştur 

(Çizelge 4.). 

Çizelge 4. Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 - 2011 yılı drog herba verimi ortalamaları (kg/da) 

Çeşit      /        Yıl 2010 2011 

 Tayşi 2002 149.13a 683.74b 

Ceylan 2002 26.33 b 107.12c 

O. vulgare ssp hirtum (karvakrol) 177.56a 1359.84a 

O. vulgare ssp hirtum (timol) 200.59a 1095.85ab 

O.majorana 163.85a 680.83b 

O. vulgare ssp vulgare 213.63a 841.69b 

        EKÖF:70.674    CV:% 18.08       EKÖF:460.382    CV:% 22.385 

 

Ceylan ve ark. (1988), İzmir Seferihisar’dan topladıkları O. onites populasyonları ile 
Bornova ekolojik koşullarında yürüttükleri çalışmada drog herba verimlerinin populasyonlara 

göre değiştiğini ve 1. yıl 43.2 - 106.4 kg/da, 2. yıl 528.7 - 875.3 kg/da arasında değiştiğini 

bulmuşlardır. Kırman (1993), geliştirilmiş O. onites hatlarında drog herba veriminin 357.3 kg/da 

olduğunu bildirmiştir. Ceylan ve ark. (1994), O onites ile yaptıkları çalışmada Menemen 
lokasyonundan 820 kg/da drog herba verimi elde etmişlerdir. Ceylan ve ark. (1999), Origanum 

onites populasyonlarında drog herba verimini 2 yıl ortalaması olarak 1276 kg/da bulmuşlardır.  

Bayram ve ark. (1999), İzmir kekiğinde drog herba veriminin 1. yıl 1087.7 - 1578.0 kg/da, 2. yıl 
856.4 - 1218.1 kg/da arasında değiştiğini bulmuşlardır. Güngör (2002), Manisa Kula’da O. 

onites ile yürüttüğü çalışmada drog herba veriminin 1. yıl 158.6 - 293.9 kg/da, 2. yıl 269.9 - 

803.3 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Avcı (2006), O. onites klonları ile yürüttüğü 

çalışmada 1. yıl drog herba veriminin 131.9 - 631.3 kg/da, 2. yıl drog herba veriminin 612.3 - 
1602.4 kg/da arasında olduğunu bulmuştur. Özgüven ve Tansı (1999), Origanum majorana 

üzerinde Çukurova koşullarında yürüttükleri çalışmada 1.yıl drog herba verimini ortalama 402.4 

kg/da, 2. yıl 383.3 kg/da olarak belirlemişlerdir. Sarıhan ve ark. (2006), Ankara koşullarında O. 
vulgare ssp. hirtum’da yürüttükleri çalışmada ilk yıl drog herba verimlerinin 32.9 - 44.0 kg/da, 

2. yıl 471.1 - 550.4 kg/da arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Uzun ve Kevseroğlu (2009), 

Samsun ekolojik koşullarında O. vulgare genotiplerinde yürüttükleri çalışmada drog herba 
verimini 100.43 kg/da olarak bulmuşlardır.  

Bulgularımız Origanum onites türünde yukarıda özetlenen araştırıcıların bulgularından 

daha düşük olmuştur. Origanum majarona ve özellikle  O. vulgare ssp. hirtum türünde ise daha 
yüksek verim değerlerine ulaşılmıştır. Yaş herba veriminde olduğu gibi drog herba verimlerinde 

de ikinci yılda birinci yıl verim değerlerinden daha yüksek değerler elde edilmiştir.  

Kalite Özellikleri 

Uçucu yağ oranı (%): İncelenen kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 - 2011 yılı uçucu yağ 

oranı birleştirilmiş varyans analizi sonucunda yıllar arasındaki farklılık önemli olmuş, bu 

nedenle sonuçlar her iki yıl için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ayrı yapılan varyans analizlerinde 
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de her iki yılda da uçucu yağ oranı yönünden çeşitler arasında %1 düzeyinde önemli farklılık 
saptanmıştır. 

Çizelge 5’den izleneceği gibi 2010 yılında O. majorana  % 7.23 uçucu yağ oranı ile en 
yüksek grubu oluştururken, diğer bütün çeşit ve genotipler % 3.43 - 4.83arasında değişen 

değerlerle bir alt grubu oluşturmuşlardır. 

Çizelge 5. Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 - 2011 yılı uçucu yağ oranı ortalamaları (%) 

Çeşit      /        Yıl 2010 2011 

 Tayşi 2002 3.47b 4.47c 

Ceylan 2002 3.43b 4.46c 

O. vulgare ssp hirtum (karvakrol) 4.77b 6.80b 

O. vulgare ssp hirtum (timol) 4.83b 7.93ab 

O.majorana 7.23a 8.37a 

O. vulgare ssp vulgare 4.67b 4.87c 

   EKÖF:1.518        CV:% 1.248            EKÖF:1.498       CV:% 9.335   

 

2011 yılında da; O. majorana genotipinden en yüksek uçucu yağ oranı elde edilmiştir (% 

8.37). O. majorana genotipini aralarında istatistiki anlamda farklılık bulunmayan O. vulgare ssp 
hirtum (timol) ile O. vulgare ssp hirtum (karvakrol) izlemiştir. Ceylan 2002 ve Tayşi 2002 

çeşitleri  ile O. vulgare ssp vulgare genotipi en düşük uçucu yağ değerlerini vermişlerdir. 

Ceylan ve ark. (1988), İzmir Seferihisar’dan topladıkları O. onites populasyonları ile 

Bornova ekolojik koşullarında yürüttükleri çalışmada uçucu yağ oranlarının populasyonlara 

göre değiştiğini ve 1. yıl %1.73 - 3.60 arasında olduğunu belirlemişlerdir. Kaya (1990)’nın, 
Antalya, Muğla, Aydın ve Burdur illerinden topladığı Origanum onites örneklerinde uçucu yağ 

oranı %2.12 - 3.18 arasında varyasyon göstermiştir. Ceylan ve ark. (1991), Batı Anadolu 

Origanum onites populasyonlarında uçucu yağ oranının %0.128 - 5.655 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Başer ve ark. (1993), Origanum onites’te uçucu yağ oranını %1.5-4.6 olarak 
belirlemişlerdir. Kırman (1993), Origanum onites hatlarında uçucu yağ oranını %1.66-3.00 

arasında bulmuşlardır. Ceylan ve ark. (1994), Batı Anadolunun farklı yörelerinden topladıkları 

Origanum onites populasyonlarında uçucu yağ oranının %0.5-6.7 arasında değiştiğini 
saptamışlardır. Bayram (1995), Bornova ekolojik koşullarında Oniganum onites ile yürüttüğü 

çalışmada uçucu yağ oranını %2.0 - 2.81 arasında belirlemiştir. Özsoy (1995), Muğla 

yöresinden toplanan İzmir Kekiği populasyonlarında uçucu yağ oranını ortalama %2.48 olarak 
bulmuştur. Marguard ve ark. (1996), Batı Anadolu’da doğal floradan topladıkları Origanum 

onites populasyonlarını kültüre almışlar ve uçucu yağ içeriğini ortalama %0.9 - 2.7 arasında 

saptamışlardır. Kıtıkı ve ark. (1997), Batı Anadolu İzmir Kekiği populasyonlarında uçucu yağ 

oranını ortalama %5.50 olarak bulmuşlardır. Bayram ve ark. (1998), Aydın ili Origanum onites 
populasyonlarında uçucu yağ oranını %0.7 – 4.4 arasında bulmuşlardır.  Bayram ve ark. (1999), 

İzmir kekiği uçucu yağ oranını ilk yıl %2.36 - 3.11 arasında belirlemişlerdir. Ceylan ve ark. 

(1999), İzmir, Muğla ve Antalya yöresinden toplanan Oniganum onites populasyonlarında 
uçucu yağ oranının %2.61 - 5.12 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Güngör (2002), Manisa 

Kula’da O. onites ile yürüttüğü çalışmada uçucu yağ oranını 1.yıl %4.7 – 5.7 ve 2. yıl %3.5 - 

6.6 arasında belirlemiştir. Avcı (2006), O. Onites klonları ile yürüttüğü çalışmada 1.yıl uçucu 
yağ oranını %2.12 - 3.69 arasında 2. yıl %2.77 - 5.56 arasında değiştiğini bulmuştur. Baydar ve 

ark. (2009), Göller Yöresinden toplanan İzmir Kekiği örneklerinde uçucu yağ oranını %1.3-3.7 

arasında bulmuştur. Refaat ve ark. (1992), O. majorana üzerine yürüttükleri çalışmada uçucu 

yağ oranını Romanya kökenli bitkilerde %1.52, Mısır kökenli bitkilerde ise %1.21 olarak 
bulmuşlardır. Özgüven ve Tansı (1999) Origanum majorana üzerinde Çukurova koşullarında 

yürüttükleri çalışmada 1.yıl uçucu yağ oranını %1.39 2. yıl %1.23 olarak belirlemişlerdir. 

Sarıhan ve ark. (2006), Ankara koşullarında O. vulgare var. hirtum’da yürüttükleri çalışmada 1. 
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yıl uçucu yağ oranını %2.45-2.70 arasında 2.yıl %2.97-3.03 arasında belirlemişlerdir. Karık ve 

ark (2007), Yalova ekolojik koşullarında O. vulgare ssp. hirtum populasyonlarında uçucu yağ 

oranını %3.2-6.5 arasında saptamışlardır. Uzun ve Kevseroğlu (2009), Samsun ekolojik 
koşullarında O. vulgare ile yürüttükleri çalışmada uçucu yağ oranının %0.1-0.25 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda, yukarıda özetlenmiş olan araştırmalarda belirtilen düzeylerde ve daha 

üstünde uçucu yağ oranı değerlerine ulaşılmıştır. Bölge koşullarında yetiştirilen farklı Origanum 

türlerine ait tüm çeşit ve genotiplerden elde edilen uçucu yağ oranının yüksek düzeyde olması, 

bitkinin tüm türlerinin yeterli verim değerlerine de ulaşılabildiğinde bölgede rahatlıkla 
yetiştirilebileceğini göstermektedir. Özellikle bölgenin doğal bitki örtüsünde de yayılış gösteren 

türlerden olan. O. vulgare ssp. hirtum’dan elde edilen uçucu yağ oranı değerleri oldukça yüksek 

olmuştur.Origanum majorana türünde ise %8.7 gibi çok yüksek bir değer elde edilmesi 
Akdeniz Bölgesi koşullarının daha uygun olacağı düşünülen bu türün Trakya Bölgesi 

koşullarında da yetiştirilebileceğini göstermektedir. 

Uçucu yağ verimi (l/da): İncelenen kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 ve 2011 yılı uçucu 

yağ verimlerinde yapılan birleştirilmiş varyans analizi sonucunda yıllar arasında önemli farklılık 

belirlenmiştir. Bu nedenle incelenen karaktere ait sonuçlar her iki yıl için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Ayrı yapılan varyans analizlerinde her iki yılda da uçucu yağ oranı 
yönünden çeşitler arasında %1 düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır. 

2010 yılında O. vulgare ssp vulgare ve O. vulgare ssp hirtum (timol) genotipleri en yüksek 
uçucu yağ verimi değerlerini vermişlerdir. O. vulgare ssp hirtum (karvakrol ve O.majorana 

genotipleri uçucu yağ verimleri yönünden bir alt grubu oluşturmaktadırlar. Tayşi 2002 ve 

Ceylan 2002 ise en düşük uçucu yağ verimine sahip olup, son grubu oluşturmaktadırlar (Çizelge 
6). 

2011 yılında; O. vulgare ssp hirtum timol(46.623 l/da) ve O. vulgare ssp hirtum karvakrol 

(45.843 l/da) tipi  genotipler en yüksek uçucu yağ verimi değerlerini vermişlerdir. O.majorana 
(29.613 l/da) ve O. vulgare ssp vulgare (20.940 l/da) bu grubu izlemiş, Tayşi 2002 ve Ceylan 

2002 çeşitlerinden  en düşük uçucu yağ verimi değerleri elde edilmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6.  Kekik çeşit ve genotiplerinin 2010 yılı uçucu yağ verimi ortalamaları (l/da) 

Çeşit      /        Yıl 2010 2011 

Tayşi 2002 1.05c 17.22bc 

Ceylan 2002 0.46c 2.17c 

O. vulgare ssp hirtum 

(karvakrol) 3.17b 45.84a 

O. vulgare ssp hirtum (timol) 4.59a 46.62a 

 O.majorana 2.89b 29.61b 

O. vulgare ssp vulgare 4.87a 20.94b 

  EKÖF:0.502           CV:% 1.902              EKÖF:15.100          CV:% 2.156 

 

Kıtıkı ve ark. (1997), Batı Anadolu İzmir Kekiği populasyonlarında uçucu yağ verimini 53 

l/da olarak bulmuştur. Avcı (2006), Bornova ekolojik koşullarında O. onites ile yürüttüğü 

çalışmada 1. yıl uçucu yağ verimini en yüksek 13.90 l/da 2. yıl ise 53.10 l/da olarak bulmuştur. 

Özgüven ve Tansı (1999), O. majorana’ da uçucu yağ verimini 1.yıl 5.65 l/da 2. yıl 4.95 

l/da olarak saptamışlardır. 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapılmış çalışmalarda 4.95 l/da - 53.10 l/da arasında 

değişen uçucu yağ verimi değerleri elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmada da O. vulgare ssp 
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hirtum türüne aitkarvakrol  (45.84 l/da) vetimol (46.62 l/da)  tiplerinde yüksek yağ verimi 
değerleri elde edilmesi, özellikle uçucu yağ üretiminde bölgede bu tür üzerinde durulması 

gerektiğini göstermektedir. Ayrıca; O. majorana türünde yağ oranının (%8.37) yüksek olması, 

bu türün bitki veriminin artırılmasıyla uçucu yağ üretiminde kullanılabileceğini göstermektedir.  

SONUÇ 

Araştırmamızda, ele alınan kekik çeşit ve genotiplerinin 2011 yılında verim ve kalite 

özelliklerine ait değerleri 2010 yılına göre önemli ölçüde yüksek olmuştur.  

Fide dikiminin 15 Mayıs 2009 tarihinde yapılması, artan sıcaklık ve yağışların kesilmesi 

sonucu fide gelişimini yavaşlatmış ve 2009 yılında verim elde edilememesine neden olmuştur. 

Bölgede yapılacak ilkbahar fide dikiminin mümkün olduğunca erken tarihe alınması ve en geç 
Nisan ayı ortasında tamamlanması uygun olacaktır.  

2011 yılı kekik çeşit ve genotiplerinin kök yapılarını güçlendiği ve gerçek potansiyellerini 
gösterdiği bir yıl olmuştur. Bu yılda çeşitler ve genotipler arasındaki farklılıklar açıkça ortaya 

çıkmıştır. Bu durum, kekik çeşit ve genotiplerinin ekonomik ömürlerini belirleyebilmek için 

daha uzun süreyle izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bölgede kekik tarımı açısından; uzun 
süreli verim denemeleri ile başta sulama olmak üzere kültürel uygulamaları kapsayan 

araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Araştırma sonuçlarından, O. vulgare ssp vulgare ileİstanbul kekiği olarak bilinen O. 

vulgare ssp hirtum türüne ait genotiplerin Tekirdağ ekolojik koşullarında bölgeye en iyi adapte 

olabilecek türler olduğu görülmektedir. 

O. majorana genotipi ise her iki yılda da elde edilen yüksek uçucu yağ oranıyla dikkat 

çekmektedir. Ancak, verim değerlerini arttıracak ıslah çalışmalarına gerek duyulmaktadır. 

Piyasa değeri yüksek olan bu türün Şarköy ilçesi gibi ılıman mikroklima özelliği gösteren 
lokasyonlarda gerek uçucu yağ ve gerekse verim yönünden daha yüksek değerlere ulaşabileceği 

gözönüne  alınmalıdır. 
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ÇÖREKOTU (NİGELLA SATİVA L.)’NDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ 

VERİM VE BAZI BİTKİSEL ÖZELİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET: Çalışma Ankara ekolojik koşullarında 2011 yılında yürütülmüştür. Deneme, Tesadüf 
Blokları Deneme Deseninde 3 farklı ekim zamanı (15 Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan)kullanılarak 3 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada farklı ekim zamanlarının çörekotunun bitki boyu 

(cm), dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı (adet/bitki), tek bitki verimi (g), 1000 tohum ağırlığı 

(g), dekara tohum verimi (kg da
-1
), sabit yağ oranı (%) ve sabit yağ verimi (kg da

-1
) üzerine olan 

etkileri belirlenmiştir. Farklı ekim zamanları, bitki boyunu 29,17-56,53 cm, dal sayısını 1,267-

3,533 adet/bitki,  kapsül sayısını 2,267-5,600 adet/bitki, tek bitki verimini 0,1667-0,600 g, 1000 

tohum ağırlığını 1,973-2,016 g, tohum verimini 16,67-60,00 kg da
-1
, sabit yağ oranını % 21,70-

31,50 ve sabit yağ verimini ise 3,633-18,97 kg da
-1
arasında değiştirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çörekotu (Nigella sativa L.), Ekim zamanı, Verim ve Verim unsurları 

EFFECT OF DIFFERENT SOWING DATES IN BLACK CUMIN (NIGELLA 

SATIVA L.) ON YIELD AND SOME PLANT PROPERTIES 

ABSTRACT: This study was carried out in randomised complete block design with three 

replications under Ankara ecological conditions. The effect of three planting times 15 March, 1 
April and 15 April on plant height, branch and capitulum number per plant, yield per plant, 

thousand kernel weight, seed yield, oil content and oil yield in black cumin were determined. It 

was concluded that variations were reveled as 29,17-56,53 cm in plant height, 1,267-3,533 in 
brunch number per plant, 2,267-5,600 in capitilum number per plant, 0,1667-0,600 g in yield 

per plant, 1,973-2,016 g in thousand kernel weight, 16,67-60,00 kg da
-1

 in seed yield, 21,70- 

 31,50 % in oil content, 3,633-18,97 kg da
-1
 in oil yield.  

Key Words: Black cumin (Nigella sativa L.), sowing dates, yield and yield components 

GİRİŞ 

Çörekotu (Nigella sativa L.) bitkisi Ranunculacea familyasına ait tek yıllık otsu bir bitkidir 

(Kökdil et al., 2006). Çöreotu tohumları binlerce yıldır baharat olarak başta Hindistan olmak 
üzere birçok ülkede kullanılmaktadır. Baharat olarak kullanılmanın yanı sıra çörekotu 

tohumlarından gıda sanayinde unlu mamulleri süslemek ve ürünlere lezzet kazandırmak için de 

yararlanılmıştır (Özel ve ark., 2009, Kızıl et al., 2008). Son yıllarda modern tıpta çörekotunun 

sabit ve uçucu yağının antibakteriyel, antitümor, sakinleştirici, yatıştırıcı, ağrı kesici, kan şekeri 
düşürücü ve düz kasları gevşetici  etkilerinden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır (Nivkavar et 

al., 2003). Bitkinin tarımı dünyada Güney Avrupa, Süriye, Mısır, Sudi Arabistan, Iran, Pakistan 

ve Hindistan vb. ülkelerde yaygın şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde ise Trakya, Kuzey Anadolu 
ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir (Tonçer ve Kızıl, 2004).   

Çörekotu (Nigella sativa L.)’nun yetiştiricilik tekniklerinin belirlenmesi amacıyla gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda araştırma yürütülmüş ve bu çalışmalarla üretimin 

yapılacağı bölgeler için en uygun yetiştiricilik teknikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Özel ve ark., 

(2009)’nın Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında en uygun sıra aralığı ve ekim 

normunu belirlemek için yürüttükleri çalışmada bölge için 15 cm sıra aralığının ve 2 kg da
-

mailto:durankatar@gmail.com
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1
tohumluk miktarının uygun bulunduğunu bildirmişlerdir. Diğer taraftan Tonçer ve Kızıl 
(2004)’ın Diyarbakır koşullarında en uygun ekim normunu belirlemek için yürüttükleri 

çalışmaların da ise en yüksek tohum verimini (82,2 kg/da) 1 kg da
-1
 ekim normundan aldıklarını 

rapor etmişlerdir. Kızıl ve ark., (2008)’nın Diyarbakır koşullarında kışlık ve yazlık olarak 
ekilmesinin ve farklı fosfor dozlarının etkisini belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarında 

kışlık ekimlerin ve 12 kg P2O5 da
-1
’ın en yüksek verimi verdiğini bildirmişlerdir. Çukurova 

koşullarında ise Özgüven ve Şekeroğlu ( 2007)’nun en uygun azot ve fosfor dozunu belirlemek 
için yürüttükleri çalışmada en yüksek verim ve kaliteye 6 kg P2O5 da

-1
 ve  6 kg Nda

-1
 dozunda 

ulaşıldığını bildirmişlerdir. Van ekolojik koşullarında ise Tunçtürk ve ark. (2011)’nın değişen 

fosfor dozlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisini araştırmışlar ve en yüksek 

tohum veriminin 4 kg P2O5 da
-1

 dozundan alındığını ortaya koymuşlardır. Son yıllarda çörekotu 
(Nigella sativa L.) bitkisinin sabit ve uçucu yağlarından eczacılık ve kozmetikte kullanılmaya 

başlanması ile birlikte uçucu ve sabit yağların oranları ve bunların bileşenleri üzerinde de 

çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır (Matthaus and Özcan, 2011; Tuluklu, 2011).  

Çörekotu (Nigella sativa L.) bitkisinin uygun ekim zamanını belirlemeyle ilgili çalışmalar 

da yürütülmüştür. Pakistan’da Mahmood et al. (2012) 15 Ekimde başlayarak 2 hafta arayla 4 
farklı zamanda ekim yapmışlar ve en uygun ekim zamanın 15 Ekim olduğunu bildirmişlerdir.  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin gelişimi, verimi ve etkili madde içerikleri tarımı yapılan 

bitkinin genotipinin yanı sıra bir çok agronomik (yetiştiricilik) uygulamanın (ekim zamanı, 
sulama-gübreleme, ekim normu vb.) etkisi altında ortaya çıktığı bilinmektedir (El-sherbeny et 

al., 2008). 

Bu çalışmanın amacı, Ankara ekolojik koşullarında çörekotu üretimi için en uygun olan 

ekim zamanını belirlemektir. 

MATERYAL ve METOT 

Materyal: 

Araştırmada materyal olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümünden temin edilen çörekotu populasyonu tohumları kullanılmıştır.  

Deneme Yerinin Toprak ve İklim Özellikleri:  

Bu çalışma 2011 yılında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Ankara 

merkezdeki araştırma arazisinde yürütülmüştür.  Araştırmanın yapıldığı deneme alanı düz ya da 
düze yakın eğimde iyi drenajlı orta derin ve az taşlı, killi-tınlı topraklardan oluşmaktadır. 

Toprak pH’sı 8.06, tuz içeriği % 0.041, organik madde % 1.57, kireç oranı %2.65’dir (Çizelge 

1).  

Çizelge 1. Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 

Bünye 
Kireç 

(%) 

Toplam 

Tuz 

(%) 

Yarayışlı 

Fosfor 

(P2O5) 

(kg/da) 

Yarayışlı 

Potasyum 

(K2O) 

(kg/da) 

pH 

Organik 

Madde 

(%) 

Killi-tınlı 2.65 0.041 11.41 215.233 8.06 1.57 

Kaynak: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Denemenin yürütüldüğü Ankara koşullarının 2011 ve uzun yıllara ait iklim verileri Çizelge 

2’de verilmiştir. Uzun yıllara ait yağış (402,1 mm) ile 2011 yılına ait (401,8 mm) yağış yaklaşık 
olarak aynıdır. Otalama yıllık sıcaklıklar dikkate alındığında ise uzun yıllar için 12,0 

o
C olan 

değer 2011 yılı için 10,5 
o
C olduğu görülmektedir. Bitkinin vejetasyon dönemine ait (Mart-

Temmuz) toplam aylık yağışlar dikkate alındığında bitkinin generatif döneme güçlü girmesini 
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sağlayacak olan Nisan ve Mayıs aylarına ait toplam yağışlar 2011 yılında 121 mm olarak 

gerçekleşmiştir (Çizelge 2). 

 

 

 
Çizelge 2. Ankara ekolojik koşullarındaki 2011 ve uzun yıllara ait (1975-2010) iklim verileri.  

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Toplam Yağış (mm) 

2011 28.0 5.0 42.0 35.0 86.0 37.0 13.0 

1975-2010 39.2 33.6 36.1 50.0 49.7 35.1 16.0 

Ortalam Sıcaklık (°C) 

2011 0.2 -0.6 3.0 8.0 12.0 17.0 23.0 

1975-2010 0.3 2.1 6.2 11.3 16.0 20.2 23.5 

Ortalama Nispi Nem (%) 

2011 59.7 62.1 62.4 60.8 60.7 58.9 58.4 

1975-2010 58.2 59.4 61.2 60.8 60.3 59.1 60.0 

 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam/Ortalama 

Toplam Yağış (mm) 

2011 0.2 0.0 81.6 24.0 50.0 401.8 

1975-2010 12.4 18.9 32.5 36.0 42.6 402.1 

Ortalama Sıcaklık (°C) 

2011 21.0 17.0 12.3 8.7 4.6 10.5 

1975-2010 23.2 18.7 13.0 6.8 2.2 12.0 

Ortalama Nispi Nem (%) 

2011 60.4 61.2 57.8 57.3 60.8 60.0 

1975-2010 61.3 63.1 60.7 57.9 59.2 60.1 

 

YÖNTEM 

Deneme, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre üç tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Her parsel 5 m uzunluğunda ve 0,9 m genişliğinde olup, parsel alanı  4,5  
m

2
’dir. Sıra arası 15cm (Tonçer and Kızıl, 2004), sıra üzeri 3cm ve her parselde 6 sıra olacak 

şekilde 3 farklı  zamanında (15 Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan)elle ekim yapılmıştır. Parsel 

aralarında 0.5 m boşluk bırakılmıştır. Bitkiler çıkışlarını tamamladıktan 15 gün sonra sıra üzeri 
mesafelerini 3 cm’e ayarlamak için el ile seyreltme yapılmıştır. Yabancı ot kontrolleri ise el ile 

yapılmıştır. Hasatta, parsel kenarlarından birer sıra ve sıraların baş ve sonlarından 0.5 m kenar 

tesiri olarak atılmıştır. Tek bitki değerleri, her parselden tesadüfen seçilen 10’ar bitki ölçülüp 

tartılarak belirlenmiştir. Dekara tohum verimleri parsel verimleri üzerinden hesaplanmıştır. Yağ 
oranları analizleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Dört 

gram kurutulup öğütülmüş çörekotu tohumu, Soxterm 2000 aygıtında petrol eteriyle 2 saat 45 

dakika süreyle ekstrakte edilmiş, böylece ham yağ içeriği belirlenmiştir. Dekara yağ verimi, 
dekara tohum verimi ve tohumdaki yağ oranları üzerinden hesaplanmıştır. 

Araştırma sonunda elde edilen verilerin Varyans Analizi, Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine göre yapılmıştır. Tüm istatistikî hesaplamalar bilgisayarda MSTAT-C paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı(adet/bitki),  tek bitki verimi 

(g), tohum verimi (kg da
-1
), sabit yağ oranı (%) ve yağ verimi (kg da

-1
) farklı ekim 

zamanlarından % 1 önem düzeyinde etkilenirken, 1000 tohum ağırlığı istatistiki anlamda önemli 
bir düzeyde etkilenmemiştir (Çizelge 3). 

 
Çizelge 3.Farklı ekim zamanlarının çörekotunda verim ve verim öğeleri üzerine olan etkisine ait 

varyans analizi 

V.K. 
S.D

. 

Kareler Ortalaması 

Bitki boyu 

(cm) 

Dal sayısı 

(adet/bitki) 

Kapsül 

say.(adet/bit

ki) 

Tek bitki 

verimi (g) 

1000 dane 

ağırlığı (g) 

Tohum 

verim (kg 

da
-1

) 

Sabit yağ 

oranı (%) 

Sabit yağ 

verimi(kg 

da
-1

) 

Tekerrür 2 15,874 0,173 0,008 0,006 0,001 58,333 0,52 4,44 

Ekim 

Zam. 
2 562,17** 4,103** 8,468** 0,141** 0,001 1.408,3** 87,24** 183,1** 

Hata 4 4,298 0,102 0,069 0,001 0,001 4,167 1,355 1,212 

Genel 8 146,6595 1,12 2,1536 0,0369 0,001 368,75 22,6175 47,49 

CV %   4,81 12,42 6,91 5,32 1,19 5,32 4,6 10,55 

 

(*) %5 düzeyinde önemli, (**) %1 düzeyinde önemli 

Bitki Boyu (cm) 

Çalışmada farklı ekim zamanlarının Ankara ekolojik koşullarında çörekotunun bitki boyu 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür. En yüksek bitki boyu değeri 15 Mart ekiminden (56,53 cm) 

alınırken,  en düşük değer ise 15 Nisan ekiminden (29,17 cm) alınmıştır. Üç farklı ekim 
zamanının ortalama bitki boyu değeri ise 43,08 cm olarak belirlenmiştir (Çizelge 4). Ankara 

ekolojik koşullarında ilkbahar ekimlerinde yaşanacak olan gecikmeler azalan yağışlarla birlikte 

kültür bitkilerinin verim ve verim unsurları üzerinde azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Ekim 
zamanındaki gecikmeye bağlı olarak bitki boyu değerlerindeki görülen azalma bu durumu 

doğrular niteliktedir. 

Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın 82,00 cm, Tonçer and Kızıl (2004)’ın 67,45 cm, 

Özgen ve Şekeroğlu (2007)’nun 100,1 cm ve Mahmood et al. (2012)’un 71,42 cm olarak 

bildirdikleri değerlerden düşük kalırken, Tuncturk et al. (2011)’un 32,8 cm olarak bildirdiği 

değerden yüksek bulunmuştur. Kızıl et al. (2008)’un 55,5-59,0 cm bitki boyu ile de uyum 
göstermektedir. 

Dal Sayısı (adet/bitki) 

Kültür bitkilerinde dal sayısı ekolojik koşullardan ziyade genotipin etkisiyle belirlenen bir 
verim komponentidir. Fakat genotip x çevre interaksiyonu da dal sayısı üzeride önemli etkiye 

sahiptir. Tarımsal üretimde önemli bir çevre faktörü olarak kabul edilen farklı yetiştiricilik 

uygulamaları belirli bir düzeyde dal sayısı üzerinde etkili olmaktadır. Çörekotunda farklı ekim 
zamanları ana sapa bağlı dal sayısını önemli düzeyde değiştirmiştir. En yüksek dal sayısı değeri 

15 Mart ekiminden (3,53 adet/bitki) alınırken,  en düşük değer 15 Nisan ekiminden (1,27 

adet/bitki) alınmıştır. Üç farklı ekim zamanının ortalama dal sayısı değeri ise 2,57 adet/bitki 
olarak tespit edilmiştir. İkinci ekim zamanı olan 1 Nisan ekimi ile birinci ekim zamanı olan 15 

Mart ekimi arasında ise istatistiki anlamda dal sayısı bakımından bir farklılık çıkmamıştır 

(Çizelge 4). 

Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın 5,53 adet/bitki, Tonçer and Kızıl (2004)’ın 6,63 

adet/bitki, Mahmood et al. (2012)’un 5,56 adet/bitki, Tuncturk et al. (2011)’un 3,92 adet/bitki 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

136 

 

ve Kızıl et al. (2008)’un 3,7-6,5 adet/bitki olarak bildirdikleri değerlerden düşük bulunmuştur. 

Bunun en önemli nedeninin kullanılan materyallerin farklılığı ile birlikte çalışmanın yapıldığı 

bölgelerin iklim farklılığı ve çalışmamızda hiçbir şekilde gübre ve sulama uygulaması 
yapmamış olması olduğu düşünülmektedir. 

Kapsül Sayısı (adet/bitki) 

Çörekotu bitkisinde dal sayısına bağlı olarak değişen kapsül sayısı tohum verimi üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Bitkide kapsüller ana dal ve 1. ve 2. derecedeki yan dalların ucunda 

oluşmaktadır. Çalışmada ekim zamanlarının geç kalmasına bağlı olarak dal sayısında olduğu 

gibi kapsül sayılarında da azalma görülmüştür. Ortalama kapsül sayısı 3,81 adet/bitki olarak 

belirlenmiştir. En yüksek kapsül sayısı 5,60 ile 15 Mart ekiminden alınmışken, en düşük değer 
ise 2,27 adet/bitki ile 15 Nisan ekiminden alınmıştır. Kapsül sayısı 1 Nisan ekiminde ise 3,57 

adet/bitki olarak tespit edilmiştir(Çizelge 4). 

Bulgularımız, Tonçer and Kızıl (2004)’ın 8,12 adet/bitki, Mahmood et al. (2012)’un 8,11 

adet/bitki ve Kızıl et al. (2008)’un 6,8-9,5 adet/bitki olarak bildirdikleri değerlerden düşük 

bulunmuştur. Özel ve ark. (2009)’nın bildirdiği 3,59 adet/bitki ve Tuncturk et al. (2011)’un 5,32 
adet/bitki değerleri ile ise uyumludur. 

Çizelge 4.Farklı ekim zamanlarının çörekotunda verim ve verim unsurlarında oluşturduğu 
değerler ve gruplar 

Ekim 

Zaman 

Bitki boyu 

(cm) 

Dal 

sayısı 

(adet/ 

bitki) 

Kapsül 

sayısı 

(adet/ 

bitki) 

Tek bitki 

verimi (g) 

1000 

tohum 

ağırlığı 

(g) 

Dekara 

verim (kg 

da
-1

 ) 

Sabit yağ 

oranı (%) 

Sabit yağ 

verimi 

(kg da
-1

) 

15 Mart    56,53A 3,53A 5,60A  0,60A 1,98 60,00A  31,50A 18,97A 

1 Nisan    43,53B 2,90A 3,57B  0,38B 1,97 38,33B  22,70B 8,70B 

15 Nisan 29,17C 1,27B 2,27C  0,167C 2,02 16,67C  21,70B 3,63C 

Ort. 43,08 2,57 3,81 0,38 1,99 38,33 25,30 10,43 

LSD 4,7 0,724 0,5955 0,0716   4,628 2,639 2,496 

 

Tek Bitki Verimi (g/bitki) 

Tek bitki verimleri birim alan verimi üzerinde etkili olan önemli bir faktördür. Çalışmada 

farklı ekim zamanları tek bitki verimi üzerinde etkili olmuştur. Farklı ekim zamanlarının 
ortalaması olarak tek bitki verimi 0,383 g/bitki olarak belirlenmiştir. Değişen ekim zamanlarına 

bağlı olarak en yüksek tek bitki verimi 15 Mart ekiminden 0,600 g/bitki olarak tespit edilirken, 

en düşük tek bitki verimi 0,167 g /bitki olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Bu değerler Ankara 
ekolojik koşulları için ekim zamanında yaşanacak olan gecikmenin tek bitki verimini ve buna 

bağlı olarak da birim alana tohum verimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yapılan 

literatür taramalarında çörekotunda tek bitki verimine ait değerlere rastlanamamıştır.  

1000 Tohum Ağırlığı (g)  

Ankara ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada farklı ekim zamanlarının çörekotunun 

1000 tohum ağırlığı üzerinde önemli bir etkide bulunmadığı görülmüştür. Buna rağmen farklı 

ekim zamanlarına bağlı olarak 1000 tohum ağırlığı değerleri 1,973-2,016 g arasında değişiklik 
göstermiştir. Ekim zamanlarının ortalaması olarak ise 1000 tohum ağırlığı 1,991 g olarak 

belirlenmiştir(Çizelge 4). Ekim zamanları arasında 1000 tohum ağırlığı bakımından önemli 

düzeyde farkın çıkmaması hatta az da olsa son ekim zamanı olan 15 Nisan ekiminden alınan 
değerin (2,016 g) en yüksek olması ekimde gecikmeye bağlı olarak azalan tek bitki tohum 
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miktarıyla açıklanabilir. 15 Nisan ekiminde bitkiler en az kapsül ve tohum sayısına sahip 
olduklarından her bir bitki azalan sayıdaki tohumu daha fazla irileştirme imkanına kavuşmuştur.  

Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın  2,35 g, Tonçer and Kızıl (2004)’ın 1,83 g, Mahmood 
et al. (2012)’un 2,60 g, Tuncturk et al. (2011)’un 2,39 g ve Kızıl et al. (2008)’un 1,96 g 1000 

tohum ağırlığı değerleri ile uyum göstermektedir. 

Tohum Verimi (kg da
-1

) 

Dekara tohum verimi birçok verim komponentinin etkisi altında oluşmaktadır. Bunların en 

önemlileri bitki başına dal sayısı, kapsül sayısı ve tek bitki verimidir. Ekim zamanı ise bu verim 

komponentlerini değiştiren bir faktör olarak öne çıkmıştır. Tüm bunların sonucunda tohum 
verimi ekim zamanlarındaki değişime paralel olarak farlılık göstermiştir. En yüksek tohum 

verimi değeri 15 Mart ekiminden (60 kg da
-1
) alınırken,  en düşük değer 15 Nisan ekiminden 

(16,67 kg da
-1
) alınmıştır. Üç farklı ekim zamanının ortalama tohum verimi değeri ise 38,33 

kg/da olarak belirlenmiştir. 1 Nisan ekiminden ise 38,33 kg da
-1

 tohum verimi alınmıştır 
(Çizelge 4). Bu da Ankara ekolojik koşullarında ekonomik bir çörekotu üretimi yapabilmek için 

ekimin Nisan ayına kalınmadan yapılması gerektiğini göstermektedir. Hatta mümkün olduğunca 

Mart ayının ilk yarısında ekimin yapılması özellikle tohum verimi açısında çok daha uygun 
olacaktır. 

Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın 145,78-242,32 kg da
-1
, Tonçer and Kızıl (2004)’ın 

74,48 kg da
-1
,  Mahmood et al. (2012)’un 71,42 kg da

-1
 olarak bildirdikleri değerlerden düşük 

kalırken, Kızıl et al. (2008)’un 57,9-79,4 kg da
-1
, Tuncturk et al. (2011)’un 56,10 kg da

-1
 tohum 

verimleri ile uyum göstermektedir. Tohum verimi değerlerinin yukarıda belirtilen bazı 

çalışmalardan düşük kalmasının nedeni çalışmamızın ilkbaharda yürütülmüş olması ve 
gübreleme ve sulama uygulamasının yapmamış olması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

kullanılan materyallerin ve çalışmanın yapıldığı bölgelerin farklılığı da bu farklılıkların ortaya 

çıkmasında önemli bir faktör olmuştur. 

Sabit Yağ Oranı (%) 

Çörekotunda tohumun kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden birisi sabit yağ oranıdır. 

Yapılan çalışmada sabit yağ oranının ekim zamanına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Üç 
farklı ekim zamanının ortalaması olarak sabit yağ oranı % 25,30 olarak belirlenmiştir. En 

yüksek sabit yağ oranı % 31,50 ile 15 Mart ekiminden alınırken en düşük değer ise % 21,70 ile 

15 Nisan ekiminden alınmıştır (Çizelge 4). Bu durum ekimde geç kalmanın diğer verim ve 
verim komponentlerinde olduğu gibi sabit yağ oranında da önemli düzeyde azalmaya neden 

olduğunu göstermektedir. Bulgularımız Matthaus and Özcan (2011)’ın  % 28-36,4 sabit yağ 

oranı ile uyum göstermektedir.  

Sabit Yağ Verimi (kg da
-1

) 

Dekara tohum verimi ve sabit yağ oranları üzerinden hesaplanan sabit yağ verimi de ekim 

zamanlarına bağlı olarak değişmiştir. En yüksek sabit yağ verimi değeri 15 Mart ekiminden 

(18,97 kg da
-1
) alınırken,  en düşük değer 15 Nisan ekiminden (3,63 kg da

-1
) alınmıştır. Üç farklı 

ekim zamanının ortalama sabit yağ verimi değeri ise 10,44 kg da
-1

 olarak belirlenmiştir (Çizelge 

4). Buradan da görüldüğü gibi ekim zamanlarında yaşanan 1 aylık geç kalma sabit yağ verimini 

18,97 kg da
-1
’dan 3,63 kg da

-1
’a kadar düşürebilmektedir. Tabiidir ki bu düşüş miktarı 

çalışmaların yürütüldüğü bölgelerin iklim koşullarına ve çalışmada kullanılan materyallerin 

genotipine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Sabit yağ oranı ve verimi üzerine yürütülen pek 

fazla çalışma olmadığından özellikle sabit yağ verimine ait literatür değerlerine 

rastlanamamıştır. 
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SONUÇ 

Yürütülen çalışmanın tek yıllık olması her ne kadar kesin önerilerde bulunmamız için bir 

engel olsa da elde edilen veriler Ankara ekolojik şartlarında yapılacak olan çörekotu üretimi için 
en ideal ekim zamanının Mart’ın ilk yarısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle ilkbaharda 

mümkün olan en erken zamanda ekimin yapılması önerilmektedir.   

KAYNAKLAR 

El-sherbeny, S. E., Khallil, M.Y., Husseın, M.S. and Aly, M. S., 2008. Effect of Sowing 

Date and Application of Foliar Fertilizer on the Yield and Chemical Composition of Rue (Ruta 

graveolens L.) Herb. Herba Polonica. Vol:54 (1). Pp.47-56. 

Kızıl, S., Kırıcı, S., Çakmak, Ö.  and Khawar, K.M., 2008. Effects of Sowing Periods and P 
Application Rates on Yield and Oil Composition of Black Cumin (Nigella sativa L.). Journal of 

Food, Agriculture & Environment Vol.6(2) : 2 4 2 - 2 4 6 . 

Kökdil, G., İlçim, A,  Özbilgin, B. and Uygun, C., 2006.Morphology and Stem Anatomy of 
Some Species of Genus Nigella L. in Turkey. Ankara Ecz. Fak. Derg. 35 (1) 19 – 41. 

Mahmood, T., Idress, M., Muhammad, N., Alsam, M., Arkam, H.M., Sattr, A. and Ghaffar, 

A., 2012. Effect of Sowing Dates and Method of Sowing on the Yield of Black Cumin (Nigella 

sativa L.). www.psa.ne.pk. Pp.76-79. 
Matthaus, B. and Özcan, M. M., 2011. Fatty Acids, Tocopherol and Sterol Contents of 

Some Nigella Species Seed Oil.  Czech J. Food Sci. Vol. 29. No.2, pp. 145-150. 

Nickavar, B., Mojab, F., Javidni, K. and Amoli, M.A.R., 2003.  Chemical Composition of 
the Fixed and Voletile Oils of Nigella Sativa L. from Iran. Zeitschrift für Naturforschung, 58 

(9), 629-631. 

Özel, A., Demirel, U., Güler, İ. ve Erden, K., 2009. Farklı Sıra Aralığı ve Tohumluk 
Miktarının Çörekotunda Verim ve Bazı Tarımsal Karaktere Etkisi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 13(1):17-

25. 

Özgüven, M. and Şekeroğlu, N., 2007. Agricultural Practices for High Yield and Quality of 

Black Cumin (Nigella sativa L.) Cultivated in Turkey. ISHS Acta Horticulturae 756: 
International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants. 

Tonçer, Ö. and Kızıl, S., 2004. Effect of Seed Rate on Agronomic and Technologic 

Characters of Nigella sativa L. Internatıonal Journal OF Agrıculture & Bıology 1560-
8530/2004/06–3–529–532. 

Tuncturk, M., Tuncturk,R. and Yıldırım, B., 2011. The Effects of Varying Phosphorus 

Doses on Yield and Some Yield Components of Black Cumin (Nigella sativa L.). 
  

http://www.psa.ne.pk/
http://www.actahort.org/books/756/index.htm
http://www.aensionline.org/aeb/2011/371-374.pdf
http://www.aensionline.org/aeb/2011/371-374.pdf


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

139 

 

TÜRKİYE’DE SALEP ADI ALTINDA BİLİNEN BİTKİ CİNS ve TÜRLERİNİN 

COĞRAFİK DAĞILIM ve YETİŞTİRME OLANAKLARI 

Çiğdem Yurum
1
, Kudret Kevseroğlu

1
, Emine Aydın

2 

 

1 
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 55139, Samsun, Türkiye 

2
Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 66200, Yozgat, Türkiye 

 

ÖZET: Orchidaceae familyası içinde yer alan orkidelerde yaklaşık olarak 450 cins ve 20.000 

tür bulunmaktadır. Orkideler dünyanın her yerine yayılmış ve tropik iklimden ılıman iklime, 
bataklıklardan kayalıklara kadar her türlü iklim ve toprak şartlarına adapte olmuşlardır. Türkiye 

genelinde salep elde edilen türler bilhassa kireçli topraklarda yetişirler. 

Salep, Orhcidaceae familyası türlerinden, Orchis ve Ophrys başta olmak üzere Serapias, 
Platanthera, Dactylorhiza v.s gibi yumrulu orkide türlerinin yumrularından elde edilmektedir. 

Salep Anadolu’da genellikle yumrusu toparlak olan türlerden (Orchis ve Ophrys türleri) elde 

edilmekte ise de Doğu Anadolu’da yumrusu dallı olan türlerden (Dactylorhiza türleri) de 

yararlanılmaktadır. 
Salep, yumrulu orkidelerden elde edilmesine karşın tüm yumrulu cinsler bu amaç için uygun 

değildir. Daha çok Orchis, Anacamptis, Ophrys, Serapias, Himantoglossum, Barlia gibi ovoid 

yumrulu olanlarla Dactylorhiza gibi parçalı yumruya sahip orkidelerin değişik türleri salep elde 
edilmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda Platanthera türlerinden de bazı bölgelerde salep elde 

edildiğine dair bilgiler vardır. 

Orchis coriphora L. ve Orchis sancta L. tahminen en başta tercih edilen türlerdir; bunların 
dışında en fazla Anacamptis pyramidalis L., Serapias bergonii E.G.Camus, Serapias orientalis 

(Greuter) H.Baumann & Künkele ve Spiranthes spiralis (L.) Chevall’in yumruları toplanır. 

Bu çalışmada orkide türlerinden Aceras anthropophorum, Traunsteinera sphaerica Steveniella 

satyrioides, Serapias  orientalis, Orchis stevenii, Orchis dinsmorei, Orchis punctulata, Orchis 
sancta, Orchis tridentata, Orchis coriophora , Ophrys  israelitica , Ophrys  attaviria, Ophrys  

cinereophila, Ophrys  leucadica, Ophrys blitopertha, Ophrys  apifera , Ophrys  leucadica, 

Ophrys  apifera, Ophrys tenthredinifera, Ophrys attica, Ophrys umbilicata’nın Türkiye’deki 
dağılışı ve salep’in yetiştirme olanakları ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Salep, yumrulu orkideler, Orchis, Ophrys 

GEOGRAPHICALDISTRIBUTION AND GROWINGFACILITIES OFGENUS 

AND SPECIES OFPLANT KNOWNASSALEPIN TURKEY 

ABSTRACT: The orchids belonging to the Orchidaceae family includes nearly 450 genus and 

20.000 species. Orchids are widespread overall the world are adapted to all climate and soil 
conditions beginning from tropical up to temperate climates and from sloughs up to rocks. 

Sahlep gained species in Turkey are growng specially on calcareous soils.  

Sahlep is obtained from the tubers of orchide species like particularly, , Orchis and Ophrys, and 

Serapias, Platanthera and Dactylorhiza belonging to the Orhcidaceae Sahlep is obtained from 
species with spherical tubers (the species Orchis and Ophrysi) in Anatolia whereas it is obtained 

in East Anatolia from species with branched tubers (Dactylorhiza species). 

Whereas sahlep can be obtained from orchids with tubers all tubered species are not appropriate 
for this aim. The species Orchis, Anacamptis, Ophrys, Serapias, Himantoglossum and Barlia 

with ovoid tubers and the species Dactylorhiza with branched tubers are used in obtaining 

sahlep. There are some information about the prıduction of sahlep from Platanthera species in 

some regions.  
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Orchis coriphora L. and Orchis sancta L. are approximately the most preferred species; outsşde 

these species the tubers of Anacamptis pyramidalis L., Serapias bergonii E.G.Camus, Serapias 

orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele and Spiranthes spiralis (L.) Chevall are the most 
collected ones. 

This work aimed to describe the distribution of the orchids Aceras anthropophorum, 

Traunsteinera sphaerica Steveniella satyrioides, Serapias  orientalis, Orchis stevenii, Orchis 
dinsmorei, Orchis punctulata, Orchis sancta, Orchis tridentata, Orchis coriophora , Ophrys  

israelitica , Ophrys  attaviria, Ophrys  cinereophila, Ophrys  leucadica, Ophrys blitopertha, 

Ophrys  apifera , Ophrys  leucadica, Ophrys  apifera, Ophrys tenthredinifera, Ophrys attica and 

Ophrys umbilicata in Turkey and the possible production of sahlep in Turkey. .  
Key Words: Sahlep, tuber orchids, Orchis, Ophrys 

GİRİŞ 

20. yılın sonlarından itibaren Tıbbi aromatik bitkiler gerek Dünyada ve gerekse Türkiye’de 
büyük önem arz etmiştir ve birçok sektörün ilgi odağı olmuştur. Yani toplayıcının, üreticinin, 

tüccarın, tüketicinin ve kozmetik-parfümeri  ile eczacılık aradığı ve talep ettiği bir konuma 

gelmiştir. 

Bundan yaklaşık 20-30 yıl öncesine kadar doğal floramızda bulunan önemli tıbbi aromatik 

bitkiler doğadan toplanarak ticareti yapılmaktaydı. Aslında halen birçok bitkiler için durum 

değişmemiştir. Ancak doğanın tahribatı, birçok bitkinin yok olması ve doğadan toplanan 
ürünlerdeki etken maddelerin Dünya standardına uymaması yani istenilen kalite düzeyinde 

bulunmaması birçok araştırıcıyı bu bitkilerin yetiştirilmesine teşvik etmiştir ve etmektedir. 

Örneğin; kapari, kekik türleri, kantaron, salep v.s. 

Birçok salep türleri memleketimiz florasında bulunmasına rağmen yok olmaya mahkûm 

olmuştur. Bir zamanlar memleketimizde elde ettiğimiz salepler ihtiyacımızı karşıladığı gibi 
ihracatı da yapılamakta idi. Ancak günümüzde önemli bir ithalatçı ülkekonumuna gelmiş 

durumdayız. Piyasada bulunan veya ithal yoluyla öğütülmüş ve satışa sunulmuş saleplerin 

büyük bir kısmı da ya pirinç ya da buğday nişastasıyla tağşiş edilmiş durumdadır. Bazen de, 

saleple hiç alakası olmayan bu ürünler salep adı altında satılmaktadır.  

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak amacıyla ekonomimize büyük katkısı olacak salep 

türleri ile ilgili çalışmalar memleketimizde ciddi bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmada 
çok yumru veren türler üzerinde durulmaktadır. Bu konudaki başarı hem doğamızdakibitkileri 

acımasızca sürdürülen baskıdan kurtaracak, standartlara uygun ve iç tüketimi karşılayacak ve 

ihracata yönelik faaliyetleri de hızlandıracaktır. 

Salep Hakkında Genel Bilgiler 

Değişik Orchis, Ophrys, Dactylorhiza ve diğer cinslerine ait türlerin çiçek açma 

mevsiminde toplanıp, haşlandıktan sonra güneşte kurutulmuş yumrularıdır. Salep elde edilen 

türler yumrulu, çiçekleri böcek biçiminde, çok yıllık otsu bitkilerdir.  

Çiçekleri kırmızı veya mor renklidir. Hermofrodit bir çiçek yapısına sahip olduğu halde 

allogamdır. Meyve kapsül şeklindedir. Kapsül içerisinde çok sayıda tohum bulunur. Tohumlar 
oldukça küçüktür. 

Salep Anadolu’da genellikle yumrusu toparlak olan türlerden (Orchis ve Ophrys türleri) 
elde edilmekte ise de Doğu Anadolu’da yumrusu dallı olan türlerden (Dactylorhiza türleri) de 

yararlanılmaktadır. 

Salep, Orhcidaceae familyası türlerinden, Orchis ve Ophrys başta olmak üzere Serapias, 

Platanthera, Dactylorhiza v.s gibi yumrulu orkide türlerinin yumrularından elde edilmektedir 
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(Baytop, 1999). Bu bitkilerin toprak altında genellikle iki adet yumrusu vardır. Bunlardan daha 
koyu renkli olanı yaşlı yumru olup, bitki çiçek açıp tohum bağladıktan sonra, bitki aksamıyla 

birlikte kurur. 

Bitkinin hayatını devam ettiren daha açık renkli olan yeni yumrudur.Yurdumuzda 
Orchidaceae familyasından 8 cinse ait 30 tür, salep elde edilmesinde  kullanılmaktadır (Oğuz ve 

ark., 2005). 

Orchidaceae familyası içinde yer alan orkidelerde yaklaşık olarak 450 cins ve 20.000 tür 
bulunmaktadır. Orkideler dünyanın her yerine yayılmış ve tropik iklimden ılıman iklime, 

bataklıklardan kayalıklara kadar her türlü iklim ve toprak şartlarına adapte olmuşlardır. Türkiye 

genelinde salep elde edilen türler bilhassa kireçli topraklarda yetişirler. 

Türkiye’de 24 cinse ait 90 kadar orkide türü bulunmaktadır (Sezik, 1984). Son yıllarda 
tespit edilenlerle birlikte ülkemizde 154 orkide türü bulunmaktadır. Bunların en az %13’ü 

endemik olarak kabul edilir. En çok türe Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, özellikle Muğla ilinde 

rastlanır (Kreutz, 2002). 

Salep Yerine Kullanılanlar 

- CMC 

- Çözünen nişasta 
- Pirinç nişastası 

- Karragenler (E 407) 

- Konyak glikomannanı 
- Guar zamkı (E 412) 

- Tara zamkı (E417) 

- Ksantan zamkı (E 415) 

- Keçiboynuzu özü (E 410) 
 

Bu durum 2 sorunu ortaya koyuyor. 

1. Tabii floramızı tahrip etme, yok etme ve bunların içerisinde endemik olanları bilinçli 
veya bilinçsizce tedbir almadan yok etmektir. 

2.Bu ürünün temini için, gerçek salebin içeriğini taşımayan ürünlere salep diye yurt dışına 

döviz sarf edilmektedir.  

İşte bu durum, Ege bölgesi salep orkidelerinin üretim olanaklarını araştırma projesinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Ege Bölgesi Salep Orkidelerinde Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Yapılan araştırmalar, salep bitkisinin bazı türlerinde birkaç yumru meydana getirmektedir. 
Fazla sayıda kardeş yumru verme özelliği dikkate alınarak planlanan bu çalışmada doğada 

kendiliğinden yetişen ve salep yumrusu elde etmede kullanılan orkide türlerinin seleksiyonu ve 

üretimi hedeflenmiştir. İlk yıl survey ve toplama faaliyetleri, ikinci yıl bitki yetiştirme ve tür 
tayini, üçüncü yıl ise seleksiyon ve kalite analizleri yapılmıştır. 

Toplanan yumrular uygun şartlarda olgunlaştırılıp depolandıktan sonra Sonbahar aylarında 

hazırlanarak fide yastıklarına ve topraksız ortamlara dikildi. Ertesi yılın İlkbaharında çiçek açan 
bitkilerin türleri tayin edilerek oranları belirlendi. Ayrıca bu yıl içinde tür ve lokasyonların 

kaliteleri belirlenerek, süs bitkisi olarak değerlendirilme imkânı olanlar tespit edildi. 

Daha sonra, yeterli kalite özelliklerine sahip olup üretilebilme imkanı olan bitkiler benzer 

özelliklerine göre tür içi gruplara ayrılarak popülasyon çeşit adaylarını oluşturacaktır. Son 
olarak, seleksiyon harici bitkilerin yumruları ağaçlandırma sahaları içindeki uygun yerlere 

dikileceklerdir. 

Ege bölgesi salep orkidelerinde in-vitro koşullarda yapılan embriyo kültürlerinde  Orchis 
laxiflora L., Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea Brig. türlerinden olumlu sonuç alınmıştır 
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(Çağlayan ve ark., 1996). Doğu Akdeniz Bölgesinde yayılan salep orkideleri üzerinde yapılan 

bir çalışmada ise Orchis anatolica Boiss., Orchis coriophora L., Orchis bornmuelleri M. 

Schulze ex Bornm. Ve S. Vomeracea Briq. Embriyo kültürü kullanılarak in vitro’da başarıyla 
kültüre alınmışlardır. En iyi sonuçlar Orchis coriphora türünden alınmıştır. Bu türde 5 ayda 

bitkicik elde edilebilmiştir. Sürgün ucu kültürü kullanılarak ise sadece Orchis anatolica Boiss. 

ve H. Afine Sclechter. türlerinde  çoğalma sağlanmış, fakat aşırı kararmalar nedeniyle bitki elde 
edilememiştir (Gönülşen ve ark., 1996). 

Orkide tohumları besi dokusu içermezler. 40-50 hücreden oluşan çok ilkel bir embriyodan 

ibarettirler. İn-vitro şartlarda önce protokorm denen az farklılaşmış tanecikler oluşur. Daha 

sonra kök ve sürgün meydana gelmektedir. Protokorm oluşturmada Knudson C sıvı ortamının 
kullanılabileceği ve oluşturulan protokormların Alginate-Chitosan ile kaplanarak suni tohum 

oluşturulabileceği bulunmuştur (Oğuz ve ark., 2005). 

İn vitro koşullarda yapılan çalışmalarda tohumların asimbiyotik koşullarda  da 
çimlenmesinin mümkün olduğu belirlenmiştir. Değişik ortamlar, büyüme düzenleyiciler ve  

çevresel faktörler denenirken farklı sonuçlar alınmıştır (Çağlayan ve ark., 1998; Gönülşen ve 

ark. 1996). 

Yapılan deneyler salep için sökülen orkidelerin yumruları alındıktan sonra tekrar yerlerine 
dikilmeleri durumunda tohum üretebileceklerini, hatta çoğu kez bitkinin hayatta kalabileceğini 

göstermiştir (Kreutz, 2002). İstanbul’da yapılan bir denemede 1983 yılı ilkbaharında saksı 

içinde yetiştirilen Orchis simia L. türü, yumruları alındıktan sonra tekrar saksıya dikilmiş ve bu 
bitkilerin yaşamaya devam ettikleri görülmüştür. Bu bitkilerden bazıları 1984 yılıilkbaharında 

çiçek açmış ve yumru alınmıştır (Baytop, 1999).  

Salep Elde Edilişi 

- Salep elde etmek için, yumrular bitki çiçekli iken toplanır. 

- Yalnız yan yumru değerlendirilir. 

- Gövdeyi taşıyan ana yumru değerlendirilmez. 
- Toplanan yumrular su ile yıkanarak temizlendikten sonra, bir sepet içinde 10 dakika 

kadar kaynar suda tutularak haşlanır ve sonra güneşe serilerek kurutulur. 

- Bazı bölgelerde, yumrular ipe dizilmekte ve bundan sonra haşlama ve kurutma işlemi 

yapılmaktadır. 
- Kurutulan yumrular değirmende toz edildikten sonra kullanılır. 

Salep Etken Maddeleri 

-  -NİŞASTA (%8-30) 
- -ŞEKERLER (Glikoz, Fruktoz) 

-  -AZOTLU MADDELER 

-  -GLİKOMANNAN YAPISINDA BİR MUSİLAJ (%11-44) 

Salep Kullanım Alanları 

- -5-10 gr toz salep 100 gr su veya süt ile kaynatılarak sıcak içecek olarak kullanılır. 

- -Müsilaj taşıması nedeniyle kıvam verici olarak dondurma yapımında kullanılır. 
- -Eczacılık sanayinde stabilizatör olarak kullanılmaktadır. 

- -Süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir. 

Salep’e Alternatif Bitki 

Salep üretiminin birçok zorlukları vardır. Birçok araştırıcılar orchis familyası dışında 

salebin etken maddesini taşıyan ve birçok gıda alanlarında ve bilhassa dondurmada ve içecekte 

salebin yerine ikame edebilecek çalışmalar sürdürmektedirler. 
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Bu çalışmalardan Araceae familyasına mensup başka bir ifade ile yılanyastığı bitkisinin 
akrabası olan ve toprak altında yumru oluşturan Konyak (Amorphophallus konjac) bitkisi 

üzerinde durulmaktadır. 

-Bu bitki memleketimizin bitkisi olmayıp ancak Salep’e alternatif olur düşüncesiyle 4 
farklı ilimizin araştırma enstitüsünde (İzmir, Maraş, Samsun, Yalova) yetiştiriciliği 

denenecektir. 

-Çalışmada, öncelikle tohumluk çoğaltım şekilleri, gölgeleme istekleri, bitkinin morfolojik 
özellikleri, kalite ve verim değerleri belirlenecektir. 

-Çalışma sonunda farklı bölgelerde konyak bitkisinin adaptasyonu sağlanarak, salep 

orkidesi tahribatı önlenecek, uygun ekolojiler de ürün çeşitlenmesi sağlanacak, gıda sanayine 

yeni bir hammadde kazandırılacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Birçok tıbbi bitkinin adının bilmediğini veya kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmadığını 

söylemek mümkündür. Ancak salep bunların içinde müstesnadır. Hemen hemen hepimiz ismini 
duyduk veya sıcak bir içecek olarak kullanıldığını ve Maraş dondurmasının ün kazanmasında 

salebin rolünü birçoğumuz bilmekteyiz. 

Ne yazık ki bu bitki için ‘’yok olmaya mahkûm’’ ifadesi doğru değil. Çünkü; bu bitki hatalı 

toplamamız, doğal floranın varlığına değer vermememiz, kültür seviyemizin doğamızı 

koruyacak kadar gelişmemesi ve nice nedenlerden dolayı yok olmuştur.  

Bu kaybolan bitkiyi yeniden floramıza geri getirmek, bu bitkilerden yararlanmak ve 

ihracata yönelik faaliyetlerde bulunmak, arzulanan ve hepimizce de desteklenen bir durumdur. 

İşte bu denli önemli bir bitkinin üretim yollarını aramak, etken maddelerini yükseltmek ve bu 
etken maddelerini çeşitli gıda ürünlerinde kullanmak elbette ziraatçıların, eczacıların ve birçok 

araştırma kurumlarının görevidir. 

Bu yolda atılan her adım aşağıdaki yararları sağlayacaktır; 

1. Salep orkidesi katliamı sonlanacaktır. 

2. Uygun ekolojiler tespit edilerek ve bu ekolojilerde ürün çeşitlenmesi sağlanacaktır. 

3. Son yıllarda gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bu maddenin ülkemiz açısından gıda 
sanayine kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Bunlara ilaveten aynı etken maddeyi (Glikomannan) sağlayan alternatif yollarda aramak 
ekonomimize ve sanayimize hiçte küçümsenmeyecek miktarlarda gelirler sağlanacağını 

unutmamak gerekir. 
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SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AHIR GÜBRESİ YERİNE HIZAR TALAŞI 

KULLANILMASININ VERİME OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

İsmail KARA 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR 

ÖZET: Safran (Crocus sativus L.) türünün kurutulmuş stigmalarına verilen addır. Bitki de bu 

adla anılır. Bitki boyu 20-30 cm olup yaprakları ile beraber sonbaharda mor renkli çiçekler açan 

hem süs bitkisi olacak kadar güzel hem de dünyanın en pahalı baharatının elde edildiği soğanlı 
bir bitkidir. Safran yetiştiriciliğinde ekim yapılırken soğanların üzeriahır gübresi ile 

örtülmektedir. Sığır gübresi ile birlikte birçok yabancı ot tohumu da geldiğinden yabancı otlar 

temizlenirken bitkilerde zarar görebilmektedir. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü tarafından 2005 yılında Safranbolu ve Eskişehir lokasyonlarında gübreli ve talaşlı 

denemeler kurulmuştur. Aynı irilikteki safran soğanları 25 cm sıra arası ve 10 cm sıra üzeri 

mesafede, metrekareye 40 bitki gelecek şekilde 4 tekerrürlü olarak sığır gübresi ve ince hızar 

talaşı ile safran soğanlarının üzeri örtülmek suretiyle yapılmıştır.  2005 yılında çiçek, 2006 
yılında soğan hasadı yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Ahır gübresi yerine ince 

hızar talaşı kullanılarak yabancı ot gelişmesinin önüne geçilebileceği, safran veriminin istatistik 

olarak önemsiz bulunsa da rakamsal olarak bir miktar düştüğü belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, Hızar talaşı, Ahır gübresi 

ABSTRACT, A STUDY ON THE EFFECT OF FERTILIZING BY USING 

SAWDUST INSTEAD OF COWPAT IN SAFFRON FARMING 

ABSTRACT: "Saffron" word is the name of the dried stigmas of Crocus sativus L. species. 

The plant is also referred to as this name. While planting, the saffron bulbs are layered with 

cowpat in saffron farming. Since weed seeds can also be mixed up in the cowpat, the plants can 
get harmed while getting rid of the weeds. Experimentations were set up with fertilizer and 

machining in Safranbolu and Eskisehir locations by Eskisehir Transition Zone Agricultural 

Research Institute in 2005-2006 years. It was determined by sprinkling the saffron bulbs with 

cowpat and sawdust with 4 recurrence settling the same sized saffron bulbs like 25 cm between 
rows and row over 10 cm in distance planting 40 plants for per square meters. It was determined 

that it is possible to obviate the development of weed by using sawdust instead of cowpat. It 

was also determined that although saffron yield is unimportant statistically, it is diminished a 
few in numbers. 

Key Words: Saffron, Crocus sativus L., Sawdust, Cowpat 

GİRİŞ 

Safran tarımı eskiden ülkemizde çok önemli idi ve drog ticaretinde önemli bir yeri vardı. 

Osmanlılar döneminde ihracatımız 9-10 tona kadar çıkmıştı. Safranbolu, İstanbul, Tokat, İzmir, 

Adana ve Şanlıurfa civarında yetiştirilen safranın ekim alanları giderek azaldı ve yalnız 

Safranbolu yöresinde yetiştirilmeye başlandı. Önceleri bu yörede 40 kadar köyde yetiştirilen 
safran, 1960 da yalnız iki köyde yetiştirilir oldu. Bugün  adını safrandan alan  Safranbolu’nun 

birkaç köyünde  yetiştirilmekte ve yılda 10 kg. civarında Safran üretilmektedir. 

Ülkemizin yıllık ihtiyacı olan  1000 kg civarındaki safran yurt dışından alınmaktadır. 

Konunun ciddi bir şekilde ele alınması yeni ve verimi arttırıcı, hasadı kolaylaştırıcı tekniklerle 

birlikte ürünün Dünya pazarlarının isteklerine uygun kurutulmasının sağlanması şarttır 
(Anonim,2011; Arslan, 1986). 
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Safran kırmızımtrak turuncu renkli, kolaylıkla kırılabilen uçları biraz daha geniş iplikçikler 
halindedir. Tam olanlar uçta üç parçalıdır. Acımsı lezzetli, kuvvetli ve özel kokuludur. 

 

        Resim 1. Safran Çiçeği              Resim 2.Safran 

Uçucu ve sabit yağ, acı madde (pikrokrosin) ve kırmızı renkli boyar maddeler (krosin) 

taşımaktadır. 

Sinir sistemi uyarıcısı, iştah açıcı, adet söktürücü etkileri yanında koku ve renk verici 

olarak da kullanılmaktadır ( Baytop,1999).  Renk verici olarak bir ölçü safran 100 000 katı suyu 

belirgin bir şekilde sarıya boyamaktadır. Bundan dolayı Almanlar “Safran mutfağı sarıya boyar” 
derler (Arslan, 1986). Ayrıca zerdenin terkibinde yer alır. Avrupa ülkelerinde pasta ve 

böreklerde, Türkiye’de lokumlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda antitümör etkisi olduğu da 

belirtilmektedir. 

Anadolunun iklimi safran elde etmek için uygundur. Piyasanın isteği ve satış fiyatı daima 

artmaktadır. Bu nedenle memleketimizde safran üretimi işçilik ücreti düşük ve kalabalık aileler 

için bir yan kazanç ürünü olarak çok yararlı olacaktır (Baytop,1999). Hasat zamanının diğer 
ürünlerin hasat-harmanından sonraya rastlaması safran üretimi için bir avantajdır. 

Soğanlar uyku zamanları olan yaz mevsiminde dikilir. Bitkilerin sıklığına ve büyüklüğüne 
bağlı olarak 1 da için 400-800 kg civarında soğana ihtiyaç vardır. Genellikle soğanlar ne kadar 

büyük olursa o kadar çok çiçek üretir. 1.5 cm den küçük çaptaki soğanlar ayrı bir fidanlıkta 

dikilebilir büyüklüğe gelinceye kadar bekletilir. Soğanlar 10 cm derinliğe dikilmelidir. Talaş 

gibi bir örtüyle bu yatakların üstü örtülür. Bu, toprak nemini korur ve yabani otlardan 
korunmasına yardımcı olur.  

Ekim ayı ortalarında safranlar çiçek açmaya başlar. Çiçekler sabah çiğ kalktıktan sonra 
tomurcukken ve akşamüzeri olmak üzere günde iki defa toplanır. Toplanan çiçekler gölge bir 

yerde serilir. Gölgede çiçekler açmaya başlar. Çiçeklerin içinde kırmızı renkli üç parçalı 
stigmalar vardır. Bu stigma üç parçanın birleştiği yerin yarım cm kadar altından beyaz kısmın 

başladığı yerden elle veya cımbızla koparılarak bir kağıt üzerine konur. Geleneksel kurutmada 

tepsiye serilen stigmaların üzerine balmumu dökülerek kurutulmaktadır ancak bu kaliteyi 
düşürmektedir. Bunun yerine  stigmalar kurutma dolabında veya 30˚C ye ayarlanabilen bir 

fırında 24 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda stigmalar tamamen kurumuş olur ve safran elde 

edilmiştir. Elde edilen bu safran ışık almayan tahta kutulara konularak muhafaza edilir. 

Stigmaların kurutma dolabında veya fırında kurutulması açıkta kurutulan safrandan daha kaliteli 

safran elde edilmesine imkan sağlamaktadır.  

Safran çiçeklerinden stigmaların ayıklanması biraz yorucu olmaktadır.150-200 000 

çiçekten bir kg. safran elde edilmektedir. Çiçekleri toplamak ve stigmaları ayıklamak çok zaman 

alır. Orta Otagoda yapılan araştırmaya göre 1000 tane çiçek toplamak 45-55 dakika alır ve 
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stigmalarını ayıklamak da 100- 130 dakika sürer. Bu da 1 kg kuru safran elde etmek için 370-

470 saat gerektiğini gösterir.(Anonim, 2012  ) 

Bir tarladan üç yıl üst üste yararlanılır. Bazı kaynaklarda 10 -12 yıl yararlanıldığı 
yazılmaktadır. Enstitümüzde 5 yıl sökülmeden çiçek hasadı yapılmıştır. Safran soğanları 

Haziran Temmuz aylarında yaprakları tamamen kuruduktan sonra topraktan sökülerek serin ve 

karanlık bir yerde ekim zamanına kadar muhafaza edilmelidir. Safran ekilmiş 6-7 yıl sonra  
tekrar safran ekilebilir.  

Eskişehir ekolojik koşullarında yapılan bu çalışmada, Karabük orijinli Crocus sativus L 

bitkisini Ahır gübrelemesi ve  hızar talaşı uygulamalarında yetiştirilmiş ve bu iki farklı 

uygulama uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkileri tespit edilmiştir.  

MATERYAL 

Çalışmada kullanılan safran soğanları Karabük İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

aracılığı ile Safranbolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından temin 
edilmiştir.Ekim sırasında kullanılan yanmış sığır gübresi vatandaştan temin edilerek fostoxin ile 

ilaçlanmıştır. Hızar talaşı olarak marangozlardan temin edilen çam talaşı kullanılmıştır. 

Çizelge 1.Deneme yıllarındaki yağışlar 
  UZUN YILLAR 2005 2006 

OCAK 40,3 19,4 53,5 

ŞUBAT 34,2 47,5 29,1 

MART 17,4 48,3 25,2 

NİSAN 72,8 38,3 8,9 

MAYIS 43,5 53,6 23,5 

HAZİRAN 0,0 33,8 12 

TEMMUZ 0,3 48,5 37,5 

AĞUSTOS 7,2 10,5 0,0 

EYLÜL 8,1 15 58,4 

EKİM 0,6 13,4 46,8 

KASIM 5,4 41,5 13,3 

ARALIK 61,6 20,7 7,8 

METOT 

Denemeler dört tekrarlamalı Tesadüf blokları deneme deseninde Enstitü arazisinde ve 

Safranbolu’da çiftçi tarlasında kurulmuştur. Çapları 20 mm den büyük soğanlar ağırlık 

bakımından da eşit olacak şekilde parsellere m² de 40 bitki, 25 cm sıra arası, 10 cm sıra üstü 
mesafe ve 10 cm derinlikte olacak şekilde ekilmişlerdir. 4 parselin üstü yanmış ahır gübresi ile 

diğer dört parselin üstü ise ince hızar talaşı ile örtülmüştür. Çiçeklenme başladıktan sonra her 

sabah tomurcukken hasat edilip laboratuarda açtıktan sonra stigma hasadı yapılarak 
Enstitüdekiler kurutma dolabında 30°de 24 saat bekletilerek, Safranbolu’dakiler açık ortamda 

kurutulmuşlardır. Elde edilen veriler, JUMPS  istatistik programında, Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre değerlendirilmiş, varyans analizi sonuçlarına göre istatistiksel olarak önemli 

çıkan ortalamaların karşılaştırılması EGF (%5)’e göre yapılmıştır. 

Çizelge 2.  Deneme Yıllarındaki Çalışma Takvimi 

Lokasyon ESKİŞEHİR SAFRANBOLU 

Yapılan İşler 2005 2006 2005 2006 

Soğanların ekimi 18.08.2005  25.08.2005  

Sulama 20.08.2005    

Çiçek hasadı başlangıç 21.10.2005 18.10.2006 26.10.2005  

Çiçek hasadı sonu 13.11.2005 02.12.2006 29.11.2005  

Soğan hasadı  22.05.2006  30.05.2006 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Safran Verimi: 2005 ve 2006 yıllarında Eskişehir ve Safranbolu’da Tesadüf Blokları Deneme 

Deseninde 4 tekerrürlü, gübreli ve talaşlı ekim yapılarak iki deneme kurulmuştur. 

Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2006 yılında Safran verimi her 

iki lokasyonda da yüksek bulunmuştur. (Tablo 1) 

Tablo 1.  2005-2006 yıllarında Safranbolu ve Eskişehir Lokasyonlarında elde edilen Safran verimi (g/da) 

Lokasyon/Yıl Safran Verimi gr/da 

SAFRANBOLU 2006 647,50  a 

ESKİŞEHİR 2006 618,75 a 

ESKİŞEHİR2005 359,00b 

SAFRANBOLU2005 343,62 b 

CV (%) 12.3 

LSD (Yıl) (0,05) 63,6 

 

Lokasyonlar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Safranbolu 
lokasyonunda   495,56250 gr/da , Eskişehir lokasyonunda ise 488,87500 gr/da safran verimi 

elde edilmiştir. Gübre ve talaş uygulamaları arasındaki fark istatistiki olarak önemli çıkmamıştır 

(Tablo 2.) 

Tablo 2. Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübre ve talaş uygulamalarının safran verimi üzerine 

etkisi (gr/da) 

Lokasyon Safran Verimi 

(gr/da) 

Uygula

ma 

Safran Verimi (gr/da) 
SAFRANBOL

U 
495,56a GÜBRE 500,06a 

ESKİŞEHİR 488,87a TALAŞ 484,37a 

CV %  12,3  12,3 

LSD (0,05)= Ö.D LSD 

(0,05) 

Ö.D 
Ö.D:Önemli değil 

Soğan Verimi (kg/da): 2005 Yılında kurulan denemelerin soğanları 2006 yılında hasat 

edilmiştir. Talaşlı ekimlerde soğan verimi her iki lokasyonda da gübreli ekimlerden daha yüksek 
olmuş ancak bu fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Tablo 3) 

Tablo 3. İki farklı lokasyonda gübre ve talaş uygulamalarının soğan verimi üzerine etkisi 
(kg/da) 

Uygulama/Lokasyon Soğan Verimi (kg/da) 

TALAŞ,ESKİŞEHİR 1060,00a 

TALAŞ,SAFRANBOLU 976,75a 

GÜBRE,SAFRANBOLU 742,50a 

GÜBRE,ESKİŞEHİR 664,75a 

CV % 27,6 

LSD (0,05) ÖD 

 

Eskişehir loklasyonundan elde edilen soğan miktarı (862,37 kg/da) Safranbolu 

lokasyonundan elde edilen miktardan (859,62 kg/da), Talaşlı ekimden elde edilen soğan miktarı 

da (1018,37 kg/da) gübreli ekimden elde edilen soğan miktarından (703,62 kg/da) daha fazla 

bulunmuştur. Lokasyonlar arasındaki soğan verimleri arasındaki fark istatistik olarak önemli 
bulunmamıştır. Uygulamalar arasındaki fark ise % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur.  Talaş 

uygulamasında 1018,37 kg/da, gübre uygulamasından ise 703,62 kg/da soğan verimi  elde 

edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübre ve talaş uygulamalarının soğan verimi 

üzerine etkisi (kg/da) 

Lokasyon Soğan Verimi kg/da Uygulam

a 

Soğan Verimi kg/da 

ESKİŞEHİR 862,37a TALAŞ 1018,37a 

SAFRANBOLU 859,62a GÜBRE 703,62b 

CV % 27,6  27,6 

LSD (0,05) Ö.D LSD (0,05) 290,8 

 

Soğan Sayısı (Adet/da): Eskişehir ve Safranbolu denemelerinde elde edilen soğan sayıları tablo 
6’da   görülmektedir. Safranbolu lokasyonundan elde edilen soğan miktarı 123 750 adet/da ile 

Eskişehir lokasyonundan elde edilen soğan miktarından ( 115000 adet/da) sayısal olarak daha 

fazla olmuştur. Lokasyonlar arasındaki fark soğan sayısı üzerine etkisi önemli bulunmamıştır 

(Tablo 5). 

Tablo 5. Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübre ve talaş uygulamalarının soğan sayısı 

üzerine etkisi (adet/da) 
Lokasyon Soğan Sayısı 1000  Adet/da Uygulama Soğan Sayısı 1000  Adet/da 

SAFRANBOLU 123,75a GÜBRE 130,50a 

ESKİŞEHİR 115,00a TALAŞ 108,25a 

CV %  21  21 

LSD (0,05) Ö.D LSD (0,05) Ö.D 

 

Soğan sayıları Safranbolu lokasyonunda gübreli ekimde 134000 adet/da ile en yüksek 
olurken Eskişehir lokasyonundaki talaşlı ekimde en düşük 103000 adet/da olarak bulunmuştur. 

Lokasyonlar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Tablo 6) 

Tablo.6. İki faklı lokasyonda gübre ve talaş uygulamalarının soğan sayısı üzerine etkisi 
Uygulama/Lokasyon Soğan sayısı (1000adet/da) 

GÜBRE,SAFRANBOLU 134,00a 

GÜBRE,ESKİŞEHİR 127,00a 

TALAŞ,SAFRANBOLU 113,50a 

TALAŞ,ESKİŞEHİR 103,00a 

CV % 21 

LSD (0,05) Ö.D 

 

Çiçek Sayısı (1000 adet/kg): Eskişehir ve Safranbolu  lokasyonlarında 2006 yılında elde edilen 
çiçek sayısı 2005 yılından daha fazla olmuştur ve bu fark % 5 seviyesinde istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. En yüksek 2006 yılında  Safraboluda 118,25adet/da  ve en düşük çiçek 

sayısı ise Safranboluda 2005 yılında (60,00 adet/da) elde edilmiştir.(Tablo 7) 

Tablo. 7. 2005-2006 yıllarında Safranbolu ve Eskişehir Lokasyonlarında elde edilen  çiçek 

sayısı (adet/da) 
Lokasyon/Yıl Çiçek sayısı 1000 adet /da 

SAFRANBOLU 2006 118,25a 

ESKİŞEHİR 2006 106,00a 

ESKİŞEHİR 2005 68,00b 

SAFRANBOLU 2005 60,00b 

CV % 11,8 

LSD (0,05) 14,0 
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Safranbolu lokasyonundan elde edilen çiçek sayısı (89125 ad/da) Eskişehir’den elde edilen 
çiçek sayısından (87000 ad/da) daha fazla bulunmuş, ayrıca gübreli olarak yapılan ekimden elde 

edilen çiçek sayısı da (89562 ad/da) talaşlı olarak ekilenlerden (86562 ad/da) daha yüksek 

bulunmuş ancak aradaki fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır. İki lokasyonun ortalama 
çiçek uzunluğu gübreli ekimde ( 39,88 mm) talaşlı ekimdeki çiçek uzunluğundan (38,84) 

rakamsal olarak daha yüksek bulunmuştur. (Tablo 8) 

Tablo.8 Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübreli ve talaş uygulamalarından elde edilen 

çiçek sayısı (adet/da) 
Lokasyon Çiçek sayısı 1000 adet /da Uygulama

ma 

Çiçek sayısı 1000 adet /da 

SAFRANBOLU 89,12a GÜBRE 89,56a 

ESKİŞEHİR 87,00a TALAŞ 86,56a 

CV % 11,8  11,8 

LSD (0,05) Ö.D  Ö.D 

 

Çiçek Uzunluğu (mm) : Çiçek uzunluğu Safranbolu lokasyonunda 2005 yılında en yüksek 

(43,00 mm) Eskişehir lokasyonunda 2005 yılında en düşük ( 35,56 mm) olarak bulunmuş ve bu 

fark istatistik olarak % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur.(Tablo 9) 

Tablo.9. 2005-2006 yıllarında Safranbolu ve Eskişehir Lokasyonlarında elde edilen  çiçek 

uzunluğu (mm) 
Lokasyon/Yıl Çiçek Uzunluğu mm 

SAFRANBOLU 2005 43,00a 

ESKİŞEHİR 2006 40,80a 

SAFRANBOLU 2006 40,08a 

ESKİŞEHİR 2005 35,56b 

CV % 3,5 

LSD (0,05) 3,16 

 

Safranbolu lokasyonundaki çiçeklerin uzunluğu (41,54 mm)  Eskişehir’dekilerden (38,18 
mm) daha uzun olarak ölçülmüş Lokasyonlar arasındaki bu fark istatistik olarak % 5 

seviyesinde önemli bulunmuştur. Her iki gübreli ve talaşlı uygulamalar arasındaki fark önemli  

bulunmamıştır (Tablo 10). 

Tablo.10. Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübre ve talaş  uygulamalarının çiçek uzunluğu 

üzerine etkisi (mm) 
Lokasyon Çiçek Uzunluğu mm Uygulama Çiçek Uzunluğu mm 

SAFRANBOLU 41,54a GÜBRE 39,88a 

ESKİŞEHİR 38,18b TALAŞ 39,84a 

CV % 3,5  3,5 

LSD (0,05) 2,23  Ö.D 

 

Stigma uzunluğu (mm):Stigma uzunlukları yıllar arasında farklı bulunmuş en uzun stigma 

2006 yılında Eskişehir lokasyonunda 42,37 mm.ve en düşük yine Eskişehir lokasyonunda 
(35,32 mm) 2005 yılında tesbit edilmiştir. Yılar arasındaki farklılık istatistik olarak % 5 

seviyesinde önemli bulunmuştur.(Tablo 11) 
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Tablo 11. 2005-2006 yıllarında Safranbolu ve Eskişehir Lokasyonlarında elde edilen  stigma 

uzunluğu  (mm) 
Lokasyon/Yıl Stigma Uzunluğu (mm) 

ESKİŞEHİR 2006 42,37a 

SAFRANBOLU 2006 41,58a 

SAFRANBOLU 2005 39,12b 

ESKİŞEHİR 2005 35,32c 

CV %  10,5 

LSD (0,05) 1,82 

 

İki yılın ortalama değerlerine göre stigma uzunluğu Safranbolu lokasyonunda 40,35 mm ile 

en yüksek, Eskişehir lokasyonunda (38,85 mm) ile en düşük , talaşlı ekimde daha uzun  (39,75 

mm) gübreli ekimde ise daha kısa (39,44 mm ) olarak bulunmuş olup stigma uzunlukları 
arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmamıştır.(Tablo 12) 

Tablo:12 Eskişehir ve Safranbolu lokasyonunda gübreli ve talaş uygulamalarının stigma 
uzunluğu üzerine etkisi(mm) 

Lokasyon Stigma Uzunluğu (mm) Uygulamalar Stigma Uzunluğu (mm) 

SAFRANBOLU 40,35a TALAŞ 39,76a 

ESKİŞEHİR 38,85b GÜBRE 39,44a 

CV % 2,99  2,99 

LSD (0,05) Ö.D  Ö.D 

 

SONUÇ 

Eskişehir ekolojik koşullarında yapılan bu çalışmada safran bitkisinin sorunsuz bir şekilde 

yetiştirildiği belirlenmiştir.  

Safran soğanlarının ekimi sırasında ahır gübresi yerine  ince hızar talaşı kullanıldığı 
taktirde kayda değer verim kaybı olmamakta, soğan verimi (kg/da) artmakta, yabancı ot 

mücadelesi kolaylaşmaktadır. Ayrıca soğan hasadında da soğan kaybı azalmakta, görünümü 

daha canlı olmaktadır. 
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FARKLI HAŞHAŞ(Papaver somniferum L ) HATLARININ ESKİŞEHİR 

EKOLOJİK KOŞULLARINDA VERİM,  VERİM UNSURLARI VE MORFİN 

VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ 
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1  
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir,  

ferda92@hotmail.com,  0 222 3240300 
2 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara 

ÖZET: Eskişehir koşullarında bazı haşhaş (Papaversomniferum L.) hatlarında verim, verim 

unsurları, morfin oranı ve morfin veriminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2011 
yılında, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma alanında 

yürütülmüştür. Araştırmada, Enstitü tarafından geliştirilen 11 hat ve 5 çeşit standart olarak 

kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. 

Çalışmada bitki boyu, dal sayısı, kapsül indeksi, yıldız sayısı, kapsül ve tohum verimi, morfin 
oranı ve morfin verimleri incelenmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü Eskişehir lokasyonunda 

tohum verimi değerleri174-139 kg/da, kapsül verimi 147-120 kg/da, morfin oranı % 0.75-0.49, 

morfin verimi 1084-616 gr/da arasında değişmiştir.    
Anahtar Kelimeler: Haşhaş, Morfin, Tohum, Kapsül, Tebain  

DETERMINATION OF YIELD, YIELD COMPONENTS AND MORPHINE 

YIELD OF DIFFERENT POPPY LINES UNDER ESKIŞEHIR ECOLOGICAL 

CONDITIONS 

ABSTRACT: It was aimed to determinate yield, yield components, morphine content and 

morphin yield of some poppy lines. The study was carried out at the experiment field of 

Transitional Zone Agricultural Research Institute. In the study, 11 lines and 5 control varieties 

were used as material. The experiment was designed as randomised black design with four 
replications. In the study, plant height, number of branches, capsule index, number index, 

number of stigma, yield of capsule and seed, morphine content and morphine yield were 

studied. According to results of the study carried out in Eskişehir location, seed yield 139-174 
kg/da, capsule yield 120-147 kg/da, morphine content 0.49-0.75 %, morphine yield 616-1084 

g/da were found. 

Key Words: opium poppy, morphine, seed, capsule, thebaine 
 

GİRİŞ 

Haşhaş, tohum ve yağından gıda olarak yararlanılan, çiçeklerinden ve kuru kapsüllerinden 

dolayı süs bitkisi olarak değerlendirilen, aynı zamanda tıbbi amaçlar için kullanılan çok yönlü 
bir bitkidir. Kapsüllerinde bulunan, özellikle morfin, papaverin, tebain ve kodein gibi alkaloitler 

önemli ilaç hammaddeleridir. Eczacılıkta; analezik ve spazm giderici olarak bu maddelerden 

yararlanılmaktadır (Gümüşçü 2002). 

Anadolu’da haşhaşın Hititlerden beri tarımının yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde 

narkotik özelliğinden dolayı, Birleşmiş milletler kontrolünde üretimi yapılan bir bitkidir. 
Dünyada Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan ve çek Cumhuriyeti ile 

son yıllarda Çin’de haşhaş ekimi yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Türkiye ve 

Hindistan geleneksel haşhaş üretici ülkeler olarak kabul edilmektedir. Dünya haşhaş ekim 

alanının  % 50 den fazlasını Türkiye oluşturmaktadır. Ancak morfin üretiminde, dünya 

mailto:ferda92@hotmail.com
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üretiminin %17’sini oluşturmaktadır (Anonim a, 2009).  Ülkemizde haşhaş tohumu uyuşturucu 

madde içermediği için serbest piyasa şartlarında işlem görmektedir. Haşhaş tohumları %40-50 

oranında yağ içermekte olup, yemeklik yağ bakımından önem taşıyan lineloik asit bakımından 
zengindir (İlisulu, 1972). Tohumdaki yağ oranının yüksekliği ve kalitesinden dolayı bu bitki yağ 

bitkisi olarak da kabul edilmektedir. Çiftçi için geleneksel değerini koruyan bu bitkinin 

tohumlarının serbest piyasa şartlarında yüksek fiyatlarla satılması ve ihracat olanağının olması 
haşhaş tohum üretimini vazgeçilmez  kılmaktadır. Ülkemizde yıllara göre değişmekle beraber 

yılda 25.000 ton civarında haşhaş tohumu ihracatı gerçekleşmekte olup, bu ihracattan yılda  30 

milyon $ civarında döviz girdisi sağlanmaktadır. Dünya haşhaş tohum piyasasında özellikle 

beyaz ve gri haşhaş tohumları tercih edilirken, iç tüketimde sarı renkli haşhaş tohumları tercih 
edilmektedir. Genel olarak hem iç hem de dış piyasada yıllara göre değişmek ile beraber tohum 

rengi bakımından fiyat dalgalanmaları yaşanmaktadır. 

Daha önce ülkemizde uygulanmış olan yasaklardan önce genetik stokların oluşturulamamış 

olması, yetiştirme tekniklerinin yeterince uygulanmaması ve böyle sebeplerden dolayı 

yetiştirilen haşhaşlarda morfin oranları çok düşmüştür. Bu durum ülkemizde kurulmuş olan ilk 
ve tek alkaloid fabrikasının verimliliğini azaltmış; morfin maliyeti artmış, pazarlamada bazı 

sıkıntılar doğurmuştur (Arslan ve ark. 1986). 

 Çalışmada, Eskişehir koşullarında bazı haşhaş (Papaversomniferum L.)  hatlarında verim, 
verim unsurlarının, morfin oranı ve morfin veriminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmada materyal olarak, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
tarafından geliştirilen 11 hat ve tescilli 5  çeşit kullanılmıştır. 

Araştırma 2011 yılında, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma 
Alanında tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı yürütülmüştür. Deneme 01/10/2010 

tarihinde 6.75 m
2
lik parsellere ekilmiştir.  Araştırmanın yürütüldüğü alanda, haşhaşın 

yetiştirildiği dönem olan Ekim-Temmuz aylarına ait Eskişehir lokasyonunda uzun yıllar yağış 

333.4 mm , denemenin yürütüldüğü 2010-2011 yılına ait değerler 421.09 mm’dir(Anonim 2011 
b).    

Araştırma yerinin toprağı killi-tınlı yapıda, hafif alkali, tuzsuz, orta kireçli, organik 
maddece fakir, potasyum miktarı bakımından yeterli, fosfor miktarı bakımından düşük düzeyli 

olarak belirlenmiştir. Denemede parsellere saf olarak 8 kg azot(N), 6 kg fosfor (P2 O5) gübre 

uygulaması yapılmıştır. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bitki Boyu: Bitki boyu bakımından hatlara ve standart çeşitlere ait ortalama değerler 

incelendiğinde yürütülen denemede en düşük değer 98 cm ile 11 nolu hatta en yüksek değer ise 

121 cm ile 13 nolu hatta aittir. Deneme ortalaması 101 cm olarak hesaplanmış olup çalışmada 
standart olarak kullanılan A. Kalesi, Ofis8, Ofis-4, Afyon 95 ve Ofis-95 çeşitleri bu özellik 

bakımından ortalamanın üzerinde kalmıştır(Çizelge 1). Erdurmuş(1989) yaptığı çalışma 

sonucunda bu özelliğe ait değerlerin 79-115 cm, Gümüşçü ve Arslan(2001) ise 101-116 cm 
arasında değiştiğini belirtmiştir. 
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Çizelge 1. Haşhaş Verim Denemesine Ait Verim Komponentlerinin  Değerleri 

Hat/Çeşit BB (cm) BBKS (adet) Kİ KTS (adet) 

A. Kalesi 101     FG 4.96     A 0.82      D 14.1    AB 

2 103     EG 2.83     EF 1            A 12,3     F 

3 106     CG 3.36     BD 0.99      AC 13,1     D 

4 118     AB 3.46     BC 0,92      AD 12,7     DF 

Ofis-8 108     BF 3 .00    CF 0.96      AC 13,1     D 

6 106     CG 2,53     F 0.90      AD 13.0     D 

7 113     AD 2,73     EF 0.88     AD 13,7     BC 

8 115     AC 2.86     DF 0.89     AD 14,1     AB 

9 107     CG 3.40     BC 0.82     D 14,3     A 

10 104     DG 3.56     B 0.95     AC 12,9     DE 

11 98       G 3.56     B 0.87     BD 13,8     AB 

12 103     EG 3.40     BC 0.91     AD 13,2     CD 

13 121     A 3.06     BE 0.83     D 12,4     EF 

Ofis-4 111     BF 3.20     BE 0.91     AD 13.0     D  

Afyon-95 113     A 2.86     DF 0.87     CD 14.0     A 

Ofis-95 106     CG 2.86     DF 0.89     AD 13.2     CD 

Ortalama 101 3.01 0.90 13,3 

CV 5.48 9.66 9.21 2.49 

LSD 9.88 4.35 0.50 0.55 

BB: Bitki Boyu   Kİ: Kapsül İndeksi 
  BBKS: Bitki Başına Kapsül Sayısı KTS: Kapsüldeki tepecik sayısı 
 

Bitki Başına Kapsül Sayısı: Araştırmada bitki başına kapsül sayısı 2.53-4.96 adet arasında 

değişim göstermiştir. Denemede en düşük bitki başına kapsül sayısı 6 nolu hatta ait olurken en 

yüksek bitki başına kapsül sayısı A. Kalesi çeşidinde görülmüştür(Çizelge 1). Gümüşçü (2001),  
yaptığı çalışmada bitki başına kapsül sayısının 2.93 ile 4.07 arasında, Erdurmuş ve Takan 

(1991), ortalama kapsül sayısının 3.38 adet, Büyükgöçmen (1993) yapmış olduğu araştırmada 

bitki başına kapsül sayısını 1.30-4.39 adet arasında değiştiğini belirlemiştir. Çalışmada 
kullanılan hat ve çeşitler arasında bu özellik bakımından görülen farklılık Gümüşçü (2002), 

Büyükgöçmen (1993) ve Erdurmuş ve Takan (1991) ile benzerlik göstermektedir. 

Kapsül İndeksi: Kapsül uzunluğu değerinin kapsül genişliği değerine oranı ile bulunan kapsül 

indeksi değerleri, denemede 0.82-1 arasında bulunmuştur. Bu denemelere ait ortalama kapsül 

indeksi 0.90’dır(Çizelge 1). Gümüşçü (2002),  yaptığı çalışmada kapsül indeksi 0.68-0.90 

arasında, Erdurmuş (1989) ise 0.62-1.50 arasında değiştiğini belirtmiştir. 

İncekara (1963)’nın bildirdiğine göre haşhaş kapsül indeksine göre 5 gruba ayrılmaktadır. 

Buna göre kapsül indeksi 1.25 ve daha yukarı olanlar oval, 1.05-1.25 arası konik, 1.00-1.05 
arası yuvarlak, 0.75-1.00 arası fıçı, 0.75 ve daha aşağısı basık grubuna girmektedir. 

Ayrıca eldeki değerlere göre haşhaş materyallerinin kapsülleri hafif yuvarlak ile fıçı grubu 
arasında değişiklik göstermişlerdir. 

Kapsülde Tepecik Sayısı: Kapsüldeki tepecik sayısı bakımından hatlara ve standart çeşitlere ait 

ortalama değerler incelendiğinde denemede en düşük değerler 12.3 adet ile 2 nolu hatta aitken, 
en yüksek değerler 14.3 adet  ile 9 nolu hatta ait olduğu bulunmuştur. Yürütülen denemelerde 

deneme ortalaması 13.3 olarak bulunmuştur(Çizelge 1). 

Gümüşçü (2002), yaptığı çalışmada kapsüldeki tepecik sayısını 11.73-14.30 adet arasında, 

Karadavut (1994), yapmış olduğu çalışmada ise 6.40-14.72 adet arasında değiştiğini 

belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışma sonucunda bulunan kapsülde tepecik sayıları ile yukarıda adı geçen 

araştırıcıların bulmuş oldukları tepecik sayısı değerleri ile birbirine paralellik göstermektedir. 
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Tohum Verimi: Tohum verimi bakımından hatlara ve standart çeşitlere ait ortalama değerler 

incelendiğinde  yürütülen denemede en düşük değer 139 kg/da ile 4, 8, 11 ve Ofis-4 nolu hatlar 

ve çeşide en yüksek değer ise 174 kg/da ile 3 nolu hatta aittir. Denemede kullanılan standart 
çeşidlere ait tohum verimleri A. Kalesi 168 kg/da, Ofis- 8 156 kg/da, Ofis-4 142 kg/da, Afyon- 

95 164 kg/da ve Ofis-95 160 kg/da verim vermiştir. Denemeye ait ortalama tohum verimi 159  

kg/da’dır(Çizelge 2 ).  

Erdurmuş ve Er (1989) 92-228 kg, Soyalp (1996) 50-109 kg/da, Gümüşçü (2002) ise 51-

151 kg/da arasında tohum verimleri elde etmişlerdir. Çalışmada kullanılan hat ve çeşitler 

arasında bu özellik bakımından görülen farklılık Gümüşçü (2002) ile benzerlik göstermiştir. 

Yürütülen denemede 9 hat denemede deneme ortalamasını geçmiştir. 

Çizelge 2. Haşhaş Verim Denemesine Ait Tohum Verimi (kg/da),Kapsül Verimi (kg/da),  Morfin Oranı 

(%) ve Morfin Verimi (g/da) Değerleri 

Hat/Çeşit Tohum Verimi (kg/da) Kapsül Verimi (kg/da) Morfin Oranı (%) Morfin Verimi (g/da) 

A. Kalesi 168     AC 123      FG 0,49 616 

2 173     AB 137      AD 0,63 866 

3 174     A 145      AB 0,66 966 

4 139     E 120      G 0,69 828 

Ofis-8 156     CD 133      BF 0,51 680 

6 163     AD 135      AF 0,72 968 

7 162     AD 136      AE 0,65 882 

8 139      E 124      EG 0,6 752 

9 164      AD 147      A 0,73 1077 

10 159      BD 129      DG 0,69 890 

11 152      E 132      CG 0,75 993 

12 165      AD 142      AC 0,71 1018 

13 159      CD 142      AC 0,75 1084 

Ofis-4 142      E 128      DG 0,71 904 

Afyon-95 164      AD 142      AC 0,69 981 

Ofis-95 160      BD 140      AD 0,59 841 

Ortalama 159 135 0.66 897 

CV 5,16 5,73 13 13 

LSD 13,6438 12,8786 0,1452 194,973 

 

Kapsül Verimi: Kapsül verimi bakımından hatlara ve standart çeşitlere ait ortalama değerler 

incelendiğinde yürütülen denemede en düşük değer 120 kg/da ile 4 nolu hatta en yüksek değer 

ise 147 kg/da ile 9 nolu hatta aittir.  

Yürütülen denemede ortalama kapsül verimi 135 kg/da olarak bulunmuş ve 8 hat kapsül 

verimi bakımından deneme ortalamasını geçmiştir(Çizelge2).  

Kapsül verimi ile ilgili yapılan araştırmalarda Erdurmuş ve Er (1989) 73-174 kg/da, Soyalp 

(1996) 44-96 kg/da, Gümüşçü (2002) ise 45-133 kg/da arasında kapsül verimleri elde 

etmişlerdir. Çalışmada kullanılan hat ve çeşitler arasında bu özellik bakımından görülen 
farklılık Erdurmuş ve er (1989) ile benzerlik göstermiştir. 

Morfin Oranları: Eskişehir koşullarında yürütülen denemede morfin oranı % 0.49 -0.75 
arasında değişim göstermiştir. Denemede kullanılan standart çeşitlere ait morfin oranı (%) 0,49-

0,71 arasında değişmiştir (Çizelge 2). 

Novak ve Strakova (1989), 20 haşhaş çeşidinde yürüttükleri bir çalışmada morfin oranı 
%0.66-0.75 arasında, Erdurmuş (1989) yaptığı çalışmada %0.325-0.820 arasında değişim 

gösterdiğini ortaya koymuşlardır. 
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Morfin Verimi: Morfin verimi bakımından hatlara ve standart çeşitlere ait ortalama değerler 
incelendiğinde  yürütülen denemede en düşük değer 616  kg/da A. Kalesi çeşidi en yüksek 

değer ise 1084 g/da ile 13 nolu hatta aittir.  Denemeye ait ortalama yağ verimi  897 g/da olup 8 

hat deneme ortalamasını geçmiştir(Çizelge 2 ). 

Ülkemiz şartlarında Gümüşçü (2002)’de yapılan çalışmada ise 113-983 g arasında dekara 

morfin verimleri elde etmişlerdir. 
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SAFFRON CORM AND HABITUS GROWTH UNDER NITROGEN 

FERTILIZED FIELD CONDITION 

Aysun Çavuşoğlu               Melekber Sülüşoğlu 

Kocaeli University, Arslanbey Agricultural Vocational School, TR-41285, Kartepe, Kocaeli, 

Turkey; Tel:00 90 262 3513281; e-mail: cavusoglu@kocaeli.edu.tr; meleksl@kou.edu.tr 

ABSTRACT: Saffron (Crocus sativus L.) is known one of the most valuable medicinal and 

aromatic plant world wide. The aim of the study is investigation of saffron corm productivity 
(daughter corm number and daughter corm diameter) and habitus growth (plant height, leaf 

number) under open field condition in two different growing seasons at Kocaeli University, 

Arslanbey campus in Turkey. The experiments were performed in Randomized Complete Block 
Design with three replications using four different nitrogen fertilizers (urea, amonium nitrate, 

ammonium sulpate, calcium ammonium nitrate) and control. According to the numerical results, 

control treatments gave the least plant height (25.88 cm/plant) and the least leaf number (43.69 

leaves/plant). In parallel, amonium sulphate gave the highest plant height (29.11 cm/plant) and 
calcium amonium nitrate showed the highest leaf number (46.09 leaves/plant). According to the 

daughter corm number, amonium nitrate gave the less (6.62 corms/plant) and control and 

calsium amonium nitrate gave the best (7.48 and 7.47 corms/plants respectively) results. 
Daughter corm diameter is the least on amonium sulphate treatment with 17.13 mm/daughter 

corm and is the largest on urea treatment with 18.99 mm/daughter corm. All the data were 

evaluated using the analysis of variance (ANOVA). If  the groups that would be showed 

variance then could be subjected to the Duncan test with a probability value p≤0.05, but no 
statistically differences have occured. 

Key Words: Corm, Crocus sativus, Nitrogen fertilizer, Saffron 

AZOTLU GÜBRELEME UYGULANMIŞ TARLA KOŞULLARINDA SAFRAN 

KORM VE YAPISAL GELİŞİMİ 

ÖZET: Safran (Crocus sativus L.) dünya çapında en değerli bitkilerden biri olarak bilinen tıbbi 

ve aromatik bitkilerden birisidir. Bu çalışmanın amacı; tarla koşullarında, iki farklı yetiştiricilik 
yılında Türkiye’de Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey yerleşkesinde, safran korm verimliliği 

(yavru korm sayısı ve yavru korm çapı) ve bitki gelişimini (bitki boyu, yaprak sayısı) ortaya 

koymaktır. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen bu çalışmada 4 
farklı azotlu gübreleme (üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat, kalsiyum amonyum nitrat ) ile 

kontrol muameleleri ele alınmıştır. Sayısal sonuçlara göre, kontrol muamelesi en düşük bitki 

boyunu (25.88 cm/bitki) ve en düşük yaprak sayısını (43.69 yaprak/bitki) ortaya çıkarıyorken 
buna paralel olarak amonyum sülfat en yüksek bitki boyu (29.11 cm/bitki), kalsiyum amonyum 

nitrat en fazla yaprak sayısı (46.09 yaprak/bitki) sonuçlarını ortaya koymuştur. Yavru korm 

sayılarına bakıldığında amonyum nitrat muamelesi en az yavrulama (6.62 korm/bitki), kontrol 

ve kalsiyum amonyum nitrat ise en çok yavrulama sayılarını (sırasıyla 7.48 ve 7.47 korm/bitki) 
vermiştir. Yavru korm çapı 17.13 mm/yavru korm ile en düşük oranda amonyum sülfat 

uygulamasından, 18.99 mm/yavru korm ile de en yüksek oranda üre uygulamasından elde 

edilmiştir. Sonuçlar varyans analizine tabi tutulmuş olup bunu takiben varyans analizinde 
farklılık çıkması durumunda Duncan testi ve p≤0.05 olasılık düzeyinde değerlendirme yapılması 

planlanmış olmakla birlikte sonuçlarda istatistiksel bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azotlu gübreleme, Crocus sativus, korm,  safran 

mailto:meleksl@kou.edu.tr
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INTRODUCTION 

Saffron (Crocus sativus L.) is a cormous plant which has the most economic value as 

medicinal and aromatic ingredients world wide (Çavuşoğlu and Erkel, 2005). Saffron is known 

as one of the earliest cultivated plants (İpek et al., 2009). Due to its analgesic and sedative 
properties, folk herbal medicines have used saffron fort he treatment of some illnesses for 

centuries (Basker and Negbi, 1983). Because of sterility of saffron flowers (Fig. 4), corms have 

to be used as initial material. In the other hand corms as input increases the farming cost. There 
are earlier studies on saffron cultivation as growing media growing condition , planting types 

etc. (Souret and Weathers, 2000, Turhan et. al., 2007, Aytekin and Açıkgöz, 2008, Çavuşoğlu 

and Erkel 2009, Çavuşoğlu, 2010, Ahmad et al., 2011, Khan et. al., 2011). Studies about 

chemical and/or organic fertilizer or additives application on saffron growing area are not 
enough. Most of the studies focused on improving stigma and corm production (Behnia et. al., 

1999, Ünal and Çavuşoğlu, 2005, Jahan and Jahani, 2007, Amiri, 2008). The aim of the study 

was to determine the effect of different nitrogen fertilizers on saffron corm productivity and leaf 
parameters as one of the habitus indicator. 

MATERIALS AND METHODS 

The experiments were carried out under open field condition for separate two growing 
seasons, 2004-2005 and 2008-2009, at Kocaeli University, Arslanbey campus, in Turkey. At the 

experimental area, the altitude was 77.4 m with location at latitude 40
0
42’ N and longitude 

30
0
01’ E. The area is in the North-western part of Turkey, summers are hot and dry, winters are 

cold and rainy. The long terms outdoors climatic condition data of the experimental city is given 
Table 1.  

Table 1. Avarages of long term climatic data of the experimental city at outdoor (1975-2008)* 

Months 
Temperature  (

0
C) 

Avarage   Max.       Min. 

Sun-take 

time 

(hours) 

Rainy Days 

(number) 
Rainfall(kg/m

2
) 

January 6,3 9,7 3,4 2,4 17,2 93,3 

February 6,4 0,2 3,3 2,8 15,6 72,2 

March 8,4 3,0 4,9 4,0 13,0 68,8 

April 13,0 8,3 8,8 5,4 12,3 55,2 

May 17,3 2,9 12,8 7,0 9,7 45,3 

June 21,6 7,4 16,8 8,8 8,8 48,7 

July 23,6 9,2 19,1 9,0 6,4 42,4 

August 23,3 8,9 19,1 8,4 6,9 49,5 

September 20,1 25,8 15,9 7,0 7,5 50,1 

October 15,8 20,6 12,4 4,7 12,1 88,6 

November 11,3 15,4 8,2 3,2 13,8 90,1 

December 8,1 11,3 5,3 2,4 16,9 105,2 
*The data were obtained from Republic of Turkey, Ministry of Environment and Forestry, Turkish State 
Meteorological Service 

Soil sample of the experimental field at a depth of 0-20 cm were analysed before 

fertilization and corm sowing for each experimental year (Table 2). Before corm sowing 4 kg/da 
fertilizer in the form of NPK (15/15/15- %) were applied to all plots in each year. In the first 

year after 25 days of corm planting, in the second year after 22 days of corm planting, each 

nitrogenous fertilizers (urea, amonium nitrate, ammonium sulpate, calcium ammonium nitrate) 

were applied in 20th of October 2004 and 18th of October 2008, to each plot as consisted 6 
kg/da pure N at a time. 
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As the plant material (Fig 1.), saffron corms were purchased in 2003 from a farmer from 

Safranbolu (Karabük City, Turkey) where is known one of the most important saffron stigma 

and corm production area. After the year, several experiments were done and got daughter 
corms for the experiments. 15-50 mm in diameter corms (each sub-plot consisted one of each 

equally) were used in 20 cm distance between rows and within rows in 8 cm depth. Trials 

consisted of six rows and six columns for 36 mother corms in each sub-plot. The experiments 
were performed in Randomized Complete Block Design with three replications using four 

different nitrogen fertilizers and control (Fig. 2, 3). 

In the experiment, data on flower and stigma production for the first trial year was 
published (Ünal and Cavuşoğlu, 2005). Mean of leaf number and plant height of two years 

measured when the plants reached the maximum habitus (Fig. 5, 6) just before leaf turning 

yellowish (middle of April). Daughter corm were measured at corm harvest time (middle of 
June) for both of two experimental years and calculated in mean. All the data were evaluated 

using the analysis of variance (ANOVA). If  the groups that would be showed variance then 

could be subjected to the Duncan test with a probability value p≤0.05. 

Table 2. Soil analyses results of the experimental soil samples in the field before fertilization 

and corm sowing 

Experimental 

years 
pH 

E.C. 
CaCO3 

(%) 

N P K Organic 

(µS/cm) (%) (kg/ha) (ppm) 
Material 

(%) 

2004 8,61 257 3,59 0,87 85,72 612,7 4,38 

2008 7,33 196,6 2,4 0,07 89,2 175 1,4 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results of variance analysis of different nitrogen fertilizer on plant habitus and corm 
production were not significantly important at p≤0.05 level. According to the numerically data 

at Table 3, all used nitrogen fertilizers had an increasing effect on plant height and leaf number 

than control. The data is an expected data because of well-known effect of nitrogen in plant 

physiology. But used nitrogen fertilizer in the study have no certain effects on daughter corm 
number and daughter corm diameter. It can be related that,  plants  were given all their strenght 

to vegetative progress or some used nitrogen forms in the studies were not compatible corm 

progress. Behnia et. al. (1999) reported that according to their saffron study, the application of 
phosphorus fertilizer did not result in increased fresh flower weight (FFW) and saffron yield 

(SY). The application of 40 tons. ha
-1

 of cow manure in the first year followed by no fertilizer in 

the second year and by 20 tons. ha
-1

 in the third year increased FFW and SY at Birjand. The use 
of 100 kg.ha

-1
 nitrogen only in the third year increased FFW and SY at Birjand location, 

application of 50 kg.ha
-1

 nitrogen in the third year related in increased FFW ans SY at Ghaen 

location. According to another study on fertilizers (N, P, K, NP, NK, PK, NPK, cow, sheep and 

chicken manure) (Jahan and Jahani, 2007); manure types and K were found better than the most 
used chemical fertilizer on stigma dry weight; NPK and cow manure were found better than the 

other fertilizer types on flower dry weight. But the data in the two studies can not be complately 

compared with our study because of differencies in location, used fertilizer types and methods. 

In another study, Amiri (2008) used N as urea (46% N) at 50 kg.ha
-1

, P as superphosphate 

(46% P2O5) at 40 kg.ha
-1

 alone or in combination with cow deep litter manure at 20 t..ha
-1
. The 

researcher stated that, highest stigma dry weight was obtained with combination of 

Manure+P+N while the lowest with control. The alone N application increased vegetative 

growth (highest leaf area index) while lowest in control. The finding is supported to our study 

although effects were not statistically significant in our study. The highest corm multiplication 
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rate and the lowest were recorded in the manure treatment and the control respectively in the 
mentioned study 

CONCLUSION 

This is obviously said that we need further experiment on organic fertilizer or another 
chemical fertilizer types may include different main and/or trace elements on saffron stigma and 

/or corm production.  This will lead to minimize the high cost of corms for growing processes 

and difficulties obtaining high amount of stigma. In general it can be said according to our 
experiment that, if our purpose is corm production, have used N fertilizer types or dose is not 

suitable for the saffron field in quantitative. 

Table 3.  Effect of different nitrogen fertilizer on leaf and corm development  

Nitrogen 

Fertilizer
s 

PlantHeight(cm

/plant) 

LeafNumber(leave

s/plant) 

DaughterCorm

Number 
(corms/plant) 

Daughter 

CormDiameter(mm/daug
htercorm) 

Urea 28,95 44,51 7,10 18,99 

Ammoni

um 
nitrate 

28,78 44,96 6,62 18,48 

Ammonn

ium 

sulphate 

29,11 44,50 7,19 17,13 

Calsium 

ammoniu

m nitrate 

28,76 46,09 7,47 18,61 

Control 25,88 43,69 7,48 17,22 
*each value is average over two years 

 

Figure 1. Used corms as initial materials before being grouped and categorized according to parcels (Original photo 
taken  by A. Çavuşoğlu) 
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Figure 2. Working field separated plots (Original photo taken  by A. Çavuşoğlu) 

 

 
Figure 3. Newly growing plants in saffron in 2004 (Original photo taken  by A. Çavuşoğlu) 

 
Figure 4. Examples of saffron flowers (Original photo taken  by A. Çavuşoğlu) 

 
Figure 5. Measurement of height and determination of leaves number of the experimental plants (Original 

photo taken  by A. Çavuşoğlu) 
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Figure 6. Daughter corm reproduction at corm harvest time in 2009 (Original photo taken  by A. 

Çavuşoğlu) 
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BAZI LAVANTA ÇEŞİT VE TİPLERİNDE ADAPTASYON ÇALIŞMALARI
2
 

Hasan ASLANCAN¹ Ahmet B. TINMAZ² Rafet SARIBAŞ¹ 

 

¹ Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Eğirdir Isparta 
² Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 

 

ÖZET: Lavanta (Lavandula sp.), ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından değerli bir uçucu 

yağ bitkisidir. Akdeniz bölgesinde geniş bir yayılım göstermekte; Bulgaristan, İngiltere, 
Almanya, ABD ve Kuzey Afrika’da da yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bugüne kadar belirlenmiş 

yaklaşık 25 türü bulunmaktadır. Bu çalışma, intermedia ve angustifolia grubunda yer alan 10 

farklı lavanta çeşit ve tipinde, kuru çiçek verimi ve uçucu yağ verimlerinin belirlenmesi 
amacıyla iki farklı lokasyonda (Eğirdir ve Yalova) yürütülmüştür. Kuru çiçek verimi ve uçucu 

yağ verimleri bakımından lokasyonlar ve çeşit/tipler arasında farklılık belirlenmiştir. En yüksek 

kuru çiçek verimi Yalova lokasyonunda Seguret (264,67 kg/da), Eğirdir lokasyonunda ise Süper 

A (396 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. Uçucu yağ verimi bakımından her iki lokasyonda da 
Grasso çeşidi öne çıkmıştır (Yalova, 17,99lt/da; Eğirdir, 28,80 lt/da).  

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, uçucu yağ, kuru çiçek verimi, Lavandula  

ADAPTATIONSTUDIES İNTYPES ANDSOMELAVENDER VARIETIES 

ABSTRACT: Lavandula is a valuable essential oil plant from Lamiaceae family. It shows a 
wide spread in the Mediterranean region and also has been grown Bulgaria, England, Germany, 

the United States and North Africa. Approximately 25 species are identified so far. This study 

was conducted in order to determine dry flower yields and essential oil yields 10 different 

lavender variety and type belong to intermedia and angustifolia groups in two different locations 
(Eğirdir and Yalova).Dry flower yield and essential oil yields were found different between 

locations and varieties/types. Seguret has the highest dry flower yield (264.67 kg / ha) in 

Yalova, while Super A (396 kg / ha) at Eğirdir location. Grasso variety were gave highest 
essential oil in both locations (Yalova, 17,99lt/da; Eğirdir, 28,80 lt/da). 

Key Words:Lamiaceae, essential oil, dry flower yield, Lavandula  

GİRİŞ 

Lavanta lamiaceaefamilyasında değerli bir uçucu yağ bitkisidir (Baydar 2007). Çok yıllık, 
herdem yeşil, çiçekleri için üretilen dünya uçucu yağ üretiminde önemli bir yere sahiptir. 

Lavanta ülkemiz koşullarında 20-60 cm boylanabilen Haziran Temmuz aylarında çiçek açan 

kendine ve yabancı döllenen bir bitkidir (Ceylan 1996). Bulgaristan, İngiltere, ABD, Kuzey 
Afrika ve kısmen de olsa Türkiye’de tarımı yapılmaktadır. Doğal olarak ülkemizde sadece 

Lavandula stoechas çeşidi bulunmaktadır.(Baydar 2007) Bu çeşidin de aromatik bir özelliği 

yoktur daha ziyade tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır.  

Lavanta uçucu yağı; kolonya, parfüm, sabun, deterjan, sıvı temizleyiciler, losyon ve 

kozmetik ürünleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Dünyada lavanta çiçeklerinden elde edilen 

                                                             
 

2
Bu çalışma Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

desteklenen ve Eğirdir Meyvecilik araştırma İstasyonu müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü tarafında ortaklaşa yürütülen “Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları” isimli çalışmanın ilk 
verim yılı sonuçlarıdır. 
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yağların yıllık üretimlerinin 1500 ton olduğu, bu yağın % 75 ini lavandin, % 20 sini lavender, % 
5 ini başak lavanta oluşturduğu bildirilmiştir.  

MATERYAL METOT 

Deneme Yalova ve Eğirdir olmak üzere 2 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak tesadüf 
blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak, Ülkemiz ve dünyanın değişik yerlerinden 

temin edilen” Intermedia” ve “Angustifolia” grubu lavantalarda 10 farklı çeşit ve tip (Seguret, 

Abrial, Grasso, Dutch, Vera, Akmeşe, Grasso Tina, Munstead, Hidcote ve Süper A)  ile 
yürütülmüştür.  

Her iki lokasyonda da fizyolojik verim ve kalite kriterleri (çiçeklenme başlangıcı, hasat 

tarihi, bitki boyu, çiçek sap uzunluğu, kanopi çapı, saplı yaş çiçek ağırlığı, sapsız yaş çiçek 

ağırlığı, sapsız kuru çiçek ağırlığı, parsel başına yaş ve kuru çiçek ağılıkları, dekara kuru ve yaş 
çiçek ağırlıkları, uçucu yağ oranları, verimleri ve yağ içerikleri gibi) ölçülüp değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler JMP 7 istatistik paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Çiçek sapı boyu (cm) : Çiçek sapı boyu olarak Eğirdir lokasyonunda en yüksek değer 

57,44 cm ile “Seguret” çeşidinden, en düşük değer ise 48,22 cm ile “Vera” çeşidinden elde 
edildi.  Yalova lokasyonunda ise en yüksek değer 62,67 cm. ile “Akmeşe” tipinden, en düşük 

değer ise 28,33 cm ile “Hidcote” çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 1).  

Kanopi Çapı (cm) :  Kanopi çapında Eğirdir Lokasyonunda en yüksek değer 82,33 cm. ile 

“Dutch” çeşidinden, en düşük değer ise 50,66 cm. ile “Grasso” çeşidinden elde edildi.  Yalova 
lokasyonunda ise en yüksek değer 81,97 cm. ile “Dutch” çeşidinden, en düşük değer ise 33,10 

cm. ile “Hidcote” çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 1).  

Bitki Boyu (cm) : Eğirdir Lokasyonunda en yüksek değer “Abrial” (79,33 cm.), En düşük 

değer ise “Akmeşe” (74,88 cm.)’den elde edilmiştir (Çizelge 1).  

Çizelge 1: Farklı lavanta çeşitlerinin Çiçek sapı, Kanopi çapı ve Bitki Boyu Uzunlukları 
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Saplı Yaş Çiçek Ağırlığı (Kg/Da) : Eğirdir lokasyonunda en yüksek değer 

“Seguret”(2155,55Kg/Da) en düşük değer ise “Dutch” (1026,66 Kg/Da)’tan alınmıştır.  Yalova 

lokasyonunda en yüksek değer “Seguret”ten (1706,67 kg/da.), en düşük değer ise “Hidcote” 
(149 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2).  

Sapsız Yaş Çiçek Ağırlığı (Kg/da): Eğirdir lokasyonunda en yüksek değer “Süper A” 
(817,77 kg/da) en düşük değer ise “Dutch” (264,44 kg./da.)’tan elde edilmiştir. Yalova 

lokasyonunda ise en yüksek değer “Seguret”ten (556 kg./da.), en düşük değer ise “Hidcote” 

(63,67 kg./da.)’dan alınmıştır (Çizelge 2).  

Sapsız Kuru Çiçek Ağırlığı (Kg/Da): Eğirdir lokasyonunda en yüksek değerler “Süper A” 

(396kg./da.)’dan, en düşük değer ise “Dutch” (121,33 kg./da) çeşidinden elde edilmiştir. Yalova 

lokasyonunda en yüksek değer “Seguret” (264,67 kg./da.)’ten, en düşük değer ise “Hidcote” 
(24,67 kg./da.) çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2).  

Çizelge 2: Farklı lavanta türlerinin çiçek verimleri 

 

Uçucu Yağ oranı (%): Eğirdir lokasyonunda en yüksek değer “Grasso” çeşidinden (% 
8,0), en düşük değer ise “Dutch” çeşidinden (%2,8) elde edilmiştir. Yalova lokasyonunda en 

yüksek değer “Grasso” çeşidinden (%8,5), en düşük değer ise “Hidcote” (%3,6) çeşidinden 

alınmıştır (Çizelge 3).  

Uçucu Yağ Miktarı (Lt/Da): Eğirdir lokasyonunda en yüksek değer “Grasso” çeşidinden 

(28,80 Lt./Da.), en düşük değer ise “Dutch” çeşidinden (3,13 lt./da.) elde edilmiştir. Yalova 

lokasyonunda en yüksek değer “Grasso” çeşidinden (17,99 lt./da), en düşük değer ise “Hidcote” 
(0,89 lt./da.) çeşidinden alınmıştır (Çizelge 3).  

Deneme sonucunda elde edilen verilerde bulunan farklılık istatistiki olarak 
değerlendirildiğinde her iki lokasyonda ve çeşit/tipler arasında önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 3: Farklı lavanta türlerinin Uçucu yağ verim ve oranları 

SONUÇ 

Bu çalışma Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Eğirdir Meyvecilik araştırma İstasyonu müdürlüğü 

ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafında ortaklaşa yürütülen 
“Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları” isimli çalışmanın ilk verim yılı sonuçlarıdır. Bu 

sonuçlara göre sapsız kuru çiçek verimi açısında Eğirdir lokasyonundan en yüksek değer “Süper 

A” çeşidinden, Yalova lokasyonunda ise “Seguret” çeşidinden elde edilmiştir. Yağ oranı ve 
dekara yağ verimi bakımından Yalova’da ve Eğirdir’de her iki lokasyonda da en yüksek değer 

“Grasso” çeşidinden elde edilmiştir. Sonuçların daha sağlıklı olabilmesi için adaptasyon 

çalışmasının birkaç yıl daha devam etmesi ve ekonomik analizinin de yapılarak daha sonra 
sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir. Deneme başlangıcında dikimi yapılan “Hidcote”  

ve “Munstead”  türleri her iki lokasyonda da adaptasyon sorunu yaşamasından dolayı daha 

sonraki yıllarda denemeden çıkarılmıştır.    
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ÖZET: Dünya genelinde 900 türü bulunan Salvia cinsinin Türkiye florasında 97 türü, 4 alt türü 

ve 8 varyetesi yer almaktadır. Türlerin uçucu yağ içerikleri ve uçucu yağ kompozisyonlarını 

üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu derlemede Türkiye florasında yer alan Salvia 

türlerinin uçucu yağ oranı ve uçucu yağ kompozisyonları üzerine yapılan araştırmaların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Salvia, uçucu yağ oranı, uçucu yağ kompozisyonu 

THE EVALUATION OF VOLATILEOILCONTENT OF SPECIESSAGE (Salvia 

spp.)İN FLORA OF TURKEY 

ABSTRACT: Salvia genus having 900 species in worldwide has 97 species, 4 subspecies and 8 

variety in Turkey flora. Several researches have been carried on the essential oil content and 
composition of the species. In this review, it was aimed to evaluate the researches on essential 

oil ratio and essential oil composition of Salvia species in Turkey flora. 

Key Words:Salvia, essential oil ratio, essential oil composition 

GİRİŞ 

Labiatae familyası içinde önemli ve en büyük cinslerden bir tanesi Salvia L. cinsidir. 

Dünya genelinde 900 türü bulunan Salvia cinsinin Türkiye florasında 97 türü, 4 alt türü ve 8 
varyetesi yer almaktadır (İpek ve Gürbüz, 2010). Otsu, yarı çalımsı veya çalımsıdan oluşan 

yıllık, iki yıllık veya çok yıllık genellikle oldukça aromatik olan bitkilerdir. Salvia türlerinin 

gerek tıbbi ve gerekse ekonomik önemleri nedeni ile kullanılmaları yanında güzel görünümleri 

nedeni ile bahçe bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Salvia türlerinin bazıları ise yurt dışına ihraç 
edilen tıbbi ve aromatik bitkilerdir. 

Salvia türlerinin yaprakları geleneksel halk hekimliğinde soğuk algınlığı, öksürük, sindirim 
bozukluğu, dişeti iltihaplanması gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzun yıllardan beri 

kullanılmaktadır.  Aynı zamanda Salvia türleri çok çeşitli biyolojik aktivitelere (antibakteriyal, 

antifungal, antiviral, antiseptik ve antikanser vb) sahiptirler (Şenkal ve ark., 2012). Butürlerden 
elde edilen uçucu yağlar başta gıda, içki, parfümeri, kozmetik ve farmasötik olmak üzere 

endüstrinin çeşitli alanlarında değerlendirilmektedir. 

Bu derlemede Türkiye florasında yer alan Salvia türlerinin uçucu yağ oranı ve uçucu yağ 
kompozisyonları üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye florasında bulunan adaçayı (salvia spp.) Türleri ve uçucu yağ içerikleri 

Türkiye florasında yer alan Salvia türlerinden 51 tanesi endemik olup, endemizim oranı 
(%52.5) oldukça yüksektir (İpek ve Gürbüz, 2010) (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Türkiye Florasında Bulunan Salvia Türleri
* 

Salvia türleri Salvia türleri 

S. adenocaulon P.H.Davis S. kurdica Boiss. & Hohen. ex Benth. 

S. adenophylla Hedge & Hub.-Mor. S. limbata C.A.Mey. 

S. aethiopis L. S. longipedicellata Hedge 

S. albimaculata Hedge & Hub.-Mor. S. macrochlamys Boiss. & Kotschy ex Boiss. 

S. amplexicaulis Lam. S. macrosiphon Boiss. 

S. anatolica Hamzaoğlu & A. Duran S. marashica A. İlçim, F. Celep & Doğan 

S. aramiensis Rech.f. S. microstegia Boiss. & Bal. 

S. argentea L. S. modesta Boiss. 

S. aristata Aucher ex. Benth. S. montbretii Benth. 

S. atropatana Bunge S. multicaulis Vahl 

S. aucheri Benth. var. aucheri S. napifolia Jacq. 

 - var. canescens Boiss. & Heldr. S. nemorosa L. 

S. aytachii Vural & N.Adıgüzel S. nutans L. 

S. ballsiana (Rech.f.) Hedge S. nydeggeri Hub.-Mor. 

S. blepharochlaena Hedge & Hub.-Mor. S. odontochlamys Hedge 

S. brachyantha (Bordz.) Pobed. S. pachystachya Trautv. 

S. bracteata Banks & Sol. S. palestina Benth. 

S. cadmica Boiss. var. cadmica S. pilifera Montbr. & Auch. 

 - var. bozkiriensis F.Celep & Dogan S. pinnata L. 

S. caespitosa Montbr. & Auch. S. pisidica Boiss. & Hohen. ex Benth. 

S. candidissima Vahl subsp. candidissima S. poculata Nabelek 

  - subsp. occidentalis Hedge S. pomifera L. 

S. cassia G.Samuelsson ex Rech.f. S. potentillifolia Boiss. & Hohen. ex Benth. 

S. cedronella Boiss. S. pseudeuphratica Rech. 

S. ceratophylla L. S. quezelii Hedge & Afzal-Rafii 

S. cerino-pruinosa Rech. var. cerino-pruinosa S. recognita Fisch. & Mey. 

- var. elazigensis A.Karaman, F.Celep & Dogan S. reeseana Hedge & Hub.-Mor. 

S. chionantha Boiss. S. rosifolia Sm. 

S. chrysophylla Stapf S. russellii Benth. 

S. cilicica Boiss. & Kotschy S. sclarea L. 

S. cryptantha Montbret & Aucher ex Bentham S. sericeo-tomentosa Rech.f. var. sericeo-

tomentosa 

S. cyanescens Boiss. & Bal.   - var. hatayica F. Celep & Doğan 

S. dichroantha Stapf S. smyrnaea Boiss. 

S. divaricata Montbr. & Auch. S. spinosa L. 

S. ekimiana S. staminea Montbr. & Auch. 

S. eriophora Boiss. & Kotschy ex Boiss S. suffruticosa Montbr. & Auch. 

S. euphratica Montbr. & Auch. var. euphratica S. syriaca L. 

 - var. leiocalycina (Rech.) Hedge S. tchihatcheffii Boiss 

S. forskahlei L. S. tigrina Hedge & Hub.-Mor. 

S. freyniana Bornm. S. tobeyi Hedge 

S. frigida Boiss. S. tomentosa Mill. 

S. fruticosa Mill. S. trichoclada Benth. 

S. glutinosa L. S. verbenaca L. 

S. halophila Hedge S. vermifolia Hedge & Hub.-Mor. 

S. haussknechtii Boiss. S. verticillata L. subsp. verticillata 

S. hedgeana Dönmez    - subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. 

S. heldreichiana Boiss. ex DC. S. virgata Jacq. 

S. huberi Hedge S. viridis L. 

S. hydrangea DC. ex Benth. S. viscosa Jacq. 

S. hypargeia Fisch. & Mey. S. wiedemannii Boiss. 

S. indica L. S. xanthocheila Boiss. ex Benth. 

S. kronenburgii Rech.f. S. yosgadensis Freyn & Bornm. 
*
Koyu harfle yazılı olanlar endemik türlerdir.
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Ülkemiz florasında yer alan Salvia türlerinin uçucu yağ içerikleri ve uçucu yağ 

kompozisyonu üzerine yapılmış çalışmaların bazıları aşağıda sunulmuştur: 

S. aethiopis L. 

Güllüce ve ark. (2006), S. aethiopis türünün herbasından elde edilen uçucu yağda yağın 

%98’ini oluşturan 32 bileşen tespit edildiğini ve uçucu yağın ana bileşenlerinin germacrene D 

(%29.0), alpha -copaene (%19.8), beta -cubebene+ beta -elemene (%9.9), bicyclogermacrene 
(%9.3), delta cadinene (%8.7) ve beta -caryophyllene (%7.3)’den oluştuğunu;Bağcı ve Koçak 

(2007), Elazığ yöresinden toplanan S. aethiopis’de uçucu yağ oranının %0.3 olduğunu, uçucu 

yağın ana bileşenlerininin ise alfa-kopaen (%21.1), beta-kubeben (%8.1), germakren D (%26.3), 

bisiklogermakren (%24.1) ve delta-kadinen (%5) olarak tespit edildiğini; Şenkal ve ark.(2012), 
aynı türde en yüksek uçucu yağ oranının (%0.14)  ikinci biçimin tam çiçeklenme döneminde 

kaydedildiğini ve uçucu yağda alpha-copaene ve beta-caryophyllene’nin ana bileşenler 

olduğunu bildirmişlerdir. 

S. aramiensis Rech.f. 

Karaman ve ark. (2007), Salvia aramiensis’in uçucu yağ oranının %2.2 olduğunu, tespit 

edilen 20 bileşenin yağın %98.9’unu oluşturduğunu, 1.8-cineol (%60), β-pinene (%9), myrcene 
(%3.7), α-pinene (%3.4) ve germacrene-D (%2.9)’nin en yüksek değere sahip bileşenler 

olduğunu; Kelen ve Tepe (2008), aynı türde uçucu yağın %98.5’ini temsil eden 51 bileşenin 

tanımlandığını ve 1,8-cineole (%46.0) ve camphor (%8.7)’un ana bileşenler olarak 
bulunduğunu; Öğütçü ve ark. (2008), Salvia aramiensis türüne ait uçucu yağda1,8-sineol (% 

55.6)’un ana bileşen olduğunu ifade etmişlerdir. 

