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ÖNSÖZ
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, artan sağlık endişeleri ve güvenli gıda talebi nedeniyle son
yıllarda ilgi odağı haline gelmiştir. Oluşan bu ilginin doğru ve emin bir şekilde güçlenerek
devam edebilmesi için hiç şüphesiz konuyla ilgili bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelerin
yapılması önem arz etmektedir. Bu tip organizasyonlarda bilim insanları ile özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları konuyla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri birlikte tartışıp değerlendirme imkanı bulmaktadırlar. Yapılan bu değerlendirme–
lerden alınan sonuçlar hem AR–GE faaliyetlerinin etkinliğinin artması hem de tıbbi ve aromatik
bitkilerin gelişmesi açısından oldukça önemli bir husustur.
Birincisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Orta
Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile beraber düzenlenen Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun ikincisi 23–25 Eylül 2014 tarihleri arasında Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Yalova’da düzenlenmiştir.
Düzenlenen Sempozyumda, sempozyumların Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda bilgi
havuzu oluşmasına katkı sağladığı, bundan sonraki konu seçimlerinin sorun çözücü, kullanımı
ve üretimi yaygın, katma değeri yüksek olan bitkilerle çalışmaların daha yararlı olacağı
bildirilmiştir. Yayılma ve kullanım alanlarının genişliğine bağlı olarak, bu alanda kullanılan
bitkilerin gıda, tıbbi, aromatik ve peyzaj amaçlı kullanımlarına göre önceliklerinin
belirlenmesinin ve gruplandırılmasının yararlı olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, tıbbi ve
aromatik bitkilerin kullanımı ve yararları konusunda bilgi kirliliğinin olduğu, kirliliği giderici ve
riskleri azaltıcı bilgilere ihtiyaç duyulduğu, bu amaçla ülke geneline yayılmış Fakültelerde ve
Meslek Yüksek okullarında bilgiler verildiği ve konu uzmanlarının oluşturulduğu belirtilmiştir.
Bu konuda günümüzde “aktar”ların ve “yöresel satıcıların” önemli görevler üstlendiği, bu
konuda ihtiyaç duyulan yasal ve yapısal iyileştirilmelerin önemli olduğu vurgulanmıştır.
II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi
olarak emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran katılımcılarımıza teşekkür
eder, Sempozyumun tarım sektörü ve tıbbi–aromatik bitkiler camiasına yararlı olmasını temenni
ederim.
Saygılarımızla
Dr. Yılmaz BOZ
Düzenleme Komitesi Başkanı
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Doğal ortamından toplanmasından veya
kültürünün yapılmasından ilaç haline
getirilme aşamasına kadar
farklı meslek grupları devreye girer
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Doktorlar ise zincirin son halkasıdır ve
tıbbi bitkilerin tedavide uygulanmasından
sorumludur

SAĞLIK

TEDAVİ
Modern tıp

İnsanın içinde bulunduğu çevrede fiziksel,
zihinsel, duygusal yönden
tam bir iyilik halinde olmasıdır.

Olması gereken ise

Entegre Tıp
(bütünleşmiş, birbiriyle uyumlanmış)

Bu alanlardan birinde oluşan bozulma ya da
dengesizlik hastalık belirtilerini ortaya çıkarır.
Bu olumsuz durumdan diğer alanlar da
mutlaka etkilenir.

İnsan bir bütündür
Bu nedenle insana yaklaşım da bütünsel olmalıdır,
parçalara ayrılmamalıdır.

M.Ö. 2000: "Al,
bu kökü ye!"

M.S. 2000: "O
antidepresan işe
yaramaz. Al, bu
kökü ye!"

Doğal tıp
M.S. 1000: "O kök
kötü. Gel, bu
duayı oku!"

•
•
•
•
•
•
•

TIBBIN
TARİHÇESİ
M.S. 1985: "O hap
etkisiz. Gel, bu
antidepresanı al!"

Doğal tıp

M.S. 1850: "O dua
batıl inanç. Al, şu
iksiri iç!"

M.S. 1940: "O
iksir yılan yağı. Al,
bu hapı yut!"
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Fitoterapi
Homeopati
Akupunktur
Apiterapi
Hipnoz
Refleksoloji
Karyopraksi
ve daha birçok….

Bitkilerin ilaç olarak
kullanılan kısımları

FİTOTERAPİ
Hastalıkları önlenmek veya iyileştirmek için
tıbbi özelliği bilimsel olarak tespit edilmiş
bitkileri ya da bu bitkilerden yapılan ilaçları
kullanan tedavi metodudur.
TEŞHİS

TEDAVİ

*

Yaprak (Folium)

*

Kök

*

Çiçek (Flos)

*

Yumru (Tuber)

*

Dal veya kök
kabuğu (Cortex)

Meyve (Fructus)

*

*

(Radix)

Dal uçları (Summitates)

*

Soğan (Bulbus)

Tohum (Semen)

*

Saplar (Stipites)

*

Odun (Lignum)

*

Meyve kabuğu (Pericarpium)

*

Bitkinin kendi salgıladığı ya da
yaralama yoluyla elde edilen ilaçlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamk (Gummi)
Mazılar (Gallae)
Reçine (Resina)
Usare (Succus)
Reçineli zamk (Gummi resina)
Mum (Cera)
Nişasta (Amylum)
Katran (Pix)
Sabit yağ (Oleum)
Uçucu yağ, zamk ve reçine
karışımı
(Oleogummi resina)
• Uçucu yağ (Oleum)
• Balzam (Balsam)

Bitkiler ilaç olarak etkilerini aynen sentetik

ilaçlar gibi içerdikleri kimyasal maddeler
yoluyla gösterirler.
Bu nedenle nasıl olsa bitki, zararı yok diyerek
bilinçsizce

kullanılması

telafisi

mümkün

olmayan sonuçlara yol açabilir.
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Bu nedenle;
• Kullanılan bitki tam kurumuş, katışıksız ve mümkün olduğunca
görüntüsünü korumuş olmalı
• Doğal kaplarda, hava almayacak şekilde, güneş görmeyen,

Tıbbi bitkinin tedavi edebilme gücü:

kuru ve serin yerde saklanmalı

1. Doğru bitki , doğru kısım

•Temin edilirken etiketi özellikle kontrol edilmeli, etiketinde

2. Doğru toplanma zamanı, doğru kurutma, doğru saklama

bitkinin adı (latince ismi), içindekiler , üretim ve son kullanma

3. Doğru hazırlama, doğru kişiye doğru dozda uygulama

tarihi, üretildiği yer mutlaka bulunmalıdır.

•

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılmalıdır
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Bir tıbbi bitkiyi kullanırken
dikkat edilmesi gereken durumlar
•
•
•
•
•
•

Bitkisel ilaçların kullanılış şekilleri

Kullanım yeri
Kullanım şekli
Dozu
Yan etkileri
Diğer ilaçlarla olan etkileşimleri
Kullanılmaması gereken durumlar

Doğal haliyle:
İnfüzyon, dekoksiyon, maserasyon
Hazır ilaç şeklinde:
Ekstre, tentür, şurup, kapsül, tablet, krem gibi

– Bebekler ve çocuklar
– Gebeler
– Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği,
kanser, alerjik durumlar vs

Bitkideki etken maddenin kullanılması:
Fitoterapi içinde yer almaz
13
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Eczacı tarafından hazırlananlar
(Majistral ilaç)

FİTOTERAPÖTİK İLAÇ FORMLARI
Hazır ilaçlar
• Kapsül, tablet, kaşe
• Şurup
• Fitil
• Krem, merhem, pomat

Tıbbi çaylar
Hazır olanların yanı sıra hekim
reçetesine göre eczanelerde hazırlanan
bir veya birden fazla bitkiden belirtilen
miktarlarda karıştırılması ile hazırlanan
çaylardır

Eczanelerde hazır bulunmayan fakat
doktor tarafından reçeteye yazılmış
formüle göre eczanelerde eczacılar
tarafından hazırlanan ilaçlardır

Bitkisel ilaçlardan örnekler
Hedera helix

Çok iyi bir öksürük şurubudur. Balgamı
söktürmesinin yanı sıra virüslere de
etkisinden dolayı solunum yolları
enfeksiyonlarında kullanılır.

Çocuklarda doza
uymak şartıyla
rahatlıkla
kullanılmaktadır
Uyarı: Taze yapraklar kullanılmaz

Bitkisel ilaçlardan örnekler

Matricaria chamomilla
(Mayıs papatyası)

Thymus vulgaris

Gaz giderici ve ateş düşürücü etkisi vardır
Çocukluk döneminin en tercih edilen
bitkilerindendir

Antibakteriyel özelliği
vardır
Özellikle solunum yolu
enfeksiyonlarında

Uyarı: alerji yapabilir

Echinacea

(Echinacea angustifolia,
Echinacea pallida,
Echinacea purpurea)

Hamamelis virginiana
(Cadı Fındığı)

Savunma sistemini güçlendirir

Yara iyileştirici, kanama durdurucu

Cilt problemleri, bebek pişikleri

3
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Tıbbi bitkilerin kullanıldığı
hastalıklara örnekler

Tıbbi çaylar

• Enfeksiyonlar
(ÜSYE, bronşit, ishal,
İYE vs)
• Kabızlık
• Uyku bozuklukları

Tıbbi çaylar, günlük hayatta,

basit rahatsızlıklarda rahatlıkla kullanılabilir

• İştahsızlık
• Reflü
• Gece işemeleri
•Migren

Uzun süreli ve ciddi hastalıklarda mutlaka
doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

HOMEOPATİ

HOMEOPATİ

200 yıldan beri merkez Almanya
olmak üzere Avrupa, Amerika Dr Samuel Hahnemann
1755-1843
ve Hindistan’da yaygın olarak
uygulanan doğal tıp yöntemidir

Hastalık yoktur hasta vardır ilkesi ile
kişiye özel tedavi uygular
Kullanılan ilaçlar bitki, hayvan, mineral,
deniz ürünü gibi doğal kaynaklardan
elde edilir

İnsanı bütün olarak ele alır ve
hastalık belirtilerini değil
insanı tedavi etmeyi amaçlar

İlaçlar, özel hazırlanma metodu
sayesinde çok fazla seyreltilirler ve bu
nedenle yan etki oluşturmazlar

Fiziksel
beden

Homeopatiye göre
insan muhteşem bir denge sistemine sahiptir

Sosyal
çevre

Bu dengenin bozulması

Zihinsel
beden

tüm organizmayı etkiler ve hastalık meydana gelir

Duygusal
beden
28

07/10/09

HOMEOPATİ
Homeopati hiçbir zaman hastalığın
belirtilerini tedavi etmez,
hastalığı baskılamaz

•
•
•
•
•

Her belirti bizim için hem haberci
hem de hastalıkla mücadele için
bir silahtır

Gebelerde
Bebeklerde
Çocuklarda
Bitkilerde
Hayvanlarda
başarılı bir şekilde
güvenle kullanılır
30
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Homeopati

HOMEOPATİ
Yan etkisiz
mükemmel
bir tedavi
şeklidir

• Merkez Almanya olmak üzere
dünyada seksenden fazla ülkede uygulanıyor.

Hypericum perforatum

Aconitum napellus

• Dünya’da 300 milyondan fazla kişi homeopatiye
güveniyor.
• Avrupa’da 4 kişiden 3’ü homeopatiyi tanıyor
Gelsemium

Pulsatilla vulgaris

Calendula

07/10/09

Homeopatik ilaçlar

TÜRKİYE’DE
DOKTORLARIN
FİTOTERAPİ’YE
BAKIŞ AÇISI

33

Doktorlar
Modern tıp dışındaki tedavilere
mesafeliler
ve
şüpheci yaklaşıyorlar

Çünkü;
• Tıp eğitimi süresince “Fitoterapi”nin adı
geçmiyor
• Piyasada yer alan yanlış kişiler ve yanlış
uygulamalarda hekimlerin

Doğal tıp uygulayan hekimler
• Bireysel uygulamalar
• Dernek yoluyla topluma tanıtma ve
Sağlık Bakanlığına kabul ettirme
mücadelesi

olumsuz önyargısını pekiştiriyor
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Geçmişte doktorlarımıza da
tıbbi bitkiler öğretiliyormuş !

1960’lara kadar Türkiye’de verilen tıp
eğitiminde “Materia Medica” ders olarak
veriliyormuş

Sonraki yıllarda hekimlerin
bitkilerden uzaklaşması
eczacıları da etkilemiş,
eline reçete gelmeyen eczacı, bu
önemli bilgileri kullanmamaya
başlamış
ve
Sonunda tıbbi bitkilerin
kullanılması unutulmuş

Son yıllarda
Sağlık Bakanlığı’nın
bakış açısının değişmesi
bu alanda yeni bir kapı
açılmasını sağlamıştır

SAĞLIK BAKANLIĞININ
ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞI
2013 yazında itibaren 3-4 ay süren
çalışma sonucunda “Geleneksel
Tamamlayıcı Tıp” başlığı altında 14 adet
tedavi metodu yönetmelikte yer aldı.

Sağlık Bakanlığı,
2011 tarihli yönetmelik ile
fitoterapötik ve homeopatik ilaçların
tedavide kullanılabileceklerini kabul etti,

Fitoterapi ve Homeopati de bu
yönetmelikle kabul edilen tedaviler
arasında bulunmaktadır

2013 Aralığına kadar başka çalışma yapılmadı

Yönetmelik- Fitoterapi

Yönetmelik- Homeopati

Uygulayıcı:

Uygulayıcı:
1. Doktor (yüksek lisans/doktora diploması
ya da sertifikası olan)
2. Diş hekimi (kendi alanında)

1. Doktor (Yüksek lisans/Doktora
diploması ya da sertifikası olan)
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Yapılması Gerekenler
Bu alanda yapılması Gerekenler

Basit rahatsızlıklarda
tıbbi bitkiler tercih edilmesi
ve
kimyasal ilaç kullanılması gerektiğinde ise
tıbbi bitkilerden de destek alınması
Homeopatik ilk yardım ilaçlarının bilinçli
kullanımının sağlanması

Fitoterapi ve homeopati eğitimini
tamamlayan hekim sayısının artması

Eczacılık kısmındaki sıkıntı ise
1. Uygun tıbbi bitkinin zor temin edilmesi

2. Fitoterapi ile ilgilenilmemesi

Her hekimin

3. Özellikle tıbbi çay karışımlarının
hazırlanmasına çok sıcak bakılmaması

“ilaç - bitki etkileşimini”
yönünden tıbbi bitkileri
mutlaka bilmek zorunda olduğunu
anlayışının yerleşmesi

Hem yan etkisi olmayan veya daha az olan
tedavi metotlarını insanımıza sunmak
Hem mevcut zenginliğimizi kullanarak
ekonomik gelir elde etmek
Hem de araştırmalar sonucu

Sonuç olarak

yeni bitkisel ilaçlar bularak insanlığa
sunmak

büyük bir hizmet olacaktır
51

52

Tıbbi bitkinin korunması ve
yetiştirilmesi

Tıbbi bitkinin korunması ve
yetiştirilmesi

İyi tarım uygulamaları ile tıbbi bitki
yetiştiriciliğine gereken önemin verilmesi
ülke politikası olmalıdır

Tıbbi bitki zengini
ülkemizde
bu değerlere hep
birlikte sahip çıkmak
zorundayız
53

54
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Tıbbi bitkinin korunması ve
yetiştirilmesi
3500 civarında endemik bitkiye sahip
ülkemizde
tıbbi bitki yetiştirme ve
fitoterapi ve homeopati başta olmak
üzere doğal tıbbın uygulamasında
bir an önce gereken yere ulaşmamız
ümidiyle

Bir hayalin
gerçekleşmesi .….

55

56

57

58

59

60

Teşekkür ederim
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Endemik Tıbbi Bitkilerimiz
Neşet Arslan
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara
narslan@agri.ankara.edu.tr

ENDEMİK TIBBİ
BİTKİLERİMİZ
Prof.Dr. Neşet Arslan

• Dünyadaki yüksek bitkilerin sayısı: 270.000
• Yararlanılan bitki sayısı: 70.000
• Yararlanılmayan bitkilerin sayısı : 200.000
• Yararlanılan bitkilerin;
• 3.000 kadarı besin kaynağı olarak,
• 25.000 kadarı tedavi amacıyla,
• 5.000 kadarı endüstriyel amaçlar için,
• 15.000 kadarı süs bitkisi olarak,
• Kalanları da diğer amaçlar için
kullanılmaktadır.

• Yararlanılmayan bitkiler daha fazla olmakla
•
•

beraber, ilk etapta;
25.000 kadarının tıbbi amaçlar için,
10.000 kadarının da besin kaynağı olarak
değerlendirilebileceği öngörülmektedir.
Bu türlerin dağılışı yeryüzünde eşit
olmadığı gibi aynı kuşaktaki coğrafi
bölgelerde de farklılık göstermektedir .

• Tropik bölgeler tür çeşitliliği bakımından en

•

zengin yerler olup, kutuplara doğru gidildikçe
tür sayısı azalır. Tür bakımından en zengin
yerler Güney Amerika’nın kuzey kesimleri ile
Endonezya takım adalarıdır .
Ülkelerin
biyolojik
çeşitliliği
açısından
bulundurdukları tür sayısı yanında, endemik
(sadece o ülke ile sınırlı ) tür sayısı da büyük
öneme sahiptir.

• Türkiye

Florası
üzerindeki
ciddi
bilimsel
çalışmaların 1700'lü yılların başında ülkemize gelen
Fransız botanikçisi Tournefort ile başladığı kabul
edilebilir. İlk olarak Tournefort yurdumuzda yaptığı
floristik çalışmaları bilimsel makale halinde
yayınlamıştır.
• Daha sonraları, adları Boissier’ in Flora Orientalis
ve Davis' in Flora of Turkey adlı eserlerinde
belirtilen, çok sayıda yabancı botanikçi Türkiye
Flora ve Vejetasyonu ile ilgilenmeye devam
etmiştir.
• Bu ilgi günümüzde de devam etmektedir.
• Özellikle Türkiye Florası adlı eserin yayınlanmaya
başlaması ile ülkemiz botanikçileri de yaygın
floristik çalışmalar yapmaya başlamışlardır.

Davis' in "Flora of Turkey and The East Aegean
Islands" adlı abide eseri 1987 yılına kadar olan
bütün
floristik
çalışmaların
sonuçlarının
sentezidir.
• Bu eser, daha çok yabancı botanikçilerin
topladıkları materyale dayanmaktadır.
• Bu eserin yayınlanması ile sonucu floristik
araştırmalar ülkemizde hız kazanmış ; yeni
verilerle, floradaki bazı tür, hatta cins
tanımlamalarında eksiklik veya yanlışlıkların
bulunduğu, o zamanlar elde olan yetersiz
materyal nedeni ile bazılarının yayılışının tam
tespit edilemediği de anlaşılmıştır.
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• Ülkemizde 12 bin adet civarında fazla bitki

• Bu eser ayrıntılı ve bilinçli olarak incelenirse,

özellikle endemik bitkilerimiz hakkında
bilgilerin çok sınırlı olduğu ve bunların
hemen yarısının, özellikle lokal olanların, tek
veya çok az sayıda istasyondan toplanmış
örneklerden oluştuğu anlaşılır.
• Ayrıca bu örneklerin , çok azı hariç, çok önceden
toplanmış örneklerden oluştuğu, bunların
örnekleri yanında ,tip örneklerinin neredeyse
hepsinin, batı herbaryumlarında bulunduğu
görülür.

•

•

Dünyada bitki türü bakımından zengin bazı
ülkelerde bitki tür sayıları

• Türkiye Florası Neden Zengin?

• Coğrafi konumu, Jeolojik ve Topoğrafik

•
•
•
•

taksonu (tür, alt tür ,varyete,melez vb.),
10 bine yakın da tür bulunmaktadır.
Ülkemizde bulunan bitki türleri dünyadaki
bitki türlerinin yaklaşık %3,6’sını teşkil
etmektedir. Ülkemizin yüz ölçümü ise
dünya kara yüzölçümünün ancak %0,53’ü
kadardır. Bu oranlar tür zenginliğimizin bir
göstergesidir.
Tür
zenginliğimiz
Avrupa
kıtasının
tamamına yakın olmakla birlikte, bizden
çok daha zengin ülkelerde vardır.

özellikleri
Farklı iklim bölgelerine sahip olması
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Step, orman, maki, kayalık, tuzcul…v.b. gibi
farklı yaşam alanlarına sahip olması
Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki
coğrafyası bölgelerinin kesişme bölgesinde
bulunması.
Avrupa ülkelerine göre buzul döneminden
daha az etkilenmesi

Ülke adı

Yüz ölçümü
(1000 ha)

Tür sayısı

Endemik
tür
sayısı

Endemizm
oranı
%

Nesli tehlikedeki tür
Sayısı

Oranı

Brezilya

8.512

56.215

?

?

1.358

2,4

Çin

9.600

32.200

18.000

55,9

312

1,0

Endonezya

1.904

29.375

15.000

51,1

264

0,9

Meksika

1.972

26.071

3.600

13,8

1.593

6,1

Güney Afrika

1.222

23.420

?

? 80

2.215

9,5

ABD

9.364

19.473

4.000

20,5

4.669

24,0
4,3

Ekvator

280

19.362

4.000

20,7

824

Hindistan

3.270

16.000

5.000

?

227

1,3

Avustralya

7.700

15.638

12.000

76,7

2.245

14,4

Almanya

357

2.682

6

0,2

900

33,6

İngiltere

244

1.623

?

?

37

2.3

Türkiye

777

9.222 a
11.014 b
9996

2.991
3.708
3035

33,3
34,5

-

41,8
(9,4)

c

4.600
(1.037) d

FLORİSTİK TABLO (Güner ve ark.2012)
Native

Endemic

%

Alie
n

21

0

0.0

0

0

21

Families
Pteridophytes
Gymnosperms

Cultivated

4

0

0.0

0

0

4

Dicotyledons

114

0

0.0

I

6

121

Monocotyledons

24

0

0.0

1

2

27

Total

163

0

0-0

2

8

173

Genera
Pteridophytes

28

0

0.0

0

0

28

Gymnosperms

8

0

0.0

0

0

860

13

1-5

18

34

8
912

250

2

08

7

15

13

25

18
52'

Dicotyledons

Monocotyledons
Total

1146

Species
Pteridophytes
Gymnosperms
Dicotyledons
Monocotyledons
Total
Pteridophytes
Gymnosperms
Dicotyledons
Monocotyledons
Total

85
22
7142
1326

1
0
2427
223

1.2
00
340
16.8

0
0
61
18

0
0
92

8575
99
27
8529
1590

2651
1
3
3126
302
3432

309
10
9.1
36.6
19.0
33.5

79
0
0
65
19
84

138
0
0
97
56
153

10245

Doğal

Total

275

122
3
85
22
7295
1390

46

879
2 99

27
8691
1665

10482

Endemik

Aileler
Kibrit otları
Eğreltiler
Açık tohumlular
Kapalı tohumlular
Toplam

3
16
4
131
154

0
0
0
0
0

Cinsler
Kibrit otları
Eğreltiler
Açık tohumlular
Kapalı tohumlular
Toplam

5
29
8
1178
1220
13
76
22
9642
9753
13
73
37
11343
11466

Türler
Kibrit otları
Eğreltiler
Açık tohumlular
Kapalı tohumlular
Toplam
Tür + Tür altı
Kibrit otları
Eğreltiler
Açık tohumlular
Kapalı tohumlular
Toplam

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0

0
0
0
10
2

0
0
0
3
8

0
0
0
14
14

0.0
0.0
0.0
1.19
1.15

0
0
2
74
76

0
0
0
24
24'

1
2
0
3032

8.00
2.63
0.0
31.45

0
0
5
169

3035
1
2
6
3640
3649

31.12
8.00
2.74
16.00
32.09
31.82

174
0
0
4
167
171

0
0
0
69
69
0
0
1
69
70

FLORADAKİ DEĞİŞİM 1987-2012
Toplam
1988

2012

Endemik

%

Genel
toplam
1988 2012 1988 2012 1988 2012

Familya

163

154

0

0

0.0

0.0

Cinsler

1146

1220

15

14

1.3

1.15

Türler

8557

9753

2651 3035 30.9 31.12 8792 9996

173

167

1223 1320

Tür +
diğer t.
+tür altı 10245 11343 3432 3649 33.5 31.82 10482 11707

Ülkedeki 90'dan fazla bilim insanının
katkısıyla hazırlanan "Türkiye Bitkileri
Listesi" yayınlandı.
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Yabancı Tarım

Topla
m
3
16
4
144
167

5
29
10
1275
1320

13
76
27
9880
9996
13
73
42
1159
11707

• Endemik sözcüğü Yunanca "Indigenous,
Endemos" sözcüklerinden gelmektedir.

• Botanikte sınırlı yayılışa sahip bitkiler için
kullanılmaktadır.

• Buradaki sınır çok belli olmayıp, bir dağ, bir
bölge, bir ülke ve hatta bir kıta
endemiklerinden söz edilebilir.
• Fakat, pratikte, büyük çoğunlukla yeryüzünün
sadece bir bölgesinde veya daha küçük
alanlarında yayılış gösteren türler için
endemik terimi kullanılmaktadır.
• Sadece bir ülkenin sınırları içersinde
bulunan bitkiler o ülkenin endemiğidir.

• Endemik türlerin en önemli özellikleri sınırlı yayılışa
•

•
•

sahip olmalarıdır. Bu sınırlı yayılış 2 nedenden
kaynaklanabilir:
1-Bitki eski jeolojik devirlerde geniş bir yayılışa sahip
iken. daha sonra, çevre koşullarının değişmesi sonucu,
büyük oranda ortadan kalkmış olabilir. Bu durumda
tür, sığınabildiği çok özel çevre koşullarında varlığını
devam ettirebilir. Bu türler için "paleoendemik "
terimleri kullanılmaktadır. Bunlar, aynı zamanda, çok
eskiden kalma oldukları için "relikt türler" diye de
bilinirler, örneğin; Liquidambar orientalis Miller
(Günlük, Sığala veya Sığla ağacı)
2- Tür yeni oluşmuş olması gösterilebilir. Bunlar henüz
yayılma aşamasında olduklarından, yayılış alanları
dardır. Bu türler için "neoendemlk" terimi
kullanılmaktadır.
Genel bir ifade ile, paleoendemikler eski.
neoedemikler ise yeni türlerdir. Ancak, burada
eskiliğin derecesi tam olarak açık değildir.

• Endemik türler, bitki taksonomisi ve bitki
coğrafyası bakımından önemli türlerdir.

• Taksonomik olarak endemikler mega ve

•

mikro
diye
ayrılmaktadır.
Mega
endemikler tür ve tür üstü, mikro
endemikler ise tür altı taksonlarıdır.
Endemik türler özellikle bitki coğrafyasına
ilişkin problemlerin çözümünde çok önemli
katkılar sağlamaktadır.

• Anadolu
• Türkiye‘nin flora zenginliği endemik türler
bakımından zenginliğine de yansımıştır.

• Anadolu endemik taksonlar bakımından çok

zengindir. Toplam 3642 endemik takson olup,
bunun floraya oranı % 31.82 dir.
• Endemikler İçinde 14 tane cins düzeyinde
takson vardır.
• Dağlık kesimler endemikler bakımından daha
zengindir. Endemizm oranı Akdeniz bölgesi
Amanoslar, Kuzeydoğu Anadolu ve 'Anadolu
Diyagonali" üzerinde daha yüksektir.

•
•
•

•
• Coğrafîk

•

olarak,
endemiklerin
geçiş
bölgelerinde nispeten daha fazla olduğu
bilinmektedir, özgün mikro iklim koşullarının
bulunduğu
yerler
endemiklerce
daha
zengindir. Bu alanlarda görülen türlerin bir
kısmı da. geçmişten günümüze kalan relikt
türlerdir.
Endemizm oranı ile, kayaç yapısı arasında da
yakın bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle
serpantinler bu bakımdan dikkat çekicidir.
Anadolu' da bu tip kayalar bir hayli yaygın
olup endemizm oranının yüksek olduğu
bölgelerin önemli bir kısmı da bu kayaların
yayılış gösterdiği alanlardır.

Diyagonali
(veya
Anadolu
Çaprazı) Amanos Dağlan ve Orta
Toroslardan,
Kuzeydoğu
Anadolu'ya
uzanan bölgeye verilen isimdir.
Diyagonalin özeliği, doğusu ile batısının
önemli oranda farklı bir floraya sahip
olmasıdır (Davis 1971).
Bunda da diyagonalin coğrafi bir engel
oluşturduğu sanılmaktadır.
Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu
bölgeleri endemik bitki türleri bakımından
zengin bölgelerdir

Bugünkü flora bileşimine göre Türkiye'deki
fitocoğrafik bölgeler
(Gemici ve ark.1992)
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Türkiye’de bölgelere has endemik bitki türü
sayıları (Ekim vd., 2000).
Akdeniz Bölgesi
750
Doğu Anadolu Bölgesi
380
Orta Anadolu Bölgesi
275
Karadeniz Bölgesi
220
Ege Bölgesi
160
Marmara Bölgesi
70
Güney Doğu Anadolu Bölgesi 35
TOPLAM
1890
Geri kalan 1200 kadar endemik takson ise
birden fazla coğrafik bölgede yayılış
göstermektedir.

Endemik türlerle ilgili önemli bir çalışma

• Bitki coğrafyası bölgeleri arasında Iran

Turan bölgesi en çok endemik tür
barındırır (1200). Bunu Akdeniz (1050) ve
Avrupa-Sibirya bitki coğrafyası bölgeleri
takip eder (300). 500 kadar endemik
türün de hangi bitki coğrafyasına ait
olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır.

• Bu proje sonunda, tohumlu olarak 1622 türe ait
1771 takson,

• Çiçekli olarak 498 türe ait 518 takson endemik bitki
örneği toplanmıştır.

• TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNİK

•
•
•
•
•

ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
TÜRKİYE’ NIN ENDEMİK BİTKİ
TÜRLERİ
PROJE NO: TBAG-DPT/Ç.SEK-4
Prof.Dr. TUNA EKİM (KOORDİNATÖR)
(26 kişiden oluşan ekip)
HAZİRAN 1998 ANKARA

• Proje, 1992yılı Temmuz ayında kabul edilmiştir.
• 1994 yılı sonuna kadar ekipler çalışmalarını
•

•

•

sürdürmüşlerdir.
1995 sonbaharında yapılan toplantıda ekiplere, kendi
etkinlik sahalarına giren illere göre, o ana kadar tohumu
toplanmamış bitki listesi verilmiş ve çalışmalarını bu
türlere yoğunlaştırmaları istenmiştir.
Başlangıçta proje süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ise de.
DPT tarafından her yıl belli bir para o yıl harcamalarına
ayrıldığı için. proje yıllık projeler gibi muamele
görmüştür.
Arazi çalışmaları sırasında genellikle iki kişilik ekipler
kurulmuştur. Bitki adlandırmaları gene her ekipteki
botanikçilerce bazıları arazide canlı materyalle, diğerleri
de geri dönüldüğünde yapılmıştır.

• Proje çalışmaları sırasında toplanan toplam endemik
tür adedi 2120dir.

• Ayrıca çok sayıda endemik olmayan bitki örneği

de toplanmıştır. Proje sırasında toplanan bitki
örneklerinin ilk incelemelerinde, bunlardan 30
unun dünya bilim alemi, 3‘ünün ise Türkiye için
yeni tür olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yeni bir cins
(Ekimia) tanımlanmıştır.
• Toplanan tohumlar Menemen Gen Bankasında,
• Bitki örnekleri araştırıcıların çalıştıkları kurumlardaki
herbaryumlarda muhafaza edilmektedir.

• 1993 yılı proje genel toplantısında Menemen

Tohum Bankası sorumluları, tohumların hepsinin
kendi kurumlarına gönderilmesini istemişler ve bu
örneklerin duplikatını Ankara Tohum Bankasına
göndereceklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine, ilk
yıl
dışında,
toplanan
tohumların
tamamı
Menemen'e gönderilmiştir.
• Araziden bitki tohumu toplayan bütün ekipler örneklerim doğrudan Menemen' e gönderen İzmir'' ekibi hariç- topladıkları örneklen işlenmemiş
olarak proje merkezine göndermişlerdir.
• Gelen tohumlar temizlenmiş, paketlenmiş ve
tohum
bankalarınca
gerekli
belgeler
doldurulduktan sonra, Menemen tohum bankasına
yollanmışlardır.

• Yılın erken veya geç aylarında çiçeklenen bitkilerin

• Arazi

çalışmalarında
endemik
bitkilerin
tohumlarının toplanmasına özen gösterilmekle
birlikte,
• Endemik olmadıkları halde gelecekte önemli
çalışmalar yapılmasına sebep olabilecek yem
bitkilerinden endemik olmayan Gramineae ve
Leguminosae familyası bitkilerinin tohumlarının da
toplanması proje elemanlarına tavsiye edilmiş ve
böylece oldukça çok sayıda bu grup bitki tohumu
toplanmıştır.

tohumlarının toplanmasında çok zorluklarla karşılanmış
ve bunun üzerine ikinci seneden sonra elemanlara
bunların toprak altı aksamlarının toplanarak Ankara’ya
gönderilmesi istenmiştir.
• Gelen örnekler, en uygun bahçe olan Ankara
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi bahçesinin bir bölümüne
dikilmişlerdir.
• Etiketli olarak bahçeye dikilen soğan, rizom ve tuberl
erden bir kısmı Ankara şartlan kendileri için uygun
olmadığından için bir süre sonra kaybolmuşlardır.
• Diğerleri birkaç sene daha yaşamış ise de bir kısmının
etiketinin karışması ve daha sonra buraya bina yapılması
sonucu tamamen önemini kaybetmiş ve yok olmuşlardır.
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Proje çalışmalarıyla toplanan tohumlu ve çiçekli örnek sayısı

Türkiye
Florası

Proje

Endemik 2651
tür
Endemik 3483
takson

Tohumlu

Çiçekli

Toplam %

1622

498

2120

80

1771

518

2289

66

Tablo
2. Taksonayısı
açısından
zenginilk
ilk 10
10 FAMİLYA
Cins sayısı
bakımından
zengin
Familya
FAMİLYALAR
L
Leguminosae
Compositae

Tohum için Çiçekli

76
71

Labiatae
Caryophyllaceae
Cruciferae

234
140
138

43
34
29

277
174
167

Scrophulariaceae
Liliaceae
Umbelliferae

142
70
76

23
30
21

165
100
97

70
44

23
12

93
56

Boraginaceae
Campanulaceae

Takson sayısı bakımından zengin ilk 10 Cins
CİNSLER

T
Tohumlu
155

Çiçekli

TOPLAM

51

206

112

20

132

69

13

39

10
7

12
49
46

35

5

40

S alvia

35

3

31

Campanula

34

4

S tachys

32

2

38
34

3

30

As t r a galus

Ve r b a s c u m
Centaurea
Allium

39

Alyssum
S ideritis

27

Dianthus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15. Cirsium aytatchii Duman & R. Mili
16. Alyssum nezaketiae Aytaç & Duman
17 . Minuartia asiyeae Duman
18. Campanula yaltirikii Duman ‘
19. Campanula koyuncui Duman
20 Prangos heyniae Duman & M. Watson
21 Anthemis kotschyana Boiss. ssp. var. gypsicola

Duman
22 Aethionema dumanii Vural & Adıgüzel
23 Salvia aytachii Vural & Adıgüzel
24 Polygonum ekimiana Leblebici & Duman & Aytaç
25 Salsola grandis Fritag & Vural & Adıgüzel
26. Cephalaria ekimiana Göktürk & Sümbül
2 7. Arabis davisii Duran
2 8. Chaerophyllum aksekiense Duran & Duman
29 Tordylum ketenoglui Duman & Duran
30 Centaurea antalyense Duman & Duran

TOPLAM
329
316

253
245

Bilim Alemi İçin Yeni Taksonlar
• :1. Ekimia bornmuelleri Duman & M. Watson
• .2Aethionema alanyae Duman

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Astragalus serpentinicola Duman & Ekim
4 Pyrus serikensis A.Güner et H. Duman
5 Sideritis akmanı Aytaç, Ekici & Dönmez
6 Sideritis gulendamii H.Duman & F.A.Karavelioğullan
7 Origanum husnucan-baserii H.Duman & Z.Aytaç & A.Duran
8 Teucrium ekimii Duman
9 Globularia hedgei Duman
10. Arabis alanyensis Duman
11. Pentanema alanyense Duman & Anderberg
12 . Potentilla davisii R. Mili et Duman
13. Potentilla nerimaniae Duman
14. Chamaecyıisus gueneri Duman & Malyer & Başer

• Doğal bitkilerden tedavi,gıda,baharat, kozmetik,
süs, boya, keyf verici, tarımsal mücadele ilacı,
kağıt ve dokuma sanayi gibi çok çeşitli amaçlar
için yararlanılmaktadır.
• Ülkemizdeki türlerin en az 1.000
kadarından çeşitli şekillerde yararlanıldığı
ve 400 kadarının da ticaretinin yapıldığı
tahmin edilmektedir.
• Tüm dünyada bitkilerin tedavi amacı ile
kullanılmasında halen en büyük kaynak doğal
bitkilerdir.

Tıbbi –Aromatik Bitkilerden Yararlanma

Bitki
Çayları

Gıda
Baharatl
ar

Tedavi

Kozmetik

Fonk.
Gıdalar

Nutrasötikler

Bitki.
kimyasa
l

TIBBİ
BİTKİLER

Reçete
li İlaç

Aromaterapi

Tat ve
Koku
vericiler

Reçetesi
z İlaç

Baharat
Tıbbi Bitkiler sektörünün alt kolları (Denzil Phillips
International Ltd. UK Adapte edilmiştir.)
Kaynak: U. Schippmann
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Dünyada Yararlanılan Bitkilerin Kaynağı
• 1- Kültürü yapılanlar
• 2-Doğal Bitkiler (toplama )
• Kültürü yapılan tür sayısının 7.000 civarında olduğu
•
•

•
•

belirtilmektedir ki, toplam bitki türlerinin sadece
%2,6’sını teşkil etmektedir.
Diğer bir deyişle yararlanılan bitkilerin sadece %10’nun
kültürü yapılmaktadır.
Halen ihtiyaçları karşılamak için kullanılan miktarın çok
önemli bir kısmı kültürden sağlanmaktadır.
Biyolojik çeşitlilik açısından ( faydalanılan tür sayısı
bakımından) ise bitkilerin % 80’nin kaynağı doğadır.
Buna göre İnsan oğlu gelecekte de doğadan
yararlanacaktır.

Türkiye’de doğadan toplanıp iç ve dış ticareti
yapılan endemik türler(Özhatay ve ark.1997)
No Bilimsel adı

Familyası

Ticari ismi

Kullanılan
kısmı

1
2

Lamiaceae
,,

şalba
şalba

herba
herba

Caryophylla
ceae

çöven

kök

*Ballota cristata
*B.saxatilis ssp
brachyodonta
*Gypsophila arrostii var
nebulosa

3
4
5
7
8
9
10

*G. eriocalyx
,,
*G. perfoliata var. anatolica
,,
*Origanum acutidens
Lamiaceae
*O. minutiflorum
,,
Rosa pisiformis
Rosaceae
Salvia cryptantha
Lamiaceae

,,
kök
,,
kök
kekik
herba
,,
,,
kuşburnu
meyve
Şalba,adaçayı Herba,yaprak

-Yurt İçindeki Aktarlarda 200 civarında doğal
bitki türü satılmaktadır.

Doğadan toplanıp yurt dışına satılan doğal bitki
türü sayısı ise yaklaşık 100 kadardır.

Türkiye’de ticari amaçla doğadan toplanarak iç

ve dış piyasada satılan bitki türlerinin sayısı
bir çalışmada 347 adet olarak verilmiştir.
Bunlar arasındaki endemik tür sayısı 35’dir.
Yani ticareti yapılan türlerin yaklaşık % 11’i
endemiktir.
Yurdumuzda
çeşitli bölgelerde yapılan
Etnobotanik çalışmalara
göre yöre halkı
çevresinde yetişen
doğal bitki türlerinin
ortalama
%10-12’ni
çeşitli
amaçlarla
kullanmaktadır.
11

Sideritis arguta

12
13
14
15
16
17
18
19
20

*S.argyrea
S.brevibracteata
S. brevidens
S.bilgerana
S. cilicia
*S. congesta
S.dichotoma
*S.condensata
*S.erythrantha var. cedretorum

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

21

S.germanicopolitana ssp.
germanicopolitana
S.hispida
S.hololeuca
S. huber-morarthii
S. leptoclada
S. libanotica ssp. linearis
S. libanotica ssp. violascens
S. niveotomentosa
S.phlomoides
S.pisidica
S.serratifolia
S sipylea
S. stricta
S.tmolea
S.trojana
*S. vuralii

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

,,

Dağ çayı, yayla çayı

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

• Tıbbi
• Görüldüğü gibi Sideritis türlerini bir yana

bırakacak olursak, listede ticareti yapılan sadece
10 endemik tür bulunmaktadır. Bunlar da 5 cinse
aittir.
• Lokal olarak halkın yararlandığı bitkilere yer
verilmese de ticareti yapılan endemik tür
sayısının bundan çok daha fazla olduğu
bilinmektedir. Buna;

• Endemik bitkilerimizden ne kadarının tıbbi
•
•

amaçlarla kullanıldığı ancak sahada yapılan
Etnobotanik çalışmalarla anlaşılabilir.
Bununla
birlikte
birçok
etnobotanik
çalışmada
konunun
bu
yönüne
değinilmemiştir.
Bunu belirten çalışmalardan iki örnek
verilmiştir.

•

amaçla veya baharat olarak
kullanılan, geniş ölçüde toplanıp satılan
Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum) ve
otlu peynir yapımında kullanılan ve mahalli
pazarlarda satılan Çatak soğanı (Allium
shatakiense) türlerini ve diğer bir çok
türü örnek olarak verebiliriz.
Ayrıca bu kaynakta Achillea, Dianthus,
Tanacetum gibi önemli cinsler toplu bir
şekilde verilmiştir.

Doğu Anadolu’da tıbbi amaçla kullanılan
endemikler (Altundağ,Öztürk 2011) Toplam 33 tür
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Achillea cappadocica,
Alcea apterocarpa,
A. fasciculiflora,
Allium armenum,
A. tuncelianum,
A. sintenisii,
Alyssum pateri ssp. pateri,
Anthemis wiedemannia,
Centaurea saligna,
Cephalaria speciosa,
Cerasus hippophaeoides,
Convolvulus galaticus,
Corydalis erdelii,
Crataegus orientalis ssp. obtusata,
Frangula alnus ssp. pontica,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hesperis schischkinii,
Hyacinthus orientalis ssp. chionophilus,
Iris sari,
Marrubium parviflorum ssp. oligodon,
Nonea macrosperma,
N. pulla ssp. monticola,
Onobrychis stenostachya ssp. sosnowskyi,
Onosma armenum,
Origanum acutidens,
Phlomis armeniaca,
Scabiosa sulfurea,
Scorzonera semicana,
S. tomentosa,
Sideritis libatonica ssp. kurdica,
Stachys cretica ssp. anatolica,
S. cretica ssp.mersinaea,
Thymus haussknechtii,
T.sipyleus ssp. rosulans,
Tripleurospermum monticolum,
Verbascum asperuloides.

• Ovacık’ta tıbbi olarak kullanılan 67 bitkinin 8
tanesi endemiktir (Doğan ve Tuzlacı 2010).

• Bunlar;
• Allium tuncelianum
• Convolvulus galaticus
• Iris sari
• Hesperis schischkinii
• Hyacinthus orientalis subsp. Chionophilus
• Origanum acutidens
• Tchihatchewia isatidea

• Endemik tıbbi bitkilerimiz belirlemede bir

•

•
•

• Öte yandan endemik tür sayımız bir çok
•
•
•

•
•
•

• Diğer bir yol ise bizde olmayan ancak

diğer yol da Flora kayıtlarından hareketle
tıbbi özelliklerini bildiğimiz önemli türlerle
aynı cinse ait olan diğerlerini incelemektir
Bunun için Türkiye florası ve Damarlı
bitkiler listesi iyi bir kaynaktır.
Ayrıca Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında
(Ekim ve Ark.2000) endemik türlerimiz
verilmiştir.
En iyi internet kaynakları ise TÜBİVES ve
bizimbitkiler.org siteleridir.

kaynakta farklı verilmektedir. Bunun sebepleri
Bitki taksonomisi dinamik bir bilim dalıdır.
Yeni bulunanlarla sayı artmaktadır.
Komşu ülkelerin floraları yayınlandıkça bazıları
oralarda da görüldüğünden sayı azalmaktadır.
Tür ve tür altı taksonlardaki birleştirme
ayrıştırma ve sinonime düşme gibi hususlar da
bu sayıyı etkilemektedir.
Yazılı kaynak olarak Türkiye bitkileri listesi,
internette ise bizimbitkiler.org en son bilgileri
vermektedir.

başka ülkelerde tıbbi olarak kullanılan
türlerin ülkemizde aynı cinse dahil
akrabalarının üzerinde durulmasıdır. Buna
Astragalus (geven)lardan bir örneği biraz
sonra inceleyeceğiz.

Tıbbi önem taşıyan bazı cinslerde tür ve endemik tür sayıları

Cins adı

Tür sayısı

Endemik tür sayısı*

Astragalus

439

216

Tanacetum

46

26

Origanum

27

18

Sideritis

46

39

Salvia

97

51

Colchicum

47

22

Gypsophila

56

45

Verbasum

233

188

*

Bazı cinslerde endemiklere tür altı taksonlar dahildir. (bizimbitkiler.org)

Tunceli`den Londra`ya sarmısak
• Tuncelili girişimciler bölgede yetişen dağ sarmısağını
İngiltere`ye göndermeye hazırlanıyor.

• Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet

•
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Katurman, şu değerlendirmeyi yaptı: `Munzur Suyu pet
şişeler halinde Almanya`ya gönderildi ve Tunceli`de ihracat
başladı. Almanya`da çok fazla Tuncelili vardı. Bu da ihracat
için önemli bir avantaj oldu.
Şimdi İngiltere`ye meşhur dağ sarımsağı göndermeyi
planlıyoruz. Tunceli`de yetişen ve daha az koku yapan tek
diş sarmısak İngilizlerin dikkatini çekti. Bizden bu sarımsağı
üretmemizi talep ettiler. Çalışmalar devam ediyor.`

Anadolu'da çay olarak kullanılan Sideritis türlerinin en önemlileri:
Tür

Yerel Adı

Kullanıldığı bölge

S. congesta

Yayla çayı
Dağ çayı,

Antalya (Alanya,
Manavgat) Mersin
(Anamur) Muğla
(Fethiye, Köyceğiz)

S. arguta

Yayla çayı,
Dağ çayı

S. argyrea

Eşek çayı,
Acı çay

S. libanotica

ssp. linearis

İnce çay

Yayla çayı
Çay otu,
Altınbaş,
Acem
arpası

Antalya (Alanya,
Gündoğmuş)
Antalya (Alanya,
Güzelbahçe)

Antalya (Elmalı, Alanya,
Akseki)
Mersin (Erdemli), Konya
(Ermenek), Kayseri,
Kahramanmaraş, Muğla
(Fethiye)

S. psidica

Dağ çayı
,Eldivan
çayı

Antalya (Elmalı)

S. perfoliata

Dağ çayı,
Yayla çayı

Antalya (Elmalı, Alanya)
,Balıkesir, Edremit,
Isparta, Konya

Yaprak çaylar genellikle
sıcak suda 2-3 dakika
demlenerek yapılır

• Ülkemizde bitki çayları arasında en fazla
• TUNCELİ SARIMSAĞININ DOĞADAN HER
YIL 10-25 TON ARASINDA SÖKÜLÜP
SATILDIĞINI, HEM ENDEMİK HEM DE
EKONOMİK OLAN BU TÜRÜN KÜLTÜRE
ALINMASI ÇALIŞMALARININ HENÜZ ÇOK
YENİ OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ ??