S. aucheri Benth. var. aucheri   - var. canescens Boiss. & Heldr. 

Özcan ve ark. (2002), Salvia aucheri var. canescens’ye ait uçucu yağda 1,8-sineol (%38.9), 

kamfor (%18.3), kamfen (%7.9) ve α-pinen (%7.9)’nin temel bileşenler olduğunu; Kelen ve 

Tepe (2008), Salvia aucheri var. aucheri’de uçucu yağın %97.2’sini temsil eden 41 bileşen 

içerisinden 1,8-cineole (%30.5), camphor (%21.3) ve borneol (%8.50)’un en yüksek değere 
sahip bileşenler olduğunu;  Aşkun ve ark. (2010), ise Salvia aucheri var. aucheri uçucu yağında 

%39.2 ile 1,8-sineol’un ana bileşen olarak kaydedildiğini açıklamışlardır.  

S. blepharochlaena Hedge & Hub.-Mor.  

Demirci ve ark. (2003), S. blepharochlaena türünden elde edilen uçucu yağda yağın 

%88.6’sını temsil eden 127 bileşenin tespitini yapmışlardır. Bu bileşenler içerisinde α -Pinene 

(%10.1), α-copaene (%8.6), camphor (%8.5), spathulenol (%7.3), a-phellandrene (%3.7), alpha-
pinene (%4), limonene (%3) ve 1,8-cineole (%3)’u ana bileşenler olarak kaydetmişlerdir.  

S. cadmica Boiss. var. cadmica - var. bozkiriensis F.Celep & Dogan 

Başer ve ark. (2009), S. cadmica’dan elde edilen uçucu yağda yağın %94.6’sını temsil eden 
60 bileşen içerisinden cryptone (%13.4 ) ve 1,8-cineole (%29.0)’un en yüksek değerlere sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. 

S. caespitosa Montbr. & Auch.  

Demirci ve ark. (2003), S. caespitosatürünün uçucu yağında yağın %96.2’sini temsil eden 

106 bileşenin tespitini yapmışlar ve β-pinene (%22.7), 1,8-cineole (%10.3) ve α-pinene 

(%6.8)’ni ana bileşenler olarak kaydetmişlerdir. 
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S. candidissima Vahl subsp. candidissima - subsp. occidentalis Hedge 

Şarer (1983), S. candidissima’nın uçucu yağ miktarı düşük olan bir Salvia türü olduğunu, 

bu türe ait uçucu yağın başlıca linalol (% 8.6), bir seskiterpenik alkol (% 8.6), borneol (% 8.4) 

ve izoborneol (% 8.4) içerdiğini; aynı türün uçucu yağında Bayrak ve Akgül (2001) β-pinen’nin 
ana bileşen olduğunu; Diri (2006), ise  kamfor (% 28.94), bornil aesetat (% 12.80), borneol (% 

9.44), β-kadinen (% 5.88), 1,8-sineol (% 5,15), β-pinen (% 4.93) ve α-karyofilen (% 5,40)’in 

ana bileşenler olarak tespit edildiğini ifade etmişlerdir. Gürbüz ve ark.(2009), doğal ortamdan 
topladıkları Salvia candidissima ssp.candidissima’da uçucu yağ oranının % 0.40, uçucu yağın 

ana bileşenin ise germacrene-d (%66.94) olduğunu, kültür ortamındaki bitkilerde ise uçucu yağ 

oranının % 0.115, uçucu yağın ana bileşenin ise β- cubebene (%38.70) olarak tespit edildiğini; 
aynı değerlerin  Salvia candidissima ssp. occidentalis için sırasıyla %0.30, germacrene-d 

(%44.20) ile %0.120  β-cubebene (%48.65) olarak kaydedildiğini bildirmişlerdir. 

S. ceratophylla L. 

Bağcı ve Koçak (2007), Elazığ yöresinden toplanan S.ceratophylla’da da %0.4 oranında 

uçucu yağ elde edildiğini, ana bileşen olarak germacrene D (% 27.4), bisiklogermacrene 

(%11.3) ve spathulenol (%10)’un tespit edildiğini; Gürsoy ve ark. (2012), ise uçucu yağın 

-muurolene (%11.4) ve α-pinene 
(%7.6)’nin ana bileşenler olduğunu vurgulamışlardır. 

S. chionantha Boiss. 

Tel ve ark. (2010) yaptıkları araştırmada bu türün uçucu yağında 54 bileşen tespit etmişler 
ve germacrene D (%25.03), β-caryophyllene (%8.71), spathulenol (%5.86) ve α-humulene 

(%4.82) ana bileşenleri oluşturmuştur. 

S. chrysophylla Stapf 

Arslan ve Çelik (2008), Denizli ilinden topladıkları  Salvia chrysophyla uçucu yağında3-

oktanol, α-phellandren-8-ol, camphor ve limonene’ni ana bileşenler olarak tespit etmişlerdir. 

S. cryptantha Montbret & Aucher ex Bentham 

Bayrak ve Akgül (2001), S. cryptantha’dan elde ettikleri uçucu yağda ana bileşenin borneol 

diğer önemli bileşenin ise kamfor olduğunu; Akın ve ark. (2010)’da yaptıkları araştırmada bu 

türe ait uçucu yağda ana bileşenlerin camphor (%19.1), 1,8-cineole (%16.4), borneol (%11.9), 
viridiflorol (%11.5) ve bornyl acetate (%2.4) olduğunu bildirmişlerdir. Gürbüz ve ark.(2009), 

doğal ortamdan topladıkları ve kültür koşullarından hasat ettikleri Salvia cryptantha’da uçucu 

yağ oranlarını sırasıyla %1.20 ve %1.52 olarak elde ettiklerini, doğal ortam ve kültür 

koşullarına ait uçucu yağlarda ana bileşenlerin ise sırasıyla valencene (%31.80) ve eucalyptol 
(%23.61) olarak bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

S. cyanescens Boiss. & Bal. 

Karaman ve ark. (2007), tarafından yürütülen çalışmada S. cyanescens’de uçucu yağ oranı 
%0.04 olarak kaydedilmiş ve uçucu yağ içerisinde yağın %93.6’nı oluşturan 18 bileşen 

içerisinde spathulenol (%32.5), myrtenal (%7.8), α-pinene ve β-pinene (%6.9) ile para-cymene 

(%5.7) en yüksek değerlere sahip bileşenler olmuştur. Şenkal ve ark. (2012), Salvia cyanescens 
türünde en yüksek uçucu yağ oranının  (%0.16) birinci biçimin %50 çiçeklenme döneminde 

alındığını ve caryophyllene oxide, germacrene D, beta-caryophyllene ve beta-pinene’nin en 

yüksek değere sahip bileşikler olarak kaydedildiğini ifade etmişlerdir. 
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S. dichroantha Stapf 

Kunduhoğlu ve ark. (2011) Salvia dicroantha’dan elde ettikleri uçucu yağda caryophyllene 

oxide (%22.4)’in ana bileşen olduğunu; Şenkal ve ark. (2012) ise Salvia dichroantha türünde 
uçucu yağ oranının %0.02 ile %0.15 arasında değiştiğini, uçucu yağda ana bileşenlerin 

biformen, caryophyllene oxide, germacrene D ve beta-caryophyllene olarak tespit edildiğini 

açıklamışlardır. 

S. divaricata Montbr. & Auch. 

Demirci ve ark. (2003), tarafından ilk kez uçucu yağ bileşenleri incelenen bu türde, uçucu 

yağın %91.3’ünü temsil eden 92 bileşenin tespiti yapılmıştır. Ana bileşenler olarak 1,8-cineole 
(%40.0), α-pinene (%16.6) ve camphor (%5.0) kaydedilmiştir. 

S. euphratica Montbr. & Auch. var. euphratica - var. leiocalycina (Rech.) Hedge  

Yumrutaş (2007)  tarafından yürütülen çalışmada, S. euphratica var. euphratica’ya ait 
uçucu yağda yağın toplam % 92.5’ini temsil eden 45 bileşenin yapısı GC-MS analizi ile 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda uçucu yağın büyük oranda oksijenlenmiş monoterpenlerden 

(%78.1) ve monoterpenik esterlerden (%7.5) oluştuğu görülmüştür. Ökaliptol (%18.4) ve 

Nopinon + trans-Pinokarveol (%14.4) uçucu yağın ana bileşenleri olarak belirlenmiştir. Bu 
bileşenleri mirtenol (% 7.0) ve kamfor (% 6.8) izlemiştir. S. euphratica var. leiocalycina’ya ait 

uçucu yağda ise yağın toplam % 92.8’ ini temsil eden 45 bileşenin tespiti yapılmış olup, uçucu 

yağın büyük oranda oksijenlenmiş monoterpenlerden (%36.4) ve monoterpenik esterlerden 
(%43.4) oluştuğu görülüştür.  trans-pinocarvil asetat (% 24.9) ve mirtenil asetat (%15.2) uçucu 

yağın ana bileşenleri olarak belirlenmiştir. Bu bileşenleri ökaliptol (% 7.1) ve Nopinon +trans-

Pinokarveol (% 6.8) izlemiştir. 

S. forskahlei L. 

Gürbüz ve ark.(2009), doğal ortamdan topladıkları Salvia forskahlei’de uçucu yağ oranının 

%0.10, uçucu yağın ana bileşenin ise germacrene-d (%19.35) olduğunu, kültür ortamındaki 
bitkilerde ise uçucu yağ oranının % 0.015, uçucu yağın ana bileşenin ise β-caryophyllene 

(%23.62) olarak tespit edildiğini; Şenkal ve ark. (2012) ise bu türünuçucu yağ oranının %0.02 

ile %0.03 arasında değerler aldığını, alpha-thujone, alpha-pinene ve caryophyllene oxide, 

germacrene D ve beta-caryophyllene’nin en yüksek değerli bileşikler olduğunu bildirmişlerdir. 

S. fruticosa Mill. 

Bayrak ve Akgül (2001),  Kocabaş ve ark. (2007),  Aşkun ve ark. (2010) tarafından yapılan 

araştırmalarda Salvia fruticosa türünden elde edilen uçucu yağda ana bileşen olan 1,8-sineol’un 
yaklaşık olarak %53 oranında bulunduğu bildirilmiştir. Bayram (2001) tarafından yürütülen 

proje kapsamında bu türde uçucu yağ bileşenini oluşturan en önemli madde 1,8 cineol olarak 

bulunmuş olup, klonlara göre oran %15-75.50 arasında değişmiştir. Karık ve ark. (2011a), 20 
lokasyondan topladıkları S. fruticosa’da uçucu yağ oranının %2.0-%3.0 arasında değiştiğini, 

1,8-cineole (%20.7- 46.9), β-caryophyllene (% 6.0 - 16.9) β-pinene (%5.3 - 11.3) ve camphor 

(%2.8-17.5)’un ana bileşenler olarak bulunduğunu bildirmişlerdir. 

S. glutinosa L. 

Şenkal ve ark. (2012), Salvia glutinosa türünde uçucu yağ oranının %0.07 ile %0.09 

arasında değiştiğini, n-tetracosane, caryophyllene oxide, beta-caryophyllene ve beta-pinene’nin 

ana bileşenler olarak kaydedildiğini ifade etmişlerdir. 
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S. heldreichiana Boiss. ex DC. 

Akın ve ark. (2010), S. heldreichiana türünden elde edilen uçucu yağda en önemli 

bileşenler olarak linalool (%9.4), α-pinene (%5.6), 1,8-cineole (%5.6), borneol (%5.6), cryptone 

(%5.3), linalyl acetate (%4.9), α-terpineol (%4.4), camphor (%3.9), terpinen-4-ol (%3.3), trans-
linalool oxide (Furanoid) (%2.9), trans-verbenol (%2.2), geranyl acetate (%2.2) ve cis-linalool 

oxide (Furanoid) (%2.1)’i bildirmişlerdir. 

S. hydrangea DC. ex Benth. 

Kotan ve ark. (2008), tarafından yapılan araştırmada bu türün uçucu yağında yağın 

%95.9’unu oluşturan 54 bileşenin tespiti yapılmıştır. %54.2 ile camphor en yüksek değerli 

bileşen olmuştur. α-humulene (%4.0), cis-sesquisabinene hydrate (%2.8), myrtenol (%2.6), b-
bisabolol (%2.2) ve 1,8-cineole (%2.1) diğer önemli bileşenler olarak kaydedilmiştir. 

S. hypargeia Fisch. & Mey. 

Bu türün uçucu yağında yağın %92.0’sini temsil eden 61 bileşen tespit edilmiştir. Uçucu 
yağda thymol (%11.5), germacrene-D (%11.1) ve caryophyllene oxide (%10.7) ana bileşenler 

olmuştur (Demirci ve ark., 2003). 

S. limbata C.A.Mey. 

Öğütçü ve ark. (2008), S. limbata türünden elde edilen uçucu yağda spathulenol (% 

29.30)’un ana bileşen olduğunu bildirmişlerdir. 

S. longipedicellata Hedge 

Demirci ve ark. (2003),  S. longipedicellata ile yapmış oldukları çalışmada uçucu yağın 

%91.0’ini oluşturan 112 bileşenin tespit edildiğini,  caryophyllene oxide (23.3%) ile β-

caryophyllene (16.1%)’nin ana bileşenler olduğunu ifade etmişlerdir. 

S. macrochlamys Boiss. & Kotschy ex Boiss. 

Tabanca ve ark. (2006), S. macrochlamys’eait uçucu yağda 80 bileşenin yağın %97.7’sini 

oluşturduğunu ve bu bileşenler içerisinde 1,8-cineole (% 27), borneol (%13) ve camphor 

(%11)’un en yüksek değerlere sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

S. multicaulis Vahl 

Bağcı ve Koçak (2008a),Salvia multicaulis Vahl. Enum.’nın toprak üstü kısımlarından su 

distilasyonu yöntemiyle yaklaşık olarak 0.4 ml uçucu yağ elde edildiğini, 52 bileşenin yağın 
%95.5’lik kısmını oluşturacak şekilde tanımlandığını ve S. multicaulis’in ana bileşenlerinin; 

1,8-sineol (%17), kamfor (%13.2), α-pinen (%9.3), valeranon (%8.5) ve alfaödesmol (%5.7) 

olarak tespit edildiğini;Gülmez (2010),aynı türünçiçekli gövdelerden elde edilen yağ 
analizlerinde bornil asetat, trans - karyofillen ve α - pinen, çiçek ve yapraklardan elde edilen 

uçucu yağlarda ise β - pinen (%26), 1.8 - sineol ve limonen (% 20) ve kamfor (% 19)’un temel 

bileşenler olarak tespit edildiğini ifade etmişlerdir.  

S. palestina Benth. 

Bağcı ve Koçak (2008b), bu türün uçucu yağ veriminin %0.4 (v/w) olduğunu, 60 bileşenin 

yaklaşık olarak yağın %95.5’ini oluşturduğunu ve ana bileşenlerin β-karyofillen (%18), 

germakren D (%16.5), linalool L (%9.2), karyofillen oksit (%7.3), linalil asetat (%6), α-kopaen 
(%4.3), sklaerol (%6.6) ve spatulenol (%4.1), olduğunu;  Karaman (2006), Kahramanmaraş 

yöresinden toplanan Salvia palestina’nın yapraklarından elde edilen uçucu yağda β-karyofillen 
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(%31,6) ve germakren D (%20.9); braktelerinden elde edilen yağda linalool (%40.2) ve linalil 

asetat (%31.3)’ın ana bileşenler olduğunu bildirmişlerdir. Gürsoy ve ark. (2010),  bu türe ait 

uçucu yağda tespit edilen 70 bileşenin yağın %92.50 sini oluşturduğunu, caryophyllene oxide 
(16.1%) ve (E)-caryophyllene (4.5%)’in ana bileşenler olarak belirlendiğini ifade etmişlerdir. 

S. pilifera Montbr. & Auch. 

S. pilifera türüne ait uçucu yağda kimyasal kompozisyonun belirlenmesi konusunda 

yürütülen ilk çalışmada Demirci ve ark. (2003) tarafından uçucu yağın %96.3’ünü temsil eden 

105 bileşenin tespiti yapılmıştır. Bu bileşenler içerisinde α-thujone (39.8%) ve α-pinene (11.2%) 
ana bileşenler olarak kaydedilmiştir. Benzer bulgular Kelen ve ark. (2008) tarafından da 

bildirilmiştir. 

S. pisidica Boiss. & Hohen. ex Benth. 

Özkan ve ark. (2010) bu türden elde edilen uçucu yağda 31 bileşenin tespit edildiğini ve 

camphor (%23.76), sabinol (%19.2), α-thujone (%14.2) ile eucalyptol (1.8-cineole) (%5.8)’un 

ana bileşenler olduğunu vurgulamışlardır. 

S. recognita Fisch. & Mey.   

Şarer (1984), bu türün çiçekli dal uçları ve yapraklarının % 0.57 uçucu yağ içerdiğini, gaz 

kromatografisi yöntemiyle yağda 11 monoterpenik hidrokarbon, 12 oksijenli terpen saptandığını 
ve uçucu yağın başlıca bileşenlerinin kâfur (% 36.5), ökaliptol (% 8.2) ve kamfen (% 7.6 ) 

olduğunu bildirmiştir. Tabanca ve ark.(2006) ise, aynı türün uçucu yağında yağın %96.4’ünü 

oluşturan 82 bileşeni tespit ettiklerini ve camphor (%42) ile 1,8-cineole (%12)’un yağın ana 
bileşenleri olduğunu vurgulamışlardır. 

S. rosifolia Sm.  

Özek ve ark. (2010), S. rosifolia türünün uçucu yağ veriminin ortalama %0.40, ana 

bileşenlerinin ise α-pinene (%15.7–34.8), 1,8-cineole (%16.6–25.1), β-pinene (%6.7–13.5), β-
caryophyllene (%1.4–5.0) ve caryophyllene oxide (%1.4–4.4) olduğunu ifade etmişlerdi 

S. smyrnaea Boiss.  

Başer ve ark. (2009), S. smyrnaea türünün uçucu yağında yağın %90.7’sini temsil eden 117 
bileşen kaydetmişlerdir. Cryptone (%20.6) ana bileşen olarak belirlenmiştir. 

S. sclarea L.  

Öğütçü ve ark. (2008), S. sclarea’dan elde edilen uçucu yağın temel bileşenini germacrene 
D (% 24.72) olarak belirlemişlerdir. Diğer önemli bileşenlerin ise sırası ile sclareoloxide (% 

14.08) ve β-caryophyllene (% 16.24) olduğunu kaydetmişlerdir. Şenkal ve ark. (2012), Salvia 

sclarea türünün çiçeklerinden %0.20 oranında uçucu yağ elde edildiğini ve beta-pinene, linalol 
ve germacrene D’nin bu yağın ana bileşenleri olarak tespit edildiğini bildirmişlerdir. 

S. tomentosa Mill.  

S. tomentosa türünden elde edilen uçucu yağda Haznedaroglu ve ark. (2001), 1,8-sineol 
(%17), β-karyofillen (%11), siklofensen (%10) ve δ-kadinen (%6)’nin; Bayrak ve Akgül (2001), 

β-pinenile 1,8-sineol’u; Telci ve ark. (2001), kamfor (%33.26 - 47.56) ve β-pinen (%49.56 -

56.21)’ni; Özcan ve ark. (2002), 1,8-sineol ( %21.2), kamfor  (%24.5), kamfen  (%4.3) ve α-
pinen (%4.3)’ni  ana bileşenler olarak rapor etmişlerdir.Tepe ve ark. (2005),doğal ortamdan 

topladıkları S. tomentosa’da uçucu yağın %97.7’sini temsil eden 44 bileşen tespit edildiğini ve 

beta-pinene (%39.7), alpha-pinene (%10.9) ve camphor (%9.7)’un uçucu yağın ana bileşenlerini 
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oluşturduğunu;Bağcı ve Koçak (2008b), bu türün uçucu yağ veriminin %0.3 (v/w) olarak 
kaydedildiğini ve yağın %95’ini oluşturan 71 bileşen arasında α-pinen (%33.7), germakren D 

(%7.5), β-pinen (%6.8), α-humulen (%6), veridiflorol (%3.8) ve limonen (%3.1) ana bileşenler 

olarak kaydedildiğini; Gürbüz ve ark.(2009), doğal ortamdan topladıkları ve kültür 
koşullarından hasat ettikleri Salvia tomentosa’da uçucu yağ oranlarını sırasıyla % 0.62 ve 

%1.45 olarak elde ettiklerini, doğal ortam ve kültür koşullarına ait uçucu yağlarda ana 

bileşenlerin ise sırasıyla α-pinene (%41.09) ve camphor (%26.73) olarak bulunduğunu;Aşkun 
ve ark. (2010), S. tomentosa’dan elde edilen uçucu yağın ana bileşenlerini alpha-pinene 

(%25.1), camphor (%14.9) ve borneol (%13.2); olarak kaydedildiğini;Karık ve ark. (2011b) 20 

lokasyondan topladıkları S. tomentosa türüne ait örneklerde uçucu yağ oranının %0.7 ile %3.5 

arasında değiştiğini, α-pinene (%1.8 - 38.9), β-pinene (%1.9-35.8),1,8-cineole (%1.5-39.2) ve 
camphor (%1.5-40.9)’un uçucu yağın en önemli bileşenleri olarak kaydedildiğini; Şenkal ve 

ark. (2012), Salvia tomentosa uçucu yağ oranının %0.42 ile %0.95 arasında değiştiğini ve alpha-

pinene, beta-caryophyllene, alpha-humulene ve beta-pinene’nin ana bileşenler olduğunu 
bildirmişlerdir. 

S. trichoclada Benth.  

Bağcı ve Koçak (2008a), S. tricochlada Bentham’nın toprak üstü kısımlarından su 
distilasyonu yöntemiyle yaklaşık olarak 0.3 ml uçucu yağ elde edildiğini, 85 bileşenin yağın 

%96.1’lik kısmını oluşturacak şekilde tanımlandığını ve bu türün ana bileşenleri olarak beta-

pinen (%13.7), kamfor (%11.3), karyofillen oksit (%7) ve trans-karyofillen (%5.5)’nin tespit 
edildiğini açıklamışlardır. 

S. verticillata L. subsp. verticillata - subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm.  

Altun ve ark. (2007),S. verticillata ssp. amasiaca uçucu yağının ana bileşenlerinin alpha-

pinene, betha-pinene, 1,8-cineole, thymol ve caryphyllene oxide olarak kaydedildiğini; Aşkun 
ve ark. (2010), Salvia verticillata subsp. amasiaca’dan elde edilen uçucu yağda başlıca 

bileşenleri β-pinene (% 21.4) ve 1,8-sineol (% 16.1); Kunduhoğlu ve ark. (2011) ise 

Germacrene D (%36.6) olduğunu; Gürbüz ve ark.(2009), doğal ortamdan topladıkları Salvia 
verticillata ssp. verticillata’da uçucu yağ oranının % 0.20 olarak bulunduğunu ve ana bileşenin 

germacrene-d(%59.33) olduğunu, kültür ortamındaki bitkilerin ise uçucu yağ oranının %0.22 ve 

uçucu yağda ana bileşenin β-cubebene (%25.43) olduğunu; Şenkal ve ark. (2012) ise.Salvia 
verticillata subsp. amasiaca türünün uçucu yağ oranının %0.10 -%0.24 olarak elde edildiğini, 

bu türün uçucu yağındaki ana bileşenlerin beta-caryophyllene, germacrene D ve alpha-pinene 

olarak kaydedildiğini bildirmişlerdir. 

S. viridis L.   

Yaylı ve ark. (2010), S. viridis’in çiçek, yaprak ve saplarından elde edilen uçucu yağda ana 

bileşenlerinin sırasıyla trans-muurola-4(14),5-diene, beta-pinene ve germacrene D olarak tespit 

edildiğini; Şenkal ve ark. (2012) ise uçucu yağ oranının %0.05 ile %0.13 arasında değiştiğini, 
caryophyllene oxide ve beta-caryophyllene’nin ana bileşenler olduğunu vurgulamışlardır. 

S. wiedemannii Boiss.  

Kunduhoğlu ve ark. (2011), bu türe ait uçucu yağda ana bileşenin pinene (36.2%) olduğunu 
açıklamışlardır. 

S. yosgadensis Freyn & Bornm.  

Şarer (1988), bu türün çiçek ve yapraklarının % 0.30 uçucu yağ içerdiğini; uçucu yağın 
başlıca bileşenlerinin karyofillen (% 12.8), teşhis edilemeyen bir madde (% 10.7), sabinil asetat 

(% 10.1) ve sabinol (% 8.7) olduğunu ifade etmiştir. 
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SONUÇ 

Türkiye Florasına kayıtlı adaçayı türlerinde uçucu yağ oranları ve uçucu yağın kimyasal 

kompozisyonu üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Uçucu 
yağ kompozisyonları ile ilgili olarak bazı türlerde yoğun araştırmalar yürütülürken, bazı türlerde 

ise çok az veya hiç çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı türün konu olduğu değişik 

çalışmaların sonuçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum genel olarak ekolojik 
koşullarda, kültürel uygulamalarda (sulama, gübreleme, biçim zamanı vb) ve uçucu yağ elde 

etme yöntemlerinde ortaya çıkan farklılıklardan kaynaklanmaktadır.  
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ÖZET: Çörek otu Ranunculaceae familyasına mensup, eski çağlardan beri dünyada tıbbi ve 
baharat amaçlı kullanılan önemli tıbbi bitkilerden birisidir. Bu çalışma Eskişehir ekolojik 

koşullarında yazlık olarak kuru koşullarda yetiştirilen iki çörek otu popülasyonu ve bir çeşit 

adayının verim, verim özellikleri ve sabit yağ oranlarını tespit etmek amacıyla 2012 yılında 
yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Denemede dekara verim,  biyolojik verim, bitki boyu, kapsül sayısı, ana kapsül çapı,  ana kapsül 

tohum ağırlığı, tek bitki verimi, 1000 tane ağırlığı ve sabit yağ oranları incelenmiştir. İncelenen 

bazı özelliklerde genotiplere bağlı olarak farklılıklar bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Çörekotu, Nigella sativa L., verim, verim özellikleri, sabit yağ 

SOME AGRONOMIC and QUALITY CHARACTERISTICS of BLACK CUMIN 

(Nigella sativa L.) GROWN in SEMIARID CONDITIONS 

ABSTRACT: Black Cumin, belonging tothe familyRanunculaceae, is oneof the most 

importantmedicinal plants in the worldsince ancient times which is used formedicinaland 

culinary purposes. This study was carried out in Eskişehir ecological conditions during spring 
season in 2012 under rainfed condition in order to determine yield, yield components and crude 

oil ratio for three black cumin genotypes. The experimental design was randomized block 

design with three replications. Seed yield, biological yield, plant height, number of capsule per 
plant, capsule diameter, seed weight per capsule, seed yield per plant, 1000 seed weight and 

crude oil rate were investigated. Significant differences were found between the genotypes in 

terms of some features. 

Key words: Black cumin, Nigella sativa L., yield, yield components, crude oil 

GİRİŞ 

Çörek otu (Nigella sativa) ilaç ve baharat bitkilerinden Ranunculacea (Düğün çiçeğigiller) 

familyasına ait bir bitkidir (Davis, 1966; İlisu, 1992). Çörek otu özellikle Ortadoğu ve 
Hindistan’da büyük ölçüde olmak üzere mutfak ve gıda sanayinde tüm olarak unlu mamulleri 

süslemek, lezzet vermek,  sabit yağı ve uçucu yağı, eczacılık ve kozmetik ürünlerinde kullanılan 

bir bitkidir (Tutin, 1968; Akgül, 1993).  

Kullanılan kısımları tohumları olup, içerdiği sabit yağ, uçucu yağ ve diğer besin 

maddelerinden dolayı çörek otu oldukça değerlidir. Çörek otu tohumları uzun yıllardan beri halk 

hekimliğinde kullanıldığı gibi günümüzde de tedavi edici özelliklerinin yanı sıra yaygın olarak 
bilinen baharat bitkilerinden biridir (Küçükemre, 2009). Halk hekimliğinde idrar ve süt artırıcı, 

iştah açıcı,  midevi, gaz ve adet söktürücü özelliklerinden dolayı kullanılır (Baytop, 1999). 

Modern tıbbın yoğun ilgi gösterdiği çörek otu, yara iyileştirici özelliklerinin yanı sıra mideyle 
ilgili hastalıklar, bazı kanser türleri (karaciğer, meme, bağırsak vs.), şeker, alerjik hastalıklar, 

böbrek ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir 

(Al-Ghamdi, 2001; Al-Ghamdi, 2003). Bunlara ilaveten antioksidan özelliğinden dolayı 
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kolesterol düşürücü ve tansiyon tedavisinde de kullanılmaktadır (Morsi, 2000; Al-Jishi ve Abuo 

Hozaifa, 2003).  

Ülkemizde Afyon, Burdur, Isparta, İstanbul, Amasya, Mersin, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş civarında çörek otu kültürü yoğun yapılmaktadır (Akgören,2011). Ancak çörek 

otu Dünya’da ve Türkiye’de tüketiminin çok olmasına karşın bitkinin yetiştiriciliğinde özellikle 
bölgesel popülasyonlardan üretilip, tescilli çeşidinin ülkemizde bulunmaması en önemli 

araştırma sorunudur. Bu nedenle bitkinin popülasyonları ile en yüksek verim ve en kaliteli ürün 

almak amacıyla az sayıda çalışma mevcuttur. Verim ve kalite özelliklerinin çevre koşullarından 

etkilendiği araştırmalarla belirtilmiştir (Özel ve ark. 2009, Akgören 2011, Baytöre 2011). 

Bu çalışma, çörekotunda değişik yörelerden temin edilen  iki populasyon ile geliştirilen bir 

çeşit adayının Eskişehir ekolojik koşullarında verimlerinin, verim özelliklerinin ve sabit yağ 
oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlasında 2012 
yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Araştırmada Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nün bir çeşit adayı ile iki bölgesel popülasyon (Küre-Söğüt-Bilecik ve Dereyalak-

İnönü-Eskişehir) tohumları kullanılmıştır. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Tohumlar, 20 cm sıra arası, 6 sıralı ve 3 metre uzunluğunda 
hazırlanmış parsellere ve dekara 1.5 kg tohum olacak şekilde elle ekilmiştir. 

Tohumların ekimi 28 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiş tohumlarda düzenli çıkış 
sağlamak için bir defa yağmurlama sulama yapılmıştır.Çıkıştan sonra sıra üzerinde gerekli 

seyreltme ve yabancı ot mücadelesi elle yapılmıştır. Denemede dekara saf 6 kg azot ve 4 kg 

fosfor hesabıyla amonyum nitrat (%33 N) ve triple süper fosfat (%42-44 P2O5) gübreleri 
kullanılmıştır. Fosfor gübresi ekim sırasında, azot ise bölünerek yarısı ekimde diğer yarısı 

bitkiler sapa kalkma döneminde uygulamıştır. Hasat olgunluğuna gelen bitkiler 30 Temmuz 

2012 tarihinde elle hasat edilmiştir. Ölçümler için her parselden 10 bitki alınıp bitki 

boyu,biyolojik verim, bitkide kapsül sayısı, ana kapsül çapı, ana kapsül tohum ağırlığı, tek bitki 
tohum ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tane verimi, özellikleri incelenmiştir.  

Sabit yağ oranını belirlemek için ANCOM XT15 cihazında petrol eteri ekstraksiyonu 
metodu ile saptanmıştır. Her parselin tohumlarından 5 g örnek alınmış, bu örnekler önce 

öğütülüp sonra 105
o
C’de 2 saat süreyle kurutulmuştur. Kurutma işleminden sonra petrol eteri ile 

muamele edilerek yağı alınmış ve tekrar 105
o
C’de 2 saat bekletilerek tartılmıştır. Kuru 

numuneler arasındaki farklar oranlanarak % yağ oranları bulunmuştur (AOCS, 1999). 

Eskişehir, Orta Anadolu Bölgesinin Batı Geçit kuşağında olup denizden yüksekliği 798 

metredir. Denemenin kurulduğu bölge 30o 28’ Doğu boylamı ile 39o 45’ Kuzey enlemlerinde 
bulunmaktadır. Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri arasında bir geçiş noktasında bulunan 

Eskişehir ilinde Ege ve İç Anadolu'ya özgü iklim özellikleri görülse de, sert bir kara iklimi 

hâkimdir. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasında büyük farklılıklar gözlenir. Denemenin 
yetiştirme dönemine ait meteorolojik veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Yetiştirme mevsiminin 

sıcaklığı, yağışı ve nem değerleri uzun yıllar ortalamasından daha yüksek ve sıcaklık dağılımı 

farklılık göstermiştir. Özellikle bitkilerin vejetatiften generatif devreye geçmesine rastlayan 
Haziran ayında hiç yağış olmamıştır. 
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Çizelge 1. Eskişehir ilinin çörekotunun yetişme dönemine ait bazı meteorolojik 

değerleri 

2012 yılı iklim değerleri, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Meteoroloji 
İstasyonundan alınmıştır. 

Denem alanının toprak özelliklerine ait bazı kimyasal ve fiziksel özellikler Çizelge 2’de 
verilmiştir. Toprak bünyesi killi, hafif alkali, az kireçli, tuz sorunu olmayan ve organik maddesi 

azdır. Besin elementleri ile ilgili değerler yeterlidir. 

Çizelge 2. Deneme Yeri Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Doymuşluk 

(%) 

pH Doymuş 

toprakta 

Total Tuz 

(%) 
Kireç 

(%) 

 

Organik Madde 

(%) 

Bitkilerde Yarayışlı 

Fosfor 

(P2O5 

(kg/da) 

Potasyu

m  

(K2O) 

(kg/da) 

50 CL 7.67 0.090 3.70 4.57 6.12 197.00 

Cu (ppm) Mn (ppm) Fe (ppm) Zn (ppm) 

1.51 8.29 2.21 0.48 
 

Denemede elde edilen bulgular,  SPSS 20 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeylerini belirleyebilmek amacıyla LSD testi 
uygulanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada kullanılan çörek otu popülasyonları ve çeşit adayına ait verim, verim 

özellikleri ve ham yağ içeriği  değerlerine ait ortalamalar ile varyans analiz sonuçları Çizelge 
3’de gösterilmiştir.  

İncelenen çörekotu genotiplerinde bitki boyu 33–43.67cm arasında değişmiştir ve önemli 
fark (P<0.05) bulunmuştur. Çeşit Adayının 43.67cm ile bitki boyu değeri diğer popülasyonlara 

üstünlük sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar Telci  (1995) ve Baytöre (2011) ile uyum halindedir. 

Çörek otunda toplam kapsül sayısı değerleri incelendiğinde toplam kapsül sayısının 2.93-11.05 
adet/bitki arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Popülasyonlar arasında istatistiki olarak % 5 

düzeyinde fark bulunmuş ve çeşit adayı toplam kapsül sayısı değerleri bakımından diğer 

popülasyonlara üstünlük sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar Telci (1995), Akgören (2011) ve 

Baytöre (2011) ile uyum göstermiştir.  

Çörek otunda kapsül çapı üzerine olan etkilerini gösteren değerler varyans analizi ile 

incelendiğinde elde edilen kapsül çapı değerleri 0.84-1.02 cm arasında değişmiştir. Çörekotunda 
ana kapsüldeki tohum ağırlığı değerleri incelendiğinde değerlerin 0.17-0.83 g arasında değişim 

göstermiştir. Telci (1995) yapmış olduğu çalışmada kapsülde tohum ağırlığı değerlerini bu 

çalışmada elde edilen değerlerin üzerinde bulmuştur. 

  

Aylar 
Uzun Yıllar (1991-2010) Deneme Yılı (2012) 

Sıcaklık(
o
C) Yağış(mm) Nem(%) Sıcaklık(

o
C) Yağış(mm) Nem(%) 

Mart 4.90 29.60 64.20 1.51 56.40 87.71 

Nisan 9.70 44.30 62.30 11.96 22.10 72.60 

Mayıs 14.90 39.40 59.30 14.43 80.90 83.26 

Haziran 19.20 24.40 55.00 20.11 0.00 70.37 

Temmuz 22.00 13.40 51.90 22.81 5.50 68.13 

Toplam 
 151.10   164.90  

Ortalama 
14.14  58.40 14.16  76.41 
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Çizelge 3. Çörekotunda incelenen özelliklere ait ortalama değerler ve varyans analiz tablosu* 

Özellikler 
Çeşit/Popülasyon   

Çeşit Adayı İnönü Bilecik Ortalama±St.H. K.O. 

Bitki Boyu (cm) 43,67a 35,76b 33,70b 37,50  ±  0,837 72,48* 

Biyolojik verim (g) 4,20a 1,24b 1,67b 2,37  ±   0,137 7,65* 

Bitkide Kapsül Sayısı (adet) 11,05a 2,93b 3,60b 5,86   ±  0,304 61,01* 

Ana kapsül çapı (cm) 0,89a 0,84a 1,016a 0,918 ± 0,042 0,024* 

Ana kapsül tohum ağırlığı (g) 0,30a 0,17a 0,83 a 0,437 ± 0,192 0,365* 

Tek Bitki Tohum Ağırlığı (g) 1,59a 0,31b 0,26b 0,722 ± 0,037 1,722* 

Bin Tohum Ağırlığı (g) 2,35b 2,69a 2,22b 2,423  ± 0,050 0,181* 

Tane Verimi (kg/da) 90,33a 81,04b 67,66c 79,681 ± 0,793 389,50* 

Sabit Yağ Oranı (%) 40,44a 40,58a 38,91a 39,982 ± 0,302 2,56* 

*: % 5 seviyesinde önemli . St.H.: Standart hata. 

Çörek otunda tek bitki tohum ağırlığı üzerine olan etkilerini gösteren değerler varyans 

analizi ile incelendiğinde tek bitki verimi 0.26-1.59 g arasında değişim göstermiştir. 

Populasyonlar arasında istatistikî olarak % 5 düzeyinde fark bulunmakla birlikte çeşit adayı tek 
bitki verimi bakımından en yüksek değere sahip olmuştur (1.59 g). Tonçer ve Kızıl (2004) 

yapmış oldukları çalışmada tek bitki verimini 0.65-0.85 g arasında bulmuştur. Bu değerler bizim 

populasyonlardan elde ettiğimiz değerlerin altında, çeşit adayından ise düşük  gerçekleşmiştir. 

Çörek otunda tohum verimi üzerine olan etkilerini gösteren değerler incelendiğinde elde 

edilen tohum verimi 67.66-90.33 kg/da arasında değişim göstermiştir. Popülasyonlar arasında 
istatistiki olarak % 5 düzeyinde fark bulunmuş ve çeşit adayı tohum verimi bakımından ilk 

sırada yer almıştır. Sonuçlar Özel ve ark. (2009)’dan düşük, Baytöre (2011)’den yüksek 

bulunmuştur. 

Biyolojik verim 1.24–4.20 g arasında değişmiştir ve bu değişim % 5 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Çeşit adayı 4.20 g değeri ile diğer popülasyonlara göre en yüksek değere sahip 

olmuştur. Farklı populasyonların çörek otunda 1000 tane ağırlığı üzerine olan etkilerini gösteren 
değerler varyans analizi ile incelendiğinde elde edilen 1000 tane ağırlığı 2.22-2.69 g arasında 

değişim göstermiştir. 

İncelenen ham yağ oranı değerlerinde genotipler arasında istatistiki olarak % 5 düzeyinde 

fark bulunmuş ve değerler % 38,91-40,58 arasında değişmiştir. Çalışmadan elde edilen değerler 

Telci, 1995 ile uyum halinde olup Akgören (2009) ve Baytöre (2011)’den yüksek çıkmıştır. 

Bu araştırmanın verilerine göre; kuru koşullarda yetiştirilen çörek otu genotiplerinden çeşit 

adayının tane verimi diğer populasyonlardan yüksek, yağ içeriği ise Bilecik popülasyonundan 

daha yüksek bulunmuştur. Tek yıllık olarak elde edilen sonucun farklı lokasyon ve yıllarda 
denenmesi kesin verilere ulaşmak açısından faydalı olacaktır. 
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ÖZET: Burdur Gölü çevresi florasının 2009-2011 yılları arasında yapılan çalışma ile 

belirlenmesiyle tespit edilen flora içerisinde yapılan araştırma ve literatür karşılaştırması sonucu 

doğal olarak yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkiler tespit edilmiştir. Yapılan bu ön 

çalışmadan yaklaşık olarak 44 familyaya ait 153 adet taksonun tıbbi ve aromatik bitki olarak 
yayılış gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü çevresi, tıbbi ve aromatik bitkiler, flora.  

AN OVERVIEW OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF BURDUR 

LAKE SURROUNDINGS 

ABSTRACT: Medical and aromatic plants took part in people's lives for centuries 

considerably. As a result of the research that is made after the determination of the flora of Lake 
Burdur surroundings (between 2009-2011) and the comparison of literature  medicinal and 

aromatic plants which are naturally spanning have been identified. Within the spanning plants, 

115 medical and aromatic plant species that belongs approximately to 26 families are argued 
out. 

Key Words: Burdur Lake surroundings, medicinal and aromatic plants, flora.  

GİRİŞ 

Bitkiler yüzyıllardır insanlığın birçok ihtiyacını karşılayan temel unsur olmuştur. Temel 
ihtiyaçlarda, hastalıklarda ilaç olarak doğaya, bitkilere koşmuş, bitkilerle hayat bulmuştur. 

Doğal yollardan ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederek bitkilerle içiçe bir yaşam 
süregelmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler 20. Yüzyılın başlarında ilaçların % 40’ı bitkilerden üretilirken 
1970’li yıllardan sonra bu oran % 5’lere kadar düşmüştür. Bu da insanların doğrudan bitkilere 

yönelmesine, doğal ürünlere olan talebin gittikçe artmasına neden olmuştur ve de her geçen gün 

artmaktadır (Özçelik ve Balabanlı, 2005; Bayram ve ark., 2010). 

Birçok kişi genellikle hastalık öncesi korunmada, hastalanmaları esnasında ve sonrasında 

tedaviyi geleneksel yöntem olarak bitkilerde aramaktadır. Genel adıyla bu şifalı bitkilerin 

kullanımı; önce bitkinin doğru tanınmasına, teşhisine ve de doğru yöntemlerle kullanımına 
bağlıdır. Ancak modern tıbbın geliştirdiği yöntemlerin kullanımı esas olmalı ve de ciddi ve 

bilinçli bir şekilde bir uzmana danışmanlığında alternatif yöntemler olarak bitkiler 

kullanılmalıdır.  

Ülkemizin floristik çeşitliliği göz önüne alındığında; yaklaşık olarak 11525 adet bitki 

taksonunun yayılış gösterdiği söylenebilmektedir (Ekim ve ark., 2000 ; Özhatay ve Kültür, 2006 
; Özhatay ve ark, 2009; Çetin, 2011; Özhatay ve ark, 2011). Bu kadar çok sayıda doğal olarak 
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yayılış gösteren ülkemiz bitkilerinin yayılışının bilinmesi tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan, 
kullanılacak olan bitkilere ulaşımın ve bilinçli kullanımının önünü açacak ve etkin sonuçlar 

doğuracaktır.  

Ülkemiz Göller Yöresi’nde bulunan Burdur Gölü çevresi florasının 2009-2011 yılları 

arasında belirlenmesi esnası ve sonrasında bölgede tespit edilen 465 adet takson içerisinden 

tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılabilen bitkilerin belirlenebilmesine çalışılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Burdur Gölü çevresi florasının 2009-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları ve 

teşhis işlemleri sonrası tespit edilmesiyle 465 taksonun olduğu belirlenmiştir. Bu tespit edilen 

flora içerisindeki taksonların bazıları üzerinde tapılan içerik analizi çalışması ve diğer 
taksonların üzerinde yapılan literatür taramaları sonucu Burdur Gölü çevresinde doğal olarak 

yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkiler belirlenmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin belirlenmesinde; Steroidal Compounds of Smyrnium 

connatum (Ulubelen ve Ateş, 1978), A comparative study of the fl avonoids of 

Medicagoradiata with other Medicago and related Trigonella species (Saleh ve ark., 1982),  
Cruciatataurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. s.l. Uzerinde Farmakognozik Arastirmalar: 2 

(Tanker ve Ergun, 1983), Structure of the D-galacto-D-mannan isolated from the seeds of 

Melilotusindica All. (Gupta ve Bose, 1986), Guaianolides from Inulaanatolica (Gülaçtı ve 

Sevil, 1990),  Antimicrobial activity of paliurusspina – christi Mill (Brantner ve ark., 
1996),Spinonin, a novel glycoside from Ononisspinosa subsp. leiosperma (Kırmızıgül ve ark., 

1997), Antioxidant activities of polyphenolic extracts from flowers, in vitro callus and cell 

suspension cultures of Crataegusmonogyna (Rakotoarison Greissier ve ark., 1997),  
Cycloephaloside I: A Novel  Cycloartane Type Saponins from the Roots of 

Astragalusmicrocephalus (Bedir ve ark., 1998),  Antitumour principles from Peganumharmala 

seeds (Lamchouri ve ark., 1999), Flavanone glycosides from Alhagi pseudalhagi (Singh ve 
ark., 1999), Turkish folk medicinal plants, Part II: Eğirdir (Isparta) (Tuzlacı ve Erol, 1999), 

Flavonoids from Haplophyllum suaveolens and Haplophyllum buxbaumii (Ulubelen, 1999), ), 

Flavonoid, Iridoid, and Lignan Glycosides from Putoria calabrica (Çalış ve ark., 2001), 

Turkish folk medicinal plants. Part IV: Gönen (Balıkesir) (Tuzlacı ve Aymaz, 2001Effects of 
Melilotus officinalis on acute inflammation (Plesca-Manea ve ark., 2002), Antimicrobial 

compounds from Pimpinella species growing in Turkey (Tabanca ve ark., 2003), Composition 

of the Essential Oils of Galium aparine L. and Galium odoratum (L.) Scop. From Turkey 
(Başer ve ark., 2004), Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri: Bilimi ve Teknolojisi (Baydar, 2005), 

Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri (Özçelik ve Balabanlı, 2005), Composition of the 

essential oil of Hippomarathrum cristatum (DC.) Boiss. (Özek ve ark., 2007), Antibacterial 
and antifungal activities of different parts of Tribulus terrestris L. growing in Iraq (Al-Bayati 

ve Mola HF, 2008), Biological activities of Vitis vinifera L. Leaves (Didem ve ark., 2009), 

Important Medicinal-Aromatic Plant Species for Beekeeping in Isparta Region Rangelands 

(Fakir ve Babalık, 2009), Antiviral activity and cytotoxicity of the lipophilic extracts of various 
edible plants and their fatty acids (Orhan ve ark., 2009), Antioxidant activity of seed 

polyphenols in fifteen wild  Lathyrus species from South Spain (Pastor-Cavada ve ark, 2009), 

An ethnobotanical field survey in the Haymana district of Ankara province in Turkey (Sarper ve 
ark., 2009), Antioxidant galloylated flavonoids from Geraniumtuberosum L. subsp. tuberosum 

(Şöhretoğlu ve ark, 2009), Chemical composition and  antimicrobial activity of Erodium 

species: E.ciconium L., E. cicutarium L., and  E. absinthoides Willd. (Geraniaceae) 

(Stojanović-Radić ve ark, 2010), Determination of saikosaponin, phenolic and podophyllotoxin 
contents of five endemic Bupleurum root extracts and their effects on MCF-7 ( Kars ve ark. , 

2012) adlı literatürler ve içerik analizi için de Stachyscretica L. subsp. anatolica Rech. fil. 

Endemik Türüne Ait Uçucu Yağ Bileşiklerinin Tayini (Seçilmiş-Canbay ve ark., 2010) adlı 
yapılmış olunan  çalışma kullanılmıştır. 
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Tespit edilen tıbbi ve aromatik bitkiler Çizelge 1’de taksonların filogenetik sıralamasına 

göre verilmiş ve yanlarına alandaki yerel isimleri ya da yaygın bilinen isimleri yöredeki 

insanların desteği başta olmak üzereTürkçe Bitki Adları Sözlüğü (Baytop, 1994),  A Dictionary 
of Turkish Plants-Türkiye BitkileriSözlüğü (Tuzlacı, 2006), Tıbbi Bitkiler İsim Kılavuzu 

(Arslan ve ark., 2002), Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri (Özçelik ve Balabanlı, 2005) 

adlı çalışmalardan yararlanarak belirtilmiştir. Türkçe ismi bilinemeyen ya da olmayan bitkilerde 
ilgili sütun boş bırakılmıştır.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Burdur Gölü çevresi; iklimsel olarak yağışlar kış aylarında daha çok olmak üzere genellikle 

kış ve ilkbahar aylarında görüldüğü yazların genellikle kurak geçtiği Akdeniz ikliminin etkisi 
altındadır (Atalay ve Mortan, 1997). Ayrıca Atayeter (2000) yapmış olduğu çalışmada, 

Burdur’un Akdeniz iklimi ile Karasal Makro ikliminin geçiş sahasında bulunması nedeniyle 

kendine özgü bir iklim karakteri taşıdığını belirtmiştir. Ayrıca Araştı rma alanı  Burdur’un 
kuzeyinde,  İran Turan fitocoğrafi k bölgesi etkisinin  baskın olduğu  Akdeniz fitocoğrafik 

bölgesinde  bulunmaktadır (Çetin, 2011).  Burdur ili başta olmak üzere Burdur Gölü tıbbi ve 

aromatik bitkiler için doğal yayılış alanlarını sağlayan ve floristik çeşitlilik olarak zengin olan 

bir bölge konumunda olduğu anlaşılmaktadır. 

Alanda farklı vejetasyon dönemleri içerisinde yapılan arazi çalışmaları sonrasında yapılan 

literatür taraması ve içerik analizi sonucu 44 familyaya ait 152 taksonun tıbbi ve aromatik bitki 
olduğu belirlemiştir. Bu familyalar içerisinde en çok takson içeren ilk dört familya sırasıyla; 

Compositae (18), Labiatae (17), Leguminosae (13), Caryophyllaceae (8) familyalarıdır. 

Belirlenen tıbbi ve aromatik bitkiler Çizelge 1’de verilmiştir: 

Çizelge 1. Burdur Gölü çevresinde doğal olarak yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkiler. 

FAMİLYA ADI TAKSON ADI TÜRKÇE ADI 

1.Aspleniaceae 1. Ceterachofficinarum DC. = Aspleniumceterach L. Mayasıl otu, Altınotu 

2.Pinaceae 2. Pinusbrutia Ten. var. brutia Şam, Çam 

3.Cupressaceae 

3. Cupressussempervirens L. Karaservi 

4. Juniperusoxycedrus L. subsp.oxycedrus L. Katran Ardıcı 

5. Juniperusfoetidissima Willd.  Kara Ardıç 

6. Juniperusexcelsa M. Bieb. subsp. excelsa Yüksek Ardıç 

4. Papaveraceae 

7. Glaucium corniculatum (L.) Rud. subsp. corniculatum (L.) 
Rud. 

Gelincik, Boynuzlu 
Gelincik 

8. Roemeriahybrida (L.) DC. subsp. hybrida Haşhaş, Haşgeş 

9. Papaverrhoeas L. Gelincik 

10. Papaverdubium L. subsp. dubium L Gelincik 

11. Hypecoumimberbe Sm. - 

12. Hypecoumpendulum L - 

13. Fumariaofficinalis L. Şahtere, Acı tere 

5. Cruciferae 

14. Brassicacretica Lam. Hardal 

15. Diplotaxistenuifolia (L.) DC. Yabani Roka, 

16. Raphanusraphanistrum L. Yabani Turp 

17. Lepidiumperfoliatum L. Tere 

18. Cardariadraba (L.) Desv. subsp. draba (L.) Desv. = 
Lepidiumdraba L. (Al-Shehbaz ve diğ., 2007) 

Tere, beyaz çiçek 

19. Thlaspiperfoliatum L. - 

20. Capsellabursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası 

21. Capsellarubella Reuter Çobançantası 

22. Alyssumdesertorum Stapf. var. prostratum Dudley - 

23. Alyssumpateri Nyar. subsp. pateri Nyar - 

24. Erysimumpallidum Boiss. - 

6. Capparaceae 25. Capparisspinosa L. var. spinosa L. 
Gebere, 
Kebere,Kapari 
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7. Cistaceae 
26. Helianthemumnummularium(L.) Miller subsp. 
ovatum(Viv.) Schınz et Thellung 

Altınotu, Gümüşgülü 

8. Portulaceae 27. Portulacaoleracea L. Semizotu 

9. Caryophyllaceae 

28. Stellariamedia(L.) Vill. subsp. pallida (Dumort.) 
Aschers. et Graebn 

Serçedili, Kuşotu 

29. CerastiumanomalumWaldst. & Kit. - 

30. HolosteumumbellatumL. var. umbellatum L.  

31. Spergulariamedia (L.) C. Presl Kumotu 

32. TelephiumimperatiL. subsp.orientale(Boiss.)Nyman Siğilotu, sidikotu 

33. Dianthuszonatus Fenzl subsp. hypochlorus (Boiss. et Heldr.) 
Reeve 

Karanfil,dağ 
Karanfili,Kaya 

Karanfili 

34. Gypsophilapilosa Hudson Çövenotu 

35. SileneconoideaL. Nahıl, Nakıl 

10. Illecebraceae 
 

36. Herniariaincana Lam Alyaran, Kasıkotu 

37. Paronychiamughlaei Chaudhri 
Dalamaotu, 
Gümüşotu 

38. PolygonumbellardiiAll. - 

39. RumexcrispusL. Labada, Efelek 

11.Chenopodiaceae 
40. Chenopodium album L. subsp. album L. var. album 
L. 

Sirken 

41. SalsolakaliL. 
Sodaotu, Dikenli 

Çöven 

12. Tamaridaceae 

42. TamarixtetrandraPallas Ex Bieb. Ilgın  

43. Tamarixparviflora DC. Ilgın  

44. Tamarixsmyrnensis Bunge Ilgın  

13.Guttiferae 
45. Hypericumperforatum L. ve diğer yayılış 
Hypericum gösteren taksonları 

Binbirdelikotu, 
Kantaron 

14.Malvaceae 

46. MalvasylvestrisL. Ebegümeci 

47. Alceaapterocarpa(Fenzl) Boiss ve diğer yayılış gösteren Alcea 
taksonları 

Gülhatmi 

15. Tiliaceae 48. Tilia argenteaDesf. exDC Ihlamur 

16. Geraniaceae 

49. Geraniumtuberosum L. subsp. tuberosum L. 

 

Turnagagası, 

Laylekgagası 

50. Erodiumciconium (L.) L´Herit Dönbaba 

17.Zygophyllaceae 
51. Tribulusterrestris L. 

DemirPıtırak, Bıtırak, 
Çobançökerten 

52. Peganumharmala L. Nazarotu, Üzerlik 

18.Vitaceae 53. Vitisvinifera L. Üzüm 

19. Rhamnaceae 54. Paliurusspina-christi - 

 
55. Rhamnusrhodopeus Velenovsky subsp. anatolicus (Grub.) 
Browicz et Zielinski 

- 

20. Anacardiaceae 56. Pistaciaterebinthus subsp. palaestina L. (Boiss.) Engler Menengiç 

21. Leguminosae 

57. Coluteacilicica Boiss. et Bal. 
Patlangaç, Yalancı 

Sinameki 

58. Astragalusmicrocephalus Willd. Ufaktepeli geven 

59. Viciaperegrina L. Efek otu 

60. Lathyrussaxatilis Retz. ve diğeryayılış gödteren türleri - 

61. Pisumsativum L. subsp. elatius  (Bieb.). Aschers. & Graebn. 
var. pumilio Meikle 

 

Bezelyea, Dağ baklası 

62. Ononisspinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj. 
Kayışkıran, 
Öküzçanı, Kayıkçanı 

63. Melilotusindica (L.) All. Sarı Yonca 

64. Melilotusofficinalis (L.) Desr. 
Taş Yoncası, 
Sinektırfılı, Kokulu 

Yonca 

65. Trigonellacoerulescens (Bieb.) Hal. 
Mavi Boyotu, 
Çemenotu 

66. Medicagosativa L. subsp. sativa L. Yonca 

67. Lotuscorniculatus L. var. tenuifolius L. 
Sarı Çiçekli 
Gazalboynuzu 
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68. Coronillaemerus L. subsp. emeroides (Boiss. et Sprun.) 
Uhrova 

 

Taç otu 

69. Alhagipseudalhagi (Bieb.) Desv. 
 

Adi Deve Dikeni 

22. Rosaceae 

70. Cerasusavium (L.) Moench Yabani Kiraz 

71. Amygdaluscommunis L. ve diğeryayılış gödteren türleri Badem 

72. Rubuscanescens DC. var. canescens DC. Böğürtlen 

73. Potentillarecta L. Sarı Beşparmakotu 

74. Sanguisorbaminor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq. 
 

Küçük Çayır 
Düğmesi 

75. Rosacanina L. Kuşburnu 

76. Crataegusmonogyna Jacq. subsp. monogyna Jacq. 

 
Alıç, Eskimuşmula 

77. Malussylvestris Miller subsp. mitis (Wallr.) Mansf. 
 

Yabani elma 

78. Pyruseleagnifolia Pallas subsp. eleagnifolia Pallas Armut Ağacı 

23. Cucurbitaceae 
79. Ecballiumelaterum (L.) A. Rich Eşek Hıyarı, Cırtlak 

80. Sedumacre L. Damkoruğu 

24. Umbelliferae 

81. Eryngiumcampestre L. subsp. virens Link Boğa Dikeni 

82. Smyrniumconnatum Boiss. et Kotschy Baldıran 

83. Pimpinellacretica Poiret var. cretica Poiret Anason 

84. Hippomarathrumcristatum (DC.) Boiss - 

85. Bupleurumheldrechii Boiss. et Bal Tavşankulağı 

86. Turgenialatifolia (L.) Hoffm. Genişyapraklı Pıtırak 

87. Putoriacalabrica (L. Fil.) DC. Kokarot 

25. Rubiaceae 

88. Galiumodoratum (L.) Scop. Yoğurtotu 

89. Galiumaparine L. Yoğurtotu 

90. Cruciatataurica (Pallas Ex Willd.) Ehrend Kırımgüzeli 

26.Dipsacaceae 91. Scabiosaargentea L. Uyuzotu 

27. Compositae 

92. Xanthiumspinosum L. Dikenli pıtrak 

93. Inulaanatolica Boiss. Andızotu 

94. Conyzacanadensis (L.) Cronquist Kanada pireotu 

95. Bellisperennis L. Papatya, Babaçya 

96. Seneciovulgaris L. Kanaryaotu 

97. Anthemiscretica L. subsp. tenuiloba (DC.) Grierson Dağ papatyası 

98. Anthemiscoelopoda Boiss. var. coelopoda Boiss. Papatya 

99. Cotatinctoria L.var. tinctoria L. Sarı papatya 

100. Achilleawilhelmsii C. Koch = Achilleasantolinoides Lag. 
subsp. wilhelmsii (K. Koch) Greuter. ve diğer yayılış gösteren 
türleri 

Sarı Civanperçemi 

101. Matricariachamomilla L. var. recutita (L.) Grierson 
Papatya, Yalancı 
Papatya 

102. Artemisiaabsinthium L. 
Ak Pelinotu, Acı 

yavşan 

103. Cirsiumarvense (L.) Scop. subsp. vestitum (Wimmer et 
Grab.) Petrak 

Tarla köygöçüreni 

104. Carduuspycnocephalus L. subsp. albidus (Bieb.) Kazmi 
 

Sıkbaşlı Kangal 

105. Cichoriumintybus L. 
Hindiba, Güneyik, 
Karamuk 

106. Scorzoneracana (C. A. Meyer) Hoffm. var. jacquiniana (W. 
Koch) Chamberlain 

Yemlik, Telesakalı 

107. Scolymushispanicus L. Altın Dikeni 

108. Tragopogondubius Scop. 
Yemlik, Büyük 
Tekesakalı  

109. Cionuraerecta (L.) Griseb. Bodurotu 

28. Convolvulaceae 110. Convolvulusarvensis L. Tarla Sarmaşığı 

29. Boraginaceae 
111. Alkannaorientalis (L.) Boiss. var. leucantha (Bornm.) Hub.-
Mor. 

Sarı Havaciva Otu 

30. Scrophulariaceae 
112. Verbascum leianthum Bentham ve yayılış gösteren diğer 
Verbascum taksonları 

Sığırkuyruğu 
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113. Veronicabeccabunga L. var. beccabunga L. At Yavşanı 

114. Euphrasiapectinata Ten. Gözlükotu, Gözotu 

31. Verbenaceae 115. Verbenaofficinalis L. Mine Çiçeği 

32. Labiatae 

 

116. Ajugachamaepitys (L.) Schreber subsp. mesogitana (Boiss.) 
Bornm. 

Mayasıl Otu 

117. Teucriumpolium L. Oğlanotu 

118. Scutellariaorientalis L. subsp. pinnatifida Edmondson 
Kaside, Doğu 
Salyangoz Otu 

119. Lamiumamplexicaule L. Ballıbaba 

120. Ballotanigra L. subsp. anatolica P. H. Davis 
Karaısırgan, Kara 
Köpekotu 

121. Marrubiumvulgare L. İtsineği, Bozotu 

122. Sideritismontana L. subsp.montana L. Adaçayı 

123. Stachyscretica L. subsp. anatolica Rech. Fil. Adaçayı 

124. Origanumonites L. Eşek Kekiği 

125. Saturejathymbra L. Sivrikekik, Aşkekiği 

126. Micromeriamyrtifolia Boiss. et Hohen. Taş Nanesi, Dağçayı 

127. Thymuspraecox Opiz subsp. jankae (Celak) Jalas var. jankae 
Opiz 

Anzer Çayı 

128. Menthaspicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley Kıvırcık Nane 

129. Ziziphoratenuior L. İnce Dağreyhanı 

130. Salviatomentosa Miller Adaçayı 

131. Salviapisidica Boiss. et Heldr. Pisidica Adaçayı 

132. Salviaverbenaca L. Adaçayı 

33. Plumbaginaceae 133. Plumbagoeuropea L. Kuduzotu 

34. Plantaginaceae 134. Plantagolanceolata L. Sinirotu 

35. Elaeagnaceae 135. Elaeagnusangustifolia L. İğde 

36. Euphorbiaceae 136. Euphorbiamacroclada Boiss. Sütleğen 

37.Moraceae 
137. Morusalba L. Ak Dut 

138. Ficuscarica L. subsp. carica (All.) Schnz et Thell. İncir 

38. Fagaceae 139. Quercuscoccifera L. 
Kermes Meşesi, 

Pırnal 

39. Araceae 140.  Dracunculusvulgaris Schott & Endl. Yılanbıçağı 

40. Liliaceae 141. Alliumampeloprasum L ve yayılış gösteren diğer türleri 
Yabani Sarımsak, 
Soğan 

 142. Muscarineglectum Guss. Arap Sümbülü 

41. Orchidaceae 143. Orchisanatolica Boiss Salep 

42. Typhaceae 144. Typhadomingensis Pers Saz 

43. Cyperaceae 
145. Cyperusrotundus L. Topalak 

146. Scirpoidesholoschoenus (L.) Sojak Saz 

44. Gramineae 

147. Secalecereale L. var. cereale L. Çavdar 

148. Hordeummurinum L. subsp. glaucum (Steudel) Tzvelev Deli Arpa 

149. Avenaeriantha Durieu Yulaf 

150. Dactylisglomerata L. subsp. glomerata L. 
Domuz Ayrığı, 
Ayrıkotu 

151. Arundodonax L. Kargı,  

152. Phragmitesaustralis (Cav.) Trin. Ex Steudel Kamış 

153. Cynodondactylon (L.) Pers. var. villosus Regel Köpekdişi 

 

Alanda yapılan bu çalışma esnasında tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları ve 
kullanım yönleri ile ilgili olarak gerekli bitkilerin toplanması çalışması geniş kapsamlı olarak 

devam etmektedir. Bu nedenle çalışmada herhangi bir yanlış kullanıma sebep olmamak için 

verilmemesi uygun görülmüştür. 

SONUÇ 

Ticari boyut olarak gittikçe artan kimyasal ilaç üretimi, kullanımı ve ticareti ise insanları 
doğal bitkilere artan oranlarda yönelmesine sebep olmaktadır. Bitkilerin doğru teşhisi ve bilinçli 

ve doğru kullanmanın önemini bilgisiz ve bilinçsiz kullanımlar sonucu meydana gelen ölümler 

olmaktadır. Buna bağlı olarak da botanikçilerin, tıbbi ve aromatik bitki teknikerlerinin, 

eczacıların da önemi belirgin bir şekilde artmaktadır. 
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Her yıl yanlış bitkinin kullanımı ya da doğru bitkinin uzmanlara danışılmaksızın yanlış 

kullanımı sonucu başta ölümler olmak üzere, zehirlenmeler, bedensel sakatlanmalar, kanser vb 

vakalar meydana gelmektedir (Özçelik ve Balabanlı, 2005; Anonim, 2010; Anonim,  2012). 

Bunlara ek olarak hem tıbbi ve aromatik bitki olup hem de yem bitkisi olarak 

kullanılabilecek bitkilerin tespiti ve alternatif alanlarda uzmanlar kontrolünde yetiştirilmelidir.  
Bu bitkilerle ilgili bilgilerin toplanacağı ve ulaşılabileceği veri bankaları oluşturulmalı iç 

tüketim ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, hangi bitkiden ne kadarının doğadan toplanarak, 

ne kadarının üretilerek temin edileceği belirlenmelidir (Bayram ve ark., 2010). Öncelikle 

bölgede tehlike altında olan endemik tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile hem koruma 
çalışmaları hem de tıbbi ve ticari çalışmalar yapılabilmelidir 

Doğal yayılış gösteren bitkilerin bilinmesi ve doğru kullanımı için bölgedeki halkın 
eğitilmesi, ekolojik bir ağ oluşturarak dengeli kullanım ile doğanın insan için değil de insanın 

doğa için var olduğu felsefesiyle hareket edilmeli ve hiçbir amacın ekolojik amaçların ötesine 

geçmemesi bilinciyle hareket edilmelidir. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmanın hazırlanması için kullanılan Burdur Gölü Çevresi Florası adlı 09-YL-0084 

nolu proje ile destek veren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü’ne teşekkürler. 

KAYNAKLAR 

Al-Bayati, FA., Al-Mola, HF., 2008. Antibacterial and antifungal activities of different parts of 
Tribulusterrestris L. growing in Iraq. J Zhejiang Univ Sci B. 9(2):154-9. 

Anonim, 2010. Hemoroidden kurtulmak için içti komalık oldu. 

http://www.milliyet.com.tr/hemoroidden-kurtulmak-icin-icti-komalik-
oldu/turkiye/sondakika/22.11.2010/1316955/default.htm. 

Anonim, 2012. Meyan şerbeti içti ölümden döndü. 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/21254571.asp.  

Arslan, N., Gürbüz, B., ve Gümüşçü, A., Tıbbi Bitkiler İsim Kılavuzu, Ankara Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002. 

Atalay, İ. ve Mortan, K. 1997. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. Ders Kitapları Serisi. 

İnkılap Kitapevi. İstanbul. 312 s. 
Atayeter, Y., 2000. Burdur’un İklim Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 260-270. 

Başer, K. H. C., Özek, T., Kırımer, N., Deliorman, D., Ergun, F., 2004. Composition of the 
Essential Oils of Galiumaparine L. and Galiumodoratum (L.) Scop. From Turkey. J. 

Essential Oil Res., 16; 305-307. 

Baydar, H., 2005. Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri: Bilimi ve Teknolojisi, SDÜ.Yayın 

no.: 51, Isparta. 
Bayram, E., S. Kırıcı, S. Tansı,G. Yılmaz, O. Arabacı, S. Kızıl,  İ. Telci 2010. Tıbbi Ve 

Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Türkiye Ziraat Müh. 7.Teknik 

Kongresi, 11-15 Ocak 2010 Ankara, S. 437-456. 
Baytop, T.,1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Kültür 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara. 

Bedir, E., Çalış, İ., Zerbe, O., Sticher, O., 1998. Cycloephaloside I: A Novel  Cycloartane Type 

Saponins from the Roots of Astragalusmicrocephalus. J. Nat. Prod. 61; 503505. 
Brantner, A. ; Males, Z. ; Papelijnjak, S. ve Antolic, A., 1996. Antimicrobial activity of 

Paliurusspina – christi Mill. Ethnopharmacol. 52: 119-122. 

http://www.milliyet.com.tr/hemoroidden-kurtulmak-icin-icti-komalik-oldu/turkiye/sondakika/22.11.2010/1316955/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/hemoroidden-kurtulmak-icin-icti-komalik-oldu/turkiye/sondakika/22.11.2010/1316955/default.htm
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/21254571.asp


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

189 

 

Çalış, İ., Heilmann, J., Taşdemir, D., Linden, A., Ireland, C.M., Sticher, O., 
2001. Flavonoid, Iridoid, and Lignan Glycosides from Putoria 

calabrica. J. Nat. Prod. 64, 961964. 

Çetin, A., 2011. Burdur Gölü Çevresi Florası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Burdur, 220 s. 

Didem, D.O., O. Nilufer, O. Berrin and E. Fatma, 2009. Biological activities of Vitisvinifera L. 

Leaves. Turk. J. Biol., 33: 341-348. 
Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri 

Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği & Van 

Yüzüncüyıl Üniversitesi Yayını. Ankara. 246 s. 

Fakir, H., Babalık, A.A, 2009. Important Medicinal-Aromatic Plant Species for Beekeeping in 
Isparta Region Rangelands, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (7):1406-1411, 

Gupta, AK.; Bose, STI., 1986. Structure of the D-galacto-D-mannan isolated from the seeds of 

Melilotus indica All. Carbohydr Res., 153: 69-77. 
Gülaçtı,  T. ve Sevil, O., 1990. Guaianolides from Inulaanatolica. Phytochemistry,  29: 3666–

3667. 

Kars, G., Kars, MD., Akın, M., Saraçoğlu, HT., Gündüz, U., 2012. Determination of 
saikosaponin, phenolic and podophyllotoxin contents of five endemic Bupleurum root 

extracts and their effects on MCF-7. Journal of Medicinal Plants Research. 6(5); 825-832. 

Kırmızıgül, S., Gören, N., Yang, SW., Cordell, GA., Bozok-Johansson, C., 1997. Spinonin, a 

novel glycoside from Ononis spinosa subsp. leiosperma. J Nat Prod, 60: 378-81. 
Lamchouri, F, Settaf, A. ve Cherrah, Y., 1999. Antitumour principles from Peganum harmala 

seeds. Therapie 54: 753-758. 

Orhan, I., Deliorman-Orhan, D., Özçelik, B., 2009. Antiviral activity and cytotoxicity of the 
lipophilic extracts of various edible plants and their fatty acids. Food Chemistry, 115(701-

705). 

Özçelik, H., Balabanlı, C., 2005. Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri, 1. Burdur 

Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, cilt 2, s. 1127-1136. 
Özek, G., Özek, T., Başer, K.H.C., Hamzaoğlu, E. ve Duran, A., 2007. Composition of the 

essential oil of Hippomarathrumcristatum (DC.) Boiss., J. Essent. Oil Res.,19(6) 540-542. 

Özhatay, N., Kültür, S., 2006. Checklist of Additional Taxa to the Supplement Flora of Turkey 
III, Turkish Journal of Botany 30: 281 – 3163. 

Özhatay, N., Kültür, Ş., Aslan, S., 2009. Checklist of Additional Taxa to the Supplement Flora 

of Turkey IV, Turkish Journal of Botany 33: 191 – 226.  
Özhatay, N., Kültür, Ş.,Gürdal, M.B.., 2011. Checklist of Additional Taxa to the Supplement 

Flora of Turkey V, Turkish Journal of Botany 35: Baskıda (In press). 

Pastor-Cavada, E., Juan, R., Pastor, J. E., Alaiz, M. and Vioque, J., 2009. Antioxidant activity of 

seed polyphenols in fifteen wild  Lathyrus species from South Spain. LWT Food Science 
and Technology 42: 705 – 709. 

Plesca-Manea, L., Parvu, AE., Parvu, M., Taamas, M., Buia, R., Puia, M., 2002. Effects of 

Melilotus officinalis on acute inflammation. Phytother Res., 16: 316-319. 
Rakotoarison Greissier, B., Trotin, F., Brunet, C., Dine, T., Luyckx, M., Vasseur, J., Cazin, M., 

Cazin, JC., Pinkas, M., 1997. Antioxidant activities of polyphenolic extracts from flowers, 

in vitro callus and cell suspension cultures of Crataegus monogyna. Die Pharmazie, 
52(1):60-64. 

Saleh, N.A.M., Boulos, L., El-Negoumy, S.I. and Abdalla, M.F., 1982. A comparative study of 

the flavonoids of Medicago radiata with other Medicago and related Trigonella species. 

Biochemical Systematics and Ecology, 10: 33-36. 
Sarper, F., Akaydın G, Şimşek I, Yeşilada E., 2009. An ethnobotanical field survey in the 

Haymana district of Ankara province in Turkey. Turk J. Biol. 33: 79–88. 

Seçilmiş-Canbay, H., Bardakçı, B., Erdoğan, N., Çetin, A., 2010. Stachys cretica L. subsp. 
anatolica Rech. fil. Endemik Türüne Ait Uçucu Yağ Bileşiklerinin Tayini. Batı Akdeniz 

Doğa Bilimleri Sempozyumu, Sayfa 81, 4-6 Kasım, Burdur. 

http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=ISSN:%220031-7144%22


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

190 

 

Singh, VP., Bineeta, Y., Pandey, VB., 1999. Flavanone glycosides from Alhagipseudalhagi. 

Phytochemistry, 51: 587-590. 

Şöhretoğlu, D., Sakar,  MK., Sauncuoğlu, A., Özgüneş, H., Sterner, O., 2009. Antioxidant 
galloylated flavonoids from Geraniumtuberosum L. subsp. tuberosum. Turk J. Chem. 33: 

685-692. 

Stojanović-Radić, Z., Čomić, L., Radulović, N., Dekić, M., Ranđelović, V. Ve Stefanović, O., 
2010. Chemical composition and  antimicrobial activity of Erodium species: E. ciconium 

L., E.cicutarium L., and  E.absinthoides Willd. (Geraniaceae). Chem. Papers, 64: 368 - 

77. 

Tabanca, N., Bedir, E., Kırımer, N., 2003. Antimicrobial compounds from Pimpinella species 
growing in Turkey. Planta Med 69: 933–938. 

Tanker, M., Ergun, F., 1983. Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. s.l. Uzerinde 

Farmakognozik Arastirmalar: 2. Ankara Univ. Eczac. Fak. Mecm., 13. (1-2); 89-100. 
Tuzlacı, E., Erol, M. K.,1999. Turkish folk medicinal plants, Part II: Eğirdir (Isparta). 

Fitoterapia, 70: 593- 610. 

Tuzlacı, E., Aymaz, P.E., 2001. Turkish folk medicinal plants. Part IV: Gönen (Balıkesir). 

Fitoterapia, 72, 323-343. 
Tuzlacı, E., 2006. A Dictionary of Turkish Plants-Türkiye Bitkileri Sözlüğü. ALFA Basim 

Yayim Dagitim Ltd. Sti., İstanbul, 276 s. 

Ulubelen, A.,  Ateş, N., 1978. Steroidal Compounds of Smyrniumconnatum, Part I, Planta 
Medica, 34, 215-216.  

Ulubelen, A., 1986. Flavonoids from Haplophyllumsuaveolens and Haplophyllumbuxbaumii. 

Fitoterapia, 57 (4): 274-275.  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

191 

 

FARKLI EKİM ZAMANLARININ ve SIRA ARASI MESAFELERİNİN BİR 

MAYIS PAPATYASI (Matricaria recutita L.) ÇEŞİDİ OLAN BODEGOLD'DA 

BAZI VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ 
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1
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ÖZET:Yalova ekolojik koşullarında 2008–2011 yılları arasında yapılan çalışmada dört farklı 

mayıs papatyası çeşidinde farklı ekim zamanlarının ve ekim mesafelerinin verim ve kalite 

özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda çalışılan çeşitlerden biri de "Bodegold" 

çeşididir. Üzerinde çalışılan verim ve kalite özellikleri bitki boyu (cm),yaş çiçek verimi (kg/da), 
kuru çiçek oranı (%), kuru çiçek verimi (da/kg), yaş herba verimi (kg/da),kuru herba verimi 

(kg/da),çiçeklenme süresinin belirlenmesi (gün), uçucu yağ oranı (%),dekara uçucu yağ verimi 

(kg/da),uçucu yağ bileşenleridir. Ekim zamanlarının incelenen özelliklere etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. Bodegold çeşidinde 2009 yılında en düşük yaş çiçek verimi 398,7 kg/da ile 

üçüncü ekim zamanından alınırken, en yüksek yaş çiçek verimi ikinci ekim zamanında 475,6 

kg/da olarak elde edilmiştir.  2011 yılında  ise en düşük yaş çiçek verimi yine üçüncü ekim 
zamanında 321,2 kg/da olarak tespit edilmişken, en yüksek yaş çiçek verimi ikinci ekim 

zamanında 521,3 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sıra arası mesafeler içerisinde ise 15 cm sıra 

arası diğer sıra aralarına (30, 45, 60 cm) göre her iki yılda da en fazla yaş çiçek verimini 

vermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mayıs papatyası, Matricaria recutita L., ekim zamanı, sıra arası mesafesi, 

yaş çiçek verimi 

EFFECTS ON THE YİELDS AND SOME YİELD COMPONENTS OF 

DİFFERENT PLANTİNG TİMES ANDROW SPACING  İN THE BODEGOLD 

VARIETIES OF DAISY MAY 

ABSTRACT:The trial was carried out under Yalovaecological conditions between2008-2011 

years. This trial investigated the effect of different sowing time and row spacing on yield 
andquality characteristics of four differentchamomilecultivars. In this research, one of 

thestudied cultivars was "Bodegold" cultivar. Studied yield and qualitycharacteristics were plant 

height(cm), fresh flower yield(kg/da), flowerdiameter (mm), dry flowerratio(%),dryflower 

yield(kg/da), fresh herbageyield (kg/da), dryherbage yield(kg/da), essential oil content (%), 
essential oil yield(l/da) and essential oil components. The effect of sowing times on the 

analyzedfeatures was determined.Lowest fresh flower yield was 398,7 kg/da which was 

obtained by third sowing date and highest fresh flower yield was 475,6 kg/da which was 
obtained by second sowing date for Bodegold cultivar in 2009. Similarly lowest fresh flower 

yield was 321,2 kg/da which was obtained by third sowing date and highest fresh flower yield 

was 521,3 kg/da which was obtained by second sowing date in 2011. According to raw 
spacings, 15 cmrow spacing have higher fresh flower yield for both two years than other row 

spacings(30,45 and 60cm). 

Key Words: Chamomile, Matricaria recutita L., sowing date, row spacing, fresh flower yield 

GİRİŞ 

Matricaria recutita (Syn. Matricaria chamomilla) Dünya'da ve Türkiye'de çok eski 

zamanlardan beri halk ilacı olarak kullanılan bir bitkidir. Eski Mısırlılar yolculukları esnasında 
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yanlarında mutlaka Matricaria chamomilla 'dan hazırlanmış, tabletler taşırlardı. Tedavi etme 

gücüne ilişkin düşünceler Hippocrates, Plinius, DioscoridesveGalen’den gelen antik bilimsel 

çalışmalarave fitoterapi akımına dayanmaktadır. "Chamaemelon" adı altında Plinius, 
Dioscoridesve aynı zamanda Arap hekimleri tarafından da bilinmekte idi. O zamanlar papatya 

çiçeklerinden elde edilen yağdan hazırlanan preparatların kullanıldığı belirtilmektedir. Bugün 

dahi önemli olan ve mavi yağ diye bilinen papatya yağından ilk defa 1588 de bahsedilmiştir. 
Meşhur bir Slovak atasözü şöyle demektedir:"Papatya çayının tedavi gücü karşısında herkes 

boyun eğmeli." (Gül,1995; Ceylan, 1996;Salamon, 2004).  

Günümüzde mayıs papatyası Avrupa farmakopesine kayıtlıdır. Ayrıca mayıs papatyası 
Avrupa’da da oldukça yaygın bir tıbbi bitkidir. Tıbbi bitkilerin kullanımı için bilimsel 

değerlendirmeler yapan ve dökümanlar hazırlayan Avrupa BilimselFitoterapi Birliği’nin 

(ESCOP) hazırladığı ilk belgelerden biri mayıs papatyası hakkındadır.Fitoterapik olarak 
çiçekleri (Chamomillae flos) 26ülkenin farmakopesinde yer almaktadır (European 

Pharmacopoeias, 2005; Salamon,2004; Pirzad ve ark., 2006; Baghalian ve ark., 2008; İşman, 

2009). 

Matricaria recutita L. oldukça popüler olan, çok iyi bilinen, dahilen ve haricen kullanılan, 

teskin edici etkisinden yara iyileştirici etkisine kadar birçok rahatsızlığa karşı kullanıma sahip 

geniş bir listeye sahiptir. Papatyanın halk ilacı olarak çok yaygın kullanımı nedeniyle, piyasada 
çok sayıda değişik preparatlar bulunmaktadır. Papatya çiçekleri alternatif tıpta iltihap giderici, 

yatıştırıcı, yara iyileştirici, deodorant, bakteriyostatik, antimikrobiyal, nezle için, karminatif, 

rahatlatıcı ve spazmolitik amaçlarla kullanılmaktadır. Taşıdığı uçucu yağ ve kumarinlerden dolayı 
antiflojistik ve antienflamatuar, flavonoitlerden dolayı diüretik ve diaföretik etkilidir. 

Kurutulmuş tozunun çeşitli uygulamalarda ateş, tıbbi etkileri, boğaz ağrısı,ağrı vesoğuk algınlığı, 

grip ve alerjinedeniyle oluşan ağrıların tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir (Tanker ve ark., 
1981; Presibella ve ark., 2006; İşman, 2009; Pirkhezri ve ark., 2010). 

Dış Dünya pazarları ve ilaç sanayi etken madde miktarı ve kalitesi yüksek ve bu yönleriyle 

“standart” ürün talep etmektedir. Günümüzde yeterli miktarda standart ve kaliteli ürün temini 
doğal bitkilerin toplanmasıyla mümkün olamamakta, bu bitkilerin düzenli olarak kültürü, 

seleksiyon ve ıslah çalışmalarıyla istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir. Doğa 

tahribatının önlenmesi, toplamaların kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılması ve en önemlisi bu 
bitkilerin kültüre alınması ile mümkündür. Çeşitli iklim ve toprak özelliklerine sahip ülkemizde 

birçok tıbbi bitkinin doğal olarak bulunması bu bitkilerin kültüre alınmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Kültüre alma çalışmaları türlerin sekonder madde içeriği, genetiği ve 
kalıtımı ile ilgili araştırma sonuçları dikkate alınarak ve öncelikle doğal olarak yetiştiği ekolojik 

koşullarda gerçekleştirilmelidir. Böylece; birim alandan yüksek verim alınacak, saf, temiz, 

standartlara uygun dolayısıyla getirisi yüksek droglar elde edilecektir (Bayram ve ark., 2010). 

Ancak bu bitkilerin kültürü yerine doğadan temini daha ucuz olduğundan, gerek baharat 

ticareti yapanlar ve gerekse bu bitkileri toplayarak kazanç temin edenler bitki yetiştiriciliğini 

göz ardı etmişlerdir Ülkemiz sınırları içinde tıbbi ve aromatik bitki kültürü (gül, kekik, anason, 
kimyon, şerbetçiotu, tütün, aspir v.b. bitkiler hariç tutulursa) yok denecek kadar azdır (Tınmaz 

ve ark., 2002). 

Gerek yurtiçi drog talebinin karşılanması, gerekse yurt dışına bitki ihraç edilerek döviz 

sağlanması amacı ile kalitesi uygun bitki kültürüne geçilmesi ihtiyacı vardır. Aynı zamanda 

mayıs papatyasının tarımı ve yetiştirme şekilleri ile ilgili ülkemizde yapılmış agronomi 

çalışmaları yeterli olmayıp; ayrıca ülkemizde yetiştirme şansı olmasına rağmen bitkisel çay 
materyalini ve uçucu yağları da yurt dışından temin etmekteyiz. Yapılan bu çalışma ile mayıs 

papatyasında farklı yetiştirme tekniklerinin verim ve kalite özelliklerine etkileri incelenmiş ve 

kültüre alma işlemlerinde başlangıç teşkil eden önemli konulara çözüm bulunması 
amaçlanmıştır.  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

193 

 

MATERYAL 

Çalışmanın materyalinde tohumluk olarak, yurt dışından temin edilen “Bona (diploid çeşit), 

Bodegold (tetraploid çeşit), ve Zloty Lan (tetraploid çeşit)" isimli üç farklı Matricaria recutita 

L. çeşileri ile Yalova ili florasından toplanan bir adet Matricaria recutita L. populasyonu 
kullanılmıştır. 

METOT 

Deneme Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü deneme alanında tek 
lokasyonda iki yıl tekrarlamalı olarak tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme 

desenine göre uygulanmıştır. Dört çeşit, üç ekim zamanı ve dört sıra arası mesafesinin 

bulunduğu çalışmada ekim zamanları ana parselleri, çeşitler alt parselleri, sıra arası mesafeler 

ise minik parselleri oluşturmuştur. Bitkide yoğun tohum dökümü olduğundan ikinci yıl farklı 
deneme alanı kullanılmıştır. 

Ekim üç farklı zamanda gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre ekim tarihleri aşağıda 

sunulmuştur: 

                                  2008-2009 yılı                           2010-2011 yılı  

1. Ekim zamanı         10 Kasım 2008                           10 Kasım 2011 

2. Ekim zamanı          02 Aralık 2008                           30 Kasım 2011 
3. Ekim zamanı          26 Aralık 2008                           23 Aralık 2011 

Sıra arası mesafeleri 15, 30, 45, 60 cm olarak uygulanmıştır. 

 

Her parselin sağ ve sol tarafından 50 cm’lik alan ile 15 cm sıra arası mesafesinden baştan 
ve sondan 2 sıra diğer sıra aralarından ise baştan ve sondan birer sıra kenar tesiri olarak 

çıkarılmıştır. Ardından geriye kalan tüm bitkilerin çiçekleri hasat edilip yaş olarak tartılıp yaş 

çiçek verimi kg/da olarak hesaplanmıştır 

İncelenen özelliklere ait verilerin istatistiki analizleri tesadüf bloklarında bölünen 

bölünmüş parseller deneme desenine göre JUMP İstatistik Analiz Programı’nda yapılmıştır. 

Varyans analiz tablosunda % 5 ve % 1'e göre önemli bulunan değerler LSD testine tabi tutularak 

karakterler çeşit ve populasyonlara göre birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmada Bodegold çeşidinden elde edilen yaş çiçek verimi değerleri Çizelge 1'de 

sunulmuştur. Buna göre 2009 yılında sadece sıra arası mesafeler arasındaki fark istatistiki 
açıdan % 1 seviyesinde önemli çıkmış olup diğer değişkenler yönünden istatistiki olarak bir fark 

oluşmamıştır. Sıra arası mesafesi bakımından 2009 yılında en büyük değer 15 cm mesafesinden 

502,8 kg/da ile alınırken en küçük değer 381,6 kg/da ile 60 cm'den elde edilmiştir (Şekil 1). 

Çizelge 1. Bir mayıs papatyası (Matricaria recutita L.) çeşidi olan Bodegold'da farklı ekim zamanlarının ve sıra arası 

mesafelerinin yaş çiçek verimi üzerine etkileri (kg/da) 

   Ekim     
Zamanları 

YILLAR 

2008-2009  2010-2011  

Sıra Arası Mesafeleri (cm) Sıra Arası Mesafeleri (cm) 

15 30 45 60 Ort. 15 30 45 60 Ort. 

1.Ekim 461,4 392,7 381,4 385,0 404,9 523,5 421,7 408,3 392,9 436,6 a 

2.Ekim 567,5 467,9 446,7 421,3 475,6 659,0 535,4 448,2 442,5 521,3 ab 

3.Ekim 471,9 417,7 365,6 339,8 398,7 362,9 282,8 365,6 273,3 321,2 b 

  Ortalama 502,8 a 426,0 b 401,8 b 381,6 b 426,4 515,1 a 413,3 b 407,4 b 369,6 b 426,4 

        Cv % 14,87 % 21,74 

        LSD Sıra Arası Mesafesi**: 50,77 Ekim Zamanı*:135,40 
         Sıra Arası Mesafesi**:77,65 

*=%5 seviyesinde önemli                    **=%1 seviyesinde önemli                     
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Şekil 1.Ekim zamanlarına göre 2009 yılı yaş çiçek verimleri (kg/da) 

İstatistiki olarak 2011 yılında ekim zamanları arasındaki fark % 5, sıra araları arasında da 

% 1 seviyesinde önemli çıkmıştır. Ekim zamanları arasında en yüksek verim 521,3 kg/da ile 
ikinci ekim tarihinden alınırken, en düşük verimi 321,2 kg/da ile üçüncü ekim tarihi vermiştir 

(Şekil 2). Sıra aralarında ise 15 cm sıra arası mesafesi 515,1 kg/da ile en fazla verimi vermiştir. 

Verim bakımından en az miktarı bir önceki yılda olduğu gibi yine 60 cm (369,6 kg/da) sıra arası 
mesafesi oluşturmuştur (Şekil 3). 

 

Şekil 2. Ekim zamanlarına göre 2011 yılı yaş çiçek verimleri (kg/da) 
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Şekil 3. Sıra arası mesafelerine göre 2011 yılı yaş çiçek verimleri (kg/da) 

TARTIŞMA 

Paneva (1984), Matricaria recutita'daBulgaristan’da yürüttüğü denemelerde, sonbahar ve 

ilkbaharda 50 cm’lik sıralara metrekareye 10, 20, 40, 80 ve 140 bitki olacak şekilde ekim 

yapmıştır. Çiçek verimi sonbahar ekimi yapılan bitkilerde, ilkbahar ekimi yapılan bitkilere göre 
yaklaşık iki kat daha fazla olmuştur. Metrekarede 40 bitki yoğunluğunda diğerlerine göre daha 

yüksek sonuçlar elde edilmiştir.  

Galambosi ve ark., (1991), yaptığı çalışmada, serpme ve sıraya olmak üzere dekara 300 g 
tohum gelecek şekilde ekim yapmıştır. Dört ekim tarihinin (17 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 

14 Haziran) uygulandığı çalışmada erken ekimde toprak neminin eksikliğinden dolayı taze çiçek 

veriminin düşük olduğu, en yüksek verimin birinci ve üçüncü ekim tarihlerinden (180 kg/da) 
alındığı bildirilmiştir. 

Hadi ve ark.(2004), Tahran’ın kuzeyinde Matricaria recutita'da yapmış olduğu ekim 
zamanı ve bitki sıklığı denemesinde (5, 15, 25 Mart, 50 x 20, 30, 40 cm ) ekim zamanı 

yönünden en yüksek verimi 5 Mart ekiminden elde edilmiştir (taze çiçek 215 kg/da). Bitki 

sıklığı yönünden ise en yüksek verimi en sık dikilen bitkilerden (50 x 20 cm) almıştır (taze 

çiçek 223 kg/da).  

Johri ve ark., (1999), Hindistan’da papatya üzerine yaptığı azot dozu (0, 2, 4, 6 kg/da) ve 

bitki sıklığı (15x15, 20x20, 30x30 cm) denemesinde en yüksek çiçek verimine 30x30 cm sıklık 
ve 6 kg/da N verilen parsellerde ulaşmıştır.  

Üç aspir çeşidi (Dinçer, 5-154, Yenice) ile altı farklı ekim zamanının (15 Kasım, 15 Aralık, 
15 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart, 15 Nisan) seçildiği çalışmada, aspir bitkisinde ekim zamanı 

geciktikçe tohum ve dolayısıyla yağ veriminde azalma olduğu, 15 Kasım ekiminin                      

(313,8 kg/da ) diğer ekimlere göre önemli derecede farklı ve olumlu sonuçlar verdiği 
saptanmıştır (Kızıl, 1997).  

GAP Bölgesinde 1996-1997 yıllarında kişnişte (Coriandrum sativum L.) uçucu yağ üretimi 

için en uygun ekim zamanının tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmada, beş ekim zamanı 
(15 Kasım, 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart) uygulanmıştır. Tohum veriminde geç 
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ekimlerde verim düşmüş olup en yüksek verim 15 Kasımda en düşük verim ise 15 Martta 

alınmıştır. (Tonçer ve ark., 1998). 

Rezenede uygun ekim zamanının saptanması amacıyla yürütülen çalışmada, Ekim 15, 

Kasım 15, Aralık 15, Ocak 15, Mart 15 olmak üzere 5 farklı zamanda ekim yapılmıştır. Ekim 

zamanları arasında en yüksek tohum verimi 167,05 kg/da ile Kasım, en düşük ise 56,97 kg/da 
ile Mart ekiminden elde edilmiştir (Kızıl ve ark., 2001) 

Verilen literatürler incelendiğinde verimin farklı ekim zamanları ve sıklıklarından 

etkilendiği görülmektedir. Genelde erken ekimlerden ve sıksıra arası mesafelerinden daha 
yüksek verim alınmıştır ki bunlar bulduğumuz sonuçlarla benzerlikarz etmektedir. 

SONUÇ 

Her iki deneme yılında da en yüksek yaş çiçek verimi ikinci ekim tarihinden elde edilirken 
en düşük yaş çiçek verimini üçüncü ekim tarihi vermiştir. Sıra arası mesafeleri bakımından ise 

yine iki yılda da en büyük verim değeri 15 cm sıra arası mesafesinden alınmıştır. Sıra arası 

mesafelerinin artması ile ters orantılı olarak yaş çiçek veriminde düşüş gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak Bodegold çeşidinin Yalova ekolojisinde en yüksek yaş çiçek verimini Kasım 

Ayı Sonu - Aralık Ayı Başı ekiminde ve 15 cm sıra arası mesafesinde verdiğinin söylemek 

mümkündür. 
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ÖZET: Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapari populasyonlarında verim ve bazı 

tarımsal karekterlerin belirlenmesi amacıyla 2007-2009 yetiştirme dönemlerinde,  GAP 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Koruklu araştırma istasyonunda yürütülmüştür. 
Materyal olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal florasından toplanan Capparis sp.’nin  

tohumları ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen tohumlardan elde edilen 

fideler Mart-2007’de 3X3 metre aralıklarla tarlaya dikilmiştir. Dikilen fidelerde  2008-2009 
yılları yetiştirme periyodunda, tomurcuk sayısı (adet/bitki), bitki boyu (cm), kanopi çapı (cm), 

ana dal sayısı (adet/bitki), kol uzunluğu (cm)  gözlemleri alınmıştır. Bitkiler habitus 

gelişmelerine göre (yatık, yarı yatık ve dik) gruplandırılmış ve incelenen özelliklerin ortalama 
değerleri ve standart sapmaları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kapari, Verim, Habitus.
3
 

DETERMINATION OF SOME AGRONOMIC CHARACTER ON 

POPULATIONS OF CAPERS  IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION 

ABSTRACT: This study has been carried out in 2007-2009 growing periods in Koruklu 

Research Stations, for the purposes of determining the yield and some agronomic character  

in Capers (Capparis sp.) in Southeastern Anatolia Region. As the material,  Capparis sp seeds 

collected from the natural flora of the Southeastern Anatolia Region together with seedlings 
obtained from seeds obtained from the Aegean Agricultural Research Institute were planted on 

the field  3x3-meter intervals during March-2007. Planted seedlings during 2008-2009 growing 

periods,  has been  taken observations  the number of buds (unit / plant), plant height (cm), 
canopy diameter (cm), number of primary branches (unit / plant), The length of the arm (cm).  

Plants according to the developments habitus (leaning, semi-recumbent, perpendicular)  has 

been grouped and identified to standard deviations of the mean values of the characteristics. 

Key Words:Capers, Yield, Habitus. 

GİRİŞ 

Ülkemiz coğrafik konumundan dolayı tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri için önemli bir 

yayılış alanına sahiptir. Bugün Türkiye florasında 9000'in üzerinde bitki türü olduğu kabul 
edilmiştir. Bu bitkilerin 1000 kadarı, ilaç ve baharat bitkileridir (Anonim, 1998a).  

                                                             
 

*
Bu proje TAGEM Tarafından Desteklenmiştir 
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Çok yıllık çalımsı bir bitki olan kapari dünyada geniş bir yayılım alanına sahiptir. Özellikle 
Akdeniz kıyılarında yoğun olarak görülmektedir. Tohumlarında ve yeşil aksamında hardal yağı 

glikosidi, glucocapparin bulunmakta ve kök kabukları, yaprakları ve meyveleri  tıbbi amaçlarla 

kullanılmaktadır (Hegi, 1965). 

Dünya üzerinde 350 tür ile temsil edilmektedir. Akdeniz ve Yakın Doğu ülkelerinde ise 

birkaç tür ve çok sayıda çeşit kendini göstermektedir. Türkiye’de ise bu bitkinin Capparis 
Spinosa L. ve Capparis Ovata L. olmak üzere iki türü ve her türün de 3 alt çeşidi 

bulunmaktadır.  Halk arasında, kebere, deve dikeni, gevil, bubu gibi değişik isimlerle anılan 

kapari=kebere (Capparis sp.) Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak 

üzere, Orta Anadolu'da Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal 
olarak yetişen Gebreotu (Gebereotu), çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir 

bitkidir.  

Türkiye, dünyada en çok kapari ihraç eden ülkelerden olup, Türkiye’den ihraç edilen kapari 

miktarı 2006 yılında 1.136 ton, elde edilen gelirde 2.252 milyon $ civarındadır(TC,2008). 

Kapari ihraç edilen ekonomik bir ürün olması yanında, derinlere giden kök sistemi ve fizyolojik 
özellikleri nedeni ile kurağa oldukça dayanıklıdır. Floradaki diğer tüm bitkilerin kuruduğu yaz 

aylarında yeşil kalan, çevre dostu olan bu bitki, erozyon kontrolünde de kullanılabilmektedir 

(Anonim 1997). 

Bu özellikleri ve GAP yöresinin birçok yerinde doğal olarak yayılış gösteriyor olması 

nedeniyle, GAP yöresinde kaparinin başarılı bir şekilde tarımının yapılabileceğini 

göstermektedir. Ancak kaparide genel olarak yetiştirme teknikleri ve ıslah çalışmaları oldukça 
az sayıda olup, özelliklerde GAP yöresine yönelik bilinen fazla sayıda bir çalışma yoktur. 

Bölgeye uygun çeşit ve genotiplerin bulunmayışı ve ihtiyaçların daha çok toplanarak temin 

edilmesinden dolayı, GAP’ta yayılış gösteren genotiplerin bazı tarımsal karekterlerinin 
belirlenmesi ve GAP bölgesine uygun çeşit ve hatların geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

MATERYAL VE METOT 

Deneme; GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu Araştırma istasyonunda kurulmuştur. 

Bu İstasyon Şanlıurfa-Akçakale yolunun 31. km’ sinde kurulu  36
 o
42' kuzey enlemi 38

o
58' doğu 

boylamında olup, denizden yüksekliği 410 m' dir (KHŞAEM.,  2002). Deneme yeri 

topraklarının bazı kimyasal özelllikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneme Yeri Topraklarının Bazı Kimyasal Özellikleri 

İşba 

(%) 

Kireç 

(%) 
pH 

Fosfor (P2O5) 

(kg/da) 

Potasyum(K2O) 

(kg/da) 

Organik 

Madde 

(%) 

59 26,90 7,88 3,19 97,20 1,13 

 

Koruklu deneme istasyonunda yıllık ortalama yağış 436.3  mm’ dir. Yıllık ortalama 

sıcaklık 18.3 
0
C’dir. En yüksek ve en düşük sıcaklık ise sırasıyla 39.1 

0
C ve –2.2  

0
C olarak 

saptanmıştır. Ortalama nisbi nem % 52’dir. Nisbi nem en yüksek Ocak ayında % 69 oranında ve  
Temmuz ayında da en düşük değer olan % 32.5  seviyesine inmektedir (MGM., 2009). 

Araştırmanın yürütüldüğü Koruklu Meteoroloji İstasyonu iklim değerleri Çizelge 2’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 2. 1970-2009 yılları arasındaki iklim verileri (MGM) 

 
AYLAR 

Yıllık 
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

Ortalama yağış (mm) 26.2 47.0 72.9 72.4 70.2 65.6 47.6 25.8 3.7 0.7 1.1 3.1 436.3 

Ortalama sıcaklık(
o
C)  20.3 12.5 7.3 5.6 6.9 11.0 16.2 22.3 28.2 31.9 31.1 26.8 18.3 

En yüksek sıcaklık (
o
C) 26.9 18.2 11.8 10.1 11.9 16.6 22.2 28.7 34.7 38.7 39.1 33.9 24.3 

En düşük sıcaklık (
o
C) 14.9 8.3 3.9 2.2 2.9 6.3 10.7 15.7 20.9 24.4 24.0 20.2 12.9 

Ortalama nisbi Nem  

(%) 
47.8 61.8 70.5 69.6 66.7 61.6 57.9 46.5 35.1 32.5 35.9 38.1 52 

Enlem: 36
o 
42’ N, Boylam: 38

o
58’ E, Yükseklik: 410 m 

Eylül 2005 tarihi itibarıyla projeye başlanılmış ve tohum olgunlaşma döneminde   proje 

amacına uygun bitkilerden Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal florasında bulunan Capparis sp.  

tohumları  toplanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal florasından toplanan ile Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen tohumlar Mart-2006 tarihinde; çimlenmeyi 

teşvik amacıyla gerekli uygulamalar yapılarak  2000 adet 1 kg’lık  tüplere1:1:1 oranında (Mil, 

yanmış ahır gübresi ve toprak) harç hazırlanarak ekilmiştir.  Ancak yeterli miktarda fide 
sayısına ulaşılamadığından temmuz ayı içerisinde % 50 gölgeleme materyali  ve sisleme sistemi 

ile tekrardan tüplere tohum ekimi yapılarak fide  sayısı artırılmıştır. 2006 yılında yetiştirilen  

tüplü fideler 28 Mart 2007 tarihinde 3x3 m dikim aralığıyla fide tarlaya şaşırtılarak gerekli 
bakım işlemleri ve sulaması yapılmıştır. 560 bitkiden, Bitki boyu ; Toprak seviyesinden bitkinin 

en üst seviyesine kadar olan kısmı cetvel ile   ölçülmüş ve cm olarak belirtilmiştir. Kanopi Çapı 

; Bitkinin gölge iz düşümü çapraz olarak ölçülüp ortalaması alınmıştır. Ana Dal sayısı ;  Ana 

kökten ayrılan dallar adet olarak sayılmıştır. Kol Uzunluğu ; Ana kökten çıkan en uzun 5 kolun 
uzunluğu ölçülüp ortalaması alınmıştır. Tomurcuk Sayısı ; Bitkideki tüm tomurcuklar sayılıp 

adet olarak belirtilmiştir. 

İncelenen karakterlere ait verilerin yıllara göre ortalamaları ve stantart sapmaları 

hesaplanarak çizelgelerde verilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

2008-2009 yılları yetiştirme periyodunda 560 bitkinin; tomurcuk sayısı (adet/bitki), bitki 

boyu (cm), kanopi çapı (cm), ana dal sayısı (adet/bitki), kol uzunluğu (cm)  gözlemlerinin 

ortalamaları ve standart sapmaları çizelge  1’de verilmiştir. 

Çizelge 3: Tüm çeşitlere ait alınan gözlemlerin ortalamaları ve standart sapmaları 
Alınan Gözlemler 2008 2009 

 Ortalama Standart Sapma Ortalama  Standart Sapma 

Tomurcuk Sayısı (adet/bitki) 413.7 356.72 647.8 706.17 

Bitki Boyu (cm) 173.0 35.30 148.0 33.56 

Ana D(adet/bitki)al sayısı 4.9 3.40 4.8 2.07 

Kol Uzunluğu (cm) 158.3 35.85 132.2 27.37 

Kanopi Çapı (cm) 256.5 56.93 242.4 58.07 

 

Çizelge 4’te Capparis spinosa türünde yıllar itibariyle tomurcuk sayısının ortalama 254.0-

1262.2 adet/bitki, bitki boyu 125.8-173.9 cm, ana dal sayısı 4.5-7.3 adet/bitki, 5 kol uzunluğu 
118.2-160.0 cm ve kanopi çapı 218.0-297.1 cm arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. En 

yüksek tomurcuk sayısı değeri Capparis ovata’nın yarı yatık türünden elde edilmiştir. 
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Çizelge 4: Çeşit ve hatların 2 yılda alınan gözlemlerin ortalamaları ve standart sapmaları 

Çeşit  Özellikler 

2008 yılı 2009 yılı 

Ortalama 
Standart 

sapma 
Ortalama 

Standart 

sapma 

 

Capparis 

ovata L. 

 

Hatlar 

 

Yatık 

Tomurcuk sayısı (adet/bitki) 406.3 354.0 647.2 683.6 

Bitki boyu (cm) 173.9 35.1 147.0 34.6 

Ana dal sayısı (adet/bitki) 4.9 3.4 4.7 2.1 

5 kol uzunluğu (cm) 158.8 36.2 131.6 27.4 

Kanopi çapı (cm) 256.2 56.9 239.1 59.2 

Dik 

Tomurcuk sayısı (adet/bitki) 502.5 322.3 584.5 300.0 

Bitki boyu (cm) 148.2 32.0 125.8 20.6 

Ana dal sayısı (adet/bitki) 4.5 2.3 5.5 2.1 

5 kol uzunluğu (cm) 135.7 30.4 118.2 18.9 

Kanopi çapı (cm) 221.1 50.9 218.0 28.6 

Yarı  

Yatık 

Tomurcuk sayısı (adet/bitki) 551.2 412.5 1262.2 1004.4 

Bitki boyu (cm) 167.3 38.2 167.5 32.4 

Ana dal sayısı (adet/bitki) 6.4 2.7 6.0 1.7 

5 kol uzunluğu (cm) 160.0 27.7 151.5 19.9 

Kanopi çapı (cm) 277.6 49.6 297.1 51.7 

Capparis spinosa L. 

Tomurcuk sayısı (adet/bitki) 254.0 236.6 341.8 261.7 

Bitki boyu (cm) 153.8 33.5 138.8 33.8 

Ana dal sayısı (adet/bitki) 4.5 2.6 7.3 4.6 

5 kol uzunluğu (cm) 148.0 42.3 122.9 35.1 

Kanopi çapı (cm) 243.8 87.5 243.8 62.3 

SONUÇ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapari populasyonlarında verim ve bazı tarımsal karekterlerin 
belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırmada sonuç olarak; kaparinin iki türününde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yetişebileceği, fakat Capparis spinosa’larda tomurcuk sayısı değerlerinin 

2008 yılında 46-491 adet/bitki ve 2009 yılında ise 107-700 adet/bitki arasında değişim 
gösterdiği saptanmıştır. Capparis spinosa türlerinin Capparis ovata türlerine oranla daha az 

gelişim gösterdiği, Capparis ovata türleri arasında da yarı yatık formlarım daha iyi gelişim 

gösterdiği saptanmıştır. 
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ABSTRACT: In this study, the karyotype analysis of the Fenugreek Trigonella foenum-

graecum was examined usingImage Analysis System. Fenugreek of family Leguminosae and 

subfamily Papilionaceae is extensively grown in Azerbaijan-Iran as forage and vegetable. It has 

more economical and medicinal benefits as well. Cytogenetical studies are necessary to improve 
the economical value and hybridization between close related species and varieties. In order to 

analyze karyotype of Trigonella foenum-graecum and identification chromosomes type by using 

improved methods, plants and seeds specimens were collected from different farmlands of 
Azarbaijan. Root tip meristems obtained from germination of seeds were pretreated with 

saturated solution of ά-bromonaphthalene and 8-Hydroxiquinolin then fixed in Lewitsky 

solution and stained in Aceto-Iron - Hematoxylin. Ten metaphasic plates were used to analyze 
karyotype parameters. The karyotype of Trigonella foenum-graecum consists of 2n=2x=16 

chromosomes. Size of chromosomes changes from 6.698±0.238 μm (the largest chromosome) 

to 5.063 ± 0.162 μm (the smallest chromosome). All of them are submetacentrics except the 

chromosome 8, which is metacentric. Pairs 1 and 4 are satellited chromosomes as a 
chromosome marker. Size of satellites are 1.978 and 1.364 μm respectively.Karyotype details 

were illustrated in complete article. 

Keywords: Fenugreek - Trigonella foenum-graecum- Karyotype – Chromosome 

INTRODUCTION 

Fenugreek (Trigonello foenum-graecum) is an annual legume distributed in the 

Mediterranean region, Europe, Asia, South Africa and Australia. Fenugreek is widely cultivated 
as a leafy vegetable; seed is used for medicinal purpose and as a condiment for flavouring food 

preparations (Anonymous, 1976). Ground seeds are mixed with wheat-flour for making bread in 

Egypt and in Switzerland for flavouring cheese. Roasted seeds are used as a substitute for coffee 

in some parts of Africa. 

Cytological studies including karyotype analysis have been reported in different species 

and cultivars of fenugreek with the somatic chromosome number 2n = 16 chromosomes (Singh 
& Roy, 1970; Raghuvanshi & Singh, 1974 a,b; Lavania & Sharma, 1980; Bir & Kumari, 1980; 

Das & al. 1997). The six species of the section Foenum-graecum of Trigonella have the same 

chromosome number, 2n=2x=16. T. gladiata and T. cariensis have fairly symmetrical 
karyotypes, while those of T. foenum-graecum, T. berythea, T. macrorrhyncha and T. cassia are 

asymmetrical. C-bands are present in all six species but the number of bands and their positive 

vary considerably among the species. The karyotype evidence suggests that none of the 

available species of the Foenum-graecum section can be considered as the wild progenitor of 
fenugreek(Ladizinsky and Canio, 1986). 

Chromosome number determination and karyotype analysis is the prerequisite to assess the 
genomic status of the species for various levels of taxonomic grouping of the plants and genetic 

and breeding studies. The present work was carried out to describe the somatic karyotype of 

Trigonello foenum-graecum. 

mailto:Solmaznajafi.agri@gmail.com
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We have elaborated an improved routine technique for staining plant chromosomes and 
preparing squashes. Application of this techniques in present work made it possible to study the 

karyotype of fenugreek in more detail than different workers who performed it applying the 

traditional routine cytological methods. 

MATERIALS AND METHODS 

Chromosome studies were carried out in meristematic cells of root tips (1 cm in length) of 

germinated seeds from fenugreek (Trigonello foenum-graecum) localities in Azerbaijan 
province in Iran. Seeds were germinated in darkness 25˚C on moist filter paper in petri dishes. 

Preparation of samples 

Root tips were excised and pretreated in 2mM solution of 8 hydroxyquinoline at about 4°C 
for 3-3.5 h, washed in distilled water for 10-15 min. 

Fixation of samples 
Root tips fixed in Lewitsky fixative at 4°C for 30-36h. The fixative was prepared just 

before use, by mixing equal parts (in volume) of 1% chromic acid and 4% formaldehyde (10% 

formalin). Then the roots were washed under tap water for 3h and transferred into 70% ethanol 
(Agayev, 2002; Agayev & al., 2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 2005). 

Hydrolysis and Staining 
Roots were rinsed in distilled water, before treating in 1N NaOH at 60°C for 10 min, then 

washed in distilled water for about 30min and followed by staining in aceto-iron-hematoxylin at 

30-34°C for 15-20h( Agayev, 2002; Agayev & al., 2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 2005). 

Observation of samples 

Stained roots were washed in distilled water for at least 30 min. Then the root tips were cut 

in 1.0-1.2 mm length and macerated in cytase for at least 2 h (can be kept in a refrigerator 
overnight). Each of the root tips was carefully transferred onto a drop of 45% acetic acid on a 

slide for 3-5 min, divided into small pieces, covered by a cover slip and gently squashed. 

Squashes were examined under a Olympus BH-2 microscopes and chromosomes 

photographed using digital camera system. Chromosome measurements were made on 10 

metaphase plates by application of MicroMeasure 3.3 software (Reeves , 2001). Arm rations, 

average lengths, relative lengths and standard errors were calculated using Excel 2003 
(Microsoft) and SPSS v13. The chromosomes were classified according to Levan et al. (1964) 

considering their centromere position. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Present investigation showed that Azerbaijan's fenugreek has 2n=2x=16 chromosomes in a 

somatic cell and it supports the conclusions of others(Singh & Roy, 1970; Raghuvanshi & 

Singh, 1974 a,b; Lavania & Sharma, 1980; Bir & Kumari, 1980; Das & al. 1997; Ladizinsky 
and Canio, 1986). This investigation, show clearly that using an improved routing techniques( 

Fixative of Lewitsky and aceto-iron-hematoxylin as stain) for karyotype analysing  in 

combination with computer image analysis is a reliable and efficient method for karyotyping the 

chromosomes of fenugreek (Agayev, 2002; Agayev & al., 2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 
2005). The individual chromosomes can be identified directly by morphological characteristics 

(Fig.1 ; Table 1). Preparation without cytoplasm and cell walls was necessary to reveal 

chromosomes in more contrast and clearly, we macerated root tips in cytase( Authors extracted 
the enzyme from the stomach of snail Helix lucorum) for at least 2 h. 

It was found that the Trigonello foenum-graecum L. genome was composed of seven 
submetacentric pairs (chromosome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) and one metacentric pairs (chromosome 8) 
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(Table 1, Fig 2). The characteristics of the eight somatic chromosome pairs are described as 

follows:  

Chromosome types are numbered according to their sizes (Fig. 1, Table 1).  

Chromosome 1 is the biggest and is submetacentric with an arm ratio (r) of 2.665 ± 0.278. 
It has a large satellite on the short arm.   

Chromosome 2 is submetacentric and with an arm ratio (r) of 2.040 ± 0.256. 

Chromosome 3 is submetacentric and with an arm ratio (r) of 2.707 ± 0.217. 

Chromosome 4 is submetacentric, has satellite on the short arm too and with an arm ratio 
(r) of 2.995 ± 0.218. 

Chromosomes 5, 6 and 7 are submetacentric but the chromosome 8 is the only metacentrics 
and smallest pairs with an arm ratio(r) 1.396 ± 0.06 and 5.063 ± 0.162 μm for its size. 

Pairs 1 and 4 are satellited chromosomes as a chromosome marker that were not reported 
before but by application of this routine squash techniques were established clearly in all 

metaphase plate(Fig.1). Size of satellites are 1.978 and 1.364 μm respectively. Total length of 

chromosomes in one metaphase, on an average from 10 metaphase plates, was 2n=2x=16= 
45.029 μm. The average length of one chromosome was 6.005 ± 0.087 μm and the average arm 

ratio for total karyotype was 2.506 ± 0.086. 

The karyotype and idiogram (Figures 1 and 2) representing the basic genome shows that 
chromosomes 1 and 4 can be easily recognized by their size and secondary construction and 

chromosome 8 as well can be recognized by especial characteristics; metacentrics and its size. 

The other chromosomes show only small differences in size but can be distinguished by 
characteristic arm ratio.  

Thus, the present technique can provide a method for investigating the phylogenetic 
relationship between Trigonella species and for detecting structural rearrangements in the 

chromosomes.  

. 



 

No.      

Pair 

Total       

(L+S) µm 

Long     

arm(L) µm 

Short       

arm(S) µm 

Arm  

ratio(L/S) 

CI 

(S*100/(L+S

)) 

sat Type L% S% RL% 

1 7.028± 0.238 3.598 ± 0.106 1.452 ± 0.102 2.665 ± 0.278 21.842 1.978 sm 7.990 3.224 14.87 

2 6.671 ± 0.184 4.356 ± 0.289 2.315 ± 0.134 2.040 ± 0.256 35.417  sm 9.673 5.140 14.81 

3 6.246 ± 0.189 4.493 ± 0.131 1.753 ± 0.121 2.707 ± 0.217 27.908  sm 9.977 3.893 13.87 

4 6.198 ± 0.282 3.554 ± 0.120 1.280 ± 0.125 2.995 ± 0.218 20.267 1.364 sm 7.892 2.842 13.76 

5 6.043 ± 0.184 4.478 ± 0.203 1.565 ± 0.041 2.903 ± 0.185 26.264  sm 9.945 3.476 13.42 

6 5.761 ± 0.161 4.267 ± 0.155 1.494 ± 0.061 2.918 ± 0.176 26.063  sm 9.477 3.319 12.80 

7 5.361 ± 0.136 3.777 ± 0.106 1.584 ± 0.061 2.423 ± 0.114 29.540  sm 8.389 3.518 11.91 

8 5.064 ± 0.162 2.924 ± 0.082 2.140 ± 0.106 1.396 ± 0.065 42.068  m 6.493 4.752 11.24 

Mean 6.005 ± 0.087 3.931 ± 0.077 1.698 ± 0.048 2.506 ± 0.086      

Total 45.029     69.835 30.164  

Table 1. Numerical data concerning the karyotype of Trigonello foenum-graecum L. ( N=10). 

Chromosomal formula is 2n = 2x = 16 = 10sm + 4sm sat + 2m; SC= 3A; A1= 0.56   , A2= 0.10 

L: Length of the long arm of the chromosome ( µm ) , S: Length of the short arm of the chromosome ( µm ) , CI: Centromer index , ( m: Metacentric ,  sm 

: Submetacentric ) ; Centromere type according to Levan et al .( 1964 ) , sat: Satellites , SC= Symmetry class is  2A, Asymmetry indices : A1= 0.56  and  

A2=0.10 , according to Romero-Zarco ,1986 ,N: Number of mitotic metaphases used to determine the karyotype , L% and S% : Indices that express the 

contribution of each arm of each chromosome to the total length of karyotype . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.Haploid ideogram of Trigonello foenum-graecum L. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. A, B, C: Mitotic metaphase plates of Trigonello foenum-graecum L. , D: karyogram , constructed from chromosomes of A plate( 2n= 2x = 16 ). 

The four satellited chromosomes has been shown in all metaphases 
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ÖZET: Bu araştırma; Tokat İlinde bulunan, boyarmadde özelliği taşıyan bazı tıbbi 

bitkilerinin yetiştirme tekniklerini ve bu bitkilerle ilmelik yün ipliklerinin boyanarak 

renklerin haslık derecelerinin tespiti amacıyla mülgaTokat Toprak ve Su Kaynakları 

Araştırma Enstitüsü arazisinde 1994 - 1995 yılları arasında yürütülmüştür. 
Bu çalışma ile boya bitkisi olarak literatüre geçmemiş, ancak yöre halkı tarafından boya bitkisi 
olarak kullanılan, ayrıca literatür taraması yapılarak belirlenen bazı önemli bitki türleri ele 

alınmıştır. Koleksiyon bahçesinde toplam 47 bitki türünün kültürü yapılmış söz konusu 

bitkilerin yetiştirme teknikleri belirlenmiştir. Bu bitkilerin çeşitli aksamlarından alınan örnekler 
ile ilmelik yün iplikleri mordanlı ve mordansız boyanarak ışık ve sürtünme haslık dereceleri 

belirlenmiştir. Ayrıca bu bitkilerin halk hekimliğinde kullanma amaçları belirtilmiştir. 

Araştırmada ele alınan söz konusu 47 adet  bitkiden 30 adedinin kültür bitkisi olarak tarımının 

yapılabileceği  belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve boya bitkileri, haslık,  mordan 

DETERMINATION OF THE PRODUCTION TECHNIQUES AND 

DERIVATION OF THE FASTNESS DEGREES THE COLORS SOME 

MEDİCAL PLANTS  IN TOKAT 

ABSTRACT: This research was conducted in Tokat Soil and Water Research Institute in 

1994-1995 growing season. To determine the production techniques and the colour of major 

vegetable dye plants of the natural flora by dyeing the woollen carpet treads. Some  medical and  
vegetables dye plants known by local people which are not found in the literature and some 

found in the literature are evaluated. A total of 47 species were examined in the collection plots 

and the production techniques of these species are determined woollens carpet treads are dyed 

with and without mordant by different parts of these plants and light and rubbing pureness of 
them are determined. It was suggested that 30 of these 47 plants evaluated could be produced. 

Key Words: Mordant, pureness,Medical and  vegetable dye plants 

GİRİŞ 

Bitkisel boyamacılık, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçeklerindeki boyar maddelerden 

yararlanılarak yapılan boyamacılık işlemidir. Boyamacılık için kullanılan bitki örnekleri 

kurutularak veya taze olarak kullanıldığı gibi belirli mordan maddeleri kullanılarak da bir ön 
işlemden geçirilebilir. Mordan maddelerinin kullanımının amacı, boyaların sabitleşmesini ve 

değişik renk tonlarının elde edilmesini sağlamaktır. 

Bitkilerin boya yapımında kullanılması; tarihin çok eski devirlerinden beri bilinen bir 
sanattır. Milattan önce 2000 yıllarında Çinli'lerin bitkisel indigo ve çin yeşili denen özel 

boyalarla ipek dokumaları boyadıkları bilinmektedir. Yine Mısır'da yapılan mumya kazılarında 

bitkisel ve madensel boyaların bilindiği anlaşılmaktadır. (Anonim,1991.)  

mailto:mustafademir@tokattarastirma.gov.tr
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Zengin bir kültüre sahip olan Anadolu'daki boyamacılık, çeşitli kültür alış verişi 

neticesinde doğu ülkelerinden sağlanan bilgilerle, Anadolu'daki mevcut bilgilerin sentezinden 
oluşmuştur. 1750'li yıllarda Fransa'da Türk kırmızısı boyacılığı en gelişmiş safhaya ulaşmıştır. 

Türk Kırmızısı olarak ünlenen bitki olan Kökboya (Rubia tinctorum L.) bitkisinin Anadolu´da 

uzun yıllar tarımı yapılmıştır. Osmanlı imparatorluğu bu bitkinin dünya ihracatının üçte ikilik 
bir kısmını tek başına karşılamıştır. Daha sonraları bu bitkinin ana boya maddelerinden biri olan 

Alizarinin sentetik olarak elde edilmesiyle bu bitkinin tarımı terk edilmeye başlanmıştır. 

(Baykara, T. 1964) 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru boya maddelerinin sentetik olarak üretilmesiyle bitkisel 

boyamacılık da gerileme başlamıştır. Sentetik boya maddelerinin ucuz olması, boyacılıkta 

belirli bir standardın sağlanması ve az emek harcanması buna karşılık bitkisel boyamacılığın 
uzun, zahmetli ve masraflı olması bitkisel boyamacılığın terk edilmesinde etken faktör 

olmuştur. 1860´lı yıllarda Anadolu´da bulunan Rumların İngiliz sermayesiyle işbirliğine giderek 

boya fabrikaları açmaları ve fabrikalarında sentetik boyar maddeleri kullanmaları bitkisel 
boyamacılığa büyük darbe vurmuştur. Her ne kadar 1888 yılında ülkemizde sentetik boyar 

maddelerin kullanılması yasak edilip doğal boyar maddelerinin kullanılması zorunlu hale 

getirilse de çıkarları zarar gören İngilizlerin faaliyetleri sonucu sentetik boyar maddeleri 

yeniden kullanılmaya başlanmış, atalarımızdan miras kalan bitkisel boyamacılık unutulmaya 
yüz tutmuştur. (Anonim,1991.) 

Günümüz teknolojisiyle beraber bir çok konuda olduğu gibi boyacılık alanında da sentetik 
boyaların ortaya çıkışı, insanlar ve diğer canlılar açısından doğal dengenin bozulmasına sebep 

olmuş ve bir dizi sorun ortaya çıkarmıştır. Buna kanser ve benzeri hastalıkların artması ile 

kalıtsal bozukluklar örnek olarak gösterilebilir. Doğal dengenin bozulmasının tehlikeli boyutlara 
ulaştığını gören bilim adamları boyacılık sektöründe de yeni arayışlara başlamışlardır. 

Öte yandan ülkemiz iklim ve toprak çeşitliği bakımından çok zengin bir floraya sahiptir. 

Avrupa ülkelerinin tamamında 11.000 bitki türü bulunmasına karşılık ülkemizde 9.000 bitki 
türü bulunmakta ve bunun 3.000 kadar türü de endemiktir. 

Ulusal varlıklarımız arasında önemli yeri olan bu kaynaklarımız yerli üretimde yeterince 
değerlendirilemediği gibi doğada bulundukları yerlerinde de korunamamaktadır. Mevcut bitki 

gen kaynaklarından yararlanmada bugüne kadar kullanılan yöntemler doğa sömürüsüne 

dayanmaktadır. Özellikle ticari değere sahip endemik türlerimiz soyu tüketilircesine hiç bir 
kontrol yöntemi uygulanmadan toplanmaktadır.  Doğal olarak yetişen bu bitkilerden önemli 

olanların uygun tarım teknikleri uygulanarak üretildiği zaman hem çevre korumacılığına hizmet 

edecek hem de ticari alana girdi sağlanacak ve böylece pek çok bitkimiz tür tükenmesi 

tehlikesini aşacaktır. 

Bu nedenle bölgemizde doğal olarak yetişen bazı  bitkiler  farklı yükseltilere sahip 

alanlardan toplanmış ve bir "biyogenetik rezerv" şeklinde koleksiyon bahçesi oluşturulmuştur. 
Tarımsal teknikler uygulanarak bitkiler çoğaltılmış ve üretimi sağlanmıştır. Bunlardan elde 

edilen bitkisel boyaların kalitelerini ve kullanabilirliklerini ortaya koyan has´lık derecelerinin 

belirlenmesi amacıyla bu çalışma TÜBİTAK desteği (TOAG-1066 proje no) ile Tokat 
Kazova´da 1994 - 1995 yıllarında  yürütülmüştür. Ayrıca bu bitkilerin halk hekimliğinde 

kullanış amaçları da belirtilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Yerinin Genel Tanımı 

Araştırma, Karadeniz ile İç Anadolu arasında geçit bölgede Orta Yeşilırmak havzasında yer 

alan Kazova´da yürütülmüştür. Kazova; Karadeniz'in güneyinde Tokat ile Turhal ilçesi 
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arasında, ovadır. Doğu - batı uzunluğu 56 km, kuzey - güney yönündeki en geniş yer 12 km, en 

dar yeri ise 0.85 km`dır. Denizden yüksekliği 600 m dolayında olup, eğim doğudan batıya 

doğrudur (Anonim, 1974). 

Araştırma Yerinin Toprak Özellikleri 

Araştırma yeri Tokat Kazova'da yeralan mülga Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 

Enstitüsünün bir üretim parselidir.  Koleksiyon bahçesi olarak düzenlenen parselden, ekim ve 
dikim öncesi 0 - 20 ve 20 - 40 cm derinliklerinden alınan kompoze toprak örneklerinde 

verimlilik analizleri yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına gore  topraklar  killi tın bünyelidir. Toprak tepkimesi nötre yakın hafif 

alkalidir. Kireç kapsamı fazladır. Bitki tarafından alınabilir fosfor miktarı orta düzeyde, 

potasyum miktarı ise fazla düzeyde olup toprakların tuzluluk ve drenaj problemi yoktur. 

Doğal Ortamda Tespit Edilen Bitkilerin Sınıflandırılması  

Bu amaçla yöremiz özellikle dağlık alanlardaki yerleşim birimleri taranmış, yöredeki yaşlı 

insanlardan kaynak kişiler seçilmiştir. Söz konusu kişiler, gerek kendilerinin gerekse anne ve 

babalarının hangi bitkilerle ne tür boyama yaptıklarını anlatmış, boyamada kullandıkları 
bitkileri doğadaki yerlerinde göstermişlerdir. Mevcut  bitkilerden tür tespitlerinin belirlenmesi 

amacıyla örnekler alınmış ve herbaryumları yapılmış, mahalli isimleri tespit edilmiştir. Bitki tür 

tespitlerinin belirlenmesi amacıyla alınan örneklerin çiçekli ve meyveli olmasına dikkat 
edilmiştir. 

Bazı boya bitkilerin tür tespiti, çalışmalarda yer alan botanist tarafından doğadaki 
yerlerinde yapılmış, teşhisinde güçlük çekilenler için standartlara uygun herbaryumlar 

hazırlanmış ve teşhisleri Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinde yapılmıştır. 

Boya bitki türlerinin teşhisinde Davis'in Türkiye Florası isimli yayınından yararlanılmış 
olup taksonlar Türkiye Florası’ndaki sıraya göre yazılmıştır.  

Bitkilerin Kültüre Alınma Yolları 

Doğal ortamda tespit edilen bitkilerin hangi şekilde çoğaltılacağına dair çalışmanın 
yürütüldüğü yıllarda elimizde bir kaynak ve rehber bulunmaması nedeniyle bu araştırma 

ülkemizde gerçekleşen ilk çalışmadır. Söz konusu bu araştırmada mühendislik bilgileri 

kullanılarak bitkilerin doğada nasıl yetiştiklerine dair gözlemlerde bulunularak, tohumları ve 
varsa stolan ve rizomları, kök sürgünleri, yeşil çelikleri alınarak deneme yanılma yöntemi ile 2 

yıl süren bir çalışma yürütülmüştür. Araştırma sonucunda her bitkinin ne şekilde çoğalacağına 

dair yöntemler geliştirilmiştir. Çizelge 1’de özetlenen  çoğaltma tekniklerinin ayrıntıları yayın 
haline getirilen yapıtta yer almaktadır. 

Bu çalışmada 33 boya bitki türünün kültüre alınması planlanmış olmasına karşılık yapılan 

çalışmalara paralel olarak bitki tür sayısı artırılarak 47 adede çıkarılmıştır.  Boya bitkileri 
koleksiyon bahçesi mülga Toprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsünde teraslanmış 

9B parselinde tesis edilmiştir. Koleksiyon bahçesinin tesis edildiği yer eğimli, yağmurlama 

sistemiyle sulamaya uygun, daha önce tarım yapılmamış, yabancı otların doğal olarak 
bulunduğu arazi parçasıdır.  Tesis kurulacak alan traktörle işlenmiş, 3 m x 2 m.lik parsellere 

ayrılmış, tarım yapılmak için uygun hale getirilmiştir.  Kurağa dayanıklı ve suyu seven 

bitkilerin birbirinden uzak parsellerde yer almasına özen gösterilmiştir. Yağmurlama sistemiyle 
yapılan sulamalarda kurağa dayanıklı bitkilerin yer aldığı parsellerde sulama yapılmamıştır. 

Gölgeyi seven bitkiler ağaç altlarına getirilmiş, çalı ve ağaçsı bitkiler parsel kenarlarına 

dikilmiştir. 
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Sonuç olarak her bitki türünün hangi şekilde çoğaltılacağına dair uygulamalı bilgileri 

içeren renkli resimli bir yayın ilgililerin hizmetine sunulmuştur.  

Araştırmanın Uygulanmasında İzlenen Tarımsal İşlemler 

Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda elimizde bir kaynak ve rehber bulunmaması nedeniyle 

aşağıda verilen işlemler kültür bitkilerinin yetiştirilme şekilleri esas alınarak ve  Arslan, 
N.(1987),Bazı Tıbbi Bitkilerin Yayılışı, İklim ve Toprak İstekleri ile Yetiştirilmesine Ait 

Teknik Bilgi Notu dikkate alınarak uygulanmıştır. 

Toprak hazırlığı 

Bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla tesis edilen koleksiyon bahçesinin sonbaharda pullukla 

derin sürümü yapılmış, ilkbaharda ise ikileme aleti geçirilerek tekrar işlenmiş, toprak ekim ve 

dikime uygun hale getirilmiştir. 

Ekim, fide yetiştirme ve dikim işlemleri 

Doğada kendi halinde yetişen bitkilerin kültüre alınmasında en büyük etken tohum veya 

fidelerin kalitesi olduğundan, ekimi veya dikimi (tohum, kök, köksap, soğan, yumru, çelik) 

yapılacak materyal en gelişmiş ve sağlam bitkilerden alınmıştır. Diğer taraftan toprak ve iklim 
özellikleri bakımından yetiştirildikleri yere en yakın ve uygun yerlerin seçilmesine dikkat 

edilmiştir. Tohumla yetiştirilecek bitkilerin bazıları direk yerlerine bazıları da önce yastıklara 

ekilerek fideleri yetiştirilmiş daha sonra tarladaki asıl yerlerine şaşırtılmıştır. 

Fidelerin dikimi; ilkbaharda genellikle don tehlikesinin tamamen ortadan kalktığı mayıs 

ayının 2.yarısında yapılmıştır. Fide dikimini takiben can suyu verilmiştir. Fidelerin dikim 
aralıkları bitkilerin karakteristik özelliklerine göre düzenlenmiştir. Ayrıntılar yayın haline 

getirilen kitapta yer almaktadır. 

Bakım ve sulama 

 Projede yer alan  bitkilerin muhafaza edildiği koleksiyon bahçesinde,  bitkilerinin vejetatif 

dönemlerinde yabancı otlardan temizlenmesine ve çapalanmasına özen gösterilmiştir. 

Sulama işlemlerinde bitkilerinin karakteristik özellikleri dikkate alınmış, suyu seven 
bitkilerin bulunduğu parseller birbirine yakın tutulmuş, kurağa dayanıklı bitkiler ayrı parsellerde 

tutulmuştur. Sulamalar yağmurlama sistemiyle yapılmıştır. Yağmurlama sulama sistemi her 

parseli sulayacak şekilde döşenmiş, suya fazla isteği olan bitkilerin bulunduğu parsel iklim 
durumuna göre çok sulanmış, suya daha az istek duyan bitkilerin bulunduğu parseller ise daha 

az sulanmıştır. 