•
•

tüketilenler
arasında yer alan Sideritis
türlerinin Özhatay ve ark.(1997) ihraç
edilmediğinin belirtiyorlarsa da, son yıllarda
Almanya başta olmak üzere yurtdışına ihraç
edildiği dikkati çekmektedir.
Aşağıdaki bilgi Almanya’daki bir firmanın
internet sayfasından alınmıştır.
Ancak bir sonraki esas bilgi daha da dikkat
çekicidir.
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• Einige Beispiele für die teilweise recht
merkwürdigen lokalen Namen:

• Sideritis argyrea (heller Bergtee) wird in einigen
•
•

•
•
•

Dörfern um Antalya "Eselstee" oder "Bittertee"
genannt. ENDEMİK
Sideritis condensata (aromatischer Bergtee)
wird in dem Gebiet nördlich von Antalya teil,
ENDEMİK
Sideritis congesta (goldener Bergtee) wird
östlich von Antalya "Inseltee" genannt.
ENDEMİK
Sideritis arguta ,Namen "milder Bergtee"
gewählt. ENDEMİK
Sideritis vuralii heisst "Weisser Tee’’. ENDEMİK
Sideritis erythranta var. cedretorum wird
"brauner Tee" genannt. Diese Namen haben wir
übernommen. ENDEMİK

Sideritis congesta (dağ çayı)- Alanya

Türkischer
Bergtee

Pflanzenextrakte aus gliedkräutern und
deren verwendung zur steigerung kognitiver
leistungsfähigkeit EP 2608798 A1 Patent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yayınlanma numarası EP2608798 A1
Yayın türü
Başvuru
Başvuru numarası EP20110749166
Yayın tarihi 3 Tem 2013
Dosya kabul tarihi 26 Ağu 2011
Rüçhan tarihi 27 Ağu 2010
Şu şekilde de yayınlandı: US20130156707, WO2012025609A1
Buluş Sahipleri Björn FEISTEL, Bernd Walbroel
Başvuru sahibi Finzelberg GmbH & Co. KG
Alıntıyı Dışa Aktar BiBTeX, EndNote, RefMan
Patent Atıfları (1), Patent Harici Atıflar (1), Sınıflandırma
(11), Yasal Etkinlikler (4)

• Endemik Sideritis türlerimiz hafızayı
•

güçlendirdiği, bilişsel aktiviteyi arttırdığı için
ilgi çekiyormuş.
AMA HENÜZ BUNU BİLENİMİZ ÇOK AZ

• ACABA TRENİ KAÇIRDIK MI ????

17

• Astragalus (geven) cinsi Damarlı bitkiler

•
•

içerisinde en fazla türe sahiptir. Bu cins
ülkemizde de tür bakımından 177 si
endemik olmak üzere 439 türle temsil
edilmektedir.
Bizde eskiden beri yakacak ve yem olarak
kullanılmaktadır.
Bazı Astragalus köklerinden elde edilen kitre
zamkı kıvam arttırıcı, stabilazatör, emulsifiyer
olarak ( E413) eskiden beri kullanılır ve ihraç
maddelerimiz arasında da yer alır; ancak eski
önemini kaybetmiştir.

Suşehri ilçesinde besiciler, hayvanlarına kışlık yiyecek olarak dağlardan, üzerindeki
dikenler nedeniyle ''kirpi'' de denilen geven topluyor.
Saman fiyatlarının yüksekliğinden yakınan bazı besiciler, üzerinde bulunan dikenler
nedeniyle halk arasında ''kirpi'' denilen ve ''keven'' olarak da bilinen geven otuna
yöneldi. (HÜRDOĞAN GAZETESİ-SİVAS)
.
Eleşkirt'te Köylüler Kış İçin Geven Topluyor

İlçede, yüksek kesimlerdeki dağlık alanlarda yetişen geven bitkisi, köylüler
tarafından hem kışlık yakacak hem de yem Bitkisi olarak kullanılıyor.
Gevenin toprağın üstünde kalan dikenli kısmını yakacak, toprağın altında kalan
kısmını ise hayvan yemi yapan köylüler, kış aylarında yakacak sıkıntısını odun,
kömür, tezek ve gevenle çözmeye çalışıyor.(YENİAĞRI.COM.)
Erzurum'da geven otu hem yakacak hem de yem olarak kullanılıyor
(HABERLER GEN AL)

• A.

mebranaceus var. mongholicus Çin
Farmakopesinde
Radix Astragali
olarak
kayıtlıdır.
• Güçsüzlük , kronik hastalıklarda güçlendirici,
Geleneksel Çin tıbbında kanser tedavisinde;
kalp
ve
böbrek
rahatsızlıklarında
kullanılmaktadır.
• Bu cinsin bazı türlerinin köklerinin kimyası
geleneksel kullanım ve bilgilerden yola
çıkılarak araştırılmıştır.
• Sonuçta ekstraktı ve
bileşimindeki bazı
maddeler izole edilerek ihraç edilir duruma
gelmiştir.

• Astragalus saponin ekstraktı:Astragalus türlerinin içerdiği

saponinlerin, miyokard lipid peroksitlerin oluşumunu önleme
ve kan pıhtılaşmasını azaltarak kalp üzerine pozitif bir etkiye
sahip olduğu bulunmuştur.
• Astragalus polisakkarit ekstraktı:Astragalus türlerinde
bulunan polisakaritlerin bağışıklık sistemini etkileyen bir role
ve anti-oksidan etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. sahip
bulunmaktadır edilmiştir. Astragalus polisakaritleri bağışıklık
işlevini geliştirerek , virüsün replikasyonu engelleyebilir.
• Cycloastragenol: bağışıklık, kalp ve damar sağlığı, DNA
onarımı, hücre bölünmesini ve kromozom sağlığını destekler .
• Astragaloside IV; Astragaloside IV genç hücre fonksiyonu
ve sağlığını korumak için yardımcı, doğal bir telomeraz
aktivatördür.

• GERİDE İNCELENECEK YARISINA YAKINI

ENDEMİK OLAN 430 TÜR BULUNMAKTADIR

!!!!!!
ANCAK, BU TIBBİ BİTKİLERİMİZİ VE
ENDEMİKLERİMİZİ NASIL
DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZE ÇOK İYİ ÖRNEK
BİR ÇALIŞMADIR.
DAHA YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Cycloastragenol
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KABUKSUZ ÇÖVEN KÖKÜ

KABUKSUZ ÇÖVEN KÖKÜ

KABUKLU ÇÖVEN KÖKÜ

KABUKLU KIRILMIŞ ÇÖVEN
KÖKÜ

• Dünyada yetişen bitki türlerinin,
• özellikle çoğunluğu dar ve sınırlı yayılışa sahip

• TEHDİTLER VE ÖNLEMLER

Bir bitkinin ismini öğrenmek onu tanımak için ilk şarttır.
Ancak onu korumak ve yaşatmak için yeterli değildir.
Bu nedenle bitkilerin yayılışları, populasyon durumları,
ekolojik istekleri, çimlenme fizyolojisi gibi yaşamının devamı
ile doğrudan ilgili birçok konu hakkında ayrıntılı bilgiler
gereklidir.
Bir bitkinin tehdit altında olup olmadığı o alanda çalışan
bilim adamlarının floristik çalışmalardan elde ettikleri veriler
ve halkın deneyim ve gözlemleri ile ulaşılan bilgiler ışığında
belirlenmektedir.
Yetiştiği ortamlarda sayıca azalmaya başlayan ya da
bulunduğu yaşam ortamı yok olma tehlikesi altında bulunan
bitki türleri yaşamlarının sürekliliği açısından tehdit altında
demektir.
Dağılımı ve bolluğu eldeki verilerle kıyaslandığında geçmişe
göre azalan bitkiler gelecekteki varlıkları açısından tehdit
altındadırlar. (Bizimbitkiler.org)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğayı tehdit eden faktörler:
Artan nüfus ve kentleşme
Tarla açma ve aşırı otlatma
Çorak ve bataklık alanlarının ıslahı
Zirai mücadele ilaçlarının kullanılması
Turizm faaliyetleri
Orman yangınları, orman amenajmanı, anız yakma
Maden, kireç, taş ocakları
Baraj ve gölet inşaatı
Karayolları yapımı
Fabrika atıkları ve yan ürünler
Doğal afetler, erozyon
Yabancıların bitki toplaması
Çeşitli amaçlarla bitki toplama
Diğer faktörler

endemiklerin, korunmaları konusunda son yıllarda
oldukça ciddi çalışmalar yapılmakta,
• öncelikle bunların uluslararası tehlike sınıflarından hangisine
ait oldukları saptanarak,
• alınacak önlemlerde öncelik, halen çok baskı altında olup
nesli kaybolma tehdidi altında olanlara verilmektedir.
• Bu amaçla Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN),
Dünya Koruma Birliği, Tehlike Altındaki Bitkiler Komitesi,
Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) gibi kuruluşların
faaliyetleri yanında, her ülke kendi bitkilerini korumak
amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. Ülkemizde de bu
amaçla Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı yayınlanmış ve tehdit
altındaki bitki türlerinin listesi ve tehdit kategorileri
belirlenmiştir. (Bizimbitkiler.org)

Doğal bitkilerin veya doğal tıbbi bitkilerin
korunmasına yönelik çalışmalarda öncelik, tehdit
faktörlerinin doğru olarak ortaya koyulmasıdır.
Bu açıdan bakıldığında;

Bazı tabiat olayları dışında doğayı tehdit
eden faktörler insan kaynaklıdır;
Bu tehditler 2 ana başlık altında incelenebilir:

• Bitkilerin doğal yaşam (habitat) alanlarının yok
edilmesi.

• Bitkilerin yaşam alanları üzerindeki baskıların
artması.

• Toplamanın bitkilerin doğal populasyonlarına zarar

verdiği, zararsız gibi görünenlerde bile genetik
varyasyonu azalttığında şüphe yoktur.
• Orta Avrupa’da 150 kadar bitki türünün yoğun
toplanma sonucu nesillerinin tehlikeye girdiği
belirtilmektedir. Yine yoğun talep sonucu
• Dünyada; Adonis vernalis, Ginko biloba, Panax
ginseng, Harpagophytum procumbers gibi bitkilerin
nesilleri tehlikeye girmiştir.
• Ülkemizde ise yumruları salep olarak kullanılan
Orchidaceae familyasına dahil orkide türleri ile
Gypsophila arrostii, Gentiana lutea gibi türlerin aşırı
toplama sonucu tehlike altında oldukları bilinmektedir.
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Nesli Tehlikede Olan Türlerimiz
(EX ) TÜKENMİŞ
10
(CR ) KRİTİK
83
(EN) TEHLİKEDE
392
(V ) DUYARLI
584
(CD) KORUMAYA TABİ
272
(LC) DÜŞÜK RİSKLİ
468
(NT) TEHDİTE YAKIN
203
(DD) YETERSİZ VERİLİ
207
(NE) DEĞERLENDİRİLMEMİŞ 2
TOPLAM
2221

• Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında (Ekim ve

•

Ark.2000) O zamana kadar bilinen tüm
endemik taksonların (3504) durumları
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin
(IUCN),
tehlike kategorilerine göre
sınıflandırılmıştır.
Kitapta ayrıca tehlikede olan 849 endemik
olmayan türe de yer verilmiştir.

Bunlardan özellikle ilk üçe girenler önemlidir

Kritik 83
• TÜKENMİŞ 10
• Alkanna viscidula BOISS.
• Silene surculosa HUB.-MOR.
• Teucrium leucophyllum MONTBRET ET

AUCHER EX. BENTHAM
• Urtica haussknechtii BOISS.
• Verbascum calycosum HAUSSKN. EX MURB.
• (Yeniden bulundu)

•

Achillea armenorum BOISS. ET HAUSSKN.

•

Alkanna haussknechtii BORNM.

•

Anthemis adonidifolia BOISS.

•

Ferulago isaurica PEÞMEN

•

Nepeta conferta HEDGE ET LAMOND

•

Papaver somniferum L. var. pullatum

•

Satureja amani P. H. DAVIS

•

Stachys bayburtensis BHATTACHARJEE ETD HUB.-MOR.

•

Tanacetum densum (LAB.) SCHULTZ BIP. subsp. laxum

•

Thymus cariensis HUB.-MOR. ET JALAS

•

Verbascum adenocaulon BOISS. ET BAL.

• Soğanlı bitkiler ile ilgili bir yönetmelik 1989

•

•

yılında çıkarılmıştır.1990 dan beri
ilgilenilmesine rağmen doğadan toplanılan
tıbbi bitkiler ile ilgili bir yönetmelik maalesf
çıkarılamamıştır.
Koruma önlemleri ancak genel kanunlar,
uluslararası ve ulusal bazı yönetmelikler
çerçevesinde dolaylı olarak
uygulanabilmektedir.
Kültüre alma çalışmaları bazı türlerde
sürdürülmektedir. Kekik üretimi pratiğe
aktarılmıştır.

Crocus asumanie

Allium karamanoglui
Origanum solymicum

Allium kurztianum
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Kekik harmanı-Denizli
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Uluslararası Model Orman Kapsamında Odun Dışı Orman Ürünleri
Üzerine Yapılan Çalışmalar
Mehmet Özdemir
Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul
mehmetozdemir@ogm.gov.tr
SUNUM PLANI

•
•
•
•
•
•
•

Uluslararası Model Orman Kapsamında
Odun Dışı Orman Ürünleri Üzerine
Yapılan Çalışmalar

Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Enstitü Müdürü

Model Orman Kavramı
Uluslararası Model Orman Ağı
Bölgesel Ağ’lar ve Odun Dışı Orman Ürünleri
Akdeniz Model Orman Ağı
Yalova Model Ormanı
Değerlendirme
Sonuçlar

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Model Orman Nedir?

Model Orman Kavramı

Orman peyzaj yapılarının uzun vadede sürdürülebilir yönetimi
kapsamında, yerel halkın ve diğer toplum kesimlerinin sosyal,
kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını kombine eden yenilikçi bir
ormancılık süreci

“Model Orman” kavramı, ilk kez 1992 yılında Rio de
Janerio’da ortaya çıkmıştır.

Model orman, ormanlık alanların ve doğal kaynakların
sürdürülebilir yönelik coğrafik alan ve ortaklık tabanlı bir
yaklaşımdır

Rio Sonrası Süreç
Küresel Düzey

Rio Çıktıları
 Rio Deklarasyonu
 Gündem 21 isimli

Eylem Planı
 Orman Prensipleri
 Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi
 İklim Değişikliği
Çerçeve
Sözleşmesi
 Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesi

Model orman, ormandan geçimini sağlayan insanlarla bu
kaynaklar üzerindeki etkileri ve orman ürünlerinin insanların
kalkınmalarına olan katkısıyla ilgilenmektedir.

Bölgesel Düzey
FOREST EUROPE Süreci
19 ilke Kararı
19 İlke Kararı Çerçevesinde
Türkiye'deki Çalışmalar
Yakın-Doğu Süreci
ENA-FLEG Süreci
Uluslararası alandaki
çalışmaların içine ayrıca ikili
ilişkiler sonucu imzalanan
anlaşmaları da katabiliriz.

Model Orman, bireyler ve gruplar aracılığıyla ortaklık tabanlı
süreç, değerlerin çeşitliliğini ifade etme, ormanların önemli bir
özelliği olduğu, peyzajın sürdürülebilir gelişimine yönelik ortak bir
sağgörü için birlikte çalışmaktır.
Türkiye’de Model Orman, ormanların sürdürülebilir yönetimine
katkı sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından
teşvik edilen bir sivil toplum yapılanmasıdır.
Uluslararası Model Orman Ağı (IMFN), “dünya çapında doğal
kaynakların ve orman peyzajlarının sürdürülebilir yönetimi ortak
hedefi için model ormanlar yoluyla çalışan dünya çapındaki
ortakların gönüllü bir birlikteliğidir

IPF Eylem Önerileri
IFF Eylem Önerileri
UNFF Süreci
 UNFF'e Destek Veren
Kuruluşlar (CPF)
 Yasal Bağlayıcılığı Olmayan
Anlaşma (NLBI)

MODEL ORMAN NEDİR ?

Model Orman nedir ?

Orman
peyzaj
yapılarının
uzun
vadede
sürdürülebilir yönetimi kapsamında, yerel
halkın ve diğer toplum kesimlerinin sosyal,
kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını kombine eden
yenilikçi bir ormancılık süreci

Model Orman:
i) Coğrafik olarak bir saha, orman alanı

ii)Kavram olarak spesifik bir ortaklık
yaklaşımı

Model Orman, OGM
tarafından kurulması teşvik
edilen bir sivil toplum
yapılanmasıdır.

iii)Sürdürülebilir orman yönetimine giden
bir yol
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MODEL ORMAN TESİSİ TEMEL
PRENSİPLERİ

Uluslararası Model Orman Ağı (imfn.net)

1. Katılımcılık-ortaklık,

2. Sürdürülebilir orman yönetimi için bir
taahhüt,
3. Orman sahası (Peyzaj- havza tüm
orman değerleri)
4. Yönetişim,
5. Faaliyet-Çalışma programı-vizyon,

6. Bilgi paylaşımı, işbirliği ve kapasite
geliştirme

Kanada Model Orman Ağı
Model Ormanı (Kanada)

b
b
N

b
b
N
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Odun Dışı Orman Ürünleri
Bitkisel Ürünler
Hayvansal Ürünler
Mineral Ürünler

Model Orman Kapsamında
Odun Dışı Orman Ürünleri;

ODOÜ İLE İLGİLİ
GLOBAL PROBLEMLER
Envanter zorluğu
Faydalanmada düzenleme
(regulasyon) yapılmasının zorluğu
Uzmanlık gerektirmesi
Heterojen yapıda (standart dışı)
ürünlerin varlığı
Alan kontrolün zorluğu
Ürünlere yönelik bilgi kirliliği
Kayıtlarının (sertifikalandırma) zorluğu

Kırsalda yoksulluğu azaltma
Geçim sağlama
Halkın gelir seviyesini yükseltme
Doğal kaynakların korunmasına katkı
Turizm için kullanılabilecek ürünler
Arge çalışmalarına katkı

Yalova Model Ormanının
Kuruluşu

Uluslararası Ağlarla Ortak
çalışmalar
Kanada Odun Dışı Orman Ürünleri
Ağ’ı (Canada NTFP Network)
Güney ve Güneydoğu Asya Odun
Dışı Orman Ürünleri Ağ’ı (NTFP
Network For South & Southeast Asia)
Nepal Odun Dışı Orman Ürünleri Ağı
(NNN Nepal NTFP Network)
Kamboçya Odun Dışı Orman
Ürünleri Değişim Programı
(Cambodia Exchange Program)
Uluslararası Bambu ve Rattan
Ağ’ı (International Network For
Bamboo and Rattan)
Bal Bilimi Ağı (Honey Science
Network)
………………………………………………..

Yalova Model Ormanı 17 aralık 2010 tarihinde kuruldu

Yalova Model Ormanı - Türkiye

Yalova Model Ormanının
Kuruluşu
 Mutabakat zaptı 11.03. 2009
imzalandı (OGM-MMFN),
Aralık 2010 tarihinde Yalova
Model Ormanı Stratejik planı
onaylandı,
17 aralık 2010 tarihinde
Yalova Model ormanı STK
olarak kuruldu,
Yalova Model Ormanı, 17
şubat 2011 “Aday Model
Orman” oldu,
 Yalova Model Ormanı 24
kasım 2011 tarihinde IMFN’ye
tam üye olmuştur,
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Yalova’da Odun Dışı Orman Ürünleri

Yalova Model Ormanı Yapısı

Odak Grupları Çerçevesinde Model Orman

Adana

Odun ürünleri,
üretim,
pazarlama ve
sertifikasyon
süreci

Ormana
Dayalı Turizm

MODEL ORMAN

Adana

Adana
Odun Dışı
Orman Ürünleri

Kurumsal
Çerçeve

Çevresel
Etkiler

Fıstıkçamı alanı
Defne alanı
Ihlamur-Kestane alanı

Yalova Model Ormanı - Türkiye

Doğu Ontario Model Ormanı - Kanada

YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE BAŞLATILAN PROJELER
PROJE 1 :
ARMUTLU YARIMADASI FISTIK
ÇAMI PLANTASYON
AÇIKLIKLARINDA BAZI TIBBİ VE
AROMATİK BİTKİLERİN
ORGANİK OLARAK
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
PROJE 2:
ORAGANİK KAYIN MANTARI
(Pleurotus ostreatus) ÜRETİMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Şeker Akçaağacı (Acer saccharum)

Batı Ontario Model Ormanı - Kanada

Watershed Model Ormanı - Filibinler

Uluslararası Model Orman Ağı - Kanada

Araucaria de Alto Malleco Model
Ormanı (AAMMF), Şili
«Teknik temelli
Çamfıstığı pazarını
geliştirme projesi» : Ürün
karakteristikleri, hasat
sonrası ürün geliştirme.

Alan: 392.698 ha
 (IX. Bölgenin % 20,9
unu temsil eden)
 Toprak kulanımı
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Projenin Genel Tanıtımı

Şili Arokaryası (Arocaria aracuana)

Yerli Ormanları Değerlendirme


Ormanların ürün ve hizmetlerini tanımlama
• Sosyo kültürel yönleri
• Su
• Rekreasyon
• Odun Dışı Orman Ürünleri

Ürünleri Elde Edilmesi






Araştırma
Toplulaştırılmış değer
Ürün yeniliği
Kapasite geliştirme
Pazarlama

Ifrane Model Ormanı - Fas

Şili Arokarya fıstığı ürünleri (projeden)
Kapasite geliştirme eğitimi
Uygulamalı araştırma
Yeni ürünler

Ifrane
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Ifrane Model Ormanı - Fas

Ifrane Model Ormanı - Fas

Safran yetiştirme – Biyoçeşitliliği koruma ve fakirliği azaltma projesi

Safran Yetiştirme projesi

2013-14’den sonuçlar:

Bags

Cooperative/Associatio distribu Quantity Area
n
ted
(kg)
(ha)
Coop Al Amal
32
940
2350

Saffron
Stigma

Coop. Ajaabo
Coop.Alhassania
(senoual)
AGS. Al Hajjaj
AGS
.Ait
Mhamed
Adghagh
Coop. Almobadara

24

700

1750

44

1280

3200

37

1080

2700

34

1000

2490

39

1130

2830

AESVT

2

60

150

30

80

780
7000

1950
17500

Parc National d’Ifrane 1
Eco-village
Al
Akhawayn
27
240
Total =

Urbion Model Ormanı – Ispanya

Urbion Model Ormanı - Ispanya
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Observations

Areas
were
calculated on
the basis of a
rate of 4 tons
per hectare.
In reality this
may
vary
depending on
the
beneficiaries.

Campo-Ma’an Model Ormanı - Kamerun

Ifrane Model Ormanı - Fas
Multi-use oven tested by locals
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Ifrane Model Ormanı - Fas

River-Mirna Model Ormanı - Hırvatistan
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Aromatik Bitkiler, Uçucu Yağlar ve Kalite
Ekrem Sezik
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul
ekrmsezik@gmail.com
Özet
Farmakope veya diğer standartlara uygun kalitede drog veya diğer ürünler elde edilmek üzere
tabiattan toplanmış veya yetiştirilmiş kokulu maddeler taşıyan bitkilere aromatik bitki denir. Bu kısa
tanımda görüldüğü gibi, gerekli analizleri yapılmamış bitkileri aromatik bitki diye isimlendirmek
yanlıştır. Aromatik bitkide gıda, ilaç, ilaç hammaddesi gibi kullanım amaçlarına yönelik olarak yapılan
farklı analizler kaliteyi belirler.
Aromatik bitkiler, konvansiyonel, geleneksel ve diğer (fitoterapi, aromaterapi, homeopati) tıp
sistemlerinde kullanılan ilaçlarda etkinin sağlanması için veya yardımcı madde olarak kullanılırlar.
Ayrıca, baharat, bitki ve meyve çayı üretimi vb. kullanım amaçlarının yanında değişik uçucu yağların
elde edilmesi için de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Analiz tekniklerinin gelişmesi, aromatik bitkilerin analizlerinde de büyük değişikliklere sebep
olmuştur. Daha önce makroskopik–mikroskopik kontrol ve basit fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri
yeterli görülürken, yetmişli yıllardan itibaren, YBSK, GK gibi teknikler analizlerde kullanılmaya
başlamıştır.
Aromatik bitkilerin tarımı ile ilgili çalışmalarda, ürünlerin Farmakopeye veya diğer standartlara
uygunluğu da muhakkak kontrol edilmelidir.Yani yetiştirme çalışmaları, kimyasal kalitenin sağlanıp
sağlanmadığını kontrol eden çalışmalar ile paralel yürütülmelidir. Çok iyi yetiştirilmiş, yüksek verim
alınmış aromatik bir bitkinin, istenen standart özelliklere sahip olmaması halinde, bütün emekler boşa
gidecektir. Sunumda yukarıda açıklanan konunun ayrıntısı ve ülkemizde hangi aromatik bitkilerin
tarımına öncelik verilmesi gerektiği örneklerle açıklanmaktadır.
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Defne (Laurus nobilis L.)’de Bitki Tipi, Tohum Yaşı ve Tohum Kabuğunun
Çimlenme Üzerine Etkileri
Aysun Çavuşoğlu¹–²–*, Melekber Sülüşoğlu¹–², Süleyman Erkal¹
¹Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, 41285, Kartepe, Kocaeli/Türkiye
²Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, 41380,
İzmit/Kocaeli
*cavusoglu@kocaeli.edu.tr
Özet
Defne (Laurus nobilis L.) öncelikle yaprağı ve meyvesinden yararlanılan, kullanım alanları ve
kendisine olan talebi giderek artan, çok yıllık, odunsu özellikte, tıbbi ve aromatik bitki türüdür Defne,
ülkemizde doğal yayılış alanlarına sahip, zengin biyoçeşitliliğimizin bir parçası olmakla birlikte her dem
yeşil oluşu ile süs bitkisi olarak ta değerlendirilmektedir. Doğadan kesilerek toplama şeklinde
gerçekleştirilen defne arzı doğa tahribatına neden olmakta, bu durum da yeni üretim alanlarının
oluşturulması veya mevcut bulunan defneliklerin yenilenmesi konularının önemini arttırmaktadır.
Çalışmanın materyalini iki farklı bitkiye ait tohumlar oluşturmaktadır. Aynı yıl alınan taze
tohumların yanı sıra, perikarbından çıkarılarak ayrılarak tohumlar kabukları ile 1 ve 2 yıl +4°C’de
depolanmış ve 1 ve 2 yaşlı olarak ele alınmıştır. Deneme öncesinde kabuklu ve kabuksuz olacak şekilde
ikiye ayrılıp hazırlanan tohumların laboratuvar şartlarındaki çimlenme oranları, çimlenme hızları ve
yetişen bitkiciklerin şaşırtma sonrası sera şartlarındaki adaptasyonları ile gövde sayıları
değerlendirilmiştir. Sonuçta bu deneme şartları altında tohum kabuğu uzaklaştırılmış taze tohumların
çimlenme oranlarının her iki tipte de %100’e ulaştığı, kabuksuz tohumların ise kabuklu defne tohumlarına
göre daha erken çimlendiği ve böylelikle fidan üretimi açısından zamandan kazandırabileceği, her iki
tipin tohumlarının 2 yıl muhafaza sonrasında çimlenme yeteneğini tamamen yitirdiği, tohum çimlenme
hızı ve gövde sayısı oluşturma özelliklerinin ana bitki tipine bağlı olarak değişim gösterdiği yönünde
bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Laurus nobilis, defne, çimlenme, tohum yaşı, tohum kabuğu, gövde sürgünü
The Effects of Plant Type, Seed Age and Seed Coat on Germination of Laurel (Laurus nobilis L.)
Abstract
Laurel (Laurus nobilis L.) is a perennial, woody, medicinal and aromatic plant. Primarily its leaves
and fruit are utilized, and there is an increasing demand for laurel plant. Laurel has natural growth areas,
and a part of richness in biodiversity of our country. Additionally the evergreen plant is used as
ornamental purposes. Laurel supply via carried out in the form of picking out from nature causes
destruction and damage to the nature. In this case importance of the establishment of new laurel
plantation and renewing the currently available laurel areas are in increasing. In this study, seeds from
freshly harvested fruit as well as 1 and 2 years old stored in 1 or 2 years at +4°C with seed coats after
removed from the pericarp of 2 different mother plants are used. Germination rate, mean germination
time as velocity, adaptation of the seedlings after acclimatization under greenhouse condition and stem
number were evaluated for separated and prepared just before experiment as seed with coat and naked
seed under laboratory and greenhouse condition. The results of this experiment under the conditions
showed that germination rates of freshly naked seed are reached at 100% for both two plant types.
Germination of naked seeds occured earlier than germination of seeds with coat. Thus seedling
production time can be shorten. Additionally both of two types completely lost their germination ability
after 2 years storage. The some findings were obtained as germination velocity and formation of stem
number varied depending on the mother plant types.
Keywords: Laurus nobilis L., laurel, germination, seed age, seed coat, stem number
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Giriş
Defne (Laurus nobilis L.) Lauraceae familyasına ait olup (Seçmen ve ark., 2000), dioik
özellikte, çiçek yoğunluğu ve renginden dolayı uzaktan bakıldığında bile dişi ve erkek ağaçların
kolaylıkla ayırt edilebileceği bir bitkidir (Parlak, 2008a). 8–10 m. boylanabilen her dem yeşil bir
ağaç olan defne, Akdeniz iklimine özgü maki bitki örtüsünün karakteristik bir türüdür. Genel
olarak Akdeniz iklim bölgesinde; Portekiz, İspanya, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye ve
Afrika’nın sahil bölgelerinde bulunur. Türkiye’de 600–800 m. yüksekliklere değin Hatay’dan
başlayarak Kuzeydoğu Karadeniz’e kadar bütün kıyılarda, diğer türler içerisinde küme veya
gruplar halinde yayılış gösterir (Acar, 1987). Süs bitkisi olarak peyzaj düzenlemelerinde de yer
alan defne (Çavuşoğlu ve Sulusoğlu, 2014), yaprağı ve meyvesi uçucu ve sabit yağ içermesi
nedeniyle baharat olarak, tedavi amaçlı ve parfümeri–kozmetik üretiminde kullanılabilmesinin
(Arslan ve ark., 2002) yanı sıra odun dışı orman ürünü olarak doğal yolla üretilen, ihracatımızda
oldukça önemli bir yere sahip ve kırsal kesime gelir sağlayan bitkilerden biridir (Şafak ve Okan,
2004). Hem devlete ait ormanlar içinde hem de özel mülkiyet arazilerinde bulunabilen
defnelerle ilgili olarak; yaprak ve meyve toplama zamanları, işletme şekilleri, üretim ve
pazarlaması, kuraklığa uyum mekanizmalarının uyarılması, fungal hastalık etmenlerinin ve
zararlı böceklerinin tespiti gibi bölgelere özgü yapılan çalışmalar (Polat ve ark., 2009; Şafak ve
Okan, 2004; Akça ve ark., 2008; Can ve ark., 2007; Pignatti ve Crobeddu, 2005) mevcuttur.
Söz konusu nedenlerden dolayı giderek artan defne talebine karşın doğa tahribatının
kaçınılmaz olacağı muhakkaktır. Bu nedenlerle mevcut defneliklerin daha verimli hale
getirilmesi veya yeni defneliklerin kurulması amacına hizmet edebilecek doğrultuda; tohumdan
fidan üretilmesi ve fidanların dış koşullara adaptasyonun başarılması (Parlak, 2008a), büyüme
ve gelişmede mikoriza aşılamanın etkisi (Pırlak, 2012), çelik ile üretilmesi (Parlak, 2008b;
Çavuşoğlu ve Sulusoğlu, 2014) konusunda çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Tohum ile üretim
konularında yapılan başkaca çalışmalar (Takos, 2001; Takos ve Efthimiou, 2003; Sarı ve ark.,
2006; Ertekin ve ark., 2009; Konstantinidou ve ark., 2008) mevcut olup, defne üretimine katkı
sağlamak amacıyla tohumdan bitki üretimi hususunda farklı deneme şartları uygulanmak
suretiyle yapılacak çalışmalar geliştirilmeye açıktır.
Bu çalışmada iki farklı ana bitkiden toplanan meyvelerden elde edilen tohumların taze
olarak ve 1 ile 2 yıl depolama sonrasında tohum kabuğu varlığında ve tohum kabuğu
uzaklaştırıldıktan sonraki çimlenme oranları, çimlenmenin tamamının ve yarısının gerçekleştiği
süreç, çimlenmeden sonra oluşturdukları gövde sayıları ve fidanların sera şartlarındaki
adaptasyon oranları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışmada kullanılan defne tohumları Kocaeli ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen
seleksiyon çalışmalarında morfolojik olarak farklılıklar gösterdiği tespit edilen (Basılmamış
veriler); iki farklı ağaçtan (41BaşiskeleF6 ve 54KırkpınarF1) 2011 yılı Kasım ayında tam
olgunluk döneminde iken toplanan meyvelerden alınmıştır. İki bitki birbirinden 30 km mesafede
yer almaktadır. Taze tohumlar (0 yaşlı) meyvelerin perikarbı ayrılarak, 1 ve 2 yaşlı tohumlar ise
perikarbı ayrıldıktan sonra tohum kabuğu ile +4°C’de kapalı cam kavanozlarda muhafaza
edilmek suretiyle deneme için hazırlanmıştır. Her bir yaştaki tohumlar; deneme öncesi tohum
kabuklu ve çıplak olacak şekilde hazırlanmış olup 0 yaşlı tohumlar Kasım 2011’de hasadın
ertesi günü, 1 yaşlı tohumlar Kasım 2012’de, 2 yaşlı tohumlar da Kasım 2013’de cam Petri
kaplarında, laboratuar şartlarında steril pamuk içinde çimlendirilmeye alınmıştır. Ortamlar
çimlenme sırasında mikroorganizma kontaminasyonlarını önlemek amacıyla %80 mancozeb
aktif maddesi içeren ıslanabilir toz formülasyonlu fungisit ile düzenli olarak ve eşit şekilde
haftada bir kez sulanmıştır. 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre
yürütülmüş olan çalışmada her bir Petri kabına 20 tohum ekilmiştir. Çimlenme süresi sonrasında
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oluşan bitkicikler gölgeleme yapılan sera şartlarında torf içeren saksılara şaşırtılmış, dış
koşullara adaptasyonu gerçekleştirilmiştir.
Ekimi yapılan tohumların ağırlıkları her bir yıl içinde deneme öncesi kabuklu ve çıplak
olacak şekilde tartılarak bünyeden kayıp ortaya konmuştur. Haftada bir kez yapılan kontrollerin
sonucunda nihai çimlenme oranları (%), ekimden itibaren ilk ve son çimlenmenin gerçekleştiği
haftalar, çimlenmenin tamamlandığı ortalama süreç, ekimden itibaren çimlenmenin %50 sinin
gerçekleştiği süre, çimlenip gelişen bitkiciklerde şaşırtmadan 2 ay sonraki gövde sayıları ile
şaşırtmadan itibaren 4 ay sonra şaşırtılan bitkilerin adaptasyon oranları (%) hesaplanmıştır.
Nihai çimlenme oranı (%) arc–sinüse dönüştürülerek analiz edilmiş (ANOVA) ve varyans
analizi sonuçlarına göre p<0.05 olasılık içinde önemli bulunan değerler Duncan Çoklu
Karşılaştırma Testi (Duncan, 1955) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular
Defne bitkisinin 2 farklı tipine ait tohumlarının farklı tohum depolama süreleri ve tohum
kabuğu olup olmaması durumunda (Şekil 1A, B) çimlendirilmesi temelinde yürütülen çalışma
sonucunda elde edilen verilere göre;
Tohum ağırlıkları; 41BaşiskeleF6 tipinde 0, 1 ve 2 yaşlı tohumlarda kabuklu olma
durumunda ağırlıklar sırasıyla 0.6887 g, 0.4792 g ve 0.4159 g; çıplak olması durumunda da
0.6222 g, 0.4285 g ve 0.3840 g bulunmuşken; 54KırkpınarF1 tipinde 0, 1 ve 2 yaşlı kabuklu
tohumlarda 0.5576 g, 0.4017 g ve 0.3599 g, çıplak tohumlarda ise 0.5180 g, 0.3511 g ve 0.3139
g olmuştur (Çizelge 1). Ortaya çıkan sonuçlara göre tohum ağırlıklarının tiplere göre
değişebildiğine ilaveten 1 yıllık depolama sonunda bünyede meydana gelen kaybın yüksek
oranda gerçekleştiği ve ayrıca 2 yıllık depolama sonunda dahi kaybın düşük oranda da olsa
devam ettiği ortaya konmuştur.
Çimlenme oranı; 41BaşiskeleF6 tipinde 0 yaşlı tohumun gerek kabuklu gerekse çıplak
olma durumunda çimlenme oranının %100’e ulaştığı, 54KırkpınarF1 tipinde ise kabuklu
tohumlarda %65, çıplak tohumlarda %100 oranında elde edilen çimlenme sonuçları hem tipler
arasında bir farklılık olabileceği hem de kabuğun bazı tiplerde bir dormansi nedeni olabileceği
yönünde bilgi vermiştir. 1 yaşlı kabuklu tohumlarda çimlenmenin hiç gerçekleşmeyip, 1 yaşlı
çıplak tohumlarda ise tiplere göre %3.33–6.67 oranlarının elde edilmesi de bu durumu
desteklemektedir. 2 yaşlı tohumlarda tohum kabuğu durumu ve bitki tipine bağlı olmaksızın
çimlenmenin hiç olmayışı, defne tohumlarının çimlenme yeteneklerinin söz konusu çalışma
şartları altında uzun süreli depolama sonucu tamamen kaybettiğini ortaya koymaktadır. Tiplerin
farklı olduğu kabul edilerek yapılan istatistik analizler sonucunda; tohum yaşı × tohum kabuğu
interaksiyonunu her iki tipte de ortaya koymuştur (Çizelge 2; Şekil 2A, B).
Çimlenme süreleri; 0 yaşlı kabuklu tohumlarda 41BaşiskeleF6 tipi, 54KırkpınarF1
tipine göre çimlenme daha önceden başlamış (Çizelge 3) ve gerek çimlenmenin %50’sinin
tamamlandığı süreç (Çizelge 5) gerekse çimlenmenin tamamlandığı toplam süreç (Çizelge 4)
her iki tohum kabuğu durumunda da daha kısa bir zaman almıştır. 1 yaşlı çıplak tohumlardaki
çimlenme süreleri de bu durumu destekler niteliktedir.
Gövde sayıları; Şaşırtmadan 2 ay sonra yapılan gözlem ve sayımlarda 41BaşiskeleF6
tipinin 0 yaşlı kabuklu ve çıplak tohumlarında bitkicik başına sırasıyla 2.39 ve 2.64 adet;
54KırkpınarF1 tipinde ise 1.48 ve 1 adet gövde olmuştur (Çizelge 6). Bu durum da tiplere göre
gövde sayılarının değişebileceği yönünde bilgi vermiş olup (Şekil 3A, B) her iki tipte de 1 yaşlı
çıplak tohumlardan gelen bitkiciklerin birer gövde vermeleri çimlenen bitki sayısının azlığı
nedeniyle üzerinde çalışılmaya açıktır.
Sera şartlarındaki adaptasyon: Çimlenmeyi başaran bütün bitkilerin gölgeleme yapılan
serada %100 oranında adapte olup dış şartlara uyum sağladığı, bununla birlikte 1 yaşlı
tohumlardan gelen bitkiciklerin 0 yaşlı tohumlardan gelen bitkiciklere göre daha zayıf
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geliştikleri ayrıca 54KırkpınarF1 tipinin 41BaşiskeleF6 tipine göre gelişmesinin daha geri
olduğu da gözlemlenmiştir (Şekil 4A, B).
Tartışma ve Sonuç
Defnenin tohumdan üretimine katkıda bulunabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz
çalışmada, çalışma şartlarımız altında; tohum kabuğunun, bitki tipinin ve tohum yaşının
çimlenmeyi hızlandırma, fidan üretim sürecini kısaltma, gövde sayısı artmış defne fidanları elde
etme ve dış şartlara adaptasyon açılarından önemli olup olmadığı yönünde bulgular elde
edilmiştir. Tohum kabuğunun ve muhafaza sürelerinin bir dormansi nedeni olabileceğinden
hareketle yapılan bir çalışmada (Takos, 2001) belli sürelerde soğuk katlamanın perikarp
ayrıldıktan sonra kabuklu tohumlarda çimlenmenin büyük ölçüde teşvik edildiği ortaya konmuş
olup, çalışma sonucunda embriyo dormansisinin de olduğu ve bunun katlama ile başarılı bir
şekilde ortadan kaldırılabileceğini vurgulanmıştır. Tilki (2004)’nin gerçekleştirdiği bir diğer
çalışmada perikarbın dormansi nedeni olduğu, bunun yanında embriyo dormansisininde
bulunduğu, perikarbı uzaklaştırılmış tohumlarda yalnızca GA3 uygulamasının tek başına yeterli
olmayıp soğuk–nemli ortamda belirli haftalarla katlamaların çimlenmeyi arttırdığı, ayrıca
minimum tohum nem seviyesinin %15 civarında olması gerektiği bildirilmiştir. Konstantinidou
ve ark. (2008) hızlı ve yavaş kurutulmuş kabuklu tohumlarda nem oranının çimlenmeye olan
etkisi hakkında yaptıkları çalışmada tohum nem miktarının kritik bir konu olduğu sonucuna
varmışlardır. Sarı ve ark. (2006)’nın defnede tohum dormansisini giderme üzerine yaptıkları bir
diğer çalışmada tohumları perikarplı ve perikarpsız olarak GA3 dozları ve katlamaya almanın
yanında, tohum kabuğunu zedeleme ve tohum kabuğunu tamamen uzaklaştırma uygulamalarına
tâbi tutmuşlar ve sonuçta tohum kabuğu uzaklaştırılan tohumlarda hem en yüksek çimlenme
oranını hem de nihai çimlenmesinin yarısının gerçekleştiği en kısa süreyi elde etmişlerdir. Bu
sonuçlar çalışmamızı desteklemektedir. Defne ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Parlak
(2008a) fidanların morfolojik karakterleri üzerine orijin farklılıklarının olabileceği noktasından
hareketle 7 yöreye ait 28 popülasyondan toplanan tohumlardan elde ettikleri fidanlarda; kök
boyu, fidan kök boğazı çapı, fidan sak yaş ağırlığı ve kök yaş ağırlığı ile 2., 3. ve 4. yılda fidan
boy büyümeleri üzerine bitki orijininin önemli bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca
istatistiki olarak değerlendirmemekle birlikte, aynı zamanda katlamaya alınan farklı orijinli
tohumların çimlenme oranları ve çimlenme zamanlarının farklı olduğunun gözlemlendiğini de
bildirmişlerdir. Orijin farklılıkları açısından ortaya çıkan sonuçlar çalışmamızı destekler
niteliktedir. Ayrıca aynı çalışmada defnenin kuvvetli kök ve kütük sürgünü verme özelliğinde
olduğu, korunan alanlarda tek gövde halinde büyüyen bitkilere nadiren rastlandığı
vurgulanmıştır. Çalışmamızda elde edilen fidancıklarda meydana gelen gövdelerin ana
gövdeden dallandığı gözlenmiş olup, 1 yaşlı tohumlardan her iki tipte elde edilen az sayıda
bitkicikte tek gövde bulunuşu, bu konunun sonraki çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ortaya
çıkmıştır.
Çalışma sonucunda; defne bitkisinde tohumdan üretimde 0 yaşlı kabuklu veya çıplak
tohumlarda muhafaza edilmiş tohumlara göre çimlenmenin çok yüksek oranlarda gerçekleştiği,
çıplak tohumların çimlenme hızı ve süresinin daha kısa bir zaman aldığı ve bu suretle fidan
üretimi açısından zamandan kazandırabileceği, tohum kabuğunun da bir dormansi nedeni
olabileceği, defne tohumlarının 1 yıllık depolama sonunda çimlenme oranının çok büyük ölçüde
gerilediği ve 2 yıl sonunda tamamen yitirildiği, tipler arasında çimlenme oranı ve süresi gibi
bazı açılardan farklılıkların olabileceği, sera şartlarına adaptasyonun büyük oranda
başarılabileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir.
Çalışmanın geliştirilmesi ve desteklenmesi açısından gerek doğal flora, gerekse tıbbi–
aromatik açıdan çok önemli olup, uzun yıllar çimlenme gücünü kaybetmeden muhafazasının zor
olduğu ortaya konan defnelerde; farklı yörelerden elde edilmiş, morfolojik, fizyolojik, kimyasal,
agronomik ve benzer konularda üstünlükleri olduğu tespit edilmiş daha fazla sayıda bitki tipi ile
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tohum muhafaza ve çimlenmesi gibi konular üzerinde çalışılmasının yararlı olacağı kanısına
varılmıştır.
Çizelge 1. Defne tiplerinde farklı muhafaza süreleri sonrasında kabuklu ve çıplak tohum ağırlıkları
(gr/tohum)
Bitki Tipi
41BaşiskeleF6
54KırkpınarF1

0 Yaşlı

1 Yaşlı
Çıplak
0.6222
0.5180

Kabuklu
0.6887
0.5576

2 Yaşlı
Çıplak
0.4285
0.3511

Kabuklu
0.4792
0.4017

Çıplak
0.3840
0.3139

Kabuklu
0.4159
0.3599

Çizelge 2. Defne tiplerinde tohum muhafaza süresi ve kabuğun çimlenme oranlarına etkileri (%)*–**
41BaşiskeleF6
1 Yaşlı
2 Yaşlı
Bitki Tipi
Kabuklu
Çıplak
Kabuklu
Çıplak
Kabuklu
Çıplak
100 aA
100 aA
0 bB
6.67 aB
0 aB
0 aC
Ortalama
100
3.34
0
54KırkpınarF1
0 Yaşlı
1 Yaşlı
2 Yaşlı
Bitki Tipi
Kabuklu
Çıplak
Kabuklu
Çıplak
Kabuklu
Çıplak
65 bA
100 aA
0 aB
3.33 aB
0 aB
0 aB
Ortalama
82.5
1.67
0
*Farklı küçük harfler aynı tohum muhafaza süresi içinde kabuklu ve çıplak tohumlar arasındaki çimlenme oranı
farklılıklarını,
**Farklı büyük harfler kabuklu veya çıplak tohumlarda farklı tohum muhafaza süreleri arasında çimlenme oranı
farklılıklarını p<0.05 önem seviyesine göre ortaya koymaktadır.
0 Yaşlı

Çizelge 3. Defne tiplerinde tohum muhafaza süresi ve kabuğa bağlı olarak ekimden itibaren ilk ve son
çimlenmenin gerçekleştiği haftalar
Bitki Tipi
41BaşiskeleF6
54KırkpınarF1

İlk ve Son Çimlenme Haftaları
İlk Çimlenme
Son Çimlenme
İlk Çimlenme
Son Çimlenme

0 Yaşlı
1 Yaşlı
2 Yaşlı
Kabuklu Çıplak Kabuklu Çıplak Kabuklu Çıplak
7. hafta 1. hafta
–
2. hafta
–
–
18. hafta 3. hafta
–
4. hafta
–
–
10. hafta 1. hafta
–
2. hafta
–
–
23. hafta 6. hafta
–
5. hafta
–
–

Çizelge 4. Defne tiplerinde tohum muhafaza süresi ve kabuğa bağlı olarak çimlenmelerin tamamlandığı
ortalama süreç
Bitki Tipi
41BaşiskeleF6
54KırkpınarF1

0 Yaşlı
Kabuklu
Çıplak
11.7 hafta
1.3 hafta
12.3 hafta
4.7 hafta

1 Yaşlı

2 Yaşlı
Çıplak
2.5 hafta
4 hafta

Kabuklu
–
–

Çıplak
–
–

Kabuklu
–
–

Çizelge 5. Defne tiplerinde ekimden itibaren çimlenmelerin %50 sinin gerçekleşme süreleri
Bitki Tipi
41BaşiskeleF6
54KırkpınarF1