Hasat ve harman 

Boya bitkilerinin hasadı, etken maddelerin en fazla bulunduğu dönemlerde yapılmıştır. 

Toprak üstü aksamından yararlanılacak boya bitkileri çiçek açmadan hemen önce 

tomurcuklanma döneminde toprağın 5-10 cm üzerinden, çiçeklerinden yararlanılacak boya 

bitkileri çiçek açma döneminde, köklerinden yararlanılacak boya bitkileri yaprakların 

dökülmesinden sonra genellikle sonbaharda hasadı yapılmıştır (Anonim, 1991) . 

Hasat edilen boya bitkileri usulüne uygun olarak kurutulmaya bırakılmıştır.  Kurutmadan 

amaç taze bitkideki fazla suyun atılmasıdır.  

Kök ve kök saplar, soğancık ve yumrular havalandırma tertibatı olan Enstitü serasında 

kurutulmuştur. Kuruyan kısım büküldüğünde kırılıyor ise kuruduğu kabul edilmiştir.(Anonim, 
1991). 
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Toprak üstü aksamından yararlanılacak bitkilerin hasat edilen aksamları, güneş görmeyen 

kapalı ortamda tabakalar halinde serilerek kurutulmuştur. Yaprakların kurutulmasında ise avuçta 

sıkıldığında dağılma yapmasına kadar devam edilmiştir (Anonim, 1991). 

Çiçek, çiçek demetleri ve çiçeğe bağlı kısımlar ince tabakalar halinde serilerek gölge ve 

havadar ortamlarda kurutulmuştur. 

Toprak Analiz Metotları 

 Bitkilerinin yetiştirileceği üretim sahasında, ekim öncesi  0-20 ve 20-40 cm toprak 

derinliklerinden kompoze toprak örnekleri alınmıştır. Bu örnekler hava sıcaklığında kurutulmuş, 
2 mm.lik elekten geçirildikten sonra toprak verimlilik analizleri yapılmıştır (Tüzüner,1990).  

Boya Bitkileri İle İlmelik Yün İpliklerinin Boyanması 

Yün ipliklerinin mordanlanması 
Araştırmada her bitki örneğinden mordansız ve iki değişik mordan maddesi kullanılarak 

toplam üç boyama yapılmıştır. 

Bu amaçla boyanacak yün ipliğinin ağırlığına göre % 3 oranında alınan bakır sülfat ve 
potasyum bikromat mordanlarının her biri ile boyanacak yün ipliği ayrı ayrı muamele edilmiştir.  

Bunun için yün ağırlığına göre 1 / 50 oranında ılık su içinde eritilmiş ve yün ipliği 

nemlendirildikten sonra bu mordanlı su içine konulmuş ve 1 saat kaynatılarak mordanlanma 
işlemi tamamlanmıştır (Anonim, 1991). 

Boya ekstraktın hazırlanması 
Bitkilerin içerdiği boyar maddenin suya geçmesini sağlamak amacıyla kuruyan bitkiler 

havanda dövülerek çok küçük parçalar haline getirilmiştir. 

Boyanacak yün ipliğinin ağırlığına göre % 100 oranında bitki alınarak boyanacak yüne 

göre 1'e 50 oranında su içinde 1 saat süreyle kaynatılmıştır. Kaynama nedeniyle eksilen su ilave 

edilmiştir. Bu süre sonunda bitki artıkları süzülerek ortamdan uzaklaştırılmış ve ekstrakt 

hazırlanmıştır (Anonim, 1991). 

Boyama işlemi 

Mordansız boyamada ilmelik yün halı ipliği boyamaya başlamadan önce ıslatılmış ve suyu 
sıkılarak nemli hale getirilmiştir. Mordanlı boyamada ise mordanlama işleri yapıldığından 

ayrıca bu işlem yapılmamıştır. 

Daha önce elde edilen boyalı su (ekstrakt) içerisine mordansız boyamada nemli haldeki yün 

iplikleri, mordanlı boyamada ise mordanlanmış olan yün iplikleri konularak 1 saat 

kaynatılmıştır. Kaynama nedeniyle eksilen su ilave edilmiştir. Bir saat sonunda boyanan yün 

ipliği kendi halinde soğumaya bırakılmıştır. Bol soğuk su ile durularak gölge bir yerde 
kurutulmuştur (Anonim, 1991). 

Elde edilen renklerin adlandırılması 
Araştırmada 46 bitkinin % 100 oranında kullanılmasıyla mordansız, % 3 oranında bakır 

sülfat ve potasyum bikromat mordanlarının kullanılmasıyla da mordanlı olmak üzere toplam 

138 adet boyama yapılmıştır. Boyama sonucu elde edilen renkler, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Tekstil ve Giyim Ünitesi uzmanları, Köy El Sanatları 

Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri ve diğer anabilim dallarındaki araştırma görevlilerinden 

oluşan bir komisyon tarafından Harmancıoğlu (1955) esas alınarak adlandırılmıştır. Bunun için 

boyanmış yün örnekleri beyaz zemin üzerine yanlardan doğal ışık gelecek şekilde yayılmıştır. 
Renk farklarına göre gruplandırılarak ayrı ayrı ortak renk adları verilmiştir.  
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Haslık tayinleri 

Belirli yöntemlerle boyanan materyalde bir boyanın meydana getirdiği renk, fiziksel ve 
kimyasal çeşitli etkilere az veya çok belirli bir dayanım göstermektedir.  Bu dayanımın 

derecelendirilmesine "Haslık" denilmektedir (Harmancıoğlu, 1955). Bir boya güneş ışığı, su, 

deniz suyu, alkali, yıkama, ağartma, kuru temizleme, asit, sürtünme, ütü vb. gibi etkilere karşı 
koyabiliyor, renk değiştirmiyorsa (solmuyor veya koyulaşmıyorsa) haslık derecesi yüksek kabul 

edilmektedir. 

El dokusu yün halı ilmelik ipliklerinin boyanmasında aranan en önemli iki haslık ışık ve 
sürtünme haslığıdır (Anonim, 1991). 

Işık haslığı tayini 
Boyalı yün ipliklerinde ışık haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan 

TS 867 (Gün ışığına Karşı Renk Haslığı Tayini Metodu) (Anonymous, 1984a) ve DIN 5033 

(Farbmessung Begriffe der Farbmetrik) (Anonymous, 1970) metotları esas alınarak yapılmıştır. 

Işık haslığı tayini için mavi yün skala (1'den 8'e kadar derecelendirilmiş çeşitli mavi boya 

kullanılarak boyanmış yün kumaş şeritleridir) ile birlikte yün iplik örnekleri kullanılmıştır. Mavi 

yün skala karton üzerine 1 cm boyunda 6 cm eninde olacak şekilde sırasıyla 1'den 8'e kadar 
yapıştırılmıştır. Aynı şekilde boyalı yün iplik örnekleri de karton üzerine 1 cm boyu 6 cm 

eninde birbirine paralel olacak şekilde sarılmıştır. 

Mukavvadan 7 cm ve 3 cm eninde şeritler kesilerek birbirinin üzerine konulmuş ve bir cilt 

yapılmıştır. Daha önceden karton üzerine iki paralelli olarak hazırlanan yün iplik örnekleri ile 

mavi yün skala  bu cilt arasına konulmuştur. Yün iplik örnekleri ile mavi yün skalanın yarısı 
kapalı iken diğer yarısı gün ışığının etkisi altında bırakılmıştır.  

Işığın gelişine 45° açı olacak şekilde yerleştirildikten sonra her gün belirli saatlerde kontrol 
edilmiştir. Mavi yün skaladaki solmaya göre yün iplik örnekleri değerlendirilmiştir. 

Işık haslığını değerlendirmede mavi boyalı yünlü ölçek kullanılarak solma derecesi 

ölçülürken, diğer bütün haslıklar da ise gri karşılaştırmalı ölçek (gri skala) kullanılır. Gri skala 
iki çeşittir. Bunlardan biri test sonucu boyalı materyalin kendisine birleşik olan beyaz bir 

kumaşa lekelenme derecesini ölçmeye yaramaktadır (Özcan, 1978; Çoban, 1992). 

Sürtünme haslığı tayini 

Boyalı yün ipliklerde sürtünme haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

hazırlanan TS 717 (Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini) (Anonymous, 1978)'e ve TS 423 
(Tekstil Mamullerinde Renk Haslığı Tayinlerinde Lekelerinin (boya akması) ve solmanın (renk 

değişmesi) değerlendirilmesi için Gri Skalaların Kullanma Metotları (Anonymous, 1984c)'e 

göre yapılmıştır. 

Boyalı yün iplikleri 14 cm x 5 cm boyutlarında bir dikdörtgen karton üzerine yan yana ve 

paralel olarak sarılmıştır. Deney cihazı parmağının ucuna kuru, boyasız 5 cm x 5 cm boyutunda 

kesilmiş bez ayağı dokulu pamuklu bez yerleştirilerek 900 gr.lık yük altında iki paralelli olarak 
hazırlanan kuru numunelerin 10 cm.lik kısmı boyunca düz bir hat üzerinde 10 saniyede 10 defa 

ileri geri sürtülmesi sağlanmıştır. Boyasız pamuklu beze renk akması ise gri skala ile TS 423'e 

göre değerlendirilmiştir (Anonymous, 1984b). 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada; ele alınan önemli tıbbi bitkilerin yöresel ve bilimsel adları; botanik 

özellikleri, yetiştirme teknikleri bu bitkiler kullanılarak elde edilen renkler, boyama metotları, 

elde edilen renklerin ışık ve sürtünme haslığı değerleri tespit edilmiş, yerli ve yabancı literatürle 
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zenginleştirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca söz konusu bu bitkilerin halk hekimliğinde 

kullanış amaçları literatürlerden alıntı yapılarak belirtilmiştir. 

Bitkilerle boyama işleminin gündeme gelmesi durumunda doğadan toplama yerine aşağıda 

çizelge şeklinde isimleri belirtilen bitkilerin kültüre alınması, korunması önerilmiştir. Çizelge 

1’de bazı önemli boya bitkilerin çoğaltma şekilleri, bu bitkilerle yapılan boyamalar sonucu elde 
edilen renkler, bu renklerin ışık ve sürtünme etkileri altındaki haslık dereceleri gösterilmiştir. 

Bitkilerle Sağlıklı Yaşam” ve Makaklı, B., 1972 “Bazı Tıbbi Bitkilerin Değerlendirilmesi”   
yayınlarından yararlanılmıştır. 

Bitki İsmi   Halk hekimliğinde kullanılması 

1-Kökboya (Rubia tinctorum L.) İdrar söktürücü, safra artırıcı  
2- Cehri (Rhamnus catharticus L.)                  Müsilaj 

3- Muhabbet Çiçeği (Reseda luteola L.)         Sığırlarda tenyalara karşı  

4- Sumak (Rhus coriaria L.) Baharat               Baharat 
5- Boyacı Papatyası (Anthemis tinctoria L.)    Boyama 

6-  Boyacı katırtırnağı (Genista tinctoria)         İdrar artırıcı, terletici 

7- Aspir (Carthamus tinctorius)                        Müsilaj 
8- Cabla (Salvia tomentosa)                             Soğuk algınlığı, boğaz ağrıları 

9- Kızılağaç (Alnus glutinosa)                          Yaprakları süt çoğaltıcı ve solucan düşürücü 

10- Kızılleylik /Arnebia densiflora)                 Parazitler 

11- Mürver (Sambucus nigra L)                       Öksürük kesici ve yumuşatıcı 
12-  Kırlangıç otu (Chelidonum majus L.)           Deri , siğil ve bazı göz hastalıklarına 

13- Kaldurak otu (Trachystemon orientalis)        Yaprakları sarma olarak kullanılır. 

14- Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.)              Mide ve ağız temizliği için kullanılır. 
15- İnci çiçeği (Convallaria majalis)                     Süs bitkisi 
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Çizelge 1. Bazı boya bitkilerinin çoğaltma şekilleri, elde edilen renkler ve haslık dereceleri  

Bitki adı 
Çoğaltma 

şekli 
Kullanılan mordanlar Renk 

Işık 

haslığı 

Sürtünme 

haslığı 

Kökboya 
(Rubia 

tinctorum L.) 

Tohum veya 
çelikle 

Mordansız boyama Taba 3 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Gülkurusu 6 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Bordo 4 3 

Cehri 
(Rhamnus 
catharticus 

L.) 

Tohum 

Mordansız boyama Açık haki 2 4 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Koyu haki 3 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Açık kahve 3 3 

Muhabbet 
Çiçeği 

(Reseda 
luteola L.) 

Tohum 

Mordansız boyama Sarı 3 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama 
Sızma 

zeytinyağı 
6 2 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Koyu zerdeçal 5 2 

Sumak (Rhus 
coriaria L.) 

Tohum, kök 
ve gövde 
çeliği 

Mordansız boyama Krem 3 4 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Kimyon 3 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Koyu krem 5 4 

Boyacı 
Papatyası 
(Anthemis 

tinctoria L.) 

Tohum ve kök 
çeliği 

Mordansız boyama Muz kabuğu 1 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Haki 6 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama 
Koyu süzme 

bal 
3 3 

Boyacı 

katırtırnağı 
(Genista 
tinctoria) 

Çelik 

Mordansız boyama 
Açık süzme 

bal 
3 4 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Haki 5 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Açık zerdeçal 3 3 

Aspir 
(Carthamus 
tinctorius) 

Tohum 

Mordansız boyama Krem 2 4 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Kehribar 6 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Saman sarısı 5 3 

Cabla (Salvia 
tomentosa) 

Tohum. Kök  
ve gövde 

çeliği 

Mordansız boyama 
Açık 

zeytinyağı 
3 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Haki 3 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Koyu hardal 3 3 

Kızılağaç 
(Alnus 

glutinosa) 
Tohum 

Mordansız boyama 
Açık deve 

yünü 
1 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Kahverengi 6 2 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Açık kimyon 3 3 

Kızılleylik 
/Arnebia 

densiflora) 
Çelik 

Mordansız boyama Mor 2 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Koyu kimyon 6 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Koyu yeşil 5 3 

Mürver 
(Sambucus 
nigra L.) 

 

Tohum, kök 
ve gövde 

çeliği 

Mordansız boyama Sütlü kahve 2 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Koyu haki 3 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Hardal 3 2 

Kırlangıç otu 

(Chelidonum 
majus L.) 

Tohum 

Mordansız boyama Açık hardal 1 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Açık haki 2 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Haki 3 3 

Kaldurak otu 
(Trachystemo
n orientalis) 

Kök çeliği 

Mordansız boyama Sütlü kahve 3 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Kekik 3 4 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Islak saman 3 3 

Meyan kökü 
(Glycyrrhiza 

glabra L.) 

Tohum kök ve 
gövde çeliği 

Mordansız boyama Kemik rengi 3 3 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Çağla 3 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Açık somon 3 3 

İnci çiçeği 
(Convallaria 

majalis) 

Kök çeliği 

Mordansız boyama Krem 2 5 

Bakırsülfat mordanı ile boyama Çağla 5 3 

Potasyum bikromat mordanı ile boyama Koyu krem 3 4 

 

Çizelge 1’de yer alan bitkilerin halk hekimliğinde kullanıldığı yerler aşağıda belirtilmiştir. 

Aşağıdaki bilgilerin derlenmesinde İlsulu,K.,1992 “İlaç ve Baharat Bitkileri”, Koç,H.,2002 “ 
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ABSTRACT:Biotic and abiotic stresses exert an outstanding influence on the biosynthesis of 

several secondary metabolites in medicinal plants. In this sense, drought stress, altering 
biochemical properties of crops, is known to increase the secondary metabolite induction in a 

variety of medicinal plants, like artemisinin in leaves of Artemisia annua, hyperforin in 

Hypericum perforatum leaf tissues. Cultivation of Trachyspermum ammi under water-
deficiency would increase its defense system and bioactive compounds level as well. Elicitors-

induced systems are used for large scale culturing of plant cells from which secondary 

metabolites could be extracted. An elicitor, not only induces accumulation of antimicrobial 

phytoalexins in plants but also stimulates any type of defense response. An added 
biotechnological benefit to the use of elicitors is the fact that, frequently, they also promote 

liberation of the active metabolites into the medium. The elicitors such as fungal, bacterial and 

yeast extract, (biotic) and heavy metal ions (Ag+), and UV radiation (abiotic), have also been 
applied and shown effective to inhance the metabolites like tanshinones in Salvia miltiorrhiza 

hairy root cultures, berberine in Thalictrum rugosum, thiophenes in Tagetes patula. Recent 

advances in the molecular biology and fermentation technology suggest that these systems 

would become a viable source of pharmaceuticals and other beneficial substances. Providing 
streeses along with new technologies would serve to extend the continued usefulness of higher 

plants as renewable sources of chemicals, especially medicinal compounds. 
Key words: Biotic and abiotic elicitors, secondary metabolites, medicinal plants 

BİYOTİK VE ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİNİN TIBBİ VE AROMATİK  

BİTKİLERDE SECONDER METABOLİT ÜRETİMİNE ETKİSİ 

ÖZET: Biyotik ve abiyotik stres faktörleri daha kısa zamanda ve daha fazla miktarda sekonder 

metabolit üretimi açısından tıbbi ve aromatik bitkilere önemli etki yapmaktadır. Bu bağlamda, 
kuraklık stresi,  Artemisia annua yapraklarında artemisinin ve Hypericum perforatum 

yapraklarında da hyperforin de olduğu gibi, bitkilerin biyokimyasal yapısını değiştirerek tıbbi 

ve aromatik bitkilerde daha fazla sekonder metabolit üretimine neden olmaktadır.  
Trachyspermum ammi’nin su stresi altında tarımının yapılması, savunma sisteminin 

güçlenmesine ve biyoaktif bileşenlerinin artmasına sebep olmaktadır. Stres yapan sistemler, 

bitkilerin daha fazla sekonder metabolit üretmesi için kullanılmaktadır. Bir stres faktörü, 

antimikrobiyal phytoalexinleri arttırmakla kalmaz, ayrıca bitkinin savunma sistemini uyarır. 
Bunun yanında stres faktörleri, bitkinin yetişme ortamında aktif metabolitlerin açığa çıkmasını 

teşvik eder. Mantar, bakteri ve maya gibi biyotik stresler ile ağır metaller (Ag+), UV ışınlar gibi 

abiyotik stresler Salvia miltiorrhiza’ da tanshinones, Thalictrum rugosum’da berberine ve  
Tagetes patula’da thiophenes gibi alkoloidlerin artmasına neden olmaktadır. Moleküler biyoloji 

ve fermantasyon teknolojisindeki son gelişmeler, bu bitkilerden farmosotik ve diğer faydalı 

maddelerin elde edilmesinde bu stres faktörlerinin hayati bir önemi olduğunu göstermiştir. Aynı 
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zamanda, yeni teknolojilerin yanında, bitkilere stres sağlanması, özellikle tıbbi bitkilerdeki 

seconder metabolitlerin yenilenebilir şekilde kullanımı açısından önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Biyotik ve abiyotik stres, sekonder metabolit, tıbbi bitkiler. 

INTRODUCTION: 

Need for more secondry metabolite production:  

In recent decades, medicinal and aromatic plants have received much attention in several 
fields such as agro alimentary, perfumes, pharmaceutical industries and natural cosmetic 

products (Manukyan, 2011). Besides, the appeal of using natural products for medicinal 

purposes is increasing, and metabolic engineering can alter the production of pharmaceuticals 

and help to design new therapies. The evolving commercial importance of secondary 
metabolites has in recent years resulted in a great interest in secondary metabolism, particularly 

in the possibility of altering the production of bioactive plant metabolites (Vanisree et al., 2004). 

Secondary metabolites are separated into nitrogen compounds (alkaloids, non-protein amino 
acids, amines, alcamides, cyanogenic glycosides and glucosinolates) and nonnitrogen 

compounds (monoterpenes, diterpenes, triterpenes, tetraterpenes, sesquiterpenes, saponins, 

flavonoids, steroids and coumarins). Lectins are carbohydrate-binding proteins and their 
biological properties include cell-cell interactions (Paiva et al., 2010). 

Strategies to increase secondary metabolite production in medicinal plants: 

During the past decade, a considerable progress has been made to stimulate formation and  
accumulation of secondary metabolites using plant cell cultures (Ravishankar and Ramachandra 

Rao, 2000; Dixon, 1999; Ravishankar and Venkataraman, 1993). The adopted strategies for 

enhancing the secondary metabolites of plant cell cultures have been described in Table1 

(Ramachandra Rao and   Ravishankar, 2002). 

 

 Table 1: Strategies to enhance production of secondary metabolites in medicinal plants 

1. Obtaining efficient cell lines for growth 

2. Screening of high-growth cell line to produce metabolites of interest 
a. Mutation of cells 

b. Amenability to media alterations for higher yields 

3. Immobilization of cells to enhance yields of extracellular metabolites and to facilitate 

biotransformations 
4. Use of elicitors to enhance productivity in a short period of time 

5. Permeation of metabolites to facilitate downstream processing 

6. Adsorption of the metabolites to partition the products from the medium and to overcome 
feedback inhibition 

7. Scale-up of cell cultures in suitable bioreactors 

 

 

Biotic and abiotic stresses: 

Although, secondary metabolites are fundamentally produced by genetic processing but, 

Since the accumulation of secondary metabolites in plants is a common response of plants to 
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biotic and abiotic stresses (Smetanska, 2008) their biosynthesis is strongly influenced by 

environmental factors (Yazdani et al., 2002). Its means biotic and abiotic environmental factors 
affect growth parameter (Aziz et al., 2008, Clark et al., 2008 ). Biotic and abiotic elicitors are 

used to stimulate secondary metabolite product formation in plant cell cultures, thereby 

reducing the process time to attain high product concentrations and increased culture volumes 
(Barz et al., 1988; Eilert, 1987; DiCosmo and Tallevi, 1985).Abiotic environmental stresses, 

especially salinity and drought has the most effect on medicinal plants (Heidari et al., 2008). 

Drought is one of the most important abiotic stress factors (Dash and Mohanty, 2001), affecting 

plant growth and leaf photosynthesis (Flexas et al., 2004) and altering biochemical properties of 
plants (Zobayed et al., 2007). Drought stress is also known to increase the secondary metabolite 

production in a variety of medicinal plants, like artemisinin in leaves of Artemisia annua 

(Charles et al., 1993), hyperforin in Hypericum perforatum leaf tissues (Zobayed et al., 2007), 
and ajmalicin in Catharanthus roseus roots (Jaleel et al., 2008). Cultivation of a medicinal plant 

like desi ajwain (Trachyspermum ammi) in water-deficient areas would increase its defense 

system and the level of active compounds. It has been also demonstrated that the biosynthetic 

activity of cultured cells can be enhanced by regulating environmental factors, as well as by 
artificial selection or the induction of variant clones. Some of the medicinal compounds 

localized in morphologically specialized tissues or organs of native plants have been produced 

in culture systems not only by inducing specific organized cultures, but also by undifferentiated 
cell cultures (Ravishankar and Ramachandra Rao, 2000). Therefore, elicitation, treatment of 

plant tissue cultures with elicitors, is one of the most effective strategies for improving 

secondary metabolite production in plant tissue cultures (Chong et al., 2005; Smetanska 2008). 
The most common and effective elicitors used in previous studies include the components of 

microbial cells especially poly- and oligosaccharides (biotic) and heavy metal ions, 

hyperosmotic stress, and UV radiation (abiotic), and the signaling compounds in plant defense 

responses such as salicylic acid (SA) and methyl jasmonate (Zhou and Wu 2006; Smetanska, 
2008). Some of these elicitors, yeast extract (mainly the polysaccharide fraction), silver ion 

Ag+, and hyperosmotic stress (by an osmoticum) have also been applied and shown effective to 

enhance the production of secondary metabolites (Chen et al., 2001; Zhang et al., 2004; Shi et 
al., 2007). In the study of testing four elicitors ( Co2+, Ag+, Cd2+ and polysaccharides) on 

SalviaMiltiorrhiza, Ag (silver nitrate), cd (cadmium chloride), and polysaccharide from yeast 

extract (YE) were most effective to stimulate the tanshinone production, increasing the total 
tanshinone content of cell by more than ten-fold (2.3 mg g-1 versus 0.2 mg g-1 in control) 

(Zhao et al., 2010). Like this, treatment of P. somniferum cell suspensions with a homogenate of 

Botrytis mycelium resulted in a remarkable accumulation of sanguinarine of up to 3% of the cell 

dry weight (Constabel, 1990). The treatment of root cultures of Datura stramonium with copper 
and cadmium salts has been found to induce the rapid accumulation of high levels of 

sesquiterpenoid defensive compounds (Furze et al., 1991). For instance, the activation of PAL 

(phenylalanine ammonia-liase) in plants is increased by abiotic and biotic stresses, such as 
ozone exposure, low nutrient levels, pathogen attacks (i.e., fungal, bacterial, and  viral) and 

herbivore attack (Da Silva et al., 2012).  

CONCLUSION:  

The discrepancy releavs that the effects of various stresses on secondary metabolite 

production in plant tissue cultures are dependent on the specific secondary metabolites 

suggesting that exploration of the biosynthetic capabilities of various cell cultures has been 

carried out by a group of plant scientists and microbiologists in several countries during the last 
decade. In the last few years promising findings have been reported for a variety of medicinally 

valuable substances, some of which may be produced on an industrial scale in the near future.  
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ÖZET:Meyan kökü önemli ilaç bitkisi olup,  kökleri ve rizom ilaç olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye’de  Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.) bitkis Baklagillerden, ırmak kenarlarında, 
sulak ve nemli yerlerde yabani olarak bulunmaktadır. Bitki boyu 50-200 cm olup çok yıllık bir 

bitkidir. Yaprakları kanat şeklindedir Çiçekleri; leylaki, açık morumsu leylaki, pembemsi 

leylaki renkte, kelebek şeklinde, kupa yaprakları boru şeklinde, boğumlarda genellikle altılı 
başak görünümündedir.   Yan kökler sayesinde bitki kısa zamanda bulunduğu çevrede ot olarak 

yayılış göstermektedir.  Bu bitki Türkiye, Iran, Pakistan, Akdeniz ülkeleri, Ukrayna, Rusya, 

Türkistan olup günümüzde ılıman iklimli olan her yörede yetiştirilebilir. Bu çalışmada in vitro’ 

da gelişen bitkiciklerden alınan gövde eksplantları farklı orande BAP, NAA içeren MS ortamda 
rejenerasyona alınmıştır. Elde edilen sürgünler 0.5, 1, 2 mg/l IBA, içeren MS ortamlarına 

aktarılarak köklendirilmiştir. Daha sonra bu bitkilerin adaptasyon yapıp dış koşullara 

aktarılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Meyan kökü, in vitro, Glycyrrhiza glabra, doku kültürü, rejenerasyon 

GİRİŞ 

Glycyrrhiza glabra L. türünün soyulmadan veya kabuğu soyulduktan sonra güneşte kurutulmuş 
kökleridir.. Anayurdu Avrupa'nın güneyi olan, dayanıklı çok yıllık otsu bitkidir. Türkyede Ege, 

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak, özellikle akarsu kıyılarında 

yetişir. Ancak, en kurak ve çorak bölgede bile ekilmiş gibi doğal yetiştiği görülmektedir.Kökler, 

odunsu yapıdadır. Bu kökler ve köklerden elde edilen meyan balı, çok eski zamanlardan beri 
drog (biyolojik asıllı ilâç hammaddesi) olarak kullanılmıştır. Ninva’ da bulunan Sümerlere ait 

tıbbî tabletlerde, Hititlere ait tabletlerde, meyan kökünün değişik amaçlar için kullanıldığı 

kayıtlıdır. Çin tıbbının başlangıcından itibaren kullanılmış ve hâlâ yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Her derde deva ve bilhassa panzehir olarak uzun yıllar kullanılmış olan 

tiryakların terkibine giren droglardan biridir. 1837 Fransız Kodeksi’nde, meyan balının da 

bulunduğu bir tiryak kayıtlıdır, islami tıpta da, meyan balı (Beyan balı adı ile) kullanılmıştır. 

Örneğin Sultan III. Mehmet için hazırlanan “Terkib-i Şahî”nin terkibinde bulunan 6 drogdan 
biridir. 1873 yılındaki bir kayda dayanarak, Hekimbaşı’nın ilâç yapımında kullandığı droglar 

arasında, meyan da bulunmuştur. Drog, diğer ülkelerde de G. g/obro'nın varyetelerinden elde 

edilir. Rusya'da en çok var. glandulifera, İspanya'da var. typica ve iran'da var. v/o/oceo'dan 
yararlanılmaktadır. 
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Şekil 1. Glycyrrhiza glabra L. resimleri 

Bitki, otsu, 30-60 cm yükseklikte, pennat yapraklı, mavimsi mor küçük çiçekli ve çok 

yıllıktır. Anadolu’da yaygın olarak bulunurdu. Fakat tarımın ilerlemesi, bu bitkinin azalmasına 
neden olmuştur.  Bitki nadasa bırakılan tarlalarda, dere ve nehir kenarlarındaki kumluklarda, 

bazen yol kenarlarında yetişir. Tarlaların traktörle sürülmesi sırasında, köklerin toprak üzerine 

çıkması, yabancı ot mücadelesi için ilâç kullanılması, meyan kökü elde edilmek üzere yoğun bir 
şekilde köklerin kazılması gibi nedenlerden dolayı, Batı Anadolu’da ve tarımın geliştiği diğer 

bölgelerde artık seyrek bulunmaktadır. Halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır. 

Anadolu’da bulunan varyeteleri üzerinde yapılan çalışmalarda “var.glabra” dan, daha çok etkili 
madde taşıdığı için, drog elde edilmesinin daha uygun olacağı gösterilmiştir. 

Meyan kökü, halen Siirt ve Muş civarında ticarî ölçeklerde elde edilmekte ve ticarete 

sevkedilmektedir. Bu drog, yurt içinde kullanıldığı gibi, yıllardır ihraç edilen bir bitki ürünüdür. 

Meyan kökü, yılda üç-dört bin ton, meyan balı ise, dörtyüz-beşyüz ton civarında ihraç 
edilmektedir.  

Meyan kökü, yurt içinde meyan şerbeti hazırlanmasında , meyan balı elde edilişinde, bazı 
ilâçların hazırlanmasında ve halk ilâcı olarak kullanılmaktadır. anadoluda  aşağıdaki iki varyete 

bulunmaktadır: 

  var.  glabra  : meyva çıplakvar. glandulifera (Waldst.et Kit) Boiss:meyvanın üzerinde 

saplı veya sapsız guddeler bulunur. 

Eskiden bilhassa Ege Bölgesinde elde edilirdi. Bu bölgedeki üretim çok azalmıştır. Halen 
üretim bilhassa Güney-Doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde  yapılmaktadır 

Bileşim: Nişaşta, şekerler, zamk, rezin, flavon türevleri olan glisirizin ile saponin ve 
kumarin adı verilen maddeleri,  tadı acı uçucu yağlar, nişasta ve yapışkan bitki sıvısını ve 

glycrrhizin ( glycyrrhizik asit ) taşımaktadır. Bu sonuncu glikozit yapısında bir bileşik olup, tadı 

şekerden 50 defa daha tatlıdır. Köklerdeki miktarı, kökün elde  edildiği bölgeye bağlı olarak , 
%5-13  arasında değişir. Drogun etkili maddesi olarak da bilinmektedir. 

Meyan kökü, tarihî “mesir macunu”nun formülünde bulunduğu gibi, Türk Kodeksi’nin 
Diüretık toz, “Ekspektoran toz gibi karışımlarında yer almıştır. göğüs yumuşatıcı, ekspektoran, 

diüretik ve tat düzeltici olarak uzun yıllar kullanılmıştır. Meyan kökü tozu, “Poudre de Regliss” 

adı ile pilüllerin hazırlanmasında tozlayıcı madde olarak kullanılmıştır. 

Meyanda, glisirhizin adı verilen triterpenik yapıda bir saponozit (sulu çözeltileri 

çalkalandığında, kalıcı köpük veren ve kanı hemoiiz edebilen maddeler) ve flavonoit yapısında 

maddeler taşımaktadır , Glisirhizin, şekerden 50-100 defa daha tatlı olan bir maddedir; kalori 
değeri düşüktür; fakat yan etkileri dolayısıyla, sunîtadlandırıcı olarak kullanılamamıştır. Yan 
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etkileri gidermek üzere, amonyum tuzu (glycamil) hazırlanmış ve ilâçlarda tat düzeltici olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yetişmekte olan G. glabra varyete ve formlarından dördü 

üzerinde yapılan araştırmalar (*) bu bitkilerin köklerindeki etken madde miktarının farklı 
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalara göre glisirizik asit miktarı % 4.4-12.5, kalkonların 

miktarı % 0.6-1.5, flavanonlarm miktarı % 1-2.5 arasında değişmektedir. G. glabra var. 

Wo/oceo'daki glisirizik asit miktarı, en düşük orandadır (%4.5). 

Glisirhizinin, antienflamatuvar (iltihaba karşı) etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 

maddenin hidrolizi ile glisiretik asit elde edelir. Glisiretik asit, antienflamatuvar etkiye sahiptir. 

halen piyasada bulunan ve ülsere karşı kullanılan ilâçların formülünde yer almaktadır. 

Meyan kökü, geleneksel Çin tıbbında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca 

geleneksel Japon tıbbında (KAMPO), “kanzo” adı ile kullanılmaktadır. Japonya’da 1987 yılında 
yapılan bir tıp kongresinde “Kanzo” nun, AİDS virüsü taşıyanları bu hastalığa yakalanmaktan 

koruduğu bildirilmiştir. Araştırıcılar bu ilâcı iki AIDS’Iİ, 2 ARC (AIDS-Releted Complex) ve 7 

AİDS virüsü portöründen meydana gelen hasta grubuna (günde 10 mg/kg glisirhizin üzerinden 
hesapla nan dozda) ilk üç hafta için haftada bir, takip eden haftalarda haftada üç defa 

uygulamışlardır. Sonuç olarak, lenfositlerin T4 hücrelerin sayısının, 7 AİDS virü sü portöründen 

dördünde 1 mm3 kanda 1,30-1,66 defa arttığı, birinde ise virüsün sebep olduğu lenf 

modülündeki şişmenin azaldığı tespit edilmiştir, ilâcın etkisi bir yıl sürmekte ve hiçbir yan etkisi 
bulunmamaktadır (Anonim). 

Klasik bitki ıslahı ile istenilen karakterlerin kültür çeşitlerine kazandırılması oldukça zor ve 
zaman alıcı bir işlem olduğu halde, biyoteknolojik yöntemler ile aynı özellikler çok daha kısa 

sürede bitkilere aktarılabilmektedir. Türkiye de ekonomik önemi yüksek olan bitki türlerine 

yönelik doku kültürü ve gen aktarımı çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Özellikle gen 
aktarımı teknolojisinin geliştirilmesinde yüksek oranda adventif sürgün rejenerasyonuna ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çalışmada tıbbi açıdan çok değerli Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) 

bitkisinde adventif sürgün rejenerasyonu sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulguların, gelecekte in vitro sekonder metobolit üretimi ve genetik transformasyon 
çalışmalarına ışık tutabileceği düşünülmektedir. (özcan 1996) 

MATERYAL YÖNTEM 

Bu çalışmada bitki  materyalı olarak tohum kulanıldığından tohumlar 10 dakika % 50 lik 
çamaşır suyu (NaOCl- Ace) ile muamele edilip steril saf su ile durulanmıştır, elde edilen steril 

tohumlar 3 tekerürli olarak petri kaplarındaki  MS besin ortamlarına yerleştirilerek  5 gün 

süresince iklim dolaplarında bekletilmiştir, çimlenen tohumların gövde eksplantları izole 

edilerek farklı mikroçoğaltım ortamlarında kültüre alınmıştır. Çalışmalarda farklı 
konsantrasyonlarda   BAP  ( 0.1 , 0.2 , 1,  2,  4 )  , NAA ( 0.01)  içeren  MS ortamları 

(Murashige and Skoog 1962)  kullanılmış ve 4 hafta , alt kültür olarak  aynı ortamlara 

aktarılarak 6 hafta süresince iklim dolaplarında bekletilmiştir (Daneshvar-Royandezagh 2005). 

Çizelge 1 Regenerasyon çalışmalarında Meyan  kökü bitkisinde kullanılan farklı ortamlar  

Ortam Ortamlar 

1 0.1 BAP, 0.01 NAA  

2 0.2 BAP , 0.01 NAA  

3 4 BAP , 0.01 NAA  

4 1 BAP 

5 2 BAP 

6 4 BAP  
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Sürgünlerin köklendirilmesi 

Rejenerasyon sonucu elde edilen sürgünler  IBA(0.5,1,2 mg/l) içeren MS besin ortamında 
çimlendimeye alınmıştır (Daneshvar-Royandezagh  2009). 

İstatistik analizler 

Elde edilen veriler SPSS for windows programı yardımıyla varyans analizine tabi 
tutulmuştur. (Snedecor, G. W. and Cochran, W.G. 1967) 

Bulgular ve Tartışma  

Meyan kökü tohumlarının sterlizasyonu %50 lik çamaşır suyunda 10 dakika bekletilerek  
yapılmıştır ve tüm muamelerde %100 sonuç elde dilmiştir 

Çalışmalarımızada farklı konsantrasyonlarda   BAP  ( 0.1 , 0.2 , 1,  2,  4 )  ,NAA ( 0.01)  
içeren  MS ortamları kullanılmış ve hepisinde %100 sonuç elde edilmişitir ve istatik sonuçlarda 

farklılık gözlenmemiştir. 

Çizelge 2 Farklı BAP , NAA  konsantrasyonlarının gövdesinden sürgün rejenerasyonuna 

etkisine ait varyans analizi 

V.K. S.D. 
Sürgün oluşum 

oranı(%) 
  

Eksplant başına 

sürgün sayısı(Adet) 
  

  K.O. F Sig. K.O. F Sig. 

Ortamlar 6 ,524 ,733 ,631 ,567 1,558 ,231 

Hata 14 ,714   ,364   

Genel 

Toplam 
20 ,567      

 

SPSS for Windows programı yardımıyla yapılan varyans analiz sonucunda ,  kullanılan 

ortamlar arasında. 0,05 standart değere göre elde edilen farklılık önemsizdir. 

Meyan kökü tohumlarından elde edilen ilk sürgünler BAP  ( 0.1 , 0.2 , 1,  2,  4 ),NAA 

(0.01)  içeren  farklı MS ortamlarına 3 tekerürlü olarak aktarılmıştır 4 haftalıık gözlem 
sonucunda aşırı kallus ve sürgün gelişimi gözlemlenmiştir, elde edilen sürgünler tamamen 

kallus dokularından temizlenerek alt kültüre alınmıştır. 6 haftalık gözlem sonucunda 6 farklı 

ortamlarda gelişen sürgünlerde önemli fark gözlemlenmemiştir. SSPS for Windows’ programı 

yardımıyla yapılan varyans analizinde kullanılan farklı ortamlarda farklılık gözlemlenmemiştir. 

Çizelge 3 Farklı BAP , NAA  konsantrasyonlarının gövdeden sürgün rejenerasyonuna etkisi 

Ortamlar 
Sürgün Oluşum Oranı 

( % ) 

Eksplant Başına Sürgün                        

Sayısı  ( % ) 

            1             33,66             31,96 

            2             35,00             31,80          

            3             34,33             32,50 

            4             34,33             32,88 

            5             34,66             31,60 

            6             34,66             32,06 
 

Son olarak elde edilen sürgünler sitokinin içermeyen ve köklenmeyi teşvik edici 
hormonların bulunduğu ortamlarda alt kültüre alınarak köklendirilmiştir, meyan kökü 
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bitkilerinin gövde eksplantlarından elde edilen sürgünler 3_5 cm uzunluğuna geldiğinde 

kesilerek IBA(0.50, 1.00, 2.00 mg/l) içeren MS ortamlarında köklendirmeye aılınmış ve tüm 

ortamlarda %100 köklenme gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak meyan kökü bitkisindeki doku kültürü çalışmasında %100 olumlu sonuç elde 

edilmiştir ve elde edilen bitkicikler  toprağa aktarılarak dış şartlara alıştırılacaktır.  

 

Şekil 2. . Glycyrrhiza glabra L. Regenerasyon aşamaları 
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ÖZET: Bu denemede kadife çiçeği tohumuna uygulanan ön muamelelerin etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 5 muamele ile 

(hardning, hydrotermal, NaCl, saf su ve şahit) 4 tekrarda Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi 

Tarla Bitkileri Bölümü Fiziyoloji laboratuarında ve 2012 yılında yapılmıştır. Varyans analizi 
sonucu muamelelerin, çimlenme oranı, kökcük, sapcık ve fide uzunluğu, fide vigor indeksi 

(SVİ), ortalama çimlenme süresi (MGT), fide yaş ağırlığı ve çimlenme hızı özellikleri üzerine 

anlamlı etki yaptıklarını belirlemiştir. Ortalama değerleri tüm muamelelerde şahide nazaren 

olumlu etkilerin gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca çimlenme oranı sapcık ve fide uzunluğu, 
fide vigor indeksi, fide yaş ağırlığı ve çimlenme hızı özellikleri ile olumlu korelasyon 

göstermektedir. Sonuç olarak hardning ve NaCl en iyi muameleler olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çimlenme, hardning, hydrotermal, NaCl, saf su 

EVALUATION DIFFERENT PRE SOWING SEED TREATMENT METHODS 

ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POT MARIGOLD (Calendula 

officinalis L.) SEED 

ABSTRACT: İn order to evaluation of different pre sowing seed treatments on biological 
characteristics of pot mari gold(Calendula officinalis L.) Seeds conducted an experiment based 

on a completely randomized completely design (CRD) with three replications in the Department 

of agronomy Agriculture faculty university of uremia. Treatments were included Harding, 

hydrothrmal, NaCl and distilled water. Control seeds were not treated. The results of variance 
analysis showed that seed treatments have significant effects on germination percentage, shoot 

and root length, germination speed and mean germination time (MGT). However, The impact of 

these treatments  on dry weight was not significant. Hardning and seed priming with NaCl  
improved germination and early growth better than other treatments. 

Key Words: germination, ; çimlenme, hardning, hydrotermal, NaCl, distilled water 

 

GİRİŞ 

Tohumun ön uygulaması tarla bitkilerinde çimlenme gelişmesi için kolay bir teknik olarak, 

maliyeti düşük ve güvenilir bir yöntemdir. Bu öntem süresinde jasmonik asit ve salisilik asit 

gibi moleküller aktif olup gelişmeye olumlu etki yaparlar(Krantev ve ark., 2008). Giyasi ve 
ark.,(2008) yaptıkları çalışma sonucunda çeşitli priming yöntemlerin tohum çimlenme ve fide 

gelişmesi üzerine etkili olduklarını kanıtlamışlardır. Mubshar ve ark.(2006), priming sonunda 

gerçekleşen gelişme, bitki türü, su potansiyeli, priming süresi, sıcaklık, vigor vb. Etmenlerden 
kaynaklanmaktadır. Kaur ve ark.,(2002), yaptıkları çalışmada tohum ön uygulamasının 

çimlenme gelişmesi üzerine olumlu etki yaptıklarını vurgulamışlardır. Bu çalışmada kadife 

çiçeği tohumuna uygulanan farklı ön uygulamaların etkisi değerlendirilmiştir.  

mailto:ramirnia@gmail.com
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MATERYAL VE METOT 

 Çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2012 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar 8 saat süresince 5 farklı 
yönteme(hardning, hydro termal, NaCl, saf su ve şahit) maruz tutulmuştr. Uygulama öncesi 

tohumlar 10 dakika süresince %5 hypoklorit ile dezenfekte edilip yıkanmıştır. Prim olan 

tohumlar 100 er tane her yöntem sonrası alınıp petrilerde 25 
0
C sıcaklığa ayarlanan jerminatör 

içersine yerleştirilmiştir. 12 gün süren deneme sonunda 10 ar fide her bir farklı yöntemlerle 

prim olunmuş tohumlardan alınıp çimlenme oranı, kökcük, sapcık ve fide uzunluğu, fide yaş ve 

kuru ağırlığı, çimlenme hızı ve ortalama çimlenme süresi değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 

SAS paket programı ile istatistiki analiz yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Varyans analizi sonucunda fide kuru ağırlığı dışında tüm özellikler priming yöntemlerinden 

istatistiki olarak anlamlı farklılıklar göstermişlerdir(Çizelge 1). Ortalamaların hesaplanması 
sonucunda tüm priming yöntemleri kontrola nazaren çimlenme indeksileri üzerine olumlu ve 

istatistiki olarak anlamlı etki yapmışlardır. 

Çizelge 1. Farklı ön uygulamaların kadife çiçeği tohumunun özellikleri üzerine olan etkisinin 

varyans analizi 
Muamele     F değeri     çimlenme %        sapcık uzunl.       kökcük uzun.      Fide uzun.        Gİ        yeşil ağır.     Kuru ağır.      GR             MGT 

Muamele    4                 413.6**                       360.6**                     664.2**                             1900**           1774.6**      0.003*              0.0ns                197.9 **         4.3** 

Hata         10                  67.1                    52.1                   38.3                       147.9          212.7          0.001        0.001           10.5             0.4 

CV           ---                 14.2                    67.1                  52.1                          38.3             21.4             7.2             12.9         17.9           17.1 

 

Çimlenme oranı ortalamalrını incelediğimizde en yüksek çimlenme oranı hardning ve saf 

su uygulaması sonucunda tespit edilmiştir. En düşük çim oranı ise kontrol da görünmüştür. 
Ortalamalar farklı priming yöntemlerinin kökcük, sapcık ve fide uzunluğu özelliklerinde 

istatistiki anlamlı farklılıklar oluşmadığını göstermektedir. Kontrol ise bu özelliklerde en kısa 

olarak tespit edilmiştir. Denemede hardning ve saf su muamelelerin uygulaması sonucunda en 
yüksek vigor gerçekleşmiştir. Ayrıca priming için hardning ve NaCl kullanımı sonucunda en 

uzun fide ve en ağır fide yaş ağırlığı elde edilmiştir. Çimlenme hızı açısından harning ve saf su 

en yüksek çimlenme hızına neden olmuşlardır. Ortalama çimlenme süresi özelliğinde priming 

yöntemleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol ise en büyük ortalama çimlenme süresini 
göstermiştir. Kaya ve ark.,(2006) yaptıkları çalışmada prime edilmiş tohumların stres veya 

normal koşullardan sonra sulandığında çimlenme hızını yükseltirler. Böylece primingin 

streskoşullarında çimlenme ve fide büyümesini olumlu etkilediğini vurgulamışlardır. Talebian 
ve arkç,(2008) yaptıkları çalışmalarda primingin çimlenme oranı ve hızının geliştirmesi ve fide 

istikrarı ve verimin yükselmesine neden olduğunu tespit etmişlerdir. Omami (2005), tuzluluk 

stresinde aynı sonuçları vurgulamıştır. Deneme sonucunda çimlenme indekslerinin iyileşmesi 

için tohum ön uygulamalarının en iyi ve güvenilir bir yöntem olduğu anlaşılmıştır. Bu 
yöntemden özellikle tuzluluk ve kuraklık gibi stres koşullarında yararlanmaktadır. Prim olan 

tohumlarn yüksek çimlenme hızına sahip olduklarından dolayı yabancı ot büyümesini 

engellemektedir.  
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Çizelge 2. Farklı ön uygulamaların kadife çiçeği tohumunun üzerine olan etkisinin ortalama 
değeleri 

 

MGT GR 

Fide yeşil 

ağırlığı 

(g) 

Gİ 
Fide 

uzunluğu 

Kökcük 

uzunluğu 

Sapcık 

uzunluğu 

Çimlenme 

oranı 

Kontrol a9/6 c1/6 b82/0 b9/82 b2/69 b8/89 b2/00 b3/39 

Saf su b1/0 a9/82 ab33/0 a1/28 a6/181 a2/29 a2/61 a2/66 

NaCl b2/0 ab2/19 a30/0 a2/29 a0/189 a2/29 a8/69 a2/61 

Hardning b1/0 a6/80 a36/0 a9/22 a2/130 a1/66 a0/60 a3/62 

Hudrothermal ab0/2 bc3/10 ab33/0 ab2/68 a1/119 a1/68 ab1/22 ab2/28 

Sütunda benzer harflerde % 1 olasılık düzeyinde farklı değildir. 
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ÖZET: Karabuğday, içeriği bakımından çölyak hastalığında kullanabildiği, yeşil kısımlarından 
rutin elde edilmesi yanında birçok farklı kullanım alanına sahip olan bir bitkidir. Dünyanın 

birçok ülkesinde üretilmekte olup, ülkemizde önemi ve yaygınlığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

araştırma karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) farklı ekim sıklıklarının (50, 100, 
150, 200, 250 ve 300 tohum/m²) verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 2008 

yılında Konya ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada, bitki boyu, tek bitki ağırlığı, 
bitkide yaprak sayısı, dekara yeşil ot ve tohum verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre; bitki boyu 150 tohum/m² ekim sıklığında 85,66 cm ile en yüksek olurken 250 

tohum/m² ekim sıklığında 62,23 cm ile en düşük olmuştur. Tek bitki ağırlığı ve bitkide yaprak 

sayısı metrekareye atılan tohum miktarı ile birlikte azalmıştır. En yüksek yeşil ot verimi 300 
tohum/m² sıklıkta 984,93 kg/da olurken en az yeşil ot verimi ise 50 tohum/m² sıklıkta 260,06 

kg/da olmuştur. En yüksek verim 250 tohum/m² ekim sıklığından 46,59 kg/da olarak elde 

edilmiş olup en düşük verim ise 50 tohum/m² ekim sıklığından 17,10 kg/da elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Karabuğday, ekim sıklığı, verim, verim unsurları 

EFFECTS OF DIFFERENT SOWING DENSİTIES ON YIELD AND SOME 

YIELD COMPONENTS  AT  BUCKWHEAT (Fagopyrum esculentum Moench.) 

IN KONYA CONDITION 

ABSTRACT: Buckwheat is plant which has different end use areas like human and animal 

feed,producing many country in the World and its importance and distributionis higher 

daybyday.This study was aimed to determine effect of different buckwheat 

(FagopyrumesculentumMoench) sowing densities (50, 100, 150, 200, 250 and 300 seed/m²) on 
yield and yield components.The experiment was carried out according to the “Randomized 

Complete Block Experimental Design” with three replication under the Konya ecological 

condition in 2008.In the experiment, Plant height, single plant weight, number of main branch 
esper plantand biomas sand seed yield perdecare were studied.According to the study results,the 

highest plant height was taken from150 seed/m² sowing density as 85,66 cm, the lowest yield 

was taken from 250 seed/m² sowing density as 62,23 cm.Single plant weight and number of 

leaves per plant decreased with the amount of seed per squaremeter.The highest yield was taken 
from 250 seed/m² sowing density as 465.9 kg/ha, the lowest yield was taken from 50 seed/m² 

sowing density as 171 kg/ha.Besides, the highest biomass yield 300 seed/ m² sowing density as 

9849.3 kg/ha, the lowest biomass yield was taken from 50 seed/m² sowing density as 2600.6 
kg/ha. 

KeyWords: Buckwheat, plantdensities, yield,yieldcomponent 
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GİRİŞ 

Karabuğday, Polyganeaceae familyasından tek yıllık bir bitki olup, tahıllarla hiçbir 
akrabalık bağlantısı yoktur  (Debnath ve ark., 2008; Acar ve ark., 2011). İnsan gıdası olarak 

kullanımı yanında hayvan beslemede yem, bal özü bitkisi, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi, 

tıbbi bitki gibi daha başka alanlarda da kullanılmaktadır (Anonymous, 2011). Özelliklede 

içerisinde gluten bulunmaması sebebi ile glutene duyarlı ve glutenli gıdaları tüketemeyen 
yaklaşık 300 bin çölyak hastası olduğu belirtilen (Ünal, 2007) Türkiye açısından önemidir 

(Acar ve ark., 2011). Karabuğdayda kuru maddede karbonhidrat % 59-70 arasında, çeşide bağlı 

olarak protein içeriği %7-21 arasında ve yağ miktarı ise tohumlarında % 1.5-3.7 arasında 
değişmektedir. Rutin konsantrasyonu ise kuru ağırlığın % 3-6 arasında olup çevre şartlarına 

göre değişmektedir (Campell, 1997).Karabuğday tohumları mineraller, potasyum, magnezyum, 

fosfat, mangan, fosfor, kalsiyum, demir çinko, açısından da çok zengindir (Dizlek ve ark., 
2009). Karabuğday, uzun bir çiçeklenme periyoduna sahiptir. Balı koyu renklidir (Oplinger ve 

ark., 2008). Dünyada en fazla üretimi olan ülke Çin (1.270.000 ton/yıl ) olup, bunu  Rusya, 

Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Brezilya, ABD, Kanada, Fransa izlemektedir (Acar ve ark., 

2011). Karabuğday tek yıllık bitki olarak 60-150 cm boya ulaşır ve çok dallı sukkulent bir sapa 
sahiptir. Çiçekleri beyaz veya açık yeşilden pembe veya kırmızıya kadar değişir. Ekimden 3-5 

gün sonra fideler çıkar (Valenzuela ve Smith, 2002; Depnath ve ark., 2008). Karabuğdayın 

tavsiye edilen dekara atılacak tohum miktarı 5- 6 kg/da dır (Acar, 2009).Yapılan çeşitli 
araştırmalarda  bitki boyu 30-90 cm ve tohum verimi ise 85-271 kg/da arasında değişmiştir. 

Karabuğday fazla sayıda çiçek oluşturmasına karşın tohum sayısı az olmaktadır, su stresi ve 

sıcaklık tohum oluşumunu etkileyen en önemli faktörler olup, çiçeklenmenin ilk haftasında 
meydana gelen su stresi % 50 tohum miktarını azaltmaktadır (Slawinska ve Obendorf, 2001).  

MATERYAL VE METOT 

Deneme Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. 

Araştırmada kullanılan Ukrayna kökenli karabuğday  (Popülasyon) tohumları enstitü deneme 
tarlasına 15 Mayıs 2008 tarihlerinde “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre 3 tekrarlamalı 

ve ekimde sıra arası 20 cm olacak şekilde 1.2x5 metre (6 m2) ebadında parsellere 1-2 cm 

derinliğe ekilmişlerdir. Ekimle birlikte 10 kg/da DAP (Diamonyum fosfat) uygulamış ve 

yetişme dönemlerinde ihtiyaca göre 3 kez sulanmıştır. Bitkilerin hasadı 5 Temmuz 2008 elle 
yapılmıştır ve bitkiler 5-6 gün kuruması beklendikten sonra makineyle harmanlanmıştır. Elde 

edilen veriler istatistiki olarak JUMP paket programıyla analize tabi tutulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

2008 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında 

yapılan araştırmada bitki boyu, bitki ağırlığı, bitkide yaprak sayısı gibi morfolojik özellikler ile 

dekara yeşil ot ve tohum verimine ait veriler elde edilmiştir. 

En yüksek bitki boyu 85.66 cm ile 3.(150tohum/m²) bitki sıklık aralığında A gurubunu 

oluştururken, bunu 1, 6, 2, 4, 5, bitki sıklıklarında sıra ile takip ederek B gurubunu 

oluşturmuşlardır. Bitki boyundan ortaya çıkan sonuçlar   (Valenzuela ve Smith, (2002)  (bitki 
boyu değerleri) ve Depnath ve ark., (2008)’ın belirtikleri (bitki boyu değerleri) sınırlar 

içerisindedir (Çizelge-1). 

Çizelge-1 Bitki Sıklığı İle Bitki Boyu Arasındaki İlişki 

SIKLIK BİTKİ BOYU (cm) 

1 70,30 b 

2 65,53 b 

3 85,66 a 

4 65,43 b 

5 62,23 b 

6 66,76 b 
VK:%12    LSD(%5):14.6  
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Elde edilen verilere göre tek bitki ağırlığı11,55 ile 24,66 gr arasında sıklıkla ters orantılı 

olarak değişmiştir. Tek bitki ağırlığı metrekareye atılan tohum miktarı ile birlikte azalmıştır 

(Çizelge-2). 

Çizelge-2 Bitki Sıklığı İle Tek Bitki Ağırlığı Arasındaki İlişki 

SIKLIK TEK BİTKİ AĞIRLIĞI(gr) 

1 24,66 a 

2 18,55 b 

3 17,22 b c 

4 13,77 c d 

5 13,11 d 

6 11,55 d 
VK:%12   LSD(%5):3.56        
 

Araştırmamızdaki verilere göre bitkideki yaprak sayısı 13,89 ile 29,22 adet arasında 

değişmiştir(Çizelge-3). Bitkideki yaprak sayısı tohum sıklığı ile ters orantılı olarak azalmıştır. 

Elde edilen bu sonuçlar önceki çalışmalarda elde edilen 10-45 adet/bitki sınırları içindedir 
(Joshi ve Rana, 1992). 

Çizelge-3. Bitki Sıklığı İle Bitkideki Yaprak Sayısı Arasındaki İlişki 

SIKLIK BİTKİDE YAPRAK SAYISI (adet) 

1 29,22 a 

2 28,11 a b 

3 24,66 a b c 

4 20,77 b c d 

5 19,33 c d 

6 13,89 d 
VK:%18   LSD(%5):8.89      
 

Elde edilen en yüksek yeşil ot verimi 984,93 kg/da ile 6 (300 tohum/m²)   numaralı sıklıkta 
bulunurken, en düşük yeşil ot verimi 260,06 kg/da ile 1 (50 tohum/m²)  numaralı sıklıktan elde 

edilmiştir (Çizelge-4).Yapılan çalışmalarda karabuğdayda sap veriminin 200-400 kg/da 

arasında değiştiğini  belirtilmiştir.  Elde edilen yeşil ot verimi ortalamaları, daha önce yapılan 
araştırmalarla aynı veya yüksek bulunmuştur (Zade, 1965). 

Çizelge-4 Bitki Sıklığı İle Dekardaki Yeşil Ot Verimi Arasındaki İlişki 

SIKLIK YEŞİL OT VERİMİ (kg/da) 

1 260,06 c 

2 426,06 b c 

3 669,53 a b 

4 796,80 a 

5 890,86 a 

6 984,93 a 
VK:%26     LSD(%5):330      

En yüksek verim (250 tohum/m²) 5.ekim sıklığından 46,59 kg/da elde edilmiş olup en 
düşük verim ise (50 tohum/m² ) 1.ekim sıklığından 17,10 kg/da elde edilmiştir (Çizelge-5). 

Yapılan çalışmalarda karabuğdayda tane veriminin 80-160 kg/da arasında değiştiğini 

belirtilmiştir. Tohum verimi Türkiye’de yapılan önceki araştırmalara göre tohum verimi düşük 
bulunmuştur  (Zade,  1965; Kırıcı, S.,Taghikhani, H., 2011). Karabuğday tohum verimine etki 

eden toprak şartları olmakla beraber en önemli etkenin iklim olup, nemin sınırlı olduğu, yüksek 

sıcaklık ve kuru sıcak rüzgârların bulunduğu yerlerde bu yerlere hassas olan karabuğdayda 

verimin düştüğü belirtmiştir (Acar ve ark, 2011).  
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Çizelge-5 Bitki Sıklığı İle Dekardaki Tohum Verimi Arasındaki İlişki 

SIKLIK TOHUM VERİMİ (kg/da) 

1 17,10 c 

2 22,54 b c 

3 38,04 a 

4 42,59 a 

5 46,59 a 

6 37,04 a b 
VK:%24       LSD(%5):14.4     

SONUÇ 

Dünyada insan gıdası olarak kullanımı yanında hayvan beslemede yem, bal özü bitkisi, 

yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi, tıbbi bitki gibi daha başka alanlarda da kullanılmakta olan 
geleneksel ürünlerimiz içinde yer almayan karabuğdayın Türkiye’de ekiminin 

yaygınlaştırılması ve gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması için farklı bölgelerde agronomik 

çalışmalara ihtiyacın olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET: Projenin amacı kapsül ve tohum verimi, yüksek morfin ve tebain muhtevası , hastalık 

ve zararlılara dayanıklılık ve soğuğa tolerans gibi hususlar bakımından mevcut çeşitlerden daha 

iyi çeşitler geliştirmektir.  Proje 1985’te başlamıştır.  Başlangıçta; değişik kaynaklardan örneğin 
yurt içinde haşhaş ekimi yapılan yerlerden ya da İzmir Gen Bankası gibi kaynaklar ve 

uluslarası kaynaklardan (genelde ABD’den) materyal toplanarak germplazm oluşturulmuştur. 

Bu aşamadan sonra ıslah amaçları doğrultusunda materyal gözden geçirilmiş ve 
değerlendirilmiştir. 1985’e kadar 2500’den fazla materyal değişik düzeylerde (gözlem bahçeleri, 

ön verim ve verim denemeleri ..) test edilmiştir ve bu çalışmalar sonucunda 1995’te %0.5’in 

üzerinde morfin ihtiva eden iki çeşit Kemerkaya-95 ve Anayurt-95 isimleriyle tescil ettirilmiştir.  
Bunlara ilave olarak 1992’de melezleme çalışmalarına başlanmıştır.  

1987-1997  yılları arasında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, 1997-2004 yılları 

arasında Afyon- Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmüş olan Haşhaş Islah 

çalışmaları materyali bu enstitünün kapatılmasıyla enstitümüze devredilmiştir. Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsünün 6 tane tescilli haşhaş çeşidi bulunmaktadır. 

Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsünün haşhaş materyali 2004 yılında enstitümüze 

devredilmiştir. Enstitümüzde 2003-2007 yılları arasında morfin ve tebain yönünde melezleme 
çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen hatların  (5-6 yıl) saflaştırma ve seleksiyon çalışmaları 

devam etmiştir. Burada seçilen hatlar başta gözlem bahçesine alınmış, buradan seçilen hatlarda 

verim ve  bölge verim denemelerine alınmıştır.  

Ayrıca haşhaşta 2001 yılında başlanan mutasyon çalışmalarına saflaştırılma ve kendileme 
çalışmaları şeklinde devam edilmiştir. Morfin oranı bakımından yüksek olan hatlar gözlem 

bahçesine daha sonrada ön verim denemesine alınmıştır.  

Bu çalışmalar sonucunda 2009 yılında morfin ve tebain oranı yüksek iki hattımız Tınaztepe ve 
Zaferyolu, 2011 yılında da Ömürcan ve İzzetbey olarak tescil edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Haşhaş (Papaver somniferum),  Tohum verimi, Kapsül verimi, Verim 

unsurları, Morfin oranı 

TRANSITIONAL ZONE AGRICALTURAL RESEARCH INSTITUTE 

NATIONAL POPPY BREEDING RESEARCHES AND IMPROVED 

VARIETIES 

ABSTRACT: The objective of the project is to develop opium poppy varieties with higher 

capsule and seed yields, higher morphine and thebaine contents, better resistance to insects and 
diseases and better tolerance to cold than existent varieties. The project was started in 1985. 

Initially, a germplasm has been established with material collected from different national 

sources such as opium growing areas in Turkey the gene bank in Izmir and an international 
sources (mainly USA). The material was studied and evaluated in respect to the objective of the 

project. Until 1985, more than 2500 entries were tested at different stages (observation 

nurseries, preliminary yield trials and yield trials) and consequently 2 varieties with morphine 
contents over 0.5 % were registered in 1995 with names of  Kemerkaya-95 and Anayurt-95.  
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Additionally, a crossing program was started in 1992. Material from the poppy breeding 
programs, which were conducted at Field Crops Central Research Institute between 1987 and 

1997 and at Agricultural Research Institute in Kocatepe, Afyon between 1997 and 2004, were 

transferred to our institute. Field Crops Central Research Institute has 6 registered varieties. 
Crossing programs aimed at higher morphine and thebaine contents were conducted at our 

institute between 2003 and 2007. Selfing and selection activities with the lines coming out of 

crossing programs continued for 5-6 years. Lines selected at this stage were taken into yield and 
regional yield trials. Mutation studies, which started in 1991, continued with selfing activities. 

Lines selected for high morphine contents were taken into observation nurseries and 

consequently into preliminary yield trials. 

As a result of these studies, two lines with high morphine and tebaine content were registered 
with the names of Tınaztepe and Zaferyolu. Furthermore, two lines were registered with the 

names of Ömürcan and İzzetbey 

Key Words: Poppy (Papaver somniferum),  Seed yield, Capsule yield, Morphine concentration, 
Thebain concentration 

GİRİŞ 

Haşhaş(Papaver somniferum L.) önemli bir kültür bitkisidir. Tohumu iç piyasada yağ ve 
gıda olarak tüketilmekte olup ihraç edilen türleri pastacılıkta ve özel boya sanayisinde 

kullanılmaktadır. Kapsülleri TMO kontrolünde Afyon Bolvadin’deki fabrikada morfin elde 

edilmek üzere işlenmektedir. Haşhaştan elde edilen ekstraklar en az 3500 yıldır ağrı dindirici 

olarak kullanılmaktadır. Haşhaş bitkisinden morfin grubu alkaloidlerin direkt olarak ticari 
anlamda işlenmesi 1920’lerde Macar eczacı olan Janos Kabay tarafından bulunan kuru 

kapsülden morfin üretimi ile başarılmıştır. Hindistan, afyon üretimi için yasal olarak haşhaş 

üreten tek ülkedir. Kuru haşhaş kapsüllerinin kullanımının avantajı, kapsüllerini yasa dışı 
işleyen gruplar için bir hammadde olma özelliğini kaybetmesidir(Bernath, 1998). 

Anadolu’da Hititler döneminden beri haşhaş tarımı yapılmaktadır. İlk defa 1933 yılında 
bitkinin tarımı devlet kontrolü altına alınmış ve 1971 yılına kadar haşhaş kapsülleri çizilerek 

afyon elde edilmiş ve afyon sakızı olarak ticareti yapılmıştır. Kaçakçılığı önlemek amacı ile 

1974’den itibaren çizim yasağı getirilmiş olup kuruyan kapsüller parçalanarak çuvallanmış 

halde TMO’nun il ve ilçedeki birimlerine satılmaktadır. Afyon’un Bolvadin ilçesinde kurulan 
fabrika  1981 yılında kısmi üretime başlamıştır(Arslan vd. 1986). 

Ülkemizde haşhaş tohumu uyuşturucu madde içermediği için serbest piyasa şartlarında 
işlem görmektedir. Çiftçi için geleneksel değerini koruyan bu bitkinin tohumlarının serbest 

piyasa şartlarında yüksek fiyatlarla satılması ve ihracat olanağının olması haşhaş tohum 

üretimini vazgeçilmez  kılmaktadır. Ülkemizde yıllara göre değişmekle beraber yılda 25.000 ton 
civarında haşhaş tohumu ihracatı gerçekleşmekte olup, bu ihracattan yılda  30 milyon $ 

civarında döviz girdisi sağlanmaktadır. Dünya haşhaş tohum piyasasında özellikle beyaz ve gri 

haşhaş tohumları tercih edilirken, iç tüketimde sarı renkli haşhaş tohumları tercih edilmektedir. 

Genel olarak hem iç hem de dış piyasada yıllara göre değişmek ile beraber tohum rengi 
bakımından fiyat dalgalanmaları yaşanmaktadır. 

Dünya uyuşturucu piyasasında  morfin kadar tebain alkalodi de önem arz etmektedir.  
Tebain dünya yasal alkaloidleri içerisinde aranmakta ve morfinden fazla fiyat bulmaktadır.  

Ayrıca bu alkaloid morfin gibi bağımlılık yapmamaktadır. Bu nedenle tıp alanında rahatlıkla  

kullanılabilmektedir.  Ancak ülkemizde tebain alkaloidi bakımından zengin haşhaş çeşidi yok 
denecek kadar azdır. Bu nedenle bu alkaloidi işleyecek bir alt yapı kurulmamıştır. Genellikle 

tebain yabani form (Papaver bracteatum  ve diğerleri) haşhaş türlerinde mevcut olup kültüre 

alındıklarında çok düşük oranda tohum ve kapsül verimi vermekte bu nedenle de üretimi 

yapılamamaktadır. Ülkemizde ıslah çalışmalarının yürütüldüğü Papaver somniferum türü genel 
olarak çok düşük oranda tebain içermektedir. Geleneksel olarak ekilmekte olan çiftçi 
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populasyonlarının haşhaş kapsüllerindeki tebain oranları  %0.006-0.030 arasında değişmektedir. 

Bu alkaloidin pazar değeri göz önüne alınarak 1996 yılından itibaren ıslah çalışmalarındaki 

hedefler arasına tebain içeriği de ilave edilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde uygun düzeyde 
morfin içeriği yanında, çiftçi populasyonuna göre yüksek tebain içeren ve tohum  verimi yüksek 

Papaver somniferum  kültür türüne  ait hatlar geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ülkemizde haşhaş ıslahı ve yetiştirme teknikleri 

üzerinde Ulusal düzeyde çalışan tek Araştırma Enstitüsüdür. Anadolu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünce yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkması muhtemel yeni çeşit adaylarının 

sahip oldukları yüksek verim, morfin ve/veya tebain oranları nedeniyle ülke ekonomisine 
yapacağı katkılar tartışılmazdır. Mevcut çalışmalar neticesinde elde edilen çeşitlerin haşhaş 

üreticisine kabul ettirilmesinde tohum veriminden kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. 

Ülkemizde haşhaş alımlarında uygulanan fiyat baremlerinde morfin ve tebain oranlarının fiyat 
belirleyici bir unsur olmaması çiftçinin istenilen çeşitlerin ekimine yönlendirilmesinde 

olumsuzluklar oluşturmakta, bu da hammadde rekoltesini düşürerek ülkesel ekonomiye zarar 

vermektedir. Çiftçinin ekeceği haşhaş çeşitlerinde morfin ve tebain oranının yüksek olması 
yanında tohum ve kapsül verimininde yüksek olması gerekmektedir. Bu amaçla kapsül ve 

tohum verimi, yüksek morfin ve tebain muhtevası, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve soğuğa 

tolerans gibi hususlar bakımından mevcut çeşitlerden daha iyi çeşitler geliştirmek 

hedeflenmiştir.   

Enstitüde Yapılan Çalışmalar Sonucunda Geliştirilen  Haşhaş Çeşitleri 

Enstitümüzde yürütülen ıslah çalışmaları sonucu Kemerkaya, Anayurt, Tınaztepe ve 

Zaferyolu adı altında 6 çeşit geliştirilmiştir. Çeşitlere ait özellikler aşağıda yer almaktadır. 

Kemerkaya 

Tescil Yılı:1991 

Islah Metodu: Melezleme 

Morfolojik Özellikleri:  

- Çiçek rengi beyaz, tohum rengi ise sarı ve kapsül şekli yuvarlaktır. 

- Bitki boyu yağışlara ve sulamaya göre 80-120 cm arasında değişir.  

Tarımsal Özellikleri: 

- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 

görülür. 

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 80-120 kg/da tohum, 50-110 kg/da kapsül verimi 
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 120-200 kg/da tohum verimi, 110-150 kg/da 

kapsül verimi alınabilmektedir.  Gelişmesi hızlıdır. İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda 

verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 

- Tohumluğu % 51-53 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 

aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.55-0.60 arasında seyretmektedir.  

Hastalık ve Zararlıları: 

- Haşhaş Mildiyösu (Peronospora arborescens), Kök Boğazı Çürüklüğü (Dendryphion 

Papaveris)’na mukavimdir. 

Önerildiği Alanlar:  
Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 

adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 
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Şekil 1. Kemerkaya Haşhaş Çeşidi 

Anayurt 

Tescil Yılı:1991 

Islah Metodu: Melezleme 

Morfolojik Özellikleri:  

- Çiçek rengi beyaz, tohum rengi ise sarı ve kapsül şekli yuvarlaktır. 

- Bitki boyu yağışlara ve sulamaya göre 90-130 cm arasında değişir.  

Tarımsal Özellikleri: 

- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 

görülür.                                        

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 70-110 kg/da tohum, 60-120 kg/da kapsül verimi 
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 110-200 kg/da tohum verimi, 100-150 kg/da 

kapsül verimi alınabilmektedir.  Gelişmesi hızlıdır. İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda 

verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 

- Tohumluğu % 50-55 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 

aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.60-0.65 arasında seyretmektedir.  

Hastalık ve Zararlıları: 

- Haşhaş Mildiyösu (Peronospora arborescens), Kök Boğazı Çürüklüğü (Dendryphion 

Papaveris)’na dayanıklıdır. 

Önerildiği Alanlar: 
Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 

adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 

 

 

Şekil 2. Anayurt Haşhaş Çeşidi Kapsül ve Tohumu. 
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Tınaztepe 

Tescil Yılı: 2009 

Islah Metodu: Melezleme 

Morfolojik Özellikleri:  

- Çiçek rengi beyaz, tohum rengi ise sarı ve kapsül şekli yuvarlaktır. 
- Bitki boyu yağışlara ve sulamaya göre 80-160 cm arasında değişir.  

Tarımsal Özellikleri: 

- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 
görülür.                                        

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 60-120 kg/da tohum, 50-120 kg/da kapsül verimi 

alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 120-180kg/da tohum verimi, 100-150 kg/da 

kapsül verimi alınabilmektedir.  Gelişmesi hızlıdır. İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda 
verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 

- Tohumluğu % 51-53 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 
aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.60-0.75 arasında seyretmektedir. Ayrıca 

%0,1 ve üzerinde tebain içermektedir.  

Hastalık ve Zararlıları: 
Yapılan deneme ve üretimlerde önemli bir hastalık ve hastalıklara zafiyeti görülmemiştir. 

Önerildiği Alanlar: 

Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 

adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 

 

Şekil 3. Tınaztepe Haşhaş Çeşidinin Tarla Görüntüsü  

Zaferyolu 

Tescil Yılı: 2009 

Islah Metodu: Melezleme 

Morfolojik Özellikleri:  

- Çiçek rengi beyaz, tohum rengi beyaz ve kapsül şekli ovaldir. Bitki boyu yağışlara ve 

sulamaya göre 80-170 cm arasında değişir 

Tarımsal Özellikleri:  

- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 

görülür.  

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 70-120 kg/da tohum, 60-120 kg/da kapsül verimi 
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 120-180kg/da tohum verimi, 100-160 kg/da 

kapsül verimi alınabilmektedir. Gelişmesi hızlıdır. 

- İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 
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- Tohumluğu % 51-53 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 
aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.60-0.75 arasında seyretmektedir. Ayrıca 

%0,1 ve üzerinde tebain içermektedir 

Hastalık ve Zararlıları:  
Yapılan deneme ve üretimlerde önemli bir hastalık ve hastalıklara zafiyeti görülmemiştir. 

Önerildiği Alanlar: 

Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 
adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 

 

 

Şekil 4. Zaferyolu Haşhaş Çeşidinden Tarla Görüntüsü 

Ömürcan 

Tescil Yılı: 2011 

Islah Metodu: Seleksiyon 

Morfolojik Özellikleri:  

- Çiçek rengi menekşe, tohum rengi haki ve kapsül şekli yuvarlakdır. Bitki boyu 

yağışlara ve sulamaya göre 80-140 cm arasında değişir 

Tarımsal Özellikleri:  

- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 

görülür.  

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 70-134  kg/da tohum, 60-115  kg/da kapsül verimi 
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 110-170 kg/da tohum verimi, 100-150 kg/da 

kapsül verimi alınabilmektedir. Gelişmesi hızlıdır. 

- İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 

- Tohumluğu % 48-50 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 

aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.50-0.70arasında seyretmektedir.  

Hastalık ve Zararlıları:  

Yapılan deneme ve üretimlerde önemli bir hastalık ve  zafiyeti görülmemiştir. 

Önerildiği Alanlar: 

Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 
adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 
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Şekil 5. Ömürcan Haşhaş Çeşidinden Tarla Görüntüsü 

İzzetbey 

Tescil Yılı: 2011 

Islah Metodu: Seleksiyon 

Morfolojik Özellikleri:  
- Çiçek rengi beyaz, tohum rengi beyaz ve kapsül şekli yuvarlaktır. Bitki boyu yağışlara 

ve sulamaya göre 70-130 cm arasında değişir. 

Tarımsal Özellikleri:  
- Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler 

görülür.  

- Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 80-130  kg/da tohum, 60-110  kg/da kapsül verimi 

alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 110-160 kg/da tohum verimi, 100-150 kg/da 
kapsül verimi alınabilmektedir. Gelişmesi hızlıdır. 

- İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda verimli olabilmektedir. 

Kalite Özellikleri: 
- Tohumluğu % 49-51 yağ içerir.İç tüketiminde börek, çörek, hamur işlerinde tercihen 

aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı % 0.48-0.70 arasında seyretmektedir.  

Hastalık ve Zararlıları:  
Yapılan deneme ve üretimlerde önemli bir hastalık ve  zafiyeti görülmemiştir. 

Önerildiği Alanlar: 

Tüm haşhaş ekilebilen yörelerde, güzlük ve erken ilkbahar ekimi yapılabilecek geniş 

adaptasyon kabiliyetine sahip çeşittir. 

 
Şekil 6. İzzetbey Haşhaş Çeşidinden Tarla Görüntüsü  
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HARRAN OVASINDA  KURU VE SULU KOŞULLARDA KİŞNİŞ(Coriandrum 
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ÖZET : Şanlıurfa ili Harran Ovası  kuru ve sulu koşullarında kişniş (Coriandrum 

sativum L.) bitkisinde verim ve bazı tarımsal karekterlerin belirlenmesi amacıyla, 2011 

yetiştirme döneminde,  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Koruklu Talat 

DEMİRÖREN araştırma istasyonunda, kuru ve sulu koşullarda tesadüf blokları deneme 

desenine göre,, 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kuru koşullarda yürütülen 

denemelerde verim ortalama 76 kg/da, uçucu yağ oranı %0.26, bin tane ağırlığı 10.4 g, 

bitki boyu 43.3 cm, dal sayısı 3.1 adet/bitki, şemsiye sayısı 3.9 adet/bitki, şemsiyede 

tane sayısı 33.2 adet/şemsiye, sulu koşullarda yürütülen denemelerde ise verim ortalama 

125 kg/da, uçucu yağ oranı % 0.31, bin tane ağırlığı 10.5 g, bitki boyu 56.7 cm, dal 

sayısı 3.7 adet/bitki, şemsiye sayısı 4.4 adet/bitki ve şemsiyede tane sayısı 40.1 

adet/şemsiye bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Kişniş, Verim, Uçucu yağ oranı. 

DETERMINATION OF  YIELD AND SOME AGRONOMIC CHARACTER  ON 

CORIANDER (Coriandrum Sativum L.) UNDER THE  IRRIGATED AND NON- 

IRRIGATED CONDITIONS IN HARRAN PLAIN 

ABSTRACT: Trial was been carried out with four replicates in randomized block design as in 

2010-2011 growing periods in Koruklu Talat Demirören Research Stations,  for the  purposes 

of determining the yield and some agronomic character  in Coriander (Coriandrum 

sativum L.) with irrigation and non- irrigation conditions in the Harran plain, Şanlıurfa. Trials 

conducted in non- irrigation conditions,  the average yield 76 kg/da, essential oil ratio % 

0.26,  thousand grain weight 10.4 g, plant height 43.3 cm, number of branches 3.1 (number 

/plant), number of umbel in the plant 3.9  (number/plant), the number of grains in the umbel 

33.2  (number / umbel) ;  In experiments carried out in  irrigation conditions, the average 

yield yield 76 kg/da, essential oil ratio % 0.26,  thousand grain weight 10.4 g, plant height 

43.3 cm, number of branches 3.1 (number /plant), number of umbel in the plant 3.9  

(number/plant), the number of grains in the umbel 33.2  (number / umbel) was been 

determined. 

Key Words: Coriander, Yield, Essential oil ratio. 

GİRİŞ 

Ülkemiz coğrafik konumundan dolayı tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri için önemli bir 

yayılış alanına sahiptir. Bugün Türkiye florasında 9000'in üzerinde bitki türü olduğu kabul 

edilmiştir. Bu bitkilerin 1000 kadarı, ilaç ve baharat bitkileridir (Anonim, 1998a).  

mailto:islimkosar@hotmail.com
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Kişniş (Coriandrum sativum), Apiaceae familyasından tek yıllık otsu bir bitkidir. Anayurdu 
Doğu Akdeniz ülkeleri: Mısır, Suriye, Flistin ve Türkiye olduğu ve buradan Avrupa’nın 

batısından Çin’in doğusuna kadar yayılmıştır. Günümüzde başta Türkiye, Fas, Japonya, ADB, 

Hindistan, Çin, Arjantin, Macaristan ve Balkan ülkelerinde yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.Ttürkiye’de daha çok Doğu Anadolu, Burdur, Konya, Antalya, Bursa illerinde 

yapılmaktadır. Kişniş meyvesi %0.3- 1.1 arasında değişen uçucu yağın yanı sıra. %10-20 sabit 

yağ, nişasta, karbonhidrat, tanen ve protein ihtiva eder. Meyveleri, Alkollü ve alkolsüz 
içecekler, pasta, börekler, süt ürünleri ve şekerlemeler, et ve et ürünleri, baharat karışımları, 

çorbalar, sebze yemekleri ve turşularda kullanılır (Ceylan, 1987). 

Anason, kimyon, kişniş ve çörekotu bölgemiz kuru ve sulu koşullarında kışlık ürün 

yetiştirme periyodunda yetiştirilen buğday, arpa, mercimek gibi ürünlere alternatif olabilme 
potansiyeline, küçük aile işletmelerine istihdam sağlamak ve birim alandan yüksek gelir elde 

etme özelliklerinden dolayı öne çıkmaktadır.  

Şanlıurfa ilinde anason, kişniş ve çörekotu ekimi küçük alanlarda yapılmaktadır (TUİK, 
2010). Bölgemizde yapılan çalışmalarda bazı tek yıllık baharat bitkilerinin tatminkar verim 

verdiği ve kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebileceği bildirilmektedir (Özel ve ark., 2001; Özel 

ve Demirbilek, 2000). 

İlimizde kişniş tarımının yeni yapılıyor olması, bu konuda yeterli bilgi birikiminin 

bulunmaması, yapılan bazı çalışmaların sonbahar ekimi olması, sulu ve kuru koşullarda kişnişin 

denenmemesi ve ilkbahar ekiminde kişniş verim ve bazı bitkisel gelişiminin ne olacağı 

konusunda yeterli bilgi mevcut bulunmamaktadır( Özel ve ark., 2009). 

Bu çalışma Harran Ovası koşullarında, ilkbahar ekimi, sulu ve kuru koşullarda kişnişin 

verim ve bazı tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla yürülmüştür. 

MATERYAL VE METOT 

Deneme; GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu Talat DEMİRÖREN Araştırma 

istasyonunda kurulmuştur. Bu İstasyon Şanlıurfa-Akçakale yolunun 31. km’ sinde kurulu  36
 

o
42' kuzey enlemi 38

o
58' doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 410 m' dir (KHŞAEM.,  

2002). Deneme yeri topraklarının bazı kimyasal özelllikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneme Yeri Topraklarının Bazı Kimyasal Özellikleri 

İşba 

(%) 

Kireç 

(%) 
pH 

Fosfor (P2O5) 

(kg/da) 

Potasyum 

(K2O) 

(kg/da) 

Organik 

Madde 

(%) 

59 26,90 7,88 3,19 97,20 1,13 
 

Koruklu deneme istasyonunda yıllık ortalama yağış 339.7 mm’ dir. Yıllık ortalama sıcaklık 

18.4 
0
C’dir. En yüksek ve en düşük sıcaklık ise sırasıyla 38.7 

0
C ve 2.3  

0
C olarak saptanmıştır. 

Ortalama nisbi nem % 51.6’dir. Nisbi nem en yüksek Aralık ayında % 69.9 oranında ve  

Temmuz ayında da en düşük değer olan % 32.2  seviyesine inmektedir (MGM., 2011).  

Çizelge 2. Şanlıurfa GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu Talat 

Demirören Araştırma istasyonu 24 Yıllık  (1970 -  2011 ) İklim Verileri (MGM,2011). 

 
AYLAR 

Yıllık 
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

Ortalama yağış (mm) 18.4 43.3 54.3 65.5 60.2 49.7 28.0 21.0 5.61 1.1 0.2 - 339.7 

Ortalama sıcaklık(
o
C)  20.3 12.5 7.3 5.7 7.0 11.1 16.2 22.3 28.2 32.0 31.2 26.8 18.4 

En yüksek sıcaklık (
o
C) 26.9 18.3 11.9 10.2 11.9 16.7 22.3 28.7 34.7 38.7 38.2 33.9 24.4 

En düşük sıcaklık (
o
C) 14.9 8.3 4.0 2.3 3.0 6.3 10.7 15.8 21.0 24.5 24.1 20.3 12.9 

Ortalama nisbi Nem 

(%) 
47.5 60.9 69.9 69.5 66.7 61.1 57.6 46.2 34.9 32.2 35.3 37.9 51.6 

Enlem: 36
o 
42’ N, Boylam: 38

o
58’ E, Yükseklik: 410 m 
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Deneme, 20.02.2011 tarihinde kuru ve sulu koşullarda olmak üzere tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Ekimler, dekara 2 kg tohum olacak 

şekildemibzer ile yapılmıştır. Ekim sırasında kuru denemelerde dekara saf olarak 2 kg azot ve 
fosfor, sulu denemelerde ise dekara saf olarak 3 kg azot ve fosfor  olacak şekilde kompoze (20-

20-0) gübresi uygulanmıştır. 

Sapa kalkma döneminde üst gübre olarak 5 kg/ da azot, (üre formunda) atılmıştır. Sulu 
koşullarda yürütülen denemelerde ekimde sonra ve yağışın yetersiz olduğu yaz aylarında ek 

sulama yapılmıştır. 

Deneme, parsel boyutları ekimde 5 x 1.2 = 6 m
2
, hasatta 4 x 0.8= 3.2 m

2
 olup sıra arası 20 

cm, sıra sayısı 6 ve sıra uzunluğu ise  5 m olacak şekilde kurulmuştur. Alınan Gözlemler:Bitki 
boyu (cm), Dal Sayısı (Adet/Bitki) , Bitkide Şemsiye Sayısı (Adet/Bitki), Şemsiyedeki Tane 

Sayısı (Adet/ Şemsiye) gözlemleri her parselden rastgele seçilen 10 bitkiden alınmıştır. Bin 

Tane Ağırlığı (g) : Parsellerden elde edilen tohumlardan, 4 tane 100 adet tohum sayılarak 
tartılmış ve ortalama değerleri 10 ile çarpılarak bin tane ağırlıkları saptanmıştır. Tane Verimi 

(kg/da) :Her parselde kenarlardan birer sıra ve sıra uçlarından da 0.5 metre kenar tesiri 

bırakılarak, 3.2 m
2
’ lik alanda hasat yapılmış elde edilen parsel verimleri dekara çevrilerek kg 

cinsinden ifade edilmiştir. Uçucu Yağ Oranı (%): Her parselden elde edilecek  tohumlardan 20 
gramlık örnekler alınarak öğütülmüştür. Öğütülen bu örneklerde su buharı distilasyon cihazı 

(Neo-Clevenger apareyi) ile volümetrik olarak uçucu yağ oranı belirlenmiştir.   

İncelenecek karakterlere ait veriler kombine tesadüf blokları deneme desenine göre JUMP 
paket programı kullanılarakvaryans analizine tabi tutulmuş olup önemli çıkan farklılıklar LSD 

(% 5) göre gruplandırılandırılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kişnişte kuru ve sulu koşullarda verim ve bazı tarımsal karekterlerin belirlenmesi amacıyla, 

2010-2011 yetiştirme dönemlerinde yürütülen denemede, verim (kg/da), uçucu yağ oranı (%), 

bin tane ağırlığı (g), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), şemsiye sayısı (adet/bitki), 

şemsiyede tane sayısı (adet/şemsiye) ile ilgili elde edilen bulgular çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3. 2011 Yetişme Dönemi Kuru Ve Sulu Koşullarda Saptanan Ortalama Veriler 

Deneme 

 

Verim* 

(kg/da) 

Bitki* Boyu 

(cm) 

Dal 

Sayısı 

(adet/bit.) 

Şem. Sayısı 

(adet/ bitki) 

Ana Şem. * 

Tane Sayısı 

(adet/Şem.) 

Bin tane 

Ağırlığı 

(g) 

Uçucu Yağ 

Oranı 

(%) 

Kuru 76,0    b 43,3  b 3,1 3,9 33,2  b 10,5 0,26 

Sulu 125,0  a 56,7  a 3,7 4,4 40,1  a 10,4 0,31 

CV(%) 18.2 11.5 11.4 31.1 6.8 0.7 22.5 

LSD 41.13 12,91   5.60   

*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuştur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuştur. 
 

Varyans analizine göre, kişniş kuru ve sulu koşullarından elde edilen ortalam verim, bitki 
boyu (cm) ve ana şemsiyede tane sayısı (adet/şemsiye) değerleri % 5 seviyesinde, şemsiye 

sayısı, bin tane ağırlıkları (g), dal sayısı (adet/ bitki)  ve uçucu yağ oranları  ise önemsiz 

bulunmuştur.  

SONUÇ 

Şanlıurfa ili Harran Ovası koşullarında kişnişte kuru ve sulu koşullarda verim ve bazı 

tarımsal karekterlerin belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırmada sonuç olarak;  verim, bitki 

boyu, dal sayısı, ana şemsiyede tane sayısı, bin tane ağırlıkları  değerleri % 5 seviyesinde 
önemli bulunmuştur. Kişniş bitkisinin  kuru koşullara oranla, sulu koşullarda önemli oranda 

artış göstermiştir. Ancak kuru koşullarda kişniş tarımı için  literatürlere göre  
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(http://www.indiaagronet.com/indiaagronet/horticulture/CONTENTS/Coriander.htm)yeterli 
verim saptanmıştır. 
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FARKLI EKİNEZYA TÜRLERİNİN (Echinacea spp) RİZE KOŞULLARINA 

ADAPTASYONU 

Gülsüm YALDIZ
1
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1
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ÖZET: Asteraceae familyasından olan Echinacea türleri, Kuzey Amerika'nın endemik 

bitkileridir. Tıbbi olarak değerlendirilen türler Echinacea angustifolia, Echinacea pallida ve 
Echinacea purpurea türleridir. Echinacea türleri immünostimülan, antienflamatuar, 

antibakteriyel, antiviral, antifungal, antikanser ve sikatrizan etkilere sahiptir. Bu araştırma 

Echinacea purpurea ile Echinacea pallida türlerinin Rize/Pazar ekolojik koşularına 

adaptasyonunu belirlemek amacıyla Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Araştırma ve 
Uygulama alanında tesadüf blokları deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Araştırma sonuçlarına göre; Echinacea purpurea’da bitki boyu 82.5 cm, çiçek sayısı 15.8 

adet/bitki, dal sayısı 13 adet/bitki, çiçek çapı 37.0 mm, çiçek boyu 33.3 mm ve uçucu yağ oranı 
çiçekte % 0.40, tohumda % 1.46 olarak saptanmıştır. Echinaceapallida‘da bitki boyu 25.4 cm, 

çiçek çapı 37.2 mm, çiçek boyu 28.4 mm ve çiçeklerde uçucu yağı içeriği % 0.33 olarak 

belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Echinacea pallida,  Echinacea purpurea , Tıbbi bitki, Uçucu 

yağ 

ADAPTATION OF DIFFERENT ECHINACEA SPECIES (Echinacea spp) TO 

RIZE ECOLOGICAL CONDITIONS 

ABSTRACT:  Echinacea species belong to Asteraceae family is endemic to North America. 

Echinacea angustifolia, Echinacea Pallida and Echinacea purpurea have been used as 

medicinal plants. These plants have a number of pharmaceutial properties such as 
immunostimulant, antienflammatuar, antibacterial, antiviral, antifungal, anticancer and 

cicatrizants. This study was conducted to determine adaptation capabilities of two different 

species of Echinacea (Echinacea purpurea and Echinacea pallida) under Pazar/Rize ecological 
conditions in Pazar Vocational School of Rize University in 2011. Field studies were designed 

in Completely Randomized Design with three replications. In conclusion, some agricultural and 

technological properties of studied Echinacea species were as follows: plant height 82.5 cm, the 
number of flowers per plant 15.8 flowers/plant, the number of branches per plant 13.0 

branches/plant, flower diameter 37.0 mm, flower height 33.3 mm, flower essential oil content 

0.40 % and seed essential oil content 1.46 % for Echinacea purpurea. Plant height 25.4 cm, 

flower diameter 37.2 mm, flower height 28.4 mm and flower essential oil content 0.33 %.   
Key Words:  Adaptation, Echinacea pallida , Echinacea purpurea , Essential oil, Medicinal 

plant, 

GİRİŞ 

Ekinezya türleri papatyagiller familyasından (Asteraceae veya Compositae) 60-180 cm 

boyunda Kuzey Amerika ve Kanada’da doğal olarak yetişen otsu bitkilerdir(Bruneton, 1999). 

Türkiye'de doğal olarak yetişmemesine karşın kültürü yapılır. İlk olarak Kuzey Amerika 
yerlilerince yaprak ve kökleri yüzyıllarca kullanılmıştır. Yerliler yapraklarını taşla ezerek, 

usarelerini cilt yaralarına sürmüşlerdir. Ayrıca yılan ve böcek sokmalarında, malerya sifilis 

(frengi) gibi hastalıklarda kullanmışlar, bitkinin kökünü de boğaz ve diş ağrıları için doğrudan 

ağız içine uygulamışlardır(Mat, 2002). 
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Bitki üzerine bilimsel çalışmalar 1920 yılında başlamış, son 50 yılda 350 'den fazla yapılan 
araştırmalara göre, bitkide bakteri, mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili olan maddeler 

bulunmuştur. Bu maddelerin başlıcaları; Echinacea purpurea türüherbasında; • kafeik asit 

türevleri • polisakkaritler • flavonoitler • uçucu yağ ( % 0,08-0,32) kökünde ise; • kafeik asit 
türevleri  • alkilamidler (izobutilamidler) • polisakkaritler • glikoproteinler • uçucu yağ (% 0,2) • 

pirolizidin alkaloitleri (% 0,0065) bulunduğu bildirilmiştir(ESCOP monograph, 2009; Zeybek, 

2010).  Echinaceapallida türü herbasında;  • kafeik asit türevleri  • flavonoitler • alkilamidler  • 
uçucu yağ (%<0,1) kökünde ise; • kafeik asit türevleri  • poliasetilenler  • polisakkaritler 

•glikoproteinler • uçucu yağ ( % 0,2-2,0) olduğu belirtilmiştir. Her iki türde bu maddelere ek 

olarak bakır ve demir mineralleri ile tanenler, protein, yağ asitleri ve A, C, E vitaminleri de 

içermektedir (Mat,2002). 

Bitki dahilen immunomodülatör (bağışıklık sistemini düzenleyici), immünostimulan 

(bağışıklık sistemi uyarıcısı), antienflamatuar (iltihap giderici), antienfeksiyöz (enfeksiyonlara 
karşı) etkileriyle soğuk algınlığı, grip, sık sık tekrarlayan enfeksiyonlarda, mantar 

enfeksiyonlarında, bronşit, sinüzit, üriner sistem enfeksiyonlarında ayrıca profilaktik olarak 

kemoterapide destekleyici olarak kullanılırken harici olarak yanık ve zor iyileşen 
yaralanmalarda ise kompres şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin, etken maddelerinin 

sinerjik etkisi (birlikte oluşturdukları etki) sayesinde bedenin savunma sistemini (Bağışıklık 

sistemi) güçlendirerek enfeksiyon tedavilerinde yardım sağladığı da bulunmuştur (Uluışık, 

2010). Echinacea türlerinden elde edilen uçucu yağlar etkili antimikrobial özelliklere sahiptir 
(Cowan, 1999; Hammer ve ark., 1999). Buna ilaveten Echinacea türlerinin tohumları sabit 

yağlar ve doymamış yağ asitleri bakımından zengindir (Oomah ve ark., 2006). Bu çalışmanın 

amacı Rize /Pazar ekolojik koşullarında Echinacea purpurea ve Echinaceapallido  türlerinin 
adaptasyonunu belirlemektir.  

MATERYAL VE METOD 

Araştırmada materyal olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

koleksiyonundan sağlanan Echinacea purpurea ve Echinaceapallida  tohumları kullanılmıştır. 

Denemede kullanılan ekinezya türlerinin genel olarak morfolojik özellikleri Çizelge 2.1’de 

verilmiştir. Araştırma alanının toprak analizleri Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A. Ş. 

Laboratuvarlarında yapılmış olup, toprak analizi sonuçlarına göre deneme alanı topraklarının 
özellikleri; kumlu killi balçık tekstürde, orta derecede asidik (pH=5.2), kireç bakımından fakir 

(%2.02), azot bakımından orta (% 0.14), tuz yönünden orta (% 0.56), fosfor kapsamı orta (1.86 

ppm), potasyum bakımından zengin (250 ppm), organik madde bakımından ise zayıf düzeyde 
(% 1.25) bulunmuştur.  

Çizelge 2.1. Ekinezya Türlerin Morfolojik Özellikleri 
Türler Morfolojik özellikler 

Echinaceapurpurea 

Gövde dik( saçak kökten yükselir), güçlü, dallanmış, az ya da çok yumuşak tüylü veya 
tüysüzdür. Taban yaprakları ovattanovat-lanseolata kadar, tepesi akut, kenarları keskin 
ya da yumuşak testere dişler seklinde girintilidir. Tüpsü çiçekleri morumsu kırmızı 
renktedir (WHO Monographs, 1999; Demirezer ve ark., 2007). 

Echinacea pallida 

Gövdesi basit nadiren dallanmış, az ya da çok yumuşak tüylü; yapraklar oblong-
lanseolattan uzun eliptiğe kadar, koyu yeşil, iki yüzü de az ya da çok tüylü, yapraklar 

aşağıda saplı, yukarıda sapsızdır. Dilsi çiçekçikleri beyazdan pembeye ve koyu mora 
giden bir renk aralığına sahiptir (WHO Monographs, 1999; Demirezer ve ark., 2007). 

 

Deneme alanında 2011 yılı vejetasyon döneminde (Mayıs-Ekim aylarında) ortalama 

sıcaklık 17.9 
o
C, toplam yağış miktarı 757.2 mm ve ortalama nem miktarı % 72.88‘dir (Anonim, 

2012). Ekinezya türleri tarla denemesi, 2011 yılında Rize Üniversitesi Pazar Meslek 
Yüksekokulu deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur.  Her 

parselde 7 sıra (toplam 49 bitki) bulunmakta olup sıra arası 50 cm, sıra üzeri 30 cm olarak 

düzenlenmiştir. Deneme 3 tekerrürlü kurulmuş olup bloklardaki her bir parsel alanı 2 x 3.5 = 7 
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m
2
‘dir. Toplam deneme alanı ise yollar dahil 8 x 7 = 56 m

2
’dir. Tohumlar 31.03.2011 tarihinde 

serada viyollerin içerisine ekilmiş, fideler 16.05.2011 tarihinde deneme alanına şaşırtılmıştır.  

Deneme alanına, dikimle birlikte 10 kg/da DAP, üst gübre olarak ta 25.05.2011 ve 

03.06.2011 tarihlerinde toplam 4.5 kg/da CAN(%26 N) gübresi uygulanmış, iklim koşullarına 

bağlı olarak sulama ve bakım işleri yapılmıştır. Bitki uçucu yağı için tam çiçekli ( 25.07.2011)  
ve tohumlu (01.09.2011) dönemlerde, hasat edilmiştir. Biçimi yapılan bitkiler gerekli ölçümler 

yapıldıktan sonra gölgede doğal şartlarda kurutulmuştur. 

Deneme alanından elde edilen veriler, MSTAT-C istatistik programında, Tesadüf Blokları 
Deneme Desenine göre değerlendirilmiş, varyans analizi sonuçlarına göre istatistiksel olarak 

önemli çıkan ortalamaların karşılaştırılması EGF (%5)’e göre yapılmıştır.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Rize/Pazar ekolojik koşullarında yetiştirilen iki farklı ekinezya  türüne  ait fenolojik 

gözlemler, bitkisel özellikler, verim değerleri ve teknolojik özelliklere ait ortalama değerler 

çizelgeler halinde verilmiştir.  

Fenolojik Özellikler 

Ekinezya türlerine ait yetiştirme döneminde kaydedilen fenolojik gözlemler Çizelge 3.1’de 

verilmiştir. Türler arasında, farklı zamanlarda çiçeklenme ve tohum bağlama gözlenmiştir. İlk 
çiçeklerEchinacea purpurea ‘da 18 Temmuz, tohum bağlama 1 Ekim’de görülmüştür(Çizelge 

3.1). Echinacea pallida ise 09 Ağustosta çiçeklenmiş ve ilk yıl tohuma gitmemiştir. Bu durum 

türlerin farklı sıcaklık istekleri gösterdiklerini ortaya koymaktadır.  

Çizelge 3.1.  Ekinezya Türlerinin Bazı Fenolojik Özellikleri 

Türler Çiçeklenme Tarihi Tohum Bağlama Tarihi 

Echinacea purpurea  18.07.2011 01.0.9.2011 

Echinacea pallida 09.08.2011 - 

 

Morfolojik Özellikler 

Ekinezya türlerinin morfolojik özelliklerine ait ortalama değerler Çizelge 3.2a ve Çizelge 

3.2b’de verilmiştir.  

 

Çizelge 3.2a. Ekinezya Türlerinin Morfolojik Özellikleri 

Türler Bitki Boyu(cm) Dal Sayısı (bitki/adet) Çiçek Sayısı bitki/adet) 

Echinacea purpurea  82.5 a 13 15.8 

Echinacea pallida   25.4 b - - 

EGF(%)   56.76 - - 

Aynı harf grubuna giren değerler % 5 önem seviyesine göre farklı değildir. 
 

Çizelgeden görüldüğü üzere en yüksek bitki boyu değerine Echinacea purpurea (82.5 cm) 

‘da ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bitki boyu değerleri (25.4-82.5 cm), Kan (2010) 
tarafından Konya ekolojik koşullarında yapılan Echinacea purpurea (78.00-100.40 cm) ve 

Echinacea pallida(93.27-112.67cm ) bitki boyu değerleri  ile Demirezer ve ark., (2007) 

tarafından yapılan çalışmadan elde edilen Echinacea purpurea 60-180 cm Echinacea pallida40-
90 cm bitki boyu değerlerinden,   farklılık göstermiştir. Satı (2012) tarafından Bornova ekolojik 

koşullarında yapılan çalışmada Echinacea purpurea’da ilk yıl bitki boyu 38.67-41.67 cm, ikinci 
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yıl ise 74.64-91.67 cm olup ikinci yıl verileri bu çalışma sonucu ile uyum içerisindedir. Aynı 
araştırıcı tarafından yapılan çalışmada Echinacea purpurea, dal sayısı değerleri ilk yıl 3.74-5.53 

adet/bitki,  ikinci yıl ise 8.72-14.40 adet/bitki olarak bulunmuş olup,  bu çalışma verileri ikinci 

yıl verileri ile uyum içerisindedir. Kan (2010) tarafından Konya ekolojik koşullarında yapılan 
çalışma sonucuna göre; dal sayısı değerleri Echinacea purpurea’da9.53-26.67 adet/bitki,  

Echinacea pallida’da 16.60-29.53 adet/bitki olarak tespit edilmiş olup, bulgularımız bu çalışma 

verilerinden farklılık göstermiştir.  

Bu farklılık türlerin ekolojik koşullar ve yetiştirme teknikleri farklılığından kaynaklanmış 

olabilir. Ayrıca benzer araştırma sonuçlarına göre (Auld, 2007) güneşlenme oranı yüksek, iyi 

drene olan, derin, PH nötr ve alkaliye yakın toprakların Echinacea türlerinde dallanmayı 
artıracağını bildirmiştir. 

Çizelge 3.2b. Ekinezya Türlerinin Morfolojik Özellikleri 

Türler Çiçek çapı (mm) Çiçek boyu(mm) 

Echinacea purpurea  37.0 37.2 a 

Echinacea pallida 33.3 28.4 b 

EGF(%) ns 7.29 

Aynı harf grubuna giren değerler % 5 önem seviyesine göre farklı değildir. 

 

Konu ile ilgili yapılan önceki çalışmalar incelendiğinde; Echinacea purpureaçiçek çapını 
1.5-3 cm,  Echinacea pallidaçiçek çapını 4-9 cm uzunluğunda olduğu belirtilmiştir (WHO 

Monographs, 1999; Demirezer ve ark., 2007 ) 

Yapılan bu çalışmada Echinacea purpurea’da çiçek çapı (37.0 mm), Echinacea pallida’da 
(33.3 mm) bulunmuş olup, araştırıcının bulgusundan farklılık göstermiştir. Araştırmacının 

sonuçları ile bu çalışmanın bulguları arasındaki farklılık iklim ve yetiştirme koşullarındaki 

farklılıklardan kaynaklanabilir. 

Uçucu Yağ Oranı 

Ekinezya türlerinin çiçek ve tohumlarına göre elde edilen uçucu yağ oranlarına ait ortalama 

değerler Çizelge 3.4’te verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere; Echinacea purpurea 
çiçeklerinden Echinacea pallida’ya göre daha yüksek uçucu yağ (% 0.40) elde edilmiştir. 

Echinacea pallida türünün ise çiçekleri 2011 yılında tohuma ulaşmadığı için hasadı ve uçucu 

yağ analizi yapılamamıştır. Echinacea purpurea türünün tohumunda ise %1.46 uçucu yağ elde 
edilmiştir.   

Çizelge 3.4. Ekinezya Türlerinin Uçucu Yağ Oranları 

Türler Çiçekli(%) Tohumlu(%) 

Echinacea purpurea  0.40 1.46 

Echinacea pallida 0.33 - 

EGF(%) ns - 

Aynı harf grubuna giren değerler % 5 önem seviyesine göre farklı değildir. 

Konu ile ilgili literatürler incelendiğinde; uçucu yağ miktarının Echinacea purpurea 

çiçeklerinde % 0.08-0.32, Echinacea pallidaçiçeklerinde  ise %<0,1 olduğunu bildirmişlerdir 

(Gruenwald ve ark., 2004). Thappa ve ark., (2003), Hindistan ekolojik koşullarında Echinacea 
purpurea ileyürüttükleri çalışmalarında; bitkideki uçucu yağ oranlarının Haziran’da %0.2, 

Temmuz ve Ağustos’ta %0.1, Eylül’de %0.2, Ekim’de %0.3, Kasım ve Aralık aylarında ise 

%0.3 olduğunu saptamışlardır. Satı (2012) tarafından İzmir ekolojik koşullarında yapılan 

çalışmada Echinacea purpurea ‘da uçucu yağ değerleri ilk yıl% 0.10-0.16, ikinci yıl % 0.7-0.15 
olarak tespit edilmiştir. Kan (2010) tarafından Konya ekolojik koşullarında yapılan çalışmada;  

uçucu yağ oranı Echinacea purpurea’da  % 0.25-0.36,  Echinacea pallida’da ise  % 0.17-0.26 
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olarak tespit edilmiştir.Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Echinacea purpurea çiçeklerinde 

%0.40, Echinacea pallidaçiçeklerinde ise % 0.33 olup, araştırıcıların bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak; Pazar ekolojik koşullarında yetiştirilen her iki ekinezya türünün de 

adaptasyonlarının iyi olduğu saptanmış olup, Echinacea purpurea türünde verim ve uçucu yağ 
verimi açısından Echinacea pallida’ya göre daha yüksek değerlere ulaşılmıştır. Çalışma 

sonuçlarına göre ekinezyanın Doğu Karadeniz ekolojik koşullarında ekonomik anlamda 

üretiminin yapılabilmesi için kültüre alınarak farklı tarımsal uygulamaların da araştırılması 

gerektiği sonucuna varılmıştır.   
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ÖZET: Haşhaş, ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisidir. Tohumları, tohumlarından elde 

edilen yağı ile kapsüllerinden elde edilen morfin ve diğer alkaloitlerinden yararlanılmaktadır. 
Son yıllarda haşhaş ekim alanlarında TMO’nun dağıttığı haşhaş tohumluk miktarı sürekli 

artmıştır. Yerel popülasyonların ekimi sürekli daraltıldığından illerimizdeki genetik kaynaklar 

elden çıkmış, bunlardan bir gen stoku yoluna da gidilmemiştir. Morfin amaçlı haşhaş ekim 
alanlarından, yeterli haşhaş tohumu üretimi gerçekleştirilemediğinden, yüksek miktarda haşhaş 

tohumu ihtiva eden gıda amaçlı haşhaş türleri geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi 

gerekmektedir. Tohum verimi yüksek haşhaş çeşitleri geliştirmede yerli haşhaş tohumlarımız 

önemli bir genetik taban oluşturacaktır. Yıllardır haşhaş ekilen illerimizden toplanacak yerel 
materyallerimizin değerlendirilmesi bu amaca önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma 2010 

yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde, yerel 

haşhaş genotiplerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen bu araştırma “Tesadüf Blokları ” 
deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Materyal olarak Afyon ve Konya 

illerinden temin edilen 16 adet sarı,16 adet beyaz tohumlu haşhaş genotipi materyal olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada sarı tohumlu haşhaş denemesinde 144.1-242.2 kg/da arasında tohum 

verimi elde edilirken, kapsül verimi ise 105.4-192.0 kg/da arasında değişmiştir. Beyaz tohumlu 
haşhaş denemesinde en yüksek tohum verimi 207.4 kg/da, en düşük verim ise 111.8 kg/da elde 

edilmiştir. Kapsül verimi ise 95.9-143.4 kg/da arasında değişmiştir. Tohum ve kapsül verimi 

açısından sarı tohumlu deneme verimleri, beyaz tohumlu deneme verimlerinden düşük 
kalmıştır. Araştırma sonuçlarına göre her iki tohum renginde de tohum verimi ve kapsül 

veriminde yerel materyalde önemli varyasyon tespit edilmiştir. Islah çalışmalarında tohum 

verimi ve kapsül verimi açısından melez bahçesinde mutlaka yerel materyalin bulunması 
gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Haşhaş, kapsül verimi, tohum verimi. 

DETERMINATION OF SOME LOCAL OPIUM POPPY GENOTYPES 

ACCORDING TO SEED AND CAPSULE YIELDS 

ABSTRACT: Opium poppy is one of the important culture plants for Turkey. Seeds, oil which 

is taken from seeds, morphine which is obtained from capsule and its other alcholoides can be 

used. In the last years, provided seed ratio by Agricultural Products Bureau (TMO) has 
routinely increased for planting areas. Since planting of local populations constantly shortened, 

genetic sources were losted in the cities and a gene stock did not consider from these materials. 

Since enough seed production can not be taken from opium poppy planting areas for morphine 
production, it is necessity to carry out  improving studies  new opium poppy varieties which has 

high seed yield for food and consumption. Our national seeds is very important source for 

improving new high yielding opium poppy varieties. Determine of local materials which were 
collected from cities that has large planting areas for long years contributes to this aim. This 

study was carried out to determine local opium poppy genotypes in the Bahri Dagdas 

International Agricultural Research Institute fields using “ Randomized Blocks Design” with 

three replicates in 2010. Sixteen yellow and sixteen white seed opium poppy genotypes which 

mailto:koc175@hotmail.com
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were provided Afyon and Konya were used as material. In the study; 1441-2422 kg/ha seed 

yield and 1054-1920 kg/ha capsule yield were taken from yellow seed opium poppy genotypes. 

The highest and lowest seed yield were taken as 2074 and 1118 kg/ha respectively. Capsule 
yields varied between 959-1434 kg/ha. Yellow seed ganotypes had lower seed yield and capsule 

yield than white seed genotypes.  According to study results, both groups includes significant 

variation for seed yield and capsule yield. The local genotypes must be involve in crossing 
blocks in the breeding studies for seed yield and capsule yield. 

Key words: Opium poppy, Capsule yield, Seed yield 

GİRİŞ 

Haşhaş, ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisidir. Tohumları, tohumlarından elde 
edilen yağı ile kapsüllerinden elde edilen morfin ve diğer alkaloitlerinden yararlanılmaktadır. 

Haşhaş bir yağ bitkisi olmakla birlikte ülkemizde tıbbi amaçla yetiştirilir. İnsanlar 

tarafından ilk olarak bebeklerin iyi uyumalarını sağlamak amacıyla mamalara karıştırılarak 
kullanılmıştır. Zamanla haşhaş kapsülünden elde edilen afyon sakızı büyük bir önem 

kazanmıştır.  Afyon ve afyondan elde edilen diğer alkaloidler tıpta yatıştırıcı ve ağrıları giderici 

olarak çok fazla kullanım alanına sahiptir. Tohumlarında bulunan %40-60 arasındaki yağı 

haşhaş yetiştirilen alanlarda önemli bir tüketim maddesidir. (İncekara 1964). 

Yurdumuzda ilk defa 1933’de bitkinin tarımı kontrol altına alınmış ve zaman zaman 

çıkartılan kanun ve yönetmeliklerle üretime devam edilmiştir. Afyon kaçakçılığının uluslararası 

seviyede kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmalara Türkiye’ de katılmış,  1959 yılında haşhaş 
üretiminin denetim altına alınması için yeni bir kanun çıkarılmıştır. 1961 yılından itibaren sınırlı 

bir üretime geçilmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletlere verdiği taahhütlere uyarak haşhaş tarımına 

ayrılan Coğrafi alanları daraltmaya başlamış ve 1962-1963 üretim yılında  42 ilde ekim ve 
üretime izin verilmiştir (Arslan ve ark. 1986). 

1971 yılında 2654 sayılı hükümet kararnamesi ile haşhaş tarımı Türkiye’de yasaklanmıştır. 

Ancak 1974 yılında  7 il ile sınırlı olmak şartıyla yasak kaldırılmış ve haşhaş ekimine yeniden 

başlanmıştır. Serbest bırakma ile kapsül çizimi yasaklanmış ve TMO denetiminde kurulan 
Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikasında kapsülden morfin elde edilmesi yönüne gidilmiştir. 

Bolvadin Alkaloid Fabrikası yıllık 20 bin ton kuru haşhaş kapsülü işleme kapasitesine 

sahiptir(Erdurmuş 1989). 

Yıllar yılı gelişmelerden sonra halen 13 ilde haşhaş tarımı yapılmaktadır. Bu iller; Kütahya, 

Afyon, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Amasya, Çorum, Tokat, Manisa, Uşak, Denizli ve 

Eskişehir’dir. 

Haşhaş ekim alanlarında TMO’nun dağıttığı haşhaş tohumluk miktarı sürekli artmış, yerel 

popülasyonların ekimi sürekli daraltıldığından illerimizdeki genetik kaynaklar elden çıkmış, 
bunlardan bir gen stoku yoluna da gidilmemiştir.  

Ekimin tamamen yasaklandığı sıralarda elde bulunan tohumların tamamı ihraç edilmiş veya 

iç piyasada tüketilerek ıslah çalışmaları için gerekli olan varyasyon kaynakları iyice 

azaltılmıştır. 

Morfin oranının azalmasının çok önemli diğer bir sebebi de; çizim yapıldığı zamanlarda, 
özellikle tecrübeli çiftçiler dikkati çekecek derecede bol süt veren bitkileri işaretleyerek 

onlardan tohum alıyor ve devamlı bir şekilde bir nevi seleksiyon ıslahı yapıyorlardı. Bu da 

popülasyonun morfin oranının daima yüksek olmasını sağlıyordu. Çizimin yasaklanmasıyla 
çiftçi bu pratik uygulamadan mahrum kalmış ve elde edilen tohumlar zamanla yok olmuştur. 

Haşhaş yurdumuzda fazla yağışlı Doğu Karadeniz ve fazla sıcak Güney Doğu Anadolu 

bölgeleri hariç hemen her yerde yetiştirilebilmektedir. Ancak en iyi ekolojisini göller bölgesinde 
bulmuştur (Arslan ve ark. 1986). 
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Morfin oranının en yüksek olduğu iller; Konya, Afyon, Isparta ve  Denizli'dir. Morfin 
oranının en düşük olduğu iller ise Tokat, Çorum ve Amasya'dır (Anonymous 2001). 

Çizelge 1. Haşhaş Ekilen İllerden Alınan Kapsüllerdeki Ortalama Morfin Oranları (Uzun 

Yıllar1987-2011) Değerleri* 

İLLER 
MORFİN ORANLARI (%) 

Uzun yıllar ort. (1987-2011) 

Afyon 0.48 

Burdur 0.46 

Uşak 0.42 

Eskişehir 0.47 

Denizli 0.48 

Manisa 0.42 

Konya 0.48 

Isparta 0.47 

Çorum 0.40 

Amasya 0.42 

Tokat 0.36 

ORTALAMA 0.44 

* Anonymous 2001   

MATERYAL VE METOT 

MATERYAL 

Afyon ve Konya illerinden temin edilen 16 adet sarı,16 adet beyaz tohumlu haşhaş genotipi 

materyal olarak kullanılmıştır.  

METOT 

Bu çalışma 2009-2010 ekim sezonunda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü deneme arazilerinde, yerel haşhaş genotiplerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen 

bu araştırma “Tesadüf Blokları ” deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. 

Deneme tarlası soklu pullukla sürülmüş, kazayağı tırmık kombinasyonu geçirildikten sonra 
ekime hazır hale getirilmiştir. Bütün deneme parsellerine ekimle birlikte 3 kg/da P2O5 (TSP) 

hesabıyla fosfor uygulanmış ve dekara 10 kg azotun (amonyum nitrat) yarısı ekimle birlikte, 

yarısı çiçeklenme başlangıcında uygulanmıştır (Kharwara ve ark. 1986).  

Ekim,  2009 yılı Ekim ayının ilk haftasında markör ile 45 cm sıra arası mesafede açılan 

sıralara dekara 1 kg tohum hesabıyla 2 cm derinliğe el ile yapılmıştır. 

Kıştan çıkışta haşhaş bitkileri 7-10 yapraklı olunca ilk çapalama ve sıra üzeri mesafeler 10 

cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Bundan 10-15 gün sonra ikinci çapa ve boğaz 
doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tomurcuklanma döneminde bir defa su verilmiştir. 

Kapsüller sararıp sertleştiğinde, Temmuz ayının ikinci haftasında hasat edilmiştir. Sapa 

birleşme noktasından kırılmak suretiyle toplanan kapsüller kuruduktan sonra dövülerek 
harmanlanmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Haşhaş tarımında tek yetkili kurum olup haşhaş tohumunun 

ıslahını ve dağıtılmasını bizzat gerçekleştirmektedir. Tohumu ıslahındaki hedef; % 0,4 civarında 

olan Türkiye ortalamasının % 1’in üzerine çıkarılmasıdır. 

TMO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde bu güne kadar 7 

haşhaş tohumu çeşidi tescil ettirilmiştir.  
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Haşhaş ilaç sanayiinde önemli bir ürün olmakla birlikte Türkiye’nin yıllık 25 bin ton 

haşhaş tohumu üretimine karşılık yılda 40 bin ton civarında ihracat potansiyeli bulunmaktadır. 

Morfin amaçlı haşhaş ekim alanlarından yeterli haşhaş tohumu üretimi 
gerçekleştirilemediğinden, ekonomik anlamda morfin ihtiva etmeyen ancak yüksek miktarda 

haşhaş tohumu ihtiva eden gıda amaçlı haşhaş türleri geliştirilmesi çalışmalarına devam 

edilmesi gerekmektedir.  

Tohum verimi yüksek haşhaş çeşitleri geliştirmede yerli haşhaş tohumlarımız önemli bir 

genetik taban oluşturacaktır. Yıllardır haşhaş ekilen illerimizden toplanacak yerel 

materyallerimizin değerlendirilmesi bu amaca önemli katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmamızla geleneksel olarak haşhaş üretilen Konya ve Afyon illerinden temin edilen 
16 adet sarı,16 adet beyaz tohumlu yerel haşhaş genotiplerinin tohum ve kapsül verimlerinin 

değerlendirilerek bu yönde çalışacak ıslahçılara katkı sağlamak amaçlanmıştır.    

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çizelge2. Bazı sarı tohumlu haşhaş genotiplerinin tohum ve kapsül verimi değerleri 

Genotip No Tohum Verimi(kg/da) Kapsül Verimi(kg/da) 

1 242.8 192.0 

2 223.1 178.5 

3 217.5 188.0 

4 197.5 157.6 

5 197.5 146.8 

6 196.6 138.6 

7 192.5 127.5 

8 187.1 130.6 

9 181.6 126.5 

10 180.6 114.6 

11 177.2 110.8 

12 175.8 121.5 

13 166.6 117.0 

14 156.8 115.5 

15 151.6 110.0 

16 144.1 105.4 

V.K(%) 24 20 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi en yüksek tohum verimi 242.2 kg/da ile 1 nolu sarı tohumlu 

genotipten elde edilmiştir. En düşük verim ise 144.1 kg/da ile 16 nolu genotipten elde edilmiştir.  
Kapsül veriminde ise en yüksek verim 192 kg/da ile yine 1 nolu genotipten elde edilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi sarı tohumlu haşhaş denemesinde tohum verimi ve kapsül veriminde 

önemli bir varyasyon mevcuttur. 

Çizelge3’de görüldüğü gibi beyaz tohumlu haşhaş denemesinde en yüksek tohum verimi 
207.4 kg/da ile 1 nolu genotipten elde edilmiştir. En düşük verim ise 111.8 kg/da ile 16 nolu 

genotipten elde edilmiştir. Kapsül verimi ise 95.9-143.4 arasında değişmiştir. 
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Çizelge3. Bazı beyaz tohumlu haşhaş genotiplerinin tohum ve kapsül verimi değerleri 

Genotip Tohum Verimi(kg/da) Kapsül Verimi(kg/da) 

1 207.4 110.8 

2 187.7 126.6 

3 181.6 121.2 

4 178.8 112.2 

5 177.3 101.8 

6 172.2 143.4 

7 168.1 108.2 

8 165.0 104.9 

9 162.5 122.6 

10 154.8 110.5 

11 154.3 95.9 

12 152.7 98.6 

13 146.7 101.5 

14 144.6 100.1 

15 131.5 121.6 

16 111.8 102.5 

V.K (%) 22 19 

LSD(%5) 62 35 

Tohum ve kapsül verimi açısından beyaz tohumlu deneme verimleri, sarı tohumlu deneme 

verimlerinden düşük kalmıştır. Erdurmuş(1989) araştırmada kullandığı 171 hatta tohum 

verimini 91-228 kg/da,kapsül veriminin 73-173 kg/da olarak bulmuştur.  Gümüşçü (1996) 
Farklı yörelerden temin edilen yerel haşhaş materyalinin verim ögelerini karşılaştırmak için 

yaptığı çalışmada tohum verimini 44-128 kg/da arasında, kapsül verimini ise 55-116 kg/da 

arasında bulmuştur. Bizim elde ettiğimiz sonuçlar bu değerlerden oldukça yüksektir.  

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre her iki tohum renginde de tohum verimi ve kapsül veriminde 

yerel materyalde önemli varyasyon olduğu tespit edilmiştir. Islah çalışmalarında tohum verimi 

ve kapsül verimi açısından melez bahçesinde mutlaka yerel materyalin bulunması gerekir. Bu 
çalışma sadece tohum ve kapsül verimi açısından yerel materyalin çok küçük bir kısmı 

değerlendirilmiştir. Benzer çalışmalarla kışa, kurağa ve hastalıklara dayanıklılık açısından yerel 

materyallerin değerlendirilmesi gerekir.    
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ÖZET: Yöre halkı tarafından doğadan toplanan ve satışı yapılan Sideritis strictatürünün toprak 
üstü kısımları, Antalya-Kemer-Ulupınar bölgesi 10 m yükseklikten çiçeklenme döneminde 

toplanmıştır. BATEM arazisinde kültüre alınan Sideritis stricta türü de aynı dönemde 

toplanmıştır. Toplanan bitkiler kurutulduktan sonra uçucu yağ miktarı hidrodistilasyon yöntemi 
ile tayin edilmiştir. Uçucu yağın bileşenleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Araştırma Laboratuvarında GC ve GC-MS sistemi 

kullanılarak belirlenmiştir. 
Doğadan toplanan ve kültüre alınan S. stricta’da, uçucu yağ oranları, sırasıyla %0.23, %0.30 

olarak belirlenmiştir. İçerik analizlerinde ise ana bileşenler, doğadan toplananda Caryophyllene 

%13.09,β-pinene %11.10, δ-cadinene %8.80 Abietatriene %7.32, Germacrene %6.50 ve α-

Pinene %5.25 olarak,   kültüre alınanda ise ana bileşenler; Caryophyllene % 16.52, β-Pinene 
%27.33 ve  α-Pinene %9.52 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sideritis stricta, endemik tür, uçucu yağ ve bileşenleri 

DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF SIDERITIS STRICTA 

CULTIVATED AND COLLECTED FROM NATURE IN ANTALYA FLORA 

ABSTRACT: In the period of floweringaerial parts of Sideritis stricta, which collected and 

marketed by the local people, collected from Antalya-Kemer-Ulupınar with altitude of 10 m. 
Sideritis stricta which cultivated in the land of Western Mediterranean Agronomic Institute 

(BATEM) was collected in the same manner. After drying the plants, the volatile amounts 

determined by the method of the hydrodistillation. Volatile  oil compositions of the plant 
materials determined by GC and GC-MS that system existing in Medicinal Plants Research 

Laboratory of BATEM. S. stricta which collected from nature and cultivated, the amounts of 

volatile oils were %0,23, %0.30 respectively. The main components of volatile oil which 

derived from the plant that nature form are; Caryophyllene %13.09,β-pinene %11.10, δ-
cadinene, %8.80, Abietatriene %7.32, Germacrene %6,50 ve α-pinene %5,25 and the main 

components of volatile oil of the cultivated plants are Caryophyllene % 16.52, β-pinene %27.33 

ve  α-pinene %9.52. 
Key Words: Sideritis stricta, endemic species, volatile oil and its compositions  

GİRİŞ 

Lamiaceae familyası dünyada yaklaşık 224 cins ve 5600 tür ile temsil edilmekte olup, en 
yoğun bulunduğu bölge Akdeniz havzasıdır (Hickey ve King, 1997). Türkiye, Lamiaceae 

familyası için önemli gen merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Familyaya ait bitkilerin çoğu 

tıbbi ve aromatik özellikte olup, insanlarda çeşitli fizyolojik etkilere sahip olmaları nedeniyle 

eski çağlardan beri halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda ilaç, gıda,  parfümeri ve 

mailto:muslime2006@yahoo.com
mailto:tugrulay@hotmail.com
mailto:orcun81tr@yahoo.com
mailto:kadryedemiray@hotmail.com
mailto:firatayas@hotmail.com


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

261 

 

kozmetik endüstrilerinde de kullanılmaktadırlar. Lamiaceae familyasındaki bilinen bitki 
türlerinden bazıları; kekik (Thymus vulgaris), yayla kekiği (Origanum minutiflorum), ada çayı 

(Salvia officinalis), nane (Mentha longifolia) ve dağ çayı (Sideritis stricta)’dır (Baytop, 1983; 

1987). Lamiaceae familyasında bulunan bitkilerin çoğu endemiktir. Ülkemizde ticareti yapılan 
ve yaygın olarak kullanılan Sideritis cinsi familyada yer alan önemli cinslerden biridir. Tek 

yıllık, çok yıllık ve çalı formlarını bünyesinde barındıran Sideritis L. (Lamiaceae) cinsi, 

Akdeniz bölgesinde geniş bir yayılma alanına sahiptir. Türkiye florası üzerine yapılan son 
çalışmalarla tür sayısı 47’ye çıkmıştır. Sideritis cinsine ait türlerin %78’i endemiktir. Sideritis 

stricta,  Antalya civarında yetişir ve Türkiye için endemik bir türdür. Halk  arasında “Dağ Çayı” 

olarak isimlendirilir (Baytop A., 1991). Sideritis cinsinin endemizim oranının yüksek oluşu gen 

merkezlerinin Anadolu ve çevresinde olduğunun bir göstergesidir (Davis ve ark., 1982). 
Sideritis türleri tıbbi olarak, tonik, gaz söktürücü, iltihaplanmayı engelleyici, teskin edici veya 

kas gevşetici, idrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı ve soğuk algınlığını tedavi edici olarak 

kullanılır (Ezer vd 1991, Koedam 1986, Villar vd 1984, Yeşilada ve Ezer 1989). Pek çok 
Sideritis türünün kurutulmuş çiçekleri Balkan ülkelerinde popüler içecek olarak 

kullanılmaktadır (Gergis vd 1989, Koedam 1986).  

Türkiye’de bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük bir kısmı doğal olarak yetişmekte 

olup, çok az kısmı kültüre alınmıştır. Üretimleri diğer kültür bitkilerine oranla daha dar 

alanlarda yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki etken maddelerin sentetik yolla elde 

edilenlere göre etkilerinin çok yönlü olması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi yanında, 
meşrubat, parfüm ve kozmetik endüstrisi gibi alanlarda kullanılması ve insanların sentetikler 

yerine doğal ürünlere yönelmesi tıbbi bitki tüketimi hızlandırmış, bunun sonucunda da üretim 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde Lamiaceae familyasına ait bitkilerin birçoğunun 
çeşitli ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde de bu familya içerisinde yer alan 

türlerin bazılarının kültürü yapılmaktadır. Kültürü yapılan Sideritis cinsleri 3-5 ton civarında, 

doğadan toplananlar ise 1 ton civarında olmak üzere yıllık toplam 6 ton civarında Sideritis hem 
iç piyasada kullanılmakta hem de ihraç edilmektedir (Özkum, 2006). Fizyolojik etkileri ve 

ekonomik nedenlerden dolayı S. lycia ve S. Stricta türlerinin de Antalya yöresinde kültürü 

yapılmaktadır (Göktürk ve Sümbül, 2002). 

MATERYAL VE METOT 

Yapılan çalışmada S. stricta’nındoğadan toplanan ve kültüre alınan formları 

karşılaştırılmıştır. Kültür formu, BATEM arazisinde önceki yıllarda kültüre alınan S. stricta 

türünden elde edilmiştir. S. stricta türünün doğal ortamda yetişen formu ise, 20.06.2011 
tarihinde Antalya-Kemer- Faselis bölgesinde 10. m.’den (36   31 32 K, 030   32 46 D) çiçeklenme 

döneminde toplanmıştır. Bitkinin toprak üstü kısımları kullanılmış ve örneklerin gölgede 

kuruması sağlanmıştır. Kurutma işlemi sonrasında örneklerin uçucu yağ miktarları, Clevenger 

cihazında hidrodistilasyon yöntemi (su distilasyonu) ile belirlenmiştir. Clevenger düzeneğinde 
elde edilen uçucu yağ miktarları ml olarak kaydedilmiştir. Elde edilen uçucu yağlar kullanım 

zamanına kadar, hava almayacak şekilde +4℃’de ışık geçirmeyen şişelerde muhafaza edilmiştir. 

Bitki türüne ait uçucu yağların bileşen analizleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Araştırma Laboratuvarında GC ve GC-MS sistemi 

kullanılarak belirlenmiştir. 

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Analizi: 

Örnekler analiz edilmek üzere 1:50 oranında aseton ile seyreltilmiştir. Örneklerin uçucu 

yağ bileşen analizi Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-kütle detektör (Agilent 5975C) cihazı 

ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) kullanılarak 
gerçekleştirilmiş ve analizde taşıyıcı gaz olarak 1 ml/dk akış hızında helyum kullanılmıştır. 

Örnekler cihaza 1 μl olarak 50:1 split oranı ile enjekte edilmiştir. Enjektör sıcaklığı 250°C’de 

tutulmuş, kolon sıcaklık programı 60°C (10 dakika), 60°C’den 250°C’ye 20°C/dakika ve 250°C 
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(8 dakika) olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sıcaklık programı doğrultusunda toplam analiz 

süresi 27.5 dakika olmuştur. Kütle detektörü için tarama aralığı (m/z) 35-500 atomik kütle 

ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyonunda 70 eV kullanılmış, uçucu yağın 
bileşenlerinin teşhisinde ise OIL ADAMS, WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas 

alınmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada S. stricta’nındoğadan toplanan ve kültüre alınan formları 

karşılaştırılmıştır. BATEM arazisinde kültüre alınan S. stricta bitkisinin uçucu yağ oranı, %0.30 

iken doğadan toplanan da uçucu yağ oranı %0.23 olarak bulunmuştur. Uçucu yağların bileşen 

analizleri sonucunda toplam 59 bileşen tespit edilmiştir.  Kültüre alınanda ana bileşenler; 
Caryophyllene (% 16.52), β-Pinene (%27.33) ve  α-Pinene (%9.52) iken, doğadan toplananda 

ana bileşenler; Caryophyllene (%13.09),β-Pinene (%11.10), δ-Cadinene (%8.80) Abietatriene 

(%7.32), Germacrene (%6.50) ve α-Pinene (%5.25) olarak bulunmuştur (Tablo 1). Kültüre 
alınan S. stricta’da doğadan toplanan formuna göre uçucu yağ oranının daha yüksek olması 

endemik olan bu türün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının sağlanması açısından umut 

vericidir. 

Sideritis türleri üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalar; diterpenoidler ve fenolik 

bileşiklerin izole edilmesiyle sonuçlanmıştır (Şahin vd. 2006). Sideritis türlerinin uçucu yağları 

üzerine yapılan kimyasal analizler incelendiğinde; Gergis vd. (1989), Yunanistan’da doğal 
olarak yetişen Sideritis rasei subsp. rasei türünün uçucu yağında Camphor ve 1.8-Cineole 

bileşenlerini en önemli bileşenler olarak tespit etmişlerdir. Başer vd. (1997) Sideritis scardica 

subsp. scardia uçucu yağında β-Pinene, Carvacrol ve α-Pinene tespit etmişlerdir. Koedam 
(1986), Sideritis türlerinde β-Copaene, α-Pinene, δ-Cadinene, β-Pinene, β-Caryophylene ve 

Limonene olduğunu bildirmiştir. Kırımer vd. (1992a-b) Sideritis dichotomo’nın uçucu 

yağındaki önemli bileşenlerin β-Pinene ve α-Pinene olduğunu saptamışlardır. Kırımer vd. 