0 Yaşlı
Kabuklu
Çıplak
9,7. hafta
1. hafta
19,7. hafta
1,7. hafta

1 Yaşlı

2 Yaşlı
Çıplak
2. hafta
2. hafta

Kabuklu
–
–

Çıplak
–
–

Kabuklu
–
–

Çizelge 6. Defne tiplerinde tohum muhafaza süresi ve kabuğa bağlı olarak çimlenip gelişen fidanlarının
şaşırtmadan 2 ay sonraki gövde sayıları (adet gövde/fidan)
Bitki Tipi
41BaşiskeleF6
54KırkpınarF1

0 Yaşlı
Kabuklu
2.39
1.48

1 Yaşlı
Çıplak
2.64
1

Kabuklu
–
–

39

2 Yaşlı
Çıplak
1
1

Kabuklu
–
–

Çıplak
–
–

Şekil 1. Defnede 54KırkpınarF1 tipine ait; A. kabuklu, B. çıplak tohumlar

Şekil 2. Defnede 41BaşiskeleF6 tipine ait çimlenme durumları; A.0 yaşlı, kabuklu, B.0 yaşlı çıplak

Şekil 3. Defnede; A.54KırkpınarF1 tipinde 0 yaşlı kabuklu tohumda gövde sayısı artımı, B.
41BaşiskeleF6 tipinde 0 yaşlı çıplak tohumlarda gövde sayıları artımı
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Şekil 4. Defnede; A. 0 yaşlı kabuklu tohumlardan gelişen fidanlarında (1., 2., 3. saksı 41BaşiskeleF6
tipinde ve 4., 5., 6. saksı 54KırkpınarF1 tipinde) bitki gelişimi, B. 0 yaşlı çıplak tohumlardan
gelişen fidanlarında (1., 2., 3. saksı 41BaşiskeleF6 tipinde ve 4., 5., 6. saksı 54KırkpınarF1
tipinde) bitki gelişimi

Kaynaklar
Acar, M. İ., 1987. Defne Yaprağı ve Yaprak Eterik Yağının Üretilmesi ve Değerlendirilmesi.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, Ankara, No:186.
Akça, H., Yıldız–Aktaş, L., Altun, N., Yağmur, Y., 2008. Defne (Laurus nobilis L.)’de
Kuraklığa Uyum Mekanizmalarının Uyarılması ve Oluşan İçsel Hormon Değişimlerinin
İncelenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik
Bülten No:38, 58 s.
Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A., 2002. Tıbbi Bitkiler İsim Kılavuzu. Ankara Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1530, Yardımcı Ders Kitabı No: 483:69
Can, P., Nafisi–Balay, S., Özçankaya, İ. M., Bucak, C., Göre, E., 2007. Batı Anadolu
Bölgesi’nde Defne (Laurus nobilis L.)’Nin Fungal Hastalık Etmenleri ve Zararlı
Böceklerinin Belirlenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü, Teknik Bülten No:34, 50 s.
Çavuşoğlu, A., Sulusoğlu, M., 2014. Effects of İndole–3–Butyric Acid (IBA) and 1–
Naphthaleneacetic Acid (NAA) on Rooting of Female and Male Laurus nobilis L.
Cuttings. International Journal of Biosciences, 4(11):206–216
Duncan, D. B., 1955. Multiple Range and Multiple F Tests. Biometric, 11:1–42
Ertekin, M., Kırdar, E., Ayan, S., Özel, H. B., 2009. Bazı Büyüme Düzenleyicilerinin Akdeniz
Defnesi (Laurus nobilis L.) Fidanlarının Gelişimi Üzerine Etkileri. Kastamonu
Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(2):171–176
Konstantinidou, E., Takos, I., Merou, T., 2008. Desiccation and Storage Behavior of Bay Laurel
(Laurus nobilis L.) Seeds. European Journal of Forest Research, 127:125–131
Parlak, S. 2008a. Defne (Laurus nobilis L.)’nin Kaplı Fidan Üretimi ve Arazideki Dikim
Başarısı (Seferihisar Örneği). T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık
Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:40, 79 s.
Parlak, S., 2008b. Defne (Laurus nobilis L.)’nin Çelikle Üretilmesi. T. C. Çevre ve Orman
Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:42, 71 s.
Pırlak, İ. T., 2012. Defne (Laurus nobilis L.) ve Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Türlerinin
Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Ortam ve Mikoriza Aşılamasının Etkisi. Çukurova
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, 77 s.
Pignatti, G., Crobeddu, S., 2005. Effects of Rejuvenation on Cutting Propagation of
Mediterranean Shrub Species. Forest, 2(3):290–295

41

Polat, S., Gülbaba, A. G., Tüfekçi, S., Özkurt, A., 2009. Defne (Laurus nobilis L.) Alanlarında
En Uygun Yaprak İşletme Şekli ve Maliyetlerinin Belirlenmesi (Tarsus Örneği). T. C.
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:34
Sarı, A. O., Oguz, B., Bilgic, A., 2006. Breaking Seed Dormancy of Laurel (Laurus nobilis L.).
New Forests, 31:403–408
Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E., 2000. Tohumlu Bitkiler Sistematiği.
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi. Kitaplar Serisi, 116:163–164
Şafak, İ., Okan, T., 2004. Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlaması. Doğu
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi, 10:101–129
Takos, I. A., 2001. Seed Dormancy in Bay Laurel (Laurus nobilis L.). New Forests, 21:105–114
Takos, I. A., Efthimiou, G. S., 2003. Germination Results on Dormant Seeds of Fifteen Tree
Species Autumn Sown in A Northern Greek Nursery. Silvae Genetica, 52(2):67–71
Tilki, F., 2004. Influence of Pretreatment and Desiccation on The Germination of Laurus nobilis
L. Seeds. Journal of Environmental Biology, 25(2):157–161

42

Farklı Yörelerden Temin Edilen Çörekotu Popülasyonlarının
Karakterizasyonu
Başak Özyılmaz¹–*, Güngör Yılmaz², Rahime Karataş¹
¹Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat
²Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat
*basakozyilmaz@windowslive.com
Özet
Bu araştırma, Türkiye’nin değişik yörelerden temin edilen çörekotu popülasyonlarından uyum,
verim ve kalite özellikleri bakımından, üstün özellikleri taşıyan hatların geliştirilmesi amacıyla
yapılmıştır. Çalışma, 2012 ve 2013 yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü
olarak Tokat Kazova şartlarında yürütülmüştür. Araştırmada 45 farklı çörekotu popülasyonu kullanılmış
olup, bitki boyu, bitki başına dal sayısı, bitki başına kapsül sayısı, bin tohum ağırlığı ve dekara tohum
verimi değerleri bakımından karşılaştırılmışlardır. Çalışma devam eden bir araştırma olup, elde edilen iki
yıllık bulgulara göre dekara tohum verimleri 11.83–237.0 kg/da arasında değişmiştir. Araştırmanın ilk
yılında Ağrı, ikinci yılında ise Tokat kökenli popülasyonun ön plana çıktığı belirlenmiştir. Diğer
özellikler bakımından da öne çıkan genotipler belirlenmiş olup, kalite analizlerine dair bulgular henüz
tamamlanamadığından bu özette verilememiştir.
The Characterization of Different Areas Obtained From Black Cumin Populations
Abstract
This research was conducted to determine yield and quality property of obtained from different
black cumin populations and in order to develop high specific lines. The experimental design was
Randomized Complete Block Design with four replications in Tokat–Kazova condition in the 2012–2013
growing season. In the study 45 different black cumin populations and were examined plant heights, the
numbers of branches per plant, the numbers of capsule per plant, 1000 seeds weights and seed yield. This
study is of ongoing research and seed yield were between 11.83–237.0 kg/da. The highest yield was
obtained Ağrı populations in the first year and Tokat populations, in second year.

Giriş
Kökeninin Güney Avrupa ve Batı Asya olduğu belirtilen çörekotu, Ranunculaceae
familyasından bir bitkidir (Ceylan, 1983). Nigella sativa tek yıllık bir otsu bitkidir. Nigella cinsi
genelde Akdeniz ülkelerinde yayılış gösterir ve toplam 20 türü içermektedir (Seçmen ve ark.
2000). Bunlardan 12 tür ülkemizde bulunmakla (Türközü ve Yıldırım, 2007) birlikte, N sativa
türü yaygın olarak yetiştirilmektedir (Baydar ve ark., 2001). Çörekotu tohumu ve tohumundan
elde edilen preparatlar asırlardır halk hekimliğinde; soğuk algınlığı, baş ağrısı, astım, idrar
söktürücü, sarılık, çeşitli romatizma ve iltihap hastalıkları ve vb. birçok hastalığın tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır (Randhawa, 2008). Ayrıca lezzet ve koku verici özelliğinden
dolayı, tohumları baharat ve çeşni olarak değerlendirilmektedir (Akgül, 1993). Farmakolojik
araştırmalara göre; antioksidan, antihistaminik, antidiyabetik, anti–hipertansif, inflamatuvar ve
antimikrobiyal aktiviteleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede etkileri bulunmaktadır.
(Türker, 1996). Çörekotu tohumlarının antioksidan aktivitelerinin tohumlarının omega yağ
asitleri bakımından zengin olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Kıralan, 2006).
Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasının yanında genellikle baharat amaçlı tüketilmekte
olup, üretimi ancak iç tüketimin çok az bir kısmını karşılayacak düzeydedir (Kar ve ark., 2007).
Gereksinim duyulan ürünün önemli bir kısmı doğal floradan toplanmakla (İpek ve ark., 2005)
birlikte büyük kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır (Öztürk ve ark., 2012).). Ancak doğal
floradan toplama standart ve kalitenin sürekliliğinin sağlanmasını olumsuz etkilemektedir. Bu
nedenle doğadan yoğun olarak toplanan bitkilerin tarımı ve ıslahı esas olmalıdır. Bu çalışmada
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kullanılan materyallerin özelliklerinin belirlenmesi, yöre üreticilerine materyal temini yanında,
özellikle ıslahçılar için tescilli çeşit/çeşitler geliştirilmesi için kaynak oluşturacaktır.
Materyal ve Yöntem
Araştırma Tokat–Kazova koşullarında 2012–2013 vejetasyon yıllarında yürütülmüştür.
Survey çalışmaları sonucu yetiştiricilerden ve araştırma merkezlerinden 45 farklı çörekotu
(Nigella sativa) popülasyonuna ait tohumlar temin edilmiştir. Araştırmanın ilk yılında tüm
popülasyonların tohumları aynı miktar ve kalitede olmadığından dolayı bazı popülasyonlar
ikinci yıl verilerinde yer almamıştır. Temin edilen popülasyonlar Çizelge 1’de verilmiştir.
Araştırmanın yürütüldüğü 2012, 2013 ve uzun yıllara ait iklim verileri Çizelge 2’de yer
almaktadır. Bu veriler incelendiğinde araştırma yıllarına ait Mart ve Nisan aylarının yağış
miktarları ile uzun yıllar verilerinde farklılık görülmektedir. Bu farklılıklar bitki gelişimi ve
verim değerlerini etkilemektedir.
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülen denemede, her bir
parsel 3 m boyunda 4 sıradan oluşmuştur. Bitki yoğunluğu 1000 adet tohum/m² esas alınarak
ekim yapılan denemede sıra arası mesafe 30 cm olarak ayarlanmıştır. Araştırmada, 4 Nisan
2012 ve 26 Mart 2013 tarihlerinde ekim yapılmıştır. Toplam verilecek olan 6 kg/da azotlu
gübrenin yarısı ekimle birlikte geri kalan yarısı ise dallanma başlangıcında verilmiştir.
Damlama sulama sistemi kurulmuş ve vejetasyon süresi boyunca gerekli görüldükçe sulama ve
diğer bakım işlemleri yapılmıştır. Hasat olgunluğuna gelen bitkiler, ilk yıl 20 Ağustos 2012
tarihinde ikinci yıl 12 Ağustos 2013 tarihinde hasat edilmişlerdir. Denemeden elde edilen veriler
deneme desenine uygun olarak varyans analizine tabi tutulmuş ve önemli çıkan ortalamalar arası
farklılıklara Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır (Yurtsever, 1984).
Çizelge 1. Farklı yörelerden temin edilen çörekotu popülasyonları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temin edilen İl
Burdur–I
Burdur–II
Burdur–III
Amasya–I
Amasya–II
Sivas–I
Sivas–II
Ağrı
İzmir–I
İzmir–II
İzmir–III
Ankara–I

No
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Temin edilen İl
Ankara–II
Ankara–III
Burdur–IV
Eskişehir–I
Eskişehir–II
Eskişehir–III
Eskişehir–IV
Konya–I
Konya–II
Urfa–I
Urfa–I

Temin edilen İl
Denizli–I
Denizli–II
Denizli–III
Tokat–I
Tokat–II
Tokat–III
Mersin
Suriye
Uşak
Samsun
Adana–I

No
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Temin edilen İl
Adana–II
Yozgat
Diyarbakır
Muğla
Bursa
Zonguldak
Adapazarı
Nevşehir
Konya–III
Isparta
Kıbrıs

Çizelge 2. Tokat ili 2012–2013 vejetasyon yılı iklim verileri
Meteorolojik
Elemanlar UY
Yağış (mm) 38.1
Ort. sıc. (°C) 6.6
Max. sıc(°C) 31.1
Min. sıc(°C) –27.1
Ort.nispi
56.6
nem (%)

Mart
2012
44.3
3.6
19.2
–6.2

2013
18.1
9.9
26.4
–4.1

UY
56.1
11.8
35.1
–6.1

Nisan
2012 2013
14.8 40.3
16.1 14.8
29.9 31.3
–1.4 2.4

UY
57.0
15.1
36.5
–2.9

Mayıs
2012 2013
114.7 32.3
17.9 19.4
30.2 33.0
7.7 8.2

Haziran
UY 2012 2013
35.8 36.3 36.1
18.3 21.4 20.8
38.8 34.4 39.8
0.5 9.1 9.9

Temmuz
UY 2012 2013
10.0 30.7 1.6
20.7 24.4 21.9
42.1 41.0 33.0
4.5 11.2 11.2

Ağustos
UY 2012 2013
6.6 1.5 0.4
20.5 22.9 22.8
40.1 36.9 35.1
3.3 8.9 12.2

62.5 52.3 55.9 42.0 50.6 57.5 61.5 53.1 54.7 54.1 52.4 52.0 51.1 51.0 53.4 51.7 49.3

Bulgular ve Tartışma
Bitki boyu: Çörekotu popülasyonlarında ilk yıl 19.6–47.0 cm arasında değişmiştir. En
yüksek bitki boyu değeri 8 numaralı popülasyondan alınmıştır. Bunun ardından 44.80 cm ile 34.
popülasyon sahiptir. İkinci yıl ise bu değerler 32.70–67.75 cm arasında değişmiş olup, en
yüksek değer 3 numaralı popülasyona aittir. Bunu 63.57 cm ile 12. popülasyon takip etmiştir.
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Her iki yıl birlikte ele alındığında, 2013 yılında bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde yağış
miktarının fazlalığından dolayı bitkilerin boylarının daha uzun olmasına neden olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca bu özellik bakımından 3, 17, 18 ve 24 numaralı popülasyonların
denemenin her iki yılında da öne çıktığı görülmektedir. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkez Müdürlüğünün çörekotu tescil raporunda bitki boyu değerlerinin 25–50 cm olduğu
bildirilmiştir (Anonim, 2014). Çizelge 1’de görüldüğü gibi elimizde mevcut bulunan bazı
popülasyonlarda bitki boyu değerleri bu sınırın üstündedir. Nitekim Tokat ilinde yürütülen bir
başka araştırmada (Küçükemre, 2009) ise, çörekotu bitki boyu değerlerinin 50 cm’nin üzerinde
olduğu bildirilmiştir.
Bitki başına dal sayısı: Çörekotu bitkilerinde denemenin ilk yılında elde edilen bitki
başına dal sayısı değerleri 1.85–5.00 adet arasında değişmektedir. Çizelge 3’de görüldüğü gibi
en fazla dal sayısına sahip popülasyon 6 numaralı popülasyondur. Araştırmanın 2013 vejetasyon
yılına ait bu değerlerin 3,60–5.76 adet arasında değiştiği ve en fazla dal sayısına sahip
popülasyonun 33 numaralı popülasyon olduğu belirlenmiştir. 29 numara ile temsil edilen Tokat
popülasyonu bu özellik bakımından her iki yılda da öne çıkmıştır. Çörek otunda dallanmanın
genotip ve çevreye bağlı bir özellik olduğunu bildiren Yılmaz (2008), dal sayısı oluşumuna
çevre faktörlerinden ekim sıklığı, topraktaki besin maddeleri, nem, sulama, yağış durumu ve
ışıklanmanın başlıca etkili faktörler olduğunu bildirmiştir (Küçükemre, 2009). Bu araştırmada
da sıra arası mesafe, yağış ve sulama gibi etmenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
Bitki başına kapsül sayısı: Çalışmada 2012 vejetasyon yılında kapsül sayıları
incelendiğinde en fazla bitki başına kapsül sayısının 16.60 adet ile 18. popülasyona, 2013
vejetasyon yılında ise 31.42 adet ile 3. popülasyona ait olduğu görülmüştür. Her iki yıl birlikte
değerlendirildiğinde 13 ve 17 numara ile temsil edilen Ankara ve Eskişehir popülasyonlarının
öne çıktığı görülmektedir. Samsun ilinde yürütülen bir araştırmada, Tokat ilinden temin edilen
çörekotu bitkilerinde elde edilen kapsül sayılarının 4.3 ve 5.3 adet olduğu belirlenmiştir (Taqi,
2013). Araştırmamızda Tokat popülasyonlarının yanı sıra, diğer popülasyonlardan bitki başına
elde edilen kapsül sayıları oldukça yüksek çıkmıştır. Araştırıcı denemenin yürütüldüğü aylarda
yağış miktarının uzun yıllar yağış miktarına oranla daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu
durumda yağışla birlikte bitki boyunun artıp, dal ve kapsül sayısının düştüğü düşünülmektedir.
Tokat ilinde yürütülen diğer bir araştırmada ise Tokat menşeili çörekotlarından elde edilen
kapsül sayılarının 8.81 adet olduğu belirlenmiştir (Telci, 1995). Bu çalışmanın ilk yılında alınan
kapsül başına tohum sayısı değerleri diğer çalışmalarla benzer iken, ikinci yıl değerleri ise
oldukça yüksek olmuştur (Çizelge 3).
Dekara tohum verimi: Çörekotu popülasyonlarında net parsel alanına göre hesaplanarak
elde edilen en yüksek tohum verimi değerleri ilk yıl değeri 100.7 kg/da (8 nolu Ağrı
popülasyonu), ikinci yıl ise 237.0 kg/da (29 nolu Tokat popülasyonu) olarak belirlenmiştir. İki yıl
arasındaki farkın iklimsel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra
çörekotu bitkisinde vejetatif dönem ne kadar uzun olursa verim de o kadar artmaktadır. Bitkinin
erken ilkbaharda ekimi ile erken çıkış yapmasının sağlanmakta ve yetişme süresi uzamaktadır.
Böylelikle bitki yeterince generatif gelişmesini yapabilecek bir süreye sahip olacak ve bitkinin
optimum hasat zamanına ulaşmasıyla verim artışı sağlanacaktır (Şahin, 2013). Bu araştırmada
ilk yıl yoğun ilkbahar yağışlarından dolayı erken ekim yapılamamış, ikinci yıl daha erken ekim
yapılmış ve verimde yaklaşık iki katına çıkan değerler elde edilmiştir. 2012 ve 2013 vejetasyon
yıllarında 3 ve 17 numara ile temsil edilen popülasyonlarda her iki yılda da ortalama değerlerin
üzerinde verim elde edildiği görülmüştür.
Bin tohum ağırlığı: Kalite ile ilgili olarak incelenen bu özelliğe ait değerler ilk yıl 2.28–
3.60 g arasında değişmiştir. Bin tohum ağırlığı en yüksek olan popülasyon 23. popülasyondur
ve bunu 3.58 g ile 13. popülasyon izlemiştir ve istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır.
Çizelge 3’de görüldüğü gibi, ikinci yıl bu değerler 1.75–3.50 g arasında değişmiş ve en yüksek
değerler 10 ve 15 numaralı popülasyonlardan alınmıştır. 10 numaralı İzmir popülasyonunun bin
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tohum ağırlığı ilk yıl 3.19 g olmuş ve her iki yılda da yüksek tohum ağırlığına sahip olduğu
görülmüştür. Tokat yöresinde, ekim normu ve sıra arası mesafesi aynı şekilde uygulanan daha
önce yapılan bir araştırmadan elde edilen bin tohum ağırlıkları (2.23 g) (Küçükemre, 2009)
bahsi geçen çalışmadan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Verilerin yüksek olmasının nedeninin
iklimsel faktörler olduğu düşünülmektedir.
Çizelge 3. Farklı çörekotu popülasyonlarında elde edilen değerler
Popü
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
LSD

Bitki boyu (cm)
2012
32.3a–e
30.0a–e
35.7a–e
33.6a–e
32.1a–e
39.7a–d
26.2c–e
47.0a
35.9a–e
21.7de
33.1a–e
32.3a–e
32.3a–e
34.2a–e
33.2a–e
30.6a–e
34.8a–e
38.1a–d
33.6a–e
37.2a–e
31.1a–e
31.7a–e
32.7a–e
34.9a–e
34.6a–e
27.6b–e
31.0a–e
31.0a–e
31.0a–e
36.1a–e
27.9b–e
25.9c–e
38.7a–d
44.8ab
27.8b–e
30.9a–e
35.7a–e
36.3a–e
39.5a–d
40.6a–c
37.1a–e
36.0a–e
19.6e
39.0a–d
32.0a–e
14.13

2013
56.28d
67.75a
61.30bc
32.45j
36.08g–j
39.63e–ı
56.28d
35.38h–j
63.57ab
35.78g–j
59.85b–d
60.45b–d
61.25bc
59.78b–d
36.63f–j
44.00e
41.20ef
35.78g–j
39.83e–h
63.17b
36.83f–j
41.25ef
61.85bc
41.50ef
60.47b–d
37.42f–j
35.67g–j
58.13cd
35.80g–j
34.65ıj
33.63j
32.70j
33.10j
36.05g–j
40.20e–h
34.67ıj
40.67e–g
37.08f–j
40.10e–h
4,345

Dal sayısı/bitki
(adet)
2012
2013
3.6a–d
4.2a–c 4.55b–g
4.4a–c 4.77b–e
4.3a–c 4.92b–d
4.7a–c 3.90f–h
5.0a
2.7cd
4.70b–f
4.7a–c 4.12d–h
3.6a–d
5.35ab
3.8a–d 3.92f–h
4.4a–c
3.8a–d 4.22c–h
4.2a–c 4.55b–g
4.0a–c
4.2a–c 4.80b–e
4.0a–c 4.82b–e
4.2a–c 4.72b–f
4.8ab
4.25c–h
4.2a–c
3.80gh
3.8a–d 4.20d–h
3.4a–d
3.60h
4.3a–c
3.67h
3.8a–d 3.92f–h
4.5a–c 4.67b–f
4.3a–c
3.82gh
3.3a–d
3.55h
4.5a–c 4.25c–h
4.5a–c 4.87b–d
4.5a–c 5.05a–c
4.2a–c 3.90f–h
4.5a–c 4.02e–h
2.9b–d 5.05a–c
3.9a–c
5.77a
4.4a–c
3.65h
4.5a–c
3.50h
4.2a–c
4.2a–c
3.80gh
4.4a–c
3.67h
4.2a–c 4.15d–h
4.2a–c 4.52b–g
3.9a–c
3.62h
3.7a–d
2.8b–d
3.62h
4.0a–c
3.75gh
1.8d
3.60h
1.660
0,7005

Kapsül sayısı/bitki
(adet)
2012
2013
15.0ab
9.6b–g 17.77g–o
8.9b–g
31.42a
10.3a–g 18.30f–m
8.7b–g 14.50o–q
13.0a–d
3.9g
17.20h–o
11.7a–f 20.40d–h
8.0b–g 21.00c–g
5.6d–g 20.00e–j
8.9b–g
7.0c–g 24.40bc
14.1a–c 24.17bc
8.3b–g
4.5fg
25.30b
7.7c–g 21.45c–f
12.0a–e 21.73c–f
16.6a
24.00bc
10.0a–g 22.17b–e
4.8e–g 24.35bc
6.7c–g 13.20pq
8.5b–g
12.65q
6.7c–g 16.98h–o
7.6c–g 21.00c–g
8.8b–g 14.45o–q
6.6d–g 16.55j–p
8.3b–g 23.85b–d
8.3b–g 20.25e–ı
8.3b–g 19.68e–j
5.4e–g 16.00k–q
6.0d–g 21.20c–g
3.2g
20.35d–ı
5.2e–g 14.25o–q
9.7b–g 14.65n–q
7.0c–g 18.85e–l
7.8b–g
6.6d–g 18.25f–n
7.8b–g 16.95h–o
8.2b–g 14.75m–q
8.5b–g 15.27l–q
7.7b–g 19.45e–k
5.9d–g
3.0g
15.57l–q
8.7b–g 18.63e–l
3.0g
16.73ı–p
5.839
3.082
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Bin tohum ağırlığı
(g)
2012
2013
3.28a–e
3.08a–f
2.25bc
3.15a–f
2.00bc
2.84c–ı
2.25bc
2.81c–ı
3.00ab
2.62f–ı
3.05a–f 2.50a–c
2.76c–ı
2.25bc
2.40g–ı
3.00ab
3.19a–f
3.50a
2.85c–ı
2.29ı
2.00bc
3.59a
2.75a–c
3.26a–e
2.89b–h
3.50a
3.33a–c 2.50a–c
2.68d–ı 2.75a–c
2.67d–ı 2.50a–c
3.03a–f 2.75a–c
3.17a–f 2.75a–c
3.23a–f 2.50a–c
3.32a–c 2.25bc
3.60a
2.75a–c
3.18a–f
2.00bc
3.32a–c 2.50a–c
3.22a–f 2.75a–c
3.25a–e
1.75c
3.25a–e 2.50a–c
3.25a–e 2.00bc
2.94b–g 2.50a–c
3.29a–d 3.00ab
3.27a–e 3.00ab
2.99a–g 2.25bc
3.28a–e 2.75a–c
3.22a–f 2.50a–c
3.25a–e
3.32a–c 3.00ab
3.51ab 2.75a–c
3.09a–f 2.75a–c
3.07a–f
3.00ab
3.34a–c 2.50a–c
3.10a–f
2.66e–ı
3.00ab
2.90b–h 2.25bc
2.34hı
2.75a–c
0.4925
0,928

Tohum verimi (kg/da)
2012
2013
33.10no
55.58d–g 101.7j–n
79.83c
180.0cd
48.48f–j
119.5gh
49.50e–j
72.90qr
16.35qr
20.3pq
68.07qr
100.7a
82.56o–q
56.85d–f 93.79l–p
35.69mn 80.17p–r
53.04d–ı
26.31op
146.8e
42.89j–m 87.90n–p
51.76d–ı
58.74d
150.2e
45.96h–l
170.1d
57.54de
184.6c
56.36d–f
130.0fg
47.17g–k 112.6h–j
76.72c
143.6ef
51.47d–ı 111.7h–j
31.58no 89.01m–p
52.88d–ı 109.2h–k
31.05no
190.6bc
18.37qr 109.7h–k
37.71l–n
129.2g
32.76no
199.1b
32.77no 103.6ı–m
33.08no
237.0a
48.94e–j 95.78k–o
45.13ı–l
122.9gh
17.26qr
147.2e
92.32b
108.7h–l
58.70d
78.63p–r
35.41mn
67.64qr
30.74no
54.42d–h
52.29s
46.00h–l 110.5h–k
45.33ı–l 117.4g–ı
91.86b
119.5gh
52.58d–ı 99.30j–n
39.07k–n
13.08qr 89.79m–p
16.28qr
66.91r
11.83r
50.46s
7.229
13,67

Sonuç
Çörek otu bitkisi, tohumları kullanılan ve bu amaç için yetiştiriciliği yapılan bir bitkidir.
Bu nedenle yetiştiricilikte öncelikli olarak tohum veriminin yüksek olması istenmektedir.
Tohum verimindeki değişimler ekolojik koşullar ve tarımsal uygulamaların yanı sıra genotipik
özelliklerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla tohum verimi yüksek olan
popülasyonların yetiştiriciliğinin yapılması, ilerleyen araştırmalarda kullanılması büyük önem
taşımaktadır. Yapılan bu araştırmada, elde edilen veriler doğrultusunda yürütülen
TAGEM/TBAD/12/A04/P06/001 nolu “Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı
Rezene ve Çörekotu Hat ve Popülasyonlarının İncelenerek Ümitvar Hatların Belirlenmesi”
isimli TAGEM projesiyle ümitvar hatlar belirlenecektir. Böylelikle Tokat yöresine uygun
popülasyonlar ve ilerleyen dönemde hat ve çeşit elde edilecektir. Ülkemizde tek çeşit olan ve
2014 yılında tescil edilen “Çameli” çörekotu çeşidi bulunmaktadır. Yürütülen araştırma ile
Tokat yöresinde hem yöre halkının üretimde kullanabilecekleri popülasyonların belirlenmesi
hem de çörekotu çeşit geliştirme çalışmaları için uygun genotipik kaynakların sağlandığı
görülmüştür.
Bu araştırma ile tohum verimleri bakımından incelenen 45 popülasyon içerisinden ilk yıl
verilerinde Ağrı, ikinci yıl verilerinde ise Tokat kökenli popülasyonların, her iki yıl birlikte ele
alındığında ise, Burdur, Eskişehir ve Konya illerinden temin edilen popülasyonların ön plana
çıktığı belirlenmiştir. Bu popülasyonların ileriki çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Dracocephalum moldavica L. Lamiaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Bitkisel bir ilaç
olarak, mide ve karaciğer rahatsızlıkları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve şişkinliğe karşı kullanılır. Aynı
zamanda bu bitkinin uçucu yağı, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere ve antioksidan aktiviteye sahiptir.
Bor elementi bitkilerin normal gelişmesi ve optimum derecede ürün vermeleri için gereklidir. Bor, mikro
besin elementi olmasına rağmen bitki yapısında hücre duvarlarının oluşmasında, şeker taşınmasında,
hücre bölünmesinde, kök uzamasında ve bitki hormon seviyelerinin düzenlenmesinde etkilidir. Ancak
fazla miktarda olması durumunda da zehirli bir elementtir ve gerekli miktarı ile zararlı miktarı arasında
fark çok azdır. Bu nedenle her bir bitkiye özel kullanılacak borun optimum miktarı belirtilmelidir. Bu
deneme 2013 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında,
tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu denemede
Dracocephalum moldavica L. bitkisinde yapraktan uygulanan farklı bor dozlarının (0, 300, 600 ve 900
g
/da) verim, verim unsurları ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bor gübresi olarak Borik
Asit (H3BO3) suda çözülmüş ve yapraktan uygulanmıştır. Bitkiler tam çiçeklenme dönemine geldiğinde,
bitkilerin toprak üstü aksamı hasat edilmiştir ve bitki boyu, dal sayısı, yeşil herba verimi, drog herba
verimi ve uçucu yağ oranı belirlenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre bor uygulamasının dal sayısı
ve uçucu yağ oranı üzerine etkisi önemsiz olup bitki boyu, yeşil herba verimi ve drog herba verimi
üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Drog herba verimi açısından, 900 g/da dozda bor uygulaması 176.82
kg
/da ile en yüksek ve kontrol 112.99 kg/da ile en düşük değere sahip olmuştur. En yüksek bor uygulaması
(900 g/da), verimde %56 artışa neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dracocephalum moldavica L., bor, uçucu yağ oranı
Effects of Different Doses of Boron on Yield and Essential Oil Ratio in Dracocephalum moldavia L.
Abstract
Dragon`s head (Dracocephalum moldavica L.), commonly known as Moldavian balm, is an
annual herb belonging to the Lamiaceae family. As a herbal drug, it is used in stomach and liver
disorders, headache, congestion and bloat. Its essential oil has antioxidant activity, antiseptic and
antibacterial properties. For normal development of plants and adequate yield reach, boron is required.
despite as a micro–nutrient element, Boron is valuable in the plant structure as the formation of cell walls,
the sugar transport, cell division, regulation of root growth hormone levels, However, in case of excess of
the required amount boron is toxic and harmful elements, and there is a narrow border between harmful
and useful quantity. Therefore, to a specific plant, the optimum amount of boron should be specified. This
research was conducted at the experimental farms of the Department of Field Crops, Faculty of
Agriculture, university of Ankara during 2013 using randomized block design with four replications. In
this essay, different doses of applied boron foliar (0, 300, 600 and 900 gr/da) were investigated on yield,
yield components and essential oil content in Dracocephalum moldavica L. plant. Boron as boric acid
fertilizer (H3BO3) was dissolved in water and applied to leaf. When it comes to plants in full bloom
period, above–ground parts of plants were harvested and were determined plant height, number of
branches, green herbage yield, drug herbage yield and essential oil content. As a result of analysis of
variance the effect of boron application are insignificant on the number of branches and rate of essential
oil and were significant on plant height, green herbage yield and drug herbage yield. Drugs herbage yield,
on 900 gr/da boron application dose of the highest with 176.82 kg/da and control has the lowest value with
112.99 kg/da and 900 gr/da boron application, causing 56% increase in yield.
Keywords: Dracocephalum moldavia L., bor, essential oil content
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Giriş
Dracocephalum moldavica L. bitkisi İngilizce’de ‘moldavian balm’ olarak adlandırılan
ve Labiatae (Lamiaceae) familyasına ait tek yıllık otsu bir bitkidir. Bitki mor renkte çiçeklere
sapiptir ve merkezi Asya ve Avrupa’nın doğu ve orta kısımlarında doğal yayılış göstermektedir.
Bitkinin kökeni Güney Sibirya ve Himalaya dağları olduğu bildirilmiştir. İran’da, bu bitki
ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde, özellikle Elburz dağlarında bulunmakta olup, Farsça’da
badreşbu olarak adlandırılır (Dastmalchi, 2007). Bitkinin genelde yaprakları veya tüm toprak
üstü aksamı kullanılmaktadır (Omidbaigi, 2005). Aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak veya
rahatlatıcı özellikleri için demlenmiş içecek olarak tüketilmektedir. Bitkisel bir ilaç olarak, mide
ve karaciğer rahatsızlığı ve baş ağrısı tedavisinde kullanılmaktadır (Dastmalchi, 2007). Moldova
oğul otu sakinleştirici ve iştah açıcı olarak kullanılır. Bitkinin özü antibakteriyel etkiye sahip
olup, karın ağrısı ve gaz giderici olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca gıda, içecek sanayi,
kozmetik ve hijyenik sektöründe kullanılmaktadır (Rezaei ve ark., 2013). Bitkinin tüm
aksamlarında uçucu yağ bulunmakta olup, çiçek ve yaprakta miktarı daha fazladır (Yusefzadeh
ve ark., 2011). Venskutionis ve arkadaşları tarafından 1995 yılında yapılan araştırmada, GC–
MS cihazı ile 66 bileşen tespit edilmiştir. Bu bileşenlerden, geranial asetat, geranial, geraniol ve
neral esas bileşenler olarak belirtilmiştir. Dracocephalum moldavica L. bitkisinde farklı besin
elementlerinin verim, uçucu yağ içeriği ve büyüme özellikleri üzerine önemli etkileri olduğu
bilinmektedir (Rahbarian ve ark., 2009).
Bor, bitkilerin normal gelişmesi ve optimal derecede ürün vermeleri için gereklidir.
Ancak fazla miktarda olması durumunda zehirli bir elementtir. Gerekli miktarı ile zararlı miktarı
arasında olan fark çok azdır. Bu nedenle yabancı ot kontrolünde kullanılmaktadır (Çağlar,
2002). Bor, mikro besin elementi olmasına rağmen bitki yapısında çok önemli rolü vardır. Bor,
bitkide hücre duvarlarının oluşmasında, şeker taşınmasında, hücre bölünmesinde, difüzyonda,
kök uzamasında ve bitki hormon seviyelerinin düzenlenmesinde etkilidir (Romheld ve
Marschner, 1991; Marschner, 1995). Toprağın bor içeriği genelde ortalama 10–20 ppm
olmaktadır (Woods, 1994). Bor eksikliği öncelikle büyüme noktalarına zarar verdiği için
bitkilerde büyümenin yavaşlamasına neden olur. (Kacar ve Katkat, 1998). Borun bitkilerde
eksik olması bağlayıcı dokuları etkilediğinden, bitkilerde çeşitli dokuların meydana geliş ve
gelişmelerinin normal olarak gerçekleşmesini engellemekte, ürün kalitesi ve verimini
azaltmaktadır. Aynı zamanda bitkilerin su düzeni bozulmakta ve karbonhidrat iletimi
zorlaşmaktadır. Köklerin normal gelişmesi için kalsiyum elementinin yanında fazla miktarda
bor iyonuna ihtiyaç vardır. Ancak borun fazla bulunması da bitki gelişmesini geciktirir veya
bitkiyi tamamen öldürür (Wilcox, 1958). Bitkiler topraktan bor alımlarına göre farklılıklar
göstermektedirler. Bu farklılığın sebebi büyümeleri için farklı miktarlarda bora ihtiyaç
duymalarıdır (Saygıdeğer Demir, 2005).
Materyal ve Yöntem
Araştırma 2013 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
deneme tarlasında, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur
(39°57' N ve 32°52' E, 860 m. deniz seviyesinden). Deneme yerine ait ortalama yağış, ortalama
sıcaklık ve ortalama nispi nem 2013 yılında ocak ile Ağustos ayları arasındaki değerleri çizelge
1’de verilmiştir. Deneme yerinin toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Bitkinin tohumları Nisan ayının ilk haftası serada hazırlanan kasalara ekilmiştir. Bitkiler
8–10 cm boyuna ulaşana kadar serada bekletilip, Mayıs ayının ilk haftası hazırlanan deneme
alanına (Her bir parsel 5 sıra, 3 m. uzunluğunda ve sıra arası ve sıra üzeri mesafe 40×20 cm
olacak şekilde) şaşırtılmıştır. Bor elementinin farklı dozlarının Dracocephalum moldavica L.
bitkisinde verim, verim unsurları ve uçucu yağ oranı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla (0,
300, 600 ve 900 g/da) dozları belirlenmiş ve bitkiler çiçeklenmeye başlamadan önce 18.06.2013
tarihinde Borik Asit (H3BO3) miktarı her bir parsel için hesaplanıp suda çözdükten sonra
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bitkilere yapraktan uygulanmıştır. Bitkilerin hasat zamanına kadar sulama ve yabancı ot
mücadelesi gibi işlemler yapılmıştır. Bitkiler tam çiçeklenme dönemine geldiğinde, bitkilerin
toprak üstü aksamı hasat edilmiştir ve bitki boyu, dal sayısı, yeşil herba verimi, drog herba
verimi ve uçucu yağ oranı belirlenmiştir. Her parselin kenar tesiri hariç rasgele 10 bitkiden bitki
boyu ve dal sayısı alınıp ortalaması kaydedilmiştir. Her parselin bitkileri (kenar tesiri hariç)
hasat edilip ve tartılıp yaş ağırlığı belirlendikten sonra uçucu yağ ve kuru ağırlığı belirlemek
için numune alınmıştır. Kurutma için alınan numuneler 3 günlük sürede 35°C’ye ayarlanan
kurutma fırınında bekletildikten sonra tartılıp, su kaybı üzerinden drog herba verimi
hesaplanmıştır. Uçucu yağ clevenger cihazı kullanılarak su destilasyonu yöntemi ile çıkarılıp,
100 gr kuru madde üzerinden ml olarak % şeklinde verilmiştir.
Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü döneme ve uzun yıllara (1975–2011) ait bazı iklim verileri (DMİ)
Ortalama sıcaklık (°C)
2013
Uzun yıllar
3.2
0.4
6.4
1.9
8.5
6.2
13.1
11.2
19.5
16.0
21.6
20.1
23.5
23.5
24.2
23.2

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos

Toplam yağış (mm)
2013
Uzun yıllar
42.6
40.8
33.6
36.7
58.4
38.6
50.5
49.5
20.1
51.0
2.1
36.1
17.8
14.7
1.4
11.0

Ortalama nispi nem (%)
2013
Uzun yıllar
79.6
76.1
71.6
71.8
59.5
64.1
59.6
60.0
45.0
57.2
43.3
52.3
41.2
45.7
38.2
45.2

Çizelge 2. Deneme alanının toprak örneklerine yapılan bazı kimyasal analiz sonuçları
Tekstür sınıfı
Killi–Tınlı

EC (ds/m)
0.37

pH
8.06

Kireç CaCO3 (%)
9.32

Toplam N (%)
0.13

OM (%)
1.07

K (ppm) P (ppm) C/N
200
9.83
5.2

Bulgular ve Tartışma
Varyans analizi sonucuna göre, Dracocephalum moldavica L. bitkisinde farklı dozlarda
bor uygulanması bitki boyu üzerinde %5, yeşil herba verimi üzerinde %5, kuru herba verimi
üzerinde %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Dal sayısı ve uçucu yağ oranı üzerinde ise etkisi
önemsiz bulunmuştur. Yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. Ortalama
değerleri ve bu ortalama değerlere yapılan Duncan Testi sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 3. Farklı dozlarda bor elementinin Dracocephalum moldavica L. bitkisinde verim, verim
unsurları ve uçucu yağ oranı üzerine etkilerine ait varyans analizi sonuçları
Varyans kaynakları

Serbestlik derecesi

Kareler ortalaması
Bitki boyu Dal sayısı Yeşil herba verimi Drog herba verimi Uçucu yağ oranı

Tekerrür
3
38.122** 0.602 ns 9565.996 ns
Uygulama (bor dozları)
3
22.376* 0.436 ns 18517.739*
Hata
9
4.347
0.325
3551.444
C. V.
–
5,75
6.48
11.85
(*) %5 düzeyinde önemli, (**) %1 düzeyinde önemli ve (ns) önemsiz

134.315 ns
2954.763**
244.734
10.71

0.006 ns
0.002 ns
0.006
15.67

Çizelge 4. Farklı dozlar uygulanan borun bitki boyuna etkisine ilişkin ortalamalar ve Duncan Testi
sonuçları
Bor dozları Bitki boyu (cm) Dal sayısı (Adet) Yeşil herba verimi (kg/da) Drog herba verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%)
Konrol
32.92 b
8.65 a
426.9 c
113.0 d
0.485 a
300 g/da
38.53 a
8.95 a
479.0 bc
137.9 c
0.475 a
600 g/da
36.88 a
8.40 a
516.8 b
156.5 b
0.490 a
900 g/da
36.65 a
9.15 a
588.6 a
176.8 a
0.445 a

Bitki boyu: Dracocephalum moldavica L. bitkisine uygulanan bor dozlarının bitki boyu
üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bor uygulama dozlarına ilişkin ortalamalara
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göre bitki boyu en yüksek 38.53 cm ile 300 g/da dozundan ve en düşük bitki boyu ise 32.92 cm
ile kontrol dozundan tespit edilmiştir. 600 g/da ve 900 g/da bor uygulamalarından 36.88 cm ve
36.65 cm bitki boyu ölçülmüştür. Borun uygulaması her üç dozda da kontrole göre artış
göstermiştir. Yu ve Bell (1998), yaptıkları araştırma sonucuna göre çeltik bitkisinin bor ile
beslenmesi bitki boyu ve kuru madde miktarının artmasına neden olmuştur.
Bitki boyu (cm)

40

38,53

38

36,88

36,65

a

36

a

34

a

32,92

32

b

30

konrol

300 gr/da

600 gr/da

900 gr/da

Dal sayısı: Dracocephalum moldavica L. bitkisinde uygulanan bor dozlarının dal sayısı
üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Bor uygulama dozlarına ilişkin
ortalamalara göre dal sayısı en yüksek 9.15 adet ile 900 g/da dozunda ve en düşük ise 8.4 adet ile
600 g/da dozunda saptanmıştır. Dal sayısı genetik ve çevre faktörlerine bağlıdır. Ancak bor
uygulamasından dal sayısı etkilenmemiştir. Denre ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırmada
biber bitkisinde bor gübresinin dal sayısı üzerine etkisiz olduğu belirlenmiştir.
Yeşil herba verimi: Dracocephalum moldavica L. bitkisinde uygulanan bor dozlarının
yeşil herba verimi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bor uygulama dozlarına
ilişkin ortalamalara göre yeşil herba verimi en yüksek 588.6 kg/da ile 900 g/da dozunda ve en
düşük ise 426.9 kg/da ile kontrol dozunda ortaya çıkmıştır. 300 g/da ve 600 g/da bor
uygulamalarından 479 kg/da ve 516.8 kg/da yeşil herba verimi alınmıştır. Uygulanan borun dozu
yükseldikçe yeşil herba veriminde artış meydana gelmiştir. Kimyasal gübreler Dracocephalum
moldavica L. bitkisinde yeşil herba veriminin artmasına neden olmuştur (Rahimzadeh, 2011).
Yeşil herba verimi (kg/da)

700

588,6

600
500

426,9

516,8

479

a

400

bc

300
200

b

c

100
0
konrol

300 gr/da

600 gr/da

900 gr/da

Drog herba verimi: Dracocephalum moldavica L. bitkisinde uygulanan bor dozlarının
drog herba verimi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bor uygulama dozlarına
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ilişkin ortalamalara göre drog herba verimi en yüksek 176.8 kg/da ile 900 g/da dozunda ve en
düşük ise 113 kg/da ile kontrol dozunda ortaya çıkmıştır. 300 g/da ve 600 g/da bor
uygulamalarından 137.9 kg/da ve 156.5 kg/da yeşil herba verimi alınmıştır.
Soya fasulyesinde borun yapraktan uygulanması sonucu verim artmıştır (Gascho ve
McPherson, 1997). İris bitkisinde borun yapraktan uygulanması, bitkinin büyüme
parametrelerini etkileyip, verim ve verim unsurlarında artışa neden olmuştur. Bitkinin en yüksek
taze ve kuru ağırlık değerleri en yüksek bor dozunda ortaya çıkmıştır (Khalıfa ve ark., 2011).
Bor elementi, bitkinin büyümesindeki fizyolojik rolü nedeniyle önemlidir. Bor bitki
gelişimi ve çiçek üretimini teşvik eder, şeker ve karbonhidrat taşınmasını kolaylaştıran birçok
enzim için bir aktivatör olarak önemli bir rol oynar (Donald ve ark., 1998). Parr ve Laughman
(1983), bor elementinin metabolik yolların sayısı, şeker taşıma, solunum, karbonhidrat ve
fenollerin metabolizmasına etkili olduğunu öne sürmüşlerdir.
Drog herba verimi (kg/da)