(1994) Sideritis hispida’nın uçucu yağında Limonene, Linalool, β-Caryophylene, У-Elemene, 
(z-)-β-Farnesene, Caryophylene oxide, Spathulenol ve Carvacrol olduğunu bildirmişlerdir. 

Sideritistamolea yağının temel bileşenleri, α-Cadinol, β-Caryophylene, Calamenene, α-Pinene, 

Muurol-5-en-4-b-ol ve Sabinene iken, S. bilgerana’ nın uçucu yağının en önemli bileşenlerinin 
β-Pinene ve α-Pinene olduğunu bulmuşlardır. Oldukça yüksek oranda bulunan, Muurol-5-en-4a-

ol ve Muurol-5-en-4b-ol’ un eksikliği S. congesta’nın ayırt edici bir özelliği olarak 

belirlenmiştir (Özcan vd. 2001). Sideritis condensata (endemik), Sideritis congesta (endemik), 
Sideritis perfoliata, Sideritis argyrea (endemik) türlerinin uçucu yağlarının incelendiği bir 

araştırmada yüksek oranda monoterpen hidrokarbonların bulunması karakteristik olarak 

değerlendirilmiştir. Burada, α-β-Pinen Sideritis congesta ve Sideritis argyrea türlerinin ana 

bileşenlerini oluştururken,  Sideritis condensata ve Sideritis perfoliata türlerinde, Limonene ana 
bileşen olarak bulunmuş ve α-Pinene ile β-Caryophyllene yüksek oranda belirlenmiştir (Ezer vd. 

1998). Elli Sideritis türünün uçucu yağ analizinde α veya β-Pinen veya her ikisi en önemli 

bileşenler olarak belirlenmiştir (Başer vd. 2002, Ezer vd. 1996, 2001a-b, Özcan vd. 2001). 
Yaptığımız çalışmada gerek doğadan toplanan gerekse kültüre alınan Sideritis formlarında 

uçucu yağın ana bileşenlerinin literatürde rastlanan diğer Sideritis türlerinin temel bileşenleri ile 

aynı olduğu görülmüştür. Kültüre alınan formunda α-Pinen, β-Pinen ve Caryophyllene 
oranındaki artış dikkate değerdir. Yine Limonene ve α-Cubeben oranlarının azalması da dikkat 

çekicidir. Buna hangi genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğunun araştırılması yararlı 

olacaktır.  
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Tablo 1. Antalya-Kemer-Ulupınar ‘dan 10 m yükseklikten toplanan Sideritis stricta bitkisi ve 
kültüre alınan Sideritis stricta bitkisinin GC ve GC-MS analizi sonuçları 

No Bileşen  Adı Bileşen Miktarı 
(%) 

No Bileşen  Adı Bileşen Miktarı (%) 

D K D K 

1 α-pinene 5,25 9,52 31 α-humulene t.e. 1,15 

2 α-thujene t.e. 0,61 32 β-copaene t.e. 1,17 

3 β-pinene 
11,10 27,33 

33 Muurola-
4(14),5-diene 

t.e. 0,96 

4 Sabinene  1,13 0,41 34 α-amorphene 0,83 t.e. 

5 δ-3-carene t.e. 0,37 35 isoledene  0,70 t.e. 

6 Myrcene  0,63 1,00 36 Germacrene  6,50 t.e. 

7 Phellandrene  
0,16 0,79 

37 Epicyclosesqe

iaphellandren 
3,22 

3,61 

8 α-terpinene 0,34 4,56 38 δ-cadinene 8,80 t.e. 

9 Limonene  3,14 1,88 39 γ-cadinene 0,40 t.e. 

10 β- phellandrene 

1,59 0,17 

40 cis-

Cadina,1,4-

diene 

4,79 

t.e. 

11 cis-ocimene 0,32 t.e. 41 α-cadinene 0,22 t.e. 

12 γ-terpinene 
t.e. 1,90 

42 trans-

calamenene 
1,41 

0,36 

13 Cymene 
t.e. 0,52 

43 cis-muurol-5-

en-4-alpha-ol 
1,10 

0,33 

14 α-terpinolene 
0,48 0,20 

44 cis-muurol-5-

en-4-beta-ol 
t.e. 

0,51 

15 Tyranton 
t.e. 0,23 

45 Caryophyllene 

oxide 
1,17 

1,75 

16 α-cubebene 
2,48 0,56 

46 1,10-diepi-

cubenol 
0,91 0,63 

17 α-copaene 1,12 0,41 47 1-epi-cubenol 0,95 0,94 

18 β-bourbonene 2,93 t.e. 48 Viridiflorol  t.e. 0,71 

19 Linalool t.e. 1,34 49 Tricosane  0,32 t.e. 

20 Ylangene  0,83 t.e. 50 Carvacrol  t.e. 0,30 

21 α-gurjunene t.e. 0,16 51 Biformene  1,76 t.e. 

22 β-cubebene t.e. 0,26 52 α-cadinol t.e. 0,33 

23 β-elemene 0,35 t.e. 53 Helifolenol  t.e. 0,22 

24 Bornyl acetate t.e. 1,51 54 Manool  t.e 0,81 

25 Terpinen-4-ol 0,29 0,43 55 Cubitene  t.e. 0,69 

26 β-copaene 
0,48 t.e. 

56 7,13-labdien 

15-ol-acetate 
t.e. 0,76 

27 caryophyllene 13,09 16,52 57 Longifolen  0,68 t.e. 

28 trans-

muurola,3,5-dien 
3,94 0,62 

58 Abietatriene  
7,32 

0,43 

29 trans-cadina,  1,4-
diene 

2,03 0,72 
59 Manool oxide 

0,95 
0,35 

30 13(16),14-

labdien-8-ol 
t.e. 6,85 60 

tanımsız 
1,94 3,69 

D:doğadan toplanan, K:Kültüre alınan  
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ÖZET: Bitkisel çaylar, bitkilerin köklerinin, meyvelerinin veya tohumlarının aromatik 
bölgelerinin kurutularak, sıcak suda içime uygun hale getirilmesi ile hazırlanmaktadır. Daha çok 

kayalık ve kurak yerlerde yetişen rezene önemli bir tıbbi ve baharat bitkisidir. Ülkemizde rezene 

kurutularak, açık ve özel ambalajlarda rezene çayı adı altında tüketime sunulmaktadır. 
Kurutulmuş bitkisel ürünler gerek hasat zamanı gerekse hasat sonrası çeşitli mikroorganizmaları 

bulundurabilmektedir. Bu amaçla Bilecik ilinde tüketime sunulan 12 adet açık ve 15 adet 

ambalajlı toplam 27 adet rezene çayı örneğinin bazı mikrobiyolojik özellikleri (Toplam aerobik 

mezofilik bakteri, maya ve küf, koliform grubu bakteri ve Staphylococcus aureus ve Salmonella 
spp.) belirlenmiştir. Rezene çayı örneklerinin toplam aerobik mezofilik bakteri, maya ve küf 

sayıları sırasıyla 3,18-4,79 log kob/g, 2,18-3,63 log kob/g arasında bulunmuştur. Örneklerin 

hiçbirinde Staphylococcus aureus ve ve Salmonella spp. tespit edilmemiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, açık 12 adet rezene çayı örneğinden, 8 (%29,63) örnek de, ambalajlı 15 adet 

rezene çayı örneğinden, 3 (%11,11) örnek de koliform grubu bakteri belirlenmiştir. Sonuç 

olarak bu çalışma, rezene çayı örneklerinin hijyenik kalite kriterlerinin genellikle istenilen 

özellikte olmadığını göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Rezene Çayı, Mikrobiyolojik Özellik, Bitkisel Çay 

DETERMINATION OF SOME MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF 

FENNEL TEAS CONSUMED IN BILECİK 

ABSTRACT: Herbal teas are prepared by drying aromatic bodies of roots, fruit or seeds in 

order to make it  suitable for drinking with hot water. Fennel, grows in rocky and arid regions, is 

an important spicy plant with medicinal property. Dried fennel tea is saled  in open and  special 
packaging in our country. Dried herbal products are able to contain a variety of microorganisms 

in harvest and post-harvest  time. For this purpose, some microbiological properties (total 

aerobic mesophilic bacteria, yeast and mold, coliform bacteria and Staphylococcus aureus and 
Salmonella spp.) of fennel tea  of  12 packaged  units and 15 samples have been determined. 

Total aerobic mesophilic bacteria, yeast and mold counts of fennel tea samples have been found 

between 3,18-4,79 log kob/g and 2,18-3,63 log kob/g respectively. Neither Staphylococcus 

aureus nor Salmonella spp. have been detected in any samples.  According to the findings, 
coliform bacteria has been determined in 8 of 12 samples of open fennel tea and 3 of 15 samples 

of packaged fennel tea. As a result, this study showed that hygienic quality of the fennel 

samples had been generally inadequate. 
Key Words: Fennel Tea, Microbiological Properties, Herbal tea 

GİRİŞ 

Rezene, (Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller)) Apiaceae 
familyasına ait olup, ülkemizde bölgelere göre “raziyane, arapsaçı, irziyan ve mayana” adları ile 

tanınmaktadır (Baytop, 1999; Davis, 1978; Karaca, 1998). Rezene ülkemizin Kuzey Anadolu 

bölgesinde yabani olarak bulunur (Zeybek, 1960), bununla birlikte bahçe kültürü şeklinde 
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ziraatı yapılan bir baharat ve ilaç bitkisidir (Özkan, 1999). Bitkisel ürünlerin en yaygın ilaç 

hazırlama ve tüketme şekilleri toz, hap, infüzyon, dekoksiyon, merhem, tentür, tıbbi yağ ve 

kokulu yağ olarak sıralanabilmektedir. Günümüzde hem keyif almak amacıyla hem de sağlık 
açısından olumlu etkilerinden dolayı, en yaygın olarak tüketilen bitkisel kökenli doğal ürünler 

bitki çaylarıdır. (Baydar, 2005). Ayrıca son dönemlerde bitkisel çayların ticari olarak da 

piyasada yaygın olarak bulunması kullanım oranlarının yükselmesine etki eden bir başka 
faktördür (Atoui ve ark., 2005). Bitkisel çaylar; bitkilerin köklerinin, kök gövdelerinin, dal 

sürgünlerinin, yapraklarının, çiçeklerinin, kabuklarının, meyvelerinin veya tohumlarının hoş 

kokulu (aromatik) kısımlarının kurutularak, kaynar suda içime uygun hale getirilmesi ile 

hazırlanmaktadır (Michels, 2000). Kurutulmuş bitkisel ürünler genellikle yetiştirilmeleri, 
hasatları ve hasat sonrası elle işlenmeleri sonucunda çeşitli mikroorganizmaları 

içerebilmektedirler. Çayın işlenmesi esnasında uygulanan oda sıcaklığında alkol ile 

ekstraksiyon ve oda sıcaklığının artırılması gibi uygulamaların bazı mikrobiyel sporların 
gelişmesini etkilediği, hatta termofilik mikrofloranın bir kısmının bitkilerin sıcak su ile 

demlenerek hazırlanmasından sonra bile gelişebildiği vurgulanmaktadır (Katušin-Ražem ve 

ark., 1988). Kontamine bitki materyalleri demlenerek hazırlandıklarında tüketici sağlığına 

doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilmektedir. Katušin-Ražem ve ark. (1983) tarafından 
yürütülen bir çalışmada demleme sonrasında tüketilmeyen bitki çayı atığında bakterilerin 

gelişebildiği, hatta bunun demleme stabilitesinin ve duyusal özelliğin bozulmasının nedeni 

olduğu belirtilmiştir. Bugüne kadar bitkisel çaylar ile ilgili sınırlı sayıda çalışmalarda, rezene 
çayının mikrobiyolojik kalitesini tespiti amacıyla yapılan araştırmaya rastlanılmamıştır (Kıvanç 

ve Akgül, 1989; Özcan ve Boyraz, 2000; Özcan ve Erkmen, 2001; Nas, 2003; Kosar ve 

ark.,2003; Sagdıç ve Özcan 2003, Baydar ve ark.,2004; Wilson ve ark., 2004; Nassereddin ve 
Yamani, 2005). Gıda güvenliğinin arttığı günümüzde, bölgede en çok tanınan ve tüketilen 

bitkisel çay ürünlerinden biri olan rezene çayının mikrobiyal risk profili henüz mevcut değildir.  

Bu çalışma, Bilecik ilinde tüketime sunulan rezene çayının mikrobiyolojik kalite niteliklerini 

belirleyerek, tüketici sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasına ve ürünün kalitesini 
geliştirmeye yönelik çalışmalara yardımcı olabilmek amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Materyal  

Bilecik ilinde mevcut satış yerlerinde tüketime sunulan 12 adet açık ve 15 adet ambalajlı 

toplam 27 adet rezene çayı numunesi, rutin satış prosedürüne ve ambalaj materyaline müdahale 

edilmeden tesadüfi örnekleme yöntemine göre temin edilip soğuk zincir altında laboratuara 

getirilmiş ve analizler tamamlanıncaya kadar buzdolabı koşullarında (4

C) muhafaza edilmiştir.  

Metot 

Rezene çayı numunelerinin Toplam Mezofilik aerobik bakteri sayımında Plate count agar 

(PCA, Merck) kullanıldı ve 371

C’de 3 gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler 

değerlendirildi, koliform grubu bakteri sayımında Violet Red Bile Agar  (VRBA, Merck) 

kullanıldı ve 351

C’de 2 gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler değerlendirildi, 

Staphylococcus aureus sayımında Baird Parker Agar (VRBD, Merck) kullanıldı ve 371

C’de 2 

gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler değerlendirildi. Salmonella spp.sayımında Brilliant 

Green Fenol Red Agar kullanıldı ve 371

C’de 1 gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler 

değerlendirildi (Harrigan, 1998). Maya ve küf sayımında Rose Bengal Chloramphenicol Agar 

(RBC, Merck) kullanıldı ve 221

C’de 5 gün inkübe edildikten sonra oluşan koloniler 

değerlendirildi (Jarwis, 1998).  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırma sonucunda, incelenen 12 adet açık ve 15 adet ambalajlı toplam 27 adet 

rezene çayı örneğinin; toplam aerobik mezofilik bakteri, maya ve küf, koliform grubu bakteri, 

Staphylococcus aureus ve Salmonella spp. (log kob/g) sayıları saptanmıştır (Tablo 1). İncelenen 
rezene çayı örneklerinde toplam aerobik mezofilik bakteri 3,18-4,79 log kob/g arasındadır, 

örneklerin toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı ortalaması ise 3,99 log kob/g’dır. Maya ve 

küf sayıları 2,18-3,63 log kob/g arasındadır, örneklerin maya ve küf sayısı ortalaması ise 2,17 
log kob/g’dır. Koliform grubu bakteriye, 12 adet rezene çayı örneğinden, 4 (% 70,37) örnekte 

hiç rastlanılmazken, 8 (%29,63) örnekte en az 4,04 log kob/g ve en fazla 4,63 log kob/g olarak, 

15 adet rezene çayı örneğinden, 12 (% 88,89) örnekte hiç rastlanılmazken, 3 (%11,11) örnekte 

en az 4,36 log kob/g ve en fazla 4,97 log kob/g olarak tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde 
Staphylococcus aureus ve ve Salmonella spp. tespit edilmemiştir. Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’ne (Anonim, 2001) göre bitkisel çaylarda bulunabilecek koliform bakteri sayısı en 

çok 4,00 kob/g, küf sayısı da 4,00 kob/g’ı geçmemelidir. Salmonella spp. bulunmamalıdır. 
İncelenen açık 12 adet rezene çayı örneğinden, 8 (%29,63) örnek, ambalajlı 15 adet rezene çayı 

örneğinden, 3 (%11,11) örnek koliform grubu bakteri sayısı Türk Gıda Kodeks’ine uygun 

görülmemiştir. Bu durum hijyen kurallarına uyulmadığını göstermektedir. Örneklerden elde 
edilen bulgular, Alonzo ve ark. (1993), Scolari ve ark. (2001), Katušin-Ražem ve ark. (1983), 

Wilson ve ark.(2004), Mimica-Dukic ve ark. (1993) ve Kaya (2006)’nın yapmış oldukları 

çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.  

Tablo 1. Rezene Çayı Örneklerinin Bazı Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları (log kob/g) 

Örnek No 
Toplam Aerobik 

Mezofilik Bakteri 
Maya ve Küf 

Koliform 

Grubu Bakteri 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

spp. 

1 3,87 2,18 4,63                     -                   - 

2 3,61 2,30 4,18 -                   - 

3 3,23 - - - - 

4 3,15 2,18 4,41 - - 

5 4,79 - 4,56 - - 

6 4,04 3,79 4,56 - - 

7 3,28 - - - - 

8 3,84 - - - - 

9 3,54 - 4,04 - - 

10 4,71 - 4,30 - - 

11 3,90 3,41 - - - 

12 4,08 3,08 4,38 - - 

13* 4,34 3,63 - - - 

14* 3,52 - - - - 

15* 3,18 3,48 - - - 

16* 4,67 3,60 4,36 - - 

17* 4,54 2,88 - - - 

18* 4,11 2,70 - - - 

19* 4,78 2,70 - - - 

20* 4,08 3,71 - - - 

21* 3,95 - - - - 

22* 4,69 3,08 4,97 - - 

23* 4,64 2,78 - - - 

24* 4,43 3,53 - - - 

25* 3,36 3,28 4,38 - - 

26* 3,82 3,15 - - - 

27* 3,60 3,11 - - - 

Ortalama 3,99 2,17 1,81 - - 

En Az 3,18 2,18 4,04 - - 

En Çok 4,79 3,63 4,97 - - 

(*)Ambalajlı Rezene Çayı, (-) Tespit edilmemiştir 
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SONUÇ 

Sonuç olarak; bölgede tüketilen rezene çaylarının üretiminde iyi kaliteli hammadde 

kullanılmaması, üretim sırasında kullanılan her türlü alet, ekipman, ortam, personel hijyeninin 
tam olmaması, ambalajlı ürünlerin dolumlarında, hijyenik olmayan ambalaj malzemelerinin 

kullanılması veya hijyenik olmayan yöntemlerle yapılıyor olması nedeniyle mikrobiyal 

yükünün, belirlenen sınır değerlerinin üzerinde saptanmasında etkilidir. Ürünün raf ömrünün 
uzatılması ve halk sağlığı açısından, üretimde hijyenin sağlanması ve standardizasyon 

gereklidir. 
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EDREMİT  (BALIKESİR)  VE BELDELERİNDEKİ YÖRE HALKININ TİP II 

DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANDIĞI TIBBİ BİTKİLER VE KULLANIM 

ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

Selami SELVİ, Cenk PAŞA, Züleyha SAĞIR 
 

Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk MYO, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, 10870, Edremit, 

Balıkesir 

 

ÖZET: Edremit, Türkiye'nin batısında yer alan Balıkesir’ in en önemli ilçelerinden birisidir.  

Edremit ayrıca aynı körfezde yer alan  (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran) ilçelerle birlikte 

önemli bir ticaret merkezidir. Bu çalışmada Edremit ve çevresinde, şeker hastalığı tedavisinde 
kullanımı yaygın olan tıbbi bitkiler araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Edremit ve beldelerinde 

bulunan 20 aktar dükkanı ile 5 köy gezilmiş ve şeker hastalığının tedavisinde yaygın kullanılan 

tıbbi bitkiler tespit edilmiştir. Araştırmada, bölgede Tip II diyabet tedavisinde kullanıma sahip 
olan 17 familyaya ait 28 bitki belirlenmiştir. Ayrıca; Bu bitkilerin teşhisleri yapılarak kullanım 

şekilleri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edremit (Balıkesir), Diyabet, Tıbbi bitkiler, Etnobotanik 

RESEARCH ON THE USAGE AND MEDICINAL PLANTS USED 

INTREATMENT OF TYPE II  DIABETES MELLITUS  OF LOCAL PEOPLE 

IN EDREMİT (BALIKESİR) AND TOWNS 

ABSTRACT:Edremit is one of the most importantdistrict in Balıkesir which is situated in the 

western region of Turkey and Edremit also is an important center of trade, along with the other 
towns that are situated on the same gulf (namely Ayvalık, Gömeç, Burhaniye and Havran). In 

this study, Edremit and towns, medicinal plants that used widespread in the treatment of 

diabetes were investigated.Within the scope of the study, 20 herbalists with 5 villages which 
located in the Edremit and towns are visited and medicinal plants that used wide spread in 

treatment of diabetes were determined. In the research, 28 plants belonging to 17 families which 

have uses Type II Diabetes are determined. Also, identified of these plants were made and the 
usage of its were in vestigated.  

Key Words: Edremit (Balıkesir), Diabetes, Medicinal Plants, Ethnobotany 

GİRİŞ 

Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunan Edremit, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. 15 
mahallesi, 5 beldesi (Kadıköy, Güre, Zeytinli, Akçay, Altınoluk) ve 20 köyü olan ilçe, kendi 

adını verdiği körfezden 10 km. içeride yer almakta, köyler ve beldeler ise Kazdağları’nın 

körfeze bakan yamacı boyunca, bazı köyler ise Kazdağları’nın içine sokulmuş bulunmaktadır 
(Durmuş, 2010). 

Kazdağları, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. 
Kazdağları’nda yaklaşık 800 bitki taksonu doğal olarak yetişir ve bunların 86’sı ülkemiz için 

endemiktir. Bu endemik bitkilerin 31’i sadece Kazdağları Milli Parkı sınırlarında yayılış 

gösteren lokal endemik bitkilerdir. Bu zengin bitki örtüsünün korunması ve biyolojik çeşitliliğin 

devamının sağlanması amacıyla Kazdağları koruma altına alınmış ve  ülkemizdeki 122 önemli 
bitki alanlarından (ÖBA) biri olarak belirlenmiştir (Özhatay ve ark., 2008).  
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Kazdağları’ndaki bitki çeşitliliği ve tıbbi bitkilerin kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar 
mevcuttur (Dirmenci ve ark., 2004; Satıl ve ark., 2006; Arı ve Soykan, 2006; Satıl ve ark., 2007; 

Çelik ve ark., 2008; Satıl, 2009; Polat ve Satıl, 2010; Paşa ve Selvi, 2011). Bu zengin flora ve 

tıbbi bitkilerin fazla oluşu bölge insanın dikkatini çekmiş, bunu değerlendirmek amacıyla 
Kazdağları’nın eteklerindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda aktar kurulmuş ve halen de 

kurulmaya devam etmektedir. 

Diyabet (Diabetes mellitus), insülin hormon sekresyonun veya insülin etkisinin mutlak 

veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol 

açan kronik hiper glisemik bir grup metabolizma hastalığıdır (Yenigün ve Altuntaş, 2001; 

Bahçeci ve ark., 2007; ).  

Bu hastalık sonucu ortaya çıkan komplikasyonlar ve tedavisinin yüksek maliyeti nedeniyle 

bireye sıkıntı veren ve toplumda yaygınlığı giderek artan önemli bir  sağlık sorunudur (IDF, 
2012).  

Dünyada en yaygın görülen diyabet tipleri Tip I ve Tip II dir.  Tip I diyabet tedavisinde 
insülinin alternatifsiz olması, tip II diyabet tedavisinde kullanılan oral antidiyabetik ilaçların 

karaciğer ve böbreklerde ciddi toksisite oluşturması sebebiyle yeni ilaçların keşfedilmesi için 

yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Bitkiler, antidiyabetik etkili yeni ilaç keşfinde önemli 
bir kaynağı oluşturmaktadır (Aslan ve Orhan, 2010). 

Bu çalışmada Edremit ve Beldelerinde yaşayan yöre halkınınTip II diyabet tedavisinde 

kullandığı tıbbi bitkiler ile bu bitkilerin kullanım şekilleri etnobotanik açıdan araştırılmıştır. Bu 
çalışmanın klinik araştırmalara yardımcı olacağını ve diyabetin tedavisine katkısı olacağını 

düşünmekteyiz.   

MATERYAL-YÖNTEM 

Bu çalışma 2009-2012 yılları arasında Balıkesir’in Edremit ilçesi ve çevresindeki 5 beldede 

(Kadıköy, Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk) gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

Çalışma süresince, Edremit ve beldelerinde bitki ticareti yapan 20 aktar tespit edilmiş ve bu 

aktarların mekan isimleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  Yine çalışma süresince, Kazdağları’nın 

eteklerinde bulunan özellikle tıbbi bitkilerin yoğun olduğu ve yöre halkı tarafından tıbbi 

amaçlarla kullanıldığı 5 köye (Doyuran, Mehmetalan, Ortaoba, Tahtakuşlar, Yaşyer,) geziler 
yapılarak, şeker hastası olan kişilerle ve köyün yaşlıları ile konuşularak bitkilerle tedavi 

yöntemleri araştırılmıştır.  

Aktarcılardan ve köylülerden, şeker hastalığının tedavisinde kullanıldığı belirtilen  kuru ve 

taze bitki örnekleri temin edilerek bitki teşhisleri gerçekleştirilmiştir (Davis, 1985; Tanker ve 

Tanker 1990; Zeybek ve Zeybek, 1994). Teşhisi yapılan taze bitkilerden birer herbaryum örneği 
alınarak Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Programının Botanik Laboratuvarı’nda korunmak üzere saklanmıştır.  
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Şekil 1. Çalışma alanı haritası. 

 

Tablo 1. Bitkisel drogların satıldığı aktar dükkanları ve isimleri. 

Aktar no Bulunduğu yer Mekân adı 

1 Edremit-Merkez Deva Baharat 

2 Edremit-Merkez Öz Uludağ 

3 Edremit-Merkez Lokman Baharat 

4 Edremit-Merkez Körfez Baharat 

5 Edremit-Merkez Memik Dede 

6 Edremit-Merkez Şifahane 

7 Edremit-Merkez Zencefil Baharat 

8 Edremit-Merkez Beyaz Aktar 

9 Edremit-Merkez Çerçi Baharat 

10 Edremit-Merkez Derman Baharat 

11 Edremit-Merkez Şifa Pazarı 

12 Edremit-Merkez Merve Baharat 

13 Edremit-Merkez Antep Pazarı 

14 Altınoluk  Yöresel Tat 

15 Altnoluk Bahadır Aktarcılık 

16 Altınoluk Akça Baharat 

17 Altınoluk Cem Şifaevi 

18 Akçay Şebnem Baharat 

19 Akçay Kırkambar Aktar 

20 Akçay Kazdağı Baharat 

BULGULAR 

20 Aktar dükkanı ve 5 köye yapılan geziler neticesinde 17 familyaya ait 28 taksonun 

Kazdağları’ndan toplandığı ve Tip II diyabet tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Şeker 

hastalığına karşı kullanılan bitkiler, alfabetik olarak bilimsel isimlerine göre sıralanmış ve 

familyası, yöresel isim/isimleri, kullanılan kısımları, ve kullanım şekli  ile kullanım dozları   

Tablo 2’ de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Kazdağları’ndan toplanan ve Tip II diyabet tedavisinde kullanılan tıbbi bitkiler ve 
etnobotanik kullanımı 

  

Bilimsel İsmi Familya Yöresel ismi Kullanılan kısmı 
Kullanım şekli ve 

dozu 

Allium cepa  L. Liliaceae Soğan Bulbus Çiğ olarak 

Apium graveolens L. Apiaceae Kereviz Taze yaprakları 
Çiğ olarak, günde 

3-5 yaprak 

Artemisia absinthium  L. Asteraceae Pelin otu Herba İnfüzyon,  %2’lik 

Cichorium intybus L. Asteraceae Hindiba Taban yaprakları Çiğ olarak 

Cistus laurifolius L. Cistaceae 
Laden, 

Pamukluk 
Taze uç filizleri 

İnfüzyon,  %2-

5’lik 

Cydonia oblonga L. Rosaceae Ayva Yaprakları Dekoksiyon, %2-5 

Equisetum arvense L Equisetaceae At kuyruğu Herba İnfüzyon,, %2-3 

Foeniculum 

vulgareMiller 
Apiaceae Rezene Yaprakları Çiğ olarak 

Hypericum  perforatum 

L. 
Guttiferae Sarı kantaron Çiçekli dallar İnfüzyon, %3-5 

Juglans regia L. Juglandaceae Ceviz Yaprakları İnfüzyon, %3-5 

Laurus nobilis L. Lauraceae Defne Yaprakları Dekoksiyon, %1-2 

Lepidium sativum 
L.subsp. sativum 

Brassicaceae Tere Yaprakları Çiğ olarak 

Juniperus communis 

L.var. communis 
Cupressaceae Ardıç Kozalakları Dekoksiyon, %2-5 

Malva sylvestris L. Malvaceae Ebemgümeci Yaprakları Çiğ olarak 

Olea europea L. Oleaceae Zeytin Yaprakları İnfüzyon, %2-5 

Origanum onites  L. Lamiaceae Taş kekik Çiçekli dallar İnfüzyon, %1-2 

Punica granatum L. Rosaceae Nar Meyveleri Çiğ olarak 

Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Meyveleri İnfüzyon, %2-5 

Rubus sanctus Schreber Rosaceae Böğürtlen Meyveleri Çiğ olarak 

Rosmarinus officinalisL. 

 
Lamiaceae Biberiye Yaprakları Dekoksiyon, %1-2 

Salvia tomentosa L. Lamiaceae Moşabla Yaprakları İnfüzyon, %2-3 

Satureja cuneifolia Ten. Lamiaceae Limon kekiği Herba İnfüzyon %1-2 

Teucricum polium L. Lamiaceae 
Tüylü 

Mahmut otu 
Herba İnfüzyon %1-2 

Thymbra spicata 
var.spicata 

Lamiaceae Mor kekik Başakları İnfüzyon, %1-2 

Tribulus terrestris L. 
Zygophyllace

ae 
Köy göçerten Yaprak ve çiçek Dekoksiyon, %2-4 

Urtica dioica L. Urticaceae Isırgan otu Yaprakları Çiğ olarak 

Viscum album L. subsp. 

album 
Viscaceae Çam ökse otu Yaprakları Dekoksiyon, %2-5 

Zizyphus jujuba Miller Rhamnaceae Hünnap Olgun meyveler Çiğ olarak 
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TARTIŞMA-SONUÇ 

Bu çalışmada, Edremit ve beldeleri ile Kazdağları eteklerinde kurulmuş bazı köylerde yerel 

halkın Tip II diyabet tedavisinde kullandığı ve sadece Edremit ve beldeleri ile  Kazdağlarında 
yetişip  toplanan bitkiler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, 17 familyaya ait 

28 taksonun şeker hastalığının tedavisinde sıklıkla yöre halkı tarafından kullanıldığı tespit 

edilmiştir (Tablo 2).   

Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası %21.4 ile diyabet tedavisinde kullanımı en yaygın 

olan bitkiler olarak tespit edilmiştir. Bu familyayı %14.2 ile  Rosaceae (Gülgiller) takip 

etmektedir.  

Bitkilerin en fazla %50 oran ile yaprakları kullanılmakta bunu %14.2 lik oranlarda herba ve 

meyveleri izlemektedir. Kullanım metodu olarak bitkiler yaygın biçimde infüzyon (%42.8) 
yöntemiyle tüketilmekte bunun dışında çiğ olarak (%35.7) ve dekoksiyon   (%21.5)  

yöntemleriyle de tüketildiği görülmektedir (Tablo 2).  Türkiye’de ve dünyada yapılmış 

etnobotanik çalışmalarda ve diyabetle ilgili yapılmış bitkisel çalışmalarda kullanılan bitkilerle 
çalışmadan elde ettiğimiz bitkilerin hemen hemen benzer şekillerde diyabet tedavisinde 

kullanıldığı görülmüştür.  
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SALVİA SCLAREAE TOHUMUNUN YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU 

Eray TULUKCU 

S.Ü. Çumra M.Y.O. Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı 42500 Çumra/KONYA 
eraytulukcu@selcuk.edu.tr 

ÖZET: Yapılan bu çalışmada Çumra ekoljik koşullarında kültüre alınarak yetiştirilen Salvia 

sclareae tohumlarının yağ asidi içerikleri belirlenmiş ve Salvia sclareae tohumlarında major 
yağ asitleri olarak bilinen oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) tespit 

edilmiştir.  

Salvia sclareae L. tohumunda ω–3, ω–6 ve toplam doymamış yağ asitleri tespit edilmiştir. 
Salvia sclareae L. tohumunda insan sağlığı için pek faydalı olmayan toplam doymuş yağ asitleri 

daha az olurken insan sağlığı için zararlı olan trans yağ asitlerine hiç rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Salvia sclareae L., Tohum, Yağ Asitleri 

THE FATTY ACİD COMPOSİTİON SEED OF SALVİA SCLAREAE 

ABSTRACT: In this study, determination of Salvia sclareae’s seed fatty acid composition. 
Find of oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) fatty acids of Salvia 

sclareae’s seed. This fatty acids known the major fatty acids. 

Observation of Salvia sclareae’s seed ω–3, ω–6 and total unsaturated fatty acid. The total 
saturated fatty acid known useless for human healty less than unsaturated fatty acid in seed of 

Salvia sclareae. Trans fatty acids known hazardous of human healty are any observation in seed 

of Salvia sclareae. 

Key Words: The Clary Sage, Seed, Fatty Acid 

GİRİŞ 

Ülkemiz, çok sayıda tıbbi bitki türünün doğal yetişme alanı olmakla birlikte, kullanım alanı 

geniş ve ekonomik değeri yüksek olan daha pek çok tıbbi bitkinin de yetişmesi için uygun bir 
ekolojiye sahiptir. 

Bugün Türkiye florasında 9000'in üzerinde bitki türü olduğu kabul edilmiştir. Bu bitkilerin 
1000 kadarı, ilaç ve baharat bitkileridir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri özellikle tedavide, bitkisel 

kaynaklara yönelmiş olup, kullandıkları ilaçların önemli bir kısmını doğal 

kaynaklaroluşturmaktadır. Doğal kaynaklı ilaçların kullanım oranı gelişmiş ülkelerde, 

gelişmekte olan ülkelerden daha fazladır (Baytop 1999).  

Yağlar; yağlı tohumlardan değişik metotlarla ayrılmaktadır. Bu yağların içinde farklı 

yabancı maddeler de bulunur. Vücutta dışardan alınan ve vücudun sentezleyemediği önemli yağ 
asitleri vardır. Hayvansal organizmalarda çift bağlı yağ asitleri sentezlenebilmektedir. Birden 

fazla doymamış bağa sahip olan linoleik, α–linolenik ve arakidonik asitler hayvansal 

organizmalarda sentez edilemediğinden dışarıdan alınması gerekmektedir (Kalaycıoğlu ve ark. 
1998). 

Organizmada sentezlenemeyen ve besinlerle birlikte alınması gerekli olan linoleik, 
linolenik ve arakidonik asitlere, esansiyel yağ asitleri denir. Bu yağ asitleri organizmaya yeterli 

miktarlarda alınmadığında büyümede yavaşlama, dermatitis oluşumu böbreklerde harabiyet ve 

hematüri gibi bazı olumsuzluklar oluşur. Ancak esansiyel yağ asitleri verilirse bu aksaklıklar 

giderilebilir (Kalaycıoğlu ve ark. 1998).  
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Salvia sclareae insan sağlığında, bazı yabani ve evcil hayvanların beslenmesinde çeşitli 
yöntemlerle değerlendirilen bir tıbbi bitkidir. Bu çalışmada kültüre alınarak yetiştirilen Salvia 

sclareae tohumlarının 3.yaş yağ asitleri kompozisyonu ile doymuş ve doymamış yağ asiti 

içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmada kullanılan Salvia sclareaetohumları, Çumra’da 2006 yılında ekilmiş ve 2008 

yılı temmuz ayında bitkilerin çiçek kısımları kuruduktan sonra kesilerek hasat edilmesiyle elde 
edilmiştir.  

Tohumların yağ asidi değerlerinin tespitine kadar takip edilen yöntemler aşağıda sırasıyla 

verilmiştir. 

a) Tohumun öğütülmesi; TohumlarLabaratuarda öğütme değirmeninde 1 mm’lik elekte 

öğütülmüştür. 

b) Ham yağ tayini ve yağ asidi analizleri için kullanılacak yağın elde edilmesi; Temin 

edilen tohumun yağ analizleri A.O.A.C. (1990) metoduna göre, Analiz Laboratuarında, soxhlet 
cihazında yapılmıştır. Ekstraksiyonda dietil eter çözücüsü kullanılmıştır. 

c) Esterleştirme işleminin yapılması; Yağ örneğinden 0,16–0,20 gr alınarak yağ balonlarına 
konulmuştur. Üzerine 4 mL % 2’lik metanolik NaOH çözeltisi ilave edildikten sonra; su 

banyosu üzerinde sabunlaşma oluncaya kadar 10 dakika kaynatılmıştır. Sabunlaşma sonunda, 

yağ balonu içine 5 mL % 14’lük BF3–metanol kompleksi eklenmiş ve 5 dakika daha kaynamaya 

bırakılmıştır. Kaynama sonrasında balon sürekli ve yavaş bir şekilde çalkalanmış, sonra üzerine 
2 mL n–heptan ilave edilerek bir dakika daha kaynatıldıktan sonra, üzerine 4 mL doymuş NaCl 

çözeltisinden ilave edilmiştir. Karışım iyice çalkalandıktan sonra ayırma hunisine alınarak, 5–10 

dakika kadar fazların ayrılması beklenmiştir. Bu işlemlerin sonunda alttaki sulu faz atılmış, 
üstteki açık sarı renkli fazın Na2SO4 ile suyu kurutulmuştur. Süzgeçten (0,45 mm’lik) 

geçirilerek, viallere konulmuş ve analizin yapılacağı zamana kadar derin dondurucuda 

saklanmıştır (Paquot 1979). 

d) Numunelerin gaz kromatografiye enjekte edilmesi: Yağ asitleri metilleştirildikten sonra 

alev iyonlaştırıcı dedektörlü (FID), gaz kromatografi ile analiz edilmiştir. Analiz işlemlerinde 

cam kolon kullanılmıştır. Kolonun fırını için 190
o
C’ den başlanarak 31 dakika bekletilmiştir. 

Daha sonra, dakikada 30
o
C artırılıp 220

o
C sıcaklığa ulaştıktan sonra, bu sıcaklıkta 10 dakika 

tutulmuştur. Enjektör sıcaklığı 225
o
C ve dedektör sıcaklığı 245

o
C’ dir. Azot taşıyıcı gaz olarak 

kullanılmış ve akış hızı 20 mL/dk ya ayarlanmıştır. Bu akış hızındaki gazın basıncı 0,70 kg/cm
2
’ 

dir. Kullanılan gaz akışları H2: 30 mL/dk ve kuru hava: 300 mL/dk olarak belirlenmiştir. 

Kromatogramlardaki piklerin yüzde hesabı integratöründen alınmış ve numune miktarı 1µL’ dir. 

Tohumların yağ asidi metil esterlerinin kalitatif tayini, Alltech ve Sigma firmalarından sağlanan 
yağ asidi metil esteri standartlarından elde edilen kromatogramlardaki, bağıl alıkonma 

zamanları ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Kromatogramların kesinliği için, relative retantion 

time özelliğinden faydalanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Salvia sclareae tohumunun yağ asitleri kompozisyonu, toplam ω–3 (∑ ω–3), toplam ω–6 

(∑ ω–6), toplam doymuş (∑ doymuş) ve doymamış (∑ doymamış) yağ asitleri tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1 de Salvia sclareae L. tohumundaki ω–3 (% 52,87), ω–6 (% 15,85) ve toplam 

doymamış (% 91,71) yağ asitleri oranları verilmiştir. Salvia sclareae L. tohumunda insan sağlığı 
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için pek faydalı olmayan toplam doymuş yağ asitleri (% 8,29), insan sağlığı için zararlı olan 

trans yağ asitlerine ise hiç rastlanmamıştır. 

Salvia sclareae tohumlarının bileşiminde bulunan yağ asitleri çeşitleri 

C 13:0  Tridesilik asit (tridekanoik asit) 
C 14:0  Miristik asit (tetradekanoik asit) 

C 14:1  Miristoleik asit (cis–9–tetradekanoik asit) 

C 16:0  Palmitik asit (hekzadekanoik asit) 

C 16:1  Palmitoleik asit (cis–9–hekzadekanoik asit) 
C 17:0  Margarik asit (heptadekanoik asit) 

C 18:0  Stearik asit (oktadekanoik asit) 

C 18:1  Oleik asit (cis–9–oktadekenoik asit) 
C 18 2  Linoleik asit (cis–9,12–oktadekenoik asit, LA) 

C 18:3  –linoleik asit, ALA)(cis–9,12,15–oktadekenoik) 

C 20:3  Dihomo–γ–linolenik asit (DGLA) 
C 20:5  Eikosapentaenoik asit (cis–5,8,11,14,17–cikosapentaenoik asit, EPA) 

C 21:0   Heneikosanoik asit 

C 22:1  Erusik asit (cis–13–dokosenoik asit) 

C 22:3  Cis–13,16,19–dokosatrienoik asit 
C 22:5  Dokosapentaenoik asit (cis–7,10,13,16,19–dokosapentaenoik asit) 

C 22:6  Dokosahekzaenoik asit (DHA) 

 

Salvia sclareae’nın farklı bitki organları yağ asitleri içeriği üzerine yapılan çalışmalarda, 

bitkinin bütün kısımlarında, laurik asit (C12:0), miristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0), 
stearik asit (C18:0) gibi yağ asitlerine rastlanıldığı bildirilmişitir (Kara 2007). Ancak Salvia 

sclareae’nın tohumlarında, bazı yağ asitleri bitkinin diğer kısımlarında görüldüğü bildirilmesine 

rağmen tespit edilememiştir. Bu yağ asitleri; 

C  9:0  Nonanoik asit (pelargonik asit) 

C 10:0  Kaprik asit (dekanoik asit) 

C 11:0  Henedekanoik asit (undesilik asit) 
C 12:0   Laurik asit (dodekanoik asit) 

C 20:1  Gadoleik asit (cis–11–eicosenoik asit) 

C 22:0  Behenik asit (dokosenoik asit) 
C 22:2   Cis–13,16–dokosadienoik asit 

C 24:1  Nervonik asit (cis–tetracosenoik asit) 

 

Özellikle palmitik asit (C16:0) ve stearik asit (C18:0) bitkisel yağlarda bulunan en yaygın 

ve önemli doymuş yağ asitleridir. Doymuş yağ asitleri insan vücudunda sentez edilebildiğinden, 

hiç yağ yenilmese bile bu tip yağ asitleri karbonhidrat metabolizması ile oluşan moleküllerden 
sentez edilebilmektedir. Doymuş yağ asitleri genelde salvia türlerinde fazla miktarda 

bulunmaktadır (Ayerza 1995, Karaca ve Aytaç 2006). 

Tabiattaki çeşitli faktörler bitkilerdeki etkili madde miktarına tesir etmektedirler. Bitkideki 

yağ oranı ve kimyasal bileşenler, bitki türüne, bitkinin kısımlarına, bitkinin gelişme 

dönemlerine, ekolojik faktörlere ve genetik yapıya göre değişebilmektedir (Tulukcu 2007). 

Yapılan bu çalışmada Salvia sclareae’tohumunun yağ asidi içerikleri belirlenmiştir. Bu 

kısımlarda oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2), linolenik asit (C18:3) yağ asitleri 

bulunmuştur. Bu yağ asitleri major yağ asitleri olarak da bilinmektedir (Keskin 2002). Toplam 
doymamış yağ asitlerinin oranı % 91,71 ve doymuş yağ asitlerinin oranı ise % 8,29 olduğu 
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tespit edilmiştir. Bu oranlar beyaz lupin ve susam tohumlarında % 77 ve % 12,6 olarak 
değişmektedir (Uzun ve ark. 2006). Salvia sclareae’nın tohumunda ise % 22,77 oleik asit 

(C18:1), % 15,49 linoleik asit (C18:2) ve % 52,87 linolenik asit (C18:3), bulunmuştur. Bitki 

tohumlarındaki en yaygın yağ asidinin oleik asit (C18:1) olduğu ve antioksidant aktivite 
gösterdiği daha önceki çalışmalarda ortaya konmuştur. Tohumdaki ω–3 yağ asitleri 

miktarlarının bitkinin diğer kısımlarına göre fazla olduğu da bilinmektedir (Azcan ve ark 2004, 

Ajayi ve ark. 2006, Gören ve ark. 2006). Daha önce yapılan bazı çalışmalarda ω–3 yağ 
asitlerinin en fazla adaçayı (% 63,8) ve keten tohumunda (% 57,5), ω–6 yağ asitlerinin ise en 

fazla safran çiçeği (% 70) ve ayçiçeğinde (% 65) olduğu bildirilmiştir. Bu yağ asitlerin genel 

olarak kalp ve iltihaplı eklem romatizması gibi hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu gibi 

ayrıca ω–6 kanamaları azaltmada, ω–3 ise antitrombotik, antiritmik ve damar genişletici 
özelliğe sahip olduğu bilinmektedir (Çelik ve Demirel 2004).  

Tablo 1. Salvia sclareae L. tohumunun yağ asitleri kompozisyonu (%) 

Yağ asitleri Tohum 

 
C 13:0 0,05 

 
C 14:0 0,01 

C 14:1 0,01 

C 16:0 6,10 

C 16:1 0,04 

C 17:0 0,02 

C 18:0 1,82 

C 18:1 22,77 

C 18:2 15,49 

C 18:3 52,55 

C 20:2 0,05 

C 20:3 0,14 

C 20:4 0,08 

C 20:5 0,01 

C 21:0 0,09 

C 22:1 0,03 

C 22:2 0,23 

C 22:3 0,14 

C 22:5 0,05 

C 22:6 0,12 

C 24:0 0,20 

Toplam 100,00 

∑ Doymuş 8,29 

∑ Doymamış 91,71 

∑ ω–3 52,87 

∑ ω–6 15,85 

 

Pufa (Polyunsaturated Fatty Acid) /doymamış yağ asidi oranlarına göre bitkiler hayvansal 

yağlardan daha yüksek bir orana sahiptir. Pufa/doymamış yağ asidi oranlarına göre balık ve 
soya yağı fayda yönüyle ön plana çıkmaktadır. Fakat soya yağı içinde ω–3 oranı fazla olsa da 

endüstride çeşitli şekillerde faydalanılan bitkilerin bütün kısımlarında bulunabilen (C22:1) 

erusik asit oranı da yüksektir ( Çömlekçioğlu 2005).   
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Salvia sclareae L.’nin tohum bileşiminde yüksek miktarlarda oleik asit (C18:1), linoleik 

asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) gibi insan sağlığı açısından önem taşıyan yağ asitlerini 

bulundurması yönüyle dikkat çeken bir bitki olmuştur.  

Ancak bu yağ asitleri metabolizmasının ortaya çıkarılması için bu yönde daha başka 

çalışmaların da yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET: Teucrium polium L. ve Teucrium lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium halk arasında 

birçok hastalığın tedavisinde bitkisel çay olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu çalışmada bu iki 
tür, GC-MS kullanılarak uçucu yağ ve mineral içerikleri bakımından bozundurma yöntemiyle 

İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) kullanılarak incelenmiştir.  

T. polium için ana bileşen Cadinol<epi-alpha-> (%44.1) ve T. lamiifolium için ana bileşen 4-
terpineol (%32.3) olarak belirlenirken,  her iki bitkide kalsiyum ve magnezyum bakımından 

zengin bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler:ICP-OES; Mineral içerik; Teucrium polium L. ; Teucrium lamiifolium; 

Uçucu yağ 

ESSENTIAL OIL AND MINERAL CONTENTS OF Teucrium polium L. and T. 

lamiifolium d’urv subsp. lamiifolium 

ABSTRACT: Teucrium polium L. and Teucrium lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium are 
traditinoal plants that are widely used in folk medicine to threat some diseases. In this study, 

these two species have been studied for essential oils by using GC-MS and in terms of mineral 

content via decomposition method by using Inductive Coupled Plasma Optical Emission 
Spectra (ICP-OES). While the main components of the essential oil of T. polium was found as 

Cadinol<epi-alpha-> (44.1%) and for T. lamiifolium  was 4-terpineol (32.3%), both species 

were found rich in calcium and magnesium. 
Keywords: Essential oil; ICP-OES; Mineral content; Teucrium polium L.; Teucrium 

lamiifolium 

GİRİŞ 

Yüzyıllardan beri tıbbi bitkiler insanlar tarafından hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Türkiye, tıbbi bitkiler bakımından oldukça zengin bir ülke olup bazı türler 

oldukça yüksek endemizm oranına sahiptir (Baytop,1999; Sağır ve ark., 2012). dir. Bu 

zenginliklerinden biri, genel yayılışı Bulgaristan ve civarı olan, ülkemizde ise Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş yayılım gösteren Teucrium cinsidir. 

Ülkemizde bu bitkinin birçok türü mevcuttur ve şu isimlerle tanınmaktadır: bodur otu, 
basur otu, acı yavşan otu, bodur Mahmut otu, davar otu, meryem otu, par yavşanı, tepe otu, 

yayla yavşanı, mayasıl otu, yer meşesi, acı ot, ana baba kekiği, beyaz ot, cadı, kepir, oğlan otu, 

sancı otu, kirve otu. Yaprakları çiğnenmek suretiyle ya da çay olarak iştah açıcı, mide ve karın 

ağrılarına karşı, bağırsak hastalıklarında, yapraklarından hazırlanan lapası kanı durdurmak için, 
demleme suyu ise banyo olarak romatizmalı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. 

(Polat ve Satıl, 2012; Iriadam ve ark., 2006; www.sifaliotlar.org). Ayrıca bu bitki türleri ile ilgili 

yapılan çalışmalarda, bu bitki cinsinin antidiabetik etkiye sahip olduğu, birçok Orta Doğu ülkesi 
ve Türkiye’de şeker ve tansiyon düşürücü olarak kullanıldığı rapor edilmiştir (Suleiman ve 

ark.,1988; Gharaibeh ve ark. 1988; Konuklugil ve ark., 1997).  
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İnsan vücudunun yaklaşık %99,5’ u yapı taşları dört temel elementten - karbon (C), 

hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N)- oluşmuştur. Bu dört elementin dışında, eksiklik veya 

fazlalığı sorunlara yol açan yirmi adet element daha vardır ki, tüm bu elementler 
"biyoelementler" ya da daha yaygın olarak “mineraller” olarak adlandırılırlar. Mineraller, 

vücudun kendi kendine üretemediği inorganik maddelerdir ve bu sebeple besinlerle alınması 

gerekir. Birçok hayati fonksiyon ve metabolizma için gereklidirler. Eksikliklerinde yapısal ve 
fonksiyonel bozukluklar görülebilir.  

Çizelge 1 de yaşamsal önemi olan tüm biyoelementler sıralanmış ve vücut ağırlığına 

katkıları belirtilmiştir. 

Kalsiyum ile başlayan ilk yedielementin oluşturduğu grup "makromineraller" adını alır 

ve bu elementler vücutta daha büyük miktarlarda bulunurlar. Vücutta çok düşük miktarlarda 
bulunan diğer elementlerin oluşturduğu grup ise "eser elementler" adı ile bilinir. 

Bu elementlerin kimyasal özellikleri ve vücuttaki doku veya sıvılarda yerleşme biçimlerine 
göre oldukça fazla çeşitte görevleri vardır. Örneğin hücrelerde ve vücut sıvılarında katyon-

anyon dengesini kurarlar. Sinir impulslarının iletiminde ve kasların çalışmasında önemli 

görevleri vardır. Vücut sıvılarının dokulara ve hücrelere hareketini biyoelementlerin derişimi 

denetler. Sindirim sistemi salgılarında yer aldıkları gibi, enzimleri aktive ederler. Vitaminlerin, 
hormonların ve proteinlerin yapılarına girerler. Bazı mineraller vücutta doğal olarak bulunurken 

bazılarının ise diyetle vücuda destek olarak alınması gerekir. Alınan gıdalardaki mineral 

içerikleri hem besin değeri açısından hem de vücuttaki mineral dengesinin korunması açısından 
önemlidir. Bu yüzden günlük diyetle alınmalı ve vücutta belirli bir miktarlarda bulunmalıdır. 

Vücutta mineral eksikliği veya fazlalığı durumunda vücut fonksiyonlarında ciddi problemler 

oluşabilir. 

Çizelge 1. Biyoelementler ve vücuttaki miktarları(Anadolu Ünv. AÖF ders notları) 

Element İnsan 

vücudundaki % si 
(yaklaşık) 

60 kg 

ağırlığındaki kişideki gram 
miktarı (yaklaşık) 

Hidrojen 

Oksijen 

Karbon 
Azot 

63.0 

25.5 

  9.5 
  1.4 

  6000 

38000 

11500 
  1700 

Kalsiyum 

Fosfor 
Potasyum 

Kükürt 

Klor 

Sodyum 
Magnezyum 

    0.31 

    0.22 
    0.06 

    0.05 

    0.03 

    0.03 
    0.01 

  1500 

    600 
    250 

    100 

     95 

     60 
     35 

Demir 

Manganez, Kobalt, 

Bakır, Çinko, Molibden, 

Vanadyum, Krom, Kalay, Flor, 
Silisyum, Selenyum, İyot 

< 0.01 

 
 

< 0.01 

     10 

 
 

<1 

 

Tablo 1’de bu mineraller, günlük gereksinim miktarları, vücuttaki fonksiyonu, yetersizliği 

ve fazlalığı durumunda söz konusu olacak olaylar özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Minerallerin günlük gereksinim miktarları ve işlevleri(Degowin’s, 2000; Anadolu 
Ünv. AÖF ders notları, 2012; www.msxlabs.org, 2012; http://www.beslenme.saglik.gov.tr/, 

2012; Watts, 1995) 

Mineral 

Günlük 

Gereksinim 

(mg kg
-1

) 

Vücutta 

Fonksiyonu 
Yetersizliği Fazlalığı 

Kalsiyum 
(Ca)  

800–1200 

Kanın pıhtılaşması, 

sinir iletiminde 
gereklidir. Kemik ve 

dişlerin yapı taşıdır. 

Büyüme geriliği, 

kemik 
yumuşaması, 

raşitizm 

Böbrek taşları, 
konvülsiyonlar 

Magnezyum 
(Mg) 

300–350 

Kemik ve dişlerin 

yapı taşıdır. Asit ve 
baz dengesinde 

tampondur. 

Büyüme geriliği, 

kemik 

yumuşaması, ishal 

İshal 

Mangan 

(Mn) 
2.5–7  

Kıkırdak ve kemik 
gelişiminde önem 

taşır. Beyin ve sinir 

sisteminin normal 

çalışmasında rol 
oynar.  

Epilepsi hastalığı, 
Baş ağrısı, psikozlu 
davranışlar, 

uyuşukluk. 

Alüminyum 

(Al) 
0.1–1.4 

Herhangi bir 

biyolojik 

fonksiyonu tespit 
edilmemiştir. Ancak 

birçok ilaç 

içerisinde 

alüminyum tuzları 
kullanılmaktadır. 

 

Sinir sisteminde 

zararla kemiklerde 
birikerek kemik 

yumuşaması; 

hemoglobin 

sentezini inhibe 
ederek anemiye 

neden 

olabilmektedir. 

 

Bakır (Cu) 
 

2–4  

Enzimlerinin 

bileşimine katılır. 

Kanın, damarların, 
kirişlerin, 

kemiklerin yapımına 

katılır. Stres 
mücadelesinde 

önemlidir. 

Zayıflık, kan 

damarları ile 

kemiklerde 
narinlik. Cilt 

kusurları, zeka 

gelişme 
bozuklukları 

görülebilir.  

Yüksek düzeyde 

bakır zehirleyici etki 
gösterir. 

Kobalt (Co) 0.040–0.045 

Kandaki 

eritrositlerin 
oluşumunda etkili 

B12 vitamininin bir 

parçasını oluşturur. 

Pernisyöz anemi 

denilen ağır bir 
kansızlık durumu 

oluşur.  Bitkin 

düşme. 

Toksik etkiye 
sahiptir.Tiroid salgı 

bezini büyütebilir. 

Demir (Fe) 25–50 

Homoglobinin 

yapısında, oksijen 
taşınmasında, enerji 

metabolizmasında 

Demir eksikliği 
anemisi, oksijen 

kullanımı 

yetersizliğine 
neden olur. 

Karaciğer sirozu, 

pankreas 
bozukluğuna neden 

olur. 

Krom (Cr) 150–250 

Şeker düzeyinin 

normalde 

tutulmasına 
yardımcı olur.  

Şeker hastalığına 

benzer belirtiler. 
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Kadmiyum 

(Cd) 

6

0–70 

Kadmiyumun atom 

yarıçapı kalsiyuma 

yakın olduğu için 
bağırsaklardaki 

kalsiyum 

pompalarında emilip 

kana karışır. 

 

İshal, kemik 

kırılması, üreme 

bozuklukları, 
merkezi sinir 

sisteminde,bağışıklık 

sisteminde hasar, 

DNA hasarları. 

Bor(B) 3–6 

Kalsiyum ve 
magnezyum 

metabolizmasında 

yer alır. Zihin 

faaliyetleri için 
gerekli bir 

mineraldir. 

Ca ve Mg 

metabolizmalarında 

bozukluklar, 
böbrek taşı 

oluşumu, zihin 

atikliğinde 

azalmalar 
görülebilir. 

Anoreksia, sindirim 
sistemi bozuklukları 

ve zayıflık, deri 

iltihapları, böbrek 

hasarı, ciğer 
fonksiyonlarında 

bozukluk 

Nikel (Ni) < 0.015 
Bilinen biyolojik 

fonksiyonu yoktur. 
 

Akciğer, burun, 

prostat ve gırtlak 
kanseri riskini artırır. 

Solunum 

problemleri, doğum 

kusurları yaratabilir. 
Nikel gazına maruz 

kalındığında, 

halsizlik ve baş 
dönmesi  

Çinko (Zn) 25–50 

DNA sentezinde, 

bazı enzimlerin 

bileşiminde, doku 
yapımında görev 

alır. 

Büyüme geriliği, 

cinsel bezlerinin 

küçüklüğü, sinir ve 
sindirim sistemi 

bozukluğu, cücelik 

Bulantı, kusma, 

ishal, baş ağrısı, ateş 

Molibden 

(Mo) 
 

Hüçre içi enerji 

aktarım 
reaksiyonlarına 

katılır, bakır 

emilimini denetler. 

Fonksiyonları bakır 

metabolizması ile 
ilişkili olduğundan 

bakıra bağlı etkiler 

görülür. Ayrıca 
yemek borusu 

kanseri ile ilişkisi 

tespit edilmiştir. 

Toksik etkisini 

gösterebilmesi için 
gerekli doz çok 

yüksek olduğundan 

etkileri gözlenmez. 

 

MATERYAL VE METOT 

Bitkisel Materyal 

Taksonların uçucu yağ ve mineral içeriklerini belirlemek için gerekli olan bitkisel 
materyallerden Teucrium polium L. 2011 yılı temmuz ayında Kazdağları’ndan (Balıkesir-

Edremit), Teucrium lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium ağustos ayında Akdağ’dan 

(Balıkesir-Dursunbey) toplanmıştır. Toplanan taksonların teşhisinde Türkiye Florası’ndan 
(Davis, 1982) yararlanılmıştır. Taksonlara ait herbaryum örnekleri Balıkesir Üniversitesi, 

Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının Botanik 

Laboratuvarı’nda saklanmaktadır. Bitki örneklerinin toplandığı lokaliteler aşağıda verilmiştir.  
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T. polium L.: B1 Balıkesir: Edremit, Pınarbaşı köyüne giderken yol kenarları, 19.07.2011 
S. Selvi 

T. lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium: Dursunbey – Akdağ, 1100 m, 13.08.2011 S. 
Selvi 

Uçucu yağ izolasyonu 

52 g Teucrium polium L. ve 63 g Teucrium lamiifolium d’URV subsp. Lamiifolium bitkileri 
hidrodistilasyon yöntemi ile klevenger aparatı vasıtasıyla 3 saat kaynatıldı T. polium bitkisinden 

0.03g uçucu yağ (verim % 0.057) T. lamiifolium bitkisinden 0.054g uçucu yağ (verim %0.086) 

elde edildi. 

Gaz Kromotografisi- Kütle spektrometresi (GC-MS) 

Bitkilerin uçucu yağ içeriği TÜBİTAK UME Kimya Laboratuarında bulunan Thermo 

electron Trace 2000 GC model Gaz Kromatografisi ve Thermo Electron DSQ Quadrupole Kütle 
Spektrometresi ile yapılmıştır. Çalışma şartları aşağıdaki gibidir. 

GC/MS Şartları; 

Kullanılan Kolon Nonpolar Phenomenex DB5 silika kolon (30 m x o.25 mm, 0.5 µ 
film kalınlığı) 

Fırın sıcaklığı programı 500 
o
C’ de 1 dak bekletilip 50 

o
C/ dak ile 3000 

o
C’ ye kadar ısıtılır 

ve 10 dak bekletilir 
He gazı akış hızı 1mL/min (200 psi) ve split oranı 1:20 

Enjeksiyon miktarı 0.1 µL 

EI/MS 70eV iyonizosyon enerjisi 

Mineral İçeriğinin Belirlenmesi 

Bozundurma 

Toplananbitki örnekleri gölgede kurutuldu. Bozundurma işlemleri için bitki örneklerinden 
0.500 g tartılıp 100 mL’lik beherlere konuldu. 10 mL derişik nitrik asit (HNO3, %65) ilave 

edilen beherler saat cam ile kapatılarak 16 saat beklenildikten sonra, çeker ocak içerisinde 2 saat 

boyunca bozunma tamamlanıncaya kadar kaynatıldı. Soğumaya bırakılan örnekler siyah bantlı 

süzgeç kağıdı ile süzülerek saf su ile hacimleri 25 mL’ ye tamamlandı (Kara 2009). 
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ICP-OES  
Bitkilerin mineral içeriğinin analizi için Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Araştırma 

Merkezinde (BÜTAM) bulunan İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-
OES) (Pelmer optime 3100XL mod.) kullanılmıştır. Bu cihaza ait operasyon koşulları aşağıda 

verilmiştir.  

Torç türü Aksiyal 

Rekalibrasyon sistemi Hg lambası 

Detektör Bölünmüş eşleşmiş düzenli yük belirleme dedektörü 

RF jeneratörü 40 MHz, serbest çalışma, 750-1000 Watts 
Atomlaştırıcı (Nebuliser) Çapraz akış 

Plazma gaz akışı  15 L∙ d
-1

 

Auxiliary gaz akışı 0.5 L∙ d
-1

 
Atomlaştırıcı gaz akışı  0.5 L∙ d

-1
 

View height 15 mm 

Örnek akış hızı  1.5 mL∙ d
-1

 
Örnek yıkama zamanı  4 s  

Örnek yıkama hızı  4.0 mL∙ d
-1

 

Gecikme hızı 60 s 

Yıkama hızı  1.5 mL∙ d
-1

 
Yıkama zamanı  20 s 

Dalga boyları (nm) 317.933 (Ca); 285.213 (Mg); 257.610 (Mn); 206.200 

(Zn);  267.716 (Cr); 238.204 (Fe); 228.616 (Co); 231.604 (Ni); 
327.393 (Cu); 308.215 (Al); 330.237 (Na); 233.527 (Ba); 

232.235 (Sr); 228.802 (Cd) ; (Pb) 220.349        

BULGULAR 

ICP-OES ile yapılan analizin sonuçları Tablo 3’de, GC-MS cihazı ile yapılan analizlerin 

sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 2.  Teucrium polium L. ve Teucrium lamiifolium bitkilerinin mineral içerikleri (µg g
-1

) 

Örnek 
Teucrium 

polium L. 

Teucrium 

lamiifolium 

Örnek 
Teucrium 

polium L. 

Teucrium 

lamiifolium 
Mineral (µg g

-

1
) 

Mineral (µg g
-

1
) 

Ca 3082.5 2302.0 Cr 0.0085 0.0095 

Mg 1726.5 1963.5 Cd 0.0003 0.0002 

Mn 0.0325 0.1079 V 0.0000 0.0012 

Al 0.6045 1.4070 B 0.0601 0.0400 

Cu  0.0071 0.0124 Ni 0.0053 0.0077 

Co 0.0008 0.0014 Zn 0.0321 0.0325 

Fe 0.9335 2.8300 Mo 0.0007 0.0013 

Tablo 3.  Teucrium polium L. ve T. lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium bitkisinin uçucu yağ 

içerikleri 

KI RT Bileşen % Teucrium 

polium L. 

% Teucrium 

Lamiifolium 

930 13.12 α-thujene      0.2 - 

939 13.38 α-pinene 0.4 0.2 

954 14.12 camphene 0.1 - 

975 14.48 sabinene 0.3 - 

979 14.61 1-octen-3-ol 0.2 0.2 

979 14.73 β-pinene 0.9 0.5 
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991 14.93 β-myrcene 0.5 0.6 

1017 15.80 α-terpinene - 0.1 

1025 16.00 p-cymene - 0.1 

1029 16.15 L-limonene 6.9 0.4 

1031 16.26 1,8-cineole - 5.9 

1060 16.92 τ-terpinene 1.2 0.5 

1070 17.25 Sabinene hydrate - 2.6 

1089 17.66 terpinolene - 0.1 

1142 17.92 Limonene oxide    - 0.1 

1150 18.07 isopulegol - 0.3 

1151 18.22 camphor 1.7 - 

1150 19.29 p-menth-3-en-8-ol - 0.3 

1163 19.70 isomenthone - 0.1 

1166 19.82 Delta-terpineol - 0.4 

1169 19.94 Borneol 0.8 0.7 

1177 20.10 4-terpineol 0.2 32.3 

1189 20.41 α-terpineol - 0.9 

1218 21.18 3-hexenyl isovalerate - 0.3 

1237 2146 pulegone 4.6 2.6 

1243 2157 Carvone - 0.1 

1257 21.78 Linalyl acetate 0.4 - 

1299 22.71 Carvacrol 2.8 1.0 

1307 22.98 Dihydro carveol acetate - 5.9 

1375 24.63 Ylangene - 0.2 

1391 24.86 β-elemene - 0.6 

1401 25.03 Longipinene 2.8 - 

1409 25.64 Z-Caryophyllene - 7.3 

1313 26.00 α- Bergamotene 0.3 13.9 

1419 26.38 E-Caryophyllene - 0.3 

1421 26.52 Cedrene-β - 0.5 

1432 26.64 Copaene -β - 3.2 

1434 26.88 gurjunene 3.1 8.1 

1435 26.95 β -Bergamotene - 0.9 

1437 27.18 Elemene - 4.7 

1507 27.24 β-bisabolene 0.2 0.4 

1523 27.52 Delta-cadinene 1.5 0.7 

1529 27.62 Calamenene-trans - 0.4 

1539 27.86 Cadinene-α - 0.1 

1543 27.92 Cedranoxide <8,14-> - 0.2 

1566 28.46 Calacorene- β 0.6 - 

1576 28.60 Germacrene-D-4-ol 0.7 - 

1578 28.80 spathulenol - 0.8 

1583 28.96 Caryophyllene oxide 6.0 0.3 

1585 29.18 Globulol 1.0 0.5 

1593 29.50 viridiflorol 0.4 - 

1601 29.83 cedrol 3.2 0.4 

1640 30.03 Cadinol<epi-alpha-> 44.1 0.1 

1646 30.12 Muurolol-α 0.8 0.2 

1654 30.25 α-cadinol 4.3 0.1 

1689 32.22 Cedren-13-ol, 8- 1.6 - 

TOPLAM 92.8 97.7 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

288 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Teucrium polium L. ve T. lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium taksonları üzerinde 

yapılmış uçucu yağ çalışmalarında,  ana bileşikler olarakβ-pinene, α-pinene, limonene, 
germacrene D,  terpine-4-ol, germacrene D, cedrol, cedrenoltespit edilmiştir. ( Hassan ve ark., 

2006; Nada N. ve ark., 2001; Despina vokou and Jean-M. Bessieve,1985). 

Çalışılan bitkilerin uçucu yağ bileşimi incelendiğinde T. polium için ana bileşen 

Cadinol<epi-alpha-> (%44.1) ve T. lamiifolium için ana bileşen 4-terpineol (%32.3) olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca T. Polium bitkisinin uçucu yağı % 12.2 monoterpen, % 8.4 oksijenli 

monoterpen, % 8.5 seskiterpen, % 62.1 oksijenli seskiterpen içermektedir. Bu oranlar T. 
lamiifolium içinse şöyledir: % 10.9 monoterpen, % 44.5 oksijenli monoterpen, % 41.5 

seskiterpen, % 2.6 oksijenli seskiterpen. 

 

 

  4-terpineol                                            Cadinol <epi-alpha-> 

Şekil 1.Teucrium polium L. ve T. lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium bitkilerinden ana 

bileşenlerinin kimyasal yapıları 

Bozunma yöntemi kullanılarak hazırlanan bitki örneklerinin analizi ICP-OES ile 

yapılmıştır. Yapılan analizlerde her iki tür için, kalsiyum, magnezyum ve mangan açısından 
zengin bulunmuş olup, bu minerallerin vücut için önemi düşünülürse iyi bir destek olduğu 

söylenebilir. Halk arasında kansızlık hastalığı içinde kullanılan bu bitki türü için demir içeriğine 

bakıldığında T. lamiifolium d’URV subsp. lamiifolium Teucrium polium bitkisine göre daha iyi 

bir demir kaynağı olduğu söylenebilir.  

TEŞEKKÜR 

Analizler için TÜBİTAK UME Kimya Bölümüne ve BÜTAM’ateşekkürler. 
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ÖZET: Bu çalışmada Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin Tarımsal Araştırma 

Enstitülerinde yürütülen araştırmaların mevcut durumu, yürütülen projeler, geliştirilerek tescil 

edilen çeşitler, bazı tıbbi aromatik bitkilerin ekiliş alanları ve üretim miktarlarındaki gelişmeler 
ile tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda uygulanan politika ve destekler ortaya konulmuştur. 

Ayrıca çalışmada Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından güçlü ve zayıf yanları, 

geleceğe ilişkin tehdit ve fırsatların neler olduğu belirlenmiş, önümüzdeki süreçte hedefler 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Politika ve Desteklemeler, Türkiye 

POLICIES OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TURKEY 

ABSTRACT: In this study, concerning medicinal and aromatic plants in Turkey, the current 

status of research by the Agricultural Research Institutes, on going projects, improved registered 
varieties, some areas of medicinal aromatic plants cultivation and the developments in 

production quantities, implemented policy and support systems on medicinal and aromatic 

plants are introduced. Also, it is determined that Turkey’s strengths and weaknesses in terms of 

medicinal and aromatic plants, identified what are the threats and opportunities for the future 
and tried to mention objectives in the next process. 

Key Words: Medicinal and Aromatic Plants, Policy and Support Systems, Turkey 

GİRİŞ 

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı çok eski çağlara kadar dayanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre Dünyada kullanılan bitki sayısı 20.000 civarında 

bulunmaktadır. Bunlardan elde edilen 4000 drog yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Başer, 
1998).  

Türkiye farklı iklim özelliklerine sahip, 12.476 bitki taksonu ve  4080 endemik bitki ile 

ılıman kuşaktaki en büyük doğal çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir (Karagöz ve ark., 2010). 
Tüm Avrupa’ da toplam 12.000 bitki türü olduğu düşünüldüğünde biyolojik çeşitliliğimizin 

zenginliği görülmektedir (Yoğunoğlu,2011). Ülkemizde halk ilacı olarak kullanılan tıbbi bitki 

tür sayısı 500 civarında olup bunların çoğunluğu doğadan toplama yolu ile elde edilirken, bir 
kısmı kültür bitkileri veya geleneksel olarak tarımınıyaptığımız tıbbi bitkilerdir (Baytop, 1999; 

Sarı ve Oğuz, 2000).  

Tıbbi ve aromatik bitkiler alternatif ekim nöbeti sistemleri içerisine alınabilecek potansiyel 

bitkiler olmaları, gıda sanayine hammadde temin etmeleri ve son yıllarda iyice yaygınlaşan 

alternatif yada tamamlayıcı tıpta kullanılmaları bakımından giderek önem 

kazanmaktadırlar.Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda ve ilaç sanayi yanında, meşrubat, parfüm ve 
kozmetik endüstrisi gibi pek çok alanlarda da kullanılmaktadırlar. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı Tarımsal 
Araştırma Enstitülerinde 1970’li yıllardan beri tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar 

mailto:ayucer@tagem.gov.tr
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yapılmakla beraber, 1990 yılından itibaren çalışmalar hız kazanmış ve özellikle ekonomik 
önemi olan tıbbi ve aromatik bitkilerde (nane, kekik, adaçayı, defne, salep, şevketi bostan, 

lavanta, oğulotu, lippia ve kapari vb) araştırmalar seleksiyon, kültüre alma ve yetiştirme 

teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak ıslah (çeşit geliştirme) 

çalışmaları ile tohumluk üretimleri yapılarak üreticilere sunulmaktadır.  

Öte yandan bitki genetik kaynakları çalışmaları çerçevesinde tehlike ve tehdit altındaki 

bitki türleri toplanarak muhafaza altına alınmakta ve bunlardan ekonomik önemi olanlarda 
kültüre alma ve çeşit geliştirme çalışmalarında yararlanılmaktadır.  

Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) tıbbi ve aromatik 
bitkilerde karşılaşılan sorunları çözmek, araştırmaları bir bütün olarak ele alıp, organize etmek, 

çalışan kişi ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Tıbbi ve Kokulu Bitkiler 

Entegre Araştırma Projesi başlatılmıştır.  

Ülkesel Entegre Proje kapsamında 2000’li yıllarda başlayan alt projelere ilişkin veriler 

aşağıdaki Çizelgede verilmiştir. Bu kapsamda 2012 yılı itibariyle TAGEM enstitülerinde 24 

proje devam etmektedir. (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Tıbbi ve aromatik bitkiler grubunun yıllar itibari ile proje sayıları 

Yıllar 
Yeni Teklif                      
Proje Sayısı 

Devam Eden Proje Sayısı 
Sonuçlanan                    
Proje Sayısı 

Toplam                             
Proje Sayısı 

2002 9 5 - 14 

2010 9 18 1 28 

2011 6 26 1 33 

2012 6 24 6 36 

Kaynak: TAGEM 2012 Yılı Kayıtları 

 
Yıllar itibariyle TAGEM Program Değerlendirme Gruplarında görüşülen proje sayısı 

giderek artmaktadır. Bu nedenle Endüstri Bitkileri grubunda görüşülen tıbbi aromatik bitki 

araştırma projeleri için 2012 yılında müstakil bir Değerlendirme Grubu oluşturulmuştur. 

Ülkesel proje kapsamında başlangıçta çalışmalara ekonomik önemi olan veya tehlike/tehdit 

altında bulunan türler ile başlanmıştır. Yabani türlerde ilk çalışmalar kültüre alma ve agronomi 
çalışmaları olurken, geleneksel ürünlerimizde çeşit geliştirme ve agronomi ağırlıklı çalışmalar 

yapılmıştır. İlk çalışılan bitkilerin başında anason, kapari, kekik, ada çayı gelmiş, bunları oğul 

otu, nane, dağ çayı, salep, defne ve boya bitkileri izlemiştir. Bu bitkilerin ekiliş alanı ve üretimi 

piyasa koşullarından oldukça etkilenmekte ve yıldan yıla önemli dalgalanmalar görülmektedir 
(Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin ekiliş ve üretim miktarları 

Yıllar 

Haşhaş Şerbetçiotu Anason Kimyon Kekik 

Ekiliş 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekiliş 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekiliş 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekiliş 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekiliş 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

2004 30343  240 1100 17530 11000 285400 15000 52500 7000 

2005 25335 12403 253 1280 16500 9500 258000 14300 47000 6400 

2006 42023 27443 268 1384 12654 8479 211540 11998 58853 7979 

2007 24603 8164 284 1423 12291 8006 183269 9159 60751 5350 

2008 20043 9849 284 1555 11880 8594 183512 8879 84133 10082 

2009 48893 31086 326 1650 11918 9472 190110 14533 84957 12329 

2010 51897 33555 355 1842 18645 13992 171242 12587 85351 11190 

2011 54911 40979 357 1759 21154 14879 200117 13193 77707 10953 

Kaynak: TUİK Haber Bülteni Bitkisel Üretim İstatistikleri  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusunda Görevli Enstitüler ve Çalışmaları 

Bakanlığın yeniden yapılanma süreci sonrasında Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunda 
görevli enstitü sayısı artırılmıştır. İlerleyen dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. 

Çizelge 3. Tıbbi ve aromatik bitki çalışmalarında görevli enstitüler  
No Araştırma Enstitüleri Çalışılan Bitki Türler 

1 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü-Yalova 

Limon otu, Lavanta, Melisa, Kekik, Parfüm Bitkileri, 

Mayıs Papatyası, Adaçayı 

2 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü –Konya 

Karabuğday 

3 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya Isırgan, Reyhan, Kekik, Adaçayı, Dağ Çayı 

4 
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. 

İstasyonu- K.Maraş 

Salep, Kekik, 

5 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İzmir 

Kapari, Anason, İzmir Kekiği,  Boya Bitkileri, Dağ Çayı, 

Oğulotu, Nane, Şevketi Bostan, Defne, Ekinezya, Salep, 

Kuşburnu, Adaçayı, Damla Sakızı, Adaçayı, Damla 

Sakızı 

6 GAP Tarımsal Arş. Enstitüsü –Şanlıurfa Kimyon, Çörekotu 

7 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü –

Eskişehir 

Haşhaş, Kimyon, Safran, Çemen,  Çörek Otu,  

 

8 
GAP Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi  

-Diyarbakır 

Anason, Meyan Kapari, Kekik, Boya Bitkileri 

9 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun Kişniş, Oğulotu, Rezene, Reyhan 

10 Meyvecilik Araştırma İstasyonu -Eğirdir/Isparta Anason, Rezene, Çörekotu, Çöven, Yağ Gülü 

11 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü –

Ankara 

Adaçayı, Kekik, Meryemana dikeni 

12 
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. 

İstasyonu  Tokat 

Çörekotu, Rezene 

13 
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-

Erzurum 

Çöven, Meyan 

Kaynak: TAGEM 2012 Yılı Kayıtları  

 

TAGEM’e bağlı bazı Tarımsal Araştırma Enstitülerinde yürütülen araştırmalar halen 13 
araştırma enstitüsünde yürütülmektedir (Çizelge 3). 
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Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından haşhaşta yüksek verim ve etken madde 
oranına sahip (Türkmen09, Egebir09) iki kimyon çeşidi tescil ettirilmiştir. Safran, çemen ve 

çörek otunda da önemli çalışmalar yürütülmüş ve çeşit tescil aşamasına gelinmiştir.  

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nce egzotik türlerden olan limon otu, 

lavanta ve papatya türleri üzerine yetiştirme teknikleri, İstanbul Kekiğinde çeşit geliştirme 

çalışmaları yürütülmektedir. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde çölyak hastalarının ekmeklik 

olarak kullanmak zorunda olduğu karabuğday genotipleri yurtdışından getirilerek adaptasyon 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından İzmir Kekiği kültür bitkisi olarak tarıma 

kazandırılmış, defnenin yetiştirme teknikleri, salep orkidelerinin kültüre alınması sakız ağacında 
uygun anaç belirleme, ekinezyanın adaptasyonu, şevketi bostan, adaçayı, anadolu adaçayı ve 

kuşburnunda ıslah çalışmaları yürütülmektedir.  

Bu arada gelişen teknoloji, sanayileşme ve şehirleşme sonucu giderek kaybolmaya yüz 

tutmuş tıbbi bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı kullanımları ile ilgili bilgileri elde etme ve 

kayıt altına alma ile ilgili bir proje sonuçlandırılmıştır.  

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu’nda çörekotu, rezene ve anasonda denemeler 

yürütülmüş olup, yağ gülünde uygun anaç tespiti, çöven bitkisinde ise kültüre alma çalışmaları 

yürütülmektedir.  

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü kapari yanında kimyon ve çörekotunda araştırma 

çalışmaları yürütmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde kapari yetiştirme teknikleri ve boya 

bitkilerinin halk arasında kullanımları üzerine önemli veriler elde edilmiştir.  

Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda salep 

türlerinin in-vitro şartlarda çoğaltılması yanında kekik türleri konusunda faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü rezene ve oğulotu konusunda çalışmalar 

yürütülmüş, iki adet kişniş çeşidi tescil ettirilmiştir. Farklı reyhan tiplerinde çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde tıbbi adaçayı ve kekik türlerinde 
adaptasyon çalışmaları yürütülmüş, meryemana dikeninde kültüre alma ve adaptasyon 

çalışmalarına başlanmıştır.  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde daha önce ısırgan, reyhan ve kekik 

türlerinde çalışmalar yapılmıştır. Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezinin kurulmasıyla birlikte yeni 

türlerde de başta adaçayı ve dağ çayında olmak üzere çeşit geliştirme ve kültüre alma 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu ve Doğu Anadolu Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nde ise çalışmalara yeni başlanmıştır. 

Bütün enstitülerde yürütülen çalışmalar genel olarak incelendiğinde bu çalışmaları doğadan 

toplama, kültüre alma, adaptasyon, ıslah, çeşit geliştirme ve yetiştirme teknikleri başlıkları 
altında toplandığı görülmektedir. Bunların dışında morfolojik ve taksonomik çalışmalar da 

sürdürülmektedir.  
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında tıbbi-aromatik 

bitkilerin toplanması, kültüre alınması, korunması, botanik ve kimyasal özellikleri ile yetiştirme 
tekniklerinin ve etken maddelerinin belirlenmesi amacıyla Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 

kurulmuştur. Merkez ayrıca diğer enstitülerde yürütülen projelerin materyalinin analizlerinin 

yapılmasına da imkan sağlamaktadır. 

Merkezin 10.000 örnek/yıl kapasiteli analiz laboratuarında;  

 Uçucu Yağ Miktarı ve Bileşenleri 

 Aromatik Bileşikler 

 Fenolik Bileşikler 

 Karotenoidler 

 Antosiyaninler 

 Vitaminler, amino asitler, şekerler vb. analizleri yapılmaktadır. 

Merkezde 300 türde koleksiyon bahçesi kurulmuş ve tür sayısının 1000’e ulaştırılması 

hedeflenmiştir.  

Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılması 

Araştırma enstitülerince yürütülen seleksiyon, ıslah ve adaptasyon çalışmaları sonucunda 

geliştirilen çeşitler tescil edilmekte, tohumları veya fideleri üretilerek çiftçiye ulaştırılmakta ve 
üretime aktarılmaktadır. Bu kapsamda tescil edilen çeşitler Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Araştırma enstitülerince geliştirilerek tescil ettirilen çeşit sayıları 

Türler Tescilli Çeşit Sayısı 

Anason 1 

Chufa 2 

Haşhaş 12 

Kimyon 2 

Kişniş 2 

Kaynak: TTSM 2012 Yılı Kayıtları 
 

Diğer yandan görevli enstitülerce çalıştıkları konularda çiftçi broşürleri hazırlanmış, hizmet 

içi eğitim çalışmalarıyla da yayım elemanlarının proje sonuçları ve yeni ürünler konusunda bilgi 

sahibi olmaları sağlanmaktadır.  

Şerbetçiotu konusunda araştırma enstitülerinde herhangi bir çalışma yapılmadığı, özel 

sektörün ise adaptasyon çalışmaları ile 7 çeşit tescil ettirdikleri görülmektedir. 

Bitki Genetik Kaynakları projesi çerçevesinde toplamalara devam edilmekte, 
karakterizasyon, değerlendirme ve muhafaza çalışmaları sürdürülmektedir. 

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilere Sağlanan Destekler 

Sübvansiyonlu Kredi Destekleri 

Bakanlıkça tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesi amacıyla 2006 yılından itibaren Ziraat 

Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden yatırım ve işletme kredisi kullanan çiftçilere 

yönelik faiz sübvansiyonlu kredi uygulaması başlatılmıştır.  

Yıllar itibariyle uygulanan sübvansiyon oranları Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelgeden de 

görüleceği üzere sübvansiyon oranları % 40-50 oranlarında değişmiştir. Ancak daha önce 
Bakanlar Kurulu Kararında açıkça yazılan “tıbbi ve aromatik bitkiler” 2012 yılında çıkarılan 

Bakanlar Kurulu Kararında “Diğer üretim konuları” başlığı altına alınarak sübvansiyonu oranı 

% 25’e düşürülmüştür (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Kredi kullanan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilerine  sağlanan sübvansiyon oranları  

Yıllar Kredi Faizi Sübvansiyon Oranı % 

2006 40 

2007 40 

2008 40 

2009 40 

2010 50 

2011 50 

2012 25 (Diğer ürünler) 

Kaynak: Resmi Gazete Bakanlar Kurulu Kararları 

Diğer Tarımsal Destekler 

Bakanlıkça diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricileri de 

alan bazlı destekler arasındaki mazot ve gübre desteklerinden, organik tarım desteklerinden 
yararlanmaktadırlar.  

Tıbbi ve aromatik bitkilerinpazarlanmasını geliştirmek amacıylabu ürünlerinkurutulması, 

işlenmesi, tasnif edilmesi ve ambalajlanması konuları 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma 
Yatırımları Destekleme Programı kapsamına alınmış ve % 50 hibe desteği sağlanmıştır.  

Haşhaş Toprak Mahsulleri Ofisi, şerbetçi otu ve anason ise özel sektörle sözleşmeli üretime 

konu olan ve pazar problemi olmayan ürünler arasındadır.  

Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Uygulanan Gümrük Vergileri 

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatında uygulanan Gümrük Vergisi (GV) oranları 

Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6.  Tıbbi ve aromatik bitkiler 2012 yılı gümrük vergisi oranları 

GTIP ÜRÜN ADI 
GÜMRÜK 

VERGİSİ(%) 

0703.20 Sarımsak 49,5 

0714.90 Salep, Ararot, Yerelması 19,3 

0709.90 Kebere; Rezene diğer (taze/soğutulmuş) 19,5 

0711.90700000 Kebere (geçici konserve) 36 

0901.11 Kahve 13 

0902 Çay 145 

0903 Paraguay çayı 145 

0904.11 Karabiber 30 

0904.20 Kırmızıbiber, Yenibahar 35 

0905 Vanilya 15,6 

0906 Tarçın ve tarçın çiçekleri 30 

0907 Karanfil 30 

0908 Hindistan cevizi, kakule 30 

0909 
Anason, Çin Anasonu, Kişniş, Kimyon, Karaman Kimyonu, Rezene, Ardıç 
Meyvesi, 30 

0910 
Zencefil, Safran, Zerdeçal, Diğer Baharat Karışımları, Çemen, Kekik, Defne, 
Mahlep, Biberiye, Sumak, Çörekotu,  30 

1207.40 Susam tohumu 23,4 

1207.50 Hardal tohumu 4 

1207.91 Haşhaş tohumu 4 

1210 Şerbetçiotu kozalak-toz ve peletleri 27 

1211 

Ginseng kökü, Vermut otu, Likör otu, Haşhaş kellesi, Kına kına kabukları, 

Yabani güveyotu, Meyan kökü, Nane, Ihlamur, Adaçayı 35 

1212.99.30 Keçiboynuzu tohumları 19,3 

1404.90.00.99.11 Çöven 0 

Ortalama 33,08 

Kaynak:Ekonomi Bakanlığı 2012 Yılı Kayıtları 
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Türkiye’de tarım ürünleri ithalatında uygulanan GV oranlarının ortalama % 55 olduğu 

dikkate alındığında tıbbi aromatik bitkilere uygulanan GV oranlarının ortalamanın altında 

kaldığı görülmektedir. 

Bunun pratikteki anlamı tıbbi aromatik bitkiler dış ticarette diğer tarım ürünlerine göre 

rekabete daha açıktır. Kültürel yetiştiricileri ithalatın olumsuz etkilerinden diğer tarım 
ürünlerine göre daha az korunmaktadır. 

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerde Sektör Analizi 

Türkiye’de tıbbi aromatik bitkilerin üretimi, tüketimi, ticareti ve AR-GE faaliyetleri ile 
ilgili olarak mevcut güçlü yönleri ile fırsatları ve zayıf yönleri ile riskleri incelendiğinde; 

Güçlü Yanları ve Fırsatları 

 Türkiye’nin çok farklı ekolojik koşullara sahip olması ve bu koşulların farklı 
bitki türlerinin yetiştirilmesine imkan sağlaması, 

 Türkiye florasında çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkinin doğal olarak 
bulunması, 

 Kültüre alınan bitki sayısının giderek artması ve doğada kültüre alınabilecek 
daha birçok türün bulunması, 

 Kültürel zenginliği nedeniyle pek çok bitkinin vatandaşlar tarafından tanınması 
ve tıbbi amaçlı olarak kullanılması, 

 Bitkisel tedavi yöntemlerinin öneminin giderek artması, 

 Türkiye’nin bazı türlerde dünya ticaretinin önemli bir kısmına hakim olması, 

 Dünya ticaretini bilen güçlü bir özel sektörün bulunması, işleme, paketleme ve 
pazarlama sektörünün giderek güçlenmesi, 

Zayıf Yanları ve Riskleri 

 Bazı bitkilerin aşırı toplama nedeniyle doğada çok azalması ve yetiştirilmesinde 
karşılaşılan güçlükler, 

 Tıbbi bitkilerin doğadan toplanması, depolanması ve kullanılması ile ilgili 
mevzuatın eksikliği, 

 Tıp fakültelerinde fitoterapi dersi okutulmayışı, bitkilerden elde edilen ruhsatlı 
ilaçların doktorlarca reçetelere yazılamayışı, 

 Yetiştiricilerin, bazı yıllar yaşanan aşırı fiyat düşüklükleri nedeniyle 

plantasyonlarını bozmaları, 

 Halk arasında bilinen bazı bitkisel tedavi yöntemlerinin kayıt altına alınmadan 
ve klinik deneyleri yapılmadan yok olup gitmesi, 

Tehtidler 

 Kayıt dışı ekonomik faaliyetler,  

 Toplama baskısı yanında bitkilerin yetiştiği ekosistemler üzerindeki çeşitli 
baskılar sonucu, bir kısmının neslinin tehlikeye girmesi, 

 Doğadan toplanan yada yetiştiriciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde belirli 
bir standardizasyonun olmayışı, 

 Tıbbi ve aromatik bitki ihracatının büyük bir kısmının işlenmemiş ürünlerden 
oluşması, sektörde ülke ekonomisine yeterince katma değer sağlanmaması, 
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Hedefler 

 Tıbbi-aromatik bitki, ekstrakt (özüt) ve etken madde üretme,  

 Uluslararası rekabet edebilecek çeşit, kalite, markalı üretim ve standardizasyon 
sağlama, 

 Üretiminin planlanması, teşviki ve önemli bitkilerin kültüre alınması,  

 Bu bitkileri işleyecek sanayi dallarının gelişmesidir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda, zengin biyolojik çeşitliliği, bu çeşitlilikten 
oluşan kültürel birikimi ve mevcut araştırma alt yapısı ile büyük fırsatlara sahiptir. 

En önemlisi de son yıllarda kamu oyunda sentetik ilaçlar yerine bitkisel drog’lara olan 
ilginin artması, tıbbi aromatik bitkilerin yararı hakkında oluşan bilinç, üniversiteler yanında 

yerel yönetimlerin ve STK’ların konuyla ilgilenmeye başlamaları ve merkezler oluşturmalarıdır. 

Tarım ve gıda konusunda gelişme potansiyeline sahip ülkemizde gelecekte iddia sahibi 

olabilmemiz için, belirlenen vizyon ve hedefleri iyi özümsememiz, tehdit olacak unsurları 

bertaraf edecek çalışmaları başlatmamız, fırsat olacak konularda güçlü olmamız için sistematik 
çalışmalar yapmamız gerekmektedir.  
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TATLI PATATESİN SAMSUN SAHİL KUŞAĞINDA YETİŞTİRİLME 

OLANAKLARININ BELİRLENMESİ 

Funda ARSLANOĞLU Aylin HENDEKCİ 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

İletişim: farslanoglu@omu.edu.tr 
 

ÖZET: Tatlı Patates, tropik, sub-tropik ve ılıman iklim kuşağında yetiştirilen Güney Amerika 

kökenli bir bitkidir. Toprak altı depo-kökleri ve toprak üstü yeşil aksamı insan ve hayvan 
beslenmesinde kullanılır. Bitkinin depo-kökleri %30 oranında kuru madde içermektedir. Kuru 

maddenin ise %70’i nişasta, %10’u şeker ve %5’i proteinden oluşmaktadır. Aynı zamanda depo 

kökler  karoten, ascorbic asit, B vitamini kompleksleri, E vitamini, demir, potasyum ve bitkisel 

lif içerir. Yapraklar şeker, nişasta, lif,  karoten, thiamin (B1), riboflavin (B2), ascorbic asit (C 
vitamini), folik asit ve oksalit asit bakımından zengindir.  

Tatlıpatatesin Samsun sahil kuşağında yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi amacıyla 

yürütülen bu çalışmada; 3 Tatlı Patates genotipi (Hatay Kırmızısı, TP31, TP32) kullanılmıştır. 
Deneme üç tekerrürlü olarak, 70x70 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafe ile kurulmuş, elde edilen 

veriler Microsoft Excel programında değerlendirilmiştir.  

Araştırmada genotiplerin, bitki boyu 174.7 ile 207.3 cm, dal sayısı 12 ile 16 adet/bitki, depo-kök 
sayısı 11 ile 18 adet/bitki, bitki verimi 2219.4 ile 2525.3 g arasında değişmektedir. Toprak altı 

depo-kök ve toprak üstü yeşil aksam verimleri TP31 genotipinde diğer genotiplerden daha 

yüksek bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Tatlıpatates, Adaptasyon, Depo-kök, Bitki boyu, Dal sayısı 

THE ADAPTATION OF SWEET POTATO IN SAMSUN  ECOLOGICAL 

CONDITIONS 

ABSTRACT: Sweet patota is a plant orginated from South America which grown in tropical, 

sub-tropical and temperate climate. Subsoil storage-roots and green parts above ground are used 

for human and animal nutrition. The roots of the plant's warehouse contains 30% dry matter. 
Dry matter is composed of 70% starch, 10% sugar and 5% protein. At the same time, storage 

roots contain  carotene, ascorbic acid, vitamin B complex, vitamin E, iron, potassium, and 

vegetable fiber. The leaves are rich in terms of sugar, starch, fiber,  carotene, thiamin (B1), 
riboflavin (B2), ascorbic acid (C vitamini), folic acid and oksalit acid.  

The aim of this study, determinated adaptation of sweet potato genotypes (Hatay Kırmızısı, 

TP31, TP32) in the Samsun ecological conditions. The experiment were established as three 

replications, 70x70 cm row spacing and row above with distance. At end of the harvest, the data 
were evaluated in Microsoft Excel program. 

In this research, the plant height were between 207.3 to 174.7 cm, number of tillers were 

between 12 and 16 units / plant, number of storage-root were between 11 to 18 units / plant, 
yield ranged were between 2219.4 and 2525.3 g per plant of genotypes. Under soıl storage-roots 

and green parts above ground yield were determinated higher in TP31 genotype than other 

genotypes. 

Key Words: Sweet potato, Adaptation, Storage-root, Plant height, Branch number. 
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GİRİŞ 

Sarmaşıkgiller (Conconvulaceae) familyasının bir üyesi olan tatlıpatates (Ipomoea batatas) 

Latin Amerika kökenli bir bitkidir (Peters ve ark., 2009). Tropik, subtropik ve ılıman iklimlerde 

100'den fazla ülkede yetiştirilmektedir. Yaklaşık 122 milyon metrik ton tahmini yıllık üretimi 
ile dünyanın yedinci en önemli ürünüdür (FAO, 2006). Bu ülkelerin çoğunda yüksek verim, 

geniş ekolojik adaptasyon yeteneği ve düşük girdi isteği gibi üstün özellikleri ile en önemli gıda 

kaynaklarından birisidir (Horton ve ark., 1989). Depo-kökleri %70 nişasta, %10 şeker, %5 
protein, demir ve potasyum (Woolfe, 1992) içermekte olup, A, B ve C vitamini bakımından 

zengindir (Yıldırım ve ark., 2007). Tatlıpatates depo-kökleri taze olarak veya kurutulduktan 

sonra domuz, kümes hayvanları, büyük ve küçük baş hayvanların beslenmesinde de 

kullanılmaktadır (Scott. 1992). Depo-köklerinden nişasta, alkol, etanol, meşrubat gibi ürünler 
elde edilmekte, kurutulup öğütülmesi sonucu elde edilen unu fırıncılık endüstrisinde 

kullanılmakta, bunlara ilave olarak çeşitli ülkelerde farklı şekillerde işlenerek çok sayıda özel 

ürünler yapılmaktadır (Huaman, 1989). Bitkinin topraküstü yeşil aksamı da besin maddelerince 
zengin olup, dekardan 6-8 ton arasında topraküstü yeşil aksam verimi alınabilmekte (Vural ve 

ark. 2000; Yıldırım, 2009) ve hayvan beslemesinde de kullanılmaktadır (Peters ve ark., 2009). 

Kuru madde içeriği depo-köklere oranla düşük olmasına rağmen (% 12-14), protein oranı 3-4 
kat daha yüksektir. Ayrıca kuru maddeye göre ortalama % 9 şeker, % 3-4 nişasta, % 15 

oranında lif içeren tatlıpatates yeşil aksamı beta-karoten (A vitamini), thiamin (B1), riboflavin 

(B2), ascorbic asit (C), folik asit ve okzalit açısından da oldukça zengindir (Woolfe, 1992). 

Yetiştirildiği bir çok ülkede tatlıpatatesin taze sürgün uçları, sebze olarak, pişirilerek veya salata 
şeklinde tüketilmektedir. Beslenme değeri ve kullanım alanları açısından zengin ve bugüne 

kadar yeterince yararlanılamamış bir kaynak olan tatlıpatates, gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde gıda noksanlığı ve dengesiz beslenme sorunlarının ortadan kaldırılmasında çok önemli 
bitkilerden birisi kabul edilmektedir (Horton ve ark., 1989; Ewell ve Mutuura, 1994; Dayal ve 

ark., 1996). 

Sıcak iklim bitkisi olan tatlıpatates 24 °C üzerinde iyi gelişmekte, 10 °C altında ise 

sararmaya başlamaktadır. Gelişme periyody boyunca sulamaya ihtiyaç duyar (Edmond ve 

Ammerman, 1971; Onwueme ve Charles, 1994).  

Ülkemizde sadece Hatay Merkez ilçesi ile İskenderun ve Yayladağ ilçelerine bağlı 

köylerde üretimi yapılmaktadır. Anadolu’ya 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında, 

Kıbrıs üzerinden girdiği tahmin edilmektedir (İlisulu, 1986).  

Depo kökleri haşlanarak veya fırında pişirilerek, yeşil aksamı hayvanlara yedirilerek 

tüketilen bu bitki , yetiştiği yerlerde gereken önemin verilmemesi sebebiyle ülkenin diğer 
bölgelerine yayılamamıştır (Çalışkan ve ark., 1999). Ülkemizde tatlıpatates tarımının 

gelişmesine yönelik Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Bu çalışma ile tatlıpatatesin Samsun sahil kuşağında yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın yürütüldüğü Samsun ili; kışları serin ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen 

yarı nemli, ılıman iklime sahiptir.  Denemenin yürütüldüğü 2011 yılında tatlıpatatesin Haziran-

Kasım ayları arasındaki sıcaklık ortalaması 12.6-25.4 °C, toplam yağış ortalaması 15-53 mm ve 
nisbi nem ortalaması % 64.7-73.4 arasında değişmiştir (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Tatlıpatates Yetiştirme  Dönemine Ait İklim Verileri-2011 
Aylar Ortalama Sıcaklık (°C) Toplam Yağış (mm) Nisbi Nem (%) 

Haziran 21.5 53.0 73.4 

Temmuz 25.4 31.0 72.8 

Ağustos 25.1 15.0 65.6 

Eylül 22.5 21.3 64.7 

Ekim 16.5 35.8 65.9 

Kasım 12.6 40.5 66.7 

Vej. Ort. 20.6 32.76 68.18 

 

Deneme toprağı 0-20 cm’lik kısımdan yapılan örneklemelerde killi yapıda, pH bakımından 

hafif asidik, az kireçli ve tuzsuz bulunmuştur. Toprağın fosfor içeriği az (3.5 kg/da), potasyum 

içeriği fazla (64 kg/da) ve organik madde orta (% 2.32) seviyededir. Gübre olarak uygulanan 
ahır gübresinin azot içeriği % 1.24, fosfor içeriği 588 ppm, potasyum içeriği 5702 ppm, demir 

içeriği 26374 ppm, pH 8.2, C/N oranı 10.48, organik madde oranı % 26 olarak belirlenmiştir.  

2011 yılı Haziran – Kasım ayları içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Arazisinde yürütülen çalışmada, materyal 

olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden temin edilen 3 

tatlı patates genotipi ( Hatay Kırmızısı, TP31, TP32 ) kullanılmıştır. Tatlı patates fideleri, 24 
Haziran 2011 tarihinde, bir fide için ocağa 1 kg yanmış ahır gübresi verilerek 70 x 70 cm 

mesafede dikilmiş ve deneme 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bitkiler sıra aralarını 

kapatıncaya kadar 2 kez yabancı ot çapası yapılmıştır. Damla sulama sistemi ile haftada 2 kez 
bitkinin su isteği dikkate alınarak sulanmıştır. Hasatlar 21.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 

Devam eden bu araştırmada, Samsun sahil ekolojik koşullarında yürütülen araştırmanın bir 
yıllık sonuçlarına yer verilmiştir. Bitki boyu, Dal sayısı, Toprak üstü ağırlığı, Bitki depo-kök 

verimi, Depo-kök sayısı, Kuru madde verimi ve Hektara verimler belirlenmiştir. Veriler 

Microsoft Excel programında basit istatistiklerle değerlendirilmiş ve genotipler arasındaki 

farklılıklar t-testi ile belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tatlıpatates fideleri dikimden 1 ay sonra bitki yayılarak deneme alanını kaplamıştır. 150. 

günde bitkiler hasat olgunluğuna gelerek fizyolojik olumlarını tamamlamıştır. Bitkinin 
vejetasyonu süresince herhangi bir mücadeleyi gerektirecek hastalığa rastlanılmamış, ancak 

kabuksuz salyangoz yumrulara yara dokuları açarak zarar vermiş, verimde kaydadeğer olmayan 

kayıplara neden olmuştur.  

Bir ön verim çalışması olan bu araştırmada hasat sonrası yapılan basit istatistikler ve t-

testinden elde edilen verilere göre Hatay Kırmızısı, TP31 ve TP32 tatlıpatates genotipleri 

arasında  bitki boyu en yüksek 207.4 cm ile TP32 genotipinden elde edilmiş, TP31-TP32 
genotipleri arasında 0.05 önem seviyesinde, Hatay Kırmızısı-TP32 arasında 0.001 önem 

seviyesinde farklılıklar bulunmuştur. Dal sayısı 12 ile 16 adet/bitki arasında değişmiştir. Toprak 

üstü ağırlığında hasadın gecikmesi nedeniyle kayıplar olmakla birlikte, en düşük verim 577.5 
g/bitki Hatay Kırmızısından, en yüksek 1283.5 g/bitki ile TP31 genotipinden elde edilmiştir 

(Çizelge 2). Denemede kullanmış olduğumuz üç genotipin 815 g olan ortalama verimi Çalışkan 

ve ark. (1999)’nın Hatay koşullarında elde ettikleri 958 g verim ile yakınlık göstermiştir. Hatay 
koşullarında verimin daha yüksek olma sebebinin bitkilerin almış oldukları toplam sıcaklık ve 

gece- gündüz sıcaklık farkının fazla olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.   

Tatlı patates bitkisinin üretim amacı olan depo-kökleri insan beslenmesinde doğrudan 
kullanıldığı için kuru madde oranı önem taşımaktadır. Denememizdeki genotipler arasındaki 

kuru madde oranları %26.75-%29.75 arasında değişim göstermiştir. Depo-kök sayısı TP31 (18 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

301 

 

adet/ bitki) ile TP32 (11 adet/ bitki) genotipleri arasında 0.001 önem seviyesine göre farklılık 
göstermiştir. Bitki depo-kök verimleri  2219.4 ile 2525.3g/ bitki arasında değişmiş olup, 

genotipler arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Çin’de ortalama depo-kök ağırlığı yıllara 

ve dikim tarihlerine göre değişmekle birlikte 39-138 g arasında (Sajjapongse ve ark., 1988), 
Hatay koşullarında yapılan çalışmada 80.7-350 g arasında değişmiştir (Çalışkan ve ark., 1999), 

Samsun koşullarında yürütülen  bu çalışmamızdaise yaklaşık 152 ile 234 g arasında  değişmiştir 

(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Tatlıpatates Genotiplerinin Hasat Sonrası Yapılan Ölçümlerine ve T-testine Ait Veriler 

  HATAY TP31 HATAY TP32 TP31 TP32 

BİTKİ BOYU (cm) 

Ortalama 174.7142857 184.47619 174.71429 207.38095 184.4762 207.381 

Varyans 611.4142857 600.9619 611.41429 1276.5476 600.9619 1276.548 

t Stat -1.28477037   -3.445227**   -2.42239*   

DAL SAYISI (adet/ bitki) 

Ortalama 12.23809524 16.428571 12.238095 13.428571 16.42857 13.42857 

Varyans 17.99047619 17.657143 17.990476 17.957143 17.65714 17.95714 

t Stat -3.21630896**   -0.909903   2.303662*   

TOPRAKÜSTÜ AĞIRLIĞI (g /bitki) 

Ortalama 577.4761905 1283.4524 577.47619 581.71429 1283.452 581.7143 

Varyans 68064.5619 307819.1 68064.562 314766.74 307819.1 314766.7 

t Stat -5.27682848**   -0.031389   4.075539**   

DEPO KÖK SAYISI (adet/ bitki) 

Ortalama 15.0952381 18.285714 15.095238 11.285714 18.28571 11.28571 

Varyans 61.69047619 80.014286 61.690476 30.014286 80.01429 30.01429 

t Stat -1.2282108   1.8229905*   3.058123**   

BİTKİ DEPO KÖK VERİMİ (g/ bitki) 

Ortalama 2219.380952 2525.3095 2219.381 2239.881 2525.31 2239.881 

Varyans 1612455.223 1923691.2 1612455.2 1859687.1 1923691 1859687 

t Stat -0.74552904   -0.050416   0.672461   

ORTALAMA DEPO KÖK AĞIRLIĞI (g) 

Ortalama 151.952381 148.95238 151.95238 234.28571 148.9524 234.2857 

Varyans 6694.247619 4367.5476 6694.2476 44550.514 4367.548 44550.51 

t Stat 0.13071279   -1.666712   -1.76805*   

 

Depo-kök verimi açısından Dünya ortalama verimi (14 t/ ha) dikkate alındığında, 

denememizden yüksek değerler elde edildiği görülmektedir (Çizelge 2), en yüksek depo-kök 
verimi verim 51 t/ ha ile TP31 genotipinden, en düşük 45 t/ ha ile Hatay Kırmızısından 

alınmıştır. 

SONUÇ 

Bir yıllık sonuçların değerlendirildiği ön verim çalışması ile tatlıpatatesin ılıman iklim 
özelliğine sahip Samsun ekolojik koşullarına uyum sağlayabileceği, yüksek verim ve kuru 

madde oranı dikkate alınarak  çalışmanın iki üç yıl daha devam ettirilmesinin yararlı olacağı 

sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET: Tıbbi ve aromatik bitkiler, ülkemiz florasında önemli bir yere sahiptir. Kullanım 

alanlarının fazla olması ve içerdikleri etken maddeler nedeniyle bu bitkiler üzerine yapılan 
çalışmalar giderek önemli hale gelmiştir. Çemenin Dünya’da Türkiye’nin dışında Hindistan, 

Mısır, Fas, Cezayir, İtalya, İspanya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde tarımı yapılmaktadır. 

Ülkemizde çemen bitkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Çemen bitkisi baklagiller 
familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Çemen bitkisinin hem vejetatif hem de generatif aksamı 

değerlendirilir. Çemen bitkisinin tohumlarının bileşiminde % 27 protein, % 7–10 sabit yağ, 

azotlu bileşikler, flavonoit gibi maddeler bulunmaktadır. Ayrıca tohumların embriyosunda 

diosgenin adı verilen saponin bulunmaktadır. Bu çalışma; faydası olacağı düşünülerek, 
araştırmacıların, çemen bitkisi hakkında yapılmış çalışma özetlerini toplu bir şekilde elde 

edebilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çemen bitkisi, Buyotu, Trigonella foenum-graecum L. 

THE STUDIES ON THE FENUGREEK  (Trigonella foenum-graecum L.) İN THE 

OUR COUNTRY 

ABSTRACT: Medicinal and aromatic plants has an important place in flora of our country. 
Due to the active substances contained and be more fields of use, studies on these plants have 

become increasingly important. Fenugreek is also cultured in India, Egypt, Morocco, Algeria, 

Italy, Spain, France and Greece. In our country, many studies related to the fenugreek plant. 
Fenugreek is an annual crop in legume family. Generative and vegetative plant parts of 

Fenugreek is used both. Fenugreek seed involve 27%, protein, 7-10% fixed oil, nitrogen 

compounds and substances such as flavonoids. In addition, the embryo of seeds contain 

diosgenin that called saponin. In this study, researchers made about the study summaries of 
fenugreek plant was to be able to get a collective manner. 

Key Words: Fenugreek, Buyotu, Trigonella foenum-graecum L. 

GİRİŞ 

Çemen, Baklagiller familyasına ait olan tek yıllık bir bitkidir. 100 kadar türünün 50 tanesi 

ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizde Konya, Kayseri, Çankırı, Ankara, Kahramanmaraş, 

Gaziantep, Afyon, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortalama 2000 

ton üretimimizin yaklaşık 1000 tonu ihraç edilmektedir (Özdemir 1999, Özgüven ve ark. 2005). 
Ülkemizde sıcak bölgelerde kışlık veya erken ilkbaharda, soğuk bölgelerde ise yazlık olarak 

yetiştirilmektedir (Kevseroğlu ve Özyazıcı 1997). Türkiye’de çemen bitkisinin, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce geliştirilen tescilli kışlık bir çeşidi 
mevcuttur. Çemen üretimi genellikle belirli yörelerden temin edilen populasyon halindeki 

çemen tohumları ile yazlık olarak yapılmaktadır (Kan ve Mülayim 2006). Bitkinin kalıcı ve 

kuvvetli bir kokusu vardır. Tohumlarının embriyosunda diosgenin adı verilen saponozitin 
varlığının saptanması sonucu bitkinin Avrupa, Amerika ve Doğu Afrika’da kültürü 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Diosgenin kortikosteroidlerin sentezinde yararlanılan değerli bir 

bileşiktir (Tanker ve ark. 1998). Çemen bitkisinin hem tohumları, hem de vejetatif aksamı 
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değerlendirilmektedir. Tohumlarının bileşiminde % 27 protein, % 7-10 sabit yağ (% 52 oleik 

asit, % 40 linoliek asit), azotlu bileşikler, flavonoit, müsilaj ve kolin gibi maddeler 

bulunmaktadır (Akgül 1993). Halk arasında çemen tohumlarından tahriş giderici, bağırsak 
yumuşatıcı, gaz giderici, balgam söktürücü olarak faydalanılmaktadır. Bundan başka bronşit, 

ateş düşürücü, kan şekerini düşürücü özelliğinden dolayı şeker hastalığında son yıllarda giderek 

artan oranlarda kullanılmaktadır (Baytop 1984). Çemenin depo zararlılarını uzaklaştırmada 
kullanıldığı da bildirilmektedir (Duke, 1981). Çemen tohumlarından elde edilen boya kozmetik 

ürünlerin boyanmasında ve afrodizyak olarak da kullanılmaktadır (Kızıl ve Arslan 2003). 

Pastırma üzerine kaplanan ve kendi adıyla bilinen karışımın önemli bileşenidir. Ayrıca sucuk 

yapımında kullanılır. Bu karışım doğrudan gıda olarak da tüketilir (Akgül 1993, Çalık 1996). 
Çemen, pastırma sanayinde hem pastırmaya tat, aroma, renk ve lezzet kazandırmakla birlikte 

aynı zamanda pastırmayı dış etkilerden korumak için (mikroorganizma) pastırmacılıkta önemli 

bir karışım ürünüdür (Doğruer ve ark. 1998). Modern tıpta çemen tohumu veya ekstraktı şeker 
hastalıklarında (Zia ve ark. 2001), troid hormonu rahatsızlıklarında (Panda ve ark. 1999), mide 

hastalıklarında (Pandian ve ark. 2002), kolestrol düşürücü (Sharma ve ark. 1996), ateş düşürücü 

(Ahmadiani ve ark. 2001) olarak kullanılmakta ve bağışıklık sistemi üzerine olan etkisinden 

(Hafeez ve ark. 2002) dolayı araştırılmaktadır. Bu derleme çalışması, çemen ile ilgili yapılmış   
bazı makale ve tezlerin derlenerek, konu ile ilgili çalışmalarda bulunacak bilim insanları için 

faydalı bir kaynak olması amacıyla yapılmıştır. 

Yayınlanmış Bazı Makaleler 

Van ekolojik koşullarında farklı gübre kaynakları, ekim zamanı ve bakteri 

aşılamanın çemende (Trigonella foenum-graecum L.) verim ve kalite özellikleri üzerine 

etkileri: Tunçtürk ve Çiftçi (2011), bu çalışmayı, Van ekolojik koşullarında farklı ekim zamanı 
ve farklı gübre kaynakları ile bakteri aşılamanın çemen üzerindeki etkilerini belirlemek 

amacıyla 2008 ve 2009 yılında yürütmüşlerdir. Denemede, iki farklı ekim zamanı (1 Nisan, 20 

Nisan), beş farklı gübre kaynağı (kontrol, DAP (Diamonyum fosfat), kentsel arıtma çamuru, 
humik asit ve çiftlik gübresi) ile bakteri aşılama (bakterili-bakterisiz) uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, en yüksek tohum verimi 2008 deneme yılında 110.16 kg/da ile birinci ekim 

zamanında (1Nisan) bakteri aşılamasının yapıldığı çiftlik gübresi uygulamasından elde 

edilirken, 2009 deneme yılında en yüksek tohum verimi 105.19 kg/da ile birinci ekim 
zamanında (1 Nisan) bakteri aşılamanın yapıldığı arıtma çamuru uygulamasından elde 

edilmiştir. En düşük tohum verimi ise, her iki deneme yılında sırasıyla, 57.26 kg/da ve 53.53 

kg/da olarak ikinci ekim zamanında kontrol parsellerinde tespit edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, tohum verimi üzerine deneme faktörlerinin etkileri her iki deneme yılında da 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Organik ve inorganik gübrelerin çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’in bazı 

tarımsal karakterleri üzerine etkileri: Araştırma, 2002-2003 yıllarında 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Bu çalışmada Konya’da yaygın olarak yetiştirilen çemen populasyonu tohumluk 

olarak kullanılmıştır. Kan ve ark. (2006) tarafından, Konya kuru koşullarda denemeler 
yürütüldüğü için sulama yapılmamıştır. Bu çalışmada, organik ve inorganik gübrelerin çemenin 

tarımsal karakterleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada uygulanan 

farklı diamonyumfosfat, çinko sülfat ve organik gübre dozlarından elde edilen veriler birlikte 
değerlendirildiklerinde; en yüksek bitki boyu 56.54 cm, dal sayısı 3.47 adet/bitki, bakla 

uzunluğu 11.37 cm, ilk bakla yüksekliği 17.85 cm, bitki başına bakla sayısı 9.46 adet/bitki, 

baklada tohum sayısı 14.65 adet/ bakla, bitki başına tohum verimi 2.73 g/bitki, 1000 tohum 

ağırlığı 19.16 g,  tohum verimi 63.78 kg/da, 2000 kg/da organik gübre uygulamasından elde 
edilmiştir.  

Azotlu gübre dozlarının çemen(Trigonella foenum-graecum L.) bitkisinin bazı 
tarımsal özelliklerine etkileri: Çemen bitkisinde azotlu gübre ihtiyacının belirlenmesi 
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amacıyla yapılan bu çalışmayı Kevseroğlu ve Özyazıcı (1997), 1991-1992 yıllarında Bafra 
ekolojik şartlarında yürütmüşlerdir. Araştırmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü’nden temin edilen çemen tohumları kullanılmıştır. İki yıllık araştırma 

sonuçlarına göre, en yüksek bitki boyu 40.73 ve 43.03 cm, bitkide bakla sayısı 28.76 ve 35.33 
adet ve baklada tohum sayısı 10.98 11.40 adet N9 ve N6 azotlu gübre dozlarında elde edilmiştir. 

Tokat ekolojik koşullarında ekim sıklığı ve gübrelemenin çemen (Trigonella foenum-
graecum L.) bitkisinin verimi ve bazı özellikleri üzerine etkileri: Bu araştırma 1990 yılında 

Tokat ekolojik şartlarında yapılmıştır. Denemede kullanılan çemen tohumları Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden temin edilmiştir. Araştırma Tokat 

Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğünün Kazova’daki deneme ve üretme alanlarında 
yapılmıştır (Yılmaz ve Akdağ 1994). En yüksek tohum verimi 90.3 kg/da, 20 cm sıra aralığında 

dekara 2 kg N ve 6 kg P2O5 uygulamasından elde edilmiştir. Tokat ekolojik koşullarında 

yürütülen bu araştırmayla ilgili şu sonuçlar söylenebilir; Tokat yöresinde çemen bitkisinin 
tarımı rahatlıkla yapılabilir. Çemen ile ilgili ilgili çalışmalarda Tokat ve yöresi için kışlık veya 

erken ilkbahar ekimlerini de içeren en uygun ekim zamanının belirlenmesine ilişkin 

araştırmalara gerek vardır. İyi bir çıkıştan sonra uygun bir ekim zamanı ile gelişme döneminde 
çok önemli bir su isteğinin olmadığı ve bu noktadan hareketle sulamasız bile 

yetiştirilebileceğini ilave etmek mümkündür. En uygun sıra aralığının 20 cm, azot dozunun 2 

kg/da N, fosfor dozunun ise 6 kg/da P2O5 olduğu belirlenmiştir. 

Diyarbakır koşullarında bazı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlarının verim 

ve verim kriterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Başbağ ve Tonçer (2005) bu 

çalışmayı, Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı çemen ıslah hatlarının tohum verimi ve verim 
unsurlarını belirlemek amacı ile 2002-2003 yetiştirme sezonunda yürütmüştür (Başbağ ve 

Tonçer 2005). Araştırmada materyal olarak, D.Ü. Ziraat Fakültesinde seleksiyon ıslahı ile elde 

edilen 50 çemen hattı kullanılmıştır. Araştırmada incelenen karakterlerden bitkide bakla sayısı, 
ana dal sayısı ve bin tane ağırlığı istatistiksel olarak önemli bulunurken; bitki boyu, alt bakla 

yüksekliği, baklada tane sayısı tohum verimi ve biyolojik verim önemsiz bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda, bitki boyu 32.43-43.73 cm, bitkide ana dal sayısı 1.20-2.73 adet, alt bakla 

yüksekliği 13.47-20.97 cm, bitkide bakla sayısı 5.80-14.00 adet, baklada tane sayısı 13.30-16.43 
adet, bin tane ağırlığı 12.90-16.69 g, tohum verimi 75.65-174.76 kg/da ve biyolojik verim 

236.72-472.03 kg/da arasında değişim göstermiştir. Özellikler arası ilişkilerde tohum verimi, 

bitki boyu, biyolojik verim ve bin tane ağırlığı arasındaki ilişkiler önemli çıkarken; alt bakla 
yüksekliği, bitkide ana dal sayısı, bakla sayısı ve baklada tane sayısı bakımından önemsiz 

çıkmıştır. Tohum verimi açısından hatlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

görülmemesine rağmen, en yüksek tohum verimi ve biyolojik verim sırasıyla 11, 4, 10, 41, 32, 
1, 3, 21, 20, 17, 28, 36, 22, 33, 12, 13 ve 8 no.lu hatlardan elde edilmiştir. Başbağ ve Tonçer 

(2005)’e göre, bu araştırmada özellikle tohum verimi ve biyolojik verim açısından 11, 4, 10, 41, 

32, 1, 3, 21, 20, 17, 28, 36, 22, 33, 12, 13 ve 8 numaralı hatlar en yüksek değerleri vermişlerdir.  

Seçilmiş çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlarında verim öğeleri arası 

korelasyon ve path analizi: Bu çalışma Gürbüz ve ark. (2000) tarafından, Ankara Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde, seçilmiş çemen hatlarında verim özellikleri arası 
ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 1995-1996 yıllarında yürütülen bu çalışmada 

materyal olarak tek bitki seleksiyonu ile geliştirilen 36 çemen hattı kullanılmıştır (Gürbüz ve 

ark. 2000). Her iki yılda da tek bitki verimi ile meyve sayısı ve bin tane ağırlığı arasındaki 
korelasyon önemli bulunmuştur. Path analizi sonucunda bin tane ağırlığı ve meyve sayısının, 

tek bitki verimi üzerine olumlu ve doğrudan etkileri yüksek çıkmıştır. Bitki boyunun doğrudan 

etkisi olumsuz yönde olmuştur. Korelasyon ve path analizi sonuçları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde yıllar arasında bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Gürbüz ve ark.’a 
(2000) göre bu çalışma değerlendirildiğinde; Her iki yılda da tek bitki verimi ile meyve sayısı 

ve bin tohum ağırlığı arasında pozitif ve önemli düzeyde ilişkiler ortaya çıkmıştır. 1995 yılında 

tek bitki verimi ile incelenen özellikler arasında negatif bir ilişki çıkmazken, 1996 yılında tek 
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bitki verimi ile meyvede tohum sayısı arasında zayıf ve negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Her 

iki yılda da Path analizi sonucunda tek bitki verimi üzerine doğrudan en yüksek olumlu etkiyi 

bin tane ağırlığı göstermiştir. Bitki boyu ve dal sayısı her iki yılda da tek bitki verimi üzerine 
doğrudan negatif yönde etkili olmuşlardır. Bitki boyu, tek bitki verimi üzerine her iki yılda da 

doğrudan en yüksek negatif etkiyi göstermiştir. Yapılacak seleksiyon çalışmalarında tek bitki 

verimini arttırmak için öncelikle bin tohum ağırlığı ve meyve sayısı üzerinde durulmalıdır. Bu 
sonuçlar, Mali ve Swalka (1987)’nin meyve sayısı, bitki başına verim üzerine doğrudan etkili 

bir özelliktir, ifadeleriyle uyumludur. Gerek korelasyon gerekse Path analizi sonuçları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde yıllar arasında bazı farklılıların olduğu görülmektedir. Bu durumun, önemli 

ölçüde yıllar arasındaki iklim farklılıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Bazı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlarında farklı ekim normlarının verim 

ve verim özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması: Diyarbakır koşullarında 1999-2000 ve 
2000-2001 yetiştirme dönemlerinde sürdürülen bu çalışmada Kızıl ve Arslan (2003), farklı ekim 

normlarının (2 kg/da, 3 kg/da, 4 kg/da, 5kg/da) 8 çemen hattında (kontrol, hat 1, hat 3, hat 18, 

hat 23, hat 33, hat 34) verim ve verim unsurlarına etkilerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Ekim 
normlarına göre; araştırmada incelenen özelliklerden bitki boyu 49.49-50.31 cm, ilk bakla 

yüksekliği 16.29-19.14 cm, dal sayısı 3.29-4.19 adet/bitki, 1000 tohum ağırlığı 16.89-17.25 g ve 

tohum verimi 137.7-185.9 kg/da, hatlara göre ise; bitki boy 47.23-53.08, ilk bakla yüksekliği 

16.54-19.31 cm, dal sayısı 3.60-3.98 adet/bitki, bin tane ağırlığı 15.65-18.80 g ve tohum verimi 
147.6-180.5 kg/da arasında değişmiştir. Bu araştırmadan çıkarılan sonuca göre; ekim normunun 

artması ile dal sayısı, bitki başına bakla sayısı, bitki başına tohum verimi ve tohum veriminde 

azalmalar meydana gelmiştir. Hatlar arasında bitki boyu, ilk bakla yüksekliği ve baklada tohum 
sayısı bakımından hat 18, bakla uzunluğu bakımından hat18, hat 33 ve hat 34, bitki başına 

tohum verimi ve bin tane ağırlığı bakımından ise hat 34’ten en yüksek değerler elde edilmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, Diyarbakır koşullarında çemen tarımı için 3 kg/da ekim normu ile 

34 nolu ekimi tavsiye edilebilir.  

Seleksiyon ıslahı ile elde edilen çemen hatlarında dane verimi ve bazı tarımsal 

özelliklerin belirlenmesi: Bu araştırma Tamkoç ve ark. (1997) tarafından, 1995-1996 yıllarında 
2 yıl süreyle tarla denemeleri şeklinde yürütülmüştür. Konya ekolojik şartlarında yürütülen bu 

çalışmada seleksiyonla elde edilen 16 çemen hattı ve 1 yerel çemen populasyonu kullanılmıştır 

(Tamkoç ve ark. 1997). Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Ekim 1.6 x 2 = 3.2 m

2
 ‘lik parsellere, sıra arası 40 cm olacak şekilde Nisan ayı 

içerisinde elle yapılmıştır. Bütün deneme parsellerine saf 5 kg/da P2O5 ve 2 kg/da N (DAP 

formunda) ekimle birlikte uygulanmıştır. Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 10-15 gün sonra 

çapa ve sıra üzeri mesafesi 5 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Deneme alanı bitki 
büyüme ve gelişmesinin hızlandığı Haziran ayında bir kez sulanmıştır. Hasat ve harman 

Ağustos ayı içerisinde yapılmıştır. 

Farklı sıra arası mesafelerin ve tohumluk miktarlarının çemen (Trigonella foenum-

graecum L.) ‘de verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi: Çemen (Trigonella foenum-

graecum L.)’de uygun tohumluk miktarı ve sıra arası mesafenin belirlendiği bu çalışmayı Özel 
ve ark. (2008), 2000-01 ve 2001-02 kışlık ürün yetiştirme sezonlarında, HR. Ü. Ziraat Fakültesi 

araştırma alanında, üç tekrarlı olarak, bölünmüş parseller desenine göre yürütmüşlerdir. 

Denemede, iki farklı sıra arası mesafe (15 ve 30 cm) ve dört farklı tohumluk miktarı (2 kg/da, 4 

kg/da, 5 kg/da, 6 kg/da) uygulanmıştır (Özel ve ark. 2008). Denemede materyal olarak daha 
önceki denemelerde kullanılan çemen populasyonu tohumları materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırmada, bitki boyu 87.57-111.73 cm, dal sayısı 2.70-5.47 adet/bitki, bakla sayısı 16.23-

29.17 adet/bitki, tohum sayısı 11.47-14.43 adet/bakla, bin tane ağırlığı 21.72-24.09 g ve tohum 
verimi 270.47-412.90 kg/daözellikleri incelenmiştir. En yüksek tohum verim değeri 15 cm x 2 

kg/da uygulamasından elde edilmiştir.  
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Çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’ de verim ve verim bileşenlerinin korelasyon 
ve path analizi: Sade ve ark. (1996) bu çalışmayı, çemenin verim ve verim bileşenleri arasında 

doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirlemek amacıyla yürütmüştür. Çalışmada, 47 çemen hattı 

kullanılarak tohum verimi üzerine diğer özelliklerin doğrudan ve dolaylı etkileri belirlenmiştir. 
Araştırma sonunda bitki başına meyve sayısı ve tek bitki veriminin çemende tohum verimini 

doğrudan arttıran özellikler olduğu belirlenmiştir (Sade ve ark 1996). 

Diyarbakır koşullarında farklı sıra arası mesafeleri ve tohumluk miktarlarının çemen 

(Trigonella foenum-graecum L.)’ de ot verimine etkisi üzerine bir araştırma: Bu araştırma 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında 2000-2001 

yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Bu çalışmada materyal olarak Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden temin edilen populasyon niteliğindeki çemen tohumları kullanılmıştır 

(Başbağ ve Saruhan 2003). Araştırmada, çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’ de farklı sıra 

arası mesafesi (20, 30, 40, 50 ve 60 cm) ve tohumluk miktarlarının (1, 2, 3, 4 ve 5 kg/da) bitki 
boyu, ot ve protein verimlerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

en yüksek bitki boyu, ot ve protein verimleri 30-60 cm arasında sıra arası mesafeleri ve 2-5 

kg/da arası tohumluk miktarlarından elde edilmiştir. Genel olarak, sıra arası mesafesi ve 
tohumluk miktarlarının artışına paralel olarak incelenen tüm özellikler artış göstermiştir. Sıra 

arası x tohumluk miktarı kombinasyonunun incelenen özelliklere istatistiksel olarak etkisi 

olmamakla beraber, en yüksek değerler 60 cm sıra arası x 5 kg/da tohumluk miktarı 

kombinasyonundan, en düşük değerler ise 20 cm arası ve 1 kg/da tohumluk miktarından elde 
edilmiştir.  

Tokat koşullarında baharat olarak kullanım amacıyla çemen (Trigonella foenum-
graecum L.) üretimi üzerinde bir araştırma: Bu araştırma; Tokat-Kazova ekolojik şartlarında 

1995/96-1996/97 yıllarında iki yıl süre ile kışlık ve yazlık yetiştirme dönemlerinde 

yürütülmüştür. Deneme de kullanılan çemen tohumları Tarla Bitkileri Bölümü’nde yürütülen 
çemen denemelerinden alınmıştır. Bu tohumlar da Konya yöresi kökenli olup, populasyon 

niteliğindedir (Yılmaz ve Telci 1999). Araştırmadan elde edilen iki yıllık sonuçlara göre; kışlık 

ve yazlık ekimlerde sırasıyla, bitki boyu 47.81-53.38 cm, tohum verimi 19.7-128.6 kg/da, bin 

tane ağırlığı 16.65-17.60 g ve tohumda ham protein oranı ise % 29.6-32.0 arasında değişmiştir. 

Çemenotu (Trigonella foenum-graecum L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine bazı 

kimyasal maddelerin etkisi: Bu çalışmada Eroğlu ve ark. (2007), bazı kimyasal bileşiklerin 
çemenotunun (Trigonella foenum-graecum L.) çimlenmesi üzerine etkilerini araştırmıştır. 

Çemen tohumları dokuz farklı kimyasal bileşik ile muamele edilmiş ve ışık-karanlık ortamlarda 

ayrı ayrı çimlendirilmiştir. Böylece çemenotunun farklı kimyasal maddelere karşı çimlenme 
toleransı araştırılmıştır. Sonuçlara göre; çemen tohumları bazı kimyasal bileşiklerde 

(AIK(SO4)2, CuSO4, ZnSO4, MnSO4, MgSO4, KNO3) ve kontrol olarak kullanılan saf suda 

yüksek, bazı kimyasallarda (K2SO4, CaCl, NaNO3) ise düşük çimlenme oranları göstermiştir. 

Veriler ışığında bitki bünyesi için gerekli kimyasal maddelerden hangilerinin Trigonella 
foenum-graecum L.'un çimlenmesine pozitif yönde etki yaptığı belirlenmeye çalışılmıştır 

(Eroğlu ve ark. 2007). 

Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ve kimyon tohumlarının çimlenmesi  üzerine 

tohum yaşı ve GA3 uygulamalarının etkileri: Bu çalışmayı İpek ve ark. (2008) , 2002-2004 

yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında 
yürütmüşlerdir. Materyal olarak Kimyon ve Gürarslan çemen tohumları kullanılmıştır. 

Araştırmada, tohum yaşının (yeni hasat edilen tohum, hasattan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24 ay 

sonra) ve dört farklı GA3 dozunun (kontrol (saf su), 100, 200 ve 400 ppm) kimyon ve çemen 

tohumlarının çimlenme oranına etkisini belirlemek amaçlanmıştır (İpek ve ark. 2008). Araştırma 
sonuçları çemen tohumlarında çimlenme oranının % 95.5-100.0, kimyon tohumlarında ise % 

18.5-79.0 arasında değiştiğini göstermiştir. Kimyonda tohum yaşı arttıkça çimlenme oranı 

önemli şekilde etkilenmiştir. Yaşlı kimyon tohumlarının çimlenme oranı GA3 uygulamasıyla 
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artmıştır. Çemende çimlenme, tohum yaşı ve GA3 uygulamasından etkilenmemiştir. Tohum yaşı 

ve GA3 uygulamalarının çemen ve kimyon tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerinin 

incelendiği bu araştırmanın sonuçları topluca değerlendirildiğinde; çemende hasattan 24 ay 
sonrasına kadar olan tohumdaki yaşlanmanın çimlenme oranında önemli değişikliğe neden 

olmadığı, genel olarak % 99 civarında çimlenme oranı elde edildiği belirlenmiştir. Kimyon 

tohumlarında ise çimlenme oranı hasattan sonra 9. aydaki tohumlarda en yüksek değere 
ulaşmıştır. 12. ayda çimlenme oranı yaklaşık % 50 oranında azalmıştır. Bu durum kimyonda 

hasattan sonra tohum olgunlaşmasının devam ettiğini göstermektedir. Özellikle taze tohum, 

hasattan sonra 3 ve 6. aylardaki değerler incelendiğinde, GA3 uygulamalarının çimlenme oranını 

önemli şekilde azalttığı görülmektedir. Ancak bu durum 9 ay ve daha yaşlı tohumlarda farklı 
olmuştur. GA3 uygulamaları, özellikle 100 ppm GA3’ün, çimlenme oranını artırdığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmada, kimyonda hasattan 9 ay sonra en yüksek çimlenme oranının elde 

edilmesi, bu türün tohumlarında hasattan sonra belirli bir süre tohum olgunlaşma süresinin 
geçmesi gerektiği göstermektedir. Sonuç olarak, Orta Anadolu’da yaygın olarak yapılan 

kimyon tarımında, ekime kadar tohumlar 9 aydan fazla sürede depolanacaksa veya çimlenme 

oranı düşük olan kimyon tohumlarının çimlenme değerlerini artırmak amacıyla 100 ppm GA3 

uygulaması önerilebilir. 