200

176,8
156,5

137,9

150
113
100

a
b

c
d

50
0
konrol

300 gr/da

600 gr/da

900 gr/da

Uçucu yağ oranı: Dracocephalum moldavica L. bitkisinde uygulanan bor dozlarının
uçucu yağ oranı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Bor uygulama dozlarına
ilişkin ortalamalara göre uçucu yağ oranı en yüksek %49 ile 600 g/da dozunda ve en düşük uçucu
yağ oranı ise %44.5 ile 900 g/da dozunda saptanmıştır.
Uçucu yağ oranı ve bileşimi bitkinin yetiştirildiği yere göre büyük farklılıklar
göstermektedir. Romanya’da uçucu yağ oranı %0.20–0.62 arasında değişmektedir (Racz ve ark.,
1978). Bununla beraber Macaristan’da çiçeklenme döneminde uçucu yağ oranı %0.74 (Halasz–
Zelnik ve ark., 1988; Hornok ve ark., 1990), Finlandiya’da tam çiçeklenme döneminde uçucu
yağ oranı %0.62 olarak belirlenmiştir (Holm ve ark., 1988). Ancak uçucu yağ oranı genetik ve
iklim faktörlerinden daha çok etkilendiğinden dolayı, bor uygulanması uçucu yağ oranını
değiştirmemiştir.
Sonuç
Bu çalışmada farklı bor dozlarının Dracocephalum moldavica L. bitkisinde verim ve
uçucu yağ oranının üzerine olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda
bor elementinin yapraktan uygulanması, bitkinin uçucu yağ oranı üzerine etkili olmadığı ancak
yeşil ve drog herba veriminin artırabilme kabiliyetine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Borun
uygulanan dozu arttıkça verimin artması ve 900 g/da bor uygulamasından en yüksek verimin
alınması, bitkinin bu elemente ihtiyacı olduğunu ve topraktan temin edilmediğini göstermiştir.
Bu sonuçlara güre borun yapraktan uygulanması özellikle bor açısından fakir olan topraklarda
yetiştirilen bitkiler için faydalı olup tavsiye edilebilir. Ancak bu denemenin bir yıllık olduğu ve
sadece tek bir lokasyonda yürütüldüğü de unutulmamalıdır ve daha ayrıntılı, doğru ve güvenilir
bir sonuca ulaşabilmek için çalışma birden çok lokasyonda, çok sayıda doz ve uzun sürelerle
yürütülmelidir.
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Özet
Bazı tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarının horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.) tohumlarının
çimlenmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma 2013–2014 yıllarında Erciyes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü herboloji laboratuvarında yürütülmüştür. Horoz ibiği
tohumları 2013 yılı Eylül ayında Kayseri ilinden toplanmıştır. Araştırmada tıbbi bitki olarak melisa
(Melisa officinalis), çemen (Trigonella foenum–graecum), kekik (Thymus vulgaris), nane (Mentha
piperita), biberiye (Rosmarinus officinalis) ve hint yağı bitkisi (Ricinus communis) kullanılmıştır. Tıbbi
bitkilerin %5, %10, %20 oranında hazırlanmış olan su ekstraktları, içerisine 2 kat kurutma kağıdı
konulmuş ve 30 adet yabancı ot tohumu yerleştirilmiş 9 cm’lik petri kaplarına 7,5 µm uygulanmıştır.
Kontrol olarak destile su kullanılmıştır. Petri kaplarının etrafı nem kaybını önlemek amacıyla parafilm ile
kapatılmış olup 25°C ve %65 neme sahip iklim kabininde iki farklı ışık rejiminde 21 gün süre ile
çimlenmeye bırakılmıştır. 21. günde sayımlar yapılmış 0,5 cm ulaşan tohumlar çimlenmiş kabul
edilmiştir. Çalışma sonucuna göre nane, kekik biberiye ve hint yağı bitkisinin bütün dozları hem aydınlık
hem de karanlık ortamda horozibiği tohumlarını çimlenmesini %100 engellemiştir. Melisanın %10 ve
%20’lik ekstrakları tohum çimlenmesini %100 engellerken %5’lik ekstraktı karanlık ortamda %95
aydınlık ortamda ise %92,86 oranında engellemiştir. Çemenin %5’lik ekstraktı horozibiği tohumlarının
çimlenmesini aydınlıkta %4,76 karanlıkta ise %40 engellerken %10’luk ekstraktı aydınlıkta %95,24
karanlık koşullarda ise %26,67 engellemiştir. Çemenin %20’lik ekstraktı ise karanlık koşullarda
horozibiğinin tohumlarının çimlenmesini %73,33 oranında engellerken aydınlık koşullarda ise %100
oranında engellemiştir.
Anahtar Kelimeler: Horoz ibiği, allelopati, tıbbi aromatik bitkiler
The Research of the Effects of Some Medical and Aromatic Herbal Extracts on the Germination of
Coxcomb (Amaranthus retroflexus L.) Seeds
Abstract
This research which was done with the purpose of assessing the effects of some medical and
aromatic plants extracts on the germination of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) seeds was
corried out the herbology laboratory in Erciyes University Faculty of Agriculture Department of plant
protection in 2013–2014. The seeds of redroot pigweed were collected from Kayseri province in
September 2013. In this research as medicinal plant melisa (Melisa officinalis), cummin (Trigonella
foenum–graecum), thyme (Thymus vulgaris), mint (Mentha piperita), rosemory (Rosmarinus officinalis)
and mole bean (Ricinus communis) were used. Water extract which is prepared at the rate of 5%, 10%,
20% of medicinal plants were put on 7,5 µm in 9 cm petri dishes in which double layer blotting paper and
30 pieces of weed seeds were emplaced. Distilled water was used to control. Petri dishes were closed with
parafilm to prevent loss of moisture and it was left for germination in two different light regime for 21
days in climate cabinet’s which has 25°C heat and 65% moisture. on the 21st day they were counted and
the ones which grew up to 0,5 cm were accepted as germinated. According to the results; all dozes of
mint, rosevery and mole been were 100% inhibited the germination of redroot pigweed seeds in both
while light and dark. The 10% and 20% melissa extract 100% inhibited the redroot pigweed, the 5%
extract of melisa in the dark in the 95% light environment it prevented a the rote of 92,86%. While the
%5 extract of hummin inhibited the germination of redroot pigweed at the rote of 4,76 in the light and at
the rote of 40% in the dark the 10% extract in inhibited 95,25% in the light and in the dark conditions it
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prevented at the rote of 26,65%. While the 20% extract of hummin inhibited the germination of redroot
pigweed at the rote of 73,33% in dark conditions it inhibited at the rote of 100% in the light.
Keywords: Amaranthus retroflexus, allelopathi, medicinal aromatic plants

Giriş
Dünyada bugüne kadar saptanan yabancı otlardan yaklaşık 200–300 kadarı tarım
alanlarında tarımsal üretimi ciddi ölçüde tehdit etmektedir (Patterson, 1985). Bu nedenle
yabancı otların uygun yöntemlerle kontrol edilmesi gerekmektedir. Yabancı ot mücadelesinde,
uygulamasının kolay olması, kısa sürede etki göstermesi ve diğer yöntemlere göre ucuz olması
nedeniyle daha çok kimyasal mücadele metotları tercih edilmektedir. Kullanılan kimyasalların
çoğu sentetik olduğundan uzun yıllar doğada parçalanmadan kalarak toprakta birikmesi ile
kalıntı ve herbisitlere karşı dayanıklılık sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda yabancı otlarla
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek yöntemlerden biri sayılan allelopati; bir
bitkinin sentezlediği kimyasallar veya bitkinin biyolojik ayrışımı sonucu oluşan maddeler ile
başka bitkilerin büyüme ve gelişmesinin doğrudan/dolaylı olarak, olumlu/olumsuz olarak
etkilenmesi şeklindedir (Rice, 1984). Ülkemizde kültür bitkisinde verim kaybına neden olan
yabancı otlar ile tıbbi ve aromatik bitkiler arasındaki allelopatik potansiyelden yararlanılarak
yabancı ot mücadelesine yönelik yapılan çalışmalar çok az sayıdadır. Bu nedenle her geçen gün
artan kimyasalların kullanımını azaltmak için ise araştırmacılar yeni potansiyel biyoherbisitler
üzerine odaklanmıştır.
Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Araştırma Birimi’nde yapılan
çalışmamızda, allelopatik potansiyeli bulunan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin horoz ibiği
(Amaranthus retroflexus L.) ve üzerine allelopatik etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmada
tıbbi ve aromatik bitkilerin allelopatik etkisi ile horoz ibiğinin kontrolü sağlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmada yabancı ot tohumu olarak horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.); tıbbi bitki
olarak ise melisa (Melisa officinalis), çemen (Trigonella foenum–graecum), kekik (Thymus
vulgaris), nane (Mentha piperita), biberiye (Rosmarinus officinalis) ve hint yağı bitkisi (Ricinus
communis) kullanılmıştır. Araştırmamızda kullanılan yabancı ot tohumları Kayseri’nin tarım
arazilerinden toplandı. Kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kısmı Seyrani Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait araziden toplanmıştır. Araziden elde edilmesi mümkün olmayan
bitkiler ise ticari bir firmadan temin edilmiştir. Araştırmamızda tıbbi ve aromatik bitkilerden
çemenin tohumu diğer bitkilerin ise kurutulmuş yaprak ve gövde metaryalleri kullanıldı.
Araştırmada kullanılan bitki ekstraktları %5, %10 ve %20 oranlarında hazırlanmıştır. Bitki
ekstraktlarını hazırlamak için her behere 100 ml saf su konulup üzerine dozların yüzdelik
oranlarına uygun olarak tartılmış olan öğütülmüş tıbbi ve aromatik bitki materyalleri eklenmiş
ve oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir. Beherlerin ağzını buharlaşmayı önlemek için strec
film ile kapatıldı. 24 saat beklettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin ekstratları tülbent ile süzüldü.
Daha sonra falkon tüplerine alınan ekstraktlar santrifüjde 4500 RPM’de 20 dk santrifüjlenmiş
ve santrifüjden sonra voltman filtre kâğıtlarından geçirilerek süzüldü. Çimlendirme denemeleri
9 cm’lik petri kaplarına kurutma kâğıtları yerleştirilerek üzerine daha önce hazırlanmış olan
tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarından 7,5 ml olacak şekilde otomatik pipet ile eklendi. Bu bitki
ekstraktı eklenen petrilere 30 adet olmak üzere yabancı ot tohumları homojen olarak dağıtılmış
ve etrafı parafilm ile sarıldı. Kontrol grubu için saf su uygulandı. Denemeler 4 tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Daha sonra 25°C ve %65 neme sahip iklim kabininde iki farklı ışık rejiminde 21
gün süre ile çimlenmeye bırakıldı. Çimlendirme tamamen karanlık ve 8 saat karanlık 16 saat
aydınlık ortamda gerçekleştirildi. Karanlık ortam için petri kaplarının etrafı 2 kat alüminyum
folyo ile kaplandı. Deneme sonucunda yabancı ot tohumlarının çimlenme %’leri çimlenen
bitkilerin kök ve gövde uzunlukları ölçülmüş ve çimlenmeyi engelleme oranı hesaplanmıştır.
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İnkübasyon süresinin sonunda her iki deneme sonuçları kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir. Çimlenmeyi engelleme oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Çimlenmeyi engelleme oranı (%) =

Kontroldeki çimlenen bitki sayısı – Uygulamadaki çimlenen bitki sayısı
x 100
Kontroldeki çimlenen bitki sayısı

Bulgular
Tıbbi ve aromatik bitkilerin (Amaranthus retroflexus) yabancı ot tohumlarının
çimlenmeye olan etkisinin araştırılması
%5’lik doz ile uygulanan deneme sonuçları: Tıbbi ve aromatik bitkilerin %5’lik
dozunun horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi
incelendiğinde hiçbir işlem yapılmayan kontrol grubunda horoz ibiği için çimlenme oranı
%23,33 olarak belirlenmiştir. Horoz ibiği (A. retroflexus) yabancı ot tohumlarına aydınlık
ortamda uygulanan nane (Mentha piperita), hint yağı otu bitkisi (Ricinus communis), kekik
(Thymus vulgaris) ve biberiye (Rosmarinus officinalis) tıbbi ve aromatik bitkileri çimlenmeyi
%100 engellediği belirlenmiştir. Melisa (Mentha piperita) çimlenmeyi %92,86, çemen
(Trigonella foenum graecum) %4,76 oranında engellediği görülmüştür. Karanlık ortamda ise
kontrol grubunda horoz ibiği için çimlenme oranı %16,67 olarak belirlenmiştir. Nane (M.
piperita), hint yağı otu bitkisi (R. communis), kekik (T. vulgaris) ve biberiye (R. officinalis)
tıbbi ve aromatik bitkileri çimlenmeyi %100 engellediği belirlenmiştir. Melisa (M. piperita)
%95,00, çemen (Trigonella foenum graecum) %40,00 çimlenmeyi engellediği görülmüştür
(Şekil 1, Çizelge 1).
Çizelge 1. Amaranthus retroflexus tohumlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin %5’lik dozundan etkilenme
oranları
Amaranthus retroflexus aydınlık
Amaranthus retroflexus karanlık
Tıbbi ve
aromatik
Çimlenen
Çimlenme Çimlenmeyi engelleme Çimlenen
Çimlenme Çimlenmeyi engelleme
bitkiler
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
Kontrol
7
23,33
0,00
5
16,67
0,00
Nane
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Hint yağı otu
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Kekik
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Melisa
0,5
1,67
92,86
0,25
0,83
95,00
Biberiye
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Çemen
6,66
22,22
4,76
3
10,00
40,00
100
80
Aydınlık

%
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Karanlık

40
20
0

Kontrol

Nane

Hintyağıotu

Kekik

Melisa

Biberiye

Şekil 1. Tıbbi bitkilerin %5’lik dozda horozibiği (A. retroflexus) tohumlarının çimlenmesini engelleme
yüzdeleri
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%10’luk doz ile uygulanan deneme sonuçları: Horoz ibiği (A. retroflexus) yabancı ot
tohumları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin %10’luk dozu ile aydınlık ortamda yapılan
denemede; nane, hint yağı otu, kekik, melisa ve biberiye tıbbi ve aromatik bitkilerin horoz ibiği
tohumlarında çimlenmeyi %100 engellediği görülmüştür. Çemen bitkisinin %95,24 oranında
çimlenmeyi engellediği görülmüştür. Karanlık ortamda nane, hint yağı otu, kekik, melisa ve
biberiye tıbbi ve aromatik bitkilerin çimlenmeyi engelleme oranı %100 olmasına rağmen çemen
bitkisinde çimlenmeyi engelleme oranı %26,67 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2, Çizelge 2).
Çizelge 2. Amaranthus retroflexus tohumlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin %10’luk dozundan etkilenme
oranları
Tıbbi ve
aromatik
bitkiler
Kontrol
Nane
Hint yağı otu
Kekik
Melisa
Biberiye
Çemen

Amaranthus retroflexus aydınlık
Amaranthus retroflexus karanlık
Çimlenen
Çimlenme Çimlenmeyi engelleme Çimlenen
Çimlenme Çimlenmeyi engelleme
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
7
23,33
0,00
5
16,67
0,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
0,33
1,11
95,24
3,66
12,22
26,67

100
80
Aydınlık

%

60

Karanlık

40
20

0
Kontrol
Nane
Hintyağıotu
Kekik
Melisa
Biberiye
Çemen
Amaranthus retroflexus yabancı otlarında % 10’luk dozlarda çimlenme engelleme oranları

Şekil 2. Tıbbi bitkilerin %10’luk dozda horoz ibiği (A. retroflexus) tohumlarının çimlenmesini engelleme
yüzdeleri

%20’lik doz ile uygulanan deneme sonuçları: Horoz ibiği (A. retroflexus) yabancı ot
tohumları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin %20’lik dozu ile aydınlık ortamda yapılan
denemede; nane, hint yağı otu, kekik, melisa, biberiye ve çemen tıbbi ve aromatik bitkilerin
horoz ibiği tohumlarında çimlenmeyi %100 engellediği görülmüştür. Karanlık ortamda nane,
hint yağı otu, kekik, melisa ve biberiye tıbbi ve aromatik bitkilerin çimlenmeyi engelleme oranı
%100 olmasına rağmen çemen bitkisinde çimlenmeyi engelleme oranı %73,33 olarak tespit
edilmiştir (Şekil 3, Çizelge 3)
Çizelge 3. Amaranthus retroflexus tohumlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin %20’lik dozundan etkilenme
oranları
Amaranthus retroflexus aydınlık
Amaranthus retroflexus karanlık
Tıbbi ve
aromatik
Çimlenen Çimlenme Çimlenmeyi engelleme Çimlenen
Çimlenme Çimlenmeyi engelleme
bitkiler
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
tohum sayısı oranı (%)
oranları (%)
Kontrol
7
23,33
0,00
5
16,67
0,00
Nane
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Hint yağı otu
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Kekik
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Melisa
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
Biberiye
0
11,67
100,00
0
0,00
100,00
Çemen
0
3,33
100,00
1,33
4,44
73,33
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100
Aydınlık

60

Karanlık

%

80

40
20
0
Kontrol

Nane

Hintyağıotu

Kekik

Melisa

Biberiye

Çemen

Amaranthus retroflexus yabancı ot tohumlarında % 20’lik dozda çimlenme engelleme oranları

Şekil 3. Tıbbi bitkilerin %20’lik dozda horozibiği (A. retroflexus) tohumlarının çimlenmesini engelleme
yüzdeleri

Tartışma ve Sonuç
Yabancı otlar ile tıbbi ve aromatik bitkilerin allelopatik etkisi tarafından kontrol edilerek
çevre ve insan sağlığına zararlı sentetik kimyasallara bağımlılık azaltılmaktadır. Bu nedenle
yapılan çalışmanın ülkemizde ve dünyada kültür bitkilerinde yüksek oranda sorunlar meydana
getiren, ürünlerde kalite ve kantite açısından düşüşlere neden olan yabancı otlara karşı kekik,
nane, çemen, hint yağı otu, melisa ve biberiye bitkisi ekstraktlarının alternatif bir biyoherbisit
olarak kullanılması için ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı tahmin edilmektedir. Bu
çalışmanın ülkemizde ve dünyada yabancı ot kontrol stratejilerinin düzenlenmesinde ve allelo
kimyasalların bu amaç için kullanılmasında ekolojik dengenin sentetik kimyasallar tarafından
bozulmasının önlenmesi açısından kekik, nane, çemen, hint yağı otu, melisa ve biberiye bitkileri
gibi allelopatik bitkilerin kullanılması ve piyasaya biyoherbisit olarak mücadele yöntemleri
arasına girmesi önerilmektedir. Bu gibi çalışmaların laboratuvar ortamlarının dışına çıkarılması
ile tarla çalışmalarına destek verilerek daha kapsamlı yönleri araştırılması gerekmektedir.
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Özet
"FAO 2009 yılında dünya çapında 1,02 milyar kişinin yetersiz beslendiğini tahmin etmektedir."
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre bu artışın nedeni özellikle yüksek yurt içi gıda fiyatları,
düşük gelir ve artan işsizliktir. Son yıllarda geleneksel bir and tahılı olan Quinoa (Chenopodium quinoa
Willd) için Avrupa ve ABD piyasa talebi önemli ölçüde artmıştır. Bu talep Güney Bolivya Altiplano’da
quinoa yetiştiriciliğinin artmasına neden olmuştur. Quinoa, Andes’in sert çevre koşullarında da
yetişebilen birkaç bitkiden biridir. Besleyici ve sağlıklı bir tahıl olması ve sert çevre koşullarına da
dayanıklı olması nedeniyle dünya çapında talebi artmaktadır. Bolivya, 1999 yılında 2,7 milyon ABD
Doları, 2006 yılında ise 8,9 milyon ABD Doları ile dünyanın en büyük quinoa ihracatçısı durumundadır.
Quinoa, en güçlü bitkisel protein olarak nitelendirilen bir tahıldır. Quinoa, proteinler, tüm amino
asitler, vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu nedenle bilinen en yüksek besin değerine sahiptir.
Tüm aminoasitleri içerir ve protein gücü etinkine eşittir. Ayrıca içeriğindeki kalsiyum vücut tarafından
sütten daha iyi kullanabilmektedir. Bir zamanlar İnkaların da en önemli yiyeceği olan Quiona günümüzde
hâlâ Orta ve Güney Amerika’da halkın önemli yiyeceğidir.
Anahtar Kelimeler: Quinoa, bitkisel protein, beslenme
Vegetable Protein Source Quinoa
Abstract
"FAO estimates that 1.02 billion people are undernourished worldwide in 2009." According to the
United Nations Food and Agriculture Organization the reason for this increase is particularly high
domestic food prices, low incomes and rising unemployment. In recent years, the European and U. S.
markets demand for Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), which is a traditional Andean cereal,
increased significantly. This demand caused an increase in the cultivation of quinoa in Altiplan, South
Bolivia. Quinoa, is one of the few plants can grow in the severe environmental conditions of the Andes.
The worldwide demand is inreasing due to be a nutritious and healthy cereal and also to be resistant to the
severe environmental conditions. Bolivia is the world’s largest quinoa exporter with 2.7 million USD in
1999 and 8.9 million USD in 2006.
Quinoa is a cereal which is considered as the most powerful herbal protein. Quinoa is rich in
proteins, all amino acids, vitamins and minerals, and thus has the highest known nutritional value.
Contains all amino acids and the protein amount is equal to meat. Also the calcium in quinoa can be used
better by body than the calcium in milk. Quinoa, which is the most important food of the Incas once, still
is the substantial food of the people in Central and South America today.
Keywords: Quinoa, herbal protein, nutrition