Konu İle İlgili Yapılmış Bazı Tezler 

Farklı dozlarda fosfor gübrelemesinin çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’ de bazı 

önemli tarımsal özellikler etkisi üzerinde bir araştırma: Bu araştırmada Çukurova bölgesine 
adapte olmuş bir çemen çeşidinde farklı fosfor dozlarının bazı önemli özelliklere etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma 1986-1987 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü deneme tarlasında taban arazide 3 tekrarlı tesadüf blokları deneme desenine 
göre yürütülmüştür (Fansa 1987).  Araştırma sonuçlarına göre uygulanan farklı fosfor dozlarının 

(0, 3, 6, 9 kg/da) kuru ot verimi, yaş ot verimi, tohum verimi ve bin tane ağırlığına etkisinin 

istatistik yönünden önemli olmadığı saptanmıştır. Bu araştırmada yaş ot verimi ile kuru ot 
verimi, tohum verimi ve bin tane ağırlığı arasında ilişkilerin önemsiz olduğu saptanmıştır. 

Çukurova koşullarında çemen (Trigonella foenum-graecum L.) + italyan çimi (Lolium 

multiflorum L.)`nin farklı karışım oranları ve biçim zamanlarının verim ve verimle ilgili 
bazı önemli özelliklere etkisi üzerine bir araştırma: Çukurova Bölgesinde çemenin italyan 

çimi ile karışım halinde yetiştirilme olanaklarının araştırıldığı bu çalışmada, farklı karışım 

oranları (Saf çemen, % 50 çemen + % 50 italyan çimi, % 66 çemen + % 33 italyan çimi, % 75 
çemen + % 25 italyan çimi, % 80 çemen + % 20 italyan çimi)  ve biçim zamanları (10 Mart, 25 

Mart, 10 Nisan) ele alınmıştır (Kolcu 1993). Bu araştırmada, bitki boyu, yeşil ot ve kuru ot 

verimi yönünden ele alınan karışım oranları arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Kuru ot 
verimi en yüksek 349.93 kg/da ile 10 Nisan tarihinde yapılan biçimlerden, en düşük ise 194.40 

kg/da ile 10 Mart’ ta yapılan biçimlerden elde edilmiştir. Araştırmada ele alınan karışım oranları 

yönünden, botanik kompozisyondaki en yüksek çemen oranı % 80 çemen + % 20 italyan çimi 

içeren karışımlardan, en yüksek italyan çimi oranı ise % 50 çemen + % 50 italyan çimi içeren 
karışımlardan elde edilmiştir. 

Buyotu (Trigonella foenum-graceum L.)' nun kalite kriterlerinin belirlenmesi: Çalık 
(1996) bu araştırmada, Ankara, Kayseri, Denizli, Çorum, Yozgat, İzmir, Sivas, Niğde, 

Eskişehir, Afyon, Konya, Isparta, Kırşehir, Erzincan, Nevşehir, Çankırı ve Kastamonu’ dan 

temin edilen buyotu (çemen) örnekleri üzerinde fiziksel, kimyasal ve bazı mikrobiyolojik 
analizler yapmıştır (Çalık 1996). Araştırmada, 20 ayrı yerden alınan tohumlar 1994 yılı ürünü 

olup, toplandıktan sonra analiz edilinceye kadar öğütülmeden serin bir yerde muhafaza 

edilmiştir. Aynı ilden alınan örnekler, dane ve öğütülmüş halde ve farklı zamanlarda 

alınmışlardır. Araştırma, 3 aşamada yapılmıştır. Önce tohumların bazı fiziksel, kimyasal 
özellikleri sonra da bazı mikrobiyolojik özellikleri araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmaya göre, 
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tohumlarda en az ve en çok olmak üzere yabancı madde miktarı % 11.12-16.31, sabit yağ 
miktarı % 4.18-7.58, rutubet miktarı % 7.0-10.0, toplam kül miktarı % 3.11-8.86, asitte 

çözünmeyen kül miktarı % 0.99-6.43, protein miktarı % 19.52-31.73, uçucu olmayan ekstraktı 

%3.82-7.81, suda çözünen ekstrakt % 20.11-40.43 olarak bulunmuştur.  

Seçilmiş bazı çemen (Trigonella foenum-graecum L.) hatlarının verim ve  verim 

öğeleri üzerine araştırmalar: Bu çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü deneme tarlasında 1997 yılında yürütülmüştür. Bu çalışmada materyal olarak, tek bitki 

seleksiyonuyla seçilmiş 7 hat kullanılmıştır. Materyal olarak kullanılan hatlar, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden çemende çeşit geliştirmeye yönelik 

çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Denemede standart çeşit olarak, Polatlı’da yetiştirilen bir 
populasyon kullanılmıştır (Özdemir 1999). Araştırmanın amacı, tek bitki seleksiyonu ile 

geliştirilmiş 7 hattın Ankara şartlarında tohum verimi ve bazı özellikler bakımından denenmesi 

ve uygun hatların belirlenmesidir. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde; tohum verimi 
başta olmak üzere diğer karakterler bakımından seçilmiş hatların, kontrole göre bariz bir 

üstünlüğü söz konusudur. Çemen hatlarında tohum verimi 142.5-305.5 kg/da arasında değişim 

göstermiş, bu karakter bakımından ilk üç sırayı 33, 34, ve 18 numaralı hatlar almıştır. Seçilen 
hatların özellikle 33 numaralı hattın yüksek performans sergilemesi, yapılan seleksiyon 

çalışmalarının başarılı olduğunu göstermektedir. Bitki boyu 49.40-71.40 cm arasında değişmiş, 

bu değerler literatür değerleri arasında kalmıştır. Biyolojik verim 399.3- 741.8 kg/da arasında 

değişim göstermiş, en yüksek değer Hat 33’ de ortaya çıkmıştır. Bitkide dal sayısı 2.32-3.13 
adet arasında bulunmuş ve bu değerlerin biraz düşük çıkmasında kullanılan ekim normunun 

etkili olduğu belirtilmiştir. Bitki başına meyve sayısı 11.20-15.00 adet arasında değişim 

göstermiş, en yüksek değer Hat 34’ den elde edilmiştir. Bin tane ağırlığı 14.80-19.60 g arasında 
değişmiş, en yüksek değer Hat 34’ de, en düşük kontrolde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada meyve 

bağlama yüksekliği 22.80-31.80 cm arasında değişmiş ve en yüksek değer Hat 3’ de, en düşük 

kontrolde görülmüştür. Meyvede tohum sayısı 13.10-15.20 adet arasında değişim göstermiş, en 
yüksek değer Hat 18  ve Hat 34’den, en düşük kontrolde elde edilmiştir.  

Aydın ekolojik koşullarında farklı ekim zamanı ve sıra aralığının çemen (Trigonella 

foenum-graecum L.)’in verim ve kalite özelliklerine etkisi: Bu araştırma Tokbay (2007) 
tarafından, Aydın ekolojik koşullarında farklı ekim zamanı ve sıra aralığının çemenin bazı 

morfolojik ve agronomik özelliklere etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, farklı ekim zamanlarının incelenen tüm özellikler üzerine önemli etkisi olduğu 
saptanmıştır. Çemen bitkisinde en yüksek tohum veriminin 1.yılda 355.0 kg/da, 2.yılda ise 

366.0 kg/da ve sabit yağ oranının 1.yılda %17.5, 2.yılda ise %15.6, 15 Kasım tarihli ekim 

zamanı ve 60 cm sıra arası kombinasyonundan elde edildiği bulunmuştur. Bu araştırmanın 
sonucunda; Aydın ekolojik koşulları için çemen bitkisinin (Trigonellafoenum-graecum L.) her 

iki deneme yılına da en uygun ekim zamanının 15 Kasım tarihi ve sıra arasının da 60 cm olduğu 

belirlenmiştir. 2005-2006 ve 2006-2007 yılında yapılmış çalışmada, agronomik verilerde; 15 

Kasım ekim zamanı ve 60 cm sıra arasında olumlu sonuçlar alınmıştır. Tüm ekim zamanlarına 
bakıldığında en yüksek tohum veriminin 15 Kasımda olduğu belirlenmiştir. Bitki boyu, bitkide 

dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bakla uzunluğu, baklada tohum sayısı, bitki başına tohum 

verimi, tohum verimi ve bin tane ağırlığı farklı ekim zamanlarından etkilenmiş, kışlık ekimlerin 
ilkbahar ekimlerine göre söz konusu özellikler üzerine daha olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. 

Teknolojik verilerden, sabit yağ oranı farklı ekim zamanlarından etkilenmiş ve sabit yağ 

oranları 2005 yılında, % 0.5-1.8, 2006 yılında ise % 0.6-1.6 arasında değişmiştir. En yüksek 

sabit yağ oranının 2005 yılında 60 cm sıra arası, 15 Kasım ekim zamanı ile % 1.8, 2006 yılında 
da 60 cm sıra arası ve yine 15 Kasım ekim zamanı ile % 1.6 olduğu saptanmıştır. Uygulamaya 

yönelik olarak planlanan bu çalışmada, ekim zamanlarına göre, ele alınan farklı sıra aralarında 

yüksek tohum verimi ve sabit yağ oranı için hem 2005-2006, hem de 2006-2007 yılı 
denemelerinde 15 Kasım ekim zamanı ve 60 cm sıra arası kombinasyonunun uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. 
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Farklı orjinli çemenlerin (Trigonella foenum-graecum L.) bazı fenolojik, morfolojik ve 

verim özelliklerinin belirlenmesi: Bu araştırma, Mutlu (2011) tarafından yürütülmüştür. 

Araştırmada, Çarşamba lokasyonunda çemende (Trigonella foenum-graecum L.) yapılan 
fenolojik gözlemlerden fide çıkış süresinin 18-23 gün, tohum ekiminden tomurcuklanmaya 

kadar geçen sürenin 32-37 gün, ilk çiçeklenmeye kadar geçen sürenin 35-40 gün ve bu fenolojik 

özelliklerin dışında, bitki boyunun 58.00-77.93 cm, 1000 tane ağırlığının 10.49-12.85 gr, bitkide 
bakla sayısının 4.94-19.52 adet/bitki, baklada tane sayısının 0.55-3.08 adet/bakla, tane 

veriminin 43.97-136.60 kg/da, ham protein oranının %28.80-38.50, ham kül oranının %3,72-

5.70 ve müsilaj oranının %24.00-35.67, ham yağ oranının % 14.86-16.34 ve trigonellin oranının 

ise % 0.91-1.93arasında değiştiğini bildirmiştir. Ayrıca Samsun lokasyonunda çemende 
(Trigonella foenum-graecum L.) yapılan fenolojik gözlemlerden fide çıkış süresinin 20-25 gün, 

tohum ekiminden tomurcuklanmaya kadar geçen sürenin 36-41 gün, ilk çiçeklenmeye kadar 

geçen sürenin 39-44 gün ve bu fenolojik gözlemlerin dışında, bitki boyunun 18.14-32.98 cm, 
1000 tane ağırlığının 13.94-16.10 gr, bitkide bakla sayısının 4.31-8.46 adet/bitki, baklada tane 

sayısının 4.26-6.20 adet/bakla, tane veriminin 66.83-156.80 kg/da, ham protein oranının 

%29.25-38.17, ham kül oranının %3,94-5.36 ve müsilaj oranının %19.11-32.75, ham yağ 

oranının % 17.02-19.06 ve trigonellin oranının % 0.66-1.40 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Çemenin (Trigonella foenum graecum L.) farklı bitki sıklıklarının tane ve ot verimi 

üzerine etkisi: Boran (2011)’in yapmış olduğu tez çalışmasında, yeşil ot verim denemesinden 

elde edilen ortalama değerleri sırasıyla; bitki boyu 36.58 cm, sap çapı 2.73 mm, yeşil ot verimi 
937.46 kg/da, kuru ot verimi 313.23 kg/da, kuru otundaki protein verimi 51.77 kg/da olarak 

bulmuştur.  Tane verim denemesinden elde edilen değerleri ise sırasıyla; bitki boyu 37.23 cm, 

sap çapı 2.83 mm, tohum protein verimi 82.54 kg/da, ilk meyve yüksekliği 13.91 cm, bitkide 
meyve sayısı 7.56 adet/bitki, meyvede tohum sayısı 10.91 adet/bitki, tohum verimi 275.32 

kg/da, bin tane ağırlığı 19.72 g, ana dal sayısı 2.82 adet/bitki olarak bulmuştur. Sonuç olarak 

yeşil ot ve tane verim denemelerinden elde edilen değerler dikkate alındığında, bitkinin yeşil ot 

üretiminde 35 cm sıra aralığının, tohum üretiminde ise 45 cm sıra aralığının kullanılmasının 
uygun olduğu sonucunu bildirmiştir. 

Farklı çemen (Trigonella foenum graecum L.) çeşit ve populasyonlarının Van ekolojik 

koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi: Elçi (2010)’nin Van ekolojik 
koşullarında 2009 yılında 14 farklı çemen populasyonu ile bir adet tescilli çemen çeşidinin 

verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile yaptığı bir çalışmada, bitki boyunun 20,1-25,5 

cm, dal sayısının 0,1-0,8 adet/bitki, ilk bakla yüksekliğinin 11,1-14,2 cm, bakla sayısının 2,4-4,5 
adet/bitki, bakla uzunluğunun 10,4-12,0 cm, baklada tane sayısının 9-11,9 adet/bakla, bin tane 

ağırlığının 11,6-17,3 g, bitki başına veriminin 0,56-0,85 g/bitki, dekara veriminin 26,1-50,2 

kg/da, ot veriminin 111,4-169 kg/da, biyolojik verimin 137,5-213,6 kg/da, hasat indeksinin % 

17-33, ham protein oranının % 10,1-21,9 arasında olduğunu bildirmiştir. 

Farklı orijinli çemen (Trigonella foenum-graecum L.) populasyonlarında bazı önemli 

morfolojik, fenolojik ve kalite kriterlerinin belirlenmesi: Aydın (2010)’un yaptığı bir 

çalışmada, Trigonella foenum-graecum L.’de fenolojik gözlemlerden çıkış süresinin 18-25 gün, 
ilk çiçeklenme süresinin 36-38 gün, bitki boyunun 22,7-36,0 cm, 1000 tane ağırlığının 13,5- 

17,8 gr, bitkide bakla sayısının 20,3-31,1 adet/bitki, baklada tane sayısının 9,4-11,6 adet/bakla, 

tane veriminin 20,1-106,8 kg/da, ham protein oranının %25,4-30,8, ham kül oranının %3,1-7,9 

ve müsilaj oranının %19,7-24,3 olduğunu bildirmiştir.  

SONUÇ 

Bu çalışma, çemen ile ilgili ülkemizde yapılmış bazı önemli tez çalışmaları ve 

araştırmaların yer aldığı derleme kaynak niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın, gelecekte çemen 
ile ilgili yapılacak olan çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. Çemen, ülkemiz için önemli bir 

bitkidir. Bu nedenle, çemen ile ilgili yapılacak çalışmaların arttırılarak, eksik kalan konulardaki 

ve bilime ışık tutacak çalışmaların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ABSTRACT: Seed germination is mostly an issue in medicinal plant seeds emergence. Poor 
seedbed, mechanical resistance, low seed quality, environmental stresses such as high and low 

temperature, salinity, salt toxicity, high solute concentration at seed-water interface leading to 

peak osmotic potential. For this, seed priming techniques are being applied. Various seed 
priming techniques including hydropriming, halopriming, osmopriming, thermopriming, solid 

matrix priming, biopriming, matrico-priming, hormonal-priming  have been employed to accel-

erate the germination, accomplish uniform emergence and yield incline under normal and stress 
conditions. Primed seeds usually exhibit an increased germination rate and improved 

germination period under sub-optimal conditions. Flourished performances of priming have 

been well documented for crops like Cuminum cyminum L., Anethum graveolens L., Echinacea 

purpurea L., Foeniculum vulgare,  Withenia somnifera, Pyracantha crinulata, Andographis 
paniculata, Silybum marianum and Plantago ovata Forsk.  

Key Words: Germination, medicinal plants, seed primnig,  

TIBBİ BİTKİLERDE TOHUM UYGULAMA TEKNİKLERİ 

ÖZET: Tıbbi bitki tohumlarının ortaya çıkmasında çimlenme önemli bir konudur. Kötü tohum 

yatağı, mekanik dayanıklılık, düşük kaliteli tohum, yüksek ve düşük sıcaklık gibi çevresel 
faktörler, tuzluluk, tuz toksisitesi tohumun osmotik potansiyelinin yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle tohum priming teknikleri kullanılmaktadır. Tohum priming tekniklerden 

hidropriming, halopriming, osmopriming, matriks priming ve biyopriming teknikleri 
çimlenmenin hızlanmasına, homojen bir çimlenmeye, normal ve stress koşullar altında yüksek 

verim sağlamaktadır. Uygun olmayan koşullar altında, ön uygulamaya maruz kalmış 

tohumlarda çimlenme oranı yüksek olup çimlenme süresi kısalmaktadır. Priming tekniği birçok 
bitkide denenmiş olup, örnek olarak Cuminum cyminum L., Anethum graveolens L., Echinacea 

purpurea L., Foeniculum vulgare,  Withenia somnifera, Pyracantha crinulata, Andographis 

paniculata, Silybum marianum and Plantago ovata Forsk. bitkileri verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Çimlenme, tohum priming, tıbbi bitkiler 

INTRODUCTION 

Seed germination is mostly an issue in medicinal plant seeds emergence (Nadjafi et al., 

2006). Good seedling establishment is an important constraint to such crop production (Harris et 
al., 1999). Poor seedbed, low quality seed, environmental stresses such as high and low 

temperature and salinity constrains to good establishment include (Weaich et al., 1992; Towned 

et al., 1996). A robust seedling establishment enhances competitiveness against weeds, im-
proves tolerance to environmental stresses and maximizes biological and grain yields (Ghiyasi 

et al., 2008). In other words, rapid and uniform field emergence are two essential prerequisites 

to increase yield, quality, and ultimately profits in crops. Uniformity and percentage of seedling 

emergence of direct-seeded crops have a major impact on final yield and quality. Slow 
emergence results in smaller plants and seedlings, which are more vulnerable to soil-borne 

diseases (Tzortzakis, 2009). To overcome this, priming is one of the seed enhancement methods 
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that results in increasing seed performance (germination and emergence) under stress conditions 

such as salinity, temperature and drought stress. The purpose of priming is increasing 

germination percent, decreasing mean of germination time and improving growth and vigor of 
seedling at a very wide suboptimal environmental condition. Sivritepe and Dourado (1995) 

reported that priming is a physiological method that improves seed performance and provides 

faster, synchronized germination. Primed seeds usually exhibit an increased germination rate, 
greater germination uniformity, and, at times, greater total germination percent (Basra et al., 

2005), improved germination under sub-optimal conditions (Lin and Sung, 2001). Increased 

germination rate and uniformity have been attributed to metabolic repair during imbibition 

(Bray et al., 1989), buildup of germination-enhancing metabolites (Basra et al., 2005), osmotic 
adjustment and for seeds that are not re dried after treatment, a simple reduction in imbibition 

lag time (Bradford,1986). Nowadays, various seed priming techniques have been developed, 

including hydropriming (soaking in water), halopriming (soaking in inorganic salt solutions), 
osmopriming (soaking in solutions of different organic osmotica), thermopriming (treatment of 

seed with low or high temperatures), solid matrix priming (treatment of seed with solid 

matrices), and biopriming (hydration using biological compounds) (Ashraf and Foolad, 2005). 

Each treatment has advantages and disadvantages and may have varying effects depending upon 
plant species, stage of plant development, concentration/dose of priming agent, and incubation 

period. (Tzortzakis, 2009). Seed priming treatments (pre-sowing seed treatment) using moist-

chilling, growth regulators (e.g. gibberelic acid applications; GA3) and plant derived smoke 
compounds (El-Dengawy, 2005; Van Staden et al., 2006), magnetic fields (Ahmet, 2003) and 

salts such as KNO3 have been effective in improving seed germination at low and high 

temperatures (Demir and Mavi, 2004). 

Much research regarding the application of micronutrients has been done recently on the 

invigoration of seeds to improve the germination rate, hasten emergence time, and improve the 

uniformity of seedling growth in some field crops (Basra et al., 2003). In the study on cumin 
(Cuminum syminum L.), hydro priming increased germination and seedling growth under salt 

stress. In an experiment conducted by Kaymak et al. (2009) on radish (Raphanus sativus L.), the 

germination rate was higher in seeds treated with plant-growthpromoting rhizobacteria (PGPR) 
than in the control.  In the germination and yield of dill (Anethum graveolens) study with 0.5%, 

1%, 1.5%, and 2%, and 1.5% Fe + 1% B treatments, the seedling vigor index of dill was 

restricted when the Fe and B concentrations increased beyond 1.5% and 1%, respectively. The 
highest seed yield was recorded for the concentration of 1.5% Fe + 1% B in solution, which 

produced nearly 20% greater yield than the control. The essential oil concentration of the seeds 

ranged from 2.60% for 0.5% Fe to 2.81% for 1.5% B for the priming solutions. There was a 

positive response to seed priming with Fe and B regarding the essential oil yield. Priming dill 
seeds in the 1.5% Fe + 1% B solution resulted in a further increase in dill yield (Mirshekari, 

2010). The importance of seedling vigor on the rapid stand establishment and early growth of 

medicinal plants to compete for water, light, and nutrients has been stressed by Tabrizian and 
Osareh (2007). In the present study, it was observed that priming seeds with FeSO4 and H3BO3 

resulted in a higher SVI of dill. Radpoor and Rimaz (2007), in their study on priming fennel 

seeds with iron, molybdenum, and boron solutions, came to the same conclusion. Parallel to 
this, Halopriming (KNO3) or growth regulators (gibberelic acid; GA3) improved the rate of 

germination of endive(Cichorium endivia L.) and chicory(Cichorium intybus L.) and reduced 

the mean germination time needed. 30 min pre-sowing treatment with NaHClO3, methyl 

jasmonate and dictamus essential oil decreased seed germination as well as seed radicle length 
in vitro. In the nursery tests, pre-sowing treatments had in some extent impact on the upper part 

(fresh weight) of the seedling, while no major changes were observed for leaf number and root 

fresh weight. 6-benzylaminopurine (BAP) or NaHClO3 treatment reduced plant growth of both 
species. (Tzortzakis, 2009) Priming with NaCl and GA3, also, caused an increase in 

germination percent of pot marigold (Calendula officinalis) and sweet fennel (Foeniculum 

vulgare) in various range of salinity (Sedghi et al., 2010 ). 
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Priming Techniques: 

Osmopriming:   

Osmopriming (osmoconditioning) is the standard priming technique. Seeds are incubated 
in well aerated solutions with a low water potential, and later washed and dried. The low water 

potential of the solutions can be achieved by adding osmotic like mannitol, polyethylene glycol 

(PEG) or salts like potassium chloride (Sivasubramaniam et al., 2011). 

Halopriming: 

Halo priming involves the use of salts of chlorides, sulphates, nitrates etc. The salts used to 

control water potential may cause toxicity and/or germination inhibition in rice (Basra et al., 

2005). In both studies,-1.1 MPa KNO3 adversely affected the germinating seeds and seedlings. 
In amaranthus, seed priming with CaSO4 + NaCl increased the salt tolerance at seedling and 

early vegetative stage by promoting K and Ca accumulation besides inducing osmoregulation. 

Hydropriming: 

It is achieved by continuous or successive addition of a limited amount of water to the 

seeds. 'On-farm steeping' is the cheep and useful technique that is practiced by incubating seeds 

(cereals, legumes) for a limited time in warm water. A drum is used for this purpose and the 
water can also be applied as humid air or as water vapor hence is called as drum priming 

(Rowse, 1996). Chakrabarty (2008) suggested seed hydration treatment with Gibberellic acid 

(50 ppm) and a spray of urea (1%) at button formation thrice, on alternate days for better 

synchronization of flowering of parental lines of sunflower hybrid TCSH-1. 

Matrix priming: 

It is the incubation of seeds in a solid, insoluble matrix (vermiculite, diatomaceous earth, 

crosslinked highly water-absorbent polymers) with a limited amount of water. This method 
confers a slow imbibition. Zhang et al. (2007) observed significantly enhanced shoot height, 

seedling fresh and dry weight in maize cultivars compared to unprimed control.  

Biopriming: 

Bio-priming is a process of biological seed treatment that refers to combination of seed 

hydration (physiological aspect of disease control) and inoculation (biological aspect of disease 

control) of seed with beneficial organism to protect seed. It is an ecological approach using 
either bacteria or selected fungal antagonists against the soil and seed-borne pathogens. 

Biological seed treatments may provide an alternative to chemical control of crop diseases. 

Sivasubramaniam et al., 2011) 

CONCLUSION 

Priming the seeds makes them able to rapidly imbibe water and revive metabolism and 

germination, then results in a higher germination rate improved stand establishment, increased 

drought and pest tolerance, and ultimately higher yields. However, One problem though 
surmountable, still remains. It is the poor storability of primed seeds. Efforts will have to be 

made to determine the right time and right quantity of priming (time and solute infusion). 

Packing techniques have to be developed to store primed seed. Such techniques will 
revolutionize farming in moisture starved areas where farmers are poor technologically and 

traditionally. 
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ÖZET: Bursa ili Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer almaktadır. Sınırları içerisinde 
biyoçeşitlilik bakımından zengin ve birçok endemik bitki türlerinin yetiştiği Uludağ’ı 

barındırmaktadır. Bursa ilinin güneydoğusunda yer alan Uludağ, zirvede 2543 metreye 

ulaşmakta ve 12 762 hektarlık Milli Park alanına sahip bulunmaktadır. Ülkemizin önemli kış 
sporları turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da yayılışı olan toplam 1310 bitki taksonunun 

171’i Türkiye endemiği, bu 171 taksondan 31’i Uludağ endemiği olarak belirlenmiştir. 

Uludağ’da tıbbi ve aromatik bitki türleri de yayılış göstermektedir. Uludağ’a özgü olan tıbbi ve 

aromatik bitki taksonları arasında Gypsophila olympica Boiss. (Çöven), Rumex olympicus 
Boiss. (Labada, Efelek), Achillea multifida (Boiss.) DC. (Civanperçemi), Verbascum olympicum 

Boiss. (Sığırkuyruğu), Lamium veronicifolium Bentham (Ballıbaba), Thymus bornmüelleri 

Velen. (Uludağ kekiği), Galium olympicum Boiss. (Yoğurtotu) ve Crocus gargaricus Herb. 
subsp. herbertii B. Mathew(Safran) sayılabilir. Ayrıca Uludağ’dan toplanan tıbbi ve aromatik 

bitkiler arasında Kekik türleri (Thymus spp.), Mercanköşk türleri (Origanum spp.), Kantaron 

türleri (Hypericum spp.), Oğulotu (Melissa officinalis L.), Ölmez çiçek (Helichrysum 
graveolens (M. Bieb.) Sweet), Orkide, Salep (Orchis spp., Dactylorhiza spp.) türleri yer 

almaktadır. Ayrıca rizomlarının tıbbi özelliğinden dolayı aşırı ve bilinçsiz bir şekilde toplanması 

sonucunda bugün Uludağ’daki populasyonu çok azalmış olan Gentiana lutea L. subsp. 

symphyandra (Murb.) Hayek (Sarı Jensiyan) bitkisi çok dar bir alanda yaşamını sürdürmektedir. 
Bitkilerin yaşam alanları ve populasyonları Uludağ’daki aşırı yapılaşma, kontrolsüz ve aşırı 

ziyaretçi baskısı, otlatma, ekonomik ve tıbbi öneme sahip bitkilerin doğadan aşırı miktarda 

toplanması gibi nedenlerle zarar görmektedir. Bu sebeplerle ekonomik önemi olan bitkilerin 
zamanla populasyonları azalmakta ve bu türler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Uludağ’daki yüksek bitki çeşitliğinin korunması gerekliliği, Bursa ilinin iklim özelliklerinin 

tıbbi ve aromatik bitkilerin kültürüne uygun olması ve coğrafi konumu nedeniyle tıbbi ve 
baharat bitkileri üretim ve ticaretinde önemli bir potansiyele sahip olması, tıbbi ve aromatik 

bitki yetiştiriciliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki çeşitliliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Uludağ 

MEDICINAL AND AROMATIC PLANT DIVERSITY OF ULUDAĞ (BURSA) 

ABSTRACT :Bursa province is located at south of the Marmara Region and it includes, within 
it’s boundaries, Uludağ Mountain that contains rich biodiversity and many endemic plant 

species. Uludağ, located in the southeast province of Bursa, reaches 2543 meters at the summit  

and has 12 762 hectares of National Park area. Total 1310 plant taxa are distributed in Uludağ 

which is also one of the important winter sports and tourism centers of our country.  171 of 
these taxa are endemic to Turkey and 31 are endemic to Uludağ Mt. 

Medicinal and aromatic plant species are also observed in Uludağ Mt. Gypsophila olympica 

Boiss. (Chalk plant), Rumex olympicus Boiss. (Sorrel), Achillea multifida (Boiss.) DC. 
(Yarrow), Verbascum olympicum Boiss. (Mullein,Aaron’s rod)), Lamium veronicifolium 

Bentham (Dead nettle), Thymus bornmüelleri Velen. (Uludağ thyme), Galium olympicum Boiss. 

(Galium, Bedstraw) and Crocus gargaricus Herb. subsp. herbertii B. Mathew(Saffron) are  
medicinal and aromatic  local endemic plant taxa of Uludağ. In addition, Thyme species 
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(Thymus spp.), Marjoram species (Origanum spp.) St. John's Wort species (Hypericum spp.), 
Lemon balm (Melissa officinalis L.), everylasting (Helichrysum graveolens (M. Bieb.) Sweet), 

Orchid species (Orchis spp., Dactylorhiza spp.) can be mentioned  among the species collected 

from Uludağ. Meanwhile, Gentiana lutea L. subsp. symphyandra (Murb.) Hayek (Yellow 
Gentian) population reduced in Uludağ resulting from the extreme and an unconscious 

collecting due to medicinal properties of rhizomes  and it’s existence continues  in a very 

narrow area. 
Habitats and populations of plants are endangered due to reasons such as over-structuring, 

uncontrolled and excessive human activities, over grazing and collection of the medicinal and 

aromatic plants with economic importance in excessive amounts. For these reasons,  these 

species have been reduced and their populations face extinction. Importance of the medical and 
aromatic plants cultivation in Uludağ, stems from the necessity to conserve the rich biodiversity 

in Uludağ, suitable for climatic and   geographical location of Bursa province, having potential 

in the production and trade of these plants. 
Key Words: Plant diversity, Medicinal and Aromatic Plants, Uludag 

GİRİŞ 

Dünyada son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel kullanımı hızla artmakta, 
bu bitkiler sadece bitkisel ilaç sanayinde değil aynı zamanda gıda, parfümeri, kozmetik, baharat, 

bitki çayı, esans, boya ve insektisit eldesi, şeker, sabun, dişmacunu, deterjan kokulandırıcı 

olarak endüstriyel sektörlerde, ayrıca hayvan yemlerine ve diyet ürünlerine katkı maddesi 

olarak, bahçe ve peyzaj alanlarında ve erozyon kontrolünde kullanım alanı bulmaktadır. 
Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilgi artışı, organik ve 

doğal besinlere olan yönelme beraberinde tıbbi ve aromatik bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. 

Günümüzde tıbbi bitkiler piyasasının 60 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu tahmin 
edilmekte (Kumar 2009) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20 bin bitki 

tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır (Bayram ve ark. 2010). 

Türkiye coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli,  geniş yüzölçümü 

sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu 

önemi; gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, 

kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pekçok bitkisel ürünü veren bitkilerin 
ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır (Bayram ve ark. 2010). 

Anadolu dünyadaki önemli bitkisel çeşitlilik merkezlerinden biridir ve birçok kültür 
bitkisinin gen merkezidir (Ceylan ve ark. 1995, Arslan ve ark. 2002). Türkiye, Yakın Doğu ve 

Akdeniz gen merkezlerinin kesiştiği yerde bulunmaktadır. Türkiye’de en son kayıtlara göre 

eğrelti ve tohumlu bitkiler dahil yaklaşık 11 000 tür ve tür altı kategoride bitki yetişmektedir. 
Bunlardan 3403’ü endemiktir ve Türkiye’deki endemizm oranı % 34.4’tür (Özhatay ve ark. 

2003). Türkiye bu bitki türü sayısı ve çeşitliliği bakımından Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 

içerisinde en zengin ülke konumundadır (Kan ve ark. 2006). Ülkemiz florasında bulunan birçok 

bitkinin tıbbi ve aromatik özellikleri bulunmaktadır. Ülkemiz florasında 3000 kadar tıbbi ve 
aromatik bitki türü bulunduğu (Başer 1998), Türkiye’de tıbbi amaçla tüketilen bitki sayısının 

1000 civarında olduğu belirtilmekte (Başer 2000) ve 350 civarında tıbbi ve aromatik bitkinin iç 

ve dış ticaretinin yapılmasına karşın, bu bitkilerden sadece birkaç tanesinin (anason, kimyon, 
rezene, çemen, çörekotu, kişniş, haşhaş gibi) tarımı yapılmaktadır (Bayram ve ark. 2010). 

Ülkemiz bitkisel çeşitlilik bakımından önemli alanları içermektedir. Marmara Bölgesi de 
bitki çeşitliliği açısından Uludağ ve Kazdağı olmak üzere iki önemli alanı bünyesinde 

barındırmaktadır (Özhatay ve ark. 2003). 

Uludağ mitolojide “Bithynian Olympos”, Osmanlı döneminde ise “Keşiş Dağı” olarak 
bilinmekte olup 1925 yılında bugünkü  ismini almıştır. Bursa ilinin güneydoğusunda yer alan 
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Uludağ, Bursa’nın güneyinde yaklaşık 200 metreden yükselmeye başlayarak dik eğimlerle 

zirvede 2543 metreye ulaşmaktadır. Koordinatları 39
o 

04'-40
0 

04' K ve 28
0 

13'-29
0 
13' D’dur.  

Uludağ’ın doğal sınırlarını; batı ve güneyde Nilüfer Çayı, kuzey ve doğuda Bursa şehri ve 
İnegöl ilçeleri oluşturmaktadır. Uludağ  tek bir yükselti şeklinde olmayıp, kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda bir dağ sırası şeklinde uzanmaktadır. 40 km uzunlukta ve yaklaşık 20 km 

genişlikte bir alanı kaplamaktadır. Uludağ bu yüksekliği ve genişliği ile Marmara Bölgesi ve 
Batı Anadolu’nun en yüksek dağlık kitlesini ve Bursa kentinin içme suyu kaynağını 

oluşturmaktadır (Daşkın ve Kaynak, 2010). Bu çalışmada Uludağ’da bulunan tıbbi ve aromatik 

bitki çeşitliliği ve bu çeşitliliği tehdit eden faktörler ile alınması gerekli önlemler ele alınmıştır.  

Uludağ Milli Parkı 

Ülkemizin önemli kış sporları turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın coğrafik ve 

jeolojik yapısı, iklime ve yüksekliğe bağlı olarak gösterdiği vejetasyon kuşakları, zengin bitki 

çeşitliliği, buzul devrinden kalma jeolojik oluşumları ve çok çeşitli habitat özellikleri göz önüne 
alınarak özellikle endemik bitkilerin yayılışının olduğu 11 338 hektar’lık alan 1961 yılında Milli 

Park olarak ilan edilmiş, 1996 yılında Milli park sınırı 12 762 hektar’a çıkarılmıştır (Daşkın ve 

Kaynak, 2005a). Aynı zamanda Uludağ, Birdlife International’ın Türkiye Temsilcisi olan Doğal 
Hayatı Koruma Derneği (DHKD) tarafından Önemli Bitki Alanı (ÖBA,18) olarak belirlenmiş, 

acil koruma altına alınması gereken alanlar içerisine alınmıştır (Özhatay ve ark. 2003).  

Uludağ’ın en yüksek noktası, Milli park sınırları içerisinde bulunan Uludağ Tepe (2543 
m)’dir. Uludağ’daki diğer önemli yükseltiler milli park sınırları içindeki Çiftesenaber Tepe 

(2524 m), Karataş Tepe (2486 m), Zirve Tepe (2485 m), Rasatdüzü Tepe (2480 m), Kuşaklıkaya 

Tepe (2232 m), Şahinkaya Tepe (2130 m), Tutyalı Tepe (2099 m), Fatin Tepe (2045 m), 
Cennetkaya Tepe (1990 m), Çobankaya Tepe (1770 m), Bakacak Tepe (1734 m), Yantekir Tepe 

(1630 m), Diktekir Tepe (1628 m), Kadıyayla Tepe (1231 m), Uludağ’ın güneydoğusunda yer 

alan İnegöl ilçesi, Kıran köyü üstlerindeki Eğrikar Tepe (2451 m), Ebirmelik Tepe (2440 m), 
Kirseyazılı Tepe (2340 m) ve Arpakarı Tepe (2229 m)’dir. Bu yükseltilerin arasında geniş 

düzlükler de bulunmaktadır. Milli park sınırları içerisinde Bakacak (1750 m), Sarıalan (1620 

m), Kirazlıyayla (1505 m), Domuz Yaylası (1390 m), Erikliyayla (1250 m), Kadıyayla (1230 m) 

ile Soğukpınar köyünün üzerinde Ketenlik Yaylası (1420 m), Alaçam köyü üzerinde 
Öküzyatağı Yaylası(2099 m), Keles ilçesi sınırlarında Kocayayla (1230 m), Pınarcık köyü 

üzerinde Bozova Yaylası (1950 m) ve İnegöl ilçesi, Kıran köyü üzerinde Kıran Yaylası (1900 

m) yer almaktadır Ayrıca Türkiye’de ilk buzul devri izlerinin rastlandığı Uludağ’da Karagöl, 
Kilimligöl, Buzlugöl, Aynalıgöl gibi buzul göller ile buzullar tarafından şekillendirilmiş kaya 

kitleleri (Yılankaya, Cennetkaya, Çobankaya vb.) bulunmaktadır (Anonim 1994, Daşkın 2008, 

Daşkın ve Kaynak, 2010). 

İklimi ve Vejetasyon Kuşakları 

Uludağ’ın iklimi Doğu Akdeniz iklim grubu içerisinde incelenmektedir (Akman 1990). 

Uludağ’ın alçak kesimlerinde Bursa şehri iklimine benzer iklim görülürken yükseklere 
çıkıldıkça yağışlı ve çok soğuk (buzlu) bir iklim tipinin hakim olduğu görülür. Yıllık ortalama 

sıcaklık Bursa’da 14 
o
C, Uludağ zirvede 4.8 

o
C, yıllık toplam yağış Bursa’da 676.6 mm, Uludağ 

zirvede 1460.4 mm’dir (Daşkın 2008). İklimin bu şekilde alt kademelerden zirveye doğru 

değişmesi farklı yaşam alanlarının oluşmasına ve bu alanlarda da farklı türlerin yetişmesine 
olanak tanımakta ve bu farklı iklim kademeleri de Uludağ’ın bir bitkisel çeşitlilik merkezi 

olmasını sağlamaktadır  (Daşkın ve Kaynak, 2005a) 

Uludağ’da farklı yükseltilerde farklı bitki topluluklarının karakterize ettiği ve dünyanın pek 

az bölgesinde rastlanan vejetasyon kuşakları bulunmaktadır (Mengilli 1986). 350 m’ye kadar 

olan yüksekliklerde hakim olan Lauretum kuşağında Akdeniz’in tipik bitki örtüsü maki yer 
almaktadır. 350-700 metreler arasında kestane ağaçlarının hakim olduğu aynı zamanda maki 
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elemanlarının da yer aldığı Castanetum kuşağı, 700-1500 metreler arasında kayınların egemen 
olduğu Fagetum kuşağı, 1000-1200 metreler arasında karaçam ormanlarının hakim olduğu 

Pinetum kuşağı, 1500-2100 metreler arasında Uludağ göknarının hakim olduğu Abietum orman 

kuşağı yer almakta ve 1900-2543 metreler arasında bodur ardıçların hakim olduğu Alpinetum  
kuşağı bulunmaktadır (Daşkın ve Kaynak, 2010)  

Uludağ  Florası 

Bugünkü bilgilere göre Uludağ’da toplam 1310 taksonun yayılışı saptanmıştır ve bunlardan 
171’iendemiktir yani Türkiye’ye özgüdür. Bu 171 taksondan 31’i dünya üzerinde sadece 

Uludağ’da yetişmektedir ve bunlardan bazıları bilim dünyası için yeni tanımlanmıştır (Yılmaz 

ve ark. 2003, Daşkın 2008, Daşkın ve ark. 2009, Daşkın ve Yılmaz 2009) Ayrıca Uludağ,  
Avrupa ölçeğinde nesli tehlikede olan 54 taksonun, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 

taksonun yaşam alanını oluşturmaktadır (Özhatay ve ark. 2003, Kaynak ve ark., 2002). Endemik 

taksonlar dışında Uludağ’da 15 adet nadir takson tespit edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye 

Florası’nda varlığı şüpheli olarak bildirilen Cirsium eriophorum türü, Uludağ’dan toplanmış ve 
Türkiye’deki varlığı kanıtlanmıştır (Daşkın ve ark. 2006). Avrupa’da yayılışı olan ve soğanlı bir 

bitki olan Dactylorhiza maculata subsp. maculata örnekleri Uludağ’dan toplanmış ve Türkiye 

Florası için yeni kayıt olarak verilmiştir (Daşkın ve ark. 2007). 

Uludağ’ın Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliği 

 Uludağ’da tıbbi ve aromatik bitki türleri de yayılış göstermektedir. Bu türlerin hepsinin 

tıbbi ve aromatik yönü tam olarak kullanılmamakla ve tam olarak bilinmemekle birlikte doğal 
zenginliklerimizin sürekliliği ve gelecekteki araştırmalar için gen kaynaklarının korunması 

bakımından önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin 

sunduğu avantajı da iyi kullanmak, gen kaynağı ülkemiz olan bitkilerden doğrudan veya genitör 

olarak gelecekte yararlanma potansiyelleri göz önünde bulundurulmalıdır. Uludağ’a özgü olan 
tıbbi ve aromatik bitki taksonlarının isimleri, familyaları, yayılış alanları, tehlike kategorilerini 

içeren bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. Bu endemik taksonlar Gypsophila  olympica  Boiss. 

(Çöven), Rumex olympicus Boiss. (Labada, Efelek), Achillea multifida (Boiss.) DC. 
(Civanperçemi), Verbascum  olympicum  Boiss. (Sığırkuyruğu), Lamium veronicifolium 

Bentham (Ballıbaba), Thymus  bornmüelleri Velen. (Uludağ kekiği), Galium  olympicum Boiss. 

(Yoğurtotu) ve Crocus  gargaricus Herb. subsp. herbertii B. Mathew(Safran)’ den oluşmaktadır 
(Daşkın ve Kaynak 2005b, Kaynak ve ark. 2008)  

Uludağ’da bulunan Türkiye’ye özgü olan tıbbi ve aromatik bitki taksonları; Kantaron 

türleri (Hypericum  confertum  Choisy  subsp. confertum, Hypericum  adenotrichum  Spach), 
Sığır kuyruğu türleri (Verbascum  serratifolium (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., Verbascum 

basivelatum Hub.-Mor., Verbascum luciliae (Boiss.) O. Kuntze, Verbascum  bombyciferum 

Boiss., Verbascum  prusianum  Boiss., Verbascum  bithynicum  Boiss., Verbascum  speciousum 
Schrader), Sideritis türleri (Sideritis  spylea  Boiss., Sideritis  dichotoma Huter, Sideritis  

pisidica Boiss.&Heldr.), Karahindiba (Taraxacum  pseudo  brachyglossum  van  Soest), Yüksük 

otu (Digitalis lamarckii  Ivan), Yavşan otu (Veronica  cuneifolia D. Don subsp. cuneifolia), 
Ballıbaba (Lamium  purpureum L. var. aznavourii  Gand. ex Aznav.), Safran türleri (Crocus 

biflorus Miller subsp.  pulchricolor (Herbert) Mathew, Crocus  flavus Weston subsp. dissectus 

T. Baytop&Mathew,  Crocus  antalyensis Mathew),  Orkide, Salep (Dactylorhiza  romana 

(Seb.) Soo subsp. romana) şeklinde sıralanmaktadır (Kaynak ve ark. 2008).  

Uludağ ve Türkiye’ye özgü bu taksonlar dışında, Şahtere türleri (Fumaria spp.), Çivit otu 

türleri (Isatis spp.), Labada türleri (Rumex spp.), Kantaron türleri (Hypericum spp.), Ebegümeci 
türleri (Malva spp.), Hatmi türleri (Althea spp.), Kedi otu türleri (Valeriana spp.), Ölmez çiçek 

türleri (Helichrysum spp.), Papatya türleri (Anthemis spp., Matricaria spp.), Civanperçemi 

türleri (Achillea spp.), Karahindiba türleri (Taraxacum spp.), Yaban mersini türleri 
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(Vacciniumspp.), Jensiyan türleri (Gentiana spp.), Sığır kuyruğu türleri (Verbascum spp.), 

Yavşan otu türleri (Veronica spp.), Kısa Mahmut türleri (Teucrium spp.), Ballıbaba türleri 

(Lamium spp.), Dağ çayı türleri (Sideritis spp.), Kekik türleri (Origanum spp., Thymus spp.), 
Nane türleri (Mentha spp.), Adaçayı türleri (Salvia spp.), Sinir otu türleri (Plantago spp.), 

Yoğurt otu türleri (Galium spp.), Kök boya türleri (Rubia spp.), Orkide, Salep türleri (Orchis 

spp., Dactylorhiza  spp.) ile birlikte ıhlamur, sumak, sakız ağacı, kuşburnu, acı kavun, dere otu, 
fesçitarağı, deve dikeni, aspir, şevketi bostan, funda, yabani yasemin, karakafes otu, hodan, 

havacıva otu, güzel avrat otu, tatula, ban otu, yüksük otu, karabaş otu, oğul otu, kedi nanesi, 

defne, ökse otu, şerbetçi otu gibi  tıbbi, aromatik, boya ve soğanlı bitkiler Uludağ’da yayılış 

göstermektedir (Kaynak ve ark. 2008).   

Çizelge 1.Uludağ’a Özgü Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları 

Latince Adı Türkçe Adı Familyası Yayılış Alanı Kategorisi 

Gypsophila 

olympica Boiss. 
Çöven 

Caryophyllaceae 

(Karanfilgiller) 

2200-2300 m 

Kireçli alpin kayalıklar ve 

kaya yarıkları  

CR (Critically Endangered-

Çok Tehlikede)  

(Daşkın ve Kaynak 2011a) 

Rumex olympicus 

Boiss. 

Kuzukulağı, 

Labada, Efelek 

Polygonaceae 

(Çobandeğneğigille

r) 

1600-1900 m 

Yol ve su kenarları 

EN (Endangered-Tehlikede) 

(Daşkın ve Kaynak 2011b) 

Achillea multifida 

(Boiss.) DC. 
Civanperçemi 

Asteraceae 

(Papatyagiller) 

1700-2400 m 

Uludağ Göknarı ormanı 

açıklıkları, alpin yamaçlar, 

su ve yol kenarları 

VU (Vulnarable-Zarar 

Görebilir)  

(Daşkın ve Kaynak 2011a) 

Verbascum 

olympicum Boiss.  
Sığırkuyruğu 

Scrophulariaceae 

(Sıracaotugiller) 

900-2200 m 

Abies-Fagus ormanı 

açıklıklarında, bodur ardıç 

toplulukları arasında, 

çayırlık ve bozulmuş 

alanlar ile yol kenarları  

LC (Least Concern-Az 

Endişe Verici) (Ekim ve ark. 

2000) 

Lamium 

veronicifolium 

Bentham  

Ballıbaba 
Lamiaceae 

(Ballıbabagiller) 

2200-2400 m 

Kayalık ve taşlık yamaçlar, 

bodur ardıç toplulukları 

arası  

CR (Critically Endangered-

Çok Tehlikede)  

(Daşkın ve Kaynak 2011a) 

Thymus 

bornmüelleri 

Velen.  

Uludağ kekiği 
Lamiaceae 

(Ballıbabagiller) 

1600-2500 m 

Abies-Fagus-Pinus  ormanı 

içi açık alanlar, kayalık 

taşlık yamaçlar, bodur ve 

ardıç toplulukları arası 

VU (Vulnarable-Zarar 

Görebilir)  

(Ekim ve ark. 2000) 

Galium olympicum 

Boiss.  
Yoğurtotu 

Rubiaceae 

(Kökboyasıgiller) 

1800-2450 m 

Kaya yarıkları, bodur ardıç 

toplulukları içi, alpin ve 

subalpin kuşak 

VU (Vulnarable-Zarar 

Görebilir)  

(Ekim ve ark. 2000) 

Crocus gargaricus 

Herb.  

subsp. herbertii B. 

Mathew 

Safran 
Iridaceae 

(Süsengiller) 

1370-1800 m 

Nemli çayırlık alanlar 

EN (Endangered-Tehlikede) 

(Ekim ve ark. 2000) 

Uludağ’dan Toplanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Halen tıbbi bitkilerin ticaretinde yabani olarak toplanan bitkilerin ağırlığı çok fazladır. 

Ülkemizde bu bitkiler çoğunlukla doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkiler ülkemizde ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinden toplanmaktadır. Toplanan bitkiler genellikle defne, mahlep, adaçayı, 

biberiye, kuşburnu, meyan kökü, ıhlamur ve ardıç kabuklarıdır(Bayram ve ark. 2010). 
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Ülkemizde çoğu ülkede olduğu gibi doğadan kontrollü bitki toplama kriterlerinin çok azına 
sahiptir (Kan ve ark. 2006)  

Uludağ’dan toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler arasında Kekik türleri (Thymus spp.), 
Mercanköşk türleri (Origanum spp.), Kantaron türleri (Hypericum spp.), Dağ Çayı türleri 

(Sideritis spp.), Adaçayı türleri (Salvia spp.), Ölmez çiçek (Helichrysum  graveolens (M. Bieb.) 

Sweet), Oğulotu (Melissa  officinalis L.), Karabaş otu (Lavandula  stoechas  L.  subsp.  
cariensis (Boiss.) Rozeira),  Defne (Lauris  nobilis L.), Sarı Jensiyan (Gentiana  lutea L. subsp. 

symphyandra (Murb.) Hayek ve Orkide, Salep (Orchis spp., Dactylorhiza  spp.) türleri yer 

almaktadır (Daşkın ve Kaynak 2005a). 

Uludağ’da Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğini Tehdit Eden Faktörler ve Alınması 

Gerekli Önlemler 

Uludağ bir biyolojik çeşitlilik merkezi ve dünyanın nadir alanlarından biri olmasına, bu 
nedenle milli park ilan edilmesine  rağmen bu güne kadar ne yazık ki yeterince korunamamıştır 

(Daşkın ve Kaynak, 2005 a)  Uludağ’da yetişen bitkilerin yaşam alanları ve populasyonları 

Uludağ’daki otel, kayak pisti, telesiyej yapımı ve dağın diğer kesimlerinde devam eden aşırı 

yapılaşma, kontrolsüz ve aşırı ziyaretçi baskısı, otlatma, ekonomik ve tıbbi öneme sahip 
bitkilerin doğadan aşırı miktarda toplanması gibi nedenlerle zarar görmektedir. Özellikle kış 

turizmi nedeni ile I. ve II. Turizm Gelişim Bölgelerinde kayak pisti ve telesiyej yapımı sırasında 

orman kuşağının üzerinde bulunan göknar ağaçları kesilmekte, makineler ile kayalar 
düzeltilmektedir. Bu işlemler sonucunda endemik bitkilerin doğal habitatları bozulmakta ve 

toprak kaybı olmaktadır. Bozulan toprak ve habitat yapısı yeni bitki örtüsünün gelişimini 

zorlaştırmaktadır (Daşkın ve Kaynak 2005 a, 2007). Uludağ’a özgü endemik türler büyük 
ölçüde turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede yayılış göstermektedir. Bu nedenle özellikle 

bu kesimlerde sürdürülmekte olan işlemlerin kontrollü yapılması ve çevreye verilecek zararın en 

aza indirilmesi şarttır. 

Tıbbi ve ekonomik önemi olan bitkilerin doğadan büyük miktarlarda toplanması sonucu 

zamanla populasyonları azalmakta ve bu türler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Yaz mevsiminde kampçılık, dağcılık ve piknik gibi faaliyetler nedeniyle Karabelen- 
Kirazlıyayla, Kadıyayla, Sarıalan, Çobankaya gibi alanlar özellikle günübirlik piknikçiler 

tarafından kullanılmaktadır. Bu alanlar kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarından 

yoğun çevre kirliliği yaşanmakta ve bitki örtüsü zarar görmektedir. Aşırı ve kontrolsüz 
otlatmaya maruz kalan alanlarda da mevcut bitki örtüsü zarar görmekte özellikle de endemik ve 

nadir olan bitkilerin populasyonları tehlike altına girmektedir. Bunun bir örneği subalpin ve 

alpin kuşakta sınırlı bir yayılışa sahip olan ve Sarı jensiyan olarak bilinen Gentiana lutea’nın 

keçi otlatması tehditi altında olmasıdır. Ayrıca 1940’lı yıllara kadar Uludağ’da bol bulunan 
Gentiana lutea bitkisinin rizomlarının tıbbi özelliğinden dolayı  aşırı ve bilinçsiz bir şekilde 

toplanması sonucunda, günümüzde  populasyonu çok azalmış olup Alaçam üstlerinde ve 

Şahinkaya-Tutyalı Tepeleri arasında çok dar bir alanda yaşamını sürdürmektedir (Daşkın ve 
Kaynak 2005a).  

Bitkilerin devamlı olarak doğadan bilinçsizce sökülmesi doğal vejetasyonun bozulmasına, 
nadir ve endemik bitki türlerinin yok olmasına ve erozyonun artışına neden olmaktadır (Özhatay 

ve Atay, 1997).  Doğadan bitki toplamalarının alternatifi ise bu bitkilerin kültüre alınarak 

tarımının yapılmasıdır. Bu kapsamda sadece korunmaya alınmış veya nesilleri tükenmekte olan 

bitkiler söz konusu olmayıp, fazla tüketilmeleri dolayısıyla doğal ortamlarında azalmaya 
başlayan bitkiler ve ülke ekonomisine yapacağı katkılarda düşünülmelidir. Böylelikle daha 

standart bir ürün elde etme kontrolümüz altında gerçekleşecektir. Doğadan büyük miktarlarda 

bitki toplanması ve ihraç edilmesi mevcut yasalar gereği yasaktır. Bu nedenle Uludağ’dan bitki 
toplanması da devletin ilgili birimleri tarafından engellenmelidir. Otel ve benzeri kuruluşlarda 

çalışan elemanların Uludağ’ın sahip olduğu bitkisel çeşitlilik ve önemi hakkında ve bunların 
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korunmasına yönelik bilgilendirilmesi bu konuda atılacak en önemli adımdır (Daşkın ve 

Kaynak, 2005a). Ülkemizin biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin sunduğu avantajı da iyi 

kullanmak, gen kaynağı ülkemiz olan bitkilerden çok yönlü yararlanılarak, in situ ve ex situ 
alanlar oluşturulmalıdır. Bu kaynaklardan doğrudan veya genitör olarak yararlanmaya yönelik 

projeler geliştirilmeli (Bayram ve ark. 2010) bu türlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

kültüre alınma olanaklarının araştırılması gerekmektedir. 

Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer alan Bursa ilinin iklim özelliklerinin tıbbi ve aromatik 

bitkiler kültürüne uygun olması, büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tıbbi ve baharat bitkileri 

üretim ve ticaretinde önemli bir konumda olabileceği potansiyeli ve çeşitli endüstri dallarında 
bu bitkilerin kullanılabilirliği bu bitkilerin yetiştiriciliğine verilmesi gereken önemin bir 

göstergesidir. 
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ÖZET: Doğal beslenmenin öneminin gittikçe arttığı dünyamızda doğal bitkiler, uluslararası 

piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. Özellikle sentetik ve 
kimyasal içerikli ilaçların, zararlarının ortaya çıkması, kullanılan kimyasalların kanserojen 

etkiye sahip olmaları ve bunun gibi birçok sebep insanoğlunu doğal bitkilere yönlendirmiş, 

böylelikle tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımında artış gözlemlenmiştir. Günümüzde bu 

bitkiler birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple tıbbi ve aromatik bitkilerin 
dünya genelinde büyük pazarları oluşmuştur. Ancak ülkemizde gerek doğal olarak yetişen 

gerekse kültür yoluyla üretimi yapılan bu bitkilerin ülke ekonomisine katkısı ülkenin sahip 

olduğu potansiyelin oldukça gerisindedir. Bu bağlamda, söz konusu bitkilerin ihracatının 
arttırılması için geleneksel yöntemlerle beraber modern ihracat pazarlaması yöntemlerine de 

başvurulmalı ve ürünler işlenip paketlenerek katma değer üretilmeli ve markalaşmaya 

gidilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, ihracat, ithalat 

EXPORTS AND IMPORTS OF SOME MEDICINAL AND AROMATIC 

PLANTS 

ABSTRACT: Ever increasing importance of natural recharge in the World, has leaded natural 

plants to become an important raw material for many industries in the international market. 

Particularly the emergence of harm of synthetic and chemical medication, carcinogenic effect of 

chemicals used in and many other effects refered human being to natural plants. Thus increase 
on human use of medicinal and aromatic plants was observed. Todays this plants are being used 

vigorously in different fields. Because of this a big market is developed about this plants. 

However economic contribution of medicinal and aromatic plants growing wild and cultured in 
our country is lower than the real potential of Turkey. In this respect to incrrease this plants 

exportation, modern export marketing methods must be used with traditional methods and must 

be prefered branding. 
Key Words: Medicinal and aromatic plants, export, import 

GİRİŞ 

İnsanlık var olduğu günden bu yana, doğayı daima tabii bir eczane olarak görmüştür. Tıbbi 

bitkilerin tarih içerisindeki yeri MÖ 5000-3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İnsanoğlu 
doğadan topladığı tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkileri asırlardan beri, tıp, baharat, ilaç 

sanayi, meşrubat, parfüm, sabun, şekerleme, kozmetik, diş macunu, çiklet, şifalı ve dinlendirici 

çay imalatı, esans, aroma, süs, peyzaj ve bunun gibi birçok alanda kullanmıştır. 20. yüzyılın 
başlarında kullanılan ilaçların yarısına yakını bitkisel orijinli olmasına rağmen bu oran 1970’li 

yılların ortasında  %5’ e kadar düşmüştür (Baytop, 1984; Kumar, 2009). Ancak günümüzde 

sıklıkla kullanılan ilaçların zararlı yan etkilerinin ortaya çıkmasıyla alternatif tedavi yöntemleri 
olarak adlandırılan tıbbi ve aromatik bitkilerle tedavinin önemi oldukça artmıştır ve bu 

uygulamalar modern tıp tarafından dikkatle takip edilir hale gelmiştir (Mindell, 2003). 
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Metabolizmayı düzenleyici bitki çaylarının tedavi edici özelliklerinin anlaşılması ve 
bunların modern tıpta da kullanılmaya başlaması birçok insanın, tıbbi ve aromatik bitkilerle 

tedaviye olumlu bakmalarını sağlamıştır (Özçelik ve Balabanlı, 2005). Artık günümüzde bazı 

ülkelerde doktorlar sentetik ilaçların yerine bitkisel ilaçları reçete edebilmektedir (Mindell, 
2003). İnsanoğlu 19. asrın başlarına kadar 13.000 kadar bitki türünü tıbbi amaçlarla 

kullanmıştır. Bu sayı günümüzde 20.000 civarındadır ve sayıları antik çağdan günümüze kadar 

artarak devam ettiği gibi bundan sonra da gelişen teknolojinin etkisiyle artacak gibi 
görünmektedir (Baytop, 1984). 

Ülkemiz İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya floristik bölgeleri içerisinde yer 

almaktadır ve matematiksel konumu, tarımsal potansiyeli ve geniş yüzölçümü nedeniyle 
oldukça zengin bir floraya sahiptir. Ayrıca ülkemiz 4000 civarında endemik türe ev sahipliği 

yapmaktadır. Dolayısıyla bu çeşitlilik ülkemizi doğal olarak uluslararası bitki ürünleri pazarında 

güçlü bir rakip olarak ön plana çıkmaktadır (Bayram ve ark., 2010). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tedavi edici özelliklerinin yanında ülkeler için bir kazanç 

kapısı olduğu da unutulmamalıdır. Zira bu bitkilerin günümüzde ticaret hacmi dünya genelinde 
60 milyar dolar civarındadır (Kumar, 2009). Ülkemiz 2009 yılı itibariyle 60 milyar dolarlık tıbbi 

ve aromatik bitki pazarından, tablo-1’de verilen tıbbi ve aromatik bitkilerden 88 milyon dolarlık 

bir pazar payına sahiptir. Gerçekleştirilen tıbbi ve aromatik bitki ihracatının büyük bir kısmı 

işlenmemiş ürünlerden oluştuğu için, sektörde ülke ekonomisine yeterince katma değer 
sağlanmamaktadır (Yoğunlu, 2011). Bu eksikliği giderebilmek için işlenmiş ve paketlenmiş 

tıbbi ve aromatik bitki ihracatına odaklanmak gerekmektedir. Ayrıca bu alanda ulusal tanıtım 

platformlarının oluşturulup tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının 
yapılması söz konusu ürünlerde pazar payının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Son yıllarda Çin 

başta olmak üzere uzakdoğu menşeli ürünlerin değerini yitirmesi ve Türk ürünlerinin Ortadoğu 

ve Avrupa’da daha fazla tercih edilmesinden istifade edilerek markalaşmaya gidilmelidir.  

MATERYAL VE METOT 

Araştırmada ülkemizde yaygın olarak kullanılan tıbbi, aromatik ve baharat özelliği bulunan 

16 bitki türünün 2004 ve 2011 yılları arasındaki ihracat ve ithalat verileri Türkiye İstatistik 

Kurumu (TUİK), Dış Ticaret İstatistikleri veri tabanından ve konu ile ilgili daha önce yapılmış 
çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ülkemizin ihraç (Tablo 1) ve ithal (Tablo 2) ettiği tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik, 
defne yaprakları, kimyon tohumları, anason, adaçayı, sumak, biberiye, meyan kökü, nane, 

ıhlamur, çöven, mahlep, çörekotu, böğürtlen grubu (böğürtlen, dut ve loganberrier), safran ve 

zencefil önde gelenler arasında bulunmaktadır. Bu bitkilerin 2004 – 2011 yılları arasındaki 
ihracat değeri 586.156 bin dolar iken ithalatı 59.535 bin dolar civarındadır. Bu ürünlerin ithalat 

ve ihracat değerleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Kekik (Thymus L.); çay olarak halsizlik, astım, bronşit, şeker hastalığına, ülsere, damar 
tıkanıklığına, hipertansiyona, nefes darlığına, nezle, grip vb. enfeksiyonel hastalıklara karşı 

kullanılan tıbbi özelliği olan bir bitkidir (Baytop, 1984). Ülkemizin bir çok bölgesinde doğal 

olarak yetişen ve ayrıca kültür olarak üretimi de yapılan kekik, küresel finansal krizden 
etkilense de tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en çok ihracatı yapılan türdür. 2004-2011 yılları 

arasında ihracat değerleri incelendiğinde, yaklaşık 90.635 ton kekik ihracatı yapıldığı 

görülmektedir. Bu ihracattan elde edilen gelirin yaklaşık değeri ise 225.216.000 dolardır. 
İhracatımızdaki başlıca ülkeler ABD, Almanya ve İtalya’dır. İthalat açısından incelendiğinde, 

5.982 ton dış alımı yapılan kekiğin karşılığında 11.204.000 dolar ödenmiştir. Kekik ithal 

ettiğimiz ülkelerin başını Fas, Çin ve Arnavutluk çekmektedir. 
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Şekil 1: Kekik İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012  

 

Kekik ihracatında 2007 ve 2008 yılları arasında bir miktar azalmanın arkasında tüm 
dünyada etkisini gösteren finansal krizin yattığı söylenebilir. 2009 yılından itibaren kekik 

ihracatında ton bazında bir yükseliş trendi yaşanmaktadır. Kekik ihracatında dış ticaret açığı 

yaşanmadığı yukarıdaki grafiğe bakılarak açıkça söylenebilmektedir.  

Defne yaprakları (Laurus nobilis L.) yağından tıbbi amaçlı sabun yapılmakta ve yağı pek 

çok dahili hastalık için kullanılmaktadır. Ayrıca yaprakları pişirilecek yemeklere ilave 
edilmektedir (Özçelik ve Balanlı, 2005). Türkiye, dünyanın önemli defne yaprağı üretici 

ülkelerinden birisidir (Bayram ve ark., 2010). Son 8 yıllık ihracat verileri değerlendirildiğinde 

51.633 ton defneyaprağı yurt dışına gönderilmiş ve karşılığında 132.034.000 dolar gelir elde 

edilmiştir. Yıllar itibariyle en fazla defneyaprağı ihracatı yaptığımız ülke Vietnam’dır. 
Vietnam’ı sırasıyla Rusya, ABD ve Polonya takip etmektedir. Bu bilgilerin paralelinde ithal 

edilen defneyaprağı miktarı ihracata göre oldukça düşüktür. 890 tonluk ithalat karşılığı 

1.811.000 dolar ödeme yapılmıştır. 

 

Şekil 2: Defne Yaprakları İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012 

 

Defne yaprakları ihracatı yıllar itibariyle genel olarak artış göstermektedir ve ihracatı ton 
bazında ithalata oranla çok daha fazla gerçekleşmektedir.    

Öğütülmüş veya öğütülmemiş olarak pazarlanabilen kimyon tohumları (Cuminum cyminum 

L.); anne sütünü artırıcı, mide ve bağırsak gazlarını giderici, idrar söktürücü, iştah açıcı ve 

yüksek tansiyonu düşürücü özelliği bulunmaktadır (Mindell, 2003). Bunların yanı sıra 
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mutfakların vazgeçilmezi olarak kullanılan önemli bir baharattır. 44.713 tonluk ihracat 
miktarıyla ülkemizin ihraç ettiği tıbbi ve aromatik bitkiler arasında üçüncü sırada yer 

almaktadır. 2011 yılı içerisinde değerlendirildiğinde ise kimyon ikinci sırada yer almaktadır. 

Aynı yıl ihracattan elde edilen gelir yaklaşık 20.423.000 dolardır. En önemli pazarlar: 
Bangladeş, ABD, Singapur, Brezilya ve Fransa’dır. Kimyon ithalatına gelince; 3.126 ton dış 

alıma karşılık ödenen miktar 5.900.000 dolardır. İthalat yapılan ülkeler arasında Suriye, 

Hindistan ve Çin başı çekmektedir. 

 

Şekil 3: Kimyon Tohumları İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012  

 

En çok ihracatı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden birisi olan kimyon tohumları 
ihracatında 2006-2008 yılları arasında azalma görülmüş ve bu azalma 2008 yılında dip 

noktasına ulaştıktan sonra istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmiştir.   

Anason (Pimpinella L.); ülkemizde 23 türü bulunmaktadır. P. anisum L.’nin kültürü de 

yapılmaktadır. Anason rakı ve diğer bazı alkollü içkilerin imalinde kullanılmaktadır (Seçmen ve 

ark., 2004). Genel olarak anason üretimi ülkemizin batı bölümünde yapılmaktadır. Tabloda yer 
alan yıllar itibariyle toplam anason ihracatı miktar olarak 17.271 ton olup, bundan 47.345.000 $ 

döviz elde edilmiştir. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler; ABD, Brezilya, Almanya, İspanya ve 

Peru’dur. Başta Suriye, Mısır ve ABD ülkelerinden 4.275 ton ithal ettiğimiz anason karşılığında 

8.192.000 dolar yurt dışına çıkmıştır. 

 

 
Şekil 4: Anason Tohumları İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012  
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Anason tohumları ihracat miktarında 2004 yılından sonra bir yavaşlama görülmektedir. 

İthalat miktarı ise 2010 yılında ihracat miktarından fazla olmuştur.  

Adaçayı (Salvia officinalis); yaprakları ve çiçekleri çay olarak kullanılmakta, içerdiği 

uçucu yağlar halk hekimliğinde ağrı kesici, soğuk algınlığını önleyici, dezenfektan başta olmak 

üzere pek çok amaçlar için tercih edilmektedir (Asımgil, 1997; Baydar, 2005). 2004-2010 yılları 
arasında toplam 11.627 ton ihracat karşılığında 36.777 bin dolar gelir elde edilmiştir. 4956 ton 

ithalatı yapılan adaçayı için ödenen tutar 10.323.000 dolardır. 

 

Şekil 5: Adaçayı Yaprakları ve Çiçekleri İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012  

 
Adaçayı yaprakları ve çiçekleri ihracat ve ithalat miktarı grafiği incelendiğinde, diğer tıbbi 

ve aromatik bitkilerin dış ticaretinde görülen azalmanın aksine 2008 yılında hem ihracat hem de 

ithalat miktarında bir artış dikkati çekmektedir.  

Sumak (RhuscoriariaL.); diyabete karşı immunolojik sistemi uyarmakta ve mikrop 

öldürücü etkisinin yanında, damarların daralmasında etkili olarak kanamayı durdurucu özelliği 
bulunmaktadır (Asımgil, 1997). Sekiz yıllık ihracat toplamı 8.712 ton olup elde edilen gelir 

tutarı 12.588 bin dolardır. İsrail, Ürdün, Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD, 

Belçika ve Almanya başlıca ithalatçı ülkeler arasındadır. 884 ton dış alımı yapılan sumak için 

396.000 dolar ödenmiştir.  

Şekil 6: Sumak İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012  

 

Sumak ihracat miktarı küresel kriz dinlemeksizin yıllar itibariyle artış göstermiştir. İthalat 

miktarı ise yurtiçindeki talebe göre bazı yıllarda artmış ve bazı yıllarda ise azalmıştır.  
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Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) uçucu yağı; özellikle parfüm, kozmetik ve 
aromaterapide kullanılır. Ayrıca vücutta serbest radikallerin tutulmasına yardımcı olur, göğüs 

kanseri tedavisinde kullanıldığı da bildirilmiştir. Hafızayı kuvvetlendiren çok değerli bir bitkidir 

(Mindell, 2003). Dinlendirici, sakinleştirici ve kas gevşetici aromatik banyo sularına ve ayrıca 
selülitin sebep olduğu karın çatlaklarını önleyici olarak masaj yağlarına katılmaktadır (Baydar, 

2005). 2004 ile 2011 yılları arasında 4.485 ton biberiye ihracatı yapılmış ve 10.880.000 dolar 

gelir sağlanmıştır. ABD, Hong Kong, Avustralya, Almanya ve Japonya önde gelen ihracat 
yapılan ülkeler arasındadır. 3.586 ton biberiye ithalatı için 3.747.000 dolar döviz çıkışı 

olmuştur. 

Şekil 7: Biberiye İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012 

 

Biberiye ihracat ve ithalat miktarları birbirine yakın bir seyir izlemektedir. Fakat değer 
açısından incelendiğinde, biberiye dış ticaretinin 8 yıllık periyodunda yaklaşık 7 milyon dolar 

fazla verildiği açıkça ifade edilebilir.  

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabraL.); rizomlarından elde edilen drog, mide ve bağırsak 
bozuklukları, kanser tedavisi, hepatit B hastalıklarının tedavisinde ve ağız temizliği için 

kullanılmaktadır (Mindell, 2003). Söz konusu yıllar arasında 2712 ton ihraç edilen meyan kökü 

karşılığında 3.712.000 dolar gelir elde edilmiştir. Meyan kökü ihracatı yapılan ülkeler arasında 
ilk sırayı İsrail alırken, İsrail’i Mısır, ABD, Almanya, İspanya takip etmektedir. İthalat 

açısından değerlendirdiğimizde ise değerler ihracata göre düşük olduğu görülmektedir. 238 

tonluk meyan kökü alımı yapılırken ödenen tutar 636.000 dolardır.  

 

Şekil 8: Meyan Kökü İhracat ve İthalat Miktarı (Ton)  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012 
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Meyan kökü ihracat ve ithalat miktarı grafiği incelendiğinde, 2007 ve 2008 yıllarında 

azalan ihracat miktarının sonraki yıllarda arttığı belirtilebilir. Son birkaç yıldaki meyan kökü 

ithalatındaki artış dikkat çekmektedir.  

Bunların dışında ihracatı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilere bakılırsa, sırasıyla; nane 

(Mentha spp.), ıhlamur (Tilia spp.), çöven (Saponaria officinalis), mahlep (Prunus mahaleb), 
çörekotu (Nigella sativa), böğürtlen grubu, safran (Crocus sativus) ve zencefil (Zingiber 

officinale) gelmektedir. İhracatta değer bakımından Mahlep, ıhlamur ve naneden elde edilen 

gelirin diğer bitkilere göre daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bitkilerden sekiz yıllık süreçte 

6.122 ton ihracat yapılarak 26 milyon 583 dolar gelir elde edilirken 20.577 ton dış alım yapılmış 
ve yurt dışına 17 milyon 326 bin dolar ödeme yapılmıştır. 

Tıbbi ve aromatik bitki ihracatı yapan işletmelerden söz konusu bitkilerin ihracatının daha 
çok işlenmemiş ve bulk (dökme) olarak yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu tarzda yapılan 

ihracat, üreticilere ve ihracatçılara çok gelir kazandırmamakta ve ülke ekonomisine de gerek 

istihdam ve gerekse de hasıla açısından katkı sağlamamaktadır. Bu alanda Ekonomi Bakanlığı,  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ziraat odaları, ticaret odaları, 

üniversiteler ve diğer sivil toplum örgütleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı alanında 

stratejik yol çalışması yapılmalıdır. Tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme alanında 

makineler ülkemizde üretilerek ya da uygun bir şekilde yurtdışından temin edilerek ileri 
teknolojiden yararlanılmalı, katma değer üretilmelidir.    

Yurt içi ve yurt dışında ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin tam bir listesi, toplayıcı, 
aracı, ihraç eden firma ve ilgili devlet kurumlarıyla birlikte hazırlanmalı ve bir veri tabanı 

oluşturulmalıdır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Bu aynı zamanda söz konusu sektörün kayıt 

altına alınmasını sağlayacaktır. 

Küresel rekabet ortamında firmalar bir adım öne çıkabilmek için modern ihracat 

pazarlaması yöntemlerine başvurmaktadır. Bunlardan en önde geleni e-pazaryerlerini kullanarak 

ihracat ve ithalat yapabilmektir (Metin, 2012). Bu bağlamda, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
ihracatının arttırılmasında e-ticarete yönelmeli, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından 

desteklenen alibaba.com, kompass.com, bizeurope.com ve globalsources gibi e-pazaryerlerine 

üye olarak ihracat pazarları arttırılmalıdır. DTM, onay verilen e-pazaryerlerine %70 üyelik 
desteği vermekte ve katma değer vergisi (KDV) tutarı da işletmeler tarafından vergiden 

düşülebilmektedir. 

Modern yöntemlerinin yanı sıra geleneksel ihracat pazarlaması yöntemleri de 

aksatılmamalıdır. Bu bağlamda, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili uluslar arası gıda fuarlarına 

bireysel ve milli düzeyde katılım sağlanmalıdır. Fuarların yanı sıra TÜSİAD, TUSKON ve 

MÜSİAD gibi işadamları dernekleri önderliğinde diğer ülke ve ülke grupları ile dış ticaret 
köprüleri kurularak bu ürünlerin ihracatı arttırılmalıdır. 

Şekil 9: Türkiye’nin 2004-2011 Yılları Arasında Dış Ticareti 

Yıl İhracat (Dolar) İthalat (Dolar) 

2004 63.167.152.820 97.539.765.968 

2005 73.476.408.143 116.774.150.907 

2006 85.534.675.518 139.576.174.148 

2007 107.271.749.904 170.062.714.501 

2008 132.027.195.626 201.963.574.109 

2009 102.142.612.603 140.928.421.211 

2010 113.883.219.184 185.544.331.852 

2011 134.907.073.954 240.841.697.913 

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret Verileri, 2012 
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Türkiye’nin 2004 ve 2011 yılları arasında ihracat ve ithalat değerleri Şekil 9’da 

belirtilmiştir. İhracat değerleri incelendiğinde, 2004 yılından 2009 yılına kadar istikrarlı bir 

şekilde arttığı görülmektedir.  2008 yılının sonlarında ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri 
ve tüm diğer ülkelerde varlığını hissettiren finansal kriz nedeniyle 2009 yılında ihracatımızda 

ciddi oranda bir düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüşten tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı da 

olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 2010 yılından itibaren ihracatta toparlanma başlanmış ve 2011 
yılında 2008 verileri geçilmiştir. İthalat değerleri açısından ise, ihracatta olduğu gibi, finansal 

krize kadar yükseliş trendi varken 2009 yılında sert bir düşüş yaşanmıştır ve daha sonra artmaya 

başlamıştır. 2010 yılı içerisinde yukarıda listelenen ürünlerden 88 milyon dolar civarında gelir 

elde edilmiştir. Bu rakam Türkiye’nin yaptığı ihracatının binde bir gibi çok küçük bir değerdir. 
Önümüzdeki yıllarda sektörün, işlenmiş ve paketlenmiş bitkilerin ihracatı ile Türkiye’nin 

toplam ihracatından daha fazla pay alması gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Tıbbi önemleri bilinen bir gerçek olan, pazar hacminin sürekli arttığı ve artık bazı ülkeler 

için ciddi bir gelir kaynağı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimim ve ticareti ile ilgili 

problemler giderilmelidir. Son sekiz yıllık zaman diliminde dış ticaret açığı verilmediği açıkça 

görülen tıbbi ve aromatik bitkilerin, küresel rekabet ortamında firmalarımızı bir adım daha öne 
çıkarabilmek için geleneksel ihracat pazarlaması yöntemleri ile beraber modern yöntemlere de 

başvurmalıdır.  

Ayrıca, işlenmiş ve paketlenmiş tıbbi ve aromatik bitki ihracatına odaklanmak 
gerekmektedir. Ayrıca bu alanda ulusal tanıtım platformlarının oluşturulup tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması söz konusu ürünlerde pazar payının 

artırılmasına katkı sağlayacaktır. Son yıllarda Çin başta olmak üzere uzakdoğu menşeli 

ürünlerin değerini yitirmesi ve Türk ürünlerinin Ortadoğu ve Avrupa’da daha fazla tercih 
edilmesinden istifade edilerek markalaşmaya gidilmelidir.   

Ekonomi Bakanlığı,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ziraat 

odaları, ticaret odaları, üniversiteler ve diğer sivil toplum örgütleri ile tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ihracatı alanında stratejik yol çalışması yapılmalı ve bitki üreticileri ve ihracatçıları 
ihracat konusunda eğitilmelidir.  

Bununla birlikte zengin bir floraya sahip olan ülkemizde bu bitkilerin doğadan toplanması 

ve üretimi konusunda halk bilinçlendirilmeli, doğa tahribatının önüne geçilmeli ve asla 
soylarının tükenmesine izin verilmemelidir. Bu bitkilerin kültür yoluyla üretilmeleri için 

gerekirse diğer sanayi ürünlerinde olduğu gibi devlet üreticileri desteklemelidir. Kaliteli ürün 

elde edebilmek için ürünlerin hasadından pazarlanmasına kadar sık sık denetim yapılmalı 
standartlara uymayan ürünler pazarlanmamalıdır.  
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ÖZET: Tarihi çok eskilere dayanan Rezene, halk ilacı olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bir 
bitkidir. Ülkemizde, rezene bitkisinin köklerinin, meyvelerinin veya tohumlarının aromatik 

bölgeleri, kurutularak bitkisel çay olarak tüketilmektedir. Bu çalışmanın amacı Bilecik ilinde 

tüketime sunulan rezene çayının, kimyasal özelliklerini belirlemek, elde edilen bulguların Türk 
Standartları Enstitüsü TS 12933 Bitkisel Çaylar Standardı’na göre uygunluğunu 

değerlendirmektir. Bu amaçla Bilecik ilinde tüketime sunulan 12 adet açık ve 15 adet ambalajlı 

toplam 27 adet rezene çayı örneğinin kimyasal özellikleri (Toplam kuru madde (%), Toplam 

Kül (%), %10’luk HCl’de çözünmeyen kül (%) ve boya) belirlenmiştir. Rezene çayı 
örneklerinin toplam kuru madde (%),Toplam Kül (%), %10’luk HCl’de çözünmeyen kül (%) 

oranları sırasıyla %78.15-93,17, %2.12-4.27, %0.12-0.52 aralığında bulunmuştur. Örneklerin 

hiçbirinde boya bulunmamıştır. Elde edilen bulguların sonucunda, Türk Standartları Enstitüsü 
TS 12933 Bitkisel Çaylar Standardı’na göre açık rezene çay örneklerinden 4(%14,81) rezene 

çayı örneği, ambalajlı rezene çay örneklerinden 2(%7,41) rezene çay örneği kuru madde miktarı 

(%) yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rezene Çayı, Kimyasal Özellik, Bitkisel Çay 

DETERMINATION OF CHEMICAL PROPERTIES OF FENNEL TEAS 

CONSUMED IN BILECIK 

ABSTRACT: The fennel is a medical and aromatic plant which has historical backround. The 

people use it as a medicine. In Turkey, the aromatic parts of the fennel plant root, fruit and seed 

are used as a herbal tea after drying plant process. The aim of this study is to determine 

chemical characteristics of the fennel tea in Bilecik and also to evaluate conformity of chemical 
characteristics of the fennel tea on the basis of TS 12933 standart on the herbal tea of Turkish 

Standards Institution. First of all, 27 samples of the fennel tea (12 unpacked and 15 packed) 

were randomly collected from  local dealers. These samples were analysed to determined  
percentage of total dry matter, total ash, dye paint and ash which is insoluable in HCl of 10%. 

The results of analysis  are 78,15-93-17%, 2,12-4,27%, 0,12-0,52% , respectively. In addition, it 

was determined that the samples do not consist dye paint. As a conclusion, percentage of total 

dry matter of the 6 samples (4 samples unpacked which is 14,81% of the all samples, 2 samples 
packed which is 7,41% of the all samples) are not conformative in terms of percentage of total 

dry matter on the herbal tea of Turkish Standards Institution ( TS 12933 standard) 

Key Words: Fennel Tea, Chemical Properties, Herbal tea 

GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler hoşa giden koku ve lezzetlerinden dolayı başta ilaç olmak üzere 

baharat, çay, uçucu yağ gibi pek çok alanda kullanılmaktadır (Baydar ve ark., 2001). Özellikle 
tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin 

artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. (Kumar, 2009). Tıbbi ve 

aromatik bitki olarak eski çağlardan beri bilinen, rezene de, (Foeniculum vulgare Miller subsp. 
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vulgare var. dulce (Miller)) Apiaceae familyasına ait olup, ülkemizde bölgelere göre “raziyane, 

arapsaçı, irziyan ve mayana” adları ile tanınmaktadır (Baytop, 1999; Davis, 1978; Karaca, 

1998). Rezene ülkemizin Kuzey Anadolu bölgesinde yabani olarak bulunur (Zeybek, 1960), 
bununla birlikte bahçe kültürü şeklinde ziraatı yapılan bir baharat ve ilaç bitkisidir (Özkan, 

1999).  Rezene, baş dönmesi, damar tıkanıklığı, mide ve barsak gazları için, böbrek ve mesane 

taşlarını düşürücü ve iltihapları kurutucu bitki çayları ile kurt düşürücü, sinir yatıştırıcı ve 
vücudu kuvvetlendirici olarak drog karışımları kullanılmaktadır (Başer ve ark., 1986). 

Günümüzde hem keyif almak amacıyla hem de sağlık açısından olumlu etkilerinden dolayı, en 

yaygın olarak tüketilen bitkisel kökenli doğal ürünler bitki çaylarıdır (Ivanova ve ark., 2005). 

Bitkisel çaylar; bitkilerin köklerinin, kök gövdelerinin, dal sürgünlerinin, yapraklarının, 
çiçeklerinin, kabuklarının, meyvelerinin veya tohumlarının hos kokulu (aromatik) kısımlarının 

kurutularak, kaynar suda içime uygun hale getirilmesi ile hazırlanmaktadır. (Michels, 2000). 

Son zamanlarda tüketiciye yönelik kullanıma hazır demlik poşetler ve yaygın olarak fincan 
poşetler şeklindeki bitkisel çaylar sıklıkla kullanılmaktadır. Bitkisel çayların kimyasal bileşimi, 

genel olarak bitki türü ve kombinasyonuna bağlıdır. Her grup bitki, belirgin ve hoşa giden koku 

bileşenleriyle diğerlerinden ayrılır (Akgül ve Ünver, 2001). Bitkisel çay üreten işletmelerin, 

farklı hammaddelerle bitkisel çay yapmasının yanında aynı işletmede bile hammaddelerin 
değişik karışım oranlarında kullanılması, bitkisel çayların kimyasal bileşiminde farklılığa neden 

olmaktadır. Genellikle küçük bir sanayi dalı olarak çalışan işletmelerde üretilen bitkisel çayda, 

standart ürün elde etmek oldukça zordur Bununla beraber uygun olmayan şartlarda muhafaza 
edilen ve üretim hataları bitkisel çaylarda kusurlara neden olabilir. Bu nedenle her zaman 

standart ve kalitede bitkisel çay üretimi olmamaktadır. Bu çalışma, Bilecik ilinde tüketime 

sunulan rezene çaylarının kimyasal kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Materyal  

Bilecik ilinde mevcut satış yerlerinde tüketime sunulan 12 adet açık ve 15 adet ambalajlı 
toplam 27 adet rezene çayı numunesi, rutin satış prosedürüne ve ambalaj materyaline müdahale 

edilmeden tesadüfi örnekleme yöntemine göre temin edilip soğuk zincir altında laboratuara 

getirilmiş ve analizler tamamlanıncaya kadar buzdolabı koşullarında (4

C) muhafaza edilmiştir. 

Metot 

Rezene çayı numunelerinin Toplam kuru madde (%), Toplam Kül (%), %10’luk HCl’de 
çözünmeyen kül (%) ve boya analizleri, bitkisel çay standardında önerilen metoda göre 

belirlenmiştir (Anonim, 2003).   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırma sonucunda, incelenen toplam 27 adet rezene çayı örneğinin; Toplam 

kuru madde miktarı, Toplam kül miktarı, %10’luk HCl’de çözünmeyen kül miktarı ve boya 

varlığı değerleri, Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan çalışmada, rezene çayı örneklerinin toplam 

kuru madde miktarı değerleri, %78,15-93,17 arasında, ortalama olarak %89,72, toplam tül 
miktarı değerleri, %2,12-4,27 arasında, ortalama olarak %3,14, %10’luk HCl’de çözünmeyen 

kül miktarı değerleri, %0,12-0,52 arasında, ortalama %0,30 olarak tespit edilmiştir. Örneklerin 

hiçbirinde boya bulunmamıştır. Türk Standartları Enstitüsü TS 12933 Bitkisel Çaylar 
Standardı’na göre Bitkisel çaylarda olması gereken toplam kuru madde miktarı en az %90, 

Toplam kül miktarı en çok %9, kül (%10’luk HCl’de çözünmeyen) miktarı en çok % 2 olması 

gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2003). Elde edilen bulguların sonucunda, açık rezene çay 
örneklerinden 4 (%14,81) rezene çayı örneği, ambalajlı rezene çay örneklerinden 2 (%7,41) 

rezene çay örneği kuru madde miktarı (%) yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. Toplam 

kül miktarı ve kül (%10’luk HCl’de çözünmeyen) miktarı Türk Standartları Enstitüsü TS 12933 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

339 

 

Bitkisel Çaylar Standardının belirlediği sınırlar içerisinde saptanmıştır. Elde edilen bulgular 
örneklerin tümünde farklı oranda tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda, bazı faktörlere bağlı 

olarak bitkisel çayların kimyasal bileşenleri arasında farklılık gösterdiği belirtilmiştir (Akgül ve 

Ünver, 2001; Bahtiyar, 2007; Mimica ve ark., 1993). Değişik araştırıcıların bulguları ve 
araştırmada bulunan sonuçların farklı olması, bitkisel çay üretiminde farklı hammadde ve/veya 

üretim tekniklerindeki farklılıklardan ve depolama şartlarından kaynaklandığı söylenebilir 

SONUÇ 

Sonuç olarak, ürünün raf ömrünün uzatılması, her zaman standart kalitede ürün üretimi ve 

halk sağlığı açısından, üretimde standardizasyon gereklidir. Bununda üretimde iyi bir 

teknolojinin kullanımı ve bilinçli uygulamalarla mümkün olabileceği düşünülmektedir.    

 
Tablo 1. Rezene Çayı Örneklerinin Kimyasal Analiz Sonuçları  

Örnek No Kuru Madde (%) Toplam Kül (%) Kül
**

(%) Boya 

1 93,17 3,62 0,16 - 

2 91,21 2,39 0,42 - 

3 78,25 2,33 0,37 - 

4 89,1 3,69 0,33 - 

5 90,32 3,25 0,45 - 

6 91,14 3,44 0,35 - 

7 79,22 2,12 0,36 - 

8 92,26 2,42 0,33 - 

9 84,41 3,95 0,51 - 

10 92,41 4,27 0,52 - 

11 90,15 3,44 0,25 - 

12 90,45 2,34 0,16 - 

13
*
 90,8 2,23 0,12 - 

14
*
 90,25 3,92 0,12 - 

15
*
 91,08 4,24 0,33 - 

16
*
 93,1 3,11 0,13 - 

17
*
 90,5 2,41 0,39 - 

18
*
 91,2 2,45 0,29 - 

19
*
 92,18 3,49 0,22 - 

20
*
 92,65 2,4 0,21 - 

21
*
 89,2 4,21 0,18 - 

22
*
 91,56 3,96 0,14 - 

23
*
 91 2,49 0,34 - 

24
*
 92,85 2,62 0,3 - 

25
*
 93,06 3,56 0,48 - 

26
*
 78,15 2,61 0,32 - 

27
*
 92,81 3,72 0,38 - 

Ortalama 89,72 3,14 0,3 - 

En az 78,15 4,27 0,12 - 

En Çok 93,17 2,12 0,52 - 

 (*)Ambalajlı Rezene Çayı,  (**) %10’luk HCl’de çözünmeyen kül, (-) Tespit edilmemiştir 
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ÖZET: Tıbbi bitkilerin kullanımı ve önemi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bitkilerden biri olan 

çayın gündelik hayatımızda önemli bir yeri vardır. Yaklaşık 5000 yıl önce Çin İmparatoru Shen 
Nung sıcak suyun içine düşen bir yaprağın suyun rengini değiştirdiğini görünce çay denilen bu 

dünya gezginin maceralı serüveni başlamıştır. Camellia sinensis, nemli iklimlerde yetişen 

yaprak, sürgün ve tomurcukları içecek maddesi üretmekte kullanılan bir bitkisidir. Çayın 
anavatanı Çin ve Hindistan olarak kabul edilir. Morfolojik olarak 3 tipi bulunmaktadır. Bunlar 

C. sinensis, C. assemica ve C. combodia ’dır. Ancak bu üç varyasyon dünyadaki hibritler nedeni 

ile ikinci plana atılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı ve diğer sağlık sistemlerinde astım tedavisi, 
göğüs anjini, periferik damar hastalığı ve kroner arter hastalığında kullanılmaktadır. Bunların 

dışında antioksidan özelliği olduğu da bilinmektedir. Aynı bitkiden elde edilen siyah ve yeşil 

çay arasındaki fark, yeşil çayın daha az işlemden geçirilmesi ve oksidasyona uğramamasıdır. Bu 

nedenle siyah çayın tıbbi kullanımını içermekle yeşil çayın antioksidan özelliği daha fazladır. 
Yeşil çay kanser riskini oldukça azaltmakla beraber içindeki EGCG (Epigallokateşin Gallat) 

adlı kimyasal madde sayesinde oluşan kanser hücrelerinin gelişmesini önlemektedir. EGCG, 

vitamin C’ye göre 100 kat, vitamin E’ye göre 25 kat daha fazla antioksidan etki gösterir. Bu 
çalışmada yeşil çay ile ilgili Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Camellia sinensis, Yeşil çay 

THE ADVENTURE OF THE GREEN TEA FROM PAST TO THE PRESENT 

ABSTRACT: The use and importance of medical plants dates back as old as the human history. 

One such medical plant, namely, the tea plays a very important role in our daily life. 
Approximately 5000 years ago, when the Chinese emperor Shen Nung observed the change in 

coloring of its leaf.which submerged in water, the adventure of the tea has begun. Camelia 

sinensis, which grows in damp environments, has its own specific leaves, outgrowths and 
sprouts enabling the making of a drink called tea. The tea is considered as it’s native to China 

and India It morphologically comes in three types. These are C. sinensis, C. assemica ve C. 

combodiaHowever, these three variations are not considered as mainstream due to the hybrids 

on earth. Camellia sinensis is used for treating asthma, breast angines, peripheric venal diseases 
and croner arter disesases in traditional Chinese medicine as well as other medical cultures. It is 

also known to possess antioxidant features. The main difference between the black and green 

tea harvested from the same plant lies in being less processed and avoid exposure to oxidation. 
Therefore, despite the use of medical purpose, such as black tea, green tea's antioxidant property 

is greater. While green tea reduces the risk of cancer a great deal, it also disables the progression 

of the malign cell growth in the human body due to the chemical named EGCG it has. EGCG 
contains such an amount of antioxidant, when compared, that one can measure it to be 100 

times more than the vitamin C and 25 times more than the vitamin E. In this study, we consider 

the research on the green tea carried out in Turkey as well as in the world.  

Key Words: Antioxidant, Camellia Sinensis, Green tea  
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GİRİŞ 

Camellia sinensis, Theaceae familyasına ait, Çin, Japonya, Kuzey Hindistan, Endonezya 

gibi Doğu ve Uzakdoğu ülkelerinde yetişen ve uygun iklim koşullarına sahip diğer ülkelerde de 
kültürü yapılan, binlerce yıldan beri tanınan bir bitkidir. Bu bitkinin önemi; yapraklarının 

dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın hazırlanılmasında kullanılmasıdır. 

Çayın, statü sembolü ve şifa veren bir içecek olması sebebiyle, yüzyıllarca Asya kültüründe 
önemli bir yeri olmuştur. Eski zamanlardan bu yana çay, Çin’de pek çok değişik hastalığa karşı 

ilaç olarak kullanılmıştır. İlk belgelerde, çayın tadının belirgin şekilde acı olduğu bildirilmiştir. 

O zamanlarda çaya “acı çay” da denmesi, bu ifadeyi desteklemektedir. 

Günümüzde araştırmacılar “acı çay” ifadesinin nedeninin; o dönemlerde taze koparılmış 

çay yapraklarının dekoksiyonun hazırlanıp tüketilmesinden kaynaklandığını düşünmektedirler. 

Çayın, ilaç olarak kullanımından içecek olarak kullanımına geçilmesi M.Ö. 1124-222 yılları 
arasına denk düşmektedir ve M.Ö. 221-206 arasındaki dönemde çayın popülaritesi gün geçtikçe 

artmış ve tıbbi çay, tonik çay’a dönüşmüştür. İkisi arasındaki fark ise; tıbbi çay, tedavi edici 

olarak kabul görürken, tonik çay insan sağlığını, ileride oluşabilecek rahatsızlıklara karşı 
korumak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Zaten Çin halk tıbbının dayandığı ve benimsediği 

temellerden biri de sağlımızı kaybetmeden korumak olduğundan, çayın bu kullanımı dikkat 

çekici olmuştur. O günden sonra, çay hem içecek hem de bazı durumlarda ilaç olarak kabul 

görmüş bir bitki olarak günlük hayattaki yerini almıştır (Ağca, 2007). 

M.Ö.206-M.S.220 yılları arasında çay içimi hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış ve 

Materia Medica’da çayın tıbbi etkileri; bitkisel zehirlere karşı bir antidot, baştaki şişlik ve 
apselere karşı ve uyku önleyici olarak bildirilmiştir. Dönemin ünlü cerrahlarından Hua Tuo, 

tezinde çayın etkilerini, “acı çay içmek, insanı daha iyi düşünür hale getirir” diyerek 

özetlemiştir. Son dönemlerini yaşadığını düşünen yaşlı hanedanlar, uzun ömür toniği olduğunu 
düşündükleri çayı devamlı içmişlerdir. 

M.S. 220-280’li dönemde ise insanlar, çok fazla alkol tüketimine bağlı oluşan sıkıntılarını 

gidermek için çay içmeye başlamışlardır. Çay, alkol ve etkilerine karşı kullanılan popüler bir 
ilaç haline gelmiştir. O dönemin insanı, çok fazla ve sıklıkla içilen çayın kronik uykusuzluğa 

neden olacağını da bilmekteydi. Çay bitkisinin kültür, hasat ve üretim koşulları ile ilgili 

gelişmeler M.S. 618-906 yılları arasına rastlamaktadır. Bu dönemde yeşil çay ilk defa elde 
edilmiş ve çay artık Çin’in ulusal içeceği olarak değer görmeye başlamıştır (Weisburger, 1997; 

Chen, 2002). 

M.S. 960-1279 yıllarında da Çay popülaritesi artmaya devam etmiş ve çay evleri açılmaya 

başlanmıştır. Bu çay evlerinde kişi, çay içip rahatlayarak güzel vakit geçirmektedir. Siyah çay 

üretimi ise ilk defa M.S.1368-1644 yıllarında yapılmış ve ihraç edilmeye başlanmıştır. Çin’de 

M.S.618-1911 yılları arasında çay ile ilgili olarak yazılan pek çok kitaba rastlamak mümkündür 
ve bu kitaplar 3 kategoriye ayrılabilirler; Bitkisel tedavi ile ilgili kitaplar, çay kullanımı ile ilgili 

kitaplar, genel tarih kitapları. Bu kitaplardan yapılan özetlemeye göre; o dönemlerde çayın pek 

çok farklı fizyolojik ve terapatik etkilere sahip olduğu düşünülmüştür. Bu etkileri örneklersek, 
uyku giderici, sakinleştirici, baş ağrısına karşı, susuzluğu giderici, ateş düşürücü, detoksifikan, 

sindirime yardımcı, zindelik verici, göğüs hastalıklarına karşı pektoral, dişleri güçlendirici ve 

diüretiktir. 

Eski dönemlerde çayın ilaç olarak kullanılmasına ek olarak, günlük içecek olarak da 

tüketilmesi, insan sağlığına en azından iki önemli katkı sağlamıştır. Birincisi, çay insanların 

suyu kullanma alışkanlıklarını değiştirmiştir. Eski zamanlarda, insanlar susadıklarında doğal, 
hiç işlem görmemiş, yani patolojik mikropları içerme ihtimali yüksek olan suyu içerlerdi. Çay 

içiminin benimsenmesiyle birlikte, insanlar çay infüzyonu hazırlamak için kaynar su 

kullanmaya başlamışlardır. Bu uygulamanın, bilmeden de olsa, o dönemlerde pek çok 
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enfeksiyonel hastalığa karşı bir önlem oluşturduğu kitaplarda belirtilmektedir. İkinci olarak ise, 
yine o dönemlerde çay, alkollü içeceklerin yerine konabilen en iyi alternatif olmuş ve böylece 

alkol tüketiminin azaldığı bildirilmiştir. 

M.Ö. 350’de yazılan, eski bir Çin Sözlüğü olan Erh Ya’da, çay tarımının Çin’in iç 

kısımlarında başladığı belirtilmiştir. Geleneksel çay içimi Japonya’ya 6. yy. ’da gelmiştir. Daha 

sonra, bu içecek imtiyazlı bir çevre tarafından tüketilmeye başlanmış ve sadece 700 yıl önce 
herkes tarafından tüketilebilen popüler bir içecek olmuştur (Weisburger, 1997; Chen, 2002). 

1580’lerde Avrupa ve Uzakdoğu ticaretinin başlamasıyla bu gizemli içecek Batı kültürüyle 
tanışmıştır. 1600’lerin ortalarında Büyük Britanya, güçlü deniz filolarıyla Avrupa’nın çay 

ticaretiyle ilgilenmeye başlamış ve çayın içecek olarak yayılmasında büyük bir rol oynamıştır. 

1700’lerin ortalarında, Büyük Britanya, savaşın neden olduğu parasal problemlerini aşmak için, 

çayın ithalatında ekstra vergiler koymuş ve Amerikan kolonileri, Boston Çay Partisi 
önderliğinde bu vergilendirme sistemini boykot ederek, çay tüketimini azaltmışlardır. 

1800’lerin başında çay o kadar popüler olmuştur ki; İngilizler, Çin’den satın alacakları çay 
bitkisini, Hindistan’dan ithal etikleri afyon karşılığında almaya başlamışlardır. Amerikalılar ise, 

çay ticaretinde, İngiliz tekelinden kaçmak için, Çin’den almak istedikleri çaya karşılık vermeleri 

gereken afyon drogunu Osmanlı İmparatorluğundan ithal etmişlerdir. Yüzyıllar boyunca fazlaca 
korunarak sadece Çin’de yetiştirilen çay bitkisinin tohumları, 1840 yılında İskoçlu botanikçi 

Robert Fortune tarafından kaçırılmış ve böylece bitkinin kültür çalışmaları da dünyada 

yayılmıştır (Nabor, 2004). 

Türkiye’de çay yetiştirme konusunda ilk girişimin Tanzimat Devrinde 1888 yılında 

yapıldığı, dönemin yazılı belgelerinden anlaşılmaktadır. Edinilen bilgilere göre; Çin’den çay 

fidanları ve tohumlarının getirildiği ve getirilen bu tohum ve fidanların Bursa ilinde denendiği, 
ancak ekolojik özelliklerin çay yetiştiriciliği için uygun olmaması nedeniyle her iki denemeden 

de sonuç alınamadığı belirtilmektedir (Ağca, 2007). 

Çay tarımı ile ilgili ilk önemli girişim ise 1917 yılında olmuştur. Batum ve çevresinde 

incelemeler yapmak üzere, bölgeye aralarında Halkalı Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza 

Erten’in de yer aldığı bir heyet gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, 

Batum ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde çay ve narenciye bitkilerinin 
yetiştirilebileceği belirtilmiştir. 

1.Dünya savaşından sonra bölgede yaşanan ekonomik ve sosyal bunalımlar, işsizlik 
dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına gelir kaynağı ve iş alanları yaratılmasını 

zorunlu hale getirmiştir. TBMM’nde 1924 yılında, Rize ili ve Borçka Kazasında çay 

yetiştirilmesine dair 407 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu kanun ile yasal güvenceye 
kavuşturulmuştur. Bu kanuna göre başlatılan çay üretimi çalışmalarının yürütülmesinde 

zamanın Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin görevlendirilmiştir (Gündoğan, 2006). 

Günümüzde bu bitkinin pek çok ülkede ticari amaçla kültürü yapılmaktadır. C. sinensis 
bitkisinden ticari ürün hazırlanmasında en önemli işlem fermantasyondur. Bu fermantasyonun 

derecesi çayın tipini ve kalitesini etkiler. Buna göre ticarette üç tip üründen söz edilir. 

1. Fermente olmamış çay (yeşil çay) 

2. Yarı fermente olmuş çay (oolong çay) 

3. Tam fermente olmuş çay (siyah çay) (Yamamato ve ark., 1997). 
Her üç tip çayda Camellia sinensis bitkisinin tomurcuk ve ilk 2 yaprağından elde 

edilmektedir.  
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Şekil 1:  Oonlong çay       Yeşil çay             Siyah çay 

Dünyada Ve Türkiye’de Çayın Durumu  

Dünya üzerinde çay bitkisi, kuzey yarımkürede yaklaşık 42 

enlem derecesinden, güney yarımkürede 27 enlem derecesine kadar 
olan kuşak üzerinde yetiştiriliyor. Yağışın bol ve iklimin sıcak 

olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin 

ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlıdır. Hindistan, Çin, Sri 

Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak 
yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. 

Başta bu ülkeler olmak üzere Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede 

ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştiriliyor. 

Dünyada çay tarım alanları yaklaşık 2 milyon 500 bin 

hektardır ve bu alanın yüzde 86'sı Asya, yüzde 9'u Afrika, geri 

kalan yüzde 5'lik kısmı Güney Amerika ve Okyanusya kıtalarıyla 
Rusya'da bulunuyor. 

Dünyada kuru çay üretimi 2 milyon 600 bin tondur. Bu miktar 

üretimin yüzde 82,5’i Asya, yüzde 14,7’si Afrika, yüzde 2,8’i 

Güney Amerika ve Okyanusya kıtalarıyla Rusya'da yapılıyor. 
Dünyada tüketim amaçlı çay ithalat miktarı ise 1 milyon 117 bin 

tondur. İthalatın yüzde 27.9'u Asya, yüzde 16.8'i Afrika ülkeleriyle 

yüzde 14.4'ü İngiltere ve İrlanda, yüzde 9.9'u Rusya Federasyonu ve geri kalan yüzde 3.1'i ise 
diğer ülkeler tarafından yapılıyor. Yıllık kişi başına çay tüketim miktarları yüksek olan ilk 5 

ülke ise, İrlanda ( 3.17 kg ), Kuveyt ( 2.66 kg ), İngiltere ( 2.46 kg ), Türkiye ( 2.36 kg ), Katar ( 

2.00 kg )’dır. Türkiye, çay tarım alanlarının genişliği bakımından, dünyada üretici ülkeler 
arasında 6. sırada, kuru çay üretimi yönünden 5. sırada, yıllık kişi başına tüketim bakımından 

ise 4. sırada yer alıyor (Anonymous, 2012a). 

Dünyada yılda ortalama 700 bin ton yeşil çay üretilmekte, üretici ülkeler sıralamasın da 

450 bin tonla Çin 1. sırada yer almaktadır. Japonya, Endonezya, Vietnam, Hindistan ve Sri-
Lanka diğer üretici ülkelerdir. Dünyada tüketimi hızla artmakta olan yeşil çay, ülkemizde de 

henüz tanınmaya başlanmıştır. Türkiye çaycılığına katkıda bulunmak ve Türk insanını yeşil 

çayla tanıştırmak amacıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Çay ve Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde "Türk Yeşil Çayı Deneme Üretimi" adlı proje 

yürütülmüştür. Taşlı dere Çay Fabrikası'nda kurulan pilot ünitede 7-21 Ekim 2003 tarihleri 

arasında deneme üretimleri yapılmıştır. Halen Taşlıdere Çay Fabrikası’nda 20 ton/gün çay 

işleme kapasitesine sahip bir ünite üretimine devam etmektedir (Anonymous, 2012b). 

Camellia sinensis (l.)  Bitkisinin Botanik Özellikleri 

Alem: Plantae (Bitkiler) 

Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular) 
Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler) 

Takım: Ericales 

Familya: Theaceae (Çaygiller) 
Cins: Camellia 
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Tür: C. Sinensis 
Bu bitki, Türkiye’nin yerli bitkilerinden olmamakla birlikte, yetiştirilmektedir. Vatanı olan 

Çin’de yabani olarak yetiştiği zaman 10-12 m’yi bulan yüksekliği, kültürde 2 m’yi aşmaz. 

Yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Bitkinin gövdesi esmer ya da koyu esmer renktedir. Yapraklar 
basit, saplı, bazen stipulasız ve alternan dizilişlidir. Lamina derimsi, koyu yeşil renkli, eliptikten 

dar eliptiğe kadar değişir. Yaprak kenarlarındaki dişler geniş açılı, içe kavisli ve siyah uçludur. 

Çiçekleri gösterişli ve yaprakların koltuğunda tek tek veya 2-3 tanesi bir arada bulunurlar. 
Kaliks alt tarafta birbirine yapışmış 5-7 sepalden ibarettir. Korolla 7-8 petalli, petaller beyaz 

renkli, oval şekillidir. Stamenler tabanda birleşirler. 3 karpelden yapılmış bir ginekeum’a 

sahiptir. Stilus basit ve stigma 3 parçalıdır. Çay bitkisinin çiçek açma zamanı tipine ve gelişme 

ortamına göre değişir. Rize bölgesinde genelde Ağustos ayında çiçek açar ve Aralık ayının 
sonunda çiçeklenme sona erer. Sıcak iklime sahip ülkelerde yılın hemen hemen her ayında bitki 

çiçeklidir. Meyve, her gözünde 1-2 adet tohum bulunan, 3 gözlü bir kapsüldür. Meyvelerin 

oluşması yaklaşık bir yılda tamamlanır. Olgunlaşmadan önce yeşil olup, kalın kabuklu, 2,5 cm 
çapında, kısa saplıdır. Meyve olgunlaştığında tohumlar kahverengi olur ve bölmeler açılarak 

tohumlar dökülür. Tohumlar genelde 1-2 cm çapında ve küremsidir (Baytop, 1963; Davis, 1967; 

Gündoğan, 2006). 

Çay Bitkisinin İklim Ve Toprak İstekleri 

Çay yetişmesine etki yapan en önemli etken iklim ve topraktır. Yıllık sıcaklık 

ortalamasının 14
o
C’nin altına düşmemesi, toplam yıllık yağışın 2000 mm’den az olmaması ve 

aylara göre dağılımının düzenli, bağıl nem oranının ise en az % 70 olması, çay bitkisinin normal 

gelişimi için gerekli olan koşullardır.  

Çay bitkisi kumdan kile değin değişen yapıdaki asit tepkimeli topraklarda 
yetişebilmektedir. Çay bitkisi kalsiyumu sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle gelişme ortamının 

asit tepkimeli olmasını ister. Çay bitkisi genelde pH 4,5-6 arasında olan topraklarda optimum 

gelişme gösterir. Toprak pH’sı asit ya da alkali yöne doğru gittikçe, bitkinin gelişmesi olumsuz 
yönde etkilenir (Taşkın, 2007).  

Üretim Tekniği 

Çay bitkisi başlıca iki şekilde üretilir.  Tohumla (generatif) ve çelikle (vegatatif). 
Ülkemizdeki çaylıkların tamamına yakını tohumla üretilmiştir. Çay bitkisinde çoğunlukla 

görülen yabancı döllenme nedeniyle geniş ölçüde bir melezleşme olmakta ve birçok melez tipler 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üretimde tohum yerine çelik kullanılması daha uygun 

olmaktadır.  

Çelikle Üretim: Çelikle üretim, klon olarak belirlenen ocaklardan alınan çeliklerden uygun 

köklü fidan yetiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Çelikle üretilen çay fidanları damızlık olarak 
seçilen çay bitkisinin tüm özelliklerini gösterir. Bu nedenle çelikle üretim dünyada yaygın 

şekilde kullanılan üretim şeklidir.  

Çelikle üretimde damızlık olarak kullanılacak çay bitkisinin seçimi büyük önem taşır. Çelik 

için bitki seçiminde, üstün nitelikli, bol ürün veren, hastalık ve zararlılara dayanıklı, 

adaptasyonu iyi bitkiler damızlık olarak kullanılmalıdır. Klon olarak belirlenen çay bitkisinde; 
yapraklar sık ve toplama tablası yüksek, dallanma kabiliyeti fazla, körleşme az ve boğum araları 

uzunca olmalıdır. Seçilen bitkilerin, en az 8 yaşını doldurmuş, normal şekilde budanmış ve 

budamadan sonra sayılan özellikleri göstermiş olmaları dikkate alınmalıdır.  

Seçilen iyi nitelikli çay ocakları Kasım-Aralık veya Mart aylarında budanır. Budamadan 

sonra gelecek sürgünlerden ürün toplanmaz. Bu sürgünler Temmuz’un yarısı ile Ağustos’un ilk 

haftasına kadar çelik alınacak bir gövdeye sahip olurlar. En ideal çelik zamanı bu dönmedir. 
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Çay kalemi, sürgün gövdesi büküldüğü zaman yay gibi esneklik gösteren, gövde rengi orta 

kısımlarda açık kahve-sarı renk almış, yaprak araları en az 3 cm mesafeye erişmiş senelik 

sürgünlerdir. Çay çeliği, çay kalemlerinin uçtaki yeşil gövdeli otsu kısımla, alttaki fazla 
sertleşmiş, kalınlaşmış kısımlar atıldıktan sonra geride kalan dal parçasının bir yaprak bir 

boğum arası almak üzere kesilmesiyle elde edilen bölümleridir.  

Çay çeliğinden fidan üretimi, çelik yastıklarında ya da çelik tavalarında yapılabileceği gibi, 

son yıllarda geniş uygulama alanı bulan naylon torbalarda ve plastik tünelde de yapılabilir 

(Taşkın, 2007). 

Budama: Çay bitkisi doğada gelişmeye bırakıldığında ağaç şekline dönüşür. Böyle bir durumda 

yaprak hasadı güçleştiği gibi, sürgün verimi de düşer. Bu nedenle çay bitkisi, toprağa yakın 

yükseklikte dallandırarak, düzgün bir toplama seviyesi ve bol sürgün oluşumunu sağlamak 
amacıyla budamaya tabi tutulur.  

Çaylıklara Gübre Verilme Zamanı ve Miktarı 

Çaylıklara öncelikle organik gübreler verilmelidir. Yeterli organik gübrenin verilemediği 
durumlarda, toprağı bitki besin maddelerince zenginleştirmek amacıyla kimyevi gübreler 

kullanılır. 

Toprağa verilecek çiftlik gübresinin miktarını, toprağın organik madde kapsamı ve toprak 

yapısı belirlemekle birlikte, çaylıklara 3-4 senede bir, dekara 3 ton ahır gübresi verilebilir. Ahır 

gübresi budamadan önce verilmelidir. Budanan çaylıklara Mart-Nisan, diğer çaylıklara ise 

Kasım-Aralık aylarında gübre verilebilir. Gübre çay ocaklarının arasına taç iz düşümü dikkate 
alınarak eşit kalınlıkta serilmeli ve hafif çapa yapılarak toprağa karıştırılmalıdır. Yapılacak 

çapanın derinliği 5 cm’yi geçmemelidir.  

Kimyasal gübreler çaylıklara toprak yüzeyine düzgün şekilde serpilerek uygulanır. Düz 

alanlarda kurulu çaylıklarda gübreler, bitkinin taç iz düşümü dikkate alınarak, daire şeklinde 

bitki etrafına serilerek verilmelidir. Meyilli alanlardaki çaylıklara da olanaklar elverdiğince, 
gübreler eşit ve düzgün şekilde toprak yüzeyine serpilerek verilebilir. Dar teras yapılmış 

alanlardaki çaylıklarda ise gübreler, terasın iç ya da yukarı kısmına, toprak yüzeyine serpilerek 

uygulanır.  

Gübreler hiçbir zaman çaylıkların üzerine serpilerek verilmemelidir. Bu şekilde yapılan 

gübreleme, çay bitkisinin yapraklarında zarar meydana getirmekte ayrıca, gübrenin büyük bir 

bölümü toprağa ulaşmadan, yağmurla yıkanıp gitmekte, bitki bu gübreden 
faydalanamamaktadır.  

Toprağa verilecek kimyasal gübre miktarı toprak analizleri sonucunda belirlenmelidir. Son 
yıllarda yapılan toprak analizleri sonucunda çay bahçelerinde kullanılacak en uygun kimyasal 

gübrenin 25:5:10 (N:P:K) bileşimindeki kompoze gübre olduğu tespit edilmiş olup, her yıl 

dekara 70 kg kompoze gübre verilmesi önerilmektedir (Taşkın, 2007). 

Hasat 

Yaş çay ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucundan itibaren, tepe tomurcuğu 

ve tepe tomurcuğunu takip eden birinci ve ikinci yapraktan oluşmuş, körpe, taze ve lif 

vermeyen, kaliteli kuru çay üretimine elverişli nitelikteki filizden ibarettir. Sap ve ayası tam 
teşekkül etmemiş yaprakçık da tomurcuk sayılır. Budanmış ve bakımlı çaylıklardan hasat edilen 

ve kırıldıklarında lif vermeyen üçüncü yaprak ile körpe, taze, tek veya çift yapraklı kör 

sürgünler de ürün kabul edilir.  
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Hasatta iki yaprak bir tomurcuğun istenmesinin temel amacı, bu yaprakların, çayın 
kalitesini etkileyen unsurlar olan kafein ve polifenol kapsamlarının yüksek olmasının yanında, 

işleme için fiziksel yapılarının da çok uygun bulunmasıdır.  

Çay bitkisinde hasat işlemi diğer ürünlerden farklı olarak uzun bir dönemi kapsar. Ülkemiz 

şartlarında çay hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak, Mayıs ayı başında başlayıp, Ekim ayında 

sona ermektedir. Çay hasadı sürgünler itibariyle yapılmaktadır. Bir hasat döneminde 3 sürün 
dönemi bulunmakta olup, iklim koşullarının uygun olması sonucunda dördüncü sürgünde 

oluşabilmektedir (Demet, 2006). 

Yetişmiş ve budanmış çaylıklarda hasat zamanı çok iyi bilinmelidir. Hasadın erken ya da 

geç yapılmaması gerekir. Toplama tablası oluşmuş çay ocaklarındaki sürgünler, işletme için 

uygun olan yaş çay ürünü normuna geldiği zaman toplanmaya başlanmalıdır. Hasadın erken 

yapılması halinde alınacak ürün miktarı azalacak, geç yapılması durumunda ise ürün kartlaşarak 
kalitede bozulmalar olacaktır. 

Ülkemizdeki çay bahçelerinin tamamına yakını tohumla tesis edilmiştir. Çay bitkisi 
yabancı döllenme gösteren bir bitkidir. Dolayısı ile melezleşme gerçekleşmekte ve bu durumda 

bahçedeki ürün farklı zamanda toplama olgunluğuna gelmektedir. Bunun için hasatta, önce 

gelen ürünü toplamak ve bir bahçeye, ürünün hasat olgunluğuna gelme zamanına göre birkaç 
kez girmek sureti ile hasat yapılması önemlidir (Taşkın, 2007). 

Budanmış çaylıklarda hasat işlemi büyük önem arz etmektedir. Budamadan sonra süren 

sürgünler toplama seviyesine geldikten sonra sürgünlerde elle uç alma yapılmalı ve sürgünlerin 
dallanarak geniş bir toplama tablası oluşturulması sağlanmalıdır. Derinden yapılacak hasat 

budamadan sağlanacak yararın azalmasına neden olacaktır. 

Hasatta dikkat edilecek önemli bir nokta da hasat sonrası ocakta yeterli miktarda olgun 

yaprağın bırakılması ve bir sonraki hasat için bitkinin ihtiyaç duyduğu gücü bulabilmesinin 

sağlanmasıdır (Taşkın, 2007). 

Yeşil Çayın Bileşenleri ve Sağlık Üzerindeki Etkileri 

Çayın ülkemizde halk arasındaki kullanıma baktığımızda; midevi, kuvvet verici, idrar 

arttırıcı etkilerine bağlı kullanımının yanı sıra, alkaloit zehirlenmelerinde panzehir olarak da 
kullanıldığı bildirilmiştir. Ayrıca, kurutulan yapraklardan hazırlanan dekoksiyon, iltihaplı göz 

hastalıkları tedavisinde ve göz yorgunluğunu gidermek amacıyla halk arasında sıklıkla 

kullanılmaktadır (Baytop, 1999; Tuzlacı, 2006). 

Yeşil çayda bulunan polifenoller, esas itibariyle kateşinler olarak adlandırılmaktadır. Son 

yıllarda yapılan çalışmalar, güçlü antioksidan etkiye sahip bu maddelerin sağlık üzerinde 

olumlu etkilere sahip olduğunu, örneğin virüslere karşı kullanıldığını ve yaşlanmayı 
geciktirdiğini göstermiştir. Klinik deneyler, kateşinlerin serbest radikal oluşumunu engellediğini 

ve vücutta bazı hastalıklara karşı önleyici yönde pozitif etkisinin bulunduğunu ispatlamıştır. 

Serbest radikaller yüksek reaktif yapılar olup, vücutta hücrelere zarar vererek kanser, 
kardiyovasküler rahatsızlıklar ve daha birçok dejeneratif rahatsızlıklara neden olurlar  

(Anonymous, 2012 c).  Kateşinlerin içerisinde en fazla antioksidan etkiye sahip olanı EGCG 

(Epigallokateşingallat)’tır. EGCG, vitamin C'ye göre 100 kat, vitamin E'ye göre 25 kat daha 

fazla oranda antioksidan etkiye sahiptir. Bu yolla hücrelerin zarar görmesini ve dolayısıyla 
DNA'nın yapısının bozulmasını engelleyen bu antioksidanın, vücutta birçok önemli rahatsızlığın 

önüne geçtiği düşünülmektedir. Bu antioksidant aynı şekilde yağların okside olmasının 

önlenmesinde yapay antioksidanlara göre daha fazla aktiviteye sahiptir. Kırmızı şarapta bulunan 
bir fenolik olan resveratrol'dan da 2 kat daha fazla aktiviteye sahiptir (Anonymous, 2012 c).  
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Araştırmalar gösteriyor ki, yeşil çay insan sağlığının korunması açısından önemli bir yere 

sahiptir. Uzmanlara göre, yeşil çayda bulunan ve EGCG adı verilen bir kimyasal madde, belirli 

bir enzimin hücrelerinin birbirine bağlanma özelliğini engelleyerek, kanser hücrelerinin 
gelişmesini önlemektedir. İspanya’daki Murcia Üniversitesi (UMU) ile İngiltere’deki John 

Innes Merkezi (JIC) bilim adamlarının araştırmasından çıkan sonuçlar, yeşil çayın faydasının 

sanıldığından daha da fazla olduğunu ortaya koymuştur. Thorneley ve ark. tarafından yürüten 
çalışmada ilk kez, EGCG’nin yeşil çayda yüksek miktarda bulunduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

EGCG’nin engellediği dihidrofolat redüktaz denen enzim, yeni yapılan kanser ilaçlarının hedefi 

olduğunu saptamışlardır. Araştırıcılar, yeşil çayda bulunan EGCG’nin siyah çaydakinden beş 

kat fazla olduğunu da kanıtlamışlardır. Lopez EGCG, aynı kanser ilacı methotrexate gibi kanser 
hücrelerini öldürdüğünü bildirmiştir (Anonymous, 2012 d). 

Yeşil çayın diğer bir özelliği de anti enflamatuar, hücre yenileyici olmasıdır. Arterioskleroz 

riskini azaltır. Kılcal damarların büzerek ödem oluşmasını önlemektedir. Deriyi besler, kalp ve 
dolaşım sistemini olumlu etkiler ve hastalıklarını azaltır. Kemik erimesini engellemektedir. 

Sürekli kullanımı, romatizmal hastalıkların tedavisinde fayda sağlar. Yeşil çay içindeki C 

vitamini sayesinde stresi azaltır. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı zayıflama rejimlerinde 

kullanılmaktadır. Vücuttaki yağların yakılma sürecini hızlandırarak diyetleri destekler. 
İstenmeyen yağların %30'unu absorbe etmektedir. Aynı zamanda cep telefonu kullanımından 

kaynaklanan elektromanyetik radyasyona karşı hücresel koruma sağlamaktadır  (Anonymous, 

2012 e). Kısaca özetlemek gerekirse yeşil çay içindeki EGCG (Epigallokateşin Gallat) adlı 
kimyasal madde sayesinde:  Kanser hücrelerinin gelişmesini önlemektedir. Akciğer, mide, 

bağırsak karaciğer ve deri kanserlerini önleyici etki yapmaktadır. Yeşil çay yemek borusu 

kanserini erkeklerde %57, kadınlarda %60 oranında önlemektedir. Yeşil çay düzenli içilmesi 
halinde prostat kanseri riskini üçte iki azalmaktadır. Yeşil çay deri kanserine yol açan 

ultroviyole ışınların zararından korumaktadır. Aynı zamanda Alzheimer'i önleyicidir. Sigara 

kullanımının toksik etkisini azaltmaktadır. Bakterileri ve grip virüsünü öldürüp, ağız kokusunu 

önlemektedir (Anonymous, 2012e).  

Camellia sinensis (L.) Bitkisinden Elde Edilen Ticari Ürünler ve Elde Ediliş Yöntemleri 

Camellia sinensis bitkisinin tepe tomurcuğu, onu takip eden iki yaprak ve bunlarla bitişik 

taze sap kısımlarından, fermantasyon derecesinin değiştirilmesine ve taze yapraklarda bulunan 
polifenollerin oksidasyonuna bağlı olarak, birbirlerinden tamamen ayrı kimyasal kompozisyona 

sahip, değişik tip çayların elde edildiği bilinmektedir. Yani kullanılan üretim tekniği, elde edilen 

çayın tipini belirlemektedir. Farklı çay tiplerinin elde edilmesinde kullanılan üretim teknikleri, 
enzimatik oksidasyon (fermantasyon) açısından birbirlerinden farklılık göstermektedir. Şekil 2’ 

de farklı tiplerdeki çayların elde ediliş yöntemleri görülmektedir. Ülkemiz şartlarında çay 

hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak, Mayıs ayı başında başlayıp, Ekim ayında sona ermektedir. 

Bitki iki yaprak ve tomurcuğunun hasat zamanı elde edilen ürün kalitesini etkilemektedir. 
Hasadın erken ya da geç yapılmaması gerekir. 
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Şekil 2:Camellia sinensis bitkisinden elde edilen ticari ürünler ve elde ediliş yöntemleri 

Yeşil Çay Üretim Teknolojisi 

Yeşil çay üretimi, özellik ve işlenme yönünden siyah çay üretiminden farklıdır. Fabrikaya 

gelen iki buçuk çay yaprağı doğrudan kısa bir sure içinde yüksek sıcaklıkta şok soldurmaya tabi 

tutulmakta ve böylece tüm yükseltgenme enzimlerinin inaktif hale geçmelerini sağlamak ve 
böylece çay yaprakları yeşil renklerini korumaktadır. Dünya da bilinen temelde iki tip yeşil çay 

üretimi olup, bunlar Japon ve Çin metodu yeşil çay üretimleridir. Her iki üretiminde farklı 

sayıda varyasyonu bulunmaktadır. 

Genel olarak yeşil çay üretimini ele alacak olursak; 

Havalandırma: Havalandırma işlemi, hasat edilen ve yeşil çay üretimi için fabrikalara gelen 

yaş çayın üretime alınmasında gecikme olduğu zamanlarda; çayların soğuk hava verilen 
teknelere alınıp, oksidasyona engel olunması için yapılır. 

Şoklama: Çay yaprağının daha iyi kıvrılması ve sonraki aşamalarda okside olmasını önlemek 

amacıyla çayın içindeki enzimlerin inaktif hale getirilmesi için yapılır. Bu işlem iki türlü 
olabilmektedir. 

1. Kendi ekseni etrafında dönen şok soldurma cihazına 15-20 saniye 120-150°C kuru sıcak 

hava verecek şekilde yapılır. Kuru sıcak hava vermek şeklinde şoklama daha sonraki 
aşamalarda meydana gelebilecek olumsuzlukları asgariye indirmek için tavsiye edilir.  

2. Buhar kazanlarından elde edilen çayın tazeliğine göre 90-110°C arasında 

ayarlanabilecek sıcaklıkta buharın tercihen kapalı bir tünelde 3-5 dakika arasında yaş çaya 

verilmesiyle olur. Her iki durumda da, polifenol-oksidaz enzimi inaktive edilir. 
Soğutma - Biriktirme: Buharlama özellikle şoklama yoluyla yapıldıysa, soğutma önem 

kazanır, burada amaç, yaş yaprak cidarlarına yapışan suyun uzaklaştırılmasıdır. Şoklanmış 

yapraklara 30°C civarında kuru hava verilerek işlem gerçekleştirilir. Yaş çayın kıvırmalarda eşit 
zamanda kıvrılması gerekir, şoklamadan direkt çıkan çayın kıvırmayı 2-3 dakikalık bir sürede 

doldurması beklenilemez. Eğer çay kısa bir sürede kıvırmalara verilmezse, bazı çaylar Oolong 

çaya dönüşecektir, bu duruma engel olabilmek için bir kıvırmalık olacak kadar yaş çayın 

birikeceği, kızışmanın olmayacağı soğutma-biriktirme aşamasının olması gerekmektedir. 
I.Kıvırma: Şoklanan çaylar 15-20 dakika süreyle birinci kıvırma işlemine tabi tutulurlar. 

Burada ilk şekillenme oluşur. Kıvırmaların küçük olması, işlem sırasında tercih edilmektedir. 

I.Kurutma: Kıvırmadan alınan ve havalandırılmak üzere elenen çaylar giriş sıcaklığı 55°C 
olan klasik yaş çay fırınlarda kurutulur. Bu sıcaklık döner fırın kullanılıyorsa 80-90°C'ye kadar 

çıkabilir. Bu işlemlerin yapılmasındaki amaç, çayın nem oranını %20-25 dolaylarına indirmek, 

oksidasyonun başlamasına engel olmaktır. 
II. Kıvırma: Fırınlardan çıkarılan çaylar 20 dakika süreyle ikinci kıvırma işlemine tabi 

tutulur. Bu süre şekillenme isteğine göre bir müddet daha uzatılabilir. 

II. Kurutma: Kıvırma işleminden geçirilen çaylar, 70-75kg’lık döner fırınlarda 110-120°C 

sıcaklıkta 50-60 dakika süreyle kurutulurlar ve böylece çaydaki nem oranını %3-5 seviyelerine 
düşürmektir. 

Tasnif: İlk aşamada çaylar lif tutucularından geçirilerek lif ve çöplerinden ayrılır. Daha 

sonra tiplerine göre ayrılır. Tiplerine ayırma işlemi partikül büyüklüğünden çok, partikül 
ağırlığına göre yapılmalıdır, bunun içinde winnower tipi ayırıcılar kullanmalıdır (Demet, 2006). 

SONUÇ 

Yapılan bütün çalışmalar, gözlemler bu eşsiz bitkinin insan hayatında vazgeçilmez bir 
parçası olduğu gerçeğidir. İçerdiği kateşinler kanser gibi günümüzün en tehlikeli hastalıklarına 

karşı insan vücudunda bir nevi savunma mekanizması oluşturarak direnç kazandırmaktadır. 

Yeşil çayda bulunan Kateşinlerin içerisinde en fazla antioksidan etkiye sahip olanı EGCG 

(Epigallokateşingallat)’tır. İnsanlar için bu derece hayati öneme sahip yeşil çay bitkisi hakkında 
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çalışmalara önem vererek içerdiği kateşin oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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FARKLI YÖRELERDEN TEMİN EDİLEN REZENE POPULASYONLARININ 

ÇİMLENME VE ÇIKIŞ ORANI 

Başak ÖZYILMAZ      Rahime KARATAŞ¹ 

¹  Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

ÖZET: Ülkemizde tıbbi-aromatik özelliğe sahip familyalar arasında ilk sıralarda yer alan 

Umbelliferae (Apiaceae) familyasından olan rezene, eski çağlardan beri insanlar tarafından gıda, 

baharat, eczacılık, bitkisel içecekler ve çeşitli droglarda kullanılmaktadır. Bu çok yönlü özellik 

gösteren bitkide tarımsal çalışmalara başlanmış ve son yıllarda üretimlerinde artış görülmüştür. 
İhtiyaç duyulan tohumluk, tescilli çeşit bulunmadığından dolayı yerel genotiplerden 

karşılanmaktadır. Ancak yerel genotiplerin verim ve kalite potansiyeli arzu edilen standartlarda 

değildir. Bununla birlikte tohumların çimlenme problemlerinin olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda bitkiler normal büyüme ve gelişme gösterememekte, tüketici ve sanayi talebini 

karşılayacak miktar ve kalitede ürün elde edilememektedir.  

Bu araştırmada farklı yerel populasyonlardan temin edilen tohumların çimlenme yüzdeleri ve 

çimlenme gücü verileri elde edilerek tohumluktaki mevcut sorunun varlığı belirlenmiş ve bu 
bağlamda çeşit geliştirme çalışmalarının önemi ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Rezene, Foeniculum vulgare, çimlenme ve çıkış oranı 

GERMİNATİON AND EMERGENCE RATE OF FENNEL POPULATİONS 

COLLECTED FROM DİFFERENT LOCALPOPULATİONS 

ABSTRACT: In our country, fennel, which is from Umbelliferae family is also used for human 

food e.g. spice, pharmaceutical usage, herbal drink and various drugs since ancient times. It 
takes the first place among the families with medicinal – aromatic properties. Agricultural 

research was started with this plant which shows different features and the production has been 

increased during the last years. Because of the absence of registred varieties the needed seed is 
used by  local genotypes. But the standards ofquality and yieldpotential of localgenotypesare 

not satisfying. However, problems of germination of the seed are observed. At the same time, 

plants do not show the desired growth and development, besides the products which should 

come up to the demand of consumer and industry quantity and quality are not harvested. 
In this study, the germination percentage and germination power of different 

localpopulationsand the presence of current problems in seed were analyzed. And in this context 

the importance of cultivar development research has been showed.  

Key Words:Fennel, Foeniculum vulgare, germination percentage, germination power 

GİRİŞ 

Ülkemiz florasında doğal olarak yetişen birçok tıbbi ve aromatik bitki bulunmaktadır (Avcı 

ve Amir Nia, 2007). Bu familyalar arasında rezenenin de dahil olduğu (Karaca, 1998) Apiaceae 
familyası ilk sıralarda yer almaktadır (Davis, 1984). Ülkemizde kuzey, güney ve batı 

bölgelerinde doğal olarak yetişen (Özkan, 1999), 60–200 cm boylanabilen, sarıçiçekli, iplik 

şeklinde parçalı yapraklı tek veya çok yıllık bir bitkidir (Ceylan, 1997) ve bölgelere göre 

“raziyane, rezane, meyane” gibi isimlerle tanınır (Karaca, 1998). Foeniculum vulgare var. 
vulgare (acı rezene) ve Foeniculum vulgare var. dulce (tatlı rezene)olmak üzere iki önemli 

varyetesi bulunmaktadır. İlaç, baharat ve gıda sanayii yanında, çeşitli bitkisel çay karışımlarında 

da kullanılmaktadır. Gıda sanayinde yeşil aksamı sebze olarak, kök ve tohumlarından hazırlanan 
sıvı ekstraktları alkolsüz içecekler, şekerli ürünler ve sirkelerde değerlendirilmektedir (Arabacı 
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ve Bayram, 2005). Ancak ülkemizde midevi, gaz söktürücü ve süt artırıcı kullanımı daha 

yaygındır (Kan ve ark., 2006; Coşge ve ark., 2007). 

Birçok ülkede rezenenin de içinde yer aldığı tıbbi ve aromatik bitkilere karşı talep artmakta 

ve gelecekte potansiyel oluşturabilecek bu grup bitkilerin yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Ancak yetiştiricilikte yeterli kalitede ürün elde edememe gibi bir takım sorunlar 
mevcuttur. 

Kaliteli tohumla üretime başlamak başarılı üretimin temelini oluşturan faktörlerden biridir. 

Tohumluklarda aranan özellikler sıralandığında tohum iriliği, şekli, rengi gibi dış özellikler öne 
çıkmaktadır. Bununla birlikte iç faktörler de önem arzetmektedir. İç faktörlerin en başında ise 

tohum canlılığı gelmektedir. Tohumların çimlenme oranlarının yüksek olması istenen kaliteyi 

sağlaması bakımından ön plana çıkmaktadır. Ancak rezene gibi pek çok tıbbi ve aromatik 
bitkilerde bu özellikleri taşıyan tohumluk bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; yerel populasyonlardan temin edilen rezene tohumlarının çimlenme 
yüzdeleri, çimlenme gücü ile ilgili sorunları ortaya koymak ve tohumluklardaki mevcut sorunun 

varlığı belirlemektir. 

Bu bağlamda çalışmada; Tokat ekolojik koşullarında rezene tohumluklarının çimlenme 

durumları incelenmiş ve stabil bir tohumluktan bahsedilemediği görülmüştür. Her geçen gün 

üretimi artan bu bitkinin öncelikle stabil bir tohumluğunun olması için çeşit geliştirme 

çalışmalarının önemi ortaya konmuştur. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ nde 

tarla koşullarında 2010 yılında yürütülmüştür.  

Araştırmada Tokat ili de dâhil olmak üzere 10 farklı ilden temin edilen tatlı rezene 

tohumları kullanılmıştır. Bu tohumlar; Mardin, Burdur, Edirne, Antalya, Çorum, Konya, 
Erzurum, Tokat, Uşak, Giresun’ dan temin edilmiştir. Öncelikle elde edilen bu tohumların 

çimlendirme ortamına konulmuş ve çimlenme oranları tespit edilmiştir.  

Tohumların çimlenme oranları incelenmiş ve ekim işlemi yapılırken birim alana atılacak 
tohumluk miktarının belirlenmesi amacıyla da bin tohum ağırlıkları hesaplanmıştır. 

Çimlenme oranlarına ve bin tohum ağılıklarına göre bitkiler daha önce yapılan çalışmalar 
doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre, 40 cm sıra arası mesafe ve 250 adet tohum/m² ekim 

normu uygulanarak ekilmişlerdir. Ekimle birlikte 3 kg/da N olacak şekilde gübre verilmiştir.  

SONUÇLAR 

Bitkilerin çimlenme ortamında çimlenme oranları incelenmiş ve ekim işlemi yapılırken 

birim alana atılacak tohumluk miktarının belirlenmesi amacıyla bin tohum ağırlıkları 

hesaplanmıştır. Farklı yörelere ait rezene tohumlarına ait çimlenme oranlarının belirlenmesi 

amacıyla tohumlar çimlenme ortamına alınmış ve elde edilen değerler Çizelge 1.’de verilmiştir.  

Çizelge incelendiğinde her populasyon için rezene tohumlarının % 30 – 98 arasında 

değişen farklı oranlarda çimlenme oranlarına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ekim 
yapılırken bu çimlenme oranlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çimlenme yeteneği zayıf 

olan tohumlardan yeni bitki eldesi zorlaşacaktır.  
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Çizelge1. Farklı yörelerden temin edilen rezene tohumlarının çimlenme oranları 

Temin Edilen İl 
Çimlenme Oranı 

(%) 

  

Temin Edilen İl 
Çimlenme Oranı 

(%) 

Mardin 94 Konya 78 

Burdur 90 Erzurum 30 

Edirne 78 Tokat 98 

Antalya 42 Uşak 72 

Çorum 86 Giresun 30 

 

Her parsel için birim alana atılacak tohumluk miktarının belirlenmesi amacıyla 

populasyonların 1000 tohum ağırlıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bu değerler Çizelge 2.’de 

verilmiştir.  

Çizelge 2. Farklı yörelerden temin edilen rezene tohumlarının bin tohum ağırlıkları 

Temin Edilen İl Bin Tohum Ağır. (g) 

  

Temin Edilen İl Bin Tohum Ağır. (g) 

Mardin 10,9 Konya 7,8 

Burdur 3,1 Erzurum 4,7 

Edirne 4,1 Tokat 5,1 

Antalya 4,2 Uşak 6,1 

Çorum 7,6 Giresun 3,9 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi elde edilen populasyonlarda bin tohum ağırlıkları 3,1 – 10,9 
arasında değişim göstermiştir.  

Deneme alanında ekim sonrasında yapılan gözlemler doğrultusunda Burdur, Antalya ve 

Erzurum’dan getirtilen tohumların gelişimlerinin iyi olmadığı, çıkışların yeterince 
sağlanamadığı görülmüştür. Çizelgelerde görüldüğü gibi Antalya ve Erzurum illerinden temin 

edilen tohumların bin tohum ağırlıkları ortalama seviyelerde olmasına rağmen çimlenme 

oranları oldukça düşüktür. Ancak Burdur ilinden temin edilen tohumların % 90’lık bir çimlenme 
oranı olmasına rağmen bin tane ağırlığı oldukça düşük bulunmuştur (3,1 g). Bununla birlikte bin 

tane ağırlığı düşük bulunan bu tohumların çıkışlarında da problemler gözlenmiştir ve nedeninin 

bin tane ağırlığı ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.   

Konya ve Uşak illerinden temin edilen tohumlarda ise ortalama bir gelişme görülmüştür. 

Buna karşın Mardin, Edirne, Çorum, Giresun ve Tokat illerinden temin edilen tohumlarda çıkış 

ve gelişme oranı yüksek olmuştur. Bu bölgelere ait tohumluklarda çimlenme oranlarının % 
70’in üstünde olduğu belirlenmiş ve tarla koşullarında da herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. 

Elde edilen bulgulara göre, rezene tohumluklarında bir stabilite söz konusu değildir. 

Üretiminin arttırılabilmesi için çimlenme oranı ve gücü yüksek, temiz, stabil, verim ve kalitesi 

yüksek bir tohumluğa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da ileride yapılabilecek çeşit geliştirme 
çalışmaları ile mümkün olabilecektir.  
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ÖZET: Valeriana kelimesi latince "Valere = Kendini iyi hissetme"den gelmektedir. Valeriana 

türleri eski Yunan ve Romalılardan günümüze kadar sakinleştirici olarak kullanılmaktadır. M.Ö 
800 yılından bu yana Valeriana türleri bazı doğal ilaçların içinde yer almaktadır. Yazılı 

reçetelerde de 11. yüzyılda Valeriana bitkisine rastlandığı kayıtlıdır. Japonya, Çin, Hindistan ve 

Ortadoğu'da geleneksel tıpta da yer almıştır. Kas spazmlarını hafifletici, histeri, sinirsel tansiyon, 
aşırı yorgunluk, adet sancılarını giderici ve en önemlisi insomnia (hiç uyuyamama) hastalığına karşı çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır.Valeriana cinsi, Valerianaceae familyasına ait olup Türkiye'de 14 

türü bulunmaktadır.Eczacılıkta kullanılan Valeriana officinalis çok keskin ve kötü kokulu, 

acımtırak tadı olan otsu bir bitkidir. Kokusu, kedileri çeken bir etkiye sahiptir. Türk Kodeksi 
1954'te Türkçe isim olarak kediotu denilmişse de, halk arasında "çoban kamışı, kaya şipleği" 

olarak da bilinmektedir. Türkiye'de birçok bölgede ve dağlık yörelerde Uludağ'dan Erzurum'a 

kadar bütün Kuzey Anadolu bölgesinde yetişmektedir.Dünyada Asya, Avrupa, Kuzey Amerika 

gibi ülkelerde doğal olarak yetişmekte, Japonya ve Amerika'da geniş çapta kültürü 
yapılmaktadır.Bu makale de kediotunun genel özellikleri, kullanım alanları, Türkiye ve 

Dünyadaki durumu hakkında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kediotu, Kullanım alanları, Valeriana officinalis 

HERBAL SOLUTION INSOMNIA: VALERIAN 

ABSTRACT: Valeriana comes from latin word "Valere = “general well-being". Valeriana 

species are used as sedatives in ancient Greek and Roman times to the present day. Since 800 

BC, some of Valeriana species are included in natural medicines. Prescriptions written in the 

11th century shows that plant Valeriana has been used. Japan, China, India and the Middle East 
took place in traditional medicine. The plant is useful for alleviating muscle spasms, hysteria, 

nervous tension, fatigue, menstrual pains, and most importantly, relieving and the disease 

insomnia (no sleep). Valeriana species, 14 species are found in Turkey  belongs to the family 
Valerianaceae. The species, Valeriana officinalis, is used in pharmacy, has very sharp and foul-

smelling, herbaceous plant with bitter taste. The smell of the plant attracts cats . Even the 

Turkish  name “kediotu” was given to the plant in 1954 in Turkish Codex , it is also known as 
çoban kamışı or kaya şipleği among the public. The plant is grown in many regions and 

mountainous areas of Turkey, all the Northern region, Uludağ to Erzurum.  The plant is 

naturally grown in Asia, Europe, and in  such locations as North America, Japan and the United 

States maintained the cultivation in a wide range. In this article the general properties of 
valerian, applications, information obtained from various sources about the status of Turkey and 

the world are included. 

Key Words: Valerian, Areas of uses, Valeriana officinalis 

GİRİŞ 

Kediotu (Valeriana),dünyanın subtropik bölgelerinde temsil edilen Valerianaceae 

familyasının en büyük cinsidir. Valeriana cinsinin yeryüzünde bulunan 200 türü Avustralya 

kıtası dışında diğer kıtaların muhtelif bölgelerinde yetişirler. Türlerin çoğu Güney Amerika'da 
bulunur (Koyuncu, 1973). 

mailto:itokbay@adu.edu.tr
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Orchidaceae familyasına bağlı Cypripedium, Borginaceae familyasına bağlı Heliotropium, 

Polemiaceae familyasına bağlı Polemonium ve Asteraceae familyasına bağlı Senecio türlerinin 

bazı üyeleri ve Cruciferae familyasına bağlı Cardaria türleri kediotu ile aynı isimle 
anıldığından birçok hatalara neden olmaktadırlar (Dweck, 1997; Baytop,1997). 

Türkiye'de 14 Valeriana türü yetişmektedir (Davis 1972, 1988, Koyuncu 1973). Bu türler 
aşağıda verilmiştir. Bunlardan üç tanesi yurdumuz için endemiktir. Yaygın ve tıbbi amaçla 

kullanılan tür ise Valeriana officinalis’tir.  

 
Valeriana alliariifolia Adams. Büyük Yapraklı Kediotu 

Valeriana alpestris Stev.  

Valeriana bolcarica Contandr& Quezel.                 (Endemik) 

Valeriana dioica L. Küçük Kediotu 

Valeriana dioscoridis Sm. Çoban Kamışı 

Valeriana leucophaea DC.  

Valeriana montana Bieb. Dağ Kediotu 

Valeriana officinalis L. Tıbbî Kediotu 

Valeriana oligantha Boiss.et Heldr.                         Kaya Şipleği (Endemik) 

Valeriana phu L. Büyük Kediotu 

Valeriana saxicola C.A. Mey.  

Valeriana sisymbriifolia Vahi.  

Valeriana speluncaria Boiss                                   (Endemik) 

Valeriana tuberosa L.  

 

Valeriana officinalisAnadolu'da yaygındır. Doğu Karadeniz yaylalarında ve Doğu Anadolu 
bölgesinde yayılış gösterir. Yaklaşık 1.5 m'ye kadar boylanabilen bitkinin yuvarlak kesitli, yeşil 

renkli ve derin oluklu gövdesi,bu türünKediotugiller familyasındaki diğer türlerden ayırt 

edilmesini sağlar. Parçalı, ince, kenarları dişli ve koyu yeşil renkli olan yaprakları kendine özgü 
keskin bir koku çıkarır. Yaprakların uç kısmı 11-21 ipliksi yaprakçıktan oluşmaktadır. Soluk, 

pembemsi-beyaz renkli çiçekleri minik, kendine özgü kokuludur ve yaz ortasında açarlar. Çiçek 

durumu, gövdenin tepesinde şemsiyecik (umbellula) şeklinde toplanmış olan şemsiyelerden 

(umbella) ibarettir. Kök gövdesi 5 cm kadar uzunluk ve 2-3 cm çapındadır. Etrafında bitkinin 
ikinci yılından başlayarak uzattığı sürgün kökleri bulunur. Bu sürgün kökler 10 cm kadar 

uzunluktadırlar. Üzeri sarımsı esmer bir kabukla kaplıdır. Valeriana officinalis L’in tohumları 

açık kahverengi renkte, yassı, armut biçimli ve 2 mm uzunluktadır (Zeybek ve Haksel, 2011). 
Kediotu tohumunun çimlenmesinde ışık önemli bir rol oynamaktadır. 20°C sıcaklıkta, ışık 

altında çimlenme çok başarılı olmaktadır (Svab, 1978). 

Bitkinin sonbaharda toplanıp, düşük sıcaklıkta (40°C)'da, iyi havalandırılan ortamlarda, 

süratle ve dikkatle kurutulan kökleri kullanılmaktadır (Zeybek ve Haksel, 2011). Kediotunun 
etken maddeleri kök ve rizomların da bulunmaktadır. Yaprak ve çiçeklerinin herhangi bir tıbbi özelliği 

bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar kuru kök ve rizomlar yerine, taze kök ve rizomlarından elde edilen 

uçucu yağları kullanmaktadır (Ah Ket, 1983). 

Bu bitki Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre ve İngiltere farmakopelerin de yer almakta ve 
uçucu yağ oranının % 0.5'in altında olmaması istenmektedir. Amerika'da sağlık açısından güvenilir 

bitkisel materyal (GRAS) olarak kabul edilmiş, Kanada'da talep edildiği takdirde drog tanımlama 

numarası (DIN) verilerek işlem gören Valeriana officinalis L. Belçika, Avustralya ve Avrupa Bilimsel 
Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP) tarafından geleneksel kullanım yöntemlerinin yetişkin ve çocuklar için 

zararlı olmayan bitkiler arasında kabul edilmiştir. Kediotu preparatları ürünün özelliğine göre taze veya 

kuru olarak değişik firmalar tarafından hazırlanarak satılmaktadır. Bu ürünler sıcak veya soğuk olarak 

hazırlanabilen çay şeklinde olabildiği gibi, damla olarak kullanılan tentür, değişik oranlarda etanol 

karıştırılarak elde edilen kuru veya sıvı halde hazırlanmış ekstraktlar ve tabletler şeklinde de 

olabilmektedir (Kaya, 2006). 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

357 

 

Ekonomik Değeri 

Üç büyükValeriana türünün Dünya'da üç temel bölgede ticari anlamda üretimi 

yapılmaktadır. Bunlar; Belçika, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Ülkelerinde yetiştirilen Avrupa 

Kediotu (Valeriana officinalis), Nepal ve Hindistan'da yetiştirilen Hint Kediotu (Valeriana 
wallichii) ve Japonya ve Çin'de yetiştirilen Valeriana fauriei'dir (Lee ve ark., 1996).  

Avrupa'da 300 milyon dolar pazar payına sahip olan Valeriana officinalis, 600 milyon 
dolarlık paya sahip olan Ginko'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bunları 250 milyon dolar 

ile kantaron ve atkestanesi izlemektedir. Avrupa'da % 49 oranında baskın bir lisanslı ürün Pazar 

payına sahip olan Almanya 541 milyon dolar ile birinci, 253 milyon dolar ve %23'lük bir pay ile 
İngiltere ikinci, 11 milyon dolar ve % 10'luk bir pay ile İtalya üçüncü sırada yer almaktadır. 

Ancak Avrupa marketlerinde pazar bulan üretici ülkeler, üretim söz konusu olduğunda bu 

sıralamayı değiştirmekte, 140.450 ton ile Çin ilk sırada, 25.650 ton ile Hindistan ikinci, 14.900 

ton ile Almanya üçüncü sırada yer almaktadır (Dürbeck, 2005). 

1 dekar alandan elde edilebilecek en yüksek kuru kök verimi 400 kg'dır ve uluslararası 

piyasada 1 kg kök 10 dolara alıcı bulmaktadır. 1 dekar alanda Valeriana officinalis 
yetiştirebilmek için gereken toplam masraf 500 dolardır. Küçük bir hesapla 1 dekar alandan 

3500 dolar para kazanılabileceği saptanmıştır (Buntain, 1999).  

Farklı Valeriana ürünleri uykusuzluk hastalığı bulunan kişilerde güvenilir bir bitkisel 

materyal olarak kullanılabilmektedir. Merkezi sinir sistemi (CNS) depresyonlarında 

kullanılabilmekte, yan etki olarak nadiren baş ağrısı yapmakta, diğer bitkiler ile birlikte 
kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kullanılabilecek günlük doz 300–600 

mg kapsüller veya 2–3 g kuru kök halinde olması gerekmektedir. Ayrıca her kapsülün fiyatı 

0,08 ile 0,30 dolar arasında firmalara göre değişim göstermektedir (Hadley ve Pettry, 2003). 

Ayrıca organik üretim yapılarak tüketiciye sunulan uluslararası piyasada son ürün fiyatları; 

yaklaşık 112 g kediotu kökü 4.75 dolar, pudra haline getirilmiş 112 g kediotu kökü 4.75 dolar, 

taze kök ekstraktı 28 g'lık şişeler 9.00 dolar, kapsül halinde 100 adet (360 mg) 9.25 dolar, uçucu 
yağı 14 g'lık şişeler 13.75 dolar ve tohumluk olarak 100 adet tohum paketi 2.95 dolardır 

(Anonim, 2012). 

Kültürü 

Avrupa'da ve Asya'nın ılıman bölgelerinin rutubetli orman ve çayırlarında, nehir 

kenarlarında yabani olarak yaygın biçimde bulunan, çok yıllık otsu bir bitki olan Valeriana 

officinalis’in kültürü İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, ABD 

ve Japonya'da yapılmaktadır (Zeybek ve Haksel, 2011). Türkiye'de ise yayılış alanları özellikle 
Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu, Van, Ağrı, Erzurum, Kars çevreleridir (Karamanoğlu ve 

Koyuncu, 1974). 

Valeriana officinalis fosfor ihtiyacı yüksek, pH değeri 6-7, nemli, humuslu ve zengin 

topraklardan hoşlanan bir bitkidir. En uygun çimlenme sıcaklığı 24°C'dir. Çimlenme 7-14 gün 

içerisinde tamamlanmaktadır. Tohumların canlılığı bir yıl sonra önemli ölçüde azalmaktadır 
(Janke ve DeArmon, 2004). 

Valeriana officinalis üretiminde en uygun yetiştirme metodu fide dikimi ile yapılan 
yetiştiriciliktir ve fidelerin en uygun dikim zamanı ise sonbahardır (Omidbaigi ve Tabatabaei, 

1996). Tohum ile yapılacak yetiştiricilikte direk tarlaya ekim için Ağustos sonu, Eylül başı 

uygundur. Ekim iyi hazırlanmış bir tohum yatağına dekara 200-300g tohum olacak şekilde 

yapılmalıdır. Sıraya ekimde sıra üzerinin seyreltilmesine gerek duyulmamakta, en uygun bitki 
sıklığı dekarda 6400-8000 bitkinin bulunması ile sağlanmaktadır. Ayrıca dekara 10 kg azotlu 
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gübrenin uygulanması, bitki köklerinin sürekli nemli olması ve gerekli durumlarda sulamanın 

yapılması önerilmektedir (Bomme ve Wurzinger 1990; Bomme, 2001). 

Valeriana officinalis hasadının Eylül sonu Ekim ortası toprak kuru iken yapıldığında, 800-

2600 kg/da taze kök, 200-600 kg/da kuru kök verimi elde edilmektedir. Bitki başına taze kök 

verimi 150-250g, taze köklerde uçucu yağ oranı % 0.04-0.15 arasında bulunurken, bu oran çeşit 
ve yetiştirildiği yere göre farklılaşmakta ve kuru köklerde ise uçucu yağ oranı % 0.35-0.80 

arasında değişmektedir (Bomme, 2001). 

Valeriana officinalis''in kurutma işlemi; 40°C'de sabit sıcaklıkta m
2
'ye 0.05 kg hava 

üflenerek, 20°C'de 10 gün oda koşullarında kurutularak, 45°C'de gölgede kurutma işlemi ya da 

düşük sıcaklıkta vakumla kurutma ve dondurarak kurutma şeklinde yapılabilmektedir. Kurutma 

yöntemleri uçucu yağ oranını büyük ölçüde değiştirmekte, ancak bu yöntemler arasında 
Valerenik asit oranı açısından herhangi bir farklılık meydana gelmemektedir (Bos, 1997). 

Valeriana üreticileri taze kökleri herhangi bir kurutma işlemine tabi tutmadan 
depolayabilir, yıkama ve parçalama işlemlerini yapabilirler. Yapılan tüm bu işlemler valerenik 

asit oranında bir azalmaya neden olmaz. Bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken en 

önemli özellik kurutma sıcaklığının 40°C'yi aşmamasıdır (Shohet ve Wills, 2006). 

Kullanım Alanları 

Latince adı Valere yani “Sağlıklı olmak” deyişinden gelen Valerianaofficinalis bitkisi 

Antik Çağlardan beri yararlı otlar içinde değerlendirilmiş ve sıkça kullanılmıştır (Zeybek ve 

Haksel, 2011).  

Valeriana officinalis L. Lokman Hekim tarafından sara hastalığı için kullanılmış ve Fabius 

Columna adlı araştırmacının çalışmalarına da konu olmuştur. Ayrıca araştırıcının 1542 yılında 
Phytobasanos (bitki ölçütleri) ve Ekphrasis (açıklama, izahat) adlı kitaplarında birçok bitkiyle 

birlikte Valerianaofficinalis’de yer almıştır (Upton, 2001). 

Dioscorides Kediotu'nun bir türünü ki büyük bir ihtimalle Valeriana officinalis’i idrar 

söktürücü (diüretik) olarak kullanmıştır. Bunun dışında ağrı dindirici, adet getirici (emmenagog) 

olarak, ayrıca öksürük, astım ve göz hastalıklarında kullanmıştır. Dikkat çekici bir durum ise, 

eski tıbbi kitapların hiçbirinde sinirler üzerine ve sakinleştirici (sedatif) etkilerinden 
bahsedilmediğidir. Halk tababetinde epilepsi, histeri, menstrüasyon, hamilelik, klimakterik 

durumlar ve nöraljide kullanılmıştır. Ayrıca gece işemelerinde (noktüri) geleneksel kullanımda 

yer almaktadır. Günümüzde de bu amaçlarla halk tıbbında kullanılmaktadır (Zeybek ve Haksel, 
2011). 

Ülkemizde zatülcenp olarak adlandırılan göğüs zarı iltihabı, üzerine kediotu kökleri 
serpilmiş taze ciğerin hastanın sırtına konulması ile tedavi edilmektedir (Başer ve ark., 1986). 

Kimyasal Bileşimi 

Valerianaceae familyası bitkilerinin kimyasal yönden incelenmesinde iki önemli grup 
tespit edilmiştir. Bunlar, uçucu yağdaki terpenler ve iridoitlerdir. Bitki düşük miktarlarda da 

alkaloitler, flavonoitler içerir. Bunların yanında şekerler, organik asitler ve tuzlar, ayrıca 

tohumlarında sabit yağ da bulunmaktadır (Doğan, 1998). 

Uçucu Yağ: Bulunduğu coğrafyaya göre farklı kompozisyon gösteren ve %0.3-2.l 

oranlarında bulunan uçucu yağ taşırlar. Avrupa Farmakopesi'ne (Ph. Eur.) göre, en az %0,3-0,4 

oranında uçucu yağ içermelidirler. Uçucu yağ mono- ve seskuiterpenlerden oluşur. Şimdiye 
kadar 150 bileşen tanımlanmıştır. Ana bileşenler olarak bornil asetat, mirtenil-izovalerianat ve 

bunun asetatı, bunun yanında kamfen, mirtenol ve borneol'dür. İçerdikleri önemli 
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seskuiterpenler ise valerianol, valeranon, α-kessilasetat, ödesmol ve siklopentan 
seskuiterpenlerden valerenal, tamarissen ve pasifigorgian şeklindedir. Avrupa Farmakopesi'ne 

(Ph. Eur.) göre, ağır uçucu seskuiterpenik asitler bütün drogda en az %0.17, kıyılmış drogda ise 

%0.10 oranında olmalıdır ve bir uçucu bileşen olan valerenik asit ile uçucu olmayan 
asetoksivalerenik asit üzerinden hesaplanmaktadır (Kuru ekstresi üzerinden ve Yüksek Basınç 

Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemiyle çalışılır). Bunun yanında 3,4-epoksivalerenik asit de 

içermektedir (Zeybek ve Haksel, 2011). 

Valeriana bitkilerinden elde edilen uçucu yağ, yeşil, kahverengi veya sarı renklerde 

olabilir. Uçucu yağ, köklerde, subepidermalda, gland veya hücrelerde bulunur. Epiderma, 

fellogen ve kambiyum hücrelerinde, merkezi silindirin iletim demetlerinde, ayrıca meyve ve 
çiçekte bulunmaz (Pogorelova, 1978). 

Bünyesinde yüksek miktarda Magnezyum ve Fosfor bulunduran Valeriana uçucu yağında 
çok sayıda bileşik tanımlanmıştır. Valeriana officinalis L.'den elde edilen faydalar herhangi bir 

bileşenden değil, bu bileşenlerin kombine etkilerinden meydana gelmektedir (Hendrics, 1980; 

Hendrics ve ark., 1981). 

Sabit Yağ:Valeriana nitida türünün rizom ve kökleri üzerinde petrol eteri ekstraksiyonu ile 

yapılan çalışmalarda linoleik asit ve linolenik asitler ile p-sitosterol bulunmuştur (Konovalova 
ve ark. 1991). 

Valepotriatlar: Valepotriatlar, Valeriana türlerinde varlığı tespit edilen madde gruplarının 

sonuncusudur (Trease, 1983). 

Valepotriatlar ilk defa Thies tarafından 1966 yılında izole edilmiştir. Thies, izole ettiği 

glukozit içermeyen üç iridoite Valtrat, Asevaltrat (Acevaltrat) ve Didrovaltratisimlerini 
vermiştir (Morazzoni, 1995). 

Valeriana alliariifolia, yurdumuzda yaygın olarak yetişen ve yaprakları basit olan bir 
türdür. Yapılan çalışmalar valepotriat'ların Valeriana officinalis'e kıyasla daha yüksek oranda 

bulunduğunu göstermiştir. Ancak bu türden henüz drog elde edilmemektedir (Tanker ve ark., 

2004). 

Valepotriatlar; sedatif, psişik dengeleyici (trankilizan), aynı zamanda kısmen yaşam sevinci 

verici ve daha ziyade zihni uyarıcı, yani timoleptik etkilidir. Kediotu'nun kimyasal yapısındaki 

valepotriatlardan ileri gelen epoksit yapısı alkillenme özellikleri taşır. Ağız yoluyla verildiğinde 
kötü rezorbsiyon göstermesi ve biyoyararlanımının karaciğerde çok düşük olması nedeniyle 

kanserojen riskinin olmadığı ve bu açıdan hiç korkulmaması gerektiği belirtilmiştir (Wagner & 

Jurcic, 1980). Wagner'e göre daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda Kediotu'nun total 
etkisinin, uçucu yağındaki terpenik yapılar ve valepotriatlardan ileri geldiği kanıtlanmıştır 

(Zeybek ve Haksel, 2011) 

İridoit heterozitleri: Japonya'da kültürü yapılan Valeriana türlerinin köklerinde iridoit 

heteroziti olan Kanokozit A% 0.28, Kanokozit B% 0.048, Kanokozit C% 0.13 ve Kanokozit 

D% 0.8 oranlarında tespit edilmiştir. Ayrıca bu iridoit glikozitleri ile birlikte Valerosidatda izole 

edilmiştir (Endo ve Taguchi, 1977). 

Alkaloitler: Valeriana türlerinin kurutulmuş köklerinden % 0.05-0.1 arası oranlarda 

alkaloit izole edilmiştir. Bu alkaloit karışımında % 0.03 oranında ana alkaloit olan N-(p-
hidroksifenil) aktinidin (actinidine)(I) ve % 0.001 oranında 6,7-dihidro-4-(hidroksimetil)-2-(p-

hidroksifenil-etil)-7-metil-5H-2-piridin (pyridinium)(II) bulunmuştur (Cionga 1976, Hegnauer 

1973, Trease 1983). Alkaloitlerden ilk tespit edilenler katinin (chatinin) ve valerin'dir ve 
kuaterner alkaloitlerdir. İlk olarak Valiscevsky tarafından 1891 yılında izole edilmişler, fakat 

yapıları açıklanmamıştır. Valerin ve katinin, diğer familyalarda bulunan ksantine ve daha sonra 
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tespit edilen alkaloitlere benzer yapıdadır (Trease, 1983). Torsel ve ark. Valeriana officinalis 

türünden % 0.015 ve % 0.001 oranlarında iki alkaloit izole etmişler, fakat kimyasal olarak 

isimlendirmemişlerdir (Morazzoni, 1995). 

Flavonoizitler: Valeriana türlerinde altı etken madde grubu (uçucu yağ, sabit yağ, 

valepotriatlar, iridoit heterozitleri, alkaloitler, flavonoizitler) dışında p-sitosterol, reçine, tanen, 
aminoasit protitleri, ayrıca organik asitlerden; benzoik asit, salisilik asit, kafeik asit, klorojenik 

asitde bulunur (Moyse, 1976). 

Valeriana officinalis türünde yapılan çalışmada, bitkiden; quercetin, diosmetin, luteolin 
apigenin, kemferol ve acecetin'in glikozit deriveleri izole edilmiştir. Bitkide flavonoit 

glikozitleri genellikle yapraklarda ve büyüme organlarında bulunur (Fursa, 1980). 

Valeriana nitida ve Valeriana exeltata türlerinde yapılan araştırmalara göre gövde ve 

yaprak laminasındaki flavonoit miktar ve içerikleri farklılıklar göstermektedir. Valeriana 

exeltata türündeki toplam flavonoit miktarı Valeriana nitida türünün 3.5-4 katıdır ve Valeriana 
exeltata türü flavonoit olarak luteolin, apigeninve az miktarda kemferol içerirken Valeriana 

nitida türünde ise diosmetinderiveleri bulunur (Fursa ve ark. 1980). 

Uykusuzluğa Olan Etkisi: Tarihte Mısırlılar, Yunanlar ve Romalılar tarafından da 

panzehir olarak kullanılan Valeriana officinalis 1000 yılı aşkın bir zamandan beri, dünyada 

bilinen en popüler uyku vericidir (Kamm, 1938). 

Bir çay kaşığı kediotu tentürü, sakinleştirici, kas gevşetici ve uyku verici olarak yeterli 

etkiye sahiptir. Şiddetli huzursuzluk durumunda gerek görüldüğü takdirde beklenen etki 

görülene kadar günde birkaç kez veya 15-30 dakika arayla verilmelidir. Ayrıca yüksek dozlarda 
bile doz aşım durumu görülmemektedir (Weiss, 1988). 

3-12 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı tıbbi gözetim altında olmalıdır. Yetişkin doz x 
Yaş / Yaş +12 şeklinde çocuk dozu hesaplanır. 12-18 yaş grubu için ise; Yetişkin dozu x 0,5 

şeklinde olmalıdır. Sıkılmış bitki suyu dahilen, yetişkinler için bir çorba kaşığı ve günde üç defa 

olmak üzere, çocuklar için ise bir çay kaşığı ve yine günde 3 defa olmak üzere kullanılabilir. 

Harici olarak tam banyo şeklinde kullanımında, 100 g bütün drog 2 litre sıcak su ile karıştırılır 
ve daha sonra banyo suyuna ilave edilir. Uçucu yağ miktarının en az 0.002 g/litre olması, banyo 

suyu sıcaklığının 34-37°C ve banyo süresinin ise, 10-20 dakika olması Balneoloji B8 Komisyon 

Monografı'nda istenmektedir. Sinirsel gerginlik, kramp ve sindirim sistemindeki şikayetlerde 
Oğulotu (Melissa officinalis) ile birlikte, uyku bozukluklarında Şerbetçiotu (Humulus lupulus) 

ile ve sinirsel kalp şikayetlerinde Alıç (Crataegus sp.) ve İnci çiçeği (Convallaria majalis) ile 

kombinasyonunun uygun olduğu ve yararlanımının optimal olduğu belirtilmiştir (Zeybek ve 
Haksel, 2011). 

128 zayıf ve düzensiz uykuya sahip bayan ve erkek denek üzerinde Valeriana officinalis 

kökünün sulu özütü (2x200 mg/gün) (60 mg kedi otu +30 mg şerbetçi otu çiçek özütü) ve 

placebo gece yatmadan bir saat önce verilmiştir. Placebo ile kıyaslandığında kedi otu 
verilenlerde uyku dönemi ve kalitesi önemli ölçüde gelişmiş ve kedi otu grubunda placeboya 

göre gece uyanıklığı daha az görülmüştür (Leathwood ve ark., 1982a). 

10 genç bayan gönüllü üzerinde 4 gece uyku laboratuarında EEG ölçümleri yapmıştır. 

Gönüllülere 2 gece 400mg sulu kedi otu özütü, diğer iki gece de placebo verilmiştir. İki 

uygulama arasında total uyku zamanı, REM uykusu ve uyku döneminde herhangi önemli bir 

farklılık gözlenmemiştir (Leathwood ve Chauffard, 1982b). 

Hafif insomnia çeken 8 gönüllü hastadan bir kısmına placebo, bir kısmına 450 mg'lık, bir 

kısmına da 900 mg'lık sulu kedi otu özütü 12 gece verilmiştir. Placebo ile karşılaşıldığında her 
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iki kedi otu grubunda da uyku döneminde önemli oranda artış gözlenirken, toplam uyku 
zamanında ve uyku esnasındaki hareketlilikte bir farklılık olmamıştır. Subjektif ölçümlerde, 

uygulamanın ertesi sabah uykulu olma hali, placeboya göre sadece 900 mg'lık kedi otu verilen 

grupta önemli ölçüde artmıştır (Leathwood ve Chauffard, 1985). 

Uyku zorluğu çeken 14 yaşlı bayandan rastgele seçilmiş bir kısmına, kedi otunun etanol 

özütü ve bir kısmına da placebo 8 gün süreyle verilmiştir. Uyku, subjektif olarak 8 gün ve 
objektif olarak polisomnografi ile 3 gece ölçülmüştür. Gruplar arasında uykunun gelişinde, 

uyanıklık zamanında, REM uykusunda, uygulamanın ilk gecesi ile son gecesi arasında bir 

farklılık görülmemiştir (Schulz ve ark., 1994). 

İnsomnia hastalığı için, kedi otu/oğul otu kombinasyonunun uyku getirmeye yardımcı 

etkisi üzerinde yapılan çalışmada 20-70 arası insomniadan muzdarip sağlıklı bay ve bayan 

gönüllülere 30 gün boyunca, günde 3 kez, 120 mg kedi otu özütü, 80 mg oğul otu özütünden 
oluşan karışım verilmiştir. 30 gün sonunda, gönüllülere sorular sorularak ilaca karşı toleransları 

değerlendirilmiştir. Bitki karışımı, kedi otu/oğul otu grubunda %83 ve placebo grubunda ise %9 

oranında tolerans sağlanmıştır. 2 grup arasında yan etkilerin sıklığı açısından istatistiksel olarak 
fark görülmemiştir. Laboratuar testlerine bağlı olarak, fiziksel çalışma ve iyiye gidiş oranında da 

önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Buna karşılık placebo grubuna (%9) göre kedi otu/oğul otu 

grubunda (%33) uyku kalitesinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu ve bu kombinasyonunun 

daha iyi tolere edildiği ortaya çıkmıştır (Cerny ve Schmid, 1999). 

22-55 yaşları arasındaki 4 erkek, 12 bayandan oluşan 16 psikofizyolojik insomnia hastası 

üzerinde, kedi otu özütünün insanlarda uyku yapısı ve kalitesine etkisini araştırılmıştır. Objektif 
ve sübjektif uyku parametreleri üzerine etkisini görebilmek için, kedi otu özütü, deneklere kısa 

(tek doz) ve uzun (14 günlük multiple doz) dönem olarak verilmiştir. Kedi otunun tek dozundan 

sonra, ne uyku yapısı ne de sübjektif uyku özellikleri üzerinde önemli bir etkisi görülmemiştir. 
Multiple doz uygulamasından sonra, sonuçlar polisomnografi ile karşılaştırıldığında, hem 

placebo, hem de kedi otu grubunda uykunun önemli oranda arttığı görülmüştür. Kedi otu 

uygulaması ile sübjektif uyku döneminde azalmaya doğru, sübjektif ve objektif uyku dönemleri 

arasındaki korelasyonda artmaya doğru bir eğilim gözlenmiştir. Çalışmadaki kayda değer bir 
bulgu ise, kedi otu uygulaması ile yan etkilere oldukça düşük rastlanmış olmasıdır. Sonuçta bu 

çalışma ile, Valerianaceae familyası türlerine ait bitki özütlerinin insomnia hastalarında uyku 

yapısı ve uyku kalitesi üzerinde pozitif etkiler gösterdiği ve bu özütlerin, ılımlı psikofizyolojik 
insomnia hastalarının tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıkarılmıştır (Donath ve ark., 2000). 

İnsomnia hastalığının yetersiz ve kalitesiz uyku olduğu, uykuya dalmanın ve onu 
sürdürmenin zor olduğunu ve erken uyanma ile sonuçlanmaktadır. Hasta; günlük 

fonksiyonlarını yerine getirmede güçlüklerle karşılaşmakta, aşırı yorgunluk belirtileri, 

konsantrasyon eksikliği yaşamaktadır. Valeriana officinalis'in birçok ülkede satılan değişik 

ürünlerle bu hastalığa karşı kullanıldığı, ABD'de 1998 yılında 8 milyon dolarlık Valeriana 
ürünü satıldığı bildirilmiştir. Ayrıca Valeriana officinalis'in insomnia üzerine gerçekten etkili 

olup olmadığının klinik deneylerle tam olarak ispatlanmadığı, bu konunun araştırılması 

gerektiği belirtilmiştir. Valeriana officinalis'in insomnia (uykusuzluk) hastalığına etkisi üzerinde 
yapılan çalışmada, rastgele seçilmiş insomnia hastalarının bir kısmına sulu kedi otu özütü, bir 

kısmına da placebo 14 gün boyunca verilmiş ve terapötik etkiler anket ve uyku oran skalası ile 

(sleep rating scale) analiz edilmiştir. Sonuçta kedi otu grubundan 26 kişide ve placebo 
grubundan 10 kişide uyku sürecinde gelişme gözlenmiştir. x

2
 testi ile analiz edildiğinde bu 

farklılıkların istatistik olarak önemli olduğu görülmüştür(Stevinson ve Ernst, 2000). 

Kediotu kök ekstraktının etki mekanizmasını "GABA inhibitörlerinin beyindeki 
yoğunluklarının artmasıyla merkezi sinir sistemi faaliyetlerinin azalmasına neden olmaktadır" 

şeklinde açıklanmaktadır. Valerenik asidin GABA'nın merkezi çözüşme metabolizmasından 

sorumlu enzim sistemini önlediği bildirilmiştir (Barnes, 2002). 
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Ortalama 250 g'lık yetişkin erkek Wistar sıçanlar üzerinde yapılan çalışmada, Valeriana 

officinalis'nın yapısındaki bir flavonoid glikozit olan linarinin sedatif ve uyku getirici özellikleri 

üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda Valeriana' nın etanol özütünden elde edilen linarinin 7 
ve 14 mg/kg'lık dozlarının intraperitonal olarak verilmesi, sodyum tiopental ile oluşturulan 

uykunun zamanını artırdığı, 4 mg/kg'lık dozun ise ortalama bir sedatif etkiye sahip olduğu fakat 

uyku zamanını artırmadığı görülmüştür. Buna karşılık Valeriana officinalis’in esansiyel 
bileşiklerinden sayılan valeranik asidin 5 mg/kg'lık intraperitonal enjeksiyonunun holeboart 

testine göre herhangi bir sedatif etkisi ve uyku zamanını artıncı etkisi gözlenmemiştir. 

Böylelikle, bu çalışma ile, Valeriana officinalis''in, en önemli aktif komponenti sayılan valeranik 

asidin, linarin ile birlikte alınmadığında, terapötik öneme sahip olmadığı da ortaya 
çıkmıştır(Fernandez ve ark., 2004). 

SONUÇ 

Çağın hastalığı olarak adlandırılan stres, insan vücudundaki dengeyi bozarak birçok 
hastalığa sebep olmaktadır. Uzun süreli stres sonucunda, bazı hormonların kandaki seviyelerinin 

sürekli yükseklerde seyretmesi, vücuttaki birçok mekanizmaya zarar vermektedir. Stres, 

bağışıklık sistemini etkilemekte immun sistemin etkinliğini azaltmaktadır. Aynı zamanda en 

önemli etkilerinden biri de, uykusuzluğa (insomnia) neden olmasıdır. 

Stresin mekanizmasının anlaşılması ve strese bağlı hastalıkların tedavisi için çok sayıda 

araştırma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen sentetik ilaçların 
tedavi etme özelliklerinin yanı sıra ilaç türüne bağlı olarak çok sayıda yan etkilere de 

rastlanmaktadır.  

Kimyasal ilaçların hem pahalı, hem de yan etkilerinin fazla oluşundan dolayı 

araştırmacılar, bitkilerden ilaç elde etmeye yönelmişlerdir. Farklı Valeriana ürünleri uykusuzluk 

hastalığı bulunan kişilerde güvenilir bir bitkisel materyal olarak tercih edilebilmektedir. Pazar 
payı yüksek olan bu bitkinin tarımının yapılması gereklidir. Bu makale de ülkemizde 

yetiştiriciliği yapılmayan kediotunun (Valeriana officinalis L.)  genel özellikleri, kullanım 

alanları, Türkiye ve Dünyadaki durumu hakkında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere yer 

verilmiştir. 

KAYNAKLAR 

Ah Ket, G., 1983. Herbal Treatment For Common Ailments: An Australian An New 

Zealand Guide. Lloyd O’neil Pty Ltd, South Yara, Victoria s95-96. 
Anonim, 2012. http://www.botanical.com/botanical/mgmh/v/valeri01.html 

Barnes, J., 2002. Insomnia, Herbal Therapeutics. Continuining Professional Development. 

The Pharmaceutical Journal, Vol, 269., p. 221. 

Başer, K. H. C., G. Honda ve W. Mıkı, 1986. Herb Drugs And Herbalist in Turkey. 
Institute Fort He Study of Languages And Cultures Of Asia And Africa. Studia Culturae 

Islamicae. 27, p. 163 

Baytop, T., 1997. Türkçe Bitki Adları Sözlügü, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 578. Ankara, s. 167. 

Bomme, U. and A. Wurzinger, 1990. Results of Nmin Soil Analysis in Medicinal Plants 

and Herbs. Nmin-Bodenuntersuchungsergebnisse im Heil-Und Gewürzpflanzenanbau. Gemüse 
26 (3), 176-178. Bayerische Landesalstalt Für Bodenkultur und Pflanzenbau, Germany. 

Bomme, U., G. Hillenmeyer, H.  Reiter ve R. Rinder, 2001. An Optimized Process For The 

Practical Steam Distillation of Essential Oils From Fresh Plants: Part 2: Several Years Results 

of Peppermint, Lemon Balm, Valerian and Angelica. Zeitschrift Für Arznei and 
Gewurzpflanzen, 5(3-4), 132-144 

Bos, R., 1997. Analytical and Phytochemical Studies on Valerian and Valerian Based 

Preparations. Rijksuniversiteit Groningen, 184s. 

http://www.botanical.com/botanical/mgmh/v/valeri01.html


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

363 

 

Buntain, M., 1999. Commercial Production of Medicinal Herbs in Tasmania. A Report For 
The Rural Industries Research and Development Corporation. The Vegetables And Horticulture 

Branch Department Of Primary Industries Water and Environment Tasmania. RIRDC 

Publication No: 99/149 RIRDC projectno: Dat-26a. 71 s. 
Cerny, A. and  K. Schmid, 1999. Tolerability and Efficacy of Valerian/Lemon Balm in 

Healthy Volunteers (A Double Blind, Placebo Controlled, Multicentre Study), Fitoterapia, 70, 3 

221-228 p. 
Cionga, E., V. Popesco, O. Coltz and L. Boniforti, 1976. The Alkoloids from Valeriana 

officinalis: Idendification of Actidine. Adv. Mass Spectrom Biocem. Med. (1) 299-302. (Chem. 

Abs. 85-7496 u). 

Davis, P.H, 1972. Valerianaceae. Flora of Turkey And The East Aagean Islands. University 
of Edinburg, University Press. 4. 551-558. 

Davis, P.H., 1988.Valerianaceae. Flora of Turkey And The East Aagean Islands. University 

of Edinburg. University Press. 10.155. 
Doğan, N., 1998. Türkiye’de Yetişen Valeriana alliariifolia Adams Üzerinde Çalışmalar, 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998 . 

Donath, F., S. Quipe, K. Diefenbach, A. Maurer, I. Fietze and I. Roots, 2000. Critical 
Evaluation of The Effect of Valerian Extract on Sleep Structure and Sleep Quality, 

Pharmacopsychiatry, 33, 2, 47-53 p. 

Dürbeck, K., 2005. Natural Ingredients For Pharmaceuticals. EU Market Survey. June 

2005. (CBI) Centre For The Promotion Of Imports From Developing Countries. 131s. 
Dweck, A.C., 1997. An Introduction to Valerian Valeriana Officinalis and Related Species. 

Valerian the Genus Valeriana, Medicinal And Aromatic Plants-Industrial Profiles. Harwood 

Academic Publishers. S 1-19. 
Endo, T., T. Heiccachiro, 1977. The Constituens of Valerian Root. The Structures of Four 

New Iridoid Glycosides, Kanakoside A, B, C, and D from the Root of “Hokkaikisso”. Chem. 

Pharm. Bull.25 (8). 2140-2. 

Fernandez, S., C. Wasowski,  A.C. Paladini and M. Marder, 2004. Sedative and Sleep-
Enhancing Properties of Linarin, A Flavonoid-Isolated From Valeriana Officinalis, 

Pharmacology Biochemistry and Behavior, 77, 2,399-404 p. 

Fursa, N. S., 1980. Study of The Flavonoid Composition of Common Valerian of The 
Asian Part of The USSR. Farm. Zh.(3) 72-3 (Chem. Abs. 93-120314x) 

Fursa, N. S., A. S. Rybal’chenko, 1980. First Results of Chemotaxonomic Studies of Two 

Species of Valerian. Polezn. Rast. Prir. Flory Ispol’z Ikh Nur. Khoz. 85-7. (Chem. Abs.93-
217941n). 

Hadley, S. and J. Petry, 2003. Valerian. Complementary and Alternative Medicine. 

Amerikan Family Physician. Vol: 67, Number, 8. 1755-1758. 

Hegnauer, R., 1973. Valerianaceae. Chemotaxonomie der Pflanzen. Birkhauser Verlag 
Basel und Stuttgart. VI. 638-49. 

Hendrics, H., 1980. Study of Three Types of Essential Oil of Valeriana officinalis L. By 

Combined Gas Chromotography- Negative Ion ChemicalIonization Mass Spectrometry. Journal 
of Chromotography, 190: 62-68. 

Hendrics, H., R. Bos, D. P. Allersma, T. M. Malingre ve  A.S. Koster, 1981. 

Pharmacological Screening of Valerenal and Some Other Components of Essential Oil of 
Valeriana officinalis. Planta Medica, 42: 62-68. 

Janke, R. and J. De Armon, 2004. A Grower's Guide Valerian (Valeriana officinalis). 

Kansas State and Extention: MF-2632. 4p. 

Kamm, M. W., 1938. Old-Time Herbs For Northern Gardens (With illustrations). S 196-
197. Little, Brown and Company, Boston, UK. 

Karamanoğlu, K., M. Koyuncu, 1974. Türkiye Valeriana (Kediotu) Türleri Üzerinde 

Sistematik Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası.1974; 4: 149-178. 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

364 

 

Kaya, A., 2006. Çukurova Bölgesinde Farklı Sıra Arası ve Hasat Zamanlarında Kediotu 

(Valeriana officinalis L.) Bitkisinin Verim ve UçucuYağ Kalitesinin Araştırılması, Çukurova  

Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Tarla Bitkiler Anabilim Dalı Doktora Tezi, 1-114. 
Konovalova, O. A., V. L. Sheilchenko and K.S. Rybalko, 1991. Chemical Composition of 

Rizomes with Roots of Valeriana wolgensis of the Valeriana officinalisSeries. 

Khim.Prir.Soedin. (1). 141-3 (Chem.Abs 116-170151f) 
Koyuncu, M., 1973. Türkiye'de Yetişen Valeriana (Kediotu) Türleri Üzerinde Farmasötik 

Botanik Yönünden Araştırmalar Doktora Tezi, 1-115. 

Leathwood, P. D., F. Chauffard, E. Heck, and R. Munoz-box, 1982a. Aquoeus Extract of 

Valerian Root (Valeriana officinalis L.) Improves Sleep Quality In Man, Pharmacology 
Biochemistry and Behaviour, 17, 65-71 p. 

Leathwood, P. D. and F. Chauffard, 1982b, Quantifying The Effect Of Mild Sedatives, J. 

Psychiat. ,Res. , 17,2,115-122 p. 
Leathwood, P. D. and F. Chauffard, 1985. Aqueous Extract of Valerian Reduces Latency 

To Fall Sleep In Man, Planta Med., 51,144-148 p. 

Lee, J. C., Y.H. Kırn, Y.H. Choi and D.J. Ahn, 1996. Agronomic Factors Affecting Root 

Yield And Essential Oil Contents of Valeriana fauriei var. dasycarpa hara and Valeriana 
officinalis L. in Korea. Proceedings International Symposium, Medicinal and Aromatic Plants. 

Acta Hort. 426, 525-536. 

Morazzoni, P., E. Bombardelli, 1995. Valeriana officinalis: Traditional Use and Recent 
Evaluation of Activity. Fitoterapia LXVI(2) 99-111. 

Moyse, H., 1976. Valeriane officinale Matiere Medicale 386-97. R.R. Paris. 

Omidbaigi, R., and S. M. F. Tabatabaei, 1996. Introduction to Production of Valerian in 
Iran. Proceedings of The First Horticultural Sciences Congress of Iran. 14-17 September 1996, 

8-10. 

Pogorelova, O.V., 1978. Localization of essential oil in common valerian during 

ontogenesisPharmaceutical Chemistry Journal, Volume 12, Number 2, Pages 242-247 
Schulz, H., C. Stolz and J. Müler, 1994. The Effect of Valerian Extract on Sleep 

Polygraphy in Poor Sleepers: A Pilot Study, Pharmacopsychiatry, 27, 4, 147-151 p. 

Shohet, D. and R. Bh. Wills, 2006. Effect of Postharvest Handling on Valerenic Acids 
Content of Fresh Valerian (Valeriana officinalis) Root. Journal of The Science of Food and 

Agriculture, 86: 107-110. 

Stevinson, C. and E. Ernst, 2000. Valerian for Insomnia: A Systematic Rewiev of 
Randomized Clinical Trials, Sleep Medicine, 1,91-99 p. 

Svab, J., 1978. Valerian the Genus Valeriana, Medicinal and Aromatic Plants-Industrial 

Profiles. Harwood Academic Publishers. 142. 

Tanker, N., M. Koyuncu, M. Coşkun, 2004. Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:88, Ankara. 

Trease, G.E., W.C. Evans, 1983. Dipsacales. Pharmacognosy Thirteenth Edition. English 

Language Book society/bulliere-tindall. 225-6, 525-8. 
Upton, R., 2001. Valeriana officinalis. The Journal of Alternative and Complementary 

Medicine. Vol. 7, Number 1, S 15-17. 

Wagner, H., K. Jurcic und R. Schaette Vergleichende Untersuchungen über die Sedierende 

Wirkung von Baldrianextrakten Valepotriaten und ihren Abbauprodukten. Planta Medica 38. 
358-365.  

Weiss, R.F., 1988. Herbal Medicine (Translated from The Sixth German Edition of 

Lehrbuch Der Phytotherapie by A.R. Meuss). Beaconsfield, England: Beaconsfield Publishers 
Ltd. 

Zeybek, U. ve M. Haksel, 2011. Türkiye’de ve Dünya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve 

Kullanımları, İzmir, 107-111. 
  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

365 

 

KAHRAMANMARAŞ’TA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİM 

DURUMU 

Lale EFE 
 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 

Kahramanmaraş-Türkiye 

 
ÖZET: Kahramanmaraş ilinde kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri, baharatlık kırmızı 

biber ve kekik oluşturmaktadır. Kırmızı biber iç pazar için gerekli olduğu kadar, dış ülkelere 

yapılan ihracat potansiyeli açısından da ekonomik öneme sahiptir. 2010 yılı itibarı ile kekik 
ekiliş alanı 100 da, üretimi 25 ton ve verimi 250 kg/da olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 

Orchidaceae familyasına dahil bazı bitki türlerinin yumruları ülkemizin birçok bölgesinde 

olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da doğal olarak yetişmekte ve bu yumrulardan gıda ve ilaç 
hammaddesi olarak kullanılan salep elde edilmektedir. Bundan başka, Kahramanmaraş ilinde 

ahlat, alıç, aspir, böğürtlen, çam fıstığı, dağ çayı, defne, ebegümeci, ısırgan otu, ışgın, kavak, 

kekik, kuşburnu, kuzu kulağı, mahlep, mantar, meyan kökü, menengiç, meşe palamutu, nane, 

reyhan, sumak, su teresi ve yabani nane türlerinin üretimi kısmen yetiştiricilik, kısmen de 
toplama şeklinde yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kekik,  kırmızı biber, salep, tıbbi bitkiler  

PRODUCTION STATE OFMEDICINAL AND AROMATICPLANTS İN 

KAHRAMANMARAS PROVİNCE 

ABSTRACT: Medicinal and aromatic plants grown in Kahramanmaras are red pepper and 

thyme. Red pepper have an economic importance in terms of export potential and domestic 
consumption. In 2010, thyme sowing area was 100 da, production was 25 tonnes and yield 250 

kg/da. Also, knots of some plant species from Orchidaceae grow up naturally in 

Kahramanmaras like a number of region of Turkey. From these knots orchis used as raw 
material of food and medicine  has been obtained. Moreover, in Kahramanmaras province 

species of wild pear, medlar, safflower, blackberry, stone pine, mauntain tea, laurel, marsh-

mallow, stinging netle, wild rhubarb, poplar tree, thyme, rose hip, garden sorrel, mahaleb 

cherry, mushroom, liquorice, terebinth, oak apple, peppermint, sweet basil, sumac, cockoo 
flower, wild peppermint has been produced by cultivation or collection from nature.              

Key Words: Thyme, red pepper, orchis, medicinal plants 

GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, içerdikleri birbirinden farklı ve çok yönlü fizyolojik etkileri 

bulunan etken maddeler nedeniyle ilaç sanayisinin bitkisel ilaç hammadde kaynağını 

oluşturmaktadırlar. İlaç sektöründeki kullanımının yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin kulanım 

alanları giderek genişlemiş ve günümüzde baharat, gıda, bitkisel çay, kozmetik ve boya 
sanayisinde ve ayrıca aromaterapi, bitkisel ilaç ve süs bitkileri sektörü gibi çok çeşitli 

sektörlerde de değerlendirilebilmektedir (Kan ve ark., 2009).  Gün geçtikçe yurt içinde ve yurt 

dışında kullanımı giderek artan tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke genelinde olduğu gibi ilimizde 
de pek çoğunun kültürü yapılmamaktadır. Halbuki, bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin gen 

merkezi Anadolu’ dur. Ülkemizde yaklaşık dokuz bin adet civarında bitki türü bulunmaktadır ve 

bunlardan üç bin kadarı endemiktir. Bu bitkilerin 1000 kadarının tıbbi amaçlarla kullanıldığı 
kabul edilmektedir (Arslan ve ark., 2000).   
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Üretim Durumu 

Kahramanmaraş ilinde kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri, baharatlık kırmızı biber 

ve kekik oluşturmaktadır. 2010 yılı itibarı ile baharatlık kırmızı biber ekiliş alanı 13.720 da, 
üretimi 27.030 ton/yıl/yaş, kurutulduktan sonra ise 5.406 ton/yıl ve verimi 1.970 kg/da’dır. 2011 

yılında ilimizin baharatlık kırmızı biber ekiliş alanı 4.100 da’a, üretimi 7.850 ton/yıl/yaş, ve 

verimi 1.915 kg/da’a düşmüştür. Kahramanmaraş, ekim alanı ve üretim miktarı bakımından, 
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis ve Hatay’dan sonra beşinci sırada yer almaktadır (Anonim, 2011). 

Kırmızı biber iç pazar için gerekli olduğu kadar, dış ülkelere yapılan ihracat potansiyeli 

açısından da ekonomik öneme sahiptir. Üretimi yapılan kırmızı biber toz ve pul biber olarak iç 

piyasada tüketilmekte ve kısmen ihraç edilmektedir.    

İlimizde kekik üretimi 2004 yılında 70 da ile başlamış ve 2007 yılında 100 da’a çıkmıştır. 

2010 yılı itibarı ile kekik ekiliş alanı 100 da, üretimi 25 ton ve verimi 250 kg/da olarak 
kaydedilmiştir. 2011 yılında ise Kahramanmaraş’ta kekik üretimine ait veri bulunamamıştır 

(Anonim, 2011). 

Ayrıca, Orchidaceae familyasına dahil bazı bitki türlerinin yumruları ülkemizin birçok 

bölgesinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da doğal olarak yetişmekte ve bu yumrulardan gıda 

ve ilaç hammaddesi olarak kullanılan salep elde edilmektedir (Tekinşen, 2001). Kahramanmaraş 
florasında Orchidaceae familyasına ait yaklaşık 45 takson bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 

15 türü salep elde etmek amacıyla toplanmaktadır (İlçim, 2011). Salep, hem yurt içinde 

Kahramanmaraş dondurması olarak bilinen geleneksel dondurmanın yapımında kullanılmakta, 

hem de soğuk kış aylarında sıcak içecek olarak tüketilmektedir (Tamer ve ark., 2009). Diğer 
yandan gerek sağlık açısından bir takım faydaları ve içerdiği misülaj nedeniyle ağız ve yutakta 

yumuşaklık hissi vermesi, gerekse kendine has hoş kokusu nedeniyle iç ve dış pazarlardaki 

talepler giderek artmaktadır(Tutar, 2005). Salep, yurtiçinde tüketiminin yanı sıra özellikle Arap 
ülkelerine de ihraç edilmektedir. Doğada tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunması 

nedeniyle, 1974 yılında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı salep ihracatını yasaklamıştır. 

Fakat yumru ve drog olarak (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasak olan salep (Koyuncu, 

1996), ülke genelinde salep unu olarak işlenmiş şekilde ihraç edilmektedir (Çağlayan ve ark., 
1998).  

Bundan başka, Kahramanmaraş ilinde ahlat, alıç, aspir, böğürtlen, çam fıstığı, dağ çayı 
defne, ebegümeci, ısırgan otu, ışgın, kavak, kekik, kuşburnu, kuzu kulağı, mahlep, mantar, 

meyan kökü, menengiç, meşe palamutu, nane, reyhan, sumak, su teresi ve yabani nane türlerinin 

üretimi kısmen yetiştiricilik, kısmen de toplama şeklinde yapılmaktadır (Anonim, 2010). Bu 
türlere ilişkin tahmini üretim alanları ve miktarları Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Kahramanmaraş ilinde yetiştiriciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin tahmini 
üretim alanları ve üretim miktarları (Anonim 2010) 

ÜRÜNLER 2009 YILI 

 Alan (da) Miktar (ton) 

Ahlat (Pyrus elaeagrifolia) 60 15 

Alıç (Crataegus tanacetifolia) 35 10 

Aspir (Carthamus tinctorius L.) 600  120 

Böğürtlen (Rubus caesius) 20 30 

Çam fıstığı (Pinus pinea) 20 2 

Dağ çayı (Sideritis spp.) 50 20 

Defne (Laurus nobilis) 5000 (kök)  

Ebegümeci (Malva neglecta, M. silvestris) 50 150 

Isırgan otu (Urtica dioica) 5 5 

Işgın (Rheum ribes L.) 2 4 

Kavak (Populus spp.) 800    

Kekik (Thymbra spicata, Thymus türleri) 100  0 

Kuşburnu (Rosa canina) 6 0 

Kuzu kulağı (Rumex crispus)  2 2 

Mahlep (Prunus mahalep)  30 12 

Mantar  10 10 

Meyankökü (Radix Liquiritae) 3 2 

Menengiç (Pistacia terebinthus L.) 50 10 

Meşe palamutu (Quercus ithaburensis Decne subsp. marolepis) 40  

Nane (Mentha piperita L.)  15 120 

Reyhan (Ocimum basilicum L.) 2 2 

Sumak (Rhus coriaria) 70 110 

Su Teresi (Nasturtium officinale) 1 2 

Yabani nane (Mentha pulegium L.)  2 0.3 

Karşılaşılan Sorunlar 

Kahramanmaraş ili için önemli bir tarımsal ürün konumunda bulunan baharatlık kırmızı 

biberin üretimindeki en önemli sorun, kısmen tarlada bitki gelişme döneminde, daha çok da 
hasatta, açıkta kurutma ve depolama sırasında oluşabilen aflatoksin sorunudur (Duman ve ark., 

2002). İşleme teknolojisi geliştirilerek ulusal ve uluslar arası standartlara uygun üretim 

yapılması sağlanmalıdır. Sözleşmeli üretim sistemi yaygınlaştırılmalıdır (Paksoy ve Uslu, 

2006). Pazar araştırmaları yapılarak sektörün yönlendirilmesi sağlanabilir. Üreticilerin hasat, 
kurutma ve depolama konularında eğitilmelerine daha fazla önem verilmelidir. Aflatoksin 

oluşumunu önlemek veya en aza indirmek için biberlerin bitki üzerinde kuruması önlenmeli ve 

sürekli hasat yapılmalıdır. Ayrıca, hasat ve taşıma sırasında biberlerin zedelenmelerinin önüne 
geçilmelidir. Yine, aflatoksin oluşumunu önlemek veya en aza indirmek için hasattan sonra 

biberlerin mümkün olduğunca hızlı kurutulması gerekmektedir. Kırmızı biberin toprak üzerinde 

ve her türlü kirlenmeye açık kurutma sistemine son verilmelidir. Kırmızı biberler ya plastik 

üzerinde ya da suni kurutucularda kurutulmalıdır. Bu amaçla modern kurutma fabrikalarının 
yanı sıra, küçük ölçekli, güneş enerjisinde yararlanılan basit kurutma sistemleri de kullanılabilir.  

Ayrıca, biberi ikiye üçe parçalayıp çekirdek evini çıkartarak kurutma yöntemiyle normalde 

10-15 gün olan kuruma süresini 3-4 güne indirmek mümkün olabilmektedir. Bu yöntemin 
uygulanabilmesi için de parçalama işlemini yapabilecek özel bir makinenin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Parçalanan biberlerin topraktan en az 1 m. yüksekliğe gerilmiş ağ, plastik tel 

kafes vb. üzerinde kurutulması ve ince bir tabaka halinde serilerek ve devamlı karıştırılarak 
kontrollü bir şekilde kurutulması aflatoksin düzeyini an aza indirmek için alınacak önlemlerde 

bazılarıdır. Baharat imalatçısı çiftçiden kuru biber yerine taze biber almalı ve kurutmayı kendisi 
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yapmalıdır. İşlenmiş ürünler, aflatoksin oluşumuna engel olacak şekilde sıcaklık ve nem ayarlı 

özel depolama koşullarında depolanmalıdır.     

Kullanım alanlarının genişliği dolayısıyla Dünya’da ve ülkemizde giderek önem kazanan 
tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de pek çoğunun kültürü 

yapılmamaktadır. Çoğu bitki türleri doğadan toplandığı için doğa tahribatı ile karşı karşıya 

kalınmaktadır (Anonim, 1997; Anonim, 2004). Bitkilerin devamlı olarak doğadan bilinçsizce 
sökülmesi doğal vejetasyonun bozulmasına, nadir ve endemik bitki türlerinin yok olmasına 

sebep olmasının dışında ülkemizde çok önemli bir sorun olan erozyonun artışına da neden 

olmaktadır (Özhatay ve Atay, 1997). Bu nedenle halihazırda kullanılan ve dışsatımı yapılan 

tıbbi ve aromatik bitkiler ile gelecekte kullanma ve ihracat potansiyeli olan bitkilerden, koruma-
kullanma dengesi içinde yararlanılmalı ve doğadan toplamalarda “sürdürülebilir kullanım” 

ilkesine dikkat edilmelidir (Özgüven ve ark., 2005).   

Salep yumrularının ülkemizde sürekli ve kontrolsüz olarak toplanmasının, bazı türlerin 
sayılarında önemli düzeyde azalmaya neden olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de doğadan 

sökülen veya yetiştikleri ortamları tahrip edilen tıbbi bitkilerden birisi olan salebin, aşırı söküm 

nedeniyle yok olmaya başladığı belirlenmiştir. Salep bitkisinin tohumları çok küçük olması ve 

besi dokularının bulunmayışı nedeniyle, yaşayabilmek için bir toprak fungusu ile ortak yaşama 
girmek zorundadırlar. Dolayısıyla normal bir tohum ekimi ve bitki gelişimi mümkün 

olamamaktadır. Laboratuar şartlarında fide gelişimi sağlansa da tohumdan gelişen bitkilerin 

sökülecek hale gelmesi çok uzun zaman almaktadır. Ayrıca doku kültürü yöntemleri ile yapılan 
çalışmalarda, steril şartlarda başarılı olunsa bile bitkilerin tarla şartlarına geçirilmesinde önemli 

problemler yaşanmakta ve salep bitkisinin kültüre alınması ve kitlesel üretim mümkün 

olamamaktadır (Tutar, 2005). Kahramanmaraş’ta salep bitkisinin kültüre alınması ile ilgili 
çalışmalara ağırlık verilmeli ve aynı zamanda türlerin doğal ortamlarında korunması amacıyla 

doğadan toplamaların kontrollü olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.   

Ülkemizde doğadan toplama şeklinde üretimi gerçekleştirilen pek çok bitkinin gen merkezi 

Anadolu’ dur. Bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş ili de pek çok 
tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi durumundadır. Kahramanmaraş’ta doğadan toplanan 

bitki türleri, miktarları ve  ticareti hakkında herhangi bir kesin kayıt bulunmamaktadır. 

Kahramanmaraş’ta kültüre alınabilecek, ticari değeri olan veya potansiyeli bulunan tıbbi ve 
aromatik bitki türleri belirlenerek bu türlerin kültüre alınması ile ilgili çalışmalar başlatılmalıdır.   

Doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin toplanması şeklinde yapılan üretimde kalite 

açısında belli bir standart elde edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde ve 
Kahramanmaraş’ta önemli olduğu düşünülen tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması ile 

ilgili çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Ancak ekonomik değer taşıyan ya da bu 

potansiyele sahip olduğu düşünülen bitki türlerinde yapılacak ıslah çalışmaları ile kaliteli ürün 

elde edilebilir.  

Ülkemizde halen, Kahramanmaraş florasından toplanan salep yumruları da dahil doğal 

kaynaklı pek çok bitkisel drog organik tarımın gerektirdiği sertifikasyon sistemine uygun olarak 

üretilmemiş olsa bile, herhangi bir kimyasal veya pestisit kullanılmadan doğal koşullarda 
kendiliğinden yetişmesi nedeniyle organik ürün niteliğine çok yakın bir konuma gelmektedir 

(Bayram ve ark., 2010). Bunun dışında, Kahramanmaraş’ta kültürünün yapılması düşünülen 

tıbbi ve aromatik bitkiler aynı zamanda organik üretim koşullarında yetiştirilerek 

sertifikalandırıldığı takdirde hem iç, hem de dış pazarda daha pahalıya satılabilecek ve 
üreticisine ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecektir. Ayrıca, bu tür sağlıklı 

ürünlerin insanlar arasında tercih edilen ve aranan nitelikte ürünler olması nedeniyle daha kolay 

pazarlanabilme şansı da bulunmaktadır.  

Küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kıtlığı ve kuraklık 

sorunu giderek artma eğilimindedir. Bu nedenle, birçok kültür bitkisinde kuraklığa dayanıklı 

çeşit geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkilerin bir 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

369 

 

çoğunun doğadaki yayılış alanlarına bakıldığında, kuraklığa dayanıklılık bakımından gen 
kaynağı durumunda olabilecekleri ve bu türlerin kültüre alınmasında bu özelliklerinin önemli 

bir avantaj oluşturacağı söylenebilir.  
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ÖZET: Antalya’nın Gazipaşa-Maha Yaylası’ndan yöre halkı tarafından toplanıp satılan 
Sideritis congestatürü, çiçeklenme döneminde 152 m’den toplandıktan sonra kurutulup uçucu 

yağ oranı tayin edilmiş ve bileşen analizleri yapılmıştır. Bileşen analizleri GC-MS ile BATEM 

bünyesinde Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir.Uçucu yağ oranı, %1.00 olarak belirlenmiştir. İçerik analizlerinde ana 
bileşenler, β-pinene % 25.17,α-pinene %17.92, δ-cadinene %15.88 ve cis-muurol-5-en-4-alfa-ol 

%5.71 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sideritis congesta, uçucu yağ ve bileşenleri  

DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF SIDERITIS CONGESTA 

COLLECTED FROM NATURE  IN ANTALYA FLORA 

ABSTRACT: Sideritis congesta  species  collected  from  Antalya Gazipaşa-Maha Yaylası and 
marketed by the local people.  In flowering period after  collected from 152 m altitude,  

essential oil quantity and essential oil component analyses are determined after drying process. 

Essential oil components were identified with GC-MS at the Center of Medicinal and Aromatic 
Plants in Antalya. In this research, the essential oil rate was determined as 1.00%. In the 

essential oil component analyses; the main components were identified as β-pinene  25.17%,α-

pinene 17.92%, δ-cadinene 15.88% and cis-muurol-5-en-4-alpha-ol  5.71%  

Key Words: Sideritis congesta, essential oil and components 

GİRİŞ 

Angiospermlilerin en önemli familyalarından birisi olan Labiatae, adaçayı, kekik, nane gibi 

birçok faydalı bitkileri içine alan yaklaşık 200 cins ve 3000 türle temsil edilen geniş bir 
familyasıdır. Labiatae familyası dünyanın birkaç bölgesinin dışında tüm habitat ve 

yüksekliklerde yetişmekte olup, Kuzey Kutbu’ndan Himalayalar’a kadar, Güneydoğu Asya’dan 

Hawaii’ye kadar, ayrıca Avusturalya’da, tüm Afrika’da ve Amerika’nın kuzeyi ve güneyi 
boyunca yayılış göstermektedir (Kaya, A.,1997). Labiatae familyasına ait bitkilerin çoğu antik 

çağlardan bu yana halk ilacı olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmalarının yanı sıra, 

tıpta, gıda endüstrisinde, parfümeri ve kozmetikte yer alan bitkilerdir. Ayrıca günümüzde 

rasyonel fitoterapide kullanılan pek çok preperatta da bu familya bitkilerinin yer aldığı 
görülmektedir (Saleem, M., 2000). Tıbbı aromatik bitkiler bakımından Akdeniz ve Ege 

bölgeleri çok zengindir. Özellikle Micromeria Benth, Origanum L., Salvia L., Sideritis L., 

Thymus L. ve Thymbra L. de bölgede yetişen aromatik Labiatae üyeleri deniz seviyesinden 
4400 m‘ye kadar çeşitli yüksekliklerde tespit edilmiştir (Ayaz, A., 2008). 

Sideritis L. cinsinin 54 taksonunun 41‘i endemiktir. Sideritis cinsinin sahip olduğu bu 
yüksek endemizm oranı nedeniyle ülkemiz bu cinsin iki esas gen merkezinden biridir. Bu cinse 
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ait türler ülkemizde en çok dağ çayı ve yayla çayı adıyla bilinmektedir. Ancak bunlardan farklı 
olarak sarıkız çayı, kuyruk çayı, adaçayı gibi değişik yöresel isimlere de sahiptir. Bu türler 

Akdeniz ülkelerinde ve ülkemizde halk ilacı ve bitkisel çay olarak geniş çapta kullanılmaktadır. 

Bu bitkilerden sağlanan çaylar soğuk algınlığına karşı, gastrointestinal rahatsızlıkları giderici ve 
diüretik olarak kullanımı oldukça önem taşımaktadır (Ayaz, A., 2008). Bazı Sideritis türlerinin 

antienflamatuar etkileri olduğu ve romatizma tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Yine bazı 

Sideritis türlerinin antibakteriyel etki gösterdiği, S. mugronensis’in ise arteriyel kan basıncını 
düşürdüğü ve otonom sinir sistemi üzerinde etkileri olduğu bildirilmiştir. Ayrıca S. congesta ve 

S. arguta’ nın antispazmotik etkileri olduğu açıklanmıştır (Akçay, Y. ve ark., 1997). Sideritis 

türü antimikrobial ve flavonidler gibi antioksidant polifenollerden (özelikle flavones ve flavonol 

glikozitleri) oluşur (Akaya, A.ve ark., 2002). 

S. congesta, ülkemizde yetişen endemik bir bitki olup Antalya’da yaklaşık 1000 m 

yükseklikteki çam ve meşe ormanlarının altında yayılış gösterir (Davis, 1982). S. congesta ile 
uçucu yağ bileşenleri, flavanoid, diterpenoid ve linearol  izolasyonu, farmakolojik aktivite tayini 

gibi bir çok konuda çalışma yapılmıştır.  

Özcan ve ark. (2001)S. congesta’da uçucu yağ verimini %0.83 ve otuz altı bileşen tayin 

etmişlerdir, etken bileşenler olarak muurol-5-en-4-beta-ol (%33), muurol-5-en-4-alfa-ol 

(%11.7), linalool, bornyl acetate, α-cadinol, α-pinene ve 1-epicubenol saptanmıştır. Ezer ve ark. 

(1996) S. congesta veS. argyrea için uçucu yağ ana bileşenlerini α- pinene ve  β-pinene olarak 
tayin etmiştir. 

Gümüşçü ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada kültüre alınan S. congesta için uçucu yağ 
verimi %0.12, doğadan toplanan S. congesta için %0.11 olarak bulmuştur. Hem kültüre alınan  

hem de doğadan toplanan S. congesta için uçucu yağ ana bileşenleri β- pinene ve α-pinene 

olarak tayin edilmiştir. Doğadan toplanan S. congesta için β-pinene %41.975, α-pinene %30.932 
iken kültüre alınan S. congesta’daβ-pinene, %28.425, α-pinene %20.141 olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada,  Türkiye’ ye özgü endemik S. congesta türünün uçucu yağ verimi, uçucu yağ 
bileşen analizi ve uçucu yağ ana bileşenlerinin saptanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Yapılan çalışmada. S. congesta türü 07.07.2011 tarihinde Antalya-Gazipaşa- Maha Yaylası 

yolu üzerinde, 152 m’den çiçeklenme döneminde (36   20 24 K, 032   21 47 D) toplanmıştır. 
Örneklerin gölgede kuruması sağlanmıştır. Kurutma işlemi sonrasında örneklerin uçucu yağ 

miktarları, Clevenger cihazında hidrodistilasyon yöntemi (su distilasyonu) ile belirlenmiştir. 

Clevenger düzeneğinde elde edilen uçucu yağ miktarları ml olarak kaydedilmiştir. Elde edilen 

uçucu yağlar kullanım zamanına kadar, hava almayacak şekilde +4℃’de ışık geçirmeyen 

şişelerde muhafaza edilmiştir. Bitki türüne ait uçucu yağların bileşen analizleri, Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Araştırma Laboratuvarında GC 

ve GC-MS sistemi kullanılarak belirlenmiştir. 
Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Analizi: 

Örnekler analiz edilmek üzere 1:50 oranında aseton ile seyreltilmiştir. Örneklerin uçucu 

yağ bileşen analizi Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-kütle detektör (Agilent 5975C) cihazı 
ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve analizde taşıyıcı gaz olarak 1 ml/dk akış hızında helyum kullanılmıştır. 

Örnekler cihaza 1 μl olarak 50:1 split oranı ile enjekte edilmiştir. Enjektör sıcaklığı 250°C’de 
tutulmuş, kolon sıcaklık programı 60°C (10 dakika), 60°C’den 250°C’ye 20°C/dakika artışla ve 

250°C (8 dakika) olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sıcaklık programı doğrultusunda toplam 

analiz süresi 27.5 dakika olmuştur. Kütle detektörü için tarama aralığı (m/z) 35-500 atomik kütle 

ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyonu 70 eV kullanılmış, uçucu yağın bileşenlerinin 
teşhisinde ise OIL ADAMS, WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas alınmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Antalya Gazipaşa-Maha Yaylası yolu üzerinde (152 m’den) toplanan S. congesta 

örneklerinin uçucu yağ oranı %1.0 olarak tespit edilmiştir. Yapılan uçucu yağ bileşen analizi 

sonucunda toplam otuz üç bileşen tespit edilmiştir. Ana bileşenler  β-pinene (%25.17), α-pinene 

(%17.92),  

δ-cadinene (%15.88) ve cis-muurol-5-en-4-alpha-ol (%5.71) olarak tespit edilmiştir (Tablo 

1). Bulgularımız Ezer ve ark.(1996) ile uçucu yağ ana bileşenlerinin β-pinene ve α-pinene 

olması noktasında benzerlik göstermektedir.  Gümüşçü ve ark. (2011) çalışmasında doğadan 
toplanan ve kültüre alınan S. congesta’ nın ana bileşenleri ile benzerlik gösterirken uçucu yağ 

oranı değerleri uyuşmamaktadır,  bulgularımızın Gümüşçü ve ark. (2001)’ nın kültüre alınan S. 

congesta içinβ-pinene ve α-pinene yüzde değerlerine daha yakın olduğu görülmektedir. Özcan 

ve ark.(2001)S. congesta da uçucu yağ oranı benzerlik gösterirken uçucu yağ ana bileşenleri 
benzerlik göstermemektedir. 

Tablo 1. Antalya Gazipaşa-Maha Yaylası Yolu Üzerinden Toplanan S. Congesta Türünün 

Uçucu Yağ İçerik Analizi Sonucu 

Bileşen  Adı Bileşen Miktarı (%) 

α-pinene 17,92 

β-pinene 25,17 

Sabinene  0,43 

3-carene 1,21 

β-Myrcene  0,65 

Phellandrene  0,37 

Limonene  1,24 

β-Phellandrene 0,36 

o-cymene  0,63 

1-octen-3-ol 0,16 

α-cubebene 1,97 

α-copaene 1,86 

α-gurjunene 0,88 

β-copaene 0,94 

Bornyl acetaate 0,66 

β-elemene 0,16 

E-caryophyllene 1,07 

cis-muurola-3,5-diene 2,69 

trans-cadina-1,4-diene 2,30 

α-amorphene 0,47 

Germacrene 2,63 

δ-cadinene 15,88 

Cadina,1,4-diene 2,53 

cis-calamenene 0,93 

Cis-muurol-5-en-4-alfa-ol 5,71 

Cubebol  1,79 

Gleenol  0,50 

Ledol  0,39 

isoledene  1,86 

1-epi-cubenol 2,47 

Valeranone  0,27 

α-muurolol 0,96 

Curcumen-12-ol 0,70 
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SONUÇ 

S. congesta Antalya florasında yayılım gösteren endemik bir türdür. Bölgede adaçayı 

yerine toplanmakta ve satılmakta,  yöre halkı tarafından Anamur adaçayı, yayla çayı, dağ çayı 

olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’nin ticaretini yaptığı önemli bir türümüzdür. Doğadan 
bilinçsiz toplanması sonucu miktarının giderek azaldığı yöre halkı ve ticaretini yapan alıcılar 

tarafından belirtilmiştir. Endemik önemi olan S. congesta’nın doğadaki tahribatının azaltılması 

için kültüre alınarak yetiştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Bu şekilde istenen standart 
kaliteye sahip S. congesta yetiştirilmiş olup dış ticaret hacminin artacağı düşünülmektedir. 
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ANTALYA FLORASINDA DOĞADANTOPLANAN Dorystoechas hastata 

TÜRÜNÜN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Saadet TUĞRUL AY¹    Orçun ÇINAR¹    Kadriye DEMİRAY¹   Fırat AYAS¹ 
 

¹ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu/ANTALYA 

e-mail; orcun81tr@yahoo.com,Tlf; 05363611095 
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e-mail; firatayas@hotmail.com,Tlf; 05358455660 
 

ÖZET: Antalya Feslikan Yaylası’ndan yöre halkı tarafından toplanıp satılan lokal endemik bir 

türümüz olan Dorystoechas hastata, 1881 m’den çiçeklenme döneminde toplandıktan sonra 

kurutulup uçucu yağ oranı tayin edilmiş ve bileşen analizleri yapılmıştır. Bileşen analizleri GC-
MS ile BATEM bünyesinde Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi laborotuvarında 

gerçekleştirilmiştir. 

Uçucu yağ oranı, %2.5 olarak belirlenmiştir. İçerik analizlerinde ana bileşenler, Borneol % 
18.71,1,8-cineole %14.59 α-pinene %11.27, Bornyl acetate %8.47, Camphor %6.58, Camphene 

%6.41 ve α-terpineol %6.23 bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dorystoechas hastata, uçucu yağ ve bileşenleri  

DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF DORYSTOECHAS 

HASTATA COLLECTED FROM NATURE IN ANTALYA FLORA 

ABSTRACT: Dorystoechas hastata collected from Antalya Feslikan Yaylası and marketed 
from Antalya Feslikan Yaylası  by the local people is a local endemic species. In flowering 

period after collected from 1881 m. altitude,  essential oil quantity and essential oil component 

analyses are determined after drying process. Essential oil components  were identified with 

GC-MS at the center of Medicinal and Aromatic Plants in Antalya.  
In this research, the essential oil rate was determined as 2,5%. In the essential oil component 

analyses; the main components were identified as Borneol  18.71%, 1,8-cineole 14.59%,  α-

pinene 11.27%, Bornyl acetate 8.47%, Camphor 6.58%, Camphene 6.41% ve α-terpineol 
6.23%. 

Key Words: Dorystoechas hastata, essential oil and components 

GİRİŞ 

Lamiaceae familyası kozmopolit bir familya olup, dünyada yaklaşık 200 cins ve 3000 

kadar tür içerir, ülkemizde ise 45 cins ve 546’dan fazla türü vardır; üyeleri, hoş kokulu, bir veya 

çok yıllık otsu bitkiler olup, nadir olarak çalı veya ağaç formundadır(Seçmen, Ö. ve ark.). 

Dorystoechas  hastata, 40-100 cm uzunluğunda, yoğun yumuşak tüylü, çok sayıda sapsız 
salgı organlı, salgı organları bazen kısa baş seklinde bir çalıdır; yaprakları mızraksı, hastattır, 

sık yumuşak tüylüdür, pürüzlü, küçük oymalıdır. Başak meyve zamanında uzamaz; yalancı 

çevrel çiçek durumu 10-25 çiçeklidir; meyve durumu sert ve sonraki mevsime kadar kalıcıdır; 
çiçek sapları 1 mm boyundadır; kaliks eksen üzerinde yatıktır, yoğun salgı organsız yumuşak 

kıllı, nadiren baş seklinde salgı organlıdır; üst dudak az belirgin üç dişli, alttaki iki dişlidir; 

korolla beyazdır, tüp şeklinde ve hemen hemen kalikse eşittir; üst dudak genelde bariz ikiye 
ayrıktır, 3 loplu alt dudaktan daha kısadır; meyve fındıkçıktır; çiçeklenme 5-7 aylarda olur; 

kayalar, ve frigana etrafında, 650-2000 m yükseklikte bulunur; endemik olup, Dogu Akdeniz 

elementidir (Davis, P. H.). 

mailto:orcun81tr@yahoo.com
mailto:tugrulay@hotmail.com
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Dorystoechas hastata, Labiatae(Lamiaceae) familyasına dahil, Türkiye için endemik bir 
bitkidir. Labiatae familyası bitkileri genellikle ılıman, tropik ve subtropik bölgelerde yayılmış, 

genellikle uçucu yağ taşıma özellikleri ile bilinen bir veya çok yıllık otsu bitkiler veya 

çalılıklardır. Dünyada 200 kadar cins ve 3200 kadar türe sahip familyanın yurdumuzda 45 cins 
ve 400’e yakın türü yetişir. Dorystoechas hastata yurdumuzda sadece Antalya ilinde yetişen 

endemik bir bitkidir. Çiçek açma zamanı Mayıs-Haziran arasıdır. Yetişme ortamı  kaya 

aralarında, Kızıl çam ve Servi ormanlarında, meşe çalılıklarında, 650-2000m yüksekliktedir. 
Yayılışı Güney-batı Anadolu, Antalya; Tahtalı Dağı, Çukuryayla yakını, 1525m, Termesos 

1000m, Kemer, Yerin deresi 650m.’dir (Baytop,A.). 

Ülkemizde ve dünyada kaliteli parfümeri ve kozmetik ürünlerin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmaya paralel olarak aromatik nitelikler taşıyan bitkilerin önemi 
de tüm dünyada artmaktadır. Zengin bitki florasına sahip ülkemiz kokulu bitkiler açısından da 

zenginlik göstermektedir. Birçok bitki türü, aromatik nitelikler taşıdığı bilinmesine karşın, 

uçucu yağ nitelikleri açısından henüz araştırılmamıştır. Endemik bir tür olan Dorystoechas 
hastata da uçucu yağ nitelikleri ve optimal üretim koşulları açısından tam olarak araştırılmamış 

bir bitkidir (Öztürk,N.K.). 

Lamiaceae üyelerinin genel özelliklerinden biri taşıdıkları zengin kimyasal içeriktir; D. 
hastata’nın da buna uygun olarak 1,8-ko-sineol, kampferol, yapraklarında 6-OH-luteolin 6-metil 

ester, uçucu yağın ana bileşenleri olarak ise 1.8-sineol, a-pinen ve borneol basta olmak üzere 

guaiol, kamfen, kafur, köklerinden ferruginol, 6,7-didehidrosempervirol 17-

hidroksikriptotansinon, przevakuinon A ve kriptotansinon 17 beta-oik asit  gibi bileşikleri 
içerdiği bulunmuştur (Yılmaz,G). 

Yapılan literatür taramaları sonucunda Dorystoechas hastata  uçucu yağı ile ilgili az sayıda 

çalışmaya rastlanmıştır. Meriçli ve ark., Dorystoechas hastata’yı Termesos(1000m)dan 
toplayıp, gölgede kuruttuktan sonra yaprak ve çiçekleri ayırarak su distilasyonuna(Clevenger 

düzeneği) tabi tutulmuşlardır. Uçucu yağ verimleri yaprak için %2, çiçek için ise %2,5 olarak 

verilmiştir, yağların GC analizleri sonunda 29 bileşik tespit edilmiş ve ana bileşikler α-terpineol, 

kafur ve terpinen-4-ol olarak verilmiştir. 

Dorystoechas hastata ile yapılan başka bir çalışmada Öztürk, bitkinin yaprak, çiçekli 

başaklar, bunların kombinasyonları ve odunsu gövdesini ayrı ayrı çalışarak hem su hem de 

buhar distilasyonu yöntemleri ile laboratuar ve pilot ölçekte elde edilen uçucu yağlar üzerinde 
GC ve GC/MS çalışmaları yapmıştır. Elde edilen uçucu yağların verimleri %0,3-3,8 arasında 

değişmektedir. 46 bileşen tanımlanmıştır. Ana bileşenler 1,8-sineol, α-pinen, borneol, guaiol, 

kamfen ve kafur’dur. 

MATERYAL VE METOD 

Yapılan çalışmada Dorystoechas hastata  07.07.2011 tarihinde Antalya Feslikan 

Yaylası’ndan 1881m.’den(36° 48 57 K, 30° 23 27 D) çiçeklenme döneminde toprak üstü 

kısımları toplanmıştır. Örneklerin gölgede kuruması sağlanmıştır. Kurutma işlemi sonrasında 
örneklerin uçucu yağ miktarları, Clevenger cihazında hidrodistilasyon yöntemi (su distilasyonu) 

ile belirlenmiştir. Clevenger düzeneğinde elde edilen uçucu yağ miktarları ml olarak 

kaydedilmiştir. Elde edilen uçucu yağlar kullanım zamanına kadar, hava almayacak şekilde 

+4℃’de ışık geçirmeyen şişelerde muhafaza edilmiştir. Bitki türüne ait uçucu yağların bileşen 
analizleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler 

Araştırma Laboratuvarında GC ve GC-MS sistemi kullanılarak belirlenmiştir. 

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Analizi: 

Örnekler analiz edilmek üzere 1:50 oranında aseton ile seyreltilmiştir. Örneklerin uçucu 
yağ bileşen analizi Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-kütle detektör (Agilent 5975C) cihazı 

ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve analizde taşıyıcı gaz olarak 1 ml/dk akış hızında helyum kullanılmıtır. 
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Örnekler cihaza 1 μl olarak 50:1 split oranı ile enjekte edilmiştir. Enjektör sıcaklığı 250°C’de 

tutulmuş, kolon sıcaklık programı 60°C (10 dakika), 60°C’den 250°C’ye 20°C/dakika ve 250°C 

(8 dakika) olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sıcaklık programı doğrultusunda toplam analiz 
süresi 27.5 dakika olmuştur. Kütle detektörü için tarama aralığı (m/z) 35-500 atomik kütle 

ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyonu 70 eV kullanılmış, uçucu yağın bileşenlerinin 

teşhisinde ise OIL ADAMS, WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas alınmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Antalya Feslikan Yaylası’ndan(1881m.’den)  elde edilen Dorystoechas hastata 

örneklerinin uçucu yağ oranı %2,5 olarak tespit edilmiştir. Yapılan bileşen analizi sonucunda 

toplam 20 bileşen tespit edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda ana bileşenler olarak 
Borneol(%18,71), 1,8-Cineole(%14,59), α-Pinene(%11,27), Bornyl acetate(%8,47)  Camphor 

%6.58, Camphene %6.41 ve α-Terpineol %6.23tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Daha önce yapılan çalışmalardan Meriçli’nin yaptığı çalışma incelendiğinde uçucu yağ 

verimi yaprak için %2, çiçek için %2,5 bulunmuştur. Bizim yaptığımız çalışmada ise uçucu yağ 

verimi %2,5 bulunmuştur. Karşılaştırma yapıldığında 2 çalışma arasında uyumluluk bulunduğu 
görülmüştür. Meriçli’nin yaptığı çalışmada ana bileşenler olarak α-terpineol, kafur ve terpinen-

4-ol bulunmuştur. Bizim yaptığımız çalışmada ise ana bileşenler olarak Borneol, 1,8-cineole, α-

pinene, Bornyl acetate, Camphor, Camphene ve α-terpineol bulunmuştur. Bileşen analizi 
sonuçları karşılaştırıldığında bizim yaptığımız çalışmada oranı en yüksek 3 ana bileşen olan  

Borneol, 1,8-cineole, α-pinene’in Meriçli’nin çalışmasında ana bileşen olarak tespit edilemediği 

ve sonuçların uyumsuzluk gösterdiği görülmüştür. 

Daha önce yapılan başka bir çalışma olan Öztürk’ün çalışmasında ise uçucu yağ verimi 

%0,3-3,8 arasında değişmektedir. Bu sonucun bizim bulduğumuz uçucu yağ verimi ile benzerlik 
gösterdiği görülmektedir. Öztürk’ün yaptığı bileşen analizi sonucunda ana bileşenler olarak 1,8-

cineol, α-pinene, borneol, guaiol, camphene ve camphor bulunmuştur. Bizim yaptığımız bileşen 

analizi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında en yüksek oranda çıkan ana bileşenlerin büyük oranda  

benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 1.Antalya Feslikan Yaylası’ndan 1881m.’den toplanan Dorystoechas hastata  bitkisinin 
içerik analizleri(%) 

Bileşen adı Bileşen miktarı (%) 

α-pinene 11,27 

Camphene  6,41 

β-pinene 1,16 

3-carene 0,53 

Myrcene  6,00 

α-terpinene 0,31 

Limonene  3,74 

1,8-cineole 14,59 

p-cymene  1,28 

α-terpinolene 0,29 

1-octen-3-ol 0,31 

Linalool  0,81 

Camphor  6,58 

Bornyl acetate 8,47 

4-terpineol 0,65 

trans-caryophyllene 4,64 

δ-terpineol 0,44 

α-terpineol 6,23 

Borneol  18,71 

Guaiol  3,69 

Tanımlanamayanlar  3,91 
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SONUÇ 

Dorystoechas hastata endemik ve tek türdür, ayrıca Antalya sınırları içinde yetişmektedir. 

Bölgede adaçayı yerine toplanmakta ve satılmakta, yöre halkı tarafından da çalba olarak 

adlandırılmaktadır. Toplanan miktarın giderek azaldığı ticaretini yapan alıcılar tarafından 
belirtilmiştir. Kültüre alınarak yetiştirilmesi, doğadaki tahribatını azaltacak,  korunması için 

önlemlerin alınmasını sağlamış olacaktır. Ayrıca Dorystoechas hastata’nın sahip olduğu 

aromatik kokunun, parfümeri sanayi için değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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SUMAK (RHUS CORİARİA L.)  TOHUMLARINDA OLAN DORMANSİSİNİN 

KIRILMASI  VE TOHUMLARIN ÇİMLENDİRİLMESİ 

Negar Ebrahim Pour Mokhtari*, Khalid Mahmood Khawar 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 06110, Dışkapı, Ankara (tel +90 

312 596 15 40, Faks +90 312 318 26 66, *sorumlu yazarın email: n_mokhtary@yahoo.com) 

ÖZET: Sumak  (Rhus Coriaria L.) bitkisi  Anacardiaceae familyasına ait önemli bir tıbbi 

bitkidir. Bu bitki 1-3 m yükseklikte, çalı şekilli, bileşik yapraklı, tüylü ve kırmızımtrak görünüşe 
sahiptir. Meyveler ise kırmızı renkli, küremsi  şekilli ve tadı ekşidir. Sumak bitkisi Türkiye’nin 

bir çok bölgesinde doğal olarak ve nadiren kültür bitkisi olarak bulunmaktadır.   Sumak yaygın 

olarak tıbbi  ve baharat olarak kullanılmaktadır. Bu deneme 4 tekerrür, her tekerrürde 50 adet 
tohumdan oluşan toplam olarak, 200’şer adet tohum kullanarak kurulmuştur., Tohumlar 45, 60, 

75, 90 ve 105 dakika süreyle sülfürik asit ile muamele edildikten sonra 3 kere 3’er dk saf su ile 

yıkanmıştır. Daha sonra tohumlar Petri kutularında katlanmış ve ıslatılmış kurutma kağıtdlar 

içerisinde oda sıcaklığında çimlenmeye bırakılmıştır. Deneme sonunda veriler SPSS 
programıyla varyans analizine tabi tutulmuştur. Deneme sonucunda, sumak tohumlarının 

dormansisi başarı ile kırılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: sumak, tohum, dormansi, çimlenme, sülfürik asit 

GİRİŞ 

Sumak  (Rhus Coriaria L.) bitkisi  Anacardiaceae familyasına ait önemli bir tıbbi bitkidir. 

Bu bitki 1-3 m yükseklikte, çalı şekilli, bileşik yapraklı, tüylü ve kırmızımtrak görünüşe 

sahiptir.  .   Sumak bitkisi Türkiye’nin  

Ege, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Kardeniz bölgelerinde doğal 

olarak ve nadiren kültür bitkisi bulunmaktadır.   

Sumak yaygın olarak tıbbi  ve baharat olarak kullanılmaktadır. Kimyasal bileşikler ise 

etken maddeleri meyveleri tanen, uçucu yağ ve organik asitler ihtiva eder.Yaprakları tanen, 
şekerler ve sarı renkli  boya maddeleri taşırlar.   

Katı ve sıvı yağlar ve yağ içeren besinlerin işlemler ve saklanmaları sırasında oksidasyonu  
ürünün tad ve kokusunun bozulmasına yol açtığı bilinen bir gerçektir. Yağların oksidasyon ile  

bozulmalarını önlemek amacı ile de sentetik antioksidan maddeler (bütillenmiş hidroksitoluen, 

BHT ve bütillenmiş hidroksianisol, BHA, vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır.   Ancak son 

yıllarda yapılan araştırmalar sonucu sentetik antioksidan maddelerin istenmeyen  yan etkilerinin 
ve özellikle de kansere neden olma riskinin ortaya çıkması ile kullanımlarına şüphe ile 

bakılmaktadır (Shaidi, ve  Naczk  1995, Yildirim ve ark. 2000,  - Yamaguchi ve ark 2000, 

Goffman, F.D.; Mollers 2000, Chen ve ark. 1992). Sumak meyveleri baharat olarak kullanım 
açısından önemli bileşenlerinden birisidir. Daha önce yapılan ön çalışmalarda  sumaktan elde 

edilen polar  bileşiklerin kuvvetli antioksidan aktiviteleri gözlenmiştir (Özcan ve ark. 1995). 

Sumak  meyvaları üzerinde yapılan kimyasal çalışmalarda da meyvalarda flavon, tanen  ve 
antosiyanin gibi polifenolik  bileşikleri içerdikleri bildirilmiştir (Mavlyanov  1997, Akgül, ve 

Ayar 1993. Rhusch ve Gross 1996).  

Ancak bu bitkini kültur bitkisi olarak yetiştirmede bir takım sıkıntılar var, Bu sıkıntılar 
genel olarak tohumdan kaynaklanan bir sıkıntılardır. Sumak tohumlarının kabuğu aşıri derecede 

sert olduğu için kolaylıkla su ve diğer gazları elde edemiyor ve bunun içinde çimlenmede büyük 

bir sıkıntılar ortaya çıkiyor. Doğada çimlenen sumak tohumlarındaki dormansı genede doğanın 
kendi tarafından kaldırıliyor, ormanda olan yangınlar sumak tohumundaki dormansını 

kaldırmasında büyük bir rol almaktadırlar. 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

379 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal temini 

Bitki materyalı olarak Türkiyedeki çalışmada kullanılan Rhus coriara türünün tohumları 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankaradan temin edilmiştir. 

Yöntem 

Temin edilen tohumların dış kısmı övülerek ayrıtılmıştır.   Daha sonra, tohumları 45, 60, 

75, 90 ve 105 dakika süreyle sülfürik asit ile muamele edildikten sonra 3 kere 3’er dk saf su ile 
durulanmıştır.  Daha sonra tohumlar Petri kutularında katlanmış ve saf su ile ıslatılmış kurutma 

kağıtlar içerisinde oda sıcaklığında (24±2 
o
C)’de çimlenmeye bırakılmıştır. Her gün çimlenen 

tohumların sayısı günlük olarak  belirlenmiştir.  Tüm kültürler beyaz floresan ışığı (15000 Lüks) 
altında 16 saat ışık ve 8 fotoperiyot altında kurulmuştur. 

Bu deneme 4 tekerrür, her tekerrürde 50 adet tohumdan oluşan toplam olarak, 200’şer adet 
tohum kullanarak kurulmuştur. Tohumların çimlenmesi ile ilgili  veriler Çizelgede 1 de 

verilmiştir.  

İstatistik analizi 

Deneme verileri IBM SPSS for Windows’ 20 programı yardımıyla One way ANOVA’na 

tabi tutularak varyans analizi yapılmıştır. Post hoc testler için Duncan testi kullanilmiştir.    

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sumak Tohum çimlenmesi üzerinde farklı sürelerde sulfuric asit  muamelesinin  etkisi    
 

Sumak Tohum çimlenmesi üzerinde 45, 60, 75, 90, 105 dk sülfürük asit muamelesinin 

etkisi belirlemek amacıyla elde edilen verilerin varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlarına (Çizilge 1)’e gore çimlenme oranı 21- 36.50 arasında  değişmişken, her tekürrer 
başına ortalama çimlenen tohumların sayısı 10.50 ile 18.25 arasında değişmiştir. En fazla 

çimlenme oranı ve çimlenen tohum sayısı 105 dk sülfürüik asit muamele sonucunda elde 

edilmiştir.  En fazla tohum çimlenme oranı 36.50% ve çimlenen tohum sayısı 18.25 adet olarak 
belirlenmiştir.   

Çizelge 1: Sumak Tohum çimlenmesi üzerinde farklı sürelerde sulfuric asit  muamelesinin  
etkisi 

Sülfürüik Asit 

Uygulama Süresi 

(dk) 

Tohum Sayısı Tohum Çimlenme 

oranı (%)  

Ortalama 

Çimlenen 

tohumların sayısı 

45 50 x4=200 21.00 c 10.50 d 

60 50 x4=200 23.50 c 11.75 d 

75 50 x4=200 27.50 b 13.75 bc 

90 50 x4=200 28.50 b 14.25 b 

105 50 x4=200 36.50 a 18.25 a 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde önemlidir 

Bu çalışmada , sumac  bitkisinin tohumlarında çimlenmeye karşı fiziki engel oluşturan 

tohum kabuğu sertliğini gidermek amacıyla farklı sürelerde sulfuric asit kullanılmıştır. Sumak 

tohumları sulfuric asit  ile 45, 60, 75, 90, 105 dk muamele edilmiştir.  En uygun sürenin 105  dk 
olduğu tespit edilmiştir.  Daha az süre sulfuric asit muamelesi tohum dormansisinin kırmak için 

yeterli olmamıştır.    
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Tigabu and Oden, (2001). Patane and Gresta, (2006), Ali ve ark. (2011)’un sonuçlarına 

benzerlik göstermektedir. Arştırıcılar Medicago orbicularis, Astragalus hamosus,  Albizia 

spp.ve Rhynchosia capitata bitkisinin tohum dormansi kırmak amacıyla   başarıyla sülfürik asit 
kullanılmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmasında sumac  bitkisinin tohumlarında çimlendirme oranı %36.50’e 
çıkarılmıştır. İleride yapılacak sumac tohum dormansi çalışmaların daha da artırılmasına 

yönelik araştırmaların yapılması faydalı olacaktır. 
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TOKAT YÖRESİNİN GÜN IŞIĞINA ÇIKMAYI BEKLEYEN BİTKİLERİ 
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¹Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırmalar İst. Müd. 
²TEMA Vakfı 

 

ÖZET: Tıbbi – aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar tüm dünyada hızla ilerlemeye başlamış ve 

güncelliğini kaybetmeden de devam etmektedir. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle tarımsal 
potansiyeli, iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin bir 

floraya sahiptir. Tokat ili de bu bitkiler bakımından potansiyeli yüksek illerden biridir. Ancak 

bu yörede hangi bitkilerin toplandığı, hangilerinin ticarete konu olduğu gibi konularda çok fazla 
çalışma yapılmamıştır. Her geçen gün değişen ekonomik ve sosyal yapıyla birlikte tıbbi ve 

aromatik bitkilere karşı talep artmakta ve çiftçiler alternatif bir gelir kaynağı arayışına 

girmektedir. Araştırma, tarımsal üretimde alternatif bitki arayışı ve tıbbi – aromatik bitkilerin 
öneminin artmasıyla bölgenin bu konudaki potansiyelinin bilinmesi ve değerlendirilmesi 

açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma ile Tokat iline ait Erbaa ve Niksar ilçelerinde survey 

çalışmaları yapılarak doğada yaygın olarak bulunan, ticarete konu olan ve buna ilaveten halkın 

da yoğun şekilde kullandığı bitkiler belirlenmiştir.  

 

ABSTRACT:The examination of medicinal and aromatic plant has been increased all over the 

world and it goes on without loasing its importance. Because of its geographical place and plant 
populations so medicinal – aromatic plants were widely seen. Especially Tokat is the one of the 

towns where you can find these plants. However there aren’t a lot of examination which plants 

are harvested and which of them are used for industry. Because of the daily change of 

economical and social systems the demand of medicinal and aromatic plants has increased. So 
the farmers have been looking for alternative gains. The importance of this papers in 

agricultural products. Moreover after increasing demand of medicinal and aromatic plants this 

paper is to inform about the importance of local production. In this examination the plants 
which can be find widely, which are used for industry and which were used by humans in Erbaa 

and Niksar – which belong to Tokat – have been analyzed. 

GİRİŞ 

Yaklaşık 12000 bitki taksonun yayılış gösterdiği rapor edilen Ülkemiz ılıman iklim 

kuşağında yer almakta ve 3 floristik bölge (Avrupa – Sibirya, İran – Turan ve Akdeniz flora 

bölgesi) ile temsil edilmektedir (Avcı, 2005). Bu coğrafi özellikler ve geniş yüz ölçümü bitki 

topluluklarının çeşitliliğini sağlamasıyla birlikte, doğal ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik 
bitkiler yönünden önemli bir potansiyeli de yanında getirmektedir (Yılmaz ve ark., 2010). 

Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle, 500 civarında 

olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra beslenme, baharat, süs eşyası, tütsü veya halk ilacı olarak bitki 

toplayıcılığı özellikle kırsal kesimde gelenek şeklinde devam etmektedir (Kendir ve Güvenç, 

2010).  

Tıbbi – aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar tüm dünyada hızla ilerlemeye başlamıştır ve 

güncelliğini de korumaktadır. Ülkemizde doğadan toplanan bitkilerde en çok kullanım amacının 

tıbbi amaçlı olduğu bilinmekte, çok sayıda araştırıcı tarafından değişik yörelerde çalışmalar 
yürütülmektedir. Buna rağmen bitkilerin ne kadarının halkımız tarafından toplanılıp kullanıldığı 

bilinmemektedir (Malyer ve ark., 2004). 
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Birçok alanda kullanılan ve doğadan toplanan bitkilerin hangilerinin olduğu ve yöresel 

isimlerinin bilinmesi ilaç ve gıda sanayisinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Daha önce 

yapılan çalışmalarda Tokat yöresinde nane, adaçayı, kekik türlerinin varlığı belirlenmiş, bitkisel 
ve teknolojik özellikleri araştırılmıştır. Ancak diğer bitkilerin varlığı hakkında sonuçlar 

gösterilmemiştir (Tuğay ve ark., 2000; Tuğay ve Ark., 1999; Tuğay ve ark., 2001). Araştırma, 

tarımsal üretimde alternatif bitki arayışı ve tıbbi – aromatik bitkilerin öneminin artmasıyla 
bölgenin bu konudaki potansiyelinin bilinmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma 

ile Tokat ili için önemli olan, 350 m rakıma sahip Niksar ilçesi ile 248 m rakıma sahip Erbaa 

ilçesinde ticarete konu olan yaygın olarak bulunan ve halkın kullandığı doğadan toplanan 

bitkiler belirlenmiştir. Özellikle bu iki ilçenin tıbbi – aromatik bitkiler bakımından zengin oluşu 
ve bu bitkilerle uğraşan, ticaretini yapan kişilerin varlığı bu çalışmada yer almalarına neden 

olmuştur. En fazla toplanan ve en çok kullanıma sahip bitkiler seçilerek Latince bitki adlarına 

göre sıralanarak verilmiştir.  

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada tedavi amacıyla sıklıkla kullanılan, doğal olarak yetişen ve ticarete konu olan 

bitkilerin hangileri olduğu Tokat ili Niksar ve Erbaa ilçelerinde tıbbi – aromatik bitkilerin 

ticaretini ve toplayıcılığını yapan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. En 
çok kullanıma sahip olan bitkiler seçilerek listelenmiş ve Çizelge 1’de bitkinin Latince adı, 

familyası, yöresel adı veya adları olacak şekilde verilmiştir. Sıralama Latince bitki adı göz 

önüne alınarak yapılmıştır.   

Çizelge 1. Tokat’ta ticarete konu olan ve halkın sıkça kullandığı tıbbi ve aromatik bitkiler 

Latince Adı Familyası Türkçe Adı / Yöresel adı 

Achillea filipendulina Asteraceae Civanperçemi 

Agropyron repens Gramineae Ayrık 

Alcea rosea Malvaceae Gülhatmi 

Artemisia absinthium Asteraceae Pelin otu 

Bellis perennis Asteraceae Papatya / Koyun gözü 

Crataegus aronia Rosaceae Alıç 

Equisetum arvense Equisetaceae Kırkkilit otu 

Fumaria officinalis Fumariaceae Şahtere 

Hypericum perforatum Hypericaceae Sarı Kantaron 

Malva sylvestris L. Malvaceae Ebe gümeci 

Melisa officinalis L. Labiatae Oğulotu / melisa 

Mentha piperita L. Labiatae Dağ nanesi / Yarpuz 

Rosa canina Rosaceae Kuşburnu 

Salvia officinalis Labiatae Tıbbi adaçayı / Adaçayı 

Salvia sclerae Labiatae Misk adaçayı / Adaçayı 

Salvia tomentosa Labiatae Büyük Adaçayı / Adaçayı 

Sambucus nigra Caprifoliaceae Mürver / Düdük ağacı / Siyah mürver 

Thymus vulgaris Lamiaceae Adi Kekik / Kekik 

Thymbra spicata Lamiaceae Karabaş Kekik / Kekik / Kara kekik 

Tussilago farfara Asteraceae Öksürük otu 

Urtica sp. Urticaceae Isırgan 

Verbascum pyroliforme Scrophulariaceae  Sığır kuyruğu 

 

Çizelge; yöre insanları tarafından sıkça kullanılan ve önemli miktarlarda ticarete konu olan 
bitkilerden oluşmaktadır. Tüccarlarla yapılan görüşmelerde bu bölgeden on tonun üzerinde sarı 

kantaron toplandığı, yine buna yakın miktarlarda oğulotu, kuşburnu ve adaçayı gibi bitkilerin 

toplandığı belirtilmiştir. Ayrıca son zamanlarda hem ticari boyutta hem de yöre halkı tarafından 
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gülhatmiye olan ilginin arttığı gibi bilgilere ulaşılmıştır. Nane ve reyhan uzun yıllardan beri 
bölgede yetiştiriciliği yapılan bitkilerden olduğu için çizelgede yer verilmemiştir. Çizelgede yer 

almayan karamık, ebegümeci, üzerlik, gavur çobanı, sütleğen, sığır dili, geven, aynısefa, 

yoğurtotu, efelik gibi halkın yararlandığı ancak talep olmadığı için ticarete konu olmayan pek 
çok bitkinin varlığından da bahsetmek mümkündür. Yapılan bu survey çalışmaları 

doğrultusunda Tokat ilinin tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden azımsanmayacak bir potansiyele 

sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu bitkilerin yararlanılmasında veya toplanmasında koruma ve 
kullanma dengesinden bahsetmek pek mümkün değildir. Bu bitkilerin doğal floradan toplanan 

miktarları tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca yörede toplanılan bitkilerin direk işleneceği veya 

muhafaza koşullarının sağlanacağı bir tesis bulunmamaktadır. Bu nedenle bitkiler kurutulma 

esnasında olumsuz koşullardan dolayı zaiyat görmekte ve doğadan toplanan miktarların 
artmasına yol açmakta ve dolayısıyla doğanın tahribine neden olmaktadır. Bu eksikliklerin 

giderilmesi, bitki bazında ayrıntılı araştırma yapılması ve floradan toplanan bitkilerin 

miktarlarının istatistiklerle açık olarak belirlenmesi bölgede var olan bitki potansiyelinin ortaya 
çıkmasında yararlı olacaktır. Yöredeki bitki toplayıcıları, sanayici, Üniversite ve Araştırma 

kurumları arası iş birliği yapılmalı ve bu konuda çalışmalar yürütülmedir. Bu çalışmalar 

bölgedeki bitki toplayıcıları ve özellikle alternatif bitki arayışında olan çiftçilere gelir imkanı 
sağlayacaktır.  

Yapılan bu araştırma doğrultusunda Tokat ilinin tıbbi ve aromatik bitki varlığı olarak geniş 

bir potansiyele sahip olduğu, az da olsa ticarette yer aldığı ve yapılacak çalışmalarla bunun en 
iyi şekilde değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Bu mevcut bitki varlığı ıslah çalışmalarına da 

gen kaynağı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca bölgede farklı tıbbi ve aromatik 

bitki türlerinin yetiştiriciliğinin yapılabileceğini ve çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı 
olabileceği ortaya konmuştur. 
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ÖZET: Arbusküler mikorizaya benzer fongoslar (mantarlar), Brassicaceae familyasi (Brassica 

oleracea (lahana), Brassica napus, Brassica nigra dahil olmak üzere Piriformospora indica ve 

Sebacina vermifera, Lepidium sativum, Descurainia sophia ve (Lepidium sativum)  sera 

koşullarında incelenmiştir. Brassica spp., her hangi bir fongos turleri ile ana bitkileri aşılama, 
bitki boyunu, yeşil ve kuru ağırlığı arttırdı (bitki, kök). P. indica ve S. vermifera inoküle zaman 

L. sativum, sadece yeşil ve kuru ağırlığı önemli ölçüde artmıştır. P. indica ve S. vermifera 

inoküle anlamlı derecede arttığı P. indica ve Matthiola incana yılında, bitki yüksekliği ve bitki 
yeşil ağırlığı ile aşılandığı  zaman D. sophia, bitki boyu, yeşil ve kuru ağırlığı önemli ölçüde 

artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Brassicaceae, Piriformospora indica, Sebacina vermifera, Symbiosis, 
Büyüme 

EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON PLANT GROWTH OF 

BRASSICACEAE UNDER GREEN HOUSE CONDITION 

ABSTRACT: The effect of inoculation with Arbuscular mycorrhizal-like Fungi, 

Piriformospora indica and Sebacina vermifera on growth of plants in the family of Brassicaceae 

(including Brassica oleracea, Brassicanapus, Brassica nigra, Matthiola incanaDescurainia 
sophia and Lepidium sativum) were studied under green house condition. In Brassica spp., 

inoculation of host plants with either fungus species increased plant height, fresh and dry weight 

(plant, root). In L. sativum, only fresh and dry weight increased significantly when inoculated 

with P. indica and S. vermifera. In D. sophia, plant height, fresh and dry weight increased 
significantly when inoculated with P. indica and in Matthiola incana, plants height and plant 

fresh weight increased significantly when inoculated with P. indica and S. vermifera. 

Key Words:Brassicaceae, Piriformospora indica, Sebacina vermifera, Symbiosis, Growth 

INTRODUCTION 

The family Brassicaceae comprises approximately 338 genera and 3709 species (Warwick 

et al. 2006), and is an important family that includes several economically important crops (e.g., 

Brassica spp., Sinapis alba, Lepidium sativum, Matthiola spp., etc) and used as a source of oil, 
mustard condiments, vegetables, forage and fodder. The Arbuscular mycorrhizal (AM) 

symbiosis is probably the most important interaction between plants and microbes. They form 

symbiosis with more than 80% of plant species, including most agricultural crops, herbaceous 
and other plants in natural ecosystems (Barea et al., 2005). These fungi are obligate symbionts 

and are not able to grow in pure cultures without living host roots. In contrast to the obligate 

biotrophic AMF, Piriformospora indica (Verma et al. 1998) and Sebacina vermifera (Warcup, 
1988) can be cultivated easily on synthetic media. P. indica is capable of colonizing the roots of 

numerous mono- and dicotyledonous plants (Pham et al., 2004). The ability of P. indica in 

improving the growth rate of various host plants is well documented. Endophytic root 

colonization by this fungus confers enhanced growth to the host plant (Kumari et al., 2003; 

mailto:Younes_rd@yahoo.com
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Peskan-Bergheofer et al., 2004). In this study, we examined whether P. indica and S. vermifera 
influenced the growth and development of some members of family Brassicaceae. 

MATERIALS AND METHODS 

P. indica and S. vermifera were cultured and maintained on Kaefer's medium (Kaefer, 
1977) with1% (w/v) agar and kept in temperature 25 ±1°C for a week. Mycelial liquid culture 

were started in 500 ml flasks containing 200 ml of autoclaved KM liquid medium and 

inoculated with four mycelia disks cut from 10 days old solid culture of P .indica and S. 
vermifera. culture flasks were kept on a shaker (140 rpm) and incubated for 15 days at room 

temperature (25 ±1°C) till a dense mycelia suspension was generated. Then stored at 4°C for pot 

culture experiments. P. indica and S. vermifera were investigated for their ability to grow and 

develop symbiosis with Brassica oleracea (cabbage), Brassica napus, Brassica nigra, Lepidium 
sativum, Matthiola incana and Descurainia Sophia. Pot culture experiments were conducted in 

2009 with using a completely randomized design in four replicates. Seeds of B. oleracea, B. 

napus, B. nigra, L. sativum, M. incana and D. Sophia were surface-sterilized by soaking in 1% 
sodium hypochlorite for 1 min then rinsed three times in sterile distilled water and placed in 

sterile perlite for germination. After 4-10 days when the plumule and radicle appeared, two 

germinated seeds were transferred to each culture pot and grown in a 2:1:1 sterile mixture of 
sand, peat, and perlite in green house at 24: 18°C / day: night cycle, and a photoperiod of 16 h. 

For inoculation, inoculum (1% w/v) of crushed mycelium of P. indica and S. vermifera was 

added to radicle seeds. Efforts were made to keep the root system in direct contact with the 

fungal inoculums. (Varma, and Schuepp, 1995; Kumari et al., 2003). The controls were also 
maintained without inocula only sterile distilled water. Plants grown in pots were analyzed after 

75 days. Roots were washed thoroughly under running tap water and cut into 1-cm pieces for 

microscopic observation. Segments were stained following the technique described by Dickson 
et al. (1998) and Phillip and Hayman (1970). The root-pieces were examined under microscope 

at 10-40 X magnification. The collected data were statistically computed using software SAS. 

Data were subjected to analyses of variance and treatment means were compared by an 

approximate Duncan’s multiple tests and main effectors interaction was found significant at p < 
0.05. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Microscopic inspection of roots inoculated with P. indica and S. vermifera detected heavily 
colonized and produce a large number of chlamydospores in root cells (Fig. 1). Plant growth 

was significantly affected by P. indica and S. vermifera inoculation after 75 days. to assess the 

influence of P. indica and S. vermifera on plant morphology, plant height, green fresh and dry 
weight, and root fresh and dry weight were analyzed. In Brassica oleracea, treatments differed 

for plant height and the tallest plants were recorded from plants inoculated with P. indica(29.08 

cm) and the shortest from the control (22.85 cm). All inoculated plants Performed better than 

the controls, and the difference among P. indica and control for plant height was 6.23 cm (Table 
1). Plant heightof plants inoculated with P. indicawere 27% higher than that of non-inoculated 

plants, and 9 % higher than that of plants inoculated with S. vermifera. Similarly, treatments 

differed for green fresh and dry weight; green fresh and dry weight ranged from 16.39 to 21.18 
g and 2.09 to 2.94 g respectively. P. indica produced the highest green fresh and dry weight 

biomass and was followed by S. vermifera and the least by the controls. P. indica and S. 

vermifera increased green fresh weight 29 % and 15%, and increased green dry weight 41% and 
22 % in comparison to controls non inoculated plants, respectively. The mean root fresh and dry 

weight ranged 3.62 to 4.96 g and 0.37 to 0.52 g respectively. The highest root fresh and dry 

weight produced by the plants inoculated with P. indica, and the shortest plants were from the 

controls. Plants inoculated with P. indica and S. vermifera could increase root fresh weight 37% 
and 31% , and increased root dry weight 41 and 38% in comparison to controls, respectively 

(Table1 and Fig. 2). 
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Fig. 1. Interaction P. indica and S. vermifera in Brassicaceae. A= interaction P. indica with B. 

oleracea. B, C= interaction S. vermifera with B. nigra. D = interaction P. indica with B. napus. 

E = interaction P. indica with L. sativum. F= interaction P. indica with D. sophia. G, H = 

interaction S. vermifera with M. incana. 

Table 1. Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry weight, and 

root fresh and dry weight of Brassica oleracea in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 29.08 ± 2.81a 26.63 ±  2.11a 22.85 ±  2.09b 

Green fresh weight (g) 21.18 ±  2.71a 18.89 ± 1.95ab 16.39 ±  1.69b 

Green dry weight (g) 2.94 ± 0.32a 2.54 ± 0.32a 2.09 ±  0.05b 

Root fresh weight (g) 4.96 ±  1.02a 4.74 ± 0.59a 3.62 ± 0.11b 

Root dry weight (g) 0.52 ±  0.12a 0.51 ±  0.07a 0.37 ±  0.02b 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test 

(P<0.05). 

 
 

 

 

 

 

Fig. 2. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in B. oleracea. C = control. 

In Brassica napus, inoculation with P. indica and S. vermifera could significantly increase 
plant height. The average plant height of the P. indica and S. vermifera inoculated plants (38.20 

and 41.18 cm, respectively) was 17 and 26 % higher in comparison to controls. Difference 

among the three treatments was also found in green fresh and dry weight. The mean green fresh 

weight and dry weight ranged 19.22 to 25.03g and 1.96 to 2.62 g, respectively. The highest 
green fresh and dry weight produced by the plants inoculated with S. vermifera, and the shortest 

plants were from the control plants. S. vermifera and P. indica increased green fresh weight 30 
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and 16%, and increased green dry weight 34 % and 17% in comparison to controls, 
respectively. Further, the mean root fresh and dry weight ranged 2.95 to 5.53 g and 0.22 to 0.50 

g respectively. The highest root fresh and dry weight produced by the plants inoculated with S. 

vermifera, and the shortest plants were from the control plants. Plants inoculated with S. 
vermifera and P .indica increased root fresh weight 87 and 59%, and increased root dry weight 

127 and 82% in comparison to control non-inoculated plants, respectively (Table 2 and Fig. 3). 

Table 2, Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry weight, and 

root fresh and dry weight of Brassica napus in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 38.20± 3.80a 41.18±4.21a 32.58±2.12b 

Green fresh weight (g) 22.28± 0.57b 25.03± 1.55a 19.22± 1.46c 

Green dry weight (g) 2.30± 0.10b 2.62± 0.17a 1.96± 0.18c 

Root fresh weight (g) 4.69± 0.84a 5.53± 0.75a 2.95± 0.29b 

Root dry weight (g) 0.40± 0.08a 0.50± 0.08a 0.22± 0.02b 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test (P<0.05). 

 

Fig. 3. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in B. napus. C = control. 

In Brassica nigra, plant height registered 61 and 49% average increase in the inoculated 

plants with P. indica and S. vermifera in comparison with the controls, respectively. The 
increase resulted from the higher mean green fresh and dry weight. Green biomass increments 

registered for the inoculated plant with P. indica in comparison with the controls (83% and 76% 

increase of green fresh and dry weight, respectively). Plants inoculated with P. indica and S, 
vermifera showed greater root fresh and root dry weight (Table3 and Fig. 4). 

Table 3, Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry weight, and 

root fresh and dry weight of Brassica nigra in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) S. vermifera (Mean ± SD) Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 59.00 ± 8.45a 54.75 ± 13.40a 36.75 ± 1.50b 

Green fresh weight (g) 6.03 ±  1.38a 5.25 ± 1.24a 3.29 ± 0.06b 

Green dry weight (g) 1.02 ± 0.11a 0.75 ± 0.11b 0.58 ± 0.07 

Root fresh weight (g) 1.65 ±  0.44a 1.11 ± 0.22b 0.66 ± 0.02b 

Root dry weight (g) 0.22 ± 0.03a 0.16 ± 0.02b 0.12 ± 0.01c 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test (P<0.05). 
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Fig. 4. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in B. nigra. C = control. 

In Lepidium sativum, The highest green fresh and dry weight were recorded from plants 

inoculated with P. indica(8.42 and 0.85 g, respectively) and the lowest from the control (5.71 
and 0.59 g, respectively). All inoculated plants performed better than the controls, and the 

difference between P. indica and control for green fresh and dry weight was 2.71 and 0.26 g, 

respectively. Green fresh and dry weightof plants inoculated with P. indicawere 47 and 44% 
higher than non-inoculated plants (controls), and 11 and 18% higher than that of plants 

inoculated with S. vermifera. But no significant differences between the inoculated and control 

plants were found in plant height, root fresh weight and root dry weight (Table 4 and Fig. 5). 

Table 4, Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry weight, and 

root fresh and dry weight of Lepidium sativum in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 23.50 ± 3.51a 21.25 ± 0.96a 20.50 ± 0.58a 

Green fresh weight (g) 8.42 ±   1.15a 7.59 ± 1.34a 5.71 ± 0.12b 

Green dry weight (g) 0.85 ±  0.11a 0.72 ± 0.10ab 0.59 ± 0.06b 

Root fresh weight (g) 0.82 ±  0.15a 0.88 ± 0.24a 0.69 ± 0.21a 

Root dry weight (g) 0.11 ± 0.02a 0.12 ± 0.03a 0.11 ± 0.02a 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test 
(P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in Lepidium sativum. C = control. 
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In Descurainia sophia, inoculation with P. indica significantly increased plant height. The 
average plant height of the P. indica and non-inoculated plants (15 and 8.50 cm, respectively)  

and was 76 % higher than that controls. Pots inoculated with P. indica produce more aerial and 

root wet and dry matter in relation to control plants. But no significant difference between the 
plants inoculated with S. vermifera and control plants were found in plant height, green fresh 

and dry weight and root dry weight (Table 5 and Fig. 6). 

Table 5, Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry weight, and 

root fresh and dry weight of Descurainia sophia in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 15.00± 2.71a 11.00± 1.41b 8.50± 1.73b 

Green fresh weight (g) 1.04± 0.11a 0.68± 0.05b 0.64± 0.07b 

Green dry weight (g) 0.29± 0.07a 0.19± 0.02b 0.17± 0.03b 

Root fresh weight (g) 0.81±  0.11a 0.64± 0.07b 0.46± 0.09c 

Root dry weight (g) 0.15± 0.03a 0.11± 0.01b 0.09± 0.01b 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test 
(P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in Descurainia sophia. C = 

control. 

In Matthiola incana, the effect of inoculated P. indica and S. vermifera revealed that tallest 

plant was observed in pots inoculated with S. vermifera (26.75 cm). It was followed by P. 

indica (26.53cm). Maximum green fresh weight was observed in pots inoculated with S. 

vermifera (4.67g), and 49% higher than of controls. Whereas, green fresh weight In plants 
inoculated with P. indica were 30% higher than that control plants. Difference among the three 

treatments were not significantly found in green dry weight, root fresh and dry weight (Table 6 

and Fig. 7). 

Table 6, Effect of inoculated P. indica and S. vermifera in plant height, green fresh and dry 

weight, and root fresh and dry weight of Matthiola incana in pot culture experiment. 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 26.53± 4.83a 26.75± 1.73a 19.35± 1.70b 

Green fresh weight (g) 4.08± 1.01ab 4.67± 0.64a 3.14± 0.1b 

Green dry weight (g) 1.25± 0.33a 1.38± 0.16a 1.02± 0.13a 

Root fresh weight (g) 1.74±  0.25a 1.81± 0.26a 1.63± 0.06a 

Root dry weight (g) 0.32± 0.03a 0.35± 0.03a 0.30± 0.03a 
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test 

(P<0.05). 
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Fig. 7. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in M. incana. C = control. 

Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi occur over a wide range of agro-climatic conditions 

and are geographically ubiquitous. They form symbiotic relationships with roots of about 90% 

land plants in natural and agricultural ecosystems (Brundrett, 2002). They supply water and 

mineral nutrients from the soil to the plant while AM benefits from carbon compounds provided 
by the host plant (Smith and Read, 1997). AM fungi are associated with improved growth of 

host plant species due to increased nutrient uptake, production of growth promoting substances, 

tolerance to drought, salinity and synergistic interactions with other beneficial microorganisms. 
In plant kingdom, number of members belong to the families Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 

Cyperaceae Juncaceae, Proteaceae or with lupines and Cruciferae, do not form a symbiosis with 

AM Fungi (Kumariet al., 2003). Our result in agreement with Kumari et al. (2003), their 
showed thatBrassica oleracea var. capitata (cabbage), Spinacia oleracea (spinach)and Brassica 

juncea (mustard) colonized with P. indica. Even members of the Brassicaceae (e.g. A. thaliana) 

and Chenopodiaceae, known to be non-host plants of mycorrhiza, are interacting with P. indica 

(Pham et al., 2004; Peskan-Berghofer et al., 2004). The results clearly demonstrate high 
effectiveness P. indica and S. vermifera in increasing the crops growth. In Brassica oleracea, 

Brassica napus and Brassica nigra plant height, green fresh and dry weight and root fresh and 

dry weight in plants inoculated with P. indica and S. vermifera higher than the controls (non-
inoculated plants). Ghimire et al. (2009) reported that S. vermifera increased plant height, root 

length, and biomass production in Switchgrass (Panicum virgatum L). Varma et al. (1999) 

reported that inoculation P. indica promotes plant growth and biomass production.In Lepidium 

sativum, the highest green fresh and dry weight produced by the plants inoculated with P. 
indica, it was followed by S. vermifera and the shortest plants were from the control plants. 

Difference among the three treatments were not significantly found in plant height, root fresh 

and dry weight. In Descurainia sophia, maximum plant height, green fresh and dry weight and 
root fresh and dry weight was observed in pots inoculated with P. indica. This might be 

attributed to the higher root colonization in the P. indica inoculated plants than the S. vermifera. 

Rai et al. (2001) reported that shoot and root length, biomass, basal stem, leaf area, overall size, 
number of inflorescences and flowers and seed production in Spilanthes calva and Withania 

somnifera were enhanced  in the presence of the P.indica. In Matthiola incana, P. indica and S. 

vermifera were significantly increased in plant height and green fresh and dry weight. Waller et 

al. (2005) reported that P. indica increase disease resistance and yield in the monocotyledonous 
plant barley. In conclusion, P. indica and S. vermifera colonized B. oleracea, B. napus, B. nigra, 

Lepidium sativum, Descurainia sophia and Matthiola incana that belong to the Brassicaceae, 

which do not form a symbiosis with AMF. 
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ÖZET: Bu çalışma, İsfahan ilinde çeşitli mantar köklerinin yanı sıra, tıbbi bitkilerinde üst 

kısımları olduğunu gösterdi.Lavanta ve Rozmari ve sonunda bitki ölümünü gösteren F. Solani 

kökleri üzerinde, Fusarium oxysporum ile enfekte edildi. Yem bitkiler F. solani ile enfekte 
edildi.Burdock bitkileri, F .oxysporum, F. solani, Verticillium dahliae ve V. albo- atrum dahil 

çürük köklü mantarlar tarafından enfekte edildi. Ortak balm sadece F. solani tarafından 

etkilendi. Hava enfeksiyonları çoğunlukla tozlu küfler, tüylü küfler ve paslar idi. Çıplak tohum 

Erysiphe cichoracearum tarafından, Sphaerotheca fuliginea, Johns-Wort/hypericum Leveillula 
guttiferatum tarafından, E. hypersici, Estragon E. Artemisiae tarafından, Bitter sweet, E. 

Beceleate tarafından, Hedge mustard, E. communiis tarafından, Licorice, L. leguminosar 

tarafından, Dill and Coriander, L. Umbelleferatum tarafından enfekte edilmiştir.Tüylü küfler, 
ispanak (Peronospora farinosa), Summer savory (P. Lamii) ve Waybread (P. alta) üzerinde 

gözlemlendi. Ayrıca, Estragon (Puccinia absinthi),Yabani kekik (P. serpylli, P. mentha) 

Pudding çimeni ve Nane (P. mentha) dahil, pas hastalığı vardı.Beyaz pas, Albugo kandida da, 

Huge mustard ve Mother’s heart üzerinde ayrıca kaydedildi.Rhizoctionia solani bazı bitkilerin 
kökleri üzerinde ve yeraltı gövdesinde kuru pamukçuğa neden olan başka bir mantardır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, Mantar hastalıkları , Tozlu küfler, tüylü küfler, pas, kök 

çürüklüğü. 

STUDY ON FUNGAL DISEASES OF SOME MEDICINAL PLANTS 

ABSTRACT:This study showed that there are various fungi infecting roots as well as the aerial 
parts of medicinal plants in Isfahan province. Lavander and Rosemary plants were infected by 

Fusarium oxysporum, F. solani on roots, showing wilting and eventually plant death. The Sage 

plants were infected by F. solani. Burdock plants were infected by root-rot fungi including F 
.oxysporum,F. solani,Verticillium dahliae and V. albo- atrum. Common balm was infected only 

by F. solani. The aerial infections were mainly powdery mildews, downy mildews and rusts. 

The naked seed was infected by Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Johns-
Wort/Pypericum by Leveillula guttiferatum,E. hypersici, Estragon by E. artemisiae, Bitter sweet 

by E. beceleate, Hedge mustard by E. communiis, Licorice by L. leguminosar, Dill and 

Coriander by L. umbelleferatum. Downy mildews were observed on spinage (Peronospora 

farinosa), Summer savory (P. Lamii) and Waybread (P. alta). There was also rust disease 
including Estragon (Puccinia absinthi), Wild thyme (P. serpylli, P. mentha) and also Pudding 

grass and Peppermint (P. mentha). White rust, Albugo candida was also recorded on Huge 

mustard and Mother’s heart. Rhizoctionia solani is another fungi causing dry canker on roots 
and underground stems of some plants. 

Key Words: Medicinal plants, Fungal diseases. Powdery mildews, downy mildews, rust, root 

rot 

INTRODUCTION 

Medicinal plants were planted in Iran for a long time. Avicenna wrote many books about 

medicinal plants in Persian. As far as we know there are not comprehensive researches on wilt 
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diseases and root rot of medicinal plants in Iran. Only damping off by Phylophthora nicotianae 
was reported from Castor (Ricinus communis) and Fusarium oxysporum was isolated from 

Cumin seed (Cuminum cyminum) (Ershad, 1996). In current years, there are some reports on 

fungal diseases in medicinal plants, but they are not complementary. Powdery mildews, 
Erysiphe and Levillula genera, was reported from different region of Iran. E. sordido was 

reported from waybread (Plantago major) and Indian plantago seed (Plantago psyllium). E. 

graminis, E. bicellata, E. artemisiae, E. communis, L.malvacearum, L. compositarum, 
Sphaerotheca fuliginea, L. taurica and L. leguminosarum were reported from maidenhair fern 

(Adiantum capillus veneris), bitter sweet (Solanum dulcamara), estragon (Artemisia 

dracunculus), flixweld (Descurainia sophia), marsh mallows (Althaea officinalis and Malva 

silvestris), yarrow (Achillea millefolium), dill (Aniethum graveolens), coriander (Coriandrum 
sativum) and licorice (Glycyrrhiza globra), respectively. Also, E. hyperici and L. guttiferarum 

was reported from johns-worth hypericum (Hypericum perforatum) (Ershad, 1996). Moreover, 

leaf spot diseases, Cercospora and Septoria genera, were reported in some medicinal plants. C. 
althaeina, C. ricinella, S. rubiae, S. rechingeri, S. Sisymbrii were isolated from marsh mallows, 

castor, madder (Rubia tinctorum), currant fraited rhubarb (Rheum ribes) and flixweld, 

respectively. Downy mildew caused by Pernospora genus, this genus including P. farinose, P. 
alta and P. lamii were isolated from spinach (Spinacia oleracea), waybread and summer savory 

(Satureia hortensis), respectively (Ershad, 1996). Also, rust disease including Puccinia and 

Uromyces genera were found in medicinal plants. P. menthae and P. serhylli were found in wild 

thyme (Thymus serpllum). P. achilpeae, P. graminis, P. menthe, P. malvacearum, P. absinthi, 
P. dracunculine, U. glycyrrhizae were found in yarrow, maidenhair fern, peppermint (Mentha 

piperita) and pudding grass (Mentha pulegium), marsh mallows, estragon, madder, licoric, 

respectively. Loose smut, Ustilago nuda was reported in maidenhair fern, white rust, Albugo 
candida was found in flixweld and mother’s heart (Capsella bursapastoris) (Ershad, 1996). 

Fungal diseases also were reported on medicinal plants around the world. Rhizoctonia solani 

was identified as a leaf spot disease in malabar nut (Adhatoda vasica) in India (Verma et al., 

2006). Pithomyces chartarum is known to cause leaf spot diseases of ashwagandha (Withania 
somnifera) in India (Verma et al., 2007). Wilt disease of cucumber (Cucumis sativus) caused by 

F. oxysporum f. sp. cucumerinum has been recorded in Turkey for a long time (Yıldız and 

Delen, 1977). Also F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum causes wilting accompanied by 
root and stem rot has been reported in this country (Karaca and Kahveci, 2009) and in British 

Columbia (Punja and Parker, 2000). Macrophomina phaseolina was found to cause root rot in 

medicinal coleus (Coleus forskohlii) in India (Kamalakannan et al., 2005). Peronospora lamii 
causing damage to sage (Salvia officinalis) and rosemary (R. officinalis) reported from the UK 

(Humphreys-Jones et al., 2006). Fusarium wilt caused by Fusarium solani on commercial field 

lavender was identified in China (Ren et al., 2007). Several species of powdery mildew fungi 

have been recorded on rosemary (Leveillula spp.) from Europe and Podosphaera fuliginea from 
USA (Farr and Rossman, 2009). Powdery mildew on rosemary associated with Golovinomyces 

biocellatus in Asia (Park et al., 2009). Podosphaera fusca (syn. Sphaerotheca fusca and S. 

fuliginea) has been recorded to infect German chamomile (Matricaria chamomilla) in Canada, 
Egypt, Germany, Switzerland, Russia (Farr and Rossman, 2009). Golovinomyces 

cichoracearum (syn. Erysiphe cichoracearum) is a rather common powdery mildew species 

infecting German chamomile in Europe (Farr and Rossman, 2009) and has been reported in 
Korea (Park et al., 2010). There is no any report on vascular wilt disease, root rot and plant 

death on medicinal plants on the medicinal plants so far. Only damping-off disease caused by 

Phytophtora nicotianae and Fusarium oxysporum were deducted from castor and cumin seed 

(Cuminum cyminum), respectively (Ershad, 1996). This report is dealing with the fungal 
diseases, occurring on medicinal plants in Isfahan Province, Iran. 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

394 

 

MATERIALS AND METHODS 

The surveys on fungal diseases were carried out as a national project in medicinal plants 

for 4 continues years (2005-2008). For this purpose, the fields of medicinal plants were 

surveyed throughout early years and samples of plants that showed symptoms of wilting, 
damping off and leaf spots were collected. The number of healthy and infected plants were 

recorded and then registered in tables, separately. All the samples with the symptoms of disease 

were collected in the separate plastic bags. The name of plant, place and time of samplings were 

recorded accordingly. Samples were taken into the lab as soon as possible in order to 
examination in due course time stored sample at refrigerator were used to  isolation of fungal 

agents, and keep in the fridge (Anon, 1985). For isolation of root rot fungal agents, samples 

were washed thoroughly in running tap water for 30 min to remove the debris adhered. Samples 
were carefully dissected into small pieces from border of healthy and infection regions of the 

roots. Then, surface-sterilized roots were placed on plates containing potato dextrose agar 

medium (PDA) and incubated at 25°c±1 and 12h of illumination in incubator. Sub cultures were 
obtained from hyphal tips of the developing fungal colonies then were placed in incubator 

again. Spore suspensions of fungal isolates were cultured on WA medium as a single colony, in 

order to obtain pure culture. Eventually, same single colonies were transferred randomly into 

the PDA medium in the same conditions as describe above. SNA medium was used for avoiding 
mutation in Fusarium spp. (Singleton et al., 1993). Fusarium genus was identified by CLA 

medium or clove leaf agar and also identified base on several keys and references (Barnett and 

Hunter, 1999). Plates containing sterile and wet Wattman paper were used to identify 
Verticillum genus. Hyphae and spores of fungi were collected from solid medium and then 

fungal isolates with a spore concentration of about 107 spores per ml were propagated to prove 

pathogenicity tests. Inoculum of isolates were added to pots containing sterilized soil (soil: sand, 

1:1 ratio) (Booths, 1971). The seedlings of the medicinal plants had been planted in sterilized 
pots and then were transferred into pots with infested soils. Eventually, pots were placed in 

greenhouse conditions for the further growth of tested medicinal plants (Joubert et al., 1970; 

Nasr Esfahani, 2004). Some groups of plant pathogenic agents, namely downy mildews, 
powdery mildews, rusts and smuts could not grow on most commonly used nutrient media in 

lab conditions. So, these fungi were identified as such, according to microscopic structures and 

classified on several related keys and references (Ershad, 1996; Barnett and Hunter, 1999; Farr 
and Rossman, 2009). Variance analysis was summarized using statistical analysis system (SAS) 

version 8 (SAS Institute, Inc., Cary, NC). Duncan’s test (DMRT) in the level of 1% was 

performed to determine the significance of differences in the means of infection percentage. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results indicated that there are several fungal diseases, which may infect the medicinal 

plants in Iran out of which, there are on aerial and soil parts of the infected plant, depending 

upon the plant species and the fungal pathogens. Pathogenicity tests were carried out in 
greenhouse conditions and the fungi were reisolated from these plants and identified as 

described below. The results are also summaries in table 1. Wilting and die of the plant tissues 

in rosemary was occurred in Janatabad station. Infected plants began to show wilting in leaves 
and grow poorly. Eventually, death and collapse was observed in these plants. The infection rate 

of root rot and wilting was of 40.81%, which a considerable amount in comparison to other 

studied medicinal plants in these studies with a significant effect (Table 1). F.oxysporum and F. 

solani was known to cause disease in rosemary (Table 1), while F. culmorum was not the cause 
of the disease. So, this genus was in association with F.oxysporum and F. solani. Decline rate in 

lavander plants was also considerable in comparison with other medicinal plants. Even, root and 

crown rot was observed in lavander plants, which was planted in public parks and landscape. 
Infection rate in these plants in Janatabad station was 20% with a significant effect. F. solani 

and F. oxysporum were isolated from this plant. These isolates were obtained on PDA medium 
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and maintain on SNA medium. CLA medium was used to identification. Wilting and dryness 
also was found in sage plants like other medicinal plants. Infected bushes were shown green 

death and stem became black. Roots begin to be infected and then stem and crowns were 

infected by fungi. F. solani was isolated from infected sage plants. Number of infected and 
health plants were counted and infection rate was evaluated accordingly (Table 1). In Viper's 

bugloss, wilt disease was the most prevalent disease in Janatabad station. All of perennial plants 

died after two years because of severe infection. When plants were replaced in this station in the 
same year, infection was observed again (Table 1). F. oxysporum and F. solani were isolated 

from PDA medium and maintained in SNA. CLA medium was used to identify them. Wilt and 

dryness diseases also were observed in burdock bushes. The symptom was green dead in leaves, 

black rots in petiole and severe rots in stems and roots. Burdock plants had been infected not 
only by Fusarium species (F. oxysporum, F. solani) but also infected by Verticillum dahlia and 

V. albo-atrum. Wilt bushes were counted in order to evaluate infection rate in 4 random blocks 

(Table 1). Dryness (chlorosis, necrosis) also was found in common balm plants in Janatabad 
station. Dry bushes were counted with 4 repeat to evaluate infection rate (Table 1). F. solani and 

Rhizoctonia solani were isolated and studied in lab and greenhouse. Naked seed pumpkin had 

been infected by powdery mildew. On the leaves and stems, disease appears at first as small, 
white and powdery lesions that soon become covered with large, white patches of fungus 

growth. At the short time fungus cover both sides of leaves entirely. Eventually leaves become 

necrotic and died. The pathogens that cause powdery mildew on vegetables are introduced as 

Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea. S. fuliginea is more probable to cause 
diseases in vegetables. The infection rate of naked seed was estimated 100% (Table 1). Johns-

worth/hypericum also was infected by powdery mildew. Symptoms on leaves were the same as 

symptoms on naked seed. Erysiphe hyperici and Levillula guttiferarum cause powdery mildew 
on this plant. White patches of fungus growth covered the entire surface of growing leaves and 

infection rate was assessed 100% (Table 1). Evidences show that powdery mildews are the most 

common diseases on medicinal plants. The late in the end of season, September, powdery 

mildews were characterized by the appearance of spots on patches of a white, powdery, mildew 
growth on plant tissues and then entire leaves completely were covered by the white powdery 

mildew. Sphaerotheca, Erysiphe and Levillula were identified and introduce in references. In 

blocks and fields powdery mildew diseases was observed on the vast number of medicinal 
plants including estragon Artemisia dracunculus (Erysiphe artemisiae), bitter sweet Solanum 

dulcamara (E. bicellate), flixweld Descurainia sophia (E. communis), marsh mallows Althaea 

officinalis and Malva silvestris (Levillula malvacearum), licoric Glycyrrhiza globra (L. 
legumiuosarum), naked seed pumpkin Cucurbita pepo var. sterica and common pumpkin 

Cucurbita popo (Sphaerotheca fuliginea), Vipers bugloss Borago officinalis (E. 

asperifoliarum), dill Anethum graveolens and coriander Coriandrum sativum (L. 

umbelliferarum). Leaves of some medicinal plants were used for different purpose, so, powdery 
mildew is a significant disease on these medicinal plants. The downy mildew of medicinal 

plants was the genus Pernospora. Downy mildew infected the spinach (Spinacia oleracea) very 

seriously. P. farinose was found as the disease agent. This disease also was observed on 
summer savory (Satureia hortensis) in the field and P. lamii cause disease on them. P. alta was 

reported as disease agent on waybread (Plantago major). Plant rusts are among the most 

destructive plant disease on medicinal plants. Puccinia and Uromyces was identified and 
reported on medicinal plants in different references. Various species of Puccinia infected the 

medicinal plants and cause rust disease, including estragon Artemisiadracunculus (P. absinthi), 

Wild thyme Thymus serpllum (P. menthea and P. serpylli); causing severe infection on leaves 

and stems, pudding grass Mentha pulegium and peppermint Mentha piperita (P. menthea). 
White rust also was observed on some medicinal plants including: Flixweld and mother’s heart 

(Capsella bursa-pastoris). Albugo candida was introduced and identified on these plants. Soil 

borne diseases are the common and significant disease on medicinal plants. Verticillum dahliae 
was found on the vast number of plants. This fungus grows on the medium very slowly and 

isolation of it is very difficult. On the most time, other fungi like saprophytes grow on the media 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

396 

 

with these fungi and so develop on media very late. Nevertheless, the abundance of V. dahliae 

and V. albo-atrum was very low in vascular tissues of roots and stems of some medicinal plants 

especially annual and perennial plants. Verticillum was observed in some medicinal plants 
including lavander (Lavandula angustifolia), rosemary (Rosmarinus officinalis), pudding grass 

(Mentha pulegium), peppermint (Mentha piperita), Castor (Ricinus communis) and other plants, 

but the symptoms like wilt and death of the entire plant was not observed significantly and 
clearly in these plants. However, Verticillum infection results in describing growth of plants. 

Also, the symptoms of Verticillum wilt and chlorotic in some branches was found significantly 

in peppermint. Rhizoctonia disease causes losses on most medicinal plants in this study. The 

most common symptoms caused by Rhizoctonia on most plants was root rot and then there was 
the appearance of stem canker on annual plants including castor (Ricinus communis), yarrow 

(Achillea millefolium), common balm (Melissa officinalis) and perennial plants including 

lavender (Lavandula angustifolia), rosemary (Rosmarinus officinalis), marsh mallows (Althaea 
officinalis and Malva silvestris), viper's bugloss (Borago officinalis), burdock (Aractium lappal) 

and etc. Rhizoctonia also causes dry canker on underground stems (root stock, rhizome) and 

rotting of axillaries roots hair. Physiological diseases also cause diseases in medicinal plants. 

Deficiency of elements was observed in most plants. Certain symptoms were chlorosis of 
leaves, scorching of the margins, parallel and symmetric discoloration of leaves. Common balm 

(Melissa officinalis) was sensitive to deficiency of iron and upper leaves turn white and 

discolored. 

Medicinal plants like other plants have special diseases. Data in this survey show that 
various fungi disease appears on medicinal plants and infected aerial, foliage and underground 

parts of plants. Powdery mildews are airborne disease. This disease appeared on leaves and 
fresh stems on the late of the season and then covered entire surface of growing parts of plants. 

The symptoms of powdery mildew had been reported already by other researcher. All data was 

collected by Ershad and was published in fungi books in 1996. In our study, powdery mildew 

was reported on some medicinal plants in the first time including: Naked seed pumpkin 
(Cucurbita pepo var. sterica) and common pumpkin (Cucurbita popo), Johns-worth/hypericum 

(Hypericum perforatum), bitter sweet (Solanum dulcamara), flixweld (Descurainia sophia), 

marsh mallows (Althaea officinalis and Malva silvestris). This disease was already observed on 
estragon (Artemisia dracunculus), dill (Aniethum graveolens) and coriander (Coriandrum 

sativum) in Esfahan fields. Another airborne disease is rust. This disease was observed on 

estragon (Artemisia dracunculus), wild thyme (Thymus serpllum), pudding grass (Mentha 
pulegium) and peppermint (Mentha piperita). Also, other researchers have introduced rust 

disease on medicinal plants. In our study, these diseases were mentioned. White rust, airborne 

disease, was found on flixweld and mother’s heart (Capsella bursa-pastoris). White rust has 

been reported in other regions of Iran, recently. So, control of airborne disease is very important 
because aerial parts of these plants are used for some medicinal purposes. So, every kind of 

control methods cannot be offered by researchers and or cannot be applied by farmers. 

Therefore, it is necessary that other control methods will be offered by researchers like eugenics 
and cultural methods, integrated pest management to reduce chemical controls, using fungicide 

with low residue and then these methods should be performed as comprehensive national 

project. Control methods are very significant especially on medicinal plants which aerial parts 

of them and their leaves are used as medicinal purposes. Dryness, wilt and death of tissues were 
observed on medicinal plants by soil borne fungi. F. oxysporum and F. solani were two 

significant species and isolated from roots of medicinal plants. These two species was very 

common and widespread on rosemary (Rosmarinus officinalis) and lavender (Lavandula 
angustifolia). Also, these plants were planted as ornamental plants on public parks and 

landscape. Damping off was so important in these regions. F. oxysporum only was reported and 

isolated on cumin seed (Cuminum cyminum) by other researchers (Ershad, 1996). Sage (Salvia 
officinalis), burdock (Aractium lappal), common balm (Melissa officinalis) and other plants 

were infected to Fusarium especially F. solani but the symptoms was not so clear and severe 
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disease and infection was not found on other plants by Fusarium species. Another soil borne 
fungi was Verticillium. V.dahlia and V. albo-atrum was identified and isolated from medicinal 

plants. The prominent species was V. dahlia. The frequency and pathogenicity of this species 

was higher other than Verticillium species. Also, V. dahlia produce microsclerote on infected 
tissues in wet conditions and it was observed by binocular microscope, easily. Verticillum genus 

was isolated from vascular tissues of roots and underground stems of medicinal plants 

especially on rosemary (Rosmarinus officinalis), lavender (Lavandula angustifolia), pudding 
grass (Mentha pulegium), peppermint (Mentha piperita), castor (Ricinus communis) and etc. 

This fungus penetrates on vascular tissues systemically and then it transfer from stem to aerial 

parts of plants, easily. When stem of plant was cut and grow on wet chamber, Verticillium grow 

and develop on stem. It is necessary to mention that this fungus grow poorly and slowly on 
nutrient medium and isolated difficulty. Nevertheless, research and survey about Verticillum has 

not been done completely and significantly (Snowdon, 1991; Singh, 1992; Sutton, 1993). The 

symptoms of cancer, root rot, axillaries root rot of medicinal plants were caused by Rhizoctonia 
solani. This fungus causes canker on underground stems of medicinal plants, especially on thick 

underground stems. This disease cause scar and death of tissues and finally it cause medicinal 

plants to grow poorly. This study show that root rot, vascular wilt, damping off of medicinal 
plant, which cause by soil borne fungi, are very significant disease in medicinal plants. Thus, it 

is probable medicinal plants will be planted in the vast number of fields. It is necessary that 

researcher consider and survey different kind of control methods or prevention of soil borne 

fungi disease. Moreover, control of pathogen agents of medicinal plants is different from other 
agricultural plants. In future, regarding to problems of chemical medicine, medicinal plants 

maybe will be used more than now and medicinal plant will be very important plant in future. 

So, it is a nice suggestion that research project concentrate on nonchemical methods or 
integrated pest management in order to decrease consuming of chemical and prevent adverse 

effects of them on human and nature (Walker, 1952; Candan and Suludere,1999; Amponsah et 

al., 2002; Merle shepard, 2003; Purohit and Vyas, 2004). 

 

Table 1- The infection of medicinal plants to fungal diseases 
 Mean No. Of Plants 

Common Name 
Scientific 

Name 
Causal Agents 

Total 

/Rep 

Healthy 

/Rep 

Infected/ 

Rep 

Infection 

(%) 

Duncan 

Group 

Rosemary 
Rosmarinus 
officinalis 

F. oxysporum 
F. solani 
F. culmorum 

17.25 12.25 6.60 40.81 c 

Lavender 
Lavandula 
anguistifolia 

F. oxysporum 
F. solani 

30.00 25.00 5.00 20.00 ab 

Sage 
Salvia 
officinalis 

F. solani 22.75 18.25 4.50 24.65 ab 

Viper's bugloss 
Borago 
officinalis 

F. oxysporum 
F. solani 

22.75 16.00 6.75 42.18 bc 

Burdock 
Aractinum 
lappal 

F. oxysporum 
F. solani 
V. dahlia 
V. albo-atrum 

30.00 25.00 5.00 20.00 ab 

Common balm 
Melissa 
officinalis 

F. solani 
R. solani 

21.75 19.00 2.75 14.47 a 

Naked seed 
pumpkin 

Cucurbita 
pepo var. 
sterica 

E. cichoracearum 
S. fuliginea 

59.50 29.75 29.75 100.00 d 

Johns-
worth/hypericum 

Hypericum 
perforatum 

E. hyperici 
L. guttiferarum 

34.00 19.50 19.50 100.00 d 

Means followed by the same letter are not significantly different at P=0.01 level in Duncan multiple range 

tests 
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ÖZET: Mentha piperita ve Thymus vulgaris Ballıbabagiller familyasinin iki önemli türüdür.biri 
Mentha piperita ve Thymus vulgaris in buyumesi icin etki yapan degisik oksin yogunlugu, ve 

mikorizal fongos, Piriformospora indica ve Sebacina vermifera, un etkisinin incelemesi, bitki 

boyu, kök uzunluğu, sürgün ve in vitro ve tesadüf tasarım kök ağırlığı etkisini incelemek için bir 

tane olmak üzere iki farklı deneme yapıldı. İlk çalışmada M. piperita büyüme (IBA litre başına 
1 mg) için en etkili hormon önerilen ve T. vulgaris içinde IAA litrede 1mg oldu. Hormonun 

yoğunluğunun artmasi büyümede azalmayı sonuçlar. İkinci çalışmada mikorizal gibi mantarlar 

ile inoküle bitki büyümesinin önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur. Gözlem S. vermifera ile 
inoküle bitkilerin en yüksek olduğunu ve P. indica ile inoküle bitkilerin en fazla ağırlığa sahip 

olduğunu gösterir.M. Piperita’nın düğümleri ve T. vulgaris sürgünlerinin numaraları önemli 

ölçüde artmıştır. 
Anahtar Kelimeler: in vitro kültürü, oksin, Nane, Kekik, Piriformospora indica, Sebacina 

vermifera 

STUDY ON EFFECT OF DIFFERENT AUXIN LEVELS AND MYCORRHIZA 

LIKE FUNGI ON MENTHA PIPERITA AND THYMUS VULGARIS 

ABSTRACT: Mentha piperita and Thymus vulgaris are two important species (member) of 

family Lamiaceae. Two distinct experiments were done; one for evaluation of different density 
effect of auxin on Mentha piperita and Thymus vulgarisgrowth, and the other to examine the 

effect of two mycorrhizal-like fungi, Piriformospora indica and  Sebacina vermifera on the 

plant height, root length, shoots and root weight in vitro and in completely randomized design. 

The first study suggested the most effective hormone for the M. piperita growth (1mg per liter 
of IBA), and in the T. vulgarisit was 1mg per liter of IAA. Increasing of the hormone density 

results in growth decrease. The second study evolved that growth of the plants inoculated with 

mycorrhizal-like fungi increased significantly. The observation indicates that the plants 
inoculated with S.vermifera were the highest of all and the plants inoculated with P. indica had 

the most weight. The nodes of M. piperita and numbers of shoots in T. vulgaris increased 

significantly. 

Key Words:In vitro culture, auxin, Peppermint, Thyme, Piriformospora indica, Sebacina 
vermifera 

INTRODUCTION 

Mentha piperita is an herbaceous, persistent and perennial plant from Lamiaceae. It is 
originated from Mediterranean regions but cultivated commercially in America, Canada as well 

as China. Its components used for gums as well as additives and pharmacology (Foster, 1990). 

Also, it was used for nausea, bronchitis, flatulence, anorexia and pain in the liver treatments.Its 
essential oil has anti-itching, antiseptic, anti fungal and bacterial effects and used for treatment 

of nerve pain, muscle pain, headaches and migraines (Guedon and Pasquier, 1994; Hendriks, 

1998; concha, 1999; Gershenzonet al., 2000; Inoueet al., 2002; Samarth and Kumar, 2003; Ruiz 

del Castilloet al., 2004; Duarteet al., 2005). Another important plant from this that uses a lot in 
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food and drug industries is thyme (Thymus vulgaris). Its essential oil has antifungal and 
antibacterial effects (Leung and Foster, 1996; Chaoet al., 2000; Horne et al., 2001). Soil 

microorganisms induced plant growth due to their effects on increasing transfer of nutrients, 

production of plant growth regulators (PGRs) and having antagonistic properties against 
pathogens (Bolton et al., 1993).One of these beneficial microorganisms is arbuscular 

mycorrhizal fungi (AMF). These fungi have symbiotic association with about 90% of the plants 

(Brundrett, 2002). Gupta et al. (2002) studied on effect of Glomus fasciculatum on three 
cultivars of mint (Mentha arvensis) including Kalka, Shivalik and Gomti and declared that 

treatment with fungi increased root colonization, plant height as well as fresh and dry weight 

and amount of essential oil.Unlike of biotrophic nature of arbuscular mycorrhizal fungi, both 

mycorrhiza like fungi, Piriformospora indica (Varma et al., 1998) and Sebacina vermifera 
(Warcup, 1988) could be cultivated in synthetic media and increased plant growth (Varma et al., 

1999; Sahay and Varma, 1999; Raiet al., 2001; Kumariet al., 2003; Peskan-Berghoefer et al., 

2004; Waller et al., 2005). This study was done to investigation effects of various 
concentrations of Auxin (IAA, NAA and IBA) as well as mycorrhiza like fungi, P.indica and S. 

vermifera on growth and development of peppermint (M. piperita) and thyme (T. vulgaris) in 

vitro conditions. 

MATERIALS AND METHODS 

Plant materials including pieces of mint and thyme growing segments prepared from 

Medicinal Plants Research Institute, Karaj. These segments washed in water containing 

detergent, then sterilized in ethanol (70%) for 5 min and rinsed again in sterile distilled water. 
Segments (1cm length) with node prepared and the nodes cultured in jars containing MS 

medium (Murashige and Skoog, 1962) with 30g sucrose, 1mg thiamin and 8g agar per 1 liter 

with pH around 5.8. Plants incubated on 25°c (16h light/8h darkness). Two series of 
experiments was carried out separately, first the effect of auxin (NAA, IBA and IAA) and its 

various combinations on these plants was assessed. Hormones were used in concentration of 1, 

2 and 4mg/l. There are 3 plants from each sample selected in medium with 3 replicates and 

experiment was done in a completely random design. In a second test, effects of two mycorrhiza 
like fungi, P.indica and S. vermifera were studies. Fungi were cultured on selective medium 

(Kaefer, 1977) and incubated on 25°c. There is no hormone treatment in mint and 1mg/l of IAA 

used for thyme. 7 day olds plaques (5mm) of growing fungi cultured on 50ml MS medium and 
then plant sample put in the vicinity of plaques. 20 jars inoculated with each fungus and 20 jars 

selected as control (without fungi). Data were analyzed using SPSS software and means 

grouped using Duncan multiple range test (P=0.05 and 0.01). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effects of Hormones on plants after 30 days were shown in Table 1. The most amounts of 

growth in mint and thyme plants obtained in medium with 1mg/l IBA and 1mg IAA/l, 

respectively. 
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Table 1- Effect of hormones and their concentrations on mint and thyme plants growth (cm) 

after 30 days incubation in vitro 

Treatment Mentha piperita Thymus vulgaris 

IBA 1mg/l 7.4±0.7a 4±0.26a 

IBA 2mg/l 6.3±1.37abc 3.2±0.56bc 

IBA 4mg/l 5.6±0.71cd 3.1±0.5c 

NAA 1mg/l 4.2±1.35de 2.9±0.7cd 

NAA 2mg/l 3.1±0.53ef 2.1±0.7e 

NAA 4mg/l 3.2±0.4ef 1.9±0.36e 

IAA 1mg/l 7.2±0.35ab 4.2±0.17a 

IAA 2mg/l 5.2±0.82cd 3.9±0.2ab 

IAA 4mg/l 5.4±0.87cd 3.1±0.36c 

IAA 2mg/l+IBA 2mg/l 5.9±0.78bc 2.3±0.53de 

IBA 4mg/l+NAA 4mg/l 3.2±0.6ef 1.6±0.36e 

IAA 4mg/l+NAA 4mg/l 2.2±0.32f 2.1±0.3e 

IAA 2mg/l+IBA 2mg/l+NAA 

2mg/l 
2.1±0.36f 2±0.17e 

Control 5.4±0.57cd 2.2±0.26de 

Means with the same letters are not different significantly using Duncan multiple range test at P<0.05 

 

Also, there are significant differences in mint plant height, dry and fresh weight in 

inoculated and non-inoculated plants with fungi after 30 days. The most plant height and root 

length observed in plants inoculated with S. vermifera. The least amounts obtained in control. 
P.indica and S. vermifera increased shoot fresh weight 257% and 235%, respectively. These 

fungi induce well established and developed root system. Root fresh weight was 304mg and 

294mg in treatments inoculated with P.indica and S. vermifera, respectively but was 23mg in 
control. Also, the number of nodes in plants treated with P. indica was 65% more than control 

(Table 2). 

Table 2- Effect of mycorrhiza like fungi on some mint plant growth parameters 
Paramete

r 
P.indica S. vermifera Control 

Plant height (cm) 12.45±2.14b 18.15±3.73a 9.6±2.3c 

Root length (cm) 9.1±1.68a 9.65±2.01a 6.05±1.47b 
Shoot fresh weight (mg) 

(A) 
581.9±88.89a 546.8±89.09a 163.2±20.3b 

Root fresh weight (mg) 
(B) 

304.25±61.77a 294.25±59.63a 23±5.59b 

B:A 0.53±0.14a 0.55±0.11a 0.14±0.04b 

Number of nodes 20.3±3.1a 19.7±3.85a 12.3±2.25b 

Means with the same letters are not different significantly using Duncan multiple range test at P<0.01 

 

In thyme, in other hand, there is significant increasing in plant growth after fungal 

treatments. Plant height as well as root length in treatments inoculated with S. vermifera were 
19% and 72% more than control, respectively. Also were 17% and 7% more than plants 

inoculated with P.indica. The most and least amounts of shoot fresh weight obtained in P. 

indica and control treatments, respectively. P. indica and S. vermifera increased root fresh 
weight 247% and 205% compared in control. Also, number of shoots in plants inoculated with 

P. indica and S. vermifera were 102% and 95% more than control (Table 3). 
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Table 3- Effect of mycorrhiza like fungi on some thyme plant growth parameters 
Paramet

er 
P.indica S. vermifera Control 

Plant height (cm) 6.1±1.33ab 7.15±1.23a 6±1.21b 

Root length (cm) 2.9±0.85a 3.1±0.79a 1.8±0.52b 
Shoot fresh weight (mg) 
(A) 

420.65±98.46ab 411.85±92.38b 130.95±17.36b 

Root fresh weight (mg) 
(B) 

179±20.35ab 157.35±17.13b 51.55±19.09c 

B:A 0.45±0.12a 0.4±0.1a 0.4±0.16a 

Number of shoots 4.15±0.88a 4±0.79a 2.05±0.76b 

Means with the same letters are not different significantly using Duncan multiple range test at P<0.01 

Murashige, 1978; Skirvin et al., 1990). Plant culture through meristem and lateral buds is 

an easy way for plant tissue culture (Hu and Wang, 1983). The role of plant hormones 

especially auxin and cytokinin and their interaction has been proved in tissue culture. 
Codaccioni and Laisne (1978) could propagate buds and shoots of Mentha viridis using auxin. 

Similar results achieved on Mentha spp using auxin (Rech and Pires, 1986). Several researchers 

used of auxin in micropropagation (Mathur et al., 1988; 1989; Mathur and Ahuja, 1991). 
Cytokinin also has important role in micropropagation and used by researchers (Lal et al., 1988; 

Handique and Bora, 1999). In first experiment, the best hormone on mint and thyme were IBA 

and IAA, respectively and plant growth decreased with increasing of hormone concentration. 

Rodov and Dovidova (1987) could propagate mint meristem using IBA and Gibberline 
(0.1mg/l). There are various fungi could be able to colonize plant root surface and have positive 

effects on plants by producing growth promoting substances (Clay, 1984; Hause et al., 2002). 

Mucciarelli et al. (2003) studied on effects of endophytic fungi on mint (Mentha piperita) in 
vitro and in vivo and showed the positive effects of fungi inoculation in plant size and essential 

oils rather that non treated plants. Cabello et al. (2005) showed that inoculation with Glomus 

mosseae increased growth of mint (Mentha piperita). Freitas et al. (2004) also showed that 
mycorrhizal fungi inoculation have positive effects on growth and development of Mentha 

arvensis. Silveira et al. (2006) studied on effects of Glomus clarum, G. etunicatum and 

Acaulospora scrobiculata on Mentha piperita and showed the increasing of shoot developments 

as well as plant dry and fresh weight in inoculated plants. In our second experiment, it was 
shown that inoculation with P. indica and S. vermifera could increase growth rate of mint and 

thyme. The positive role of P. indica have been documented in several plant species (Kumari et 

al., 2003; Peskan-Berghoefer et al., 2004). Sirrenberg et al. (2007) showed that P. indica could 
produce IAA in liquid culture medium which had positive effects on plant growth. Vadassery et 

al. (2008) reported that this fungus also could be able to produce Cytokinine hormone which 

increase shoot branches and lateral buds growth. Prasad et al. (2008) showed the effects of P. 
indica on Bacopa monnierain vitro and reported significant growth of inoculated plants. Rai et 

al. (2001) also observed increasing rate of root and stem length, weight, leaf area size and seed 

production in Spilanthes calva and Withania somnifera inoculated with P. indica. 
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ÖZET: Ülkemizde “sarı kantaron” ve “binbirdelik otu” gibi isimlerle bilinen Hypericum 

perforatum L., Türkiye ve Avrupa’da doğal olarak yayılış gösteren bir bitki türüdür. Tarih 

boyunca insanlar sarı kantaronu ruhsal sıkıntı, hafif depresyon, yorgunluk ve bitkinlik 
tedavisinde kullanmışlardır. Günümüzde de bitkinineksraktları, depresyon yatıştırmada etkili 

olan doğal teropatik ajanların en faydalı olanlarından birisidir. Sarı kantaron ülkemizde doğal 

olarak yetişmekte olup, bazı Avrupa ülkelerinde ticari olarak kültürü yapılmaktadır. Bu 
çalışmada kullanılan materyal Rize ve yöresinde doğal olarak yetişen bitkilerden temin 

edilmiştir. Araştırma, 2011 yılında farklı gübre uygulamalarında yetiştirilen Hypericum 

perforatumL.bitkisinin uçucu yağ içeriğini belirlemek amacıyla, Rize Üniversitesi Pazar Meslek 

Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama alanında Tesadüf Blokları Deneme desenine göre üç 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede materyal olarak kullanılan Hypericum 

perforatumbitkisine Karden K (toplam organik madde % 20), kalsiyum amonyum nitrat (% 26 

N) ve ahır gübresi olmak üzere üç farklı gübre tipi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 
Hypericum perforatum’da uçucu yağ oranı Karden K uygulamasında % 0.54,kalsiyum 

amonyum nitrat uygulamasında % 0.83 ve ahır gübresi uygulamasında ise % 0.38 olarak 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Binbirdelik otu, Hypericum perforatum L., Sarı kantaron, Tıbbi bitki, 
Uçucu yağ 

THE EFFECTS OF DİFFERENT FERTILIZER APPLICATIONS ON THE 

ESSENTIAL OIL CONTENT OF ST. JOHNS WORT (Hypericum perforatum L.) 

ABSTRACT: Hypericum perforatum L., known as “sarı kantaron” and “binbirdelik otu” in 

Turkey naturally spreads in our country and Europe. People has been used this medicinal plant 

for curing mild depression, fatigue and exhaustion through the human history. Various extracts 
of the plants are of the important natural therapeutics for depression therapy, nowadays. 

Hypericum perforatum L. is naturally grown in different parts of Turkey, and economically 

cultivated in different European countries. In the present study, seed materials were obtained 
from wild plant around Rize and its district. Field trials in order to determine the effects of 

different fertilizer applications on the essential oil content of St. Johns worth (Hypericum 

perforatum L.) were conducted at Pazar Vocational School of Rize University in 2011. 

Completely Randomized Design with three replications was used for field studies. As factorials, 
three different types of fertilizers (Karden K with 20 % total organic matter; Calcium 

Ammonium Nitrate with 26 N % and manure) were applied to the plots. In conclusion, the 

highest essential oil content (0.83 %) was determined in the samples fertilized by Calcium 
ammonium nitrate. The lowest essential oil content (0.54 %) was in the samples fertilized by 

manure. Karden K, organic fertilizer, gave 0.54 % essential oil content.            

Key Words: Binbirdelikotu, Essential oil content, Hypericum perforatum L., Medicinal plant, 

GİRİŞ 

Halk arasında “sarı kantoran, binbirdelik otu” olarak bilinen Hypericum perforatum, 

Türkiye’de ve Avrupa’da yaygın yetişen yabani bir bitkidir. Hypericum perforatum 
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Hypericaceae (Guttiferae) familyasından olup 30-100 cm boyunda tüysüz, çok yıllık otsu 

çalımsıdır. Ülkemizde tarla yol orman kıyılarında, tepelerde ve çayırlarda temmuzdan eylül 

ayına kadar sarı çiçekleri görülebilmektedir (Yücel,2006). 

Dünya’da sarı kantaron bitkisinin tüketiminin oldukça fazla olduğu sadece Almanya’da 

yıllık 600 tonu bulduğu belirtilmektedir (Plescher ve Fröbus, 1995). Tüketilen bu ham 
maddenin büyük bir bölümü bitkinin kültürü yapılarak sağlanırken, belli bir kısmı da değişik 

ülkelerin florasından toplanmaktadır. Ancak hem üretimle elde edilen ve hem de floradan 

toplanan ham materyalin belli kalite kriterlerine sahip olması istenmektedir.  

Türkiye’den her yıl tonlarca ihraç edilen kantaron bitkisi floradan toplanmaktadır.  

Dünya’da bulunan 400 türün 69 kadarı Türkiye florasında mevcuttur. Bunların 43’ü ise 

endemiktir (Müller, 2005). Hypericum perforatum L. bitkisinde %0.1-0.3 oranında 
naftodiantoronlar (hyperisin, pseudohypersin, izohyperisin), flavonlar (hyperosit rutin, 

quarsetol, quersitin, biflovanoit), %0.2-1  uçucuyağlar (carophyllene, α- pinene, seskiterpenler), 

protein, tanen, karoten, vitamin C, resin, %3 hyperforin bileşikler bulunmaktadır (Wagner, 
1980;Wichtl, 1986; Berger ve ark., 1996; Bomme, 1997; Zhang  ve ark., 2009).Hypericum 

perforatum L. geleneksel folklorik ilaç olarak dahilen ağrı giderici, diabetik rahatsızlıklar, 

ruhsal sıkıntı, hafif depresyon, yorgunluk, bitkinlik tedavisi, yatıştırıcı, parazit düşürücü, ülser 

tedavi edici, soğuk algınlıkları, mide, karaciğer ve safra rahatsızlıklar ve haricen de yara 
iyileştirici olarak ülkemizde kullanılmaktadır (Duke, 1985).  

Hypericum perforatum L. ile yapılan bir çalışmada bitkideki hypericin ve 
pseudohypericin’in farelere retroviral enfeksiyon uygulandıktan sonra antiviral aktivite 

gösterdiği saptanmıştır. Retroviral aktivitesinden dolayı AIDS ile bağlantısı tespit 

edilmiştir(Lis-Balchin, 2010).Hypericum perforatum anti-depresasan etkisinin yanı sıra 
antibakteriyal yönüylede çalışmalara konu olmuştur. Peptik ülser ve kronik gastrit ülsere yol 

açan bakteriye (Helicobacter pylori) karşı kullanımında olumlu sonuçlar alınmıştır(Berghöfer, 

1987). 

Hypericum perforatum’dan özütlenen hiperisinin neoplastik (tümoral gelişimle ilgili) 

hastalıklarda fotodinamik terapi ve kemoterapi için kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 

Mekanizma olarak da; artan hücre bölünmesi için gerekli enerjiyi sağlayan yağ asidi yıkımında 
görev yapan süksinilolsidaz enziminin üretimini inhibe ettiği bulunmuştur. Bu çalışmalar 

hiperisinin fotokemoterapotik ajan olduğunu göstermiştir(Kamuhabwa ve ark., 2000; 

Blumenthal ve Goldberg,1998) 

Kullanım amacı geniş, tüketim sahası fazla olan bu bitki üzerinde, ülkemizde daha geniş 

boyutlu çalışmalar yapılması gerekmektedir. Rize/Pazar ekolojik koşullarında yapılan bu 

çalışmada, Rize orijinli Hypericum perforatum bitkisinin farklı gübre (KardenK, CAN, Ahır) 
uygulamalarında yetiştirilmiş ve farklı gübre uygulamalarının uçucu yağ miktarının değişimi 

üzerine etkileri tespit edilmiştir.  

MATERYAL VE METOD 

Araştırmada materyal olarak Rize florasından toplanan Hypericum perforatum 

tohumları kullanılmıştır.  Araştırma alanının toprak analizleri Çamlı Yem Besicilik San. ve 

Tic. A. Ş. Laboratuvarlarında yapılmış olup, toprak analizi sonuçlarına göre deneme alanı 
topraklarının özellikleri; kumlu killi balçık tekstürde, orta derecede asidik (pH=5.2), kireç 

bakımından fakir (%2.02), azot bakımından orta (% 0.14), tuz yönünden orta (% 0.56), fosfor 

kapsamı orta (1.86 ppm), potasyum bakımından zengin (250 ppm), organik madde bakımından 

ise zayıf düzeyde (% 1.25) bulunmuştur.  
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Deneme alanında 2011 yılı vejetasyon döneminde (Mayıs-Ekim aylarında) ortalama 
sıcaklık 17.9 

o
C, toplam yağış miktarı 757.2 mm ve ortalama nem miktarı % 72.88‘dir (Anonim, 

2012). Hypericum perforatum bitkisi ile ilgili tarla denemesi, 2011 yılında Rize Üniversitesi 

Pazar Meslek Yüksekokulu deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 
kurulmuştur. Denemede sıra arası 40 cm, sıra üzeri 40 cm olarak düzenlenmiştir. Deneme 3 

tekerrürlü kurulmuş olup toplam deneme alanı 3(2 x 7.2) = 43.2 m
2
‘dir. Tohumlar 23.03.2011 

tarihinde serada viyollerin içerisine ekilmiş, fideler 13.05.2011 tarihinde deneme alanına 
şaşırtılmıştır. Deneme alanına, dikimle birlikte saf olarak 10 kg/da DAP ile üst gübre olarak ta 

24.05.2011 ve 03.06.2011 tarihlerinde toplam 4,5 kg/da CAN(%26 N), 18 kg/da Karden K 

(organik K mineral katkılı), 1000 kg/da Ahır gübresi uygulanmış, iklim koşullarına bağlı olarak 

sulama ve bakım işleri yapılmıştır. Hasat zamanı bu konuda daha önce çalışan 
araştırıcıların(Braunewell, 1991; Fröbus ve Plescher, 1995) önerileri doğrultusunda tam 

çiçeklenme döneminde olarak ayarlanmıştır. Bitki uçucu yağı için tam çiçeklenme (01.09.2011) 

döneminde hasat edilmiştir.  

Bitkinin tam çiçeklenme döneminde toplanan toprak üstü çiçekli yapraklı dalları oda 

sıcaklığında kurutulmuş ve uçucu yağı için çiçekli yapraklı dallardan 30 g alınarak Neo-
Clevenger cihazında 4 saat süreyle distile edilmiştir. Elde edilen veriler, MSTAT-C istatistik 

programında, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre değerlendirilmiş, varyans analizi 

sonuçlarına göre istatistiksel olarak önemli çıkan ortalamaların karşılaştırılması EGF (%5)’e 

göre yapılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Uçucu Yağ Oranları 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre; Hypericum perforatum’da uçucu yağ oranı 
Karden K uygulamasında % 0.54,kalsiyum amonyum nitrat(CAN)  uygulamasında % 0.83 ve 

ahır gübresi uygulamasında ise % 0.38 olarak bulunmuştur. En yüksek uçucu yağ oranına 

kalsiyum amonyum nitrat gübre uygulamasında ulaşılmış olup, bunu Karden K gübre 
uygulaması takip etmiştir.  

Çizelge 1. Farklı Gübre Uygulamalarında Hypericum Perforatum’un Uçucu Yağ Oranları 

Gübre çeşitleri Uçucu yağ (%) 

Ahır  0.38 b 

CAN 0.83 a 

Karden K 0.54 ab 

EGF(%) 0.3145  

*: Aynı harf grubuna giren değerler % 5 önem seviyesine göre farklı değildir. 
 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde;Bach-Rojecky  ve ark.,  tarafından 2004 

yılında yapılan çalışmada Belupo, Croatia’dan toplanan Hypericum perforatum bitkisinde uçucu 
yağ oranı % 0.2 olarak bulunmuştur. Akhbari  ve Batooli (2009), Kahsan bölgesinden 

topladıklarıHypericum hlianthemoides’in %1-2 uçucu yağ içerdiğini bildirmişlerdir. Hypericum 

türlerinin uçucu yağ içeriğinin düşük  (<% 1) olduğunu bildirmişlerdir(Stjepanović, 1965;  
Roth, 1990).  Hypericum perforatum ‘da uçucu yağ oranını çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme 

ve meyveli dönemlerinde incelemişler ve çiçeklenme öncesi  %0.12, tam çiçeklenme % 0.35, 

meyveli dönemde ise  % 0.18 olarak tespit etmişlerdir(Lutz, 1952).  Hypericum perforatum 

uçucu yağ oranını su buharı distilasyon ve süperkritik CO2 ekstraksiyon yöntemiyle tespit 
etmişler ve uçucu yağ oranını  süperkritik CO2 yönteminde (% 1.00)  su buharı destilasyon (% 

0.06) yöntemine göre daha yüksek bulmuşlardır ( Šmelcerović ve ark., 2004).  Sırbistan'ın altı 

farklı bölgesinden topladıkları Hypericum perforatum’da uçucu yağ içeriği belirlemişler ve  
çevresel koşullara bağlı olarak uçucu yağ oranının  % 0.04-1.93 arasında değiştiğini 

belirtmişlerdir( Mimica-Dukić, 1998). Hypericum perforatum uçucu yağ oranının  (% 0.75) 
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olduğunu ve uçucu yağın abtibakteriyel, antifungal etki gösterdiğini bildirmişlerdir (Bruni ve 

ark., 2005).  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar; Bach-Rojecky ve ark.,(2004) ; Roth (1990); Lutz 

(1952); Stjepanović (1965) ; Bruni ve ark., (2005) ile benzerlik gösterirken; Akhbari  ve Batooli 

(2009);Šmelcerović ve ark., (2004) araştırıcıların bulduğu değerlerden düşük çıkmıştır. Bu 
durum  birçok araştırıcınında belirttiği gibi  uçucu yağ içeriğine genetik farklılıklar, çevrese 

lkoşullar, coğrafik konum, yükseklik, bitki gelişim dönemi, analiz edilen bitki kısımları, 

toplama zamanı, kurutma teknikleri ve depolama koşulları (Büter ve ark., 1998; Poutaraud ve 

ark., 2001; Zobayed ve Saxena, 2004) olarak adlandıracağımız çok sayıda faktörden 
kaynaklanmış olabilir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; Rize/Pazar ekolojik koşullarında farklı gübre uygulamaları ile yapılan 
çalışmada en yüsek uçucu yağ değerine kalsiyum amonyum nitrat uygulamasında (%0.83) 

ulaşılmıştır.  Hypericum peforatum uçucu yağı ile yapılan birçok araştırma sonucunda özellikle 

ekonomik olarak değerli uçucu yağ bileşenleri biyosentez potansiyeli olan türlerin tespiti ve 
ıslahı yönünde olması gerektiği bildirilmiştir (Franz ve Novak, 2010; Wildung ve Croteau 

2005). Bu çalışmanın diğer bir aşamasında farklı gübre uygulamalarında elde edilen uçucu 

yağların bileşenlerinin tespit edilmesi yönünde devam edilmelidir 
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MENTHA PIPERATA’NIN BÜYÜMESİNDE VE TEMEL YAĞ VERİMİNDE 

FONGOS GİBİ MİKORİZA’NIN ETKİSİ 
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ÖZET: İki arbusküler mikorizal benzeri fongos (Piriformospora indica ve Sebacina vermifera) 
büyümede aşılanması, nane (Mentha piperita L.) temel yağ verimi ve kompozisyonu in vitro ve 

saksı kültürü deneyleri değerlendirildi. Bitkiler, bitki boyu sayesinde, yeşil taze ve kuru ağırlık, 

bogum sayısı, kök uzunluğu, kök yaş ve kuru ağırlığı ve temel yağ analizleri ile incelendi. Yağ 

hidro distil ve filizlerin kuru madde elde edildi, ve bileşim GC/MS ile tespit edildi. In vitro ve in 
vivo denemelerde maksimum bitki boyu S. vermifera ile muamile edilmis saksilarda gözlenen 

olduğu saptandı ve maksimom taze ve kuru ağırlığı (bitki, kök) ve bogum sayısı P. indica ile 

aşılanmış saksilarda gözlemlendi. Standart (asilanmamis) bitkilerle kiyasladigimizda, P. indica 
ve P. indica  ile aşılamak bitkilerin temel yag verimini yukseltmektedir. 

Anahtar Kelimeler: in vitro kültürde, Piriformospora indica, Sebacina vermifera, nane, 

Labiateae 

EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON GROWTH AND ESSENTIAL 

OIL YIELD OF MENTHA PIPERATA 

ABSTRACT:Inoculation of two arbuscular mycorrhizal-like fungi (Piriformospora indica and 
Sebacina vermifera) in growth, yield and composition of the essential oil of peppermint 

(Mentha piperita L.) were evaluated in vitro and in pot culture experiments. Plants were studied 

by means of plant height, green fresh and dry weight, number of nodes, root length, root fresh 
and dry weight and essential oil analyses. The oil was extracted from the dry matter of shoots by 

hydro distillation, and composition was determined by GC/MS.  In vitro and in vivo 

experiments were showed that  maximum Plant height were observed in pots inoculated with S. 

vermifera, and maximum fresh and dry weight (plant, root) and number of nodes were observed 
in pots inoculated with P. indica. The P. indica and S. vermifera inoculation increased oil yield, 

as compared to non-inoculated plants (control). 

Key Words: In vitro culture, Piriformospora indica, Sebacina vermifera, peppermint, 
Labiateae 

INTRODUCTION 

Peppermint (Mentha piperita L.) belonging to the Labiatae family is a sterile natural hybrid 

of M .aquatica × M. spicata which is tetraploid (2n=72)(Tucker, 1992). It is used to treat 
nausea, flatulence, vomiting, indigestion, stomach cramps, menstrual cramps and parasitosis 

(Fonseka-Kruel and Fernandes, 2003). As usual for a member of the plant group, Mentha 

piperita produces a variety of metabolites such as terpenes, tannins, flavonoids and phenolic 
acids (Guedón and Pasquier, 1994). Scora and Chang (1997) stated that mint is a plant that can 

become easily adapted to a variety of climate and soil conditions. However, yield and 

composition of mint oil including peppermint oil are influenced markedly by biotic and 
environmental factors (Veronese et al., 2001). The arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis is 

probably the most important interaction between plants and microbes. Arbuscular mycorrhizal 

fungi are obligate symbiont with limited saprobic ability and are dependent on the plant for their 

carbon nutrition (Harley and Smith, 1983). But these fungi are not able to grow in pure cultures 
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without living host roots. With the advent of axenically cultivable arbuscular mycorrhizal-like 
fungi, Piriformospora indica (Verma et al., 1998) and Sebacina vermifera (Warcup, 1988) a 

new vista has opened to study plant–fungi interaction and may be cultivated in vitro and applied 

to plant hosts under controlled experimental conditions in order to analyze their potential on 
plant morphogenesis and secondary metabolism. Several recent studies have shown that one of 

the Sebacinales in particular, P. indica, is capable of colonizing the roots of numerous mono- 

and dicotyledonous plants (Pham et al., 2004). Of critical importance, and in contrast to AMF, 
P. indica and S. vermifera can be easily cultured in the laboratory. In this study, we examined 

the effects of P. indica and S. vermifera on M. piperita. Plant responses were tested, employing 

two different culture systems: tissue culture and pot culture plant inoculation.. 

MATERIALS AND METHODS 

Cutting of M. piperita L. were obtained from cultivated in farms of the Institute of 

Medicinal Plants & Natural Products Research, Karaj, Iran (56°, 35′N and 50°, 58′E, 1500m 

above sea level) and transferred to an environmentally controlled chamber ( 25/20°C day/night 
with 16-h photoperiod).Then plants grown in pot culture were used as source material for both 

in vitro and in vivo cultures. Stock cultures were obtained from stem node explants. These 

explants, excised from green house mint (M. piperita) plants were washed in running water. 
Surface sterilization was obtained by immersion for 5 min in 70% ethanol, followed by soaking 

for 10 min in sodium hypochlorite (1%) plus 0.01% Tween 20 as surfactant and rinsing four  

times in sterile distilled water. Nodes cultured on MS medium (Murashige and Skoog, 1962) 

supplemented with 30 g/L sucrose, 1 mg/L thiamine, and 8 g/L agar in jar bottles. The pH was 
adjusted to 5.8 before autoclaving at 120°c for 20 min. the explants were placed in a growth 

chamber at 25°c under cool white fluorescent lamps in 16h light/ 8h dark. P. indica and S. 

vermifera were cultured and maintained on Kaefer's medium (Kaefer, 1977) with1% (w/v) agar 
and kept in temperature 25°c for a week. Thirty days old micro propagated plants were 

employed as the source of apex to be used in experiments for in vitro plant inoculation. The 

transparent culture jars destined for plant-fungus co-culture were inoculated with a 5mm 

diameter mycelial disc of 7 days old culture of P. indica and S. vermifera at the center into 
culture jars each containing 50 ml of MS medium, immediately afterward peppermint shoots, 

excised behind the second pair of leaves from the top and individually inserted inside the fungal 

disc. Twenty inoculated jars with P .indica and S. vermifera each as well as 20 non-inoculated 
shoots in a completely randomized design in this experiment. Micro propagated plants were 

analyzed after 45 days. Micro propagated plants from in vitro cultures were employed as the 

source to be used in experiments for in vivo plant inoculation. After 20 days, micro propagated 
plants inoculated with fungi transferred to pots and grown in a 2:1:1 mixture of sand, peat, and 

perlite in green house at 24: 18°C day: night cycle, and a photoperiod of 16 h. soil had been 

disinfected with a 7% formaldehyde solution. Fifteen inoculated plants with each fungi and 15 

non-inoculated shoots in a completely randomized design. plant grown in pots were analyzed 
after 75 days. Roots were washed thoroughly under running tap water and cut into 1-cm pieces. 

Segments were stained following the technique described by Dickson et al., (1998) and Phillip 

and Hayman (1970). The root-pieces were examined under stereo microscope at 10-40 X 
magnification. According to the type of culture, 10-20 g of the dry material were submitted to 

hydro distillation in a Clevenger-type device for two hours in order to extract the oil. Samples 

were dried with anhydrous sodium sulfate and kept in vials at 4 °C until chromatographic 
analysis. The essential oil’s chemical compositions were analyzed on a Thermo-UFM (Ultera 

Fast Model) gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and a Ph-5 

capillary column (5% Dimethylsiloxane phenyl, 10m length, 0.1 mm i.d. and 0.25 µm film 

thickness). GC-MS analyses were performed on a Varian 3400 gas chromatograph attached to a 
Saturn II mass spectrometer operating in electron impact ionization mode at 70 eV. The 

collected data were statistically computed using software SPSS. Data were subjected to analyses 
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of variance and treatment means were compared by an approximate Duncan’s multiple tests and 

main effectors interaction was found significant at p < 0.01. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Plant growth was significantly affected by P. indica and S. vermifera inoculation after 45 

days of incubation (Fig. 1). To assess the influence of P. indica and S .vermifera on plant 

morphology, plant height and root length, number of nodes, fresh and dry weight of green and 
root were analyzed. The increase resulted from the higher mean number of stem nodes and leaf 

pairs per plants, as well as increase in total green fresh and dry weight. 45 days after co-culture, 

treatment effects were observed in plant height and root length, and treatments differed 

significantly for both parameters (Table 1). The mean plant height ranged from 9.6 to 18.15 cm. 
The highest plants produced by the plants inoculated with S. vermifera, and the shortest plants 

were from the control plants. Similarly, the root length ranged from 6.05 to 9.65 cm, where the 

longest roots were from the plants inoculated with S. vermifera and the shortest from the control 
plants. plant height and root lengths of plants inoculated with S. vermifera were 89% and 60% 

higher than of non-inoculated plants, and 46% and 6% higher than that of plants inoculated with 

P. indica, respectively (Table 1). Differences among the three treatments were also found in 

green fresh and dry weight. The mean green fresh weight and dry weight ranged 163.2 to 581.9 
mg and 13.05 to 38.35 mg, respectively. The highest green fresh and dry weight produced by 

the plants inoculated with P. indica, and the shortest plants were from the control plants. P. 

indica and S. vermifera increased green fresh weight 257 and 235%, and increased green dry 
weight 194 and 170% in comparison to control non-inoculated plants, respectively (Table 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (C) on plant growth in micro propagated 
peppermint, C = control. 

 

The development of the roots reflected stimulation by P. indica and S. vermifera 

colonization. In micro propagated plants inoculation with P. indica and S. vermifera, the intense 

lateral branching of roots resulted in a well-developed herring-bone root system (Fig. 2). The 
mean root fresh and dry weight ranged 23 to 304.25 mg and 0.65 to 12.45 mg respectively. The 

highest root fresh and dry weight produced by the plants inoculated with P. indica, and the 

shortest plants were from the control plants. In micro propagated plants inoculated with P. 
indica and S. vermifera increased root fresh weight 1223% and 1179%, and increased root dry 

weight 1801% and 11.66% in comparison to control non-inoculated plants, respectively (Table 

1). The strong stimulation of peppermint root system extension by P. indica and S. vermifera 
almost paralleled the growth promotion of the above ground plants. In addition, inoculation with 

P P C S S 
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P. indica and S. vermifera significantly increased the number of node. The average number of 
node with P. indica and S. vermifera inoculated micro propagated plants (20.3 and 19.7, 

respectively) was 65 and 60 % higher in comparison to control non-inoculated plants (Table 1) 

Table 1. Effect of two mycorrhizal-like fungi on plant height, root length, green fresh weight, 

green dry weight, root fresh weight and root dry weight in Mentha piperita grown in vitro 

Parameter P. indica (Mean ± SD) 
S. vermifera (Mean ± 

SD) 
Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 12.45 ± 2.14 b 18.15 ± 3.73 a 9.60 ± 2.30 c 

Root length (cm) 9.10 ± 1.68 a 9.65 ± 2.01 a 6.05 ± 1.47 b 

Green f.wt (mg) 581.90 ± 88.89 a 546.80 ± 89.09 a 163.20 ± 20.30 b 

Green d.wt ( d./f. wt%) 38.35 ± 7.26 (6.59) a 35.2 ± 8.21 (6.44) a 13.05 ± 2.5 (8.00) b 

Root f.wt (mg) 304.25 ± 61.77 a 294.25 ± 59.63 a 23.00 ± 5.59 b 

Root d.wt ( d./f. wt%) 12.45 ± 3.20 (4.09) a 8.30 ± 1.38 (2.82) b 0.66 ± 0.16 (2.85) c 

R:S 0.53 ± 0.14 a 0.55 ± 0.11 a 0.14 ± 0.04 b 

Number of nods 20.3 ± 3.10 a 19.70 ± 3.85 a 12.30 ± 2.25b 

Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple 
range test (P<0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (C) on root growth in micro propagated 

peppermint, C = control. 

Microscopic inspection of roots of Mentha piperita detected heavily colonized of P. indica 

and S. vermifera and produced a large number of chlamydospores in root cells (Fig. 3). Plants 

grown in pot cultures were analysed after 75 days. Plants inoculated with P. indica and S. 

vermifera appeared more vigorous than control non-inoculated plants, with larger leaves, thicker 
stems and numerous buds and stolons than normally presented in controls (Fig. 4). The tallest 

plants were recorded with S. vermifera inoculation (56.2 cm) and the shortest one from the 

control (42.6 cm). Similarly, the tallest roots were recorded from inoculated from plants 
inoculated with P. indica (31.33 cm), and the shortest one from the controls (19.66cm). All 

inoculated plants performed better than the control, and the difference among treatment for plant 

height was 13.6 cm and for root length 11.67 cm (Table 2). Plant height and root lengths of 
plants inoculated with S. vermifera were 32 and 43% higher than of non-inoculated plants, and 

9% higher and 11% less than that of plants inoculated with P. indica, respectively. Similarly, 

treatments differed for green fresh and dry weight ranged from 22.94 to 30.92 g and 4.30 to 6.92 

g respectively. P. indica produced the highest green fresh and dry weight biomass and was 
fallowed by S. vermifera and the least by the controls. P. indica and S. vermifera increased 

green fresh weight 35 % and 24%, and increased green dry weight 61 % and 36% in comparison 

to control plants, respectively (Table 2). The mean root fresh and dry weight ranged 5.56 to 
12.89 g and 0.90 to 1.41 g respectively. The highest root fresh and dry weight produced with P. 

indica, and the shortest plants were from the control plants. Plants inoculated with P. indica and 
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S. vermifera increased root fresh weight 132 and 71%, and also increased root dry weight 57 

and 34% in comparison to control plants, respectively (Fig. 5 and Table 2).  

 

Fig. 3. Interaction P. indica (P) and S. vermifera (S) in root cells of Mentha piperita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (S) on plant growth in peppermint, C = control. 

In addition, inoculation with P. indica and S. vermifera significantly could increase the 

number of nodes. The average number of node with P. indica and S. vermifera (252.4 and 243.7 

respectively) were 35 and 31% higher in comparison to control plants(Table 2). The of Essential 
oil concentration in peppermint increased in pot cultures inoculated with P. indica and S. 

vermifera (Fig. 6). The response of P. indica was better than S. vermifera. The highest essential 

oil concentration (0.74% w/w) and lowest one (0.58% w/w) yields were obtained from P. indica 

and controlrespectively. The gas chromatograms of essential oil composition of M .piperita 
shown in Fig. 7 and Table 3. The major constituents of the essential oil in P. indica, S. 

vermifera and control were isomenthone(30.6, 24.9 and 30.9 %, respectively), menthol (27.5, 

26.3 and 25.5 %, respectively), piperitenone (18.2, 16.5 and 19.2%, respectively), menthofuran 
(4.7, 13.8 and 4.1 %, respectively) and p-mentha-3,8-diene (2.9, 3.1 and 4.5 %, respectively) 

(Table 3). 
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Fig. 5. Effect of P. indica (P) and S. vermifera (C) on root growth on peppermint, C = control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Effect on P. indica and S. vermifera on Essential oil concentration (% g/g dry weight) 

 

Table 2. effect of two mycorrhizal-like fungi on  plant height, root length, plant fresh weight, 
green dry weight, root fresh weight and root dry weight in Mentha piperita grown under 

greenhouse conditions. 
Parameter P. indica (Mean ± SD) S. vermifera (Mean ± SD) Control (Mean ± SD) 

Plant height (cm) 51.47 ± 8.62 a 56.20 ± 6.59 a 42.60 ± 4.67 b 

Root length (cm) 31.33 ± 4.62 a 28.13 ± 4.53 a 19.66 ± 4.27 b 

Green f.wt (mg) 30.92 ± 5.74 a 28.37 ± 6.59 ab 22.94 ± 6.45 b 

Green d.wt ( d./f. wt%) 6.92 ± 1.45 (22.38) a 5.86 ± 1.37 ( 20.66) a 4.30 ± 1.24 (18.74) b 

Root f.wt (mg) 12.89 ± 2.07 a 9.52 ± 2.66 b 5.56 ± 2.04 c 

Root d.wt ( d./f. wt%) 1.41 ± 0.33 (10.94) a 1.21 ± 0.30 (12.71) a 0.90 ± 0.17(16.19) b 

R:S 0.42 ± 0.06 a 0.35 ± 0.12 ab 0.27 ± 0.15 b 

Number of nods 252.4 0 ± 17.52a 243.73 ± 16.98a 186.73 ± 20.08b 

Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range 

test (P<0.01). 
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Table 3. Effect of P. indica and S. vermifera on essential oil composition (mean 

percentage) in Mentha piperita 

Essential oil components 
Treatments 

Piriformospora indica Sebacina vermifera Control 

γ - terpinene 0.6 0.5 0.5 

p-mentha-3,8-diene 2.9 3.1 4.5 

Linalool 1.0 1.1 1.0 

Pulegol 0.6 0.4 0.4 

isomenthone 30.6 24.9 30.9 

menthofuran 4.7 13.8 4.1 

menthol 27.5 26.3 25.5 

Pulegone 0.4 0.4 0.6 

piperitenone 18.2 16.5 19.2 

isomenthyl acetate 0.5 0.7 0.4 

neoiso-isopulegol acetate 1.5 2.6 1.0 

piperitenone oxide ----- 1.3 ---- 

geranyl acetate 1.9 ----- ---- 

longifolene 1.2 0.7 1.4 

germacrene D 1.1 2.0 0.7 

spathulenol 0.9 0.6 1.2 

γ - eudesmol 1.0 0.4 1.4 

β-  bisabolol 1.6 0.9 1.9 

longiborneol 1.1 1.2 1.0 
 

Fig. 7.  Effect of P. indica and S. vermifera in chromatogram for peppermint oil (Mentha 

piperita). 

AMF symbiosis, enhance plant growth by increasing nutrients and water uptake, explore 
soil volume 100x greater, enzymatic capabilities, prevent heavy metal toxicity, prevent plant 

pathogenic infection, increase the life-span of roots  and improve soil structure (Marschner and 

Dell,1994). AM fungi inoculation, in general, improved the shoot biomass production in 
different mints species (Freitas et al., 2004; Cabello et al., 2005). Symbiotic associations such 

as mycorrhizal fungi, provide a direct route for PGR uptake by plants, establishing a bridge 

connecting the plant root with the surrounding soil microhabitats (Azcon-Aguilar and Bago, 

1994). Various fungi colonizing the root surface have positive effects on host performance by 
the production of growth-promoting substances (Jumpponen, 2001; Hause et al., 2002). P. 

indica produces low amounts of auxins, and produce relatively high levels of cytokinins, and 

the cytokinin levels are higher in colonized roots compared with that of uncolonized 
controls(Vadassery et al., 2008). Sirrenberg et al., (2007) suggested that auxin production 

affecting root growth is responsible for, or at least contributes to, the beneficial effect of P. 

indica on its host plants. P. indica was shown to produce IAA (indole acetic acid) in liquid 
culture (Sirrenberg et al., 2007). Our results demonstrated that peppermint plant realize a fitness 
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benefit from associating with members of Sebacinales fungi. P. indica and S. vermifera were 
used in this study as a model to be cultured in artificial culture medium, whereas other 

arbuscular mycorrhizal fungi, being obligate symbiont cannot be cultured in the absence of a 

suitable host partner. P. indica and S. vermifera inoculation of plants resulted in a whole plant 
response. P. indica colonizes the roots of a wide variety of plant species and which promotes 

their growth (Kumari et al., 2003; Peskan-Berghofer et al., 2004). This study showed that plants 

treated with P. indica and S. vermifera were superior in development to control plants. In vitro 
and in vivo experiments revealed that maximum plant height, root length, plant and root weight 

(fresh and dry) and essential oil yield were obtained in inoculated plants. Varma et al., (1999) 

reported that inoculation of P. indica promotes plant growth and biomass 

production.Mucciarelli et al., (2003) reported that endophyte induced effects on the growth of 
peppermint and a sustained lowering of menthofuran and an increase of menthol percentage 

concentration. Rai et al., (2001) reported that shoot and root length, biomass, basal stem, leaf 

area, overall size, number of inflorescences and flowers and seed production in Spilanthes calva 
and Withania somnifera were enhanced in the presence of the P.indica. 
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ÖZET: Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa ve Capsicum 

annum temel yağlarının Fusarium graminearum üzerindeki inhibitor etkileri ve Zearalenon 
üretimi çalışıldı. Zearalenone üretim potansiyelinin 60 fungal izolatları, en toksik izole seçimi 

için pirinç ortamda değerlendirildi. Temel yaglari ilave edilmiştir PDA ve PDB ortami (25-250 

μl/100ml) ve istandart muamile (temel yağsiz). Radyal büyüme ve miseliyom kuru ağırlığı 
izolesi ölçüldü. Ayrıca PDB ortamda Zearalenon üretimin azaltılması da incelenmiştir. Sonuçlar 

tüm temel yağların zearalenone üretimini %87-93 azalttığını gösterdi, en çok (%93) ve en az 

(%87) zearalenon üretimininn azalması sırasıyla C. annum (5000 ppm) ve S. hortensi (150 ppm) 

olarak gözlemlendi. T. vulgaris için F. graminearum büyüme tam inhibitör etkileri nedeniyle 
minimum konsantrasyonları, S. hortensis, A. grareolens ve M. sativa sırasıyla 100, 200, 250 ve 

250 ppm idi. Misel ağırlığı sırasıyla T. vulgaris 80, 150, 200 ve 200 ppm, S. hortensis, A. 

grareolens ve M. sativa uçucu yağlar,%90, %75, %85 ve %70 azalmıştır. C. annum yıllık uçucu 
yağ hem PDA hem de PDB medyada Fusarium büyüme üzerinde herhangi bir inhibitör etki 

göstermemiştir. 

Anahtar Kelimeler:Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa, 

Capsicum annum,Fusarium graminearum 

THE INHIBITORY EFFECT OFSOME MEDICINAL PLANT ESSENTIAL 

OILS ON Fusarium graminearumGROWTH ANDPRODUCTION OF 

ZEARALNONE 

ABSTRACT: Inhibitory growth effects of Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum 
grareolens, Mentha sativa and Capsicum annum essential oils were studied on Fusarium 

graminearum and zearalenone production. Zearalenone production potential’s of 60 fungal 

isolates were evaluated on rice medium for selection the most toxic isolate. Essential oils were 
added to PDA and PDB media (25-250 µl/100ml) with a control treatment (without essential 

oil). Radial growth and mycelium dried weight of fungal isolate were measured. Also reduction 

of zearalenone production in PDB medium was also studied. Results showed that all of essential 

oils reduced zearalenone production by 87-93%, the most (93%) and least (87%) reduction of 
zearalenone production were observed in C. annum (5000 ppm) and S. hortensi (150 ppm(, 

respectively. The minimum concentrations which caused complete inhibitory effects of 

F.graminearum growth for T. vulgaris, S. hortensis,A. grareolens and M. sativa were 100, 200, 
250 and 250 ppm, respectively. The mycelium weight was reduced 90%, 75%, 85% and 70% at 

80, 150, 200 and 200 ppm of T. vulgaris, S. hortensis, A. grareolens and M. sativa essential oils, 

respectively. C. annum essential oil didn't show any inhibitory effect on Fusarium growth in 
both PDA and PDB media. 

Key words:Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa, 

Capsicum annum,Fusarium graminearum 
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INTRODUCTION 

Fusarium species especially Fusarium graminearum produces Zearalenone that causes 

estrogenic responses and cancers. This mycotoxin has a severe cytotoxic effect due to 
penetration on bilayer membranes (Daston et al., 1997). It is more resistant in high temperatures 

and supposed that 60% of Zearalenone remained in bread flour even after heating. 25% of cereal 

foods contaminated with mycotoxins produced by different Fusarium species. Essential oils 
showed antifungal activities in many cases. Plants with more phenolic compounds have more 

antimicrobial activities. Effects of several medicinal and aromatic plants essential oils including 

Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Myristica fragrans, Foeniculum vulgare, Melaleuca 

alternifolia, Mentha aquatic, Artemisia aucheri on different fungi such as Aspergillus 
parasiticus, A. flavus, F. moniliform, F. graminearum, F. culmorum, Pyrenophora graminea, 

Blumeria graminis, F. oxysporum, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum, Alternaria alternate, 

F. solani, Penicillium digitatum were documented (Angioni et al., 2004; Nguefack et al., 2004; 
Singh et al., 2004; Terzi et al., 2007; He et al., 2007). In this study inhibitory growth effects of 

Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa and Capsicum annum 

essential oils were studied on Fusarium graminearum and zearalenone production. 

MATERIALS AND METHODS 

This research was done in Plant Protection Research Institute of Iran. The essential oils 

were from Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa and 

Capsicum annum and provided by Barij Essence Company. 60 isolates of F. graminearum 
which collected from wheat head blight disease symptoms used and their Zearalenone 

production potential were evaluated on rice medium by inoculation of 5mm fungal colonies and 

incubation on 25°c for 7 days and the most toxicogenic isolate was selected for further studies. 
Above essential oils were added to PDA and PDB media (25-250 µl/100ml) (Grover & Moore, 

1962) with a control treatment (without essential oil). Radial growth, growth inhibition percent 

(Pandey et al., 1982) and mycelium dried weight of fungal isolate were measured. Also 

reduction of Zearalenone production in PDB medium was also studied using HPLC method. 
The experiments were done 2 times with 3 replicates in factorial experiment with completely 

random design. Data were analyzed using SAS software and grouping was done by Duncan 

multiple range tests. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results showed that all of essential oils reduced zearalenone production by 87-93%, the 

most (93%) and least (87%) reduction of zearalenone production were observed in C. annum 
(5000 ppm) and S. hortensi (150 ppm(, respectively (Table 1). 

Table 1- Reduction in Zearalenone production by different essential oils 

Essential oil T. vulgaris S. hortensis M. sativa A. grareolens C. annum 

Concentration (ppm) 0 150 200 200 5000 

Inhibition (%) 88 87 91 89 93 

 

It was observed that essential oil type and its concentration have a meaningful effect 
(P<0.05) on inhibition of F. graminearum colonies on PDA (Table 2). 
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Table 2- Analysis of Variance on effect of different essential oils concentrations on inhibition of 
F.graminearum colonies on PDA 

S.O.V df SS MS F 

Essential oil type 

(A) 
4 155303 38825 28412* 

Concentration 
(B) 

9 34942 3882 2841* 

A×B 36 16563 460 366* 

Error 100 136 1.36  

Total 149 206945   
*
Significant (P<0.05) 

CV=1.97% 

 

The minimum concentrations which caused complete inhibitory effects of F.graminearum 
growth on PDA medium for T. vulgaris, S. hortensis,A. grareolens and M. sativa were 100, 200, 

250 and 250 ppm, respectively (Table 3). 

Table 3-Effect of different essential oils concentrations on inhibition of F. graminearum colonies on PDA 
Essential oil           

 

T. 

vulgaris 

Concentration (ppm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Growth Mean (mm) 39.67a 29.33b 
2

0.33c 
0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 

 

S. 

hortensis 

Concentration (ppm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Growth Mean (mm) 48.67a 40b 
3

0.33c 
2

0.33d 
14e 9.67f 3.67g 0h 0h 0h 

 

M. sativa 

Concentration (ppm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Growth Mean (mm) 81.67a 
7

0.33b 
6

4.67c 
56d 50.33e 50.33e 30.67f 18.67g 9.33h 0i 

A. 

grareolen

s 

Concentration (ppm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Growth Mean (mm) 44.67a 44.33ab 41.67b 32.67c 29.67d 21.67e 19.33e 11.33f 7.33g 0h 

 

The minimum concentrations which had the most effects on F.graminearum mycelium 

weight (0g) on PDB medium for T. vulgaris, S. hortensis,A. grareolens and M. sativa were 80, 

150, 200 and 200 µl/100ml, respectively (Table 4). The mycelium weight was reduced 90%, 
75%, 85% and 70% at 80, 150, 200 and 200 ppm of T. vulgaris, S. hortensis, A. grareolens and 

M. sativa essential oils, respectively. 

Table 4-Effect of different essential oils concentrations on mycelial weight of F. graminearum on PDB 

Essential oil         

T.vulgaris 

Concentration 

(µl/100ml) 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Mycelium Weight (g) 0.112a 0.106b 0.089c 0.021d 0.02e 0.017f 0.009g 0h 

S. 

hortensis 

Concentration 

(µl/100ml) 
50 75 100 125 150 - - - 

Mycelium Weight (g) 0.18a 0.101b 0.012c 0.006d 0e - - - 

M. sativa 

Concentration 

(µl/100ml) 
50 75 100 125 150 175 200 - 

Mycelium Weight (g) 
0.105a 0.021b 

0.0104
c 

0.001d 
0.0009

d 
0.0005e 0f - 

A. 

grareolens 

Concentration 

(µl/100ml) 
50 75 100 125 150 175 200 - 

Mycelium Weight (g) 0.102a 0.089b 0.062c 0.04d 0.024e 0.0097f 0g - 

 
C. annum essential oil didn't show any inhibitory effect on Fusarium growth in both PDA 

and PDB media. The least concentration of inhibition for essential oils on PDA and PDB 

showed in Table 5 and 6. These concentrations on PDA were equal for T. vulgaris, S. 
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hortensis,A. grareolens and M. sativa (25µl/100ml). Also, on PDB were equal for S. hortensis, 

A. grareolens and M. sativa (50µl/100ml). 

Table 5- The least concentration of inhibition for essential oils on PDA 

Essential oil T. vulgaris S. hortensis M. sativa A. grareolens C. annum 

Concentration 

(µg/100ml) 
25 25 25 25 500 

 

Table 6- The least concentration of inhibition for essential oils on PDB 

Essential oil T. vulgaris S. hortensis M. sativa A. grareolens C. annum 

Concentration 

(µg/100ml) 
10 50 50 50 1000 

 

From results it was supposed that the best inhibition of fungal growth on PDA and PDB 

could be observed using T. vulgaris essential oil with concentration of 100ppm and 80µl/100ml, 
respectively. Also, results showed that all of above mentioned essential oils had fungistasis 

effects except of C. annum. This essential oil had a considerable reduction effects on 

Zearalenone production (93%) which could be due to Capsycin. T. vulgaris and C. annum 
eesential oils can effect on cell membrane as well as enzymatic synthesis which cause 

destruction on toxin structure. 
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ÖZET: Safran(Crocus sativus L.) Iran da üretilen tarla bitkileri ürünleri içersinde özel değere 
sahip olmaktadır. Bu ürünün ihracatı gelir kayağı sayılıp stratejiki bir ürün olduğu 

vurgulanmaktadır. Dünyanın 4/5 safran üretimi irana ait olmaktadır. Ayrıca dünya safaran 

ticaretinin 3/5 de irana aittir. Toplam ekim alanı iranın 19 bölgesinde ve 2011 yılında 67298 
hektar olup, bu alandan 239245 Kg kuru safran elde  eldilmiştir. Ortalama verim ise 3.6 Kg/ha 

tespit edilmiştir. Ekim alanının %81 Khorasan bölgesinda yapılmaktadır. En yüksek verim ıse 

10 Kg/ha kuru safran şekinde kuzey de Golestan bölgesinden elde edilmiştir. Safran üretimi 
yaklaşık 80 bin iş imkanı sağlamaktadır. Bu bitkinin önemli bir özelliği farklı ekolojiki 

bölgelerde yetişebilmesidir. 

Anahatar Kelimeler: safran, khorasan, üretim  

 

SAFFRON GOLDEN CROP OF IRAN 

ABSTRACT: Saffron is the most valuable agricultural product in Iran. According to the 

widespread export of this product saffron is considered strategic crop in the agricultural 

economy of Iran. 4/5 world’s saffron is produced in Iran. 3/5 total world trade of this product 

belongs to Iran. Saffron has been cultivated in 19 provinces of Iran in 2011. It was 67298 
hectares under cultivation this year. The total harvested yield was 239245 Kg/ha. Its average 

yield in Iran is 3.6 kg/ha. 81 percent lands are under cultivation of saffron in Iran located in 

Khorasan province. The highest yield per unit of area relates to the Golestan province in 
northern of Iran with 10 kg/ha. Saffron production in Iran has created approximately 80000 job 

opportunities. 

Key Words: saffron, Khorasan, Production 

GİRİŞ 

Iran dünya ülkelrin içinde farklı iklimlere sahip olmaktadır. Bu iklim çeşitliliğin sayesinde 

bitki dünyasıda etkilenmiş olup farklı bitkiler bulunmaktadır. Özellikle tıbbi bitkileri zenginliği 

bakımından ilk 10 ülke içersinde bulunmaktadır. Bu bitkiler arasında da safranın çok önemli biri 
yeri bulunmaktadır. Safran kışın karlı ve yazın sıcak ve yarı kurak bölgelerde iyi yetişmektedir. 

Büyüme süresince 300 mm yağıntısı olan bölgelerde yetüşebilmektedir (Sepaskhah, ve Yarami, 

2009). Sıcaklık ise en düşük _18 
0
C ve en yüksek 40 

0
C sıcaklığa dayanabilmektedir(Molina ve 

ark., 2005). Toprak istekleri orta struktura sahip ve pH nötral topraklarda daha iyi 

yetişebilmektedir. Rakım bakımından ise en yüksek 1000 metre rakımı olan bölgelerde daha iyi 

yetişebilmektedir (Omidbaigi ve ark., 2002). Safranda 3 öemli özellik bulunmaktadır; birincisi 
safranda renk üreten Krosindir. İkincisi ise safranda bulunan özel tatdır. Bu özellik safranda 

bulunan Pikrokrosin denilen bir bileşikten kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü ise safranda bulunan 

kokudur. Bu özelliğiye Safranal denilen bir bileşim neden olmaktadır. Ayrıca bir çok üçücü yağ 

ve mineral madde ve vitaminlerde bu bitkide analiz edilmiştir. Hasat edilen bir kilo garm 
safranda yaklaşık 2175 adet çiçek, 47.93 gram yeşil çiçek tepeciği, 9.48 gram kuru çiçek 

tepeciği, 28.93 gram yeşil stigme, 3.26 gram kuru stigma, her 78.5 kilo safran 
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çiçeğinden(170000 adet çiçek) bir kilo kuru safran elde edilir. Her bir hektar safran tarlasından 

1.5 ton kuru yaprak elde edilir. Buda çiftlik hayvanların beslenmesinde kullanılabilinmektedir. 

Bu bitkinin önemli özelliği büyüme gelişme süreçininin diğer bitkilere nazaren ters olmasıdır. 
Yani topraktan çıkan ilk organ çiçektir. Daha sonra ise yapraklar çıkip büyüme devam 

etmektedir. Dünyada safran tarımı sırayla ilk üç ülkede yani İran, Spania ve Hindistanda en 

yüksek miktarda yapılarak Yunanistan, İtaliya, Fransa, Almanya, Rusia ve bu aralar Maleziya, 
Çin, Japonya, ve Australia da kültüre alınmaktadır. Safran bir çok hastalık tedavisinde 

kullanılmaktadır; bunlardan sinirsel ve ruhsal hastalıklar, psikopatik hastalıklarında, sinir 

sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarında ve..... kullanılarak 

neşelendirici olarak da yararlanılmaktadır(Grilli, 2004). 

İranda Safran 

İranda safranın üretimi çok eskilere yani en az 3000 yıl öncelere dayanmaktadır. İran 

tarihinde safran bir boya, süs, kozmetik vs. Bitkisi olarak kullanılmıştr. Bunun yanında eski 
zamanlardan bu yana ticaretini de yapmışlardır. Safranı Avrupa ülkelerine özellikle ilk defa 

Yunanistana ihracat yapmışlardır. Tarih boyunca hiç bir ülke İran kadar bu bitki üzerinde  

çalışıp üretim yapmamıştır(Nehvi ve ark., 2008). Öyle ki dünya üretimin yaklaşık  %70i irana 
ait olmaktadır. Bunun bir nedeni bu bitkinin iranın iklimi özellikle sıcak ve yarı kurak 

koşullarında daha iyi yetişmesinden kaynaklanmaktadır(Vurdu, 2004).  

İdeal safran tarlaları  

Şuan iran tarlalarındaki safran üretiminde en yüksek verim elde edilmesi(8-10 kg kuru 

safran) için yapılması gereken işlemler aşağıdaki şekilde önerilmiş ve uygulanmaktadır; 

- Hayvan gübresinin kullanımı verimi artırmakla beraber safran tarlalarını kışın 
soğuğundan ve yazın sıcaklık ve kuraklığından korumaktadır. Bu gübre miktarı 60-80 

ton/ha ekimden önce önerilmektedir. 

- toprağın humus miktarının artırılması safran kormunun büyümesinde ve daha yüksek 
miktarda  çiçeklenmesinde önemlidir. İspanya gibi Avrupa ülkelerinde verimin yüksek 

olması toprağın humus miktarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır(>%1).  

- 8 gram üzerindeki korm seçimi çok yıllık ortalama verimin kaç katı safran 
üretmektedir(Omidbaigi ve ark., 2002; Pandy ve Srivastava, 1979). 

- Safran kültürünün Mayıs sonu ve Haziran ayında yapılması sonucunda elde edilen 

verim Eylülda yapılan ekimin bir kaç katına ulaşabilmektedir.  

- Ağostos ayı ortasında bir sulama yeni safran tarlalarında %17 verim artışına ve kaç 
yıllık safran tarlalarında  %40 a varan verim artışına neden olabilmektedir. Büyüme 

gelişme süresince en az toplam 5 kere sulama yapılmalıdır. 

- Birim alanında  en uygun korm yoğunluğu 50 korm ve sıra arası mesafe 25 cm sıra 
üzerinde ise 5-7 cm olarak önerilmektedir. 

Aşağıdaki çizelgede iranın değişik bölgelerinde ekimi yapılan safranın ekim alanı ve 

üretim miktarı verilmiştir. Ekim alanındaki ekonomik olmayan safran tarımı son yıllarda 
özellikle tarımın ilk yıllarında ürün elde edilmeyen tarım alanlarına denir. 
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Çizelge 1; İranın değişik bölgelerinde tarımı yapılan safranın ekim alanı ve üretim miktarı 

Verim(kg/ha) 

Ekim alanı(hektar) Üretim  

Ekonomik 

Ekonomik 

olmayan Kg Bölge 

4.6 76 20 352.4 D.Azerbaycan 

0.8 7 8 5.8 Erdebil 

5.9 423.5 78 2505 İsfahan 

2.6 36.8 2.4 94.3 Tehran 

6.0 30.5 2 183.8 Bakhtiyari 

4.4 10362 2439 45226 Güney khorasan 

3.4 54550 0 182926 khorasanrazavi 

4.4 353 97.5 1541 kuzeykhorasan 

2.4 9.3 1.6 21.9 Zancan 

2.8 69.7 0 193.1 Semnan 

3.8 320.6 34.2 1226.4 Fars 

1.6 14.6 0 23.9 Gazvin 

1.0 4 0 4 gom 

4.3 293 9 1249.5 Kerman 

2.1 5 0 10.5 Kermanshah 

10.0 50 20 500 Golestan 

3.5 52.8 12.2 185.5 Markazi 

3.6 27.6 4.72 100.7 Hamedan 

4.7 612 18 2895 Yazd 

3.6 67298 2746.6 239245 Toplam 
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ÖZET: Tohum çimlenme ve fide büyümesi denemelerinde mantar hastalıklarının yayılması 

büyük bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Araştırıcılar çimlenme denemelerinde mantara karşı 
kimiyasal maddelerin kullanımının çimlenme süreçinde olumsuz etki yaptığını vurgulamışlardır. 

Bu çalışmada kına yapraklarından elde edilen özün çimlenme denemelerinde mantar bulaşımına 

karşı etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Deneme Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi 
Tarla Bitkileri Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. Denemede 100 gram kına yaprağı 24 saat 

süresince 1 litre saf suda ıslatılmış olup daha sonra süzülerek yaprak özü elde edilmiştir. Kına 

özünün etkisi, buğday, soya, kimyon, keten tohumları ekim yataklarında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; bitki özü, mantar, kına 
 

THE EFFECT OF HANA LEAF EXTRACT ON REDUCİNG FUNGAL 

İNFECTİON OF SEED MEDİA CULTURE 

ABSTRACT:Fungal infection is a common problem during germination and seedling growth 
tests. Considering possible effect of chemicals anti-fungal on germination processes and change 

in the results of tests, researchers often prefer to less use of these materials.  In order to evaluate 

the effect of the hana leaf extract as a natural fungicide on reducing seed sample fungal 
infection during seed germination test conducted an experiment. For this purpose, 100 g of hana 

leaves was soaked in 1 liter of distilled water for 24 hours. The impact of the obtained extract on 

control of the fungal infection was studied on for crop (wheat, soybean, cumin and flax) during 

germination test. 

GİRİŞ 

Kına (Lawsania inermis L.) Lythaceae familiyasına ait olarak bazı bölgelerde ağaç kadar 

büyük olabilmektedir( Zacchio ve ark 1999). Tıbbi ve kozmetik kullanımı çok eskilere 
dayanarak 4000 yıl önceden kullanılmaktadır. Bitkinin kaynağı Afrıka ve Asiyanın sıcak 

bölgeledir( Ali-shtayeh ve Ghdeib, 1999; Stary ve Jirasek,1977). İranda ise güney bölgelerde 

yetişmektedir. Kınanın kullanılan kısmı yapraklarıdır. Bir yıl içerisinde bahar ve son baharda 

hasat yapılır. Son bahar ürünü daha kalitelidir. Kınanın yapraklarında bulunan en önemli 
maddeler: yağ, luteolin, quinoids, xanthone ve coumarin, çeşitli glikozitler, alkaloidler vs. 

Sayılabilinir. Kına da Hidroksi neftokinon denilen renkli madde bulunur(Moriyama va 

ark,2001). Kınanın anti bakteriyel ve anti fungal özelliği kanıtlanmıştır( Irobi ve Daramola, 
1993). Sporotrikum ve kriptoko gibi mantara karşı kullanılmaktadır(Enriz,1999). Tarımda 

kimiyasal ilaçların kullanımı su kaynakların kirlenmesine sebep olarak büyük çevresel sorunlar 

meydana getirip bir yandan mikro ve makro organismaleri yok ederek öte yandan insan 
sağlığını da tehlikeye sürmektedir. Bu nedenle de son yıllarda sürdürebilecek ve organik tarıma 

yönelik ciddi hareketler yapılmaktadır. Dolaysıyla çifçilere aktarılan bilgiler onlarda da 

kullanım arzusu oluşup organik ürünlerin tüketilmesinde gayret içinde bulunmaktadırlar. Bu 

doğrultuda doğal kaynaklardan elde edilen ilaçlar üzerinde tarımda öncelik tanımlanmaktadır. 
Çimlenme denemeleri tarımda temel ve önemli denemelerden biri olarak sayılmaktadır. Bu 

denemeler süresince en büyük sorun mantar hastalıklarıdır( Nwosu ve Okafor, 1995). Öyle ki en 

iyi dezenfektasyon koşullarında bile bulaşmaktadır tohum üzerine biyolojik etki yapmama 
koşuluyla anti fungal kullanımı çimlenme denemelerinde zorunlu olduğu düşünülmektedir. Bu 
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çalışmada kına özünün farklı yoğunluklarının tohum örneklerinde mantar bulaşımına karşı olan 

etkisi değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2012 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan kına yaprağı iranın güney bölgesinden 

sağlanmıştır. Kına özünün eldesinde 100 gram kına yaprağını  belenderle toz haline getirip bir 
litre saf su içine konulmuştur. Karışım 24 saate süresince oda sıcaklığı koşulunda tutulmuştur. 

Bu süre sonunda watman kağıdından geçirilip süzüldükten sonra satriyofoj edilmiştir. Böylece 

bitki özü elde edilmiştir. Denemde tohumları ıslatarak çimlenmeye bırakılmıştır. Denemede 4 

çeşit tohum yani Buğday, Soya, Kimyon ve Keten kullanılmıştır. Deneme toplam 6 tekrarda ve 
her tekrarda 100 er tohumla kurulmuştur. Her bitkiye verilen 6 tekrar ikiye bölünerek 3 tekrarı 

kontrol olarak kullanılmıştır. Her gün sulama yapılıp bir gün arayla sulama suyuna 0.5 ml kına 

yaprağı özü ilave edilmiştir. Kontrol ise her gün sadece yeterli miktarda sulanmıştır. Deneme 
sonunda mantar bulaşımı tüm tekrarlarda incelenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sonuçlar kına özünün kültür ortamında kullanıldığının mantar bulaşma oranında azalma 

meydana getirdiğini göstermektedir. Denemede her 4 farklı tohumda çimlenme süresince 
mantar oranının anlamlı bir şekilde azaldığı görünmektedir. En çok azalma sırasıyla keten ve 

buğday da gerçekleşerek en düşük mantar bulaşımı azalması ise kimyon ve daha sonra soya da 

görünmüştür. Kimyon da bulaşma oranının yüksek olması tohum kabuğunundan 
kaynaklanmaktadır. Mantar kolaylıkla kabukta yerleşir ve hasattan sonra da tohum üzerinde 

taşınır. Çizelge 1 de göründüğü gibi kına özü kullanılmayan tohum kültürlerinde mantar 

bulaşımı oranı sırasıyla 12, 21, 8 ve 8.8 % bulunmuştur. Kına özü kullanılan kültür yataklarında 
mantar bulaşımı oranı sırasıyla 4.5, 13, 1 ve 2.1 % olarak tespit edilmiştir. Deneme sonucunda 

kına yaprak özünü doğal anti fungal ve organik bir madde olarak kullanımı tavsiye 

edilmektedir.  

 

Şekil 1. Farklı tohumlarda mantar bulaşım oranına kına özünün etkisinin ortalama değerleri 
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ÖZET: Sıcaklık en önemli ekolojik faktörlerden biri olarak fiziyolojiki süreçleri etkilemektedir. 
Tıbbi bitkiler tarımında düşük çimlenme hızı ve homojen olmayan çimlenme büyük sorunlara 

neden olmaktadır. Bu sorunların çözümünde tohuma uygulanan ön muamele yararlı olmaktadır. 

Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 4 tekrarda Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi 

Tarla Bitkileri Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. Çalışmada en uygun su sıcaklığının 
belirlenmesi için 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 

0
C su kullanılmıştır. Denemede tohumlar 16 saat 

süresince yukarıda belirtilen sularda tutulup daha sonra çimlenmeleri denenmiştir. Sonuçlar 

hydropriming için en uygun sıcaklığın 30 ve 35 
0
C olduğunu göstererek en kısa ortalama 

çimlenme süresi (MGT),  en iyi çimlenme indeksi(Gİ), en kısa yüzde 50 çimlenme süresi (T50) 

bu sıcaklıklarda gerçekleşmiştir. Fakat 40 
0
C de çimlenme olmusuz şekilde etkilenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler; kekik, hydropriming, MGT, su sıcaklığı  
 

DETERMİNE THE OPTİMUM TEMPERATURE FOR HYDROPRİMİNG OF 

ZİZİPHORACLİNOPODİODES SEED 

Abstract:Temperature is one of the important ecological factors that affect the physiological 

processes. Uniformity and low rate of germination is the major problem of medicinal plants. In 

order to solve this problem can be used pre-sowing seed treatments. One of these treatments that 

is effective and affordable is hydropriming. To determine the optimum temperature for 
hydropriming of ziziphoraclinopodiodes seeds, an experiment was conducted with 6 thermal 

treatments (15, 20,25,30,35 and 40º C). The completely randomized design (CRD) with 4 

replications was used. The seeds after surface disinfection as treatments were soaked in distill 
water for 16 hours.  Germination and seedling growth of primed seeds were studied. Some 

germination parameters such as mean germination time (MGT), time to reach 50% germination 

(T50), germination index (GI) in each seed lots were studied. According to the results of this 
study the most optimal temperature for hydropriming was 30-35 ºC. Also, with increasing the 

temperature to 35ºC germination was improved. Despite this with increasing the temperature to 

40 ºC germination and its indexes significantly reduced. 

Key Words: ziziphoraclinopodiodes, temperature, hydropriming, mean germination time 
(MGT) 

GİRİŞ 

Dağ kekiği Labiatae familiyasından olan önemli tıbbi ve baharat bitkisi olarak bir çok 
ülkede tüketilmektedir. Bu bitkiden elde edilen ilaçlar dezenfekte edici şeklinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca insanda bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Son zamanlarda 

kansere karşı da kullanılmaktadır( Taylor ve Harman,1990; Davision ve Bray, 1991). Dağ 

kekiğinin tıbbi özellikleri onun değişik sekonder metabolitler içermesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu maddelerin bazı önemli bileşikleri: Timol, Paracymen, Gama terpinen, Alfa terpinen, 

Carvacrol vb. Olarak bilinmektedir. Dağ kekiği tarımında bazı sorunlar gerçekleşmektedir. 

Bunlardan başta homojen çim oluşmamasıdır. Bitki gelişmesinde çimlenme aşaması kritik bir 
aşama olarak ssayılmaktadır(Finch, 1993). Çimlenme ekofiziyolojik bir süreç olarak çevre 

koşullarından etkilenmektedir. Çevre koşullarının optimum derecede sağlanması çimlenmenin 
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iyi bir şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu faktörlerden sıcaklık ve nem bazen de ışık 
çok önem taşımaktadırlar(Nasrullahzadeh ve ark,2007). Bu doğrultuda ekimden önce uygulanan 

bazı yöntemler ekimden sonra iyi çimlenme şansını yüksetmektedir. Bu işlemlerden birisi 

priminıg olarak adlandırılmıştır. Bu yöntem geniş kullanımalanına sahip olmaktadır. Hydro 
priming denildiği yöntemde tohum ekmden önce su içine bırakılır( Dell’Aquil ve Bewley,1998). 

Böylece çimlenme süreçini başlatmış olmaktadır. Bu süreçte bazı anzimler ve DNA ve RNA 

sentezi ekimden önce başlanmaktadır. Bu uygulama radikal çıkışından önce geçici kurutma 
yöntemi ile ekimden önce durdurulur.ekim yapıldıktan sonra ekolojiki koşullar çimlenme 

süreçinin devamını doğrudan etkilemektedirler. Bunların en önemlisi sıcaklıktır(Nielsen ve 

Nelson, 1998). Araştırmalar sonuçları her bir bitki tohumu için belli bir optimum sıcaklık 

çimlenme sürecini olumlu etkilediğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle çimlenme davranışlarının 
yükselmesi için en uygun sıcaklığın belirlenmesi gerekmektedir. Bu denemede önce hydro 

priming yöntemi ile tohumda çimlenme davranışlarının değişiminin ortaya çıkması daha sonra 

uygulama için en iyi sıcaklığın belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2012 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar doğadan toplanmıştır. Deneme öncesi 
tohumlar 10 dakika süresince %5 hypoklorit sodium ile dezenfekte edilip daha sonra 3 kere saf 

su ile yıkanmıştır. Tohumlarda sıcaklığın uygulanması için önce 16 saat saf suda 

bırakılmıştır(hydro priming). Daha sonra her petride 100 er tohum laboratuar kağıdı üzerine 

ekilmiş olup her gün saf su ile sulanmıştır. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 4 
tekrarda kurulmuştur. Sıcaklık muameleleri: 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 C şeklinde uygulanmıştır. 

Çalışma 12 gün sürdürülmüştür. Bu süreç içersinde çimlenme süreçi günlük olarak 

değerlendirilmiştir. Denemede ortalama çimlenme süresi(MGF), 550 çimlenme için süre (T50), 
çimlenme indeksi(Gİ) hesaplanıp değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen verilerin varyans analizi sonucunda farklı sıcaklıkların son çimlene oranı, 

çimlenme indeksi(Gİ), %50 çimlenme için süre(T50), ortalama çimlenme süresi(MGT) ve fide 
uzunluğu üzerinde iststistiki olarak anlamlı farklılıklar meydana getirmiştir. 

Son çimlenme oranı(%FG) verilerini incelediğimizde sıcaklık artışı çimlenmeyi olumlu bir 
şekilde etkileyerek çimlenme artışına neden olmuştur. Öyle ki 15, 20, 25, 30 ve 35 

0
C sıcaklıkta 

artış süreci sırayla 77, 79, 81, 83 ve 82 % tespit edilmiştir. 40 
0
C varan sıcaklıkta ise bu oranda 

düşüş görünmektedir. Bu düşüş %63 kadar gerçekleşmiştir(Şekil 1). Aynı süreç Gİ özelliği ile 
ilgili de tespit edilmiştir. Gİ çimlenme hızı ve sğrecini deneme başlangıcına göre 

göstermektedir. Bu çzellik sıcaklığın 30 
0
C kadar yükselmiş olup ve sıcaklık 35 

0
C vardığında 

düşüşe başlamıştır. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığında bu indeks şiddetle anlamlı bir şekilde 

düşmüştür. Uygulanan sıcaklıklarda Gİ sırayla; 33, 36, 38, 39, 37 ve 24 olarak tespit 
edilmiştir(Şekil 2). 

Sıcaklığın 30 
0
C kadar yükselmesi çimlenme hızı üzerine anlamlı etki yapmıştır. Bu sonuç 

MGT ve T50 özelliklerinin değerlendirmesinden anlaşılmaktadır. Öyle ki yukarıdaki özelliklerde 

azalma meydana gelmiştir. Sıcaklık yükselince çimlenme hızı düşerek bu özelliklerde artış 

saptanmıştır(Şekil 3,4). T50 değerleri verilen sıcaklıklarda sırasıyla; 6.3, 6.1, 5.7, 5.5, 5.9 ve 9 
bulunmuştur. MGT ise sırasıyla; 8.3, 8.2, 8, 7.7, 7.9 ve 11.4 olarak tespit edilmiştir(Şekil 3,4). 

Fide uzunluğu farklı sıcaklıklarda değişmiştir. 15-40 derecede uygulanan sıcaklıklarda fide 
uzunluğu sırasıyla; 6.5, 6.6, 7, 7.4, 7.3, 7 ve 4.7 cm bulunmuştur. Verilerinde gösterdiği gibi 

sıcaklığın 30 
0
C yükselişi fide büyümesine neden olmuştur. Sıcaklığın 35 dereceye 

yükseldiğinde fide uzunluğunda düşüş başlamış olup 40 derecede aniden düşmüştür(Şekil 5).  
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Elde edilen sonuçlara dayanarak hydro priming ile uygulanan sıcaklık tohumu 

çimlenmesini hızlandırıp iyileştirir. Fakat belli bir sıcaklıktan sonra ters etki yapmaktadır. Çok 

yüksek sıcaklıklarda anzimler sistemi ve sellül duvarınada hasar meydana getirip böylece 
çimlenme üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Bu denemeden elde edilen sonuçların aynı 

doğrultuda olduğu tespit edilmiştir.    

 

Şekil 1. Farklı sıcaklıkların kekik tohumunda çimlenme oranına olan etkisinin ortalama 
değerleri ve değişim süreçi 
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Şekil 2. Farklı sıcaklıkların kekik tohumunda çimlenme indeksine olan etkisinin ortalama 

değerleri ve değişim süreçi 

 

 

Şekil 3. Farklı sıcaklıkların kekik tohumunda T50 üzerine olan etkisinin ortalama değerleri ve 

değişim süreçi 
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Şekil 4. Farklı sıcaklıkların kekik tohumunda MGT üzerine olan etkisinin ortalama değerleri ve 

değişim süreçi 

 

 

Şekil 5. Farklı sıcaklıkların kekik tohumunda fide uzunluğu üzerine olan etkisinin ortalama 

değerleri ve değişim süreçi 
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ÖZET: Tere Umberella familiyasından olarak bir tıbbi ve aromatik bitkisi olarak 

tanımlanmaktadır. Çimlenme gelişmesi ve ilk homojen bitki istikrarı kaliteli üretim için önemli 
sayılmaktadır. Bu çalışma garden cress" in çimlenme geliştirmesi için yapılmıştır. Deneme 

Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. 

Denemede şahit hydropriming, hardning ve NaCl ile halopriming ön muamele yöntemleri 

olarak kullanılmıştır.  Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 4 tekrarda kurulmuştur. 
Sonuçlar priming in çimlenme özellikleri üzerine olumlu etki yaptığını göstermektedir. Örneği 

ortalama çimlenme süresi (MGT), yüzde 50 çimlenme süresi (T50), fide vigor indeksi (SVİ) ve 

fide uzunluğunda gelişme tespit edilmiştir. Öneri olarak hardning yöntemi çimlenme ve vigor 
gelişmesinde en iyi sonucu sergilemiştir. 

Anahtar Kelimeler; garden cress, hardning, halopriming, hydropriming 

 

ASSESS THE EFFECT OF DİFFERENT SEED PRİMİNG TREATMENTS TO 

İMPROVE GERMİNATİON İN GARDEN CRESS SEEDS 

ABSTRACT: Garden cress is due to good flavor cultivated in many countries such as Iran. 

Promote rapid, uniform and early establishment are main agricultural goal to increase quality 

and quantity of different crops especially medicinal plants. This study aimed to the effect of 
different seed priming treatments on germination and seedling growth of garden cress in was 

done in the department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran during 

2011. Seed treatments were halopriming with NaCl 1%, hydropriming, and hardening. Control 

seeds were not treated. The experimental design was completely randomized Design (CRD) 
with Four replications. Results showed that pre-sowing seed treatments compared to control 

improved germination and vigor parameters such as mean germination time (MGT), time to get 

50% germination (T50), seedling vigor index (SVI) and seedling length. However hardening 
indicated the best results in improved vigor and germination. 

Key Word: Garden cress, hydropriming, hardening, halopriming 

GİRİŞ 

Lopidium sativum bitkisi akdeniz iklim koşullarına adapte olarak İranın bazı bölgelerinde   
yetişmektedir. Bu bitkinin tüm kısımları tıbbi ve besin maddesi değerine sahip 

olmaktadır(Akinola ve ark, 2000). Geleneksel tıpta bu bitkinin kullanım alanı geniş olup 

sindirim sistemi, bağışıklık, kuvvet verici gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Tanede bulunan 
müsilaj bağırsak üzerini müküs ile kapalayarak yanmayı engellemekte çok etkili olmaktadır. 

Çimlenme ve tarlada fide istikrarı bitki hayatının en önemli aşamalarından biri olarak 

bilinmektedir(Gri ve Schilinger, 2003). Bu süreç sıcaklık ve nem gibi bazı etmenlerden 
etkilenmektedir (Bourgne ve ark, 2000). Böylece sellül içerisinde biyokimiyasal reaksiyonlar 

başlayıp sonuçta çimlenmeye neden olur. Bir çok tıbbi bitkilerde fiziyolojik nedenlerden dolayı 

çimlenme sorunları bulunmaktadır(Chiu ve sung, 2002). Buda homojen olmayan bir 

çimlenmeye neden olup bitkinin tüm fenolojik aşamalarına yansamaktadır. Sonuçta ürünğn 
kalite ve verim miktarına olumsuz etki yapmaktadır. Burada çimlenmenin iyi bir şekilde 

gerçekleşmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Tohum üzerine uygulanan ön muameleler büyük 

oranda çimlenmeyi ve fide istikrarını iyileştirir. Bu uygulamalar bir yandan ekonomik öte 
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yandan da kullanışlı ve yararlı olmaktadır. Bu yöntemlerin değişik olmasına rağmen çoğunlukla 
tohumun su alımı nedeniyle çimlenme aktiviteleri başlanmaktadır(Ashraf ve Foolad,2005). Bu 

yöntemlerin en kolayı tohumu su içersinde ıslatılmasıdır. Hardning denilen bu yöntem 

çimlenme üzerine çok etkilidir (Harris ve ark, 2001). Çeşitli tuzlar veya tuzlardan elde edilen 
çözeltiler de daha kullanışlı bir yöntemdir. Bu priming yöntemine Halo priming denir. Priming 

yöntemleri bir çok bitki tohumları üzerinde çimlenme ve vigor geliştirerek streslere karşı 

dayanıklılık oluşturmaktadır. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 2012 

yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar çiftçilerden sağlanmıştır. Ön uygulamalardan 

önce tohumlar %10 Hipo klorit sodium ile dezenfekte edilmiştir. Hemen sonra tohumlar 3 kere 
saf su ile yıkanmıştır. Kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir:  

- Hydro priming; laboratuar koşullarında tohumlar 12 saat süresince ıslatılmıştır. 
- Hardning; tohum 6 saat saf suda ıslatılıp ve kurutulduktan sonra işlem tekrarlanmıştır. 

- Halo priming; tohum 12 saat %1 NaCl çözeltisinde ve labratuar koşullarında 

ıslatılmıştır. 
Uygulama süresi tüm muamelelerde 12 saat olup kontrol ise sadece dezenfekte olmuştur. 

Dene 4 tekrarda ve her tekrarda 100 er tohum watmen kağıdı arasında ekilerek 25 C ayarlanmış 

jerminatöre konulmuştur. Sulama saf su ile tohumun alt ve üst kısmında yer alan watmen 

kağıdının tamamen suya doyacak şeklinde yapılmıştır. Bu süreç 10 gğn devam edip her gün 
çimleneme durumu gözelnenmiştir. Çimleneme indeksileri saptanması için 30 çimlenmiş tohum 

tesadüfi şeklinde alınıp tekrar watmen kağıdı arasında büyümeye bırakılmıştır. Her gün sulama 

devam ederek jerminatörde 10 gün tutulmuştur. Deneme CRD deneme desenine göre 4 tekrarda 
kurulup sonuçta; %50 çimlenme süresi(T50), ortalama çimlenme süresi(MGT), son çimlenme 

oranı(FG%), fide vigor indeksi(SVİ) gibi çimlenme indeksleri hesaplanmıştır. Denemeden elde 

edilen veriler MSTAT-C paket programı ile analiz eddilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Varyans analizi sonucunda tohuma uygulanan muamelelrin son çimlenme oranı dışında 

tüm çimlenme özellikleri üzerine istatistki analmlı farklılıklar oluşturmuştur. Öyle ki T50 ve 

MGT anlamlı bir şekilde azalmışlardır. Bu özellikler kontrola sırasıyla 5.1 ve 6.8 olarak 
hydropriming, hardning ve halo priming muamelelerinde sırasıyla; 4.2, 3.9- 4.4, 5.7 ve 4.9, 5.3 

olmuştur. Buda çimlenme hızıznı artışını göstermektedir. En yüksek çimlenme hızı hardning 

muamelesine ait olmuştur(Şekil 2,3). Fide uzunluğu özelliğinde de en uzun fıde 4.9 cm ile 
hydro priming muamelesinin uygulanmasından elde dilmiştir(Şekil 4). Fide vigor indeksine 

bakıldığında en nyüksek miktar 509 ile hardning muamelesinin uygulanmasında tespit 

edilmiştir. Bu rakam hydro priming, halo priming ve kontrolda ise sırasıyla; 485, 473 ve 429 

olarak tespit edilmiştir(Şekil 5). 

Tohumun sıvı ortamında bekletmesi onun su alımına sebep larak bazı çimlenme süreçleri 

böylece başlamış olmuşlardır. Ayrıca su alımından sonra bazı anzimlerin aktiviteleri 
başlamaktadır. Sonuçta ekimden sonra çimlenme süreçinin hızlanması gerçekleşmektedir.  
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Şekil 1. Farklı ön uygulamaların tere tohumunda fide uzunluğuna olan etkisinin ortalama 

değerleri 

 

Şekil 2. Farklı ön uygulamaların tere tohumunda çimlenme oranına olan etkisinin ortalama 
değerleri 
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Şekil 3. Farklı ön uygulamaların tere tohumunda T50 üzerine olan etkisinin ortalama değerleri 

 

 

Şekil 4. Farklı ön uygulamaların tere tohumunda MGT üzerine olan etkisinin ortalama değerleri 
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Şekil 5. Farklı ön uygulamaların tere tohumunda SVI üzerine olan etkisinin   ortalama değerleri 
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ÖZET: Bu denemede mikrodalganın yabani enginar (Cynara scolymus L.) tohumunda 

çimlenme özelliklerine etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Deneme Urmia Universitesi Ziraat 

Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. Deneme tesadüf parseller deneme 
desenine göre 4 tekrarda ve 4 mikrodalga seviyesi (10, 20, 30 ve 40 wat) şeklinde 

düzenlenmiştir. Çalışmada önce tohumlar 6 saat süresince saf suda bekletilmiştir. Daha sonra 60 

saniye süresince yukarıda belirtilen muamelelere maruz kalmıştır. Bu süre sonunda tohumlar 
İSTA kurallarına uyarak çimlenmeye bırakılmıştır. Sonuçlar 20 ve 30 w dalgaların istatistiki 

olarak çimlenme ve fide büyümesi özelliklerinde anlamlı gelişmeler göstermektedir. 10 w 

şiddeti olan dalga şahitle aynı sonucu vermiştir. Fakat 60 wat dalga istatistiki açıdan çimlenme 

ve fide gelişmesini anlamlı ve olumsuz etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler; çimlenme, fide gelişmesi, mikro dalga, yabani enginar    

 

STUDYING THE EFFECTS OF MICROWAVES ON GERMINATION AND 

SEEDLING GROWTH OF WILD ARTICHOKES (CYNARA SCOLYMUS) 

SEED 

ABSTRACT: In order to study the effect of microwave s on germination and seedling growth 
of wild artichokes an experiment was conducted in the department of Agriculture and plant 

breeding, Faculty of Agriculture, Urmia, Iran, during 2011. Treatments were control (non 

treated seeds) and microwave  intensity of 10, 20, 30 and 40 W. The experimental design was 
completely randomized (CRD) with four replications. Pre-treated seeds were soaked in distilled 

water for six hours. After this, the seeds were treated for 60 seconds. Germination and seedling 

growth of treated seeds were tested according to ISTA protocols. Results showed that seed 
treatment with 20 and 30W of microwave s were improved significantly germination and 

seedling growth. The recorded results of 10W were statistically similar to control. Seed 

treatment with 40 W microwave  intensity statistically decrease germination and seedling 

growth parameters. 

Key Words: wild artichokes, germination, seedling growth, microwave  

GİRİŞ 

Tarımda en yüksek ve kaliteli verim için çimlenme ve fide istikrarı en kiritik aşamalardan 

olarak sayılmaktadır( aldjadiyan ve ark., 2002; Chen ve Wang ,2004). Bu konu çimlenme 

sorunu olan bitki tohumlarında daha önemlidir. Araştırıcılar bu sorunun gidermesi için çeşitli 
çalışmalar yapmaktadırlar( Hu ark., 1996). Fakat bunaların bir çoğu ıslah ve genetiki yöntemler 

şeklinde yapılarak çok masraflı olmaktadır ( Liburdy, 1985; Rubtsova, 1997). Bu arada bazı 

araştırıcılar agronomiki yöntemlerden de yararlanmaktadırlar( Toma ve ark., 2001). Genelde bu 

yöntemlerin maliyeti düşük ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Tohumu uygulanan ön 
muamelele bu yöntemlerden biri olarak sayılmaktadır. Bu yöntemlerin bir çoğunun temeli 

tohumun sıvı ortamda bekletilmesidir. Fakat son yıllarda bu yöntemlerin gelişmesi 

doğrultusunda önemli adımlarda atılmaktadır. Elktro manyetik, manyetik meydanı, radio aktif 
dalgaları vb. Tohuma ön muamele olarak ugulanmaktadır ( Eliis ve Robert, 1981; Phirik ve 

Ark., 1996). Diğer bir yöntem ise ön muamele olarak Makro dalga kullanımıdır. Tohumun bu 
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dalgalara maruz kalması tohumda bulunan suyun polarite( +, -) özelliğinden dolayı büyük bir 

şiddetle salınıma başlarlar(Liang ve Ark, 2000:; Farooq ve Ark., 2005 ; Hebling ve Silva, 1995). 

Bunun şiddeti uygulanan dalganın şiddetine bağlı olmaktadır. Salınım molekğller arasında 
sürtünmeye neden olup sıcaklık oluşmaya başlar bazen de moleküllerin yapısı değişir. Fakat 

eğer dalga şiddeti fazla değilse tohumun üzerine olumsuz etki yapmamasının yanında çimlenme 

gelişmesine de neden olabilir. Çalışmanın amacı makro dalganın enginar tohumu çimlenmesi ve 
fide büyümesi üzerine olan etkisinin belirlenmesidir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2011 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar Tarım Araştırma merkezinden 
sağlanmıştır. Denemede 4 farklı mikro dalga şiddeti uygulanmıştır(10, 20, 30 ve 40 wat). 

Kontrol ise sadece dezenfekte edilmiştir. Deneme Tesadüf Parseller deneme desenine göre 4 

tekrarda kurulmuştur. Tohumlar %10 Hıpoklorit sodium da dezenfekte edilip yıkandıkatan 
sonra 2 saat süresince saf suda bırakılmıştır. Daha sonra tohumlar makro dalgalara maruz 

tutulmuştur. Deneme sırasında çimlenme indeksleri İSTA kurallarına uyarak değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler MSTAT_C paket programından yararlanarak değerlendirilmiştir.     

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında 20ve 30 wat mikro dalga uygulanan tohumlarda 

çimlenme ve fide büyüme gelişmiştir. Fakat 10 wat kapasiteye uygulanan mikro dalga 

çimlenme indekslerinde gelişme sağlamamıştır. Öyle ki kontrol ile farklılık göstermemiştir. 
Ayrıca 40 wat kapasitedeuygulanan dalga çimlenme indekslerinde düşüş meydana getirmiştir. 

10 wat mikro dalganın düşük enerji içerdiği ve ışınlama süresi kısa860 saniye) olduğundan 

doalyı etkili olamamıştır. 40 wat kapasiteye sahip olan dalgaların da fazla enerji göndermesi 
tohum üzerinde olumsuz etki yaomıştır. 20 ve 30 wat kapasiteye sahip dalgalar çimlenmede 

etkili olan mikro mülekollerin parçalanmasına neden olarak tohum kabuğunun da radikal 

çıkışına dayanaksız olmasını sağlamaktadır.  

Çimlenme Oranı 

Çimlenme oranı 10 wat mikro dalga ile kontrolda sırasıyla 56 ve 57% bulunmuştur. Bu iki 

muamele arasında istatistiki anlamlı fark bulunmamıştır(Şekil 1). 

Çimlenme İndeksi(Gİ) 

İstatistiki analiz sonucunda 20 ve 30 wat mikro dalgalar sırasıyla 24 ve 23.1 ile en yüksek 

miktara sahip olarak, şahit ve 10 wat mikro dalga sırasıyla 17.5 ve 16.8 çimlenme indeksine 

neden olmuşlardır. Bu iki muamele arasındaki anlamlı istatistiki fark bulunmamaıştır. 40 wat 
mikro dalga kullandığında Gİ (13.7)düşüş göstermiştir(Şekil 2). 

Fide Vigor İndeksi (SVİ) 

Bu özellikte de en iyi sonuç 20 ve 30 wat kullanımyla sırasıyla 680 ve 649 olarak elde 
edilmiştir. 40 wat mikro dalga bu özelliğin düşüşüne neden olmuştur. 10 wat ve kontrol sırasıyla 

551 ve 545 svi neden olup aynı gurupta yer almışlardır(Şekil 3). 

Fide Uzunluğu 

En uzun fide(4.5 cm) tohumun 20wat dalgaya maruz kaldığında elde edilmiştir. En kısa 

fide ise 2.3 cm ile 40 wat dalgadan sağlanmıştır. Fide uzunluğu kontrol, 10 ve 30 wat mikro 

dalga muamelelerinde sırasıyla 3.5, 3.6 ve 4 cm bulunmuştur(Şekil 4). 
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Şekil 1. Farklı ön uygulamaların enginar tohumunda çimlenme oranına olan etkisinin ortalama 

değerleri 

 

 

Şekil 2. Farklı ön uygulamaların enginar tohumunda çimlenme indeksi üzerine olan etkisinin 

ortalama değerleri 
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Şekil 3. Farklı ön uygulamaların enginar tohumunda SVI üzerine olan etkisinin ortalama 

değerleri 

 

 

Şekil 4. Farklı ön uygulamaların enginar fıde uzunluğu üzerine olan etkisinin ortalama değerleri 
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ÖZET: Tıbbi bitkilerde iyi bir üretim elde etmek için tohumların homojen çimlenmesi ön 

şartlardan birisidir. Bu bitkilerin çoğunda zayıf çimlenme nedeniyle bazı ön muamelelerin 

kullanılması yararlı olmaktadır. Bu çalışma dağ kekiği (Ziziphora clinopodioides L.) 

tohumunun iyi çimlenmesi için yapılmıştır. Denemde kekik tohumlarına 4 çeşit muamele (saf 
su, %1 NaCl, %1.5 KCl ve %1.5 KNO3) 12 saat süresince uygulanmıştır. Çalışma Urmia 

Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. Deneme 

tesadüf parseller deneme desenine göre 4 tekrarda kurulmuştur. Sonuçlar çimlenme indeksi(Gİ), 
ortalama çimlenme süresi (MGT), yüzde 50 çimlenme süresi (T50) ve fide uzunluğu gibi 

özelliklerde şahide nazaren gelişmeleri göstermektedir. En iyi sonuç KNO3 ve KCl 

uygulamasından elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: kekik, KNO3, KCl, NaCl, saf su 

 

THE EFFECT OF PRE-SOWİNG SEED TREATMENTS ON GERMİNATİON AND 

SEEDLİNG GROWTH OF ZİZİPHORACLİNOPODİODES 
 

Abstract: Uniform germination is the main prerequisites from optimum product especially in 

some seeds are due to various reasons have poor vigor. In order to assess the possibility of 
improving germination and seedling growth of ziziphora clinopodiodes by using seed priming 

treatments experiment was conducted at Department of Agronomy, Agriculture Faculty, Urmia 

University, Iran during 2011. For this porous seed were  treated with NaCl 1%, KCL 1 % and 

KNO3 1.5 %. Control seeds were not treated.   Results indicated pre-sowing seed treatments 
improved germination and seedling growth parameters such as: final germination percentage, 

men germination time (MGT), time to get 50 % germination (T50), seedling length and 

germination index (GI). Among experimental treatments KNO3 and KCl have great results than 
other treatments. 

Key Words: ziziphoraclinopodiodes, KCL ،KNO3،  NaCl, distill water  

GİRİŞ 

Labiatae familiyasından olan kekik çok yıllık bir bitki olarak ak deniz gibi iklimlere sahip 

olan bölgelerde yetişmektedir(Aker ve ark., 1987). Kekiğin yapraklarından elde edilen etkili 

maddenin Anti fungal ve Anti bakcterial özelliklerine sahip olmaktadır. Kekiğin Bronşit gibi 

solunum hastaklarında da kullanılmaktadır. Kekikten çeşni şeklinde de gıda ve içeceklerde 
kullanılmaktadır( Amirnia ve ark., 2007). İranın bir çok bölgesinde kekik suyu yaygın beir 

şekilde marketlerde satılmaktadır(Ghiyasi ve ark 2007). Tymol ve Carvacrol kekiğin en önemli 

metabolitlerinden olarak sayılmaktadır(Ghiyasi ve ark.,2008) Kekik tohumun önemli 
sorunlarından çimlenme sorunu ve homojen olmayan bir çim oluşumudur. Bu nedenle de 

çimlenme gücünün yükselmesi bu bitkinin tarımının başarılı sonuçlanmasında önemli rol 

oynamaktadır(Basra ve ark, 2005). Bu arada tohum üzerine ekimden önce yapılan uygulamalar 
tohumun çimlenme yeteneğini yükselte rek bitki istikrarında olumlu etki yapmaktadır(Basra ve 

ark, 2003). Priming denilen bu yöntemlerin içersinde tohum ıslatılması en kolay ve ekonomik 

yöntem olarak bilinmektedir. Bu süre içerisinde tohumun su alımı onun çimlenme süreçini 
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başlatarak öne sürer. Bu uygulama radikal çıkışından önce durdurulur. Bir başka yöntem osmo 
priming dir. Bu metotta tohum sulu bir ortamda bırakılır. Fakat bu suda bazı maddelerin de 

çözüldüğünden dolayı osmoz potansiyelinde düşüş meydana gelir. Buda tohumun su alımı ve 

metaboliki faaliyetlerin başlanmasını kontrollu bir şekilde gerçekleştirir. Bunun sonucunda 
çimlenme için gereken biokimiyasal ve metaboliki hazırlıklar en iyi şekilde gerçekleşir. 

Kontrollu su alımı tohumda bir çok metaboliki reaksiyonların yapılmasına fırsat oluşturur. Bu 

da çimlenmeyi kolaylaştırır. Genelde bir çok çalışmalar tarla ve tıbbi bitkileri tohumunda ön 
uygulamanın çok yararlı olduklarını vurgulamışlardır. Bu çalışmanın amacı kekik tohumuna ön 

uygulamanın etkisinin belirlenmesidir. 

MATERYAL VE METOT 

 Çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 
2012 yılında yapılmıştır. Denemede kullanılan tohumlar Urmia kentinin etrafında bulunan Siir 

dağından toplanmıştır. Toplama rakımın aynı olduğu dikkate alınmıştır. Tohumlar labratuara 

taşınıp nem oranının %12.3 olduğu tespit edilmiştir. Tohumlar 5 dakika %10 hipokloritte 
dezenfekkte edilmiş daha sonra 3 kere saf su ile yıkanmıştır.tohumları 5 guruba ayırarak 1. 

Gurup şahit ve 4 gurubu 12 saat saf su, %1 NaCl, %1.5 KCl ve %1.5 KNo3 içerisine 

bırakılmıştır. Çözelti oranı 5;1 olarak tutulmuştur. Deneme TPDD göre hazırlanıp her bir gurup 
3 tekrarda ve her tekrarda 100 er tohum petrilerde ve watmen kağıdı arasında ekilmiş ve 25 

0
C 

de ayarlanan jerminatöra taşınmıştır. 12 gün deneme süresince saf su ile sulama yeterli miktarda 

yapılmış ve çimlenme süreçi izlenmiştir(ISTA, 2003). Tohumda radikal uzunluğunun 2 cm 

olduğu zaman o tohum çimlenmiş olarak sayılmaktadır. Çimlenen tohum sayısının 30 a 
ulaştığında bu tohumlar başka bir kaba taşınıp o ortamda fide gelişimi izlenmiştir. Yeni kabın 

içinde 12 gün tutulup ve sulanarak 25 
0
C jerminatöre bırakılmıştır. Deneme sonucunda 

çimlenme oranı, çimlenme indeksi (Gİ), %50 çimlenme süresi(T50), ortalama çimlenme 
süresi(MGT), fide uzunluğu ve ağırlığı gibi özellikler değerlendirilmiştir.Veri analizinde 

MSTAT_C kullanılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmadan elde edilen verilerin varyans analizi sonucunda muamelelerin son çimlenme 
oranı(%FG), çimlenme indeksi(Gİ), %50 çimlenme için süre (T50), ortalama çimlenme 

süresi(MGT) ve fide uzunluğu özelliklerinde istatistiki anlamlı farklılıklar meydana getirmiştir. 

En yüksek çimlenme oranı %83 ile %1 KCl muamelesinden elde edilmiştir. Bu muamele 

KNo3 ile istatistiki olarak aynı gurupta yer almıştır. En düşük çimlenme oranı %79 ile %1 NaCl 

kullanımyla tespit edilmiştir. NaCl kontrol(%74) ile aynı gurupta yer almışlardır(Şekil 1).  

Çimlenme indeksi özelliğine bakıldığında en yüksek değer 36.6 ve 37 ile %1 KCl ve  %1.5 

KNo3  ait olmuştur(Şekil 2).  (T50) özelliğini incelediğimizde %1 KCl ve  %1.5 KNo3  
muameleleri en kısa zamanda(5.4 ve 5.5 gün) çimlenmeye nedden olmuşlardır(Şekil 3). MGT 

özelliğinde de en kısa zaman(7.9 ve 7.6 gün) aynı muamelelere ait olmaktadır. (T50) ve MGT 

kontrolda sırayla 7 ve 10 gün sürmüştür(Şekil 4).  

Ortalama değerler tüm muamelelerin fide uzunluğu özelliği üzerinde anlamlı etki 

yaptıklarını göstermektedir. Kontrol, %1 NaCl, %1 KCl ve  %1.5 KNo3  muamelelerin 

uygulanması sonucunda fide uzunluğu sırasıyla; 5.7, 6.3, 7.9 ve 7.7 cm bulunmştur. En iyi 
sonuç %1 KCl ve  %1.5 KNo3  muamelelerinden elde edilmiştir(Şekil 5).  

Bu denemenin sonucunda tohuma çimlenmeden önce ön uygulamaların çimlenme 
indeksileri üzerine olumlu etki yaptıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar tıbbi ve tarla bitkilerinde 

yapılmış bir çok araştırmalar ile aynı doğrultuda bulunmuştur.   
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Şekil 1. Farklı ön uygulamaların kekik tohumunda çimlenme oranına olan etkisinin ortalama 

değerleri 

 
Şekil 2. Farklı ön uygulamaların kekik tohumunda çimlenme  indeksi  üzerine olan etkisinin 
ortalama değerleri 
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Şekil 3. Farklı ön uygulamaların kekik tohumunda T50üzerine olan etkisinin ortalama değerleri 
 

 

Şekil 4. Farklı ön uygulamaların kekik tohumunda MGT üzerine olan etkisinin ortalama 

değerleri 
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Şekil 5. Farklı ön uygulamaların kekik fide uzunluğu üzerine olan etkisinin ortalama değerleri 
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ÖZET: Tıbbi bitkiler üretimi büyük bir ölçüde ekolojik faktörlerden etkilenmektedir. Büyüme 
yüksekliğin bitki gelişme süreçini etkileyen en önemli etmenlerden biri olarak sayılmaktadır. Bu 

çalışma farklı büyüme yüksekliğinde yetişen hardal otundan sağlanan tohumun çimlenme 

özelliklerinin belirlenmesi amacyla Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri 
Bölümünde 2011 yılında yapılmıştır. Çalışmada hardal tohumları 4 farklı rakımdan (1227, 

1287, 1337 ve 1387 metre) toplanmıştır. Sonuçlar rakım yükseldikçe çimlenme özelliklerinin 

istatistiki anlamlı şekilde değiştiğini göstermektedir. Öyle ki rakım yükseldikçe ortalama 

çimlenme süresi (MGT), yüzde 50 çimlenme süresi (T50) ve fide vigor indeksi (SVİ) anlamlı 
bir şekilde azaltmıştır. 

Anahtar Kelimeler; hardal otu, çimlenme, fide, rakım  

EFFECT OF LOCATION EVALUATION ON GERMINATION PARAMETERS 

OF WILD MUSTARD 

ABSTRACT: Production of medicinal plants is strongly influenced by environmental factors. 

Location altitude considers the most important ecological factors in plant life. In order to study 
the effect of location altitude on germination parameters of wild mustard an experiment 

conducted in the Department of Agronomy of Urmia university during 2011. The seeds of wild 

mustard were collected from 4 different altitudes ( 1327, 1387,1337 and 1387) and  were 
transferred to the research lab. Seeds after complete maturity were harvested from Qushchi 

valley located in 30 Km south-west of the Urmia city in West Azarbaijan province of Iran. 

Results showed that increasing the location altitude were significantly germination 

characteristics of wild mustard. With increasing altitude mean germination time (MGT), Time 
to reach 50% germination (T50) and seedling vigor index (SVI) significantly decreased. Key 

Key Words:Wild mustard, Altitude, Germination, Seedling 

 

GİRİŞ 

Hardal (Sinapis arvensis L.) Brassicaceae familiyasından olarak genelde çiftçiler 

tarafından yabancı ot olarak tanımlanmaktadır.fakat bu bitki tıbbi özelliklere sahip olmaktadır 

(Bazzaz, 1996). Hardal sinapin ve sşnalpin gibi maddeler içermektedir. Ayrıca bitki tohumunda 
%25-29 yağ bulunmaktadır. Hardal yağı tıpta ve kozmetik ürünlerde 

kullanılmaktadır(Bhattacharya ve. Sen-Mandi., 2011). Avrupa ülkelerinde hardal tohumundan 

sos üretilir. Hardal tohumunda musilaj madde çok olduğundan sindirim sisteminde 
kullanılmaktadır. Çevresel koşullar bitki büyüme ve gelişmesinde etkili olarak sıcaklık, ışık, su, 

toprak verimliliği, stresler, iç ve dış rekabetler vs. Bitki gelişmesi ve ürün kalite ve miktarı 

üzerinde çok etkilidir (Tajbakhs ve Ghiyasi, 2008). Bu faktörlerden biride rakımdır(Pinfield ve 
Stutchbury, 1990; Daily, 1997). Rakım değişimi ile bir çok ekolojik faktörlerde de değişim 

gerçekleşmektedir(Gale ,2004). Rakım yükseldikce sıcaklık düşer dolaysıyla büyüme sezonu 

farklı rakımlarda değişmektedir. Toprak derinliği ve verimliliği ve ışık miktarı farklı 
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yüksekliklerde değişmektedır(Davis ve Leabman, 2001).bu faktörler bitkide üretilen bileşikleri 

özellikle sekonder metabolitlerini önemli derecede etkilemekteir. Bu araştırmada farklı 

yüksekliklerde yetişen hardal otundan elde edilen tohumların biyolojik kalitesini belirlemektir.  

MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma Urmia Universitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Urmia 

Şehri etrafında bulunan Kuşçu yüksekliklerinde 2011 yılında yapılmıştır. Bu bölge dağ ve 
tepelerden oluşup taban seviyesi rakımı 1237 metredir. Çalışma başlangıcında önce yabanı 

Hardalın genel biyolojiki durumu taban seviyeden 1387 metreye kadar ele alınıp 

değerlendirilmiştir.Çalışmada  1237, 1287, 1337 ve 1387 metre rakımlarda araştırmaya 

seçilmiştir. Gelişme döneminin sonunda bitkilerden alınan tohumların biyolojik özellikleri 
İSTA kurallarına dayanarak değerlendirilmiştir. Denemede %50 çimlenme süresi(T50), ortalama 

çimlenme süresi(MGT), son çimlenme oranı(FG%), fide vigor indeksi(SVİ) gibi çimlenme 

indeksleri hesaplanmıştır.Denemeden elde edilen veriler MSTAT-C paket programı ile analiz 
edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Varyans analizi sonucunda rakımın çimlenme indeksleri üzerine yüksek seviyede anlamlı 

etki yaptığı anlaşılmıştır. Rakım yükseldikçe son çimlenme oranı ve vigor indeksleri 
yükselmiştir. Öyle ki %50 çimlenme süresi(T50), ortalama çimlenme süresi(MGT) ve çimlenme 

indeksi(Gİ) daha iyi olmuştur. Fakat rakım yükseldikçe fide vigor indeksinde(SVİ) düşüş 

meydana gelmiştir. 

Son Çimlenme Oranı:Sonuçlara bakıldığında rakım yükseldikçe bu özellik yükselmiştir. 

Öyle ki  1237, 1287, 1337 ve 1387 metre rakımlarda çimlenme oranı sırasıyla; 59, 68, 70 ve 
74% bulunmuştur. Çimlenme yükselmesi linear bir şekilde gerçekleşmiş olup R

2
= 0.9147 

bulunmuştur. Farklı rakımlarda bu miktarların arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlı 

olmaktadır(Şekil 1). 

Ortalama Çimlenme Süresi(MGT): Rakım yükseldikçe bu süre kısalmıştır. Şekil 2 den 

de anlaşıldığı gibi farklı rakımlarda R
2
 linear şeklinde bulunmuştur. Ortalama çimlenme süresi 

yüksekliklerde aşağıdan yukarı sırasıyla; 8.5, 7.7, 7.3 ve 7 gün olmuştur(Şekil 2). 

%50 Çimlenme Süresi(T50):Sonuçlar bu özelliktede aynen MGT gibi bulunmuştur. Rakım 

yükseldikçe çimlenme hızının yükselmesi nedeniyle  T50 düşmüştür. 4 farklı yükseklikte(1237, 
1287, 1337 ve 1387 metre)  T50 sırasıyla; 6.8, 6.3, 6.1 ve 5.9 gün bulunmuştur(Şekil 3).  

Çimlenme indeksi(Gİ):Bu özellik çimlenme hızı ve vigorun bir göstergesidir. Rakım 
değiştikçe bu özellikte istatistiki anlamlı değişiklikler meydana gelmiştir. Rakım yükseldikçe Gİ 

da yükselmiştir. Gİ 4 farklı yüksekliklerde sırasıyla; 13, 13.7, 14.6 ve 15.3 olarak tespit 

eilmiştir(Şekil 4). 

Fide Vigor İndeksi(SVİ): Önceki sonuçlar doğrultusunda SVI nin yükselmesi 

beklenmektedir. Fakat rakım yükseldikçe SVI azalmıştır. Şekil 5 te göründüğü gibi yükseklik 

değişimi ile linear bir süreç gerçekleşmiştir. 

Rakım bitki hayatında en önemli ekolojik faktörlerden biri olarak sayılmaktadır. Rakım 

değiştikçe rüzgar hızı, ışınlama, sıcaklık, nisbi nem vs. Değişir. Sonuçta bitki hayatını etkiler. 
Bu arada tohum çimlenmesi bu değişiliklerden daha çok etkilenmektedir. Dolaysıyla çimlenme 

indeksleri de değişikliklere maruz kalmaktadır. Sonuçları incelediğimizde rakım yükseldikçe 

son çimlenme oranı da yükselir. Bunun anlamı rakım yükseldikçe tohum dormansisinin 

azaldığıdır. Bunun nedeni yükseliklerde bitki büyüme ve gelişmesi için uygun koşulların 
bulunmamasıdır. Bunun sonucunda tohumların büyük bir oranı çimlenme kapasitesine sahip 
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olmaktadırlar. Böylece bitki türü hayatının sürdürmesine çalışır. Pratikte çimlenen tohumların 
az bir oranı düşük rakımlara nazaren gelişir. Tüm çimlenme indeksleri SVİ dışında rakım 

yükseldikçe yükselir. Bu koşullarda daha küçğk bir bitki, küçğk yapraklı, gövde kök oranı 

düşük görünmekte olup genelde bitki boyu küçük olmaktadır. Bu nedenle de rakım yükseldikçe 
SVİ nin düşüşü mantıklı bulunmaktadır.  

 
Şekil 1. Farklı yüksekliklerin hardal tohumu çimlenme oranı üzerine olan etkisinin değişim 

süreçi 
 

Şekil 2. 

Farklı yüksekliklerin hardal tohumu MGT üzerine olan etkisinin değişim süreçi 
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Şekil 3. Farklı yüksekliklerin hardal tohumu T50 üzerine olan etkisinin değişim süreçi 

 

 
 

Şekil 4. Farklı yüksekliklerin hardal tohumu çimlenme indeksi üzerine olan etkisinin değişim 

süreçi 
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Şekil 5. Farklı yüksekliklerin hardal tohumu SVİ üzerine olan etkisinin değişim süreçi 
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ÖZET: Binlerce yıl önce bitkilerin tedavi edici gücünü keşfeden insanoğlu, sağlıklı 

yaşayabilmek ve hastalıkları tedavi edebilmek için bitkilerden yararlanmaya çalışmıştır. 
Yaşanılan coğrafyanın biyolojik çeşitliliği ve toplumların kültürel birikimleri, gelenekleri, 

eğitim düzeyleri ve dini inançlarına bağlı olarak binlerce bitki, çok çeşitli amaç ve yöntemle 

bitkisel tedavide kullanılmıştır. Farklı iklim ve coğrafik koşullara sahip olan ve üç fitocoğrafik 
bölgenin kesişme noktasında yer alan Anadolu, biyolojik çeşitlilik açısından da dünyanın en 

zengin bölgelerinden birisidir. Bu çeşitlilik içinde önemli bir yeri olan tıbbi ve aromatik bitkiler 

yüzyıllardır Anadolu halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok uzun yılların 

tecrübesi sonucunda günümüze kadar süregelmiş ampirik uygulamaları içeren halk 
hekimliğinde çok önemli mihenk taşlarından birisi de aktarlardır. Anadolu insanı, toplumsal 

değer yargılarının yanı sıra, sağlık hizmetlerine ulaşmanın zor ve pahalı olması nedeniyle 

doğrudan aktarlardan aldıkları bitkisel drogları koruyucu ya da tedavi edici amaçlarla 
kullanmıştır. Ülkemizde son yıllarda özellikle yazılı ve görsel basında bitkisel tedaviye olan 

ilginin abartıldığı ve açılan aktar sayısının dikkati çekecek düzeyde artış gösterdiği 

gözlenmektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl 
içinde yayımlanan bir genelgeyle, aktarlarda zayıflama ürünleri, cinsel işlevleri destekleyen, 

bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve depresyon üzerinde etkili olduğu ileri sürülen ürünlerin 

satışının yasaklandığı bildirilmiştir. Gecikmiş bir karar olmasına rağmen bunu daha köklü 

önlemler alınmasına yönelik yeni düzenlemelerin habercisi olarak görüyor ve umutlanıyoruz.  
Anahtar Kelimeler: Bitkisel drog, şifalı bitki, tıbbi ve aromatik bitkiler. 

HERBAL TREATMENT,  FOLK MEDİCİNE AND HERBALİSTS 

ABSTRACT: Thousands of years ago man discovered the power of medicinal plants, healthy 

life, and tried to take advantage of the plants to be able to cure diseases. Biological diversity and 

cultural heritage of the communities living geography, traditions, religious beliefs, depending 
on their level of education and thousands of plant, used in a wide variety of herbal treatment 

goals and methods. With different climatic and geographical conditions, and three 

phytogeographical region located at the intersection of Anatolia, is one of the richest areas in 
terms of biodiversity in the world. This diversity has an important place in medicinal and 

aromatic plants are widely used in folk medicine for centuries Anatolia. As a result of long 

years of experience had taken place up to now one of the cornerstones of a very important 
empirical applications in medicine, herbalists and folk. Anatolian people, as well as social 

values, due to the difficult and expensive to reach health services they receive directly 

transferred from herbal drugs used protective or therapeutic purposes. In the last years, 

especially exaggerated in the media and in the transfer of the interest in herbal therapy 
remarkably increased level has been observed. By the General Directorate of Pharmaceuticals 

and Pharmacy, Ministry of Health issued a circular in the past year, transferred from slimming 

products, support sexual function, strengthen the immune system and the alleged effect on 
depression was reportedly banned the sale of products. Despite a delayed decision it sees as a 

precursor to more drastic measures, and hope that the new regulations for the collection. 

Key Words: Herbal drug, herbal, medicinal and aromatic plants. 
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GİRİŞ 

Binlerce yıl önce bitkilerin tedavi edici gücünü keşfeden insanoğlu, sağlıklı yaşayabilmek 

ve hastalıkları tedavi edebilmek için bitkilerden yararlanmaya çalışmıştır. Yaşanılan 

coğrafyanın biyolojik çeşitliliği ve toplumların kültürel birikimleri, gelenekleri, eğitim düzeyleri 
ve dini inançlarına bağlı olarak binlerce bitki, tarihin her devrinde ve her toplumda, çok çeşitli 

amaç ve yöntemle bitkisel tedavide kullanılarak halk hekimliğinin doğmasına ve süregelmesine 

neden olmuştur (Tanker, 1989). Farklı iklim ve coğrafik koşullara sahip olan ve üç fitocoğrafik 
bölgenin kesişme noktasında yer alan Anadolu, biyolojik çeşitlilik açısından da dünyanın en 

zengin bölgelerinden birisidir. Bu çeşitlilik içinde önemli bir yeri olan tıbbi ve aromatik bitkiler 

yüzyıllardır Anadolu halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok uzun yılların 

tecrübesi sonucunda günümüze kadar süregelmiş ampirik uygulamaları içeren halk 
hekimliğinde çok önemli mihenk taşlarından birisi de aktarlardır. Anadolu insanı, toplumsal 

değer yargılarının yanı sıra, sağlık hizmetlerine ulaşmanın zor ve pahalı olmasının etkisiyle; 

özellikle kırsal kesimlerde doğrudan aktarlardan aldıkları bitkisel drogları koruyucu ya da tedavi 
edici amaçlarla kullanmıştır.  

Bu çalışmada bitkisel tedavi ve halk hekimliği arasındaki ilişkiler değerlendirilerek, 
aktarların buradaki konumu değerlendirilmiştir. 

Bitkisel Tedavi 

Orjini Çin’e dayanan bilinen en eski tedavi şeklidir. Günümüzde ilaçların saflaştırılmasıyla 
birlikte sentetik olarak sentezi ilaç endüstrisinin hızla gelişmesine neden olmuştur. Buna 

rağmen, günümüz ilaçlarının %25’inin aktif etken maddesi bitkiseldir. Doğal ürünlere olan 

ilginin artması bitkisel ilaçların kullanımını ve pazar paylarını artırmıştır. Başta Amerika olmak 

üzere birçok ülkede milyonlarca dolar diyet ilavesi olarak sınıflandırılan bitkilere 
harcanmaktadır (Ernst, 2007). Bu ilaç ve diyet ilavesi bitkilerin içeriklerinin belirlenmesiyle 

ilgili klinik araştırmalar halen devam ediyor. Ülkemizde de her geçen gün artan bitkisel ilaç 

kullanımı denetime bağlı olmayan aktarların artmasına paralel olarak artış göstermektedir. 
Aktarlardan gelişi güzel bir şekilde alınarak bilinçsizce kullanılan bu bitkisel ilaçlar tıbbi olarak 

kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ya toksik reaksiyonlara yol açmakta ya da ilaçların 

etkinliğini azaltmaktadır. Bunlardan daha da önemlisi hekimin klinik olarak değerlendirme 
aşamasında hata yapmasına neden olmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, alternatif tıp 

yöntemleri kapsamında kullanılan sağlık ve diyet ürünlerinin hekimlerin uyguladığı tedaviler ile 

doğrudan etkileştiğini, pre-operatif ve post-operatif sorunlara neden olarak anestezide meydana 

gelen güçlükler gibi pek çok sorunu ortaya koymuştur (Bayat, 1992). Aktarlardan edinilen ya da 

doğadan toplanan ham bitkisel materyalin kullanılması ile bir beklentinin karşılanma olasılığı 
düşüktür. Çünkü bitkilerin kimyasal bileşimleri; iklim, toprak, mevsim, işlenme yöntemi, 

saklama koşulları ve benzeri etmenlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilmektedir 

(Miyasaka ve ark., 2007). Dolayısıyla tekrarlanabilen fizyolojik yanıt alınabilme olasılığı 
düşüktür. Fitoterapötik olarak adlandırdığımız, sağlık destek ve diyet ürünleri arasında 

sınıflandırılan, ülkemizde Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerin tablet, şurup, 

vb. farmasötik düzey formları halinde sunulmasına karşılık, denetim eksikliği önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerde üretim sonrasında ve sırasında yeterli bir kontrol 

bulunmamaktadır. Bu nedenle güvenilirlik ve tedavi alınabilme olasılığı tartışmalıdır. Ancak 

ham drog preparatları tercih edilebilir. Modern ilaç kavramının gereklerini yerine getiren ve 

diğer farmasötik ilaçlar ile birlikte sıkı bir şekilde denetlenen bitkisel ilaçlar ise fitofarmasötik 
olarak adlandırılmaktadır (Demirhan, 2001). Halen Türkiye ilaç piyasasında bulunan tebokan, 

pursenid, senekat, hametan, daflon, vb. bu tip preparatlara örnek olarak verilebilir. İdeal olan 

bitkisel ilaçların fitofarmasötik preparatlar halinde tedaviye sunulmasıdır. Ancak bu uygulama 
çoğu bitkide etki tek bir bileşene bağlı olarak değil sinerjistik-antagonistik, vb. etkileşimler, 

emilimi ve stabiliteyi artıran maddeler ve diğer çeşitli etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır 

(Sadock ve ark., 2005). Dolayısıyla 15 yıl öncesine kadar bir bitkisel ilacın, çoğunlukla etkili bir 
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bileşeni ayrıştırılarak tanımlandıktan sonra tedavide kullanılabilmesi söz konusu olabilirdi 

(Yeşilada, 2002a). Ancak etkinin çoğu kez tek bileşene bağlı olmadığının anlaşılmasından sonra 

modern ilaçların temel gereklerinden biri olan standardize edilmiş bitki ekstrelerinin kullanıldığı 
preparatlar (fitofarmasötikler) da modern ilaç kavramı içerisinde yer bulabilmiştir.  

Halk Hekimliği Ve Aktarlar 

Tıbbi ilaçların yokluğunda, çok eski devirlerde Anadolu’da halk hekimliği uygulamaları 
olarak hastalıkların tedavisinde kullanılan halk ilaçları ya da koca karı ilaçları kullanılmıştır. 

Hastalıkların iyileştirilmesi ve hastalıklardan korunması sırasında yaşanan olaylar ve bunların 

neticesinde kazanılan bilgiler, deneyimler, dini-büyüsel yorumlar nesilden nesile aktarılarak 

halk hekimliğinin gelişerek devam etmesine neden olmuştur. Anadolu’da halk hekimliğinde 
kullanılan yöntemlerden ırvasılama, parpılama, kırık-çıkık, ve sağıltım uygulamaları 

günümüzde etkisini eskiye göre kaybetse de em (halk ilacı) adı verilen uygulama aktarların 

çoğalmasına bağlı olarak artış göstermektedir (Şar, 2005). Aktar, baharatçı ve benzeri 

dükkanlarda pek çok bitkisel madde satılmakta, bu bitkisel maddeler eczacılık mesleği ile ilgisi 
olmayan kişiler tarafından (Aktar, baharatçı, v.b.) değişik hastalıklara karşı tavsiye edilmekte, 

hatta bazı terkipler halinde satılmaktadır. Bazı dükkanlarda ise kendilerine hekim süsü veren, 

fakat tababetle hiçbir ilgisi bulunmayan yetkisiz, bilgisiz, kulaktan dolma bir şeyler öğrenmiş 
kişiler, bitkisel tedaviden medet uman hastaları muayene etmekte, adeta teşhis koymakta ve bazı 

bitkisel karışımlarla tedaviye çalışmaktadırlar.  Bu tip dükkanlarda satılan ve ilaç niteliği olan 

bitkiler, hijyen kaideleri dışında satılmakta, tarım ilaçları, böcek öldürücü ilaçlar, ve benzeri 
zehirli olan maddelerle beraber bulundurulmaktadır. Gerek bitkisel ilaçların hijyen kaideleri 

dışında satılması, gerekse bu halk ilaçlarının bilgisiz kişilerce tavsiyesi, sonradan telafisi 

mümkün olmayan durumlara neden olmaktadır (Yeşilada, 2002b). Günümüzde halk ilaçları ve 

aktarlar üzerine yapılan birçok araştırmada yurdumuzun değişik bölgelerinde halk hekimliği 
yapan ve halk ilaçları hazırlayan kişilerle yüz yüze görüşülerek o bölgede kullanılan halk 

ilaçları belirlenerek belirli bir formatta tasnifleri yapılmaktadır. Halk ilaçlarında kullanılan 

bitkilerin ilaç olarak kullanılabilmesi için bitkinin etken maddesinin, etki tarzının, yan 
etkilerinin, gerekli dozunun ve başka bitkilerle etkileşiminin olup olmadığının bilinmesinin yanı 

sıra; kullanılan bu bitkilerin toplanma zamanının, kurutma ve saklama koşullarının, saflığının, 

hazırlanış şekillerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir (Szegedi ve ark., 2005). Günümüzde 

aktarlar tarafından hazırlanan bitkisel kürler yukarda bahsetmiş olduğumuz bilgilerden yoksun 
bir şekilde halka sunulmaktadır. İnsanlar tarafından rağbet gören bu tür uygulamaların başta 

eğitim durumu olmak üzere tıbbi olanakların yetersizliği, yoksulluk, örf ve adet, yaş, cinsiyet 

gibi birçok nedeni vardır (Şar, 2005). Bu nedenlerden dolayı insanlar, tıbbi yardım almak yerine 
çareyi aktarlardan aldıkları bitkisel ilaçlarda aramaktadır. Bitkilerde fotosentez sonucu meydana 

gelen düzinelerce metabolit bir arada bulunmaktadır. Her bir bileşiğin Paracelsus’un da 

belirtildiği gibi, kullanılan miktara bağlı olarak tedavi edici ya da toksik bir etki söz konusudur 
(Werneke, 2006). Dolayısıyla “doğalsa zararsızdır” şeklinde bir düşünce son derece hatalıdır. 

Aktar, baharatçı ve benzeri dükkânlarda pek çok bitkisel madde satılmakta, bu bitkisel maddeler 

eczacılık mesleği ile ilgisi olmayan kişiler tarafından (Aktar, baharatçı, v.b.) değişik hastalıklara 

karşı tavsiye edilmekte, hatta bazı terkipler halinde satılmaktadır. Bazı dükkânlarda ise 
kendilerine hekim süsü veren, fakat tababetle hiçbir ilgisi bulunmayan yetkisiz, bilgisiz, 

kulaktan dolma bir şeyler öğrenmiş kişiler, bitkisel tedaviden medet uman hastaları muayene 

etmekte, adeta teşhis koymakta ve bazı bitkisel karışımlarla tedaviye çalışmaktadırlar.  Bu tip 
dükkanlarda satılan ve ilaç niteliği olan bitkiler, hijyen kaideleri dışında satılmakta, tarım 

ilaçları, böcek öldürücü ilaçlar, ve benzeri zehirli olan maddelerle beraber bulundurulmaktadır. 

Gerek bitkisel ilaçların hijyen kaideleri dışında satılması, gerekse bu halk ilaçlarının bilgisiz 
kişilerce tavsiyesi, sonradan telafisi mümkün olmayan durumlara neden olmaktadır. 
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SONUÇ 

Ülkemizde son yıllarda özellikle yazılı ve görsel basında bitkisel tedaviye olan ilginin 

abartıldığı ve açılan aktar sayısının dikkati çekecek düzeyde artış gösterdiği gözlenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl içinde, 
yayımlanan bir genelgeyle, aktarlarda zayıflama ürünleri, cinsel işlevleri destekleyen, bağışıklık 

sistemini kuvvetlendiren ve depresyon üzerinde etkili olduğu ileri sürülen ürünlerin satışının 

yasaklandığı bildirilmiştir. Gecikmiş bir karar olmasına rağmen bunu daha köklü önlemler 
alınmasına yönelik yeni düzenlemelerin habercisi olarak görüyor ve umutlanıyoruz. Halk 

hekimliğinde, rasyonel ve büyü niteliği taşıyan yöntemler birlikte uygulanmaktadır. Halk, 

tedavide kullandığı bu tür ilaçları genellikle dualarla almakta, böylece daha çok yarar 

göreceğine inanmaktadır. Halk hekimliğinin günümüzde, modern tıbbın gelişmesi, ekonomik 
gelir seviyesinin ve eğitim durumunun artması ile eski halk inanışları azalmış olsa da, gerek 

yaşlılardan, gerekse aktarlardan öğrenilen bazı uygulamalar son zamanlarda sıkça 

denenmektedir. Halk, modern tıbbın tanı ve tedavisini uygulamakta, doktora gitmekte, ilacını 
eczaneden almakta, bunun yanı sıra aktarlardan bazı hastalıkların tedavisinde kullanabileceği 

uygulamaları da öğrenmektedir. Tedavide kullanılan ve Anadolu florasında bolca bulunan tıbbi 

ve aromatik bitkilerin tespiti tıp ve eczacılık açısından çok önemli veriler olup, gerek bu 
bitkilerin gerekse aktarlarda satılan bitkilerin bilinen etkilerine uygun bir etken madde taşıyıp 

taşımadıklarının araştırılması bilim insanları için yeni bilgiler teşkil etmektedir. 

KAYNAKLAR 

Bayat, A.H., 1992. Halk tıbbında özellikle Anadolu’da sarılık hastalığı ve tedavisi. IV. 
Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri IV. Cilt, Ankara: Ofset Repromat 

Matbaası, p.241-8. 

Demirhan, E. A., 2001. Şifalı Bitkiler Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler. İstanbul: Alfa 
Kitabevi. p.1-478. 

Ernst, E., 2007. Herbal remedies for depression and anxiety. Adv Psychiatr Treat 13:312-316.  

Miyasaka, L,S; Atallah, A, N; Soares, B, G., 2007. Passiflora for anxiety disorder. Cochrane 

Database Syst Rev 1:CD004518.  
Özkal, N., 2002. Fitoterapi yüksek lisans ders notları. Ankara Üniversitesi Eczacılık  Fakültesi, 

Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara.  

Sadock, B, J; A, Sadock, V, A., 2005.  Herbal Medicine.In: Comprehensive Textbook of 
Psychiatry. 8thedition, Philadelphia: Williams and Wilkins,2411-2417. 

Szegedi, A; Kohnen, R; Dienel, A; Kieser, M., 2005. Acutetreatment of moderate to severe 

depression with hyperium extract WS 5570: randomised controlled double blind non-
inferiority trial versus paroxetine. BMJ 330:503-508. 

Şar, S., 2005. Anadolu’da Halk Hekimliği Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 

13:131-136. 

Tanker, M., 1989. Halk ilaçları, bitki folkloru, attariye ve drog kavramları üzerinde 
karşılaştırmalı bir araştırma. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, Kültür 

Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları:110, Seminer, Kongre Bildirileri 

Dizisi:27, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi,  s. 237-44. 
Yeşilada, E.,  2002. Bitkilerle tedavide eczacının rolü. Meslek içi Sürekli Eğitim Dergisi, 3-4, 

28-33. 

Yeşilada, E.,  2002. Hekim, alternatif tedavi ve modern tıp. Sürekli Eğitim Dergisi,11-6, 223-
225. 

Werneke U, Turner T, Priebe S: Complementary medicines in psychiatry. Br J Psychiatry 

188:109-121, 2006.  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

462 

 

FARKLI EKOLOJİK ŞARTLARIN SAFRANIN (Crocus sativus L.)BAZI 

BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Tokat, 
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ÖZET:Dünyanın en pahalı baharatı olan safran (Crocus sativus L.) borsası Osmanlı 

döneminde bizim coğrafyamızda kurulmaktaydı. Ne var ki, 1923 yılında yapılan ilk ithalatı 

bugün artarak devam eden bir ülke konumundayız. Bu çarpık yapı, safran üretimi için uygun 
ekolojimizin olmayışından değil yetersiz bilgiden kaynaklanmaktadır. Zira ülkemizde safranla 

ilgili yapılan araştırma sayısı birkaçı geçmemektedir. 

Safranın ticari ürünü gibi, üretiminde kullanılan tohumluğu da pahalıdır. Dolayısıyla ilk 
dikim maliyeti yüksektir. Bu durum üretici için caydırıcı olmaktadır. 

Üç farklı ekolojide yürütülen bu çalışmada safranın ekolojilere tepkisi, ana soğanın yeni 

yavru soğan oluşturma randumanı, ana soğan iriliği ile çıkış-çiçeklenme süresi-ticari değeri 
yüksek yavru soğan ve stigma verimi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Safranda uyum sorununun olmadığı, ilk ve son çiçeklerin iri soğanlada görüldüğü, ana 

soğan iriliği ile çoğalma randumanı arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğu ve en yüksek verimin 
en düşük rakımda gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Safran, adaptasyon, ekoloji, soğan, stigma, verim. 

EFFECTS OF DIFFERENT ECOLOGİCAL CONDITIONS ON SAFFRON 

(Crocus sativus L.) SOME PLANT PROPERTIES 

ABSTRACT:Saffron is the most expensive spice of the world. The stoc change of 

saffron was organized in our cography during the Odman Impire. However, since 1923 saffron 

has been imported as increaed till to day. There is large enaught suitable eclolgical conditions in 
Turkiye but at the same time there is deficiency knowledge. And also there is a little 

experimentation on saffron in our country. 

The corm of saffron is very expensive like its product of stigma. Because of that reason 

the fist cost is high price. This case is the most deterrent factor for the farmers.  

This experiment was conducted in three locations. The topic of experiment was to 
determinate of saffron adaptation capability in the different locations, ratio of generation, corm 

bigness, flowering time, yield of corm and stigma.  

Key Words: Saffron, adaptation, ecology, corm, stigma, yield. 

GİRİŞ 

Safran, asırlardan beri bilinen ve stigması (Chichiricco, 1984) kullanılan bir bitki olmakla 

birlikte bugün dünyanın en pahalı baharatıdır (Winterhaller ve Straubinger, 2000). İran başta 

olmak üzere İspanya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan, Hindistan, Afganistan, Fransa, Morocco, 
Avusturya, Libya, Yeni Zelanda (Negbi, 1999) gibi değişik ülkelerde geniş alanlarda tarımı 

yapılmaktadır. İstatitiki verilere göre yaklaşık 450 ton olan dünya yıllık safran üretiminin %95’i 

yalnızca İran tarafından üretilmektedir (Kafi ve ark., 2002; Koocheki ve Nassiri, 2006, 
Ghorbani, 2008). Safran üretiminin; genellikle aile işgücünün iyi değerlendirilmesi, gelirinin 
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yüksekliği, bakımının kolaylığı, üretim girdisinin azlığı, çok yıllık oluşu gibi nedenlerle küçük 
işletmeler tarfından tercih edilmektedir (Kafi ve ark., 2002; Koocheki, 2004; Koç, 2012).  

Safran, baharat şeklinde yaygın olarak kullanıldığı gibi boyacılık, gıda, kozmetik sanayi 
ile kanser (Moghaddasi, 2010) gibi hastalıkların tedavisi için ilaç sanayinde de geniş 

miktarlarda kullanılmaktadır (Abdullaev, 2002). Safranın afrodizyak etkili oluşu (Moghaddasi, 

2010) kullanımı cazipleştirmektedir.  

Safran, Osmanlı döneminde coğrafyamızda geniş alanlarda ekildiğinden dünya 

ihtiyacının tamamına yakınını karşılayabilecek miktarlarda üretilmekte ve dünya safran borsası 
da ecdadımızın inisiyatifindeydi. Ne var ki, geçen zaman içersinde safran üretimi azalmış ve 

ülkemizde ilk safran ithalatı 1923 yılında gerçekleştirilmiştir (Anon., 2012). Günümüze kadar 

da ithalat artarak devam etmektedir. Mevcut ilgisizliğin devam etmesi halinde bu istenmeyen 

durumun daha uzun süre devam edeceği intibaı vardır. Zira safranın yetişebileceği geniş bir 
coğrafyamız olduğu halde bilinmeyen bir sebeple yerel üretimi konusunda sorumluların henüz 

bir tedbir almaması ve bir teşvik uygulanmaması nedeniyle hak edilmeyen bir durum 

yaşanmaktadır. 

Safran, iklim ve toprak yapısı bakımından çok seçici olmayan, buğday ve arpanın 

yetiştirilebildiği alanlarda yetişebilen kanaatkâr bir bitkidir. Ülkemizdeki yetiştirilebilecek 
alanlarda sulamayı gerektirmez. Ancak kış aylarında su durmayan ve süzek, hafif meyilli alanlar 

tercih edilir (Koç, 2012). Safran çiçekleri hassas olduğundan hasat zamanında düşük ve yüksek 

sıcaklıklar ile yağış ve kırağı istenmez (Molina ve ark., 2004). Safran yetiştiriciliği üzerine çok 

sayıda faktör etkili ise de safranın çevre şartlarına uyumunun ve hataları tolere etme 
kabiliyetinin yüksek, ihtiyaç duyulan işgücünün yaşlı ve emeklilerin işgücüyle dahi 

karşılanabilmesi, çok yıllık oluşu (Koocheki and Ganjeali, 2007; Koç, 2012), dormansi için 

düşük sıcaklıklar istememesi (Dole, 2003; Molina ve ark., 2004), yaz aylarında uyku halinde 
olduğundan sulamayı ve ilaçlı mücadeleyi gerektirmemesi hem pratik ve hem de girdisi düşük, 

geliri ve dolayısıyla cazibesi yüksek bir bitkidir (Koç, 2012). 

Safranın ticari değeri olan organı-stigması dünyanın en pahalı baharatı olduğu gibi 

üretiminde kullanılan soğanı-tohumluğu da pahalıdır. Bu durum üreticide caydırıcı etki 

yapmaktadır. Bu araştırma, aday üreticinin daha küçük maliyetle ihtiyacı olan tohumluğu 

üretebilme avantajlarını ve üretim randumanını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

MATERYAL ve METOT 

Materyal: Tohumluk soğan, 2004 yılında bir proje kapsamında, Karabük Valiliği 

aracılığıyla Safranbolu İlçe Kaymakalığından temin edilmiştir. Çoğaltılan soğanlar, 2008-2010 
yıllarında yürütülen çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 

Araştırma alanı: Çalışmalar, Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde yer alan Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanları ile (640 m), Bozyazı-

Mersin (80 m) ve Çamlıyayla-Mersin (1100 m) ekolojilerinde yürütülmüştür. Deneme 

alanlarına ait toprak analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Deneme alanlarına ait toprak analiz sonuçları. 

Deneme 

alanları 
Bünye pH 

Kireç 

(%) 

Yarayışlı 

P2O5 

(kg/da) 

Yarayışlı 

K2O 

(kg/da) 

Organik 

madde 

(%) 

Tokat Killi-Tınlı 7.61 8.91 6.74 8.18 2.03 

Bozyazı " 7.94 7.07 5.91 8.01 2.61 

Çamlıyayla " 7.53 9.11 7.59 7.75 1.98 
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Gübre uygulaması: Her üç lokasyonda da elverişli potasyum ile fosfor miktarları, 

organik madde içeriği ve diğer özellikler bakımından toprak bünyelerinin birbirlerine yakın 

özellikte olması nedeniyle lokasyonlarda aynı kaynaktan aynı miktarlarda gübre kullanılmıştır. 
Azot kaynağı olarak Amonyum sülfat (%21 N)’tan 30 kg/da, fosfor kaynağı olarak Triple 

süperfosfat (%48 P2O5)’tan 20 kg/da ve potasyum kaynağı olarak da Potasyum nitrat (K2O)’tan 

20 kg/da kullanılmıştır (Ganai, 2001; Zargar, 2001;  Rezvani-Moghaddam ve ark. 2007). 
Fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı ve dekara 4 ton üzerinden yanmış 

hayvan gübresi sürümden evvel toprak yüzeyine serpilmiş sürümle toprak altına alınmıştır. 

Azotlu gübrenin kalan yarısı ikinci yılın ilkbahar ayında verilmiş ve bakım çapasıyla toprak 

altına alınmıştır. Azotlu gübre ikinci yılda da sonbahar ve ilkbaharda aynı miktarlarda 
tekrarlanmıştır. İlave ahır gübresi (Rezvani-Mogaddam ve ark., 2007) dikim sırasında ve 

karıklara verilmiştir.  

Soğanların tasnifi: Eylül ayının başında sökülen soğanlar hastalık ve zararlı zararı 

bakımından kontrol edilmiş ve sağlıklı olanlar tartılarak 2.5 g’dan küçük, 2.6-5.0 g, 5.1-7.5 g, 

7.6-10 g ve 10 g’dan büyük olmak üzere gruplandırılmıştır.  

Dikim: Dikim zamanı lokasyonlara göre değişiklik göstermiştir. Dikim zamanının 

belirlenmesinde, deneme kurulan bölgeye sonbaharda ilk yağmurun yağmasından önceki 

herhangi bir günde dikimin yapılması esas alınmıştır. Buna göre dikim Tokat’ta 05 Eylül, 
Çamlıyayla’da 15 Eylül ve Bozyazı’da 01 Ekim tarihlerinde yapılmıştır. İlk yağmur Tokat’ta 09 

Eylül, Çamlıyayla’da 16 Eylül ve Bozyazı’da da 06 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir.  

Deneme alanında parseller belirlendikten sonra 40 cm sıra arası mesafe (Yadollahi, 2002) 

ile çekilen markör izlerinde Tokat ve Çamlıyayla’da 20 cm, Bozyazı’da da 15 cm derinlikte 

karıklar açılmıltır. Soğanlar, baş kısımları karıkların tabanına gelecek şekilde ve 25 cm sıra 
üzeri mesafe ile yerleştirilmiştir. Soğanların üzerini kapatacak miktarda yanmış hayvan gübresi 

ilave edilip karıkların üzeri toprakla doldurulmuştur (Rezvani-Moghaddam ve ark. 2007; Koç, 

2012). 

Çıkış ve çiçeklenme süresi: Bölgelere ilk yağışın düşmesinden itibaren çıkışlar takip 

edilmiş ve parsel bazında ilk ve son çıkış ve çiçeklenme tarihleri tespit edilmiştir. İlk ve son 

tarihler arasındaki gün sayısı çıkış ve çiçeklenme süresi olarak belirlenmiştir.     

Hasat: a. Çiçek hasadı: Çiçekler, günlük ve saat 07-10 arasında el ile yapılmıştır. 

Çiçekler, stigmalarını taç yaprakların arasından çıkardığı devrede yapılmıştır. Hasatta, 
çiçeklerin sapları parmak arasına alınıp tırnakla sıkıştırılarak koparılmıştır. Hasat edilen çiçekler 

karton kutularda toplanmış ve gölgede 3-4 saat bekletildikten sonra stigmaları alınmış-

işlenmştir (Rezvani-Moghaddam ve ark. 2007). b. Soğan hasadı: Bitkiler ikinci yılın Mayıs-

Haziran aylarında vegetasyonunu tamamlamış ve yaz aylarını uyku döneminde geçirmiştir. 
Soğanlar ancak dikimin üçüncü yılında ya da ikinci vegetasyon dönemi sonunda sökülmüştür. 

Söküm el ile çapa ve bel yardımıyla yapılmıştır.  

Kurutma: Kurutma, stigmalarda yapılmıştır. Çiçekten ayrılan, işlenen stigmalar geniş bir 

karton üzerine ince bir tabaka halinde serilerek sıcaklığı kontrol edilebilen fırında ve 35 °C 

sıcaklıkta kurutulmuştur. Stigmanın çiçekten ayrılması, kurutulması ve depolanması sırasında 
ezilmemesine ve kırılmamasına azami özen gösterilmiştir. Kurutulan stigma, renkli ve cam 

kavanozlarda muhafaza altına alınmıştır.  

Sayım, tartım ve ölçümler: Soğan sökümü ikinci vegetasyon yılı sonunda ve 15-30 

Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Sökülen soğanlar sağlık kontrolünden sonra sayılmış ve 

hassas terazide tartılarak ağırlıklarına göre tasniflenmiştir. Stigma da kurutulduktan sonra hassas 

terazide tartılmıştır.  
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Denemelerin hiç birinde sulama, hastalık-zararlı görülmediğinden de ilaçlı mücadele 
yapılmamıştır. Yabancı ot kontrolü el ile yapılmıştır (Rezvani-Moghaddam ve ark. 2007). 

SONUÇLAR  

Araştırmada incelenen konulara ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Çıkış: Ekolojilere ve dikilen soğan ağırlığına göre ilk yıla ait çıkış süreleri Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. İlk ve son çıkış tarihleri ve çıkış süreleri (gün). 

Ana  Ekolojilere göre çıkış tarihleri ve süreleri (gün) 

soğan Yıl Tokat (640 m) Çamlıyayla (1100 m) Bozyazı (80 m) 

iriliği 

(g) 
 

İlk 

çıkış 

Son 

çıkış 

Sür

e 

İlk 

çıkış 

Son 

çıkış 
Süre 

İlk 

çıkış 

Son 

çıkış 
Süre 

2.5 > 
1 

2 

24 E 

17 E 

03 EK 

28 E 

13 

11 

9 EK 

11 EK 

22 EK  

27 EK 

11 

16 

21 EK 

17 EK 

6 K 

30 EK 

15 

13 

2.6-5.0 
1 
2 

22 E 
14 E 

6 EK 
1EK 

13 
16 

7 EK 
9 EK 

16 EK  
26 EK 

9 
17 

20 EK 
23 EK 

9 K 
8 K 

19 
15 

5.1-7.5 
1 

2 

21 E 

16 E 

29 E 

21 E 

8 

5 

7EK 

8 EK 

14 EK 

19 EK 

7 

11 

20 EK 

20 EK 

4 K 

4 K 

14 

14 

7.6-10 
1 
2 

20 E  
13E 

30 E 
26 E 

10 
13 

6 EK 
8 EK 

14 EK 
18 EK 

8 
10 

16 EK 
28 EK 

1 K 
13K 

16 
15 

10.1 < 
1 

2 

20E 11 

E 

4 EK 

27 E 

14 

16 

6 EK 

8EK 

14 EK 

19 EK 

8 

11 

15 EK 

27 EK 

1 K 

12 K 

16 

15 

E: Eylül, EK: Ekim, K: Kasım. 

Bölgeye sonbaharın ilk düşen yağmurundan sonra safranda ilk ve son çıkış tarihleri ile 

çıkış süreleri ekolojiye ve soğan iriliğine göre değişiklik göstermiştir. Tokat ekolojsinde ilk 
çıkış en iri soğanda ikinci yılda, en son çıkış da ilk yılda fakat en küçük soğanda; Çamlıyayla 

ekolojisnde ilk çıkış ilk yılda 7.5 g’dan büyük, en son çıkış ilk yılda 5-10 g büyüklüğündeki 

soğnlarda; Bozyazı’da ilk çıkış ilk yılda ve ikinci yılda son çıkış 10 g’dan büyük soğanlarda 

tespit edilmiştir. Çıkış süreleri Tokat’ta ana soğan iriliği ile (5.1-7.5 g hariç) ters ve düzenli; 
Çamlıyayla’da 2.6-5.0 g iriliğindeki soğanlar (ikinci yıl hariç) ile Bozyazı’da 7.5 g’dan daha iri 

soğanlarda (ikinci yıl hariç) birbirlerine yakın durum göstermiştir. Çıkış süreleri arasındaki 

varyasyon ekolojilere göre Tokat’ta 11 gün, Çamlıyayla’da 9 gün ve Bozyazı’da 6 gün arasında 
değişmiştir. Bu varyasyon küçük soğanlarda daha geniş, iri soğanlarda daha dar olarak ortaya 

çıkmış ve en düşük rakımda en dar olarak tespit edilmiştir.    

Çiçeklenme tarihleri ve süreleri: 

Farklı lokasyonlardaki farklı irilikteki anaç soğnalara ait ilk ve son çiçeklenme tarihleri 

ile çiçeklenme süreleri Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. İlk ve son çiçek açma tarihleri ve çiçeklenme süreleri (gün).  

Ana  Ekolojilere göre ilk ve son çiçek açma tarihleri ve çiçeklenme süreleri 

soğan Yıl Tokat (640 m) Çamlıyayla (1100 m) Bozyazı (80 m) 

iriliği 

(g) 
 

İlk 

çiçek 

Son 

çiçek 
Süre 

İlk 

çiçek 

Son 

çiçek 
Süre 

İlk 

çiçek 

Son 

çiçek 
Süre 

2.5 > 
1 

2 

13 K 

15 K 

18 K 

22 K 

5 

7 

26 E 

20 E 

29 E 

2K 

3 

12 

9 K 

16 K 

22 K 

22 K 

13 

6 

2.6-5.0 
1 
2 

7 K 
10K 

16 K 
17 K 

9 
7 

22 E 
16 E 

28 E 
25 E 

6 
9 

8 K 
8 K 

20 K 
17 K 

8 
9 

5.1-7.5 
1 

2 

1 K 

5 K 

15 K 

20 K 

14 

15 

18 E 

15 E 

24 E 

21 E 

6 

6 

5 K 

7 K 

18 K 

21K 

13 

14 

7.6-10 
1 
2 

26 E 
1 K 

14 K 
17 K 

19 
16 

15 E 
16E 

22 E 
24 E 

7 
8 

2K 
7 K 

10K 
14K 

8 
7 

10.1 < 
1 

2 

22 E 

28 E 

14 K 

11 K 

21 

13 

15 E 

24 E 

30 E 

06 K 

15 

12 

2 K 

6 K 

10 K 

18 K 

8 

12 

E: Ekim, K: Kasım. 

Tokat ekolojisinde safranda ilk ve son çiçeklenme her iki yılda da 10 g’dan büyük olan 

soğanlarda; Çamlıyayla’da ilk çiçek ilk yılda 5.1-10 g ağırlığında, son çiçek 10 g’dan iri 
soğanlarda ve ikinci yılda; Bozyazı’da ise ilk çiçek ilk yılda 7.6 g’dan daha iri soğanlarda, son 

çiçek de 2.6 g’dan daha küçük soğanlarda tespit edilmiştir. İlk açan çiçeklerin ilk yılda ve iri 

soğanlarda görülmesi, iri soğanların güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Son açan çiçeğin de 
iri soğanlarda olması, iri soğanlarda fazla sayıda göz olduğundan, yumrunun daha sonraki 

gözleri azalan bir güçle desteklediğindedir. Çiçeklenme süresi Tokat’ta ve kısmen 

Çamlıyayla’da soğan iriliği artıkça uzamıştır. Bozyazı’da ise benzer eğilim görülmemiştir. Buna 

rağmen Bozyazı’da iri soğanlarda çıkış daha uzun sürede gerçekleşmiştir.  

Çiçek sayıları: 

Soğan iriliğine ve ekolojilere ait çiçek sayıları Tablo 4’te verilmiştir. Çiçek sayısı, dikilen 

soğanın uygulanan agronomik teşviklerden etkilenmesine bağlıdır. Tarımsal uygulamaların 
uygun ve yeterli olması halinde soğanlar sahip oldukları gözlerden mümkün olan en fazlasını 

teşvik edebilir. 

Tablo 4. Ana soğanlara (ocaklara) ait çiçek sayıları (adet).    

Ana  Ekolojilere ve yıllara göre ocak başına açan çiçek sayıları (adet) 

soğan Yıl Tokat (640 m) Çamlıyayla (1100 m) Bozyazı (80 m) 

iriliği (g)  3 > 4-9 10 < 3 > 4-9 10 < 3 > 4-9 10 < 

2.5 > 
1 

2 

53 

81 

57 

69 

- 

15 

96 

87 

04 

111 

- 

12 

89 

76 

11 

124 

- 

09 

2.6-5.0 
1 

2 

71 

77 

18 

101 

01 

21 

79 

74 

21 

123 

- 

13 

36 

43 

56 

155 

08 

12 

5.1-7.5 
1 

2 

17 

14 

74 

126 

9 

16 

41 

46 

58 

149 

01 

25 

- 

12 

89 

178 

17 

20 

7.6-10 
1 

2 

- 

02 

87 

120 

13 

19 

- 

- 

92 

188 

8 

22 

- 

02 

90 

191 

10 

27 

10.1 < 
1 

2 

- 

- 

81 

192 

15 

28 

- 

- 

87 

184 

13 

26 

- 

- 

92 

188 

08 

32 

 

İlk yıldaki çiçek sayısı ilk yılda yapılan tarımsal uygulamaların başarısını, soğan başına 
oluşan yeni yavru yumrunun-soğanın çoğalma randumanını, bu randuman çiçek sayısını, çiçek 

sayısı da verim artışını gösterir. Tokat ekolojisinde 2.6-5.0 g ağırlığındaki soğanın çiçek sayısı 
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hariç diğer ekolojilerde soğan iriliği ile çiçek sayısı arasında olumlu ve düzenli bir ilişki 
bulunmuştur. Aynı zamanda artan soğan iriliği ile 10 adet ve daha fazla çoğalma ramdumanı 

arasında da doğru ve düzenli bir ilişki tespit edilmiştir. 

Çoğalma randumanı: 

Ekolojilere ve soğan iriliğine ait ikinci yılsonundaki soğan sayıları ve ağırlıklarına göre 

yapılan gruplandırma Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. İkinci yıldaki ocak başına soğan sayıları (adet). 

Ana  Ocak başına (ilk yıldaki ana yumru başına) soğan sayıları (adet) 

soğan Yıl Tokat (640 m) Çamlıyayla (1100 m) Bozyazı (80 m) 

iriliği (g)  3 g > 4-7 g 8 g < 3 g > 4-7 g 8 g < 3 g > 4-7 g 8 g < 

2.5 > 1 

2 

83 

112 

16 

31 

1 

19 

89 

148 

11 

97 

- 

26 

74 

81 

19 

219 

7 

77 

2.6-5.0 1 

2 

57 

123 

34 

101 

9 

32 

61 

125 

39 

167 

- 

21 

38 

151 

55 

231 

7 

82 

5.1-7.5 1 

2 

46 

55 

41 

278 

13 

51 

52 

91 

40 

246 

8 

61 

43 

109 

39 

302 

18 

61 

7.6-10 1 

2 

16 

32 

74 

299 

- 

49 

24 

54 

68 

274 

8 

71 

9 

69 

77 

321 

14 

92 

10.1 < 1 

2 

- 

15 

81 

357 

19 

96 

8 

61 

75 

297 

17 

72 

- 

123 

79 

331 

21 

134 

 

İkinci vegetasyon yılının sonunda sökülen ocaklara (her bir ana soğandan çoğalan yavru 

soğan sayılarına) ait toplam soğan sayıları ya da çoğalma randumanları ekolojilere ve ana soğan 

iriliklerine göre değişiklik göstermiştir. 2.6-5.0 g aralığındaki ana soğanların 3 g’dan daha az 
soğan sayıları hariç diğer irilikteki ana soğanların 3 g’dan daha az yavru soğan sayıları ana 

soğan iriliği ile ters bir ilişki göstermiştir. Farklı bir anlatımla, ana soğan iriliği artıkça ikinci 

generasyonda küçük soğan sayısı azalmıştır. Her lokasyonda 4-7 g iriliğindeki yavru soğan 

sayısı, ana soğan iriliği artışıyla düzenli ve olumlu bir ilişki göstermiştir. Yine her lokasyonda 8 
g’dan daha büyük yavru soğan sayısı ile soğan iriliği arasında olumlu ve düzenli bir ilişki tespit 

edilmiştir.  

Genel toplam olarak ikinci yılda hasat edilen soğan sayısı Tokat’ta 1650 adet (1313 adedi 

4 g’dan büyük) ve 9.529 g, Çamlıyayla’da 1811 adet (1332 adedi 4 g’dan büyük) ve 10.036 g, 

Bozyazı’da 2383 adet (1750 adedi 4 g’dan büyük) ve 12.779 g olarak gerçekleşmiştir. Her 
lokasyona her soğan iriliğinde aynı sayıda (100’er adet) soğan dikildiği dikkate alındığında 

ekolojilere göre ana soğanın çoğalma randumanı en büyük Bozyazı, en düşük de Tokat’ta 

gerçekleşmiştir. Buna göre soğan çoğaltma bakımından Bozyazı ekolojisi diğer ekolojilerden 

daha yüksek randuman göstermiştir.    

Stigma verimi: 

İkinci yılda lokasyonlara ait hasat edilen kuru stigma verimleri parseller bazında ve soğan 

iriliklerine göre Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Soğan iriliklerine göre kuru stigma verimleri (mg).  

 Soğan iriliklerine göre ikinci yılın stigma verimleri (mg) 

Lokasyonlar 3 g > 4-7 g 8 g < Toplam (mg) 

Tokat 1550 5756 1408 8714 

Çamlıyayla 2199 5837 1431 9467 

Bozyazı 2510 7582 1972 12.064 
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Lokasyonlara göre toplam kuru stigma verimi en düşük Tokat, en yüksek Bozyazı 

ekolojisinden elde edilmiştir. Doğal florada Bozyazı ekolojisinde safranın yabani formlarına ve 

önceki dönemlerde de Bozyazı’da safran yetiştiriciliğine ait herhangi bir literatüre 
rastlanmamıştır. Elde edilen mevcut sonuçlar, Bozyazı ve benzeri düşük rakımlı ekolojilerde 

yüksek verimli safran yetiştiriciliğinin yapılabileceğine ait ümit vermektedir.  

TARTIŞMALAR 

Safran 2000 m yüksekliklere kadar uyum sağlayabilen bir bitki olmakla beraber düşük 

rakımlı ekolojilerde de başarıyla yetiştirilebilmiştir.  

İlk dikimde tercih edilen soğan iriliği 4-6 g’dan küçük olmamalıdır (McGimpsey ve ark., 
1997). İri yumru tercih edilirse kg’da daha az sayıda soğan bulunacağından dekara ilk dikim 

maliyeti yüksek olur. Ancak iri soğanlarda göz sayısının ve çoğalma randumanının yüksek 

olması dikkate alındığında iri ana soğanlar ileriki yıllarda bu maliyet yüksekliğini telafi edebilir 
(Aslan, 1997; Mashayekhi ve ark., 2007). 

Ana soğan iriliğinin artışıyla, yavru soğan ya da ikinci yıl ocak başına çiçek sayısı 
artmıştır (Aslan, 1997; Kaushal ve ark., 2002; Doe, 2003; Munsh ve ark., 2003; Vurdu ve 

Güney, 2004; Mashayekhi ve ark., 2007) 

Soğan üretimi amacıyla safran yetiştirenler, ilk dikimde iri yumrulardan başlamalıdır. 

Küçük işletmeler ya da dar gelirli aileler için orta boy (5-8 g) soğanlar daha uygundur 

(McGimpsey ve ark., 1997). 

Çiçek hasat zamanının yağmurlu dönemlere gelen ekolojilerde, sulama yapılarak safran 

vegetasyonu erken başlatılabilir. Bu durum Tokat’ta yaşanmıştır. 

Çiçek hasat zamanında yağmur kadar yüksek sıcaklık da çiçek kalitesini düşürür. Hasat 

zamanında yüksek sıcaklığın görüldüğü yerlerde çiçekler sabah erken saatlarda toplanmalıdır. 

En erken (Munsh ve ark., 2002) ve en geç açan çiçekler iri soğanlarda tespit edilmiştir .    

Stigma verimi yıllara göre değişmekle (Hosseini ve ark., 2004) beraber ikinci yılda daha 

yüksektir (Aslan ve ark., 2007). Ana soğan iriliğinin artışına paralel olarak 10 g’dan fazla yavru 

soğan sayısı artış göstermiştir.  

İri soğanların çiçek verimleri daha yüksektir (Munsh ve ark., 2002).  

Yeni yavru soğan oluşturma randumanı en fazla en düşük rakımda gerçekleşmiştir. 
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ABSTRACT:   Ricinus communis L. is important agricultural plant that can be used to 
medicinal and industrial aims. It can have a considerable contribution to industrial oil 

production. Since it has a high adaptability to adverse environmental conditions can be grown 

widely in Azerbayjan. This experiment was conducted to determine the investigation of 

important yield component of different castor bean genotypes in the Agricultural Research 
Station, of Urmia during the years 2007-2008 in a completely randomized block design with 

three replication. The plant characteristics were studied in number of grain per plant, 1000 

grains weight, percent of oil, grain and oil yield. Result showed that the effect of different 
genotype were significant on all of characteristics. The greatest 1000 grains weight (388.3 gr) 

observed at genotype of 80-29 and the least 1000 grains weight (205 gr) observed at genotype 

of 80-25. The greatest grain yield (2.1 t/ha) and oil yield (1.1 ton/ha) observed at genotype of 80 
-7 and the least grain yield (360 kg/ha) and oil yield (150 kg/ha) observed at genotype of 80-11-

1. So the genotype of 80 -7 recommend for west Azerbaijan.                                                                

Keywords: Genotype, yield, oil, castor bean.    

INTRODUCTION 

The castor-oil plant is easy to grow and is resistant to drought, which makes it an ideal 

crop for the extensive semi-arid regions globally. That area globally holds some twenty  million 

hectares of appropriate land that could yield up to 1.5 tons of castor beans per  hectare, 
compared to the global average of 750 kilos per hectare. Castor beans could become a farming 

alternative, providing income for over one hundred million people who suffer hunger in the 

poorest regions globally (Eugene, 1990). Recent studies and genetic improvements have 
increased the oil content of the castor bean from 24 to 48 percent. In comparison, soy is just 17 

percent. The plant has also been bred to mature at a shorter height. Whereas the castor-oil plant 

traditionally reaches three meters in height, making mechanized harvest difficult, there are now 

varieties that grow to just 1.7 meters. These short varieties are mostly commercing grown in 
Europe (Laureti et al, 1998). 

Highest yields of castor are produced under irrigation on fine or medium textured soils, 
and where low relative humidity prevails. Areas where soils are infested with the cotton root-rot 

fungus should not be considered for growing castor, because the plants are highly susceptible to 

this disease (Brigham and Spears 1961). At least a 140-day growing season is required to 
produce satisfactory yields of castor seed, and a 150 to 160-day season is more desirable. In arid 

mailto:S.najafi@urmia.ac.ir
mailto:Solmaznajafi.agri@gmail.com


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

472 

 

and semi arid regions the actual growing season to first harvest may be increased to 170 days 

(Laureti and Marras, 1995).   

The crop requires a loamy soil of medium texture. Castor beans do well on either alkaline 

or acid soils, as long as the subsoil is permeable and there is good drainage. Seed will not set if 

soil moisture is inadequate. Castor beans should not be planted in an area that is subject to 
erosion (Koutroubas et al, 2000).  The castor bean seed pod or capsule is spiny and it consists of 

three sections or carpels which split apart at maturity. One seed is obtained from each carpel and 

when the carpel dries and splits open, the seed is often thrown out with considerable force. The 

seeds of castor plants are shiny, having very beautiful and intricate designs. They are a little 
larger than pinto beans. The small, spongy structure at one end is called the caruncle, which 

helps the seeds in the absorption of water, when planted. The intricate designs on the seeds 

appear like human faces, finger prints or the spots on a leopard. It is amazing that no two seeds 
have exactly the same pattern. There is no doubt that castor bean seeds are among the most 

deadly seeds on earth, and it is their irresistible appearance that makes them so dangerous. The 

beautiful designs on castor seeds also exhibit infinite genetic variation. The seeds look like the 
bodies of ticks, particularly ticks satiated with blood (Robert and Charles. 1989). 

Seeds should be cleaned to remove foreign material, seeds with attached hulls, and 

damaged seeds. They should also be treated with a fungicide before planting. This is 
particularly important where there is a risk of low spring temperatures and high soil moisture 

immediately after planting. Thiram is the only registered seed treatment fungicide for use on 

castor beans. 

Castor beans should be planted in early May, about the same time as corn. Seedlings will 

emerge in 10 to 21 days (Koutroubas et al, 1999).  Good stands of castor beans require fairly 
heavy planting rates, because germination of the seed is usually rather low. Seeding at 10 to 14 

lb/acre will give a good stand, depending on the seed size and the height of the variety. Row 

width should be 38 to 40 in. with 8 to 12 in. between plants. Because of differences in 

germination rates and plant size, growers should calculate rates based on the seed lot. Seeds 
should be planted at a depth of 1 1/2 to 3 in. Because castor beans are oily and easily broken, 

they can clog machinery and cause irregular spacing. Most corn planters with an air metering 

system should perform well. Planters using metering plates will require plates with proper cell 
size. Always check the planting unit to ensure that excessive bean cracking or crushing is not 

occurring during planting (Tongoona, 1992).  

 Weeds cause problems in the castor bean harvest. They may clog machinery or push in 

front of the harvester and cause shattering of the castor beans. Volunteer corn plants present no 

special problem in the harvesting operations, but do add foreign material to the yield.    

 After harvest, break up the stalks mechanically and work them into the soil. The stalks 

deteriorate rapidly and furnish organic matter. Castor bean hulls, which are scattered over the 

field during harvest, are about equal to barnyard manure in fertilizer value (Shahin, 2002). 
Castor oil is popular for its use as a laxative. It is used in the production of medicines which 

cure skin problems. It is used to induce labor. Read more on castor oil induction. It can offer 

you relief from pain and many other problems like indigestion, irregularities in menstruation, 
etc. It is used to manufacture anti-inflammatory and anti-fungal medicines, various cosmetics, 

soaps, inks, lubricants, paints, plastics, brake fluids, etc. It helps soften artificial leather during 

manufacturing process (Koutroubas et al, 2000). 

About investigation of important yield components of different castor bean genotypes in 

Iran less information is available and regarding this subject is don’t research. Therfor this 

investigation is very essential for this region. 

http://www.buzzle.com/articles/castor-oil-induction.html
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MATERIAL AND METHODS 

This experiment was conducted in the Agricultural Research Station, of Urmia (at an 

altitude of 1325 m, is located at 37° 53' North and latitude, 45° 10' East longitude) during the 

years 2007-2008 in a completely randomized block design with three replication. Kaind of 
climate is hemi dry and moist whit cold and humid winter and whit warm and dried summer. In 

this area average of annual temperature is about 13.1°C. Jan and august are in the order coldest 

and warmest of seasons. Physical and chemical specification of soil is displayed in Table 1. The 
soil texture was loamy sandy and Ph=8 and the scope of organic matters and phosphorus are 

shortage. Usage of seeds was 12 local genotype of castor. Each plot consisted of 4 rows, 6 m 

long with 100 cm spaced between rows and 50 cm distance between plants on the rows. Plant 

density was 4 seed per m2. The date of planting was 2 may. About 16-20 day after planting 
seeds is germinated. In all cases, weeds were controlled by hand weeding and during of growth 

twice done weeding of weed. Also ten times done irrigation and period of irrigation was 10-15 

day and fertilizer application was 100 kg/ha of nitrogen. Harvesting started on 9 oct when all the 
capsules are dry and the leaves have fallen from the plants.  The plant characteristics were 

studied in number of grain per plant, 1000 grains weight, percent of oil, grain and oil yield. Seed 

oil concentration was determined by the Soxhlet apparatus. 

Table 1. Physical and chemical specification of soil are displayed 

Particulars 

of sample 

Depth Ec ph 
Organic 

carbon 

Total 

nitrogen 
sand Loam 

cla

y 
P K 

Cm ds\m  Per 100 kg×mg 

Sample 

compound 
30- 0  62/0  2 62/0  02/0  23 2 9 1/3  

82
0 

RESULTS AND DISCUSSION 

Result showed that the effect of different genotype were significant on all of 

characteristics.  

Number of grain per plant 

Effect of different genotype on number of grain per plant was significant (P<0.05). The 

greatest number of grain per plant at genotype of 80-18 (4288/3 grain per plant) and the least 

number of grain per plant observed at genotype of 80-16-1 whit 758 grain per plant.  

Anjami was reported that the greatest number of grain per plant was obtained from the 

irrigated conduction (Anjami, 2005) and Shahin was reported that effect of different genotype 

can to change  of number of grain per plant. (Shahin, 2002).  

Figere 1. Alteration of number of grain per plant in different castor bean genotypes 

 

d 

ab 

bcd 
cd 

d 

bcd 

bcd bcd 

a 

d 

bcd 

a 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

n
u

m
b

e
r
 o

f 
g
r
a
in

 p
e
r
 

p
la

n
t 

genotype 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

474 

 

Table 2. ANOVA for different castor bean genotypes 

  *: significant at 5% probability and  **: significant at 1% probability.  

1000 grains weight 

In this research effect of different genotype on 1000 grains weight was highly significant 

(P<0.01). The greatest 1000 grains weight (388.3 gr) observed at genotype of 80-29 and the 
least 1000 grains weight (205 gr) observed at genotype of 80-25. 

The genotype of 80-29 that the highest 1000 grains weight among cultivars are able to 
compare, can in addition to its genetic properties, due to the better use of environmental 

resources and longer term development, creates stronger plants and made more photosynthetic 

material is also. Result during grain filling, transfer material made of photosynthesis to sink of 

seed is possible that cause increased 1000 grains weight. Another researches reported that 1000 
grains weight of plants is genotype-dependent (Alizadeh and Carapetian 2006). 

Figere 2. Alteration of 1000 grains weight in different castor bean genotypes 

 

Percent of oil 

Effect of different genotype percent of oil was highly significant (P<0.01). The greatest 

percent of oil (61.3%) observed at genotype of 80-11-1 and the least percent of oil (30.3%) 

observed at genotype of 80-29. 
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David and Beevers in investigation whit heading of sucrose synthesis from acetate in the 
germination castor bean reported that amount of oil in seed of castor is adjective genetics but 

under the environmental conditions and crop operations and harvest time also placed (David and 

Beevers, 1961). The greatest percent of oil observed at genotype of 80-11-1, Because oil is 
among the seed storage compound and immediately after surgery pollination are stored in plant 

seeds, therefore, this genotype could also its genetic characteristics, with regional environmental 

conditions notice the favorable compared with other varieties adapted and because it raise its 
percent oil. 

Gahannavard in effect of different planting dates and plant densities on oil and protein 

yields of castor bean crop, reported that percent of oil in castor bean was 41.78 percent that was 
about planting date of may. (Gahannavard et al, 2009). Eugene in a study of cytochemical and 

developmental changes in micro bodies and related organelles of castor bean endosperm showed 

that the oil percent varied by genotype and environmental conditions (Eugene, 1990). 

Figere 3. Alteration of percent of oil in different castor bean genotypes 

 

Grain yield 

Effect of different genotype on grain yield was highly significant (P<0.01). The greatest 
grain yield (2.1 t/ha) observed at genotype of 80 -7 and the least grain yield (366 kg/ha) 

observed at genotype of 80-16-1. Grain yield of castor plant depends on number of plants per 

unit area, number of ear in the plant, number of capsule in the first of ear, number of grain in 

capsule and 1000 grains weight (Kittock et al, 1967). Lopez reported that number of grain and 
1000 grain weight are the most important factors of grain yield (lopez et al, 2000). So some 

phonological characteristics (Singh and Miller, 1981), morphological (Azcan et al, 2004) and 

physiological (Rousseaux et al, 2000) also can be an important role in grain yield. 

Figere 4. Alteration of grain yield in different castor bean genotypes 
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Oil yield 

Effect of different genotype on oil yield was highly significant (P<0.01). The greatest oil 

yield (1.1 ton/ha) observed at genotype of 80 -7 and the least oil yield (155 kg/ha) observed at 
genotype of 80-16-1. This result was reported by Gahannavard et al, 2009 and Koutroubas et al, 

2000. High temperature and water stress during the flowering and the formation of oil can be 

deleterious effects on oil yield (Kittock et al, 1967). Rezvani Mogaddam in review effect of 
planting date and different treatments fertilizer on yield, yield components and percent of grain 

oil of castor bean plant found that with delay in planting, percent of seed oil decreased (Rezvani 

mogaddam et al, 2009). So between oil and 1000 grain weight is positive correlation. Oil yield 

obtained from composition of grain yield and oil amount so can be concluded that reduce grain 
yield, to cause of oil yield will be reduced (Breidenbach et al, 1968). 

Fig. 5. Alteration of oil yield in different castor bean genotypes 
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ABSTRACT: In order to study the effect of Azotobacter and Azospirillum as a 

biofertilizer on oil variations and nutrient content of calendula (Calendula officinalis L.) under 
drought stress conditions, a field experiment was carried out as split plot with three replications. 

Treatments were end season water stress (irrigation disruption after first, second and third 

harvest and control as main plots) and amount of biological nitrogen (0, 3, 6 and 9 l/ha of 
biological nitrogen as sub plots). Analysis of variance showed the significant effect of 

biological nitrogen on the Na content in leaf (P≤0.01) and interaction effect of between 

irrigation and biological nitrogen effects on percentage and yield of oil in first, second and N 

content of leaf (Table 1). Means comparison indicated the highest yield of oil in first harvest 
(134.3 kg/ha) belonged to control treatment of irrigation disruption and 9l/ha of biological 

nitrogen. The highest yield of oil in second harvest (121.6 kg/ha) belonged to control treatment 

of irrigation disruption and 9l/ha of biological nitrogen. The highest nitrogen of leaf (3.39%) 
belonged to control treatment of irrigation disruption and 9l/ha of biological nitrogen. the 

highest Na of leaf (13.55 mg/g) belonged to 3 l/ha of biological nitrogen. 

Keywords: Azospirillum, Azotobacter, irrigation disruption, oil, pot marigold 

INTRODUCTION 

Pot marigold, Calendula officinalis L. is an aromatic herb that belongs to the Asteraceae family, is 

an annual herb. While the biennial form grows wild in the Southern, Eastern and Central Europe, the 

annual form is more widely cultivated [1]. Calendula can be broadly applied as an antiseptic, anti-

inflammatory and cicatrizing [3]. The main chemical constituents of C. officinalis included terpenoids, 

phenolic acids, flavonoids, isorhamnetin, carotenoids, glycosides, C vitamin and sterols [4]. Water 

deficiency is increasingly becoming a serious problem in agriculture in Iran whereas the national average 
annual precipitation is less than 249 mm. In such a situation drought management is an urgent necessity 

[6]. James et al. [8] suggested that the change of finite nutrient availability would have the largest impact 

in altering community and ecosystem properties rather than changes in water availability or efficiency of 

water utilization. The highest oil percentage was achieved under water stress conditions [9]. Azotobacter 

and Azospirillum are free-living N2-fixing bacteria that in the rhizospheric zone have the ability to 

synthesize and secret some biologically active substances that enhance root growth. They also increase 

germination and vigour in young plants, leading to improved crop stands [12]. Abbaszadeh et al. [13] 

indicated N fertilizer had significant effect on oil yield and oil percentage of balm. Rahmani et al. [14] 

indicated that application of N fertilizer significantly increased the yield compounds such as: oil 

percentage and oil yield. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effects of biological 

nitrogen and water stress on oil variations and nutrient content of Calendula officinalis. 

MATERIALS AND METHODS 

In order to study the effect of Azotobacter and Azospirillum as a biofertilizer on oil variations and 

nutrient content of calendula (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions, a field experiment 

was carried out as split plot with three replications. Experiment was conducted at the Research Farm of 

Urmia University (latitude 37.53 °N, 45.08 °E, and 1320 m above sea level), Urmia-Iran in 2010. 

Experimental units comprised of 10 lines of 2 meters long. Row to row and plant to plant spacing was 30 

and 5 cm, respectively. Treatments were end season water stress (irrigation disruption after first, second 

mailto:alirezapirzad@yahoo.com
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and third harvest and control as main plots) and amount of biological nitrogen (0, 3, 6 and 9 liter per 

hectare of biological nitrogen as sub plots). The seeds were inoculated with biological nitrogen included 

mixed of Azotobacter sp. and Azospirillum sp., and then were sown. To determine the yield of dried seed, 

plants were harvested from 2.5 m2 of the two middle rows of each plot. Seed oil determined by Soxhlet 

extractor with diethyl ether during 6 hours. The yield of seed oil was calculated by (Oil yield = Oil 

percentage × Seed yield) formula.  

Leaf Nitrogen Content was determined with the help of Kjeldahl method, available P was 

determined by spectrophotometer using red filter at 470 nm and available Leaf Potassium Content was 

determined by flame photometer [16].  

Analysis of variance (ANOVA) on data was performed using the general linear model (GLM) 

procedure in the SAS software. The Student-Neuman Keul's test (SNK) was applied to compare treatment 

means using the MSTATC software package. 

RESULTS 

Analysis of variance showed the significant interaction effect between irrigation and biological 

nitrogen on percentage and yield of oil in first and second harvest (P≤0.01) (Table 1). However, there was 
significant interaction effect between irrigation and biological nitrogen on the leaf nitrogen content 

(P≤0.01) (Table 2). 

Means comparison indicated that the highest percentage of oil in first harvest (23.83 %) belonged 

to irrigation disruption after first harvest and 9 liter per hectare of biological nitrogen, and lowest 

percentage of essential (11 %) was obtained from plants grown under control treatment (without irrigation 

disruption and without biological nitrogen). In each irrigation level, biological nitrogen caused in higher 
oil content compared to control treatment, without nitrogen fixing bacteria. Despite of increasing trend in 

oil content of all irrigation treatments along with raising of nitrogen, this increase was great in plants 

irrigated during growth season without any disruption (Figure 1-A). 

The highest percentage of oil in second harvest (22.5 %) belonged to irrigation disruption after 

third harvest and control treatment of biological nitrogen (0 liter per hectare), and lowest percentage of 
essential (10.26 %) belonged to irrigation disruption after third harvest and control treatment of biological 

nitrogen (0 liter per hectare). Here we obtained ascending trend in oil percent along with biological 

nitrogen increase, in all irrigation regimes. Application of 9 liter per hectare produced the highest 

percentage of seed oil of marigold in all irrigation levels (Figure 1-B). 

Because of oil yield formula (Oil yield = Oil percentage × Seed yield), changes of percentage and 

yield of seed oil showed the same trends along with irrigation and nitrogen treatments. So, the highest 

yield of oil in first harvest (134.3 kg/ha) belonged to control treatment of irrigation disruption and 9 liter 

per hectare of biological nitrogen, and lowest yield of oil (63.27 kg/ha) belonged to irrigation disruption 

after third harvest and control treatment of biological nitrogen, had no difference with irrigation 

disruption after third harvest and without biological nitrogen. Despite of increasing oil yield in first 

harvest along with higher amounts of nitrogen, this increase was greater in 6 and 9 liter per hectare in 

comparison with 3 liter per hectare. However, the severe stress (irrigation disruption at third harvest) 

caused to reduce the yield of seed oil more than mild water deficit stress (control and irrigation disruption 

after third harvest) (Figure 2-A).  

The same trends of oil yield in first and second harvest indicated that the highest yield of oil in 

second harvest (121.6 kg/ha) belonged to control treatment of irrigation disruption and 9 liter per hectare 

of biological nitrogen, and lowest yield of oil (46.6 kg/ha) belonged to irrigation disruption after first 

harvest and control treatment of biological nitrogen. In this harvest, reduction of oil yield was greater in 

control treatment of biological nitrogen tha the first harvest. However, 9 liter per hectare biological 

nitrogen maintains the yield of oil in highest amounts as well as first harvest. But, the oil yield in 3 and 6 

liter per hectare nitrogen was decline rather than first harvest (Figure 2-B). 

Means comparison indicated the highest content of leaf nitrogen (3.39 %) belonged to control 

treatment of irrigation disruption and 9 liter per hectare of biological nitrogen. The lowest content of leaf 

nitrogen (2.46 %) was obtained from irrigation disruption after first harvest and control treatment of 
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biological nitrogen, no difference with irrigation disruption after second harvest and control treatment of 

biological nitrogen. A considerable increase of leaf nitrogen was occurred in 6 and 9 liter per hectare 

biological nitrogen application for control treatment. But, the difference in nitrogen content along with 

biological nitrogen use was small for stress condition (irrigation disruption) (Figure 3). Under our 

experimental condition, Leaf Phosphorus Content and Leaf Potassium Content had no changes in range of 

our treatments. 

CONCLUSION 

In this study, we found that the end season water deficit (irrigation disruption) caused to reduce 

the percentage and yield of seed oil in Calendula officinalis. And sever stress (irrigation disruption at first 

> second > third harvest) led to a greater reduction in oil production. However, this reduction was rather 

in second harvest of seed than the first harvest, because of long time stress exposure. Water stress had 

significant effect on essential oil yield and essential oil percentage in Coriander (Coriandrum sativum) 

and highest, these characteristics were achieved under without stress conditions and also, highest oil 
percentage was achieved under water stress conditions [9]. Nitrogen is the major nutrient that influences 

plants yield and protein concentration. Abbaszadeh et al. [13] indicated N fertilizer had significant effect 

on oil yield and oil percentage of balm. Their results showed that highest oil yield was achieved under 

100 kg/ha N application and highest oil percentage was achieved under 50 kg/ha N application. 

Table 1: Evaluation of biological nitrogen influence on oil variations of Calendula (Calendula 

officinalis L.) under drought stress conditions 
 

Source of Variation 

 

 

df 

Oil percentage Oil yield 

 First harvest Second harvest First harvest Second harvest 

Replication 2 1.96 0.60 19.13 69.12 

irrigation disruption(A) 3 30.21** 24.13** 3199.41** 2513.91** 

Error 6 2.01 1.51 64.62 271.58 

Biological nitrogen(B) 3 64.88** 48.50** 2650.26** 194665** 

A×B 9 17.45** 18.30** 1092.25** 1449.77** 

Error 24 2.12 0.66 157.15 77.29 

Coefficient of Variance (%) 7.47 4.42 11.98 9.75 

* and ** Significant at P≤0.05, P≤0.01, respectively; df, degree of freedom 

 

 

Table 2: Evaluation of biological nitrogen influence on NPK variations of Calendula officinalis L. under 

drought stress conditions.  

 

Source of Variation 

 

df Means Squares (MS) 

Leaf Phosphorus 

Content 

Leaf Potassium 

Content 

Leaf Nitrogen 

Content 

Replication 2 0.006 0.68 0.020 

irrigation disruption(A) 3 0.071 0.49 0.35** 

Error 6 0.46 0.79 0.17 

Biological nitrogen(B) 3 0.092 0.39 0.058 

A×B 9 0.17 0.57 0.37** 

Error 24 0.23 0.66 0.065 

Coefficient of Variance (%)   16.68 17.55 8.92 

* and ** Significant at P≤0.05, P≤0.01, respectively; df, degree of freedom 
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Figure 1. Means comparison biological nitrogen influence on oil percentage in first harvest and second 

harvest of Calendula (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions. Error bars show the 

Standard deviation (SD). 

 

 

 
Figure 2. Means comparison biological nitrogen influence on oil yield in first harvest and second harvest 

of Calendula (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions. Error bars show the Standard 

deviation (SD). 
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Figure 3. Means comparison biological nitrogen influence on nitrogen contain of leaf of Calendula 

(Calendula officinalis L.) under drought stress conditions. Error bars show the Standard deviation (SD). 
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Abstract:  

To evaluate the effect of water stress on yield and storage capability of German chamomile, 

Matricaria chamomilla L., a field experiment was conducted at the experimental field of Urmia 

University, Iran in 2010. Water stress treatments of irrigation after 30, 60, 90 and 120 mm evaporation 

from pan class A, were arranged as randomized complete block design with six replications. The 

harvested material was stored for five years and essential oil was extracted yearly. Results showed a 

significant effect of irrigation on dried flower yield, biological yield and essential oil yield. The highest 

yields (1347 kg/ha and 10084 g/ha) and lowest (952.2 kg/ha and 6672 g/ha) yields of dried flower and 

essential oil were obtained from irrigation after 60 and 120 mm evaporation from pan, respectively. The 
minimum biological yield (1934 kg/ha) resulted from irrigation after 120 mm evaporation, but the other 

three irrigation regimes produced more biomass. Results from stored plant material showed a significant 

effect during storage on essential oil percentage, yield of essential oil, harvest index of essential oil, 

reduction of essential oil percentage and yield. Means comparisons from the 5-year data indicated that the 

highest percentage and yield of essential oil (0.715% and 8442 g/ha) was observed at first year. After that, 

there was a 27% reduction trend in essential oil percentage to the 5-year storage result. So, the lowest 

essential oil content and yield (0.194% and 2335 g/ha) was obtained from flowers at the fifth year of 

storage. Harvest index of essential oil was directly related to essential oil yield because of a consistency 

of biological yield for the duration of the experiment.  

Key words: Chamomilla recutita, dried flower yield, excess water, storage quality, water deficit 

INTRODUCTION 

Chamomile (Matricaria chamomilla L.), Family: Asteraceae, commonly known as 

German, Hungarian or small chamomile is a native of Europe (Singh, 1982). Matricaria 

chamomilla is an important medicinal plant that has multi-therapeutic, cosmetic, and nutritional 
values; established through years of traditional and scientific application (Schilcher, 1987). 

German chamomile essential oil obtained from flower heads, either by steam distillation or by 

solvent extraction, varies from 0.24% to 1.9% in fresh plant tissue. The deep, ink-blue 

characteristic of German chamomile oil is due to azulenes, which bears no correlation to the 
total oil distilled from the plant (Mechler and Ruckdeschel, 1980). The highest essential oil and 

prochamazulene concentrations are obtained after drying plant material in shade at 22
°
 to 25

°
C 

(Schmidt et al., 1991). Slight losses (up to 7%) of prochamazulene, with no reduction in plant 
essential oil content, occur with drying in a stationary bulk dryer with active ventilation at 40

◦
 to 

45
◦
C. In another study, the greatest loss of active compounds in the essential oil generally 

resulted from storage of plant material at −6
◦
 to 25

◦
C and 55% to 95% humidity (Walenciak and 

Korzeniowski, 1983). Water, as an important effective factor on plant growth and secondary 

metabolite production, increases levels of all of the compounds analyzed, particularly some of 
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the phenolic compounds. Large quantities of medicinal plants are wasted during operations such 

as logging, chipping during semi-processing, powdering of leaves and tender stems during 

drying, there can be a loss of small particles during bundling and transportation and a certain 
percentage during washing. Documentation of the ideal season for harvest and storage is 

necessary to protect the active plant properties and to preserve their optimum therapeutic value 

(Franke and Schilcher, 2005). 

There is visible remarkable deterioration during storage (Krishnamurthy, 1993; Tajuddin 

et al., 1996). But there were few studies on reduction of essential oil quality and quantity in long 

time storage period in health condition. And there were no report on the effect of varying water 
availability (irrigation regimes) on the maintenance potential of chamomile essential oil 

percentage during long storage period. Based on current knowledge, information on the 

response of Matricaria chamomilla, quantity and quality of herbal raw material tissue, to 
different irrigation regimes and storage periods is scarce. Therefore, the main objective of this 

study was to evaluate the effects of different irrigation regimes on yield of essential oil, and 

however on storage capability of dried flower (changes in percentage, yield and harvest index of 
essential oil) during long term (5 year) storage.    

MATERIALS and METHODS 

This research was conducted at the experimental field of the Department of Agronomy and Plant 

Breeding of Faculty of Agriculture of Urmia University (latitude 37.53 º N, 45.08 º E, and 1320 m above 

sea level), Urmia, Iran in 2005. The research consisted of two experiments; firstly, a field experiment was 
conducted and secondly, tests on the harvested material after 1 to 5 years’ storage. In the first experiment, 

the treatments were irrigation after 30, 60, 90 and 120mm evaporation from pan class A with six 

replications. Matricaria chamomilla L. c.v. Bodegold, a tetraploide variety seeds were planted on 1st May 

2005. Plant growth was continuously monitored for the duration of the experiment by the mechanical 

control of weeds. The harvested crop consisted of freshly gathered typical flower heads, with 

approximately 10% of flowers containing fragments of small flower stalks, which were up to 30 mm 

long. Flower heads were picked when they were fully developed and dried in a shady place. Flowers were 

hand harvested at the medium stage of development and dried at 25 ºC for 72 h (Bottcher et al., 2001).  

In the second experiment, harvested dried flowers were stored at 25° C for 5 years. The air-dried 

parts of chamomile (15g of the dry sample) were hydro-distilled in a Clevenger-type apparatus in 1000 

mL round bottomed flask with 600 mL deionized water for 4 h (Salamon, 1992). The essential oil was 

extracted each year along with 5 years.   

Statistical evaluation was performed using SAS software package, version 9.1. The effects of the 

irrigation regimes were analyzed with an analysis of variance test. The comparison of means was carried 

out with Student-Neuman Keul's test. 
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RESULTS 

Field experiment (first year) 

Results of data analysis of variance, from the field experiment showed significant effect 

of irrigation on dried flower yield (P≤0.05), biological yield (P≤0.01) and essential oil yield 

(P≤0.01) (Table 1). 

Means comparison indicated that the highest yield of dried flower (1347 kg/ha) was 

obtained from irrigation after 60 mm evaporation from pan class A. This greatest yield had no 
significant difference with yield of flower obtained from irrigation after 30 and 90 mm 

evaporation. But, the lowest yield of dried flower (952.2 kg/ha) was obtained from plants 

irrigated on 120 mm evaporation from pan. Regression function of dried flower yield along with 
irrigation was a binomial function with R2=0.9596 (Figure 1-A).  

The minimum biological yield of German chamomile (1934 kg/ha) belonged to the most 

strength stress, irrigation after 120 mm evaporation from pan class A. But, the other three 
irrigation regimes (irrigation after 30, 60 and 90 mm evaporation) produced the maximum 

biomass (3464 kg/ha). Trends in biomass changes along with irrigation showed binomial 

regression with R2=0.8792 (Figure 1-B). 

Similarity of changes in essential oil yield and dried flower yield indicated that the 

highest yield of essential oil (10084 g/ha) was obtained from irrigation after 60 mm evaporation 
that had any significant differences with yield of irrigation after 30 and 90 mm evaporation. But, 

the most strength stress, irrigation after 120 mm evaporation caused the lowest yield of essential 

oil (6672 g/ha). A binomial function between irrigation and yield of essential oil was made 

apparent by the means comparison (R2=0.9357) (Figure 1-C).  

Storage (five years) 

Data analysis of variance of plant material (dried flower obtained from field experiment) 

stored for five years showed significant effect of storage on essential oil percentage, yield of 
essential oil, harvest index of essential oil, reduction of essential oil percentage and yield (Table 

2). 

Means comparison of data from 5-year storage indicated that the highest percentage of 

essential oil (0.715%) was observed at first year (harvesting year). After that, despite non-

significant difference for second and third year’s essential oil contents, there was a reduction 
trend in essential oil percentage along with that of 5 years’ storage. So, the lowest essential oil 

content (0.194%) was obtained from flowers at the fifth year of storage. A polynomial equation 

of degree 3 (y = -0.0286x3 + 0.2685x2 - 0.855x + 1.3238; R2 = 0.9809), showed the reduction 

as results of an analysis of variance (Figure 2-A). 

Changes in essential oil yield, as for the results of oil content, showed a decreasing 

direction from the first to the fifth year of storage. We observed the minimum essential oil yield 
(2335 g/ha) in the fifth year of storage compared with the control (8442 g/ha). Polynomial 

equation between storage time (year) and oil yield was degree 3 (y = -339.92x3 + 3182x2 - 

10081x + 15596; R2 = 0.9746) (Figure 2-B). 

Harvest index of essential oil (HI; proportion of economic yield as the results for essential 

oil to total aerial dry matter), had a direction like essential oil yield because of consistency of 

biological yield for the duration of the experiment. So, the maximum (0.303%) and the 
minimum (0.083%) HI of essential oil from German chamomile was obtained at the first and 

fifth years of the experiment, respectively. This 27% reduction of essential oil was underlined 
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with polynomial equation of degree 3 (y = -0.0115x3 + 0.1079x2 - 0.3452x + 0.5491; R2 = 

0.9785) (Figure 2-C).  

Reduction in essential oil content and yield compared to the control (first year of harvest) 

was significant and the highest reduction was recorded after storage for 5 years (73.23%). 

Polynomial equation of degree 3 (y = 4.0905x3 – 38.235x2 + 120.91x – 85.91; R2 = 0.9818) 
showed this increasing trend (Figures 2-D and 2-E).  

Table 1. Analysis of Variance of Yield and Harvest Index of Matricaria recutita L. affected by 

irrigation. 

Source of Variation df 
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er 
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Y
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H
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est In
d
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o
f E

ssen
tial O

il 

Replication 5 47141.9ns 123626.0ns 0.005ns 0.002ns 0.008ns 0.007ns 

Irrigation 3 172697.3
*
 2618468

**
 0.02

ns
 0.006

ns
 0.035

**
 0.029

ns
 

Error 15 43266.7 394476 0.014 0.005 0.006 0.014 

Coefficient of Variation(%) 17.65 21.78 7.21 9.67 1.98 4.80 

df, degree of freedom;  ns, * and ** ; non-significant, significant at P≤5% and P≤1%.   

Table 2. Analysis of variance of Yield and Harvest Index of Matricaria recutita L. affected by 

irrigation and Storage time.      

Source of Variation df 
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Replication 5 0.0004ns 0.068* 0.046 ns 0.042ns 0.04ns 

Storage 4 0.077** 1.176** 1.155** 13.57** 13.6** 

Irrigation 3 0.002 ns 0.256** 0.083 * 0.055ns 0.06ns 

Storage×Irrigation 12 0.001
 ns

 0.019
 ns

 0.018
 ns

 0.063
ns

 0.06
ns

 

Error 95 0.001 0.026 0.030 0.043 0.04 

Coefficient of Variation(%) 21.22 4.42 7.93 15.68 15.7 

df, degree of freedom;     ns, * and ** ; non-significant, significant at P≤5% and P≤1% .  
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Figure 1- Means comparison of Dried flower yield (A), Biological yield (B) and Essential 

oil yield (C) of German chamomile under irrigation regimes at first year. The same 

letters showed non-significant differences.  
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Figure 2- Means comparison of Essential oil 

percentage (A), Essential oil yield (B), Harvest 

Index of essential oil (C), Reduction of essential oil 

percentage (D) and Reduction of essential oil yield 

(E) of German chamomile During Five storage 

year. The same letters showed non-significant 

differences. 
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ABSTRACT: To evaluate the effect of varying concentrations of iron and zinc on the yield and 

assimilate partitioning in Pimpinella anisum, a factorial experiment was conducted at the Urmia 

University. Treatments included Iron (0, 2, 4 and 6 g/l) and Zinc (0, 2, 4 and 6 g/l) concentrations were 

arranged at randomized complete block design with three replications. Analysis of variance showed the 

significant effect of zinc on harvest index of essential oil. Interaction effect between iron and zinc was 

significant on percentage of essential oil, the yield of essential oil, biological yield. The means 

comparisons showed the highest yield of biomass (2652 kg/ha) was obtained from foliar application of 6 

g/l iron and 4 g/l zinc followed by 6 g/l iron and 0 g/l zinc. The highest (5.21%) and the lowest (2.55%) 

essential oil content were obtained from 6 and 0 g/l of iron foliar application in 2 g/l of zinc treatment, 

respectively. The highest yield of essential oil (49.83 kg/ha) was obtained from 6 and 4 g/l of iron and 

zinc application. The lowest (18.35 kg/ha) yield of essential oil was obtained from 2 and 0 g/l of iron and 

zinc foliar application, respectively. Changes in the yield of biomass and essential oil led to the lowest 
harvest index (HI) of essential oil in control treatment (0 g/l zinc foliar spray), that it was the same with 2 

g/l zinc, in value. While, the higher concentrations of zinc caused in arising ratio of essential oil harvest 

index, so the highest HI (2.71%) belonged to 6 g/l of zinc application. The binomial regression (y = 

0.04x2 + 0.044x + 1.91; R2 = 0.9834) showed the increasing trend in harvest index.  

Keywords: Essential oil, Harvest Index, Micronutrients, Pimpinella anisum 

INTRODUCTION 

Anise (Pimpinella  anisum  L.) is an annual herb indigenous to Iran,  India, Turkey and many 

other warm  regions  in  the world. Anise  oil  contains anothole  (85  %)  as  an  active  ingredient,  in  

addition  to eugenol, methylchavicol, anisaldehyde and estragole. Anise has been used as a carminative, 

antiseptic, antispasmodic, expectorant, stimulant, and stomachic. In  addition,  it has been used  to 

promote  lactation  in nursing mothers  and  as  a medicine  against  bronchitis  and  indigestion. Oil of 

anise is used today as an ingredient in cough medicine and lozenges and is reported to have diuretic and 

diaphoretic properties (Ciftci et al., 2005; Simon et al., 1984).  

A small amount of micronutrients, particularly zinc (Zn) and iron (Fe) applied by foliar spraying 

increases significantly the yield of crops (Sarkar et al., 2007; Wissuwa et al., 2008), especially in 

environmental stress condition (Sultana et al., 2001; Khan et al., 2003, Cakmak, 2008). Iron in enzymes 

structure, Cytochromes, ferredoxine, Superoxide  Dismutase  (SOD),  Catalase  (CAT), peroxidase  and 

nitrate  reductase, play dominant roles in oxidoredox reactions of photosynthesis and respiration. The 

deficiency of Fe in plants causes significant changes in the plant metabolism and induces chlorosis, 

especially in young leaves and leads to very low reutilization (Kabata-Pendias and Pendias, 1999). Zinc is 

an essential trace element for every living organism, so that about 200 enzymes and transcription factors 

require zinc as a functional component (Grotz and Guerinot, 2006). Zinc plays an important role in 

protein and carbohydrate synthesis and takes part in metabolism regulation of saccharides, nucleic acid 
and lipid metabolism. Zinc deficiency causes to inhibition of cell growth and proliferation. Growth 

symptoms of Zn toxicity in plants, generally, are similar to those of zinc deficiency. The toxic 

concentrations of Zn negatively affect photosynthetic electron transport and photophosphorylation and 

have an effect on the photosynthetic enzymes. One of the primary mechanisms of Zn toxicity may be an 
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increased permeability of root membranes, which will cause nutrients to leak out from the roots (Kabata-

Pendias and Pendias, 1999).  

 

In P. anisum, 80 to 100 kg K2O/ha and 50 to 70 kg P2O5/ha have proven to be favorable. About 20 

to 30 kg N/ha given some weeks after emergence has proven to be successful (Jodral, 2004). But, there 

was no report on the effect of Fe and Zn on the growth of P. anisum. Results of Ghasemian et al. (2010) 

showed that 40 kg/ha zinc and 50 kg/ha iron application led to the highest seed yield, biological yield and 

yield components such as grain number and seed weight per plant, pod number, in comparison with 

control treatment. 

The main objective of this study is evaluation of iron and zinc foliar applications in different 

amount on the yield and essential oil of Pimpinella anisum. 

MATERIALS AND METHODS 

A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three 
replications. Experiment was conducted at the Research Farm of Urmia University with latitude of 37.53 

°N, 45.08 °E, and 1320 m above sea level in 2010. Experimental units in each replication comprised of 6 

line of 2.3 meters long. Inter-row and intra-row spacing were 0.3 and 0.05 meters, respectively. 

Treatments were Iron and Zinc foliar application (0, 2, 4 and 6 g/l).  

To determine the yield of seed, plants were harvested from 2 m2 of the three middle rows of each 

plot, and threshed manually. The harvested crop consisted of typical freshly gathered flower heads. Seeds 

gathered from each experimental unit firstly, air dried and weighed dry flower heads. Distilled water (250 

CC) was added to 25 gram of powdered seeds obtained from each plot, and was hydro distilled for 3 
hours using a Clevenger-type apparatus (Clevenger, 1928). Biological yield was measured by weighing 

above ground parts of all 2 m2 of the three middle rows of each plot, dried at 72 ◦ C for 48 hours.   

Harvest index was calculated as total essential oil divided by total above-ground plant dry weight 

for harvest index of essential oil production. 

Essential oil harvest index= (essential oil yield / biomass yield)×100 

Analysis of variance (ANOVA) on data was performed using the general linear model (GLM) 

procedure in the SAS software.  The Student-Neuman Keul's test (SNK) was applied to compare 

treatment means using the MSTATC software package. 

RESULTS 

Analysis of variance showed the significant effect of zinc on harvest index of essential oil 

(P≤0.05). Interaction effect between iron and zinc was significant on percentage of essential oil, the yield 

of essential oil, biological yield (P≤0.01) (Table 1).  

Table 1. Analysis of variance the essential oil percentage, oil yield, biological yield, harvest 

index of essential oil of Pimpinella anisum L. affected by Iron and Zinc amounts.   

Source of Variation df 
Percentage of 
Essential Oil 

Essential Oil 
Yield 

Biological 
Yield 

Harvest Index 
of 

Essential Oil 

Replication 2 0.38ns 0.26ns 45690.2ns 0.0011ns 

Iron 3 3.31** 41.87** 29384.2** 0.016ns 

Zinc 3 1.16** 23.45** 15755.8** 0.029* 

Iron×Zinc 9 1.06** 7.02** 12012.6** 0.011ns 

error 30 0.14 0.73 14520 0.0079 

Coefficient of Variation (%) 9.54 6.78 16.58 24.51 

ns, * and ** ; non-significant, significant at 5 and 1% ; df, degree of freedom 
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The means comparisons showed the highest yield of biomass (2652 kg/ha) was obtained from 

foliar application of 6 g/l iron and 4 g/l zinc followed by 6 g/l iron and 0 g/l zinc. And the lowest 

biological yield (716 kg/ha) belonged to 0 g/l iron and 6 g/l zinc. In control treatment of iron (0 g/l), 

biomass yield was aroused by 2 and 4 g/l, and then decrease in 6 g/l of zinc application. In 2 and 4 g/l of 

iron treatment, this increasing trend of biomass yield was occurred at 4 and 6 g/l zinc (Fig. 1-I).  

The highest (5.21%) and the lowest (2.55%) essential oil content were obtained from 6 and 0 g/l 

of iron foliar application in 2 g/l of zinc treatment, respectively. In 6 g/l iron, essential oil percentage 

increased by 2 g/l zinc and then reduced after this concentration. But in 0, 2 and 4 g/l a reduction percent 

was observed at 2 g/l of zinc compared to control (Fig. 1-II).  

The highest yield of essential oil (49.83 kg/ha) was obtained from 6 and 4 g/l of iron and zinc 

application. The lowest (18.35 kg/ha) yield of essential oil was obtained from 2 and 0 g/l of iron and zinc 

foliar application, respectively. In 0, 2 and 4 g/l zinc treatments, there were an increasing trend in oil yield 

from 0 to 6 g/l iron foliar sprays. But, in 6 g/l of zinc spray, a reduction yield was occurred at 4 g/l of iron 

treatment (Fig. 1-III).  
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Fig. 1. Means comparisons of biomass yield (I), Essential oil content (II) and Essential oil yield (III) of 

Pimpinella anisum L. at varying concentrations of iron and zinc foliar sprays. The same letters shows 

non-significant differences. 
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Changes in the yield of biomass (Fig. 1-I) and essential oil (Fig. 1-III) led to the lowest harvest 

index of essential oil in control treatment (0 g/l zinc foliar spray), that it was the same with 2 g/l zinc, in 

value. While, the higher concentrations of zinc caused in arising ratio of essential oil harvest index, so the 

highest HI (2.71%) belonged to 6 g/l of zinc application. The binomial regression (y = 0.04x2 + 0.044x + 

1.91; R2 = 0.9834) showed the increasing trend in harvest index (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Means comparisons of harvest index of essential oil of Pimpinella anisum L. at different 

concentrations of zinc foliar sprays. The same letters shows non-significant differences. There is a 

binomial regression between zinc concentration and harvest index.  
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ABSTRACT: To evaluate the effect of varying concentrations of iron and zinc on the nutrients 

uptake (leaf nitrogen, phosphorus, potassium, iron and zinc) in Pimpinella anisum, a factorial experiment 

was conducted at the Urmia University. Treatments included Iron (0, 2, 4 and 6 g/l) and Zinc (0, 2, 4 and 

6 g/l) concentrations were arranged at randomized complete block design with three replications. 

Interaction effect between iron and zinc was significant on leaf zinc, leaf nitrogen, leaf phosphorus, leaf 

potassium and leaf iron. The highest leaf iron content (4.89 mg/g dry matter) was obtained at 6 g/l of iron 
and zinc foliar application, and the lowest leaf iron content (0.45 mg/g dry matter) was obtained at 0 g/l 

iron and 4 mg/l zinc sprays. There was a sharp rise of leaf zinc by higher amounts of iron and zinc foliar 

sprays. Therefore, the highest (0.52 mg/g dry matter) content of leaf zinc was obtained from 2 and 6 mg/l 

of iron and zinc applications, respectively. Any deviation from this optimal point caused in the reduction 

of leaf zinc content, so the minimum zinc of leaf (0.01 mg/g dry matter) was observed at 0 and 4 mg/l of 

iron and zinc application. The highest leaf zinc content belonged to 6 mg/l of iron foliar spray at all levels 

of zinc application. The highest leaf nitrogen content (3.57 %) was obtained from 2 and 6 g/l of iron and 

zinc applications, and the lowest leaf nitrogen content (2.72 %) was obtained from 4 and 0 g/l of iron and 

zinc, respectively. The highest leaf phosphorus (10.15 mg/l) was obtained from 0 and 4 g/l of iron and 

zinc applications, and the lowest phosphorus (3.72 mg/l) was obtained from 4 and 6 g/l of iron and zinc 

foliar applications, respectively. The highest leaf potassium (0.79 mg/l) was obtained from 0 and 4 g/l of 
iron, followed by 6 g/l of iron foliar sprays, in 2 g/l of zinc application (0.60 mg/l). All of other treatments 

produced leaves with the minimum amount of potassium. 

Keywords: Iron, Nitrogen, Pimpinella anisum, Posphorus, Potassium, Zinc 

INTRODUCTION 

Anison was known to the ancient Greeks, and the Greek physician Pedanius Dioscorides 

mentioned the use of aniseed in medicine and that he preferred aniseed from Crete, with the Egyptian 
material as his second preference (Jodral, 2004). Anise (Pimpinella  anisum  L.) is an annual herb 

indigenous to Iran,  India, Turkey and many other warm  regions  in  the world. The aniseed could be 

used up to 4 % level in laying quail diets with beneficial effects on immune responses. Antibody levels 

were increased by aniseed positively (Bayram et al., 2007). The powdered seed is largely employed in 

condition and other condiments for horses (Jodral, 2004). 

Iron in enzymes structure, Cytochromes, ferredoxine, Superoxide  Dismutase  (SOD),  Catalase  

(CAT), peroxidase  and nitrate  reductase, play dominant roles in oxidoredox reactions of photosynthesis 

and respiration. The deficiency of Fe in plants causes significant changes in the plant metabolism and 

induces chlorosis, especially in young leaves and leads to very low reutilization (Kabata-Pendias and 

Pendias, 1999). Zinc is involved in a wide variety of metabolic processes, including carbohydrate, lipid, 

protein and nucleic acid synthesis and degradation. It does this through a large mosaic of Zn-binding 

motifs that orchestrate all aspects of metabolism (Auld 2001). Zinc mobility in phloem is relatively high, 

at least in wheat (Haslett et al. 2001, Riesen and Feller 2005). Zinc has high phloem mobility from leaves 

mailto:alirezapirzad@yahoo.com


Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

500 

 

to roots, stems and developing grain, and from one root to another (Rengel 2001). Tissue demand for Zn 

is a regulator of Zn phloem transport. Loading of Zn into developing wheat grain occurs mostly in 

phloem, with the transfer from xylem to phloem in the rachis and the peduncle (Pearson et al. 1995).  

There was no report on the effect of Fe and Zn on the growth of P. anisum. Results of Ghasemian 

et al. (2010) showed that 40 kg/ha zinc and 50 kg/ha iron application led to the highest seed yield, 
biological yield and yield components such as grain number and seed weight per plant, pod number, in 

comparison with control treatment. 

Understanding the regulation of Fe and Zn uptake and transport and the role of Fe and Zn in 

metabolism will be crucial in using biotechnology to enhance nutrients accumulation in Anise plants. 

Then, the main objective of this study is evaluation of iron and zinc foliar applications in different amount 

on the accumulation of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, iron and zinc) in leaves of Pimpinella 

anisum. 

MATERIALS AND METHODS 

A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three 

replications. Experiment was conducted at the Research Farm of Urmia University with latitude of 37.53 

°N, 45.08 °E, and 1320 m above sea level in 2010. Experimental units in each replication comprised of 6 

line of 2.3 meters long. Inter-row and intra-row spacing were 0.3 and 0.05 meters, respectively. 

Treatments were Iron and Zinc foliar application (0, 2, 4 and 6 g/l).  

Leaf Nitrogen Content was determined with the help of Kjeldahl method, available P was 

determined by spectrophotometer using red filter at 470 nm and available Leaf Potassium Content was 

determined by flame photometer (Piper, 1966).  

Fully expanded leaves harvested and air-dried at 85 ºC in order to determine Fe and Zn. One gram 

dried and finely ground plant material was transferred to a porcelain crucible and combusted in a muffle 

furnace with an inner volume of 5 L at 470 °C for 12 h. After cooling down to room temperature, 10 mL 

4 M HNO were added to dissolve the remaining ash. Two hours later 40 mL of deionisate water were 

added and the samples filtered through MN 614 filter into polyethylene bottles (Schnug and Haneklaus, 
1997). After ashing, insoluble residues were quantified relatively by estimating the area of the filter 

papers covered with soot by means of the MOCHA image processing system (Rundel, 1992). Fe and Zn 

were analyzed by means of atomic absorption spectroscopy (AAS) employing atomization in an 

air/acetylene flame (Schnug, 1982). 

Analysis of variance (ANOVA) on data was performed using the general linear model (GLM) 

procedure in the SAS software.  The Student-Neuman Keul's test (SNK) was applied to compare 

treatment means using the MSTATC software package. 

RESULTS 

Analysis of variance showed the significant effect of zinc on harvest index of essential oil 

(P≤0.05). Interaction effect between iron and zinc was significant on percentage of leaf zinc, leaf 

nitrogen, leaf phosphorus, leaf potassium (P≤0.01) and leaf iron (P≤0.05) (Table 1).  

Table 1. Analysis of variance the the content of leaf nutrients (iron, zinc, nitrogen, phosphorus 
and potassium) of Pimpinella anisum L. affected by Iron and Zinc amounts.   
Source of Variation df Leaf 

 Iron 
Leaf 
 Zinc 

Leaf 
Nitrogen 

Leaf 
Phosphorus 

Leaf 
Potassium 

Replication 2 0.40ns 0.0006ns 0.001ns 0.68ns 0.0038ns 

Iron 3 4.28** 0.04** 0.18** 11.27** 0.047** 

Zinc 3 2.54ns 0.044** 0.05** 17.95** 0.082** 

Iron×Zinc 9 2.46* 0.015** 0.10** 38.83** 0.033** 

error 30 0.87 0.0036 0.0006 0.046 0.0076 

Coefficient of Variation (%) 59.6 7.33 0.8 10.96 13.53 

ns, * and ** ; non-significant, significant at 5 and 1% ; df, degree of freedom 
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The highest leaf iron content (4.89 mg/g dry matter) was obtained at 6 g/l of iron and zinc foliar 
application, and the lowest leaf iron content (0.45 mg/g dry matter) was obtained at 0 g/l iron and 4 mg/l 

zinc sprays. These results show the increasing trend in iron accumulation in leaves by higher 

concentrations of iron and zinc, so that the lower leaf iron was observed at 0 mg/l of all zinc application 

treatments. While there was a reduction of leaf iron obtained from 2 and 4 mg/g of zinc sprays compared 

with control treatment (Fig. 3-I). This reduction could have been because of higher biomass than control 

treatment (Fig. 1-I).  

The Pimpinella anisum was the more sensitive to zinc accumulation than iron. So that there was a 

sharp rise of leaf zinc by higher amounts of iron and zinc foliar sprays. Therefore, the highest (0.52 mg/g 

dry matter) content of leaf zinc was obtained from 2 and 6 mg/l of iron and zinc applications, 

respectively. Any deviation from this optimal point caused in the reduction of leaf zinc content, so the 

minimum zinc of leaf (0.01 mg/g dry matter) was observed at 0 and 4 mg/l of iron and zinc application. 

The highest leaf zinc content belonged to 6 mg/l of iron foliar spray at all levels of zinc application (Fig. 

1-II).  

 

 

Fig. 1. Means comparisons of leaf iron (I) and zinc content (II) of Pimpinella anisum L. at varying 

concentrations of iron and zinc foliar sprays. The same letters shows non-significant differences. 
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The highest leaf nitrogen content (3.57 %) was obtained from 2 and 6 g/l of iron and zinc 

applications, and the lowest leaf nitrogen content (2.72 %) was obtained from 4 and 0 g/l of iron and zinc, 

respectively. In 0, 2 and 4 g/l of iron, the highest leaf nitrogen content belonged to 6g/l zinc application. 

While, 6 g/l of iron led to higher leaf nitrogen obtained from 0 g/l of zinc spray (Fig. 2-I). 

The highest leaf phosphorus (10.15 mg/l) was obtained from 0 and 4 g/l of iron and zinc 

applications, and the lowest phosphorus (3.72 mg/l) was obtained from 4 and 6 g/l of iron and zinc foliar 

applications, respectively. In 0 and 6 g/l of zinc, the leaf phosphorus was in lower percentage, because of 

deficit and excess zinc, respectively. Despite of the highest phosphorus observed in plants without any 

iron application, in 2 and 4 g/l of zinc sprays, reduction in 2 g/l zinc is slower than 6 g/l of zinc 

application (Fig. 2-II). 

The highest leaf potassium (0.79 mg/l) was obtained from 0 and 4 g/l of iron, followed by 6 g/l of 

iron foliar sprays, in 2 g/l of zinc application (0.60 mg/l). All of other treatments produced leaves with the 

minimum amount of potassium (Fig. 2-III). 
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Fig. 2. Means comparisons of nitrogen (I), phosphorus (II) and potassium (III) content of Pimpinella 

anisum L. leaves at varying concentrations of iron and zinc foliar sprays. The same letters shows non-

significant differences. 
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Abstract: To evaluate effect of irrigation disruption on the harvest index of oil and seed of 

Calendula officinalis L., an experiment was conducted as split plot at the Research Farm of Faculty of 

Agriculture, Urmia University (latitude 37.53 °N, 45.08 °E, and 1320 m above sea level) in 2010. 

Treatments included end season water deficit (irrigation disruption at first, second, third harvest and 

without disruption as control) as main plot and amount of biological nitrogen (0, 3, 6, and 9 liter per 

hectare of biological nitrogen included Azotobacter and Azospirillum sp.) as sub plot were arranged in 

randomized complete block design with three replications. Data analysis of variance showed the 

significant interaction effect between irrigation disruption and biological nitrogen on oil and seed harvest 

index in first harvest, second harvest and total harvest. The highest oil harvest index in first harvest (0.030 

%), second harvest (0.026 %) and total (0.054 %) belonged to irrigation disruption after first harvest and 
9 l/ha of biological nitrogen. The highest seed harvest index in first harvest (0.13 %), second harvest (0.12 

%) and total (0.25 %) belonged to irrigation disruption after third harvest and 9 l/ha of biological 

nitrogen. 

Keywords: Azospirillum, Azotobacter, Harvest index, Irrigation disruption, Pot marigold. 

INTRODUCTION 

Calendula officinalis L is an aromatic herb that belongs to the Asteraceae Family, is an annual 

herb. While the biennial form grows wild in the Southern, Eastern and Central Europe (Van Wyk and 

Wink, 2004). The main chemical constituents of C. officinalis included terpenoids, phenolic acids, 

flavonoids, isorhamnetin, carotenoids, glycosides, C vitamin and sterols (Re et al., 2009). 

Chemical fertilizers have contributed significantly toward the pollution of water, air and soil. So 

the current trend is to explore the possibility of supplementing chemical fertilizers with organic ones that 

are ecofriendly and cost-effective. The use of biological nitrogen fixation by living nitrogen fixers will 

help minimize use of chemical nitrogen fertilizer and to improve plant growth to decrease the production 

cost and environmental risk (El-Hawary et al., 2002). Azotobacter and Azospirillum are products 
containing living cells of different types of microorganisms (Vessey, 2003; Chen, 2006). A positive effect 

of Azotobacter on yield and yield components has been reported in Apium graveolense (Migahed et al., 

2004). 

Water deficiency, especially end season water deficit, is increasingly becoming a serious problem 

in agriculture in Iran whereas the national average annual precipitation is less than 249 mm. In such a 

situation drought management is an urgent necessity (Salami et al., 2009). Abbaszadeh et al. (2006) 

indicated N fertilizer had significant effect on oil yield and oil percentage of balm. Vegetable oil is one of 
the fundamental components in foods and has important functions regarding human health and its 

nutritional physiology. On the basis of our knowledge, information regarding the effect of water stress, 

especially end season water deficit on the production of oil and seed is scarce available. These effects on 

the relations among biomass and economic yield (oil and seed) under nitrogen fixing by Azotobacter and 

Azospirillum species were not studied. Then, evaluate the effect of varying amounts of biofertilizer 
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(Azotobacter and Azospirillum) under end season water deficit condition on seed and oil harvest index is 

the main objective of this study.  

MATERIALS AND METHODS 

In order to study the effect of Azotobacter and Azospirillum as a biofertilizer on the harvest index 

of seed and seed oil of pot marigold (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions, a field 

experiment was carried out as split plot with three replications. Experiment was conducted at the 

Research Farm of Urmia University (latitude 37.53 °N, 45.08 °E, and 1320 m above sea level) in 2010. 
Experimental units comprised of 10 lines of 2 meters long. Row to row and plant to plant spacing was 0.3 

and 0.05 meters, respectively. Treatments were end season water stress (irrigation disruption after first, 

second and third harvest and control as main plots) and amount of biological nitrogen (0, 3, 6 and 9 liter 

per hectare of biological nitrogen as sub plots). The seeds were inoculated with biological nitrogen 

included mixed of Azotobacter sp. and Azospirillum sp., and then were sown. Hand control of weeds was 

carried out during the whole experimental period. 

To determine the yield of seed, plants were harvested from 2.5 m2 of the three middle rows of each 
plot, and threshed manually. Seed oil determined by Soxhlet extractor with diethyl ether during 6 hours. 

Finally, oil content was determined by (Oil yield = Oil percentage × Seed yield) formula. Harvest index 

(HI) was calculated as oil and seed total weight divided by total plant dry weight. 

Analysis of variance (ANOVA) on data was performed using the general linear model (GLM) 

procedure in the SAS software (SAS Institute, 2000).  The Student-Neuman Keul's test (SNK) was 

applied to compare treatment means using the MSTATC software package. 

RESULTS 

Analysis of variance showed the significant interaction effect of between irrigation and biological 

nitrogen on oil harvest index in first harvest, second harvest and total harvest (P≤0.01) (Table 1), and 

seed harvest index in first harvest, second harvest and total harvest (P≤0.01) (Table 2). 

Table 1: Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on oil harvest index in Calendula 

officinalis L. 

Source of Variation 

 

Oil harvest index 

Df First harvest Second harvest Total harvest 

Replication 2 0.000009 0.0000003 0.000001 

irrigation disruption 3 0.0001** 0.000004 0.00006 

Error 6 0.00007 0.000009 0.00003 

Nitroxin 3 0.0008** 0.0001** 0.0008** 

Irrigation×nitroxin 9 0.001** 0.0001** 0.0005** 

Error 24 0.00001 0.000007 0.00003 

Coefficicient of Variance (%)  21.89 22.16 20.85 

* and ** Significant at P≤0.05, P≤0.01, respectively;   df, degree of freedom 
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Table 2: Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on seed harvest index in Calendula 

officinalis L. 

Source of Variation 

 

Oil harvest index 

Df First harvest Second harvest Total harvest 

Replication 2 0.00005 0.00005 0.00003 

irrigation disruption 3 0.00017 0.0001 0.0005 

Error 6 0.00023 0.0002 0.0009 

Nitroxin 3 0.0034** 0.003** 0.0128** 

Irrigation×nitroxin 9 0.0032** 0.0031** 0.0127** 

Error 24 0.00039 0.0002 0.0010 

Coefficicient of Variance (%)  27.36 21.97 23.68 

* and ** Significant at P≤0.05, P≤0.01, respectively;   df, degree of freedom 

The highest oil harvest index in first harvest (0.030 %), second harvest (0.026 %) and total (0.054 

%) belonged to irrigation disruption after first harvest and 9 l/ha of biological nitrogen, The lowest one in 

first harvest (0.05 %), second harvest (0.04 %) and total (0.09 %) belonged to irrigation disruption after 

second harvest and 3 l/ha of biological nitrogen (Figure 1- A, 1-B and1- C) . 
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Figure 1: Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on oil harvest index in first harvest (A), 

second harvest (B) and total harvest (C) in Calendula officinalis L. Error bars show the standard deviation 

(SD). 

 

The highest seed harvest index in first harvest (0.13 %), second harvest (0.12 %) and total (0.25 

%) belonged to irrigation disruption after third harvest and 9 l/ha of biological nitrogen, The lowest one in 

first harvest (0.024 %) and total (0.059 %) belonged to irrigation disruption after second harvest and 

control treatment (without biological nitrogen). The lowest second harvest (0.023 %) belonged to 

irrigation disruption after second harvest and 3l/ha of biological nitrogen (Figure 2-A, 2-B, 2-C). 
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Figure 2: Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on seed harvest index in first harvest (A), 

second harvest (B) and third harvest (C) on Calendula officinalis L. Error bars show the standard 

deviation (SD). 
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ABSTRACT: Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) of family Leguminosae and subfamily 

Papilionaceae is extensively grown in West Azerbaijan-Iran as forage and vegetable. It has more 

economical and medicinal benefits as well. Cytogenetical studies are necessary to improve the 

economical value and hybridization between close related species and varieties. In order to analyze 

karyotype of Trigonella foenum-graecum and identification chromosomes type by using improved 

methods, plants and seeds specimens were collected from different farmlands of west Azarbaijan. Root 

tip meristems obtained from germination of seeds were pretreated with saturated solution of ά-
bromonaphthalene and 8-Hydroxiquinolin then fixed in Lewitsky solution and stained in Aceto-Iron - 

Hematoxylin. Ten metaphasic plates were used to analyze karyotype parameters. The karyotype of 

Trigonella foenum-graecum consists of 2n=2x=16 chromosomes. Size of chromosomes changes from 

6.698 ±0.238 μm (the largest chromosome) to 5.063 ± 0.162 μm (the smallest chromosome). All of them 

are submetacentrics except the chromosome 8, which is metacentric. Pairs 1 and 4 are satellited 

chromosomes as a chromosome marker. Size of satellites are 1.978 and 1.364 μm respectively. Karyotype 

details were illustrated in complete article. 

Keywords: Fenugreek - Trigonella foenum-graecum - Karyotype - Chromosome  

INTRODUCTION  

Fenugreek (Trigonello foenum-graecum) is an annual legume distributed in the Mediterranean 

region, Europe, Asia, South Africa and Australia. Fenugreek is widely cultivated as a leafy vegetable; 

seed is used for medicinal purpose and as a condiment for flavouring food preparations (Anonymous, 

1976). Ground seeds are mixed with wheat-flour for making bread in Egypt and in Switzerland for 

flavouring cheese. Roasted seeds are used as a substitute for coffee in some parts of Africa. 

Cytological studies including karyotype analysis have been reported in different species and 

cultivars of fenugreek with the somatic chromosome number 2n = 16 chromosomes (Singh & Roy, 1970; 

Raghuvanshi & Singh, 1974 a,b; Lavania & Sharma, 1980; Bir & Kumari, 1980; Das & al. 1997). The six 

species of the section Foenum-graecum of Trigonella have the same chromosome number, 2n=2x=16. T. 

gladiata and T. cariensis have fairly symmetrical karyotypes, while those of T. foenum-graecum, T. 

berythea, T. macrorrhyncha and T. cassia are asymmetrical. C-bands are present in all six species but the 

number of bands and their positive vary considerably among the species. The karyotype evidence 

suggests that none of the available species of the Foenum-graecum section can be considered as the wild 

progenitor of fenugreek(Ladizinsky and Canio, 1986). 

Chromosome number determination and karyotype analysis is the prerequisite to assess the 

genomic status of the species for various levels of taxonomic grouping of the plants and genetic and 

breeding studies. The present work was carried out to describe the somatic karyotype of Trigonello 

foenum-graecum. 
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We have elaborated an improved routine technique for staining plant chromosomes and preparing 

squashes. Application of this techniques in present work made it possible to study the karyotype of 

fenugreek in more detail than different workers who performed it applying the traditional routine 

cytological methods. 

MATERIALS AND METHODS 

Chromosome studies were carried out in meristematic cells of root tips (1 cm in length) of 

germinated seeds from fenugreek (Trigonello foenum-graecum) localities in West Azerbaijan province in 
Iran. Seeds were germinated in darkness 25˚C on moist filter paper in petri dishes. 

Preparation of samples 

Root tips were excised and pretreated in 2mM solution of 8 hydroxyquinoline at about 4°C for 3-

3.5 h, washed in distilled water for 10-15 min 

Fixation of samples 

Root tips fixed in Lewitsky fixative at 4°C for 30-36h. The fixative was prepared just before use, 

by mixing equal parts (in volume) of 1% chromic acid and 4% formaldehyde (10% formalin). Then the 

roots were washed under tap water for 3h and transferred into 70% ethanol (Agayev, 2002; Agayev & al., 

2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 2005). 

Hydrolysis and Staining 

Roots were rinsed in distilled water, before treating in 1N NaOH at 60°C for 10 min, then washed 

in distilled water for about 30min and followed by staining in aceto-iron-hematoxylin at 30-34°C for 15-
20h( Agayev, 2002; Agayev & al., 2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 2005). 

Observation of samples 

Stained roots were washed in distilled water for at least 30 min. Then the root tips were cut in 1.0-

1.2 mm length and macerated in cytase for at least 2 h (can be kept in a refrigerator overnight). Each of 

the root tips was carefully transferred onto a drop of 45% acetic acid on a slide for 3-5 min, divided into 

small pieces, covered by a cover slip and gently squashed. 

Squashes were examined under a Olympus BH-2 microscopes and chromosomes photographed 

using digital camera system. Chromosome measurements were made on 10 metaphase plates by 

application of MicroMeasure 3.3 software (Reeves , 2001). Arm rations, average lengths, relative lengths 

and standard errors were calculated using Excel 2003 (Microsoft) and SPSS v13. The chromosomes were 

classified according to Levan et al. (1964) considering their centromere position. 

Results and discussion 

Present investigation showed that Azerbaijan's fenugreek has 2n=2x=16 chromosomes in a 

somatic cell and it supports the conclusions of others(Singh & Roy, 1970; Raghuvanshi & Singh, 1974 

a,b; Lavania & Sharma, 1980; Bir & Kumari, 1980; Das & al. 1997; Ladizinsky and Canio, 1986). This 

investigation, show clearly that using an improved routing techniques (Fixative of Lewitsky and aceto-

iron-hematoxylin as stain) for karyotype analysing  in combination with computer image analysis is a 

reliable and efficient method for karyotyping the chromosomes of fenugreek (Agayev, 2002; Agayev & 

al., 2009; Zarifi & al., 2001; Zarifi & al., 2005). The individual chromosomes can be identified directly 

by morphological characteristics (Fig.1;Table1). Preparation without cytoplasm and cell walls was 

necessary to reveal chromosomes in more contrast and clearly, we macerated root tips in cytase( Authors 

extracted the enzyme from the stomach of snail Helix lucorum) for at least 2 h. 

It was found that the Trigonello foenum-graecum L. genome was composed of seven 

submetacentric pairs (chromosome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) and one metacentric pairs (chromosome 8)(Table 1, 

Fig 2). The characteristics of the eight somatic chromosome pairs are described as follows:  
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Chromosome types are numbered according to their sizes (Fig. 1, Table 1).  

Chromosome 1 is the biggest and is submetacentric with an arm ratio (r) of 2.665 ± 0.278. It has a 

large satellite on the short arm.   

Chromosome 2 is submetacentric and with an arm ratio (r) of 2.040 ± 0.256. 

Chromosome 3 is submetacentric and with an arm ratio (r) of 2.707 ± 0.217. 

Chromosome 4 is submetacentric, has satellite on the short arm too and with an arm ratio (r) of 

2.995 ± 0.218. 

Chromosomes 5, 6 and 7 are submetacentric but the chromosome 8 is the only metacentrics and 

smallest pairs with an arm ratio(r) 1.396 ± 0.06 and 5.063 ± 0.162 μm for its size. 

Pairs 1 and 4 are satellited chromosomes as a chromosome marker that were not reported before 

but by application of this routine squash techniques were established clearly in all metaphase plate(Fig.1). 

Size of satellites are 1.978 and 1.364 μm respectively. Total length of chromosomes in one metaphase, on 
an average from 10 metaphase plates, was 2n=2x=16= 45.029 μm. The average length of one 

chromosome was 6.005 ± 0.087 μm and the average arm ratio for total karyotype was 2.506 ± 0.086. 

The karyotype and idiogram (Figures 1 and 2) representing the basic genome shows that 

chromosomes 1 and 4 can be easily recognized by their size and secondary construction and chromosome 

8 as well can be recognized by especial characteristics; metacentrics and its size. The other chromosomes 

show only small differences in size but can be distinguished by characteristic arm ratio.  

Thus, the present technique can provide a method for investigating the phylogenetic relationship 

between Trigonella species and for detecting structural rearrangements in the chromosomes.  
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Table 1. Numerical data concerning the karyotype of Trigonello foenum-graecum L. ( N=10). 

No.      Pair Total       (L+S) µm Long     arm(L) µm Short       arm(S) µm Arm  ratio(L/S) CI (S*100/(L+S)) sat Type L% S% RL% 

1 6.698 ±0.238 3.598 ± 0.106 1.452 ± 0.102 2.665 ± 0.278 21.842 1.978 sm 7.990 3.224 14.87 

2 6.670 ± 0.184 4.356 ± 0.289 2.315 ± 0.134 2.040 ± 0.256 35.417  sm 9.673 5.140 14.81 

3 6.246 ± 0.189 4.493 ± 0.131 1.753 ± 0.121 2.707 ± 0.217 27.908  sm 9.977 3.893 13.87 

4 6.197 ± 0.282 3.554 ± 0.120 1.280 ± 0.125 2.995 ± 0.218 20.267 1.364 sm 7.892 2.842 13.76 

5 6.043 ± 0.184 4.478 ± 0.203 1.565 ± 0.041 2.903 ± 0.185 26.264  sm 9.945 3.476 13.42 

6 5.762 ± 0.161 4.267 ± 0.155 1.494 ± 0.061 2.918 ± 0.176 26.063  sm 9.477 3.319 12.80 

7 5.361 ± 0.136 3.777 ± 0.106 1.584 ± 0.061 2.423 ± 0.114 29.540  sm 8.389 3.518 11.91 

8 5.063 ± 0.162 2.924 ± 0.082 2.140 ± 0.106 1.396 ± 0.065 42.068  m 6.493 4.752 11.24 

Mean 6.005 ± 0.087 3.931 ± 0.077 1.698 ± 0.048 2.506 ± 0.086      

Total 45.029     69.835 30.164  

Chromosomal formula is 2n = 2x = 16 = 10sm + 4sm
 sat

 + 2m ; SC= 3A ; A1= 0.56   , A2= 0.10
 

L: Length of the long arm of the chromosome ( µm ) , S: Length of the short arm of the chromosome ( µm ) , CI: Centromer index , ( m: Metacentric ,  sm 

: Submetacentric ) ; Centromere type according to Levan et al .( 1964 ) , sat: Satellites , SC= Symmetry class is  2A, Asymmetry indices : A1= 0.56  and  
A2=0.10 , according to Romero-Zarco ,1986 ,N: Number of mitotic metaphases used to determine the karyotype , L% and S% : Indices that express the 

contribution of each arm of each chromosome to the total length of karyotype . 
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Fig.2.Haploid ideogram of 

Trigonello foenum-graecum L. 
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Fig.1. A, B, C: Mitotic metaphase plates of Trigonello foenum-graecum L. , D: karyogram , constructed from chromosomes of A plate( 2n= 2x = 16 ). 

The four satellited chromosomes has been shown in all metaphases. 
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VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ 
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Özet: Bu denemede farklı ön muamelelerin gülhatmi tohumunun çimlenme ve fide büyümesi 

üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaıştır. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre 5 

muamele ile (hardning, hydrotermal, NaCl, saf su ve şahit) 4 tekrarda Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi 

Tarla Bitkileri Bölümünde 2012 yılında yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda muameleler kökcük, 

sapcık ve fide uzunluğunu, fide vigor indeksi (SVİ) ve ortalama çimlenme süresi (MGT) ve ortalama 

çimlenme hızı (GI) üzerine anlamlı etki yaparak, çimlenme oranı ve fide yeşil ve kuru ağırlığ ıüzerine 

istatistiki olarak anlamsız etki yapmıştır. Ortalama değerleri tüm priming muamelelerin şahide nazaren 

çimlenme özellikleri üzerine olumlu etki yaptıklarını göstermektedir. Muameleler içersinde NaCl ve saf 
su gülhatmi tohumu üzerine en iyi muameleler olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler; çimlenme özellikleri, gülhatmi, priming 

THE EFFECT OF SEED PRIMING ON GERMINATION AND SEEDLING 

GROWTH OF ALTHEA OFFICINALIS L.  SEED 

Abstract: In order to study of some seed priming treatments on germination and early growth 

stage of Althea officinalis L. An experiment was carried out in the seed laboratory of Department of 

Agronomy, Faculty of  Agriculture , Urmia University during 2012. Seed treatments consisted of: 

hardning, hydrothermal, NaCl, distilled water and control. Our result indicated seed treatments 

significantly affected germination and seedling growth of Althea officinalis L. Expect final germination 

percentage and seedling fresh and dry weight. NaCl and distill water treatments have a strong germination 

and vigor than other treatments. 

Key words: germination characters, Althea officinalis L. , priming  

1.GİRİŞ 

Tohumda ön uygulamalara priming denir. Primingde çimlenme için gereken metaboliki 

aktiviteler gerçekleşerek çimlenme hızı ve kuvvetini ve sonuçta fide istikrarını 

geliştirmektedir(Ashraf ve foolad, 2005; Talebian ve ark., 2008). Çalışmalar primingin 
çimlenme oranını ve hızını artırarak homojen çimlenmeye neden olduğunu 

kanıtlamaktadırlar(murugu ve ark., 2003; kaya ve ark., 2006). Ayrıca araştırıcılar prime 

nedeniyle verim artışını iyi fide istikrarına bağlı olduğunu ve toprak nemi ve besin maddelerini 
iyice kullanabileceğini vurgulamışlardır(subedi ve ma, 2005). Başka bir çalışmada Bishnoi ve 

ark.,(2010) yaptıkları çalışmalarda bazı tıbbi bitkilerde PEG ile tohum primingi çimlenme 

oranını ve ortalama çimlenme süresinin olumlu bir şekilde etkilediğini kanıtlamışlardır. 



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

525 

 

2.MATERYAL VE METOT 

 Çalışma Urmia Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında ve 

2012 yılında yapılmıştır. Denemede Gülhatmi tohumu kullanılıp  ve deneme TPDD göre 4 

tekrarda kurulmuştur. Gül hatmi tohumları 10 dakika süresince %5 hypoklorit ile dezenfekte 
edilip yıkanmıştır. Tohumlar 8 saat süresince 5 farklı yönteme(hardning, hydro termal, NaCl, 

saf su ve şahit) maruz tutulmuştr. Daha sonra muamelelerşn her birinden 100 er tohum alınarak 

petrilerde 25 
0
C sıcaklığa ayarlanan jerminatör içersine yerleştirilmiştir. 12 gün süren deneme 

sonunda 10 ar fide her bir farklı yöntemlerle prim olunmuş tohumlardan alınıp çimlenme oranı, 
kökcük, sapcık ve fide uzunluğu, fide yaş ve kuru ağırlığı, çimlenme hızı ve ortalama çimlenme 

süresi değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SAS paket programı ile istatistiki analiz 

yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Varyans analizi sonucunda priming yöntemleri kökcük, sapcık ve fide uzunluğu, 

çimlenme hızı ve ortalama çimlenme süresi üzerine istatistiki olarak anlamlı etki 
yapmıştır(Çizelge 1). Ortalama değerleri incelediğimizde bütün priming yöntemlerini şahide 

nazaren çimlenme indeksleri üzerine anlamlı ve olumlu etki yapmışlardır(Çizelge 2). 

Çizelge 1 de göründüğü gibi son çimlenme oranı açısından priming yöntemleri arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Bu olay tohumun kaliteli olduğundan ve laboratuar koşullarının 
optimum olduğundan kaynaklanmaktadır. Fide uzunluğu bakımından çizelge 2 de göründügü  

gibi en yüksek miktar sırasyla; saf su ve hardning yöntemlerine ait olmaktadır. Vigor indeksi ise 

çimlenme oranı ve fide uzunluğuna bağlı olduğu için saf su ve NaCl yöntemi kullanımında en 
yüksek miktar elde edilmiştir. Çimlenme hızı özelliğine bakıldığında NaCl kullanımında en 

yüksek çimlenme hızı gerçekleşmiştir. Genelde çimlenme süresi ile hızı arasında ters ilişki 

bulunmaktadır. Çimlenme hızı yüksekse T50 kısa olacaktadır. Bu deneme NaCl ve hardning 
sırayla en yüksek ve en düşük çimlenme hızına neden olmuşlardır. Kaur ve ark.,(2002) ve 

Demir kaya ve ark..(2006) yaptıkları çalışmalarda bu deneme sonuçlarının benzerini elde 

etmişlerdir. Mubshar ve ark.,(2006)çalışmalarında prim edilmiş tohumların ekim sonrasında 

hızla çimlenmesini ve güçlü ve homojen fideler oluşturduğunu vurgulamışlardır. Bu deneme 
sonunda stres koşullarında çimlenme indekslerinin geliştirmesi için priming en kolay ve iyi bir 

yöntem olduğu anlaşılmaktadır.   

 

Çizelge 1. Farklı ön uygulamaların gül hatmi tohumunun özellikleri üzerine olan etkisinin 

varyans analizi 

Muamele     F değeri     çimlenme %        sapcık uzunl.       kökcük uzun.      Fide uzun.        Gİ        yeşil ağır.     Kuru ağır.      GR             MGT 

Muamele       4                 115.5 ns              530.4 **      584.2 **               2149.4 **    4962699.4** 0.001 ns       0.001ns       36.2 **         0 .59 ** 

Hata              10                 48.5                      15.1            31                        77.5             467232.8    0.0001          0.0001         10.5              0.9 

CV                ---                 14.2                       67.1          52.1                      38.3                   21.4             7.2             12.9         17.9           17.1 

 

 

  



Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat 

 

526 

 

Çizelge 2. Farklı ön uygulamaların gül hatmi tohumunun üzerine olan etkisinin ortalama 

değeleri 

 MGT GR SVI Fide uzunluğu 
Kökcük 

uzunluğu 

Sapcık 

uzunluğu 

Kontrol 3,37 b 16,1 ab  2266,2 c 46.3 c 17.7 c 28.7 c 

Saf su 3,30 b 17,3 ab 5666.8 a 112.2 a 54.4 a 57.8 ab 

NaCl 3,23b 18,9 a 5085.0 a 90.2 b 41.1 b 49.1 b 

Hardning 4,26 a 9,9 b 4353.1 b 111.3 a 47.5 ab 63.8 a 

Hydrothermal 3,2 b 17,2 ab 4474.5 b 93.1 b 44.1 b 49.1 b 

Sütunda benzer harflerde % 1 olasılık düzeyinde farklı değildir. 
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