Giriş
"FAO 2009 yılında dünya çapında 1,02 milyar kişinin yetersiz beslendiğini tahmin
etmektedir." (FAO, 2009; Anonymous, 2009). Günümüzde sağlıklı yaşam ve uygun beslenmeye
vurgu yapılırken dünyada açlıktan muzdarip 842 milyon insan vardır (Jancurova ve ark., 2009).
Böyle bir rakam çoğu insanın anlayışının ötesindedir; dünyada erkek, kadın ve çocuk her gün
açlık ile karşı karşıyayız. Bu gerçekle yüzleşmeli, güçlerimizi birleştirmeli ve savaşmalıyız
(FAO, 2013a).
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Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2013 yılını Bolivya Hükümetinin
girişimiyle, atalarının uygulamalarının tanınması adına doğal haliyle doğayla uyum içinde olan;
şimdiki ve gelecek nesiller için doğal bir gıda olarak kullanılabilecek Quinoa’nın tanınması ve
korunması için “Quinoa Uluslararası Yılı” ilan etmiştir (Miranda ve ark., 2012).
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) kazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından
tek yıllık bir bitki olup, agro ekolojik çevrelerin adaptasyonunda olağanüstü bir kapasiteye
sahiptir. Eko tipindeki çeşitliliğe bağlı olarak dağlık ve ovalarda, nispeten nemli yerlerde
yetişebilmekte, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara, kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olup,
yüksek rakımlı dağlık alanlarda tarımı yapılabilmektedir. Türkiye’de yeni yeni duyulmaya
başlayan bu tür ABD’de yaklaşık 10 yıldır çok yaygın olarak tüketilmektedir. Son yıllarda insan
ve hayvan beslenmesinde üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Tan ve Yöndem,
2013).
Aynı zamanda Quinoa, iklim değişikliğine göre kaliteli gıda üretiminde yeni seçenekler
bulma ile karşı karşıya kalan ve gıda güvensizliğinden etkilenen ülkeler için bir seçenek olarak
ortaya çıkmaktadır (FAO, 2013a).
Çevresel koşullar gün geçtikçe bozulmakta hatta iklimbilime göre geri dönülemez
noktadadır. Bu koşullarda zaten 1.5 milyar (bilinen) aç insanın olduğu ve gizli açlıklarla da (tek
tip gıda ile beslenen/yetersiz beslenen ve kayıt altına alınmayan) 2.5–3 milyara yakın aç insan
nüfusuna sahip Dünyanın; öncelikle su sorunu, daha sonra yiyecek sorunu büyümektedir.
Değişen koşullara dayanıklılığı/uygunluğu ve insana yaralılığı da düşünüldüğünde haklı olarak
Quinoa toplum hayatında stratejik bir önem kazanmaktadır (Yücel, 2002; Yücel, 2012–2014).
Quinoa tanelerinin mükemmel besleyici özellikleri onu son dönemlerde ilgi odağı
yapmıştır (Lilian ve Abugoch, 2009). Quinoa, yüksek protein değerleri (%12–18) ve eşsiz
amino asit kompozisyonu nedeniyle Kontrollü Ekolojik Yaşam Destek Sistemi (CELSS) için
yeni bir ürün olarak kâbül edilmektedir. Bu "yeni" ürün, zengin protein içeriği ve önemli amino
asitleri içermesi nedeniyle uzun süreli uzay görevlerinde insanların ihtiyaçlarının
karşılanmasında çok yönlü alternatif bir besindir. CELSS çalışmaları ile insanların ihtiyaç
duydukları amino asitleri karşılamak için quionanın soya fasulyesi ve buğday gibi besinlerle
kombine etmenin uygun olabileceği belirtilmektedir (Schlick ve Bubenheim, 1993).
Bu araştırmada amacımız, her geçen gün küresel iklim değişiklinin etkisiyle alternatif
besinsel kaynaklar bulma durumunda kalabilecek ülkeler için kaliteli bitkisel protein kaynağı
olan Quiona hakkında farkındalık yaratabilmektir.
Quinoa Tarihi
Quinoa, yüksek besin değeri ve ekstrem iklim ve toprak koşullarına dayanıklılığı ile son
yıllarda dikkatleri çeken bir bitkidir. Anavatanı Güney Amerika’nın and bölgesi olan quinoa; bu
bölgede 7000 yıldan daha uzun süredir yetiştirilmektedir. Bu bitki uygun olmayan iklim ve
toprak koşullarına iyi adapte olmuştur (Pearsall, 1992; Garcia, 2003; Bhargava ve ark., 2006).
Kuraklık, don, toprak ve sulama suyu tuzluluğuna yüksek tolerans göstermesi ve yüksek besin
değeri sayesinde dünyanın her yerinde ilgi gören bir bitkidir. Kolomb öncesi uygarlıkların
beslenmesinde; ıslahı, korunması ve dağıtımı bölgede farklı agro ekolojik bölgelere adaptasyon
için önemli bir gıda olmuştur. Yüksek protein içeriği nedeniyle yerli halk ve araştırıcılar “altın
tahıl “olarak değerlendirmişlerdir. FAO tarafından gelecek yüzyılda gıda güvenliğinin
sağlanmasına yönelik bitkilerden biri olarak seçilmiştir (Jacobsen, 2003).
Birçok uzman Quinoa’nın Peru ve Bolivya’da Titicaca Gölü’nü çevreleyen bölgede
kökenli olduğunu kabul etmektedir. Mevcut tarihsel kanıtlar Amerika halkları tarafından
evcilleştirilmesinin MÖ. 3.000–5000 yılları arasında olabileceğini evcilleştirilmemiş türlerin ise
5200–7000 yıllarında var olabileceğini göstermektedir (Keppel, 2012; FAO, 2013b).
Quinoa kelime olarak Quechua dilinden gelir ve "anne tahıl" anlamındadır. İnkalar
zamanda bu tahıl kutsal bir gıda olarak kabul edilmiş ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır.
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Kolomb öncesi Latin Amerika kültürlerinde bulunan ana tohumdur. İspanyol istilasından sonra
kullanımı, tüketimi ve ekimi neredeyse yasaklanmış ve tüketim–üretim yalnızca çiftçilerin
gelenekleri arasında kalmıştır (Lilian ve Abugoch, 2009).
Dünya üzerinde Quinoa tarımının ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte
MÖ. 3000 yılından beri Orta ve Güney Amerika yerlileri tarafından yetiştirildiği tahmin
edilmektedir. Güney Amerika’da and Dağlarının bitkisi olan Quinoa bu bölgedeki eski
medeniyetlerden Aztek ve İnkaların başlıca besin maddesini oluşturmuş ve tahıl ana olarak
isimlendirilmiştir. Halen Peru, Ekvator, Şili ve Bolivya gibi ülkelerde geniş alanlarda
üretilmekte ve Avrupa ülkeleri ile ABD’ye ihraç edilmektedir. Avrupa’ya 1970’lerde getirilmiş
ve ilk olarak İngiltere’de yetiştirilmiştir. Bitkinin tarımı son 20 yılda yaygınlaşmıştır. Dünyada
tarımı ve kullanımı giderek yaygınlaşan bu bitkinin Türkiye’de de temel çalışmalarının
yapılmasında fayda vardır. Bunun için öncelikle bitkinin her yönüyle tanıması gerekmektedir
(Tan ve Yöndem, 2013).
Bitkisel Özellikleri
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tek yıllık, tohumla çoğalan (terofit) otsu bir
bitkidir. Kurağa dayanıklılık sağlayan gelişmiş ve dallanmış kazık bir kökü vardır. Bitki boyu
dik olarak 40–150 cm boylanır (Bhargava ve ark., 2007). Kalın, dik, odunsu sapları ve
kazayağına benzeyen alternatif (sarmal) dizilişli geniş yaprakları vardır. Yapraklar loblu ya da
dişli ve genellikle üçgen şeklindedir. Genç bitkiler üzerinde yapraklar genellikle yeşildir; ancak
bitki olgunlaştıkça sarı, kırmızı veya mor renk alırlar.
Çiçek topluluğu salkım oluşturur ve Temmuz–Ağustos aylarında çiçeklenir. Çiçekleri
her–mofrodittir, genellikle kendine tozlaşır, yabancı tozlaşma oranı %10–15’tir (Risi ve
Galwey, 1989). Salkım üzerinde kümeler halinde oluşan tohumları 2–3 cm çapında
yuvarlağımsıdır. 1000 tane ağırlığı çeşitlere göre 1.99 g ile 5.08 g arasında değişir (Reichert ve
ark., 1986). Tohumlar siyah, turuncu, pembe, kırmızı, sarı veya beyaz renkli olabilir. Tohum
rengi kabuktaki saponin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Embriyo pericarp içerisinde tohumun
%60’ını oluşturur (Prego ve ark., 1998).
Gıda Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar
Kapitalizm insanların açlığı üzerinden ticaret yapmaktadır. İnsanların çoğu birçok gıdayı
satın alabilecek ekonomik güçte değildir. Daha da kötüsü, bu şirketlerin çoğu yerel halkların ve
insanlığın kültürel mirası olan tohumları denetimleri altına almışlar, yerel tohumların kullanım
patentlerini alarak ve bunları tekrar kullanmalarını engelleyerek bir anlamda kendilerinden
tohum almayı zorunlu hale getirmişlerdir.
Aynı zamanda insanların sağlığına veya aldıkları ürünlerin kalitesine dikkat etmeden
beslenme alışkanlıkları kazanmalarına neden olmakta ve kar elde etme odaklı çalışmaktadırlar.
Quinoa, gıda güvenliği ve gıda egemenliği için alternatif bir üründür. Çünkü az su
gerektirir, zararlılara ve kuraklığa dayanıklı olduğu için kurak topraklara iyi uyum sağlar ve
büyümesi kolaydır (FAO, 2013a).
Quinoa’nın Özellikleri ve Önemi
Dünya nüfusunu beslemek için yeni gıda arayışları devam ederken alternatif olabilecek
yeni tahıllar (amarant, karabuğday, Quinoa) hakkında araştırmalar yapılmaktadır (Jancurova ve
ark., 2009).
Quinoa, Güney Amerika’nın Andes Bölgesinde, deniz seviyesi ve üzerinde Bolivya
Altiplano (4000 m) yetişir. Tohumları; sarı, kırmızı, beyaz, pembe ve siyah renkli olabilir
(Lilian ve Abugoch, 2009). Quinoa’nın boyu ekim yoğunluğuna bağlı olarak 1–3 metreye kadar
büyüyebilir. Tohumlarda, sadece bir kaç saat neme maruz kaldıktan sonra, aslında çok hızlı
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şekilde çimlenme olabilir. Kökleri 30 cm derinliğe kadar ulaşabilir. Bu derin kökler sağlam,
oldukça dallanmış lifli oluşuyla bitkiyi kuraklığa karşı dirençli kılmaktadır.
Yaprakları kaz ayakları perdesini andıran bir şekle sahip, yeşilden kırmızıya farklı
tonlardadır. Uzunluğu yaklaşık 15 cm, genişliği 12 cm kadardır. Yapraklar, bitkinin gündüz
aşırı terleme ve güneş ışığından aşırı ısınmasını engellemek ve gece oluşan nemin toplamasını
sağlamak için (kalsiyum oksalat) kristalleri ile kaplanmıştır. Çiçekler petalsiz maksimum 3
milimetre büyüklüğe ulaşır. Meyveleri yuvarlak ve hafifçe merkezine doğru geniştir.
Quinoa’nın önemli özelliklerinden biri farklı iklim ve coğrafi koşullara uyum
sağlayabilen çok yönlü bir ürün olmasıdır. Yoğun kış koşullarında ve yüksek irtifada yüksek
protein üretebiliyor olması da önemlidir (Himalayalar ve Kuzey Hint platoları gibi) (Lilian ve
Abugoch, 2009). Quinoa, genotip çeşidine bağlı olarak, dağlık ve ovalarda, nispeten nemli
yerlerde, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara dayanabilir. Ayrıca, quinoa suyu verimli
kullanan ve çok düşük seviyelerde toprak nemini tolere eden bir bitkidir. Genellikle hasat
edilmeden önce ekimden itibaren 160–180 gün arasında süre geçmesi gerekmektedir (FAO,
2013b).
Tapia (1979) ve Cusack (1984) tarafından dört quiona türü tanımlanmıştır; bunlar Vadi
Quinoa (2100–4000 m., 2.5 m boyunda, 5–7 ayda olgunlaşır), Altiplano Quinoa (3600 m. den
yükseklerde, 1–1.8 m’ye kadar uzar ve 4–5 ayda olgunlaşır), Tuzlu Topraklarda Yetişen Quinoa
(3000–3600 m., büyüme ve olgunlaşma altiplano grubundan daha yavaştır), Deniz Seviyesi
Quinoa (boyu 1–1.8 m kadar uzar, olgunlaşması altiplano gruptan daha yavaştır) dır. CELSS
araştırmaları için, kısa büyüme alışkanlıkları ve nispeten hızlı olgunlaşma özelliğine sahip
olması nedeniyle Altiplano grubu seçilmiştir.
Quinoa, Colombiya (Pasto)’dan Güney Şili’ye kadar olan bölge hariç, mevcut tüm and
ülkelerinde yerli formda bulunmaktadır. Colombiya, Kuzey Arjantin (Jujuy ve Salta) ve Güney
Şili’ye kadar and bölgelerindeki tüm ülkelerde endemiktir (Anonymous, 2014a, b). Küresel
üretimin %80’inin Bolivya, Peru ve Ekvator’da olduğu tahmin edilmektedir (FAO, 2013a).
Quinoanın büyük çoğunluğu Güney Amerika’da yetiştirilirken aynı zamanda Amerika
(Kaliforniya ve Colorado), Çin, Avrupa, Kanada ve Hindistan’da yetiştiriciliği yapılmakta olup,
İngiltere ve Finlandiya’da deneysel olarak çalışmaları yapılmaktadır.
Dünyada quinoa ekiminin kıta sınırlarını aştığı, özellikle son yıllarda Asya, Afrika ve
Avrupa ülkelerinde ve Avustralya’da quinoa ile ilgili deneysel çalışmaların hız kazandığı
belirtilmektedir (Lilian ve Abugoch, 2009).
FAOSTAT raporuna göre 2011 yılında Peru’da 35.461 hektarda 41.168 ton üretim
yapılırken, Bolivya’da 64.789 hektar alanda 38.257 ton, Ekvator’da ise 1.277 hektar alanda 816
ton üretim olduğu bildirilmektedir. Rapora göre son yıllarda quinoa üretiminde gözle görülür bir
artış olduğu belirtilmektedir (FAO, 2013b).
Quinoa tüketimindeki artışın iki nedeni vardır. Bunlardan biri; kırsal–kentsel göçler
sırasında kent merkezlerine göç eden halkın atalarından öğrendiği bu yiyeceği diyetlerinde
kullanmaya devam etmeleri, diğeri ise ABD, Kanada, Japonya, Fransa ve Hollanda gibi
gelişmiş ülkelerden sağlıklı gıdalar, organik üretim, yüksek kalite standartları özelliklerini
arayan ülkeler için mükemmel bir alternatif olmasıdır (FAO, 2013a).
Küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı pirinç üretiminin azalması
ve maliyetlerin artması quinoa gibi alternatif ürünlere yönelimi artırmıştır. Amerika kıtasında
insan beslenmesinde asırlardır kullanılan bu bitki, Avrupa’da geleceğin gıda ve yem bitkisi
olarak dikkat çekmektedir (Jacobsen ve Stolen, 1993; Sigsgaard ve ark., 2008; Bertero ve Ruiz,
2010).
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Şekil 1. Quinoa yaprakları ve tohumu

Şekil 2. Bolivya’da quinoa yetiştiriciliği

65

Quinoa’nın Besinsel Değeri
Quinoa insan beslenmesi açısından oldukça zengin bir gıdadır (Çizelge 1). FAO
tarafından yapılan karşılaştırmalarda protein içeriğinin ve kalitesinin yaygın olarak kullanılan
tahıllara göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Oelke ve ark., 1992).
Quinoa, Güney Amerika Andes bölgesinin yerli halkların mutfağında binlerce yıldır
kullanılmaktadır. Quinoa’nın tohum yapısında embriyo ve endosperm diye adlandırılan dış
parçalar, protein, lipid ve mineraller bakımından zenginken, quinoa tohumunun perisperm diye
adlandırılan iç kısmı karbonhidrat açısından zengindir (Prego ve ark., 1998).
Quinoa içindeki saponinler toksik kabul edilmese de, quinoa’nın acı tadını azaltmak için
işlemden geçirilip (su ile yıkanıp) çıkarılabileceği belirtilmesine rağmen (Schlick ve
Bubenheim, 1996), biz saponinlerin uzaklaştırılması sırasında beraberinde proteinler ve diğer
besinsel değerlerde de kayıplar olabileceğinden yıkama işleminin yapılmasını önermiyoruz
(Yücel, 2002; Yücel, 2012–2014).
Quinoa’yı besleyici kılan bitkisel protein, lif, doymamış yağlar, vitamin ve yüksek
mineral içeriğine sahip olmasıdır. Quinoa yağlı bir tahıldır. Bileşiminde Omega 6 da
bulunmaktadır. Tohumunda %60 karbonhidrat, %5 yağ ve %4 lif bulunduğu bildirilmektedir
(Cardozo ve Tapia, 1979). Quinoanın diğer tahıllarla bazı besin maddeleri yönünden
kıyaslaması Çizelge 1’deki gibidir.
Çizelge 1. Quinoa danelerinin besin içeriğinin diğer tahıllarla karşılaştırması (Oelke ve ark., 1992)
Ürün
Kinoa
Arpa
Buğday
Karabuğday
Mısır
Darı
Yulaf
Pirinç
Çavdar

Su
12.6
9.0
10.9
10.7
13.5
11.0
13.5
11.0
13.5

Ham protein
13.8
14.7
13.0
18.5
8.7
11.9
11.1
7.3
11.5

Kuru ağırlık yüzdesi (%)
Yağ
Karbonhidratlar
5.0
59.7
1.1
67.8
1.6
70.0
4.9
43.5
3.9
70.9
4.0
68.6
4.6
57.6
0.4
80.4
1.2
69.6

Lif
4.1
2.0
2.7
18.2
1.7
2.0
0.3
0.4
2.6

Kül
3.4
5.5
1.8
4.2
1.2
2.0
2.9
0.5
1.5

Şekil 3. Quinoa tohumu medial uzunlamasına kesit; perikarp (PE), hipokotil–radikal ekseni (H),
endosperm (E), kök (R), funikül (F), sürgün uzantısı (SA), perisperm (P). Bar–500 mm (Prego ve
ark., 1998)
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Şekil 4. Quinoa tohumları

1–Proteinler: Quinoa, yüksek besinsel içeriği ile komple bir besindir. Yüksek oranda iyi
kaliteli protein içeriğine sahip olduğu bulunmuştur (Mahoney ve ark., 1975; Brinegar ve
Goundan, 1993; Ranhotra ve ark., 1993; Brinegar ve ark., 1996; Oshodi ve ark., 1999; Abugoch
ve ark., 2008). Quinoanın protein oranı çeşitler arasında önemli farklılıklar göstermekle birlikte
%20’ye kadar çıkabilir (Bhargava ve ark., 2007; Repo–Carrasco–Valencia ve Serno, 2011).
Quinoa, büyük taneli bitkisel gıdalar ile karşılaştırıldığında, özellikle protein kalitesi
yönünden öne çıkmaktadır. Protein kalitesinden ötürü tam bir besin olarak görülmekte olup,
inanılmaz besinsel özellikleri yalnızca protein değerinden gelmez, aynı zamanda aminoasit
dengesinden gelmektedir. Quinoa gluten içermez (Lilian ve Abugoch, 2009). Glüten içermediği
için glütene duyarlılığı olan çölyak hastaları (glüten alerjisi) ve veganların (hayvansal ürün
yemeyen) protein ve karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılayan besleyici ve lezzetli bir besindir.
Quinoa, tohumunun yanı sıra, yaprağı ıspanağa nazaran son derece besleyicidir ve çoğu
zaman tadı ıspanağa benzer ve yüksek A vitamini içerir (Koziol, 1992). 1 fincan pişmiş quinoa
8.14 g protein içermektedir ve bu miktar (8 g) çocuk ve yetişkinler için gerekli olan miktar
olarak kabul edilmektedir. Albumin ve globulinler quinoa tohumlarında temel depolayıcı
proteinleri temsil eder. Quinoa pişmiş olarak fincan başına yaklaşık 222 kalori enerji
sağlamaktadır. (USDA, 2005).
Quinoa’nın protein içeriği, kahverengi pirinç, patates, arpa, darıya göre daha yüksek
olmakla birlikte, yabani pirinç ve yulafa göre daha azdır. Quinoanın soya, mısır, pirinç ve
buğday ile karşılaştırıldığında, soya hariç diğer baklagillerden daha yüksek protein içeriğine
sahip olduğu bulunmuştur. Çizelge 3’de Koziol (1992)’in yaptığı çalışmada; quinoa genellikle
total protein içeriği bakımından (16.5 g) protein, buğday (14.3 g) ve pirinç (7.6 g)’e göre
yüksek, soyadan ise (28.0 g) daha düşük protein ihtiva etmektedir (Koziol, 1992; Lilian ve
Abugoch, 2009).
Quinoa’nın önemli besin özelliklerinden biri de, onun esansiyel amino asit karışımı ihtiva
etmesidir. Bakliyat ve baklagillerin çoğunda vücut için gerekli olan esansiyel amino asitlerden
bir veya birkaçı eksik olmasına rağmen quinoa sekiz esansiyel amino asitin tamamını
içermektedir. İnsanlarda doku gelişimi için gerekli 8 esansiyel aminoasidin tamamı bu bitkinin
tohumunda bulunmaktadır (Johnson ve Aguilera, 1980; James, 2009). Lisin, sistein ve diğer
tahıllarda düşük olan methionin aminoasitleri de quinoda son derece yüksektir. Bu yüzden
quinoanın iyi bir protein kaynağı olduğu kabul edilmekte, buğday, çavdar, yulaf, darı mısır ve
pirinçten çok daha fazla protein içerdiği belirtilmektedir (Koziol, 1992; Comai ve ark., 2007;
Repo–Carrasco–Valencia ve Serno, 2011).
Esansiyel amino asitler içeriği nedeniyle besin değeri yüksektir, baklagiller ve tahıllarla
kombine edilebilir (Anonymous, 2014b). Çocuk ve yetişkinler için gerekli olduğu kabul edilen
sekiz amino asiti içermektedir. Çizelge 3’de gösterildiği gibi FAO’nun 3–10 yaşındaki çocuklar

67

için önerdiği değerler ile karşılaştırıldığında, quinoa önerilen sekiz esansiyel amino asitin
tümünü içermektedir.
Arpa’dan da daha yüksek miktarda histidin, soya veya buğday proteini içerir. Metiyonin
ve sistein içeriği çocuklar ve yetişkinler için yeterlidir (Lilian ve Abugoch, 2009). FAO ve
Dünya Sağlık Örgütüne göre 10 yaşında bir çocuk için; Quinoa proteini yeterli miktarda
aromatik amino asit, histidin, izolösin, treonin, fenilalanin, tirozin ve valin içeriğine sahiptir
(Lilian ve Abugoch, 2009).
Çizelge 2. Bir fincan pişmiş quinoa besin elementleri ve miktarları (USDA, 2005)
Quinoa (pişmiş) besin elementleri
Protein
Karbonhidrat
Diyet Lifi
Yağ
Demir
Magnezyum
Çinko (Zn)
Enerji

1 Fincan (185 g)
8.14 g
39.40 g
5.2 g
3.55 g
2.76 g
118 mg
2.02 mg
222 kcal

Çizelge 3. Quinoa ve seçilmiş gıdaların makrobesin içeriği (Koziol, 1992)
Makrobesin içeriği
Enerji (Kcal/100 g)
Protein
Yağ/Lipit
Total Karbohidrat

Quinoa
399
16.5
6.3
69.0

Soya
367
28.0
1.1
61.2

100 gram kuru ağırlık başına
Mısır
Pirinç
408
372
10.2
7.6
4.7
2.2
81.1
80.4

Buğday
392
14.3
2.3
78.4

Çizelge 4. Quinoa danelerinin amino asit içeriğinin diğer seçilmiş ürünler ile karşılaştırılması
Amino asit içeriği (g/100 g protein)
FAOa
Quinoab
Mısırb
Pirinçb
Buğdayb
Quinoae
Izolösin
3.0
4.9
4.0
4.1
4.2
35.7
Lösin
6.1
6.6
12.5
8.2
6.8
59.5
Lizin
4.8
6.0
2.9
3.8
2.6
54.2
Metiyoninc
2.3
5.3
4.0
3.6
3.7
21.8
Fenilalanind
4.1
6.9
8.6
10.5
8.2
42
Treonin
2.5
3.7
3.8
3.8
2.8
29.8
Triptofan
0.66
0.9
0.7
1.1
1.2
11.8
Valin
4.0
4.5
5.0
6.1
4.4
42.1
a–FAO (2013) uyarlanan 3 ila 10 yaşındaki çocuklar için puanlama deseni, "İnsan beslenmesinde diyet protein
kalitesi değerlendirmesi", FAO Konsültasyon Raporu, Roma., b–Kozoil (1992), c–Methionin+Sistein, d–
Fenilalanin+tirozin, e–USDA 2005 (mg/g)
Amino asitler

2–Yağlar/Lipitler: Quinoanın protein içeriğinin yanı sıra, lipid içeriği ile ilgili çok
sayıda çalışma yapılmıştır (Masson ve Mella, 1985; Koziol, 1993; Ruales ve Nair, 1993;
Ranhotra ve ark., 1993; Wood ve ark., 1993; Przybylski ve ark. 1994; Oshodi ve ark., 1999;
USDA, 2005; Ryan ve ark., 2007).
Omega 6 ve omega 3 yağ asitleri elzem yağ asitleridir. Çünkü bunlar insanlar tarafından
sentezlenemezler. Quinoa yağ asitleri profilinin mısır ve soya yağına benzediği bulunmuştur
(Koziol, 1992; Oshodi ve ark., 1999; Youdim ve ark., 2000).
Çizelge 3’de Koziol (1992) yaptığı çalışmada; quinoa lipit miktarını 6.3 g ile en yüksek
miktarda bulmuş olup, bunu sırayla mısır (4.7 g), buğday (2.3 g), pirinç (2.2 g) ve soya (1.1 g)
takip etmektedir.
Çizelge 5’de Quinoa yağ asidi bakımından soya ile kıyaslandığında, soyadan sonra fıstık
ve zeytine göre bir miktar daha yüksek linoleik asit içerdiği görülmektedir (Koziol, 1992).
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Tohumlarının yağ fonksiyonu yüksek kalitededir ve son derece besleyicidir (Lilian ve Abugoch,
2009).
Quinoada, linoleik asit en verimli doymamış yağ asitlerindendir. Çoklu doymamış yağ
asitlerinin kardiyovasküler hastalıklarda çeşitli pozitif etkileri vardır ve insülin duyarlılığını
geliştirirler. Quinoa tohumunun yağ fraksiyonu yüksek kaliteye sahiptir ve çoklu doymamış yağ
asiti olduğundan çok besleyicidir (Lilian ve Abugoch, 2009). Yağ oranı (%6–7) da tahıllara göre
yüksektir (Reichert ve ark., 1986).
Çizelge 5. Quinoa’nın yağ asidi içeriği ve seçilmiş gıdalara göre toplam yağ yüzdesi
Quinoa
Miristik (c14:0)
Palmitik (c16:0)
Stearik (c18:0)

0.2
9.9
0.8

Palmitoleic (c16:1)
Oleik (18:1)

0.1
24.5

Linoleik (c18:2)
Linolenik (c18:3)

50.2
5.4

Soya
Doymuş yağlar
–
9.4
4.4
Tekli doymamış yağlar
–
21.6
Çoklu doymamış yağlar
55.2
9.0

Fıstık

Zeytin

–
9.3
2.0

–
9.6
2.8

–
44.7

–
79.4

35.8
–

7.6
0.6

3–Karbonhidratlar: Makro besin açısından, karbonhidratlar temel bir diyette enerji
kaynaklarından biridir ve enerji metabolizması ve dengelenmesi için önemli bir faktör olarak
kabul edilmektedir Karbonhidratların temel besinsel fonksiyonlarıyla beraber, değişik fizyolojik
sağlık etkileri de vardır. Quinoanın gatrik boşaltım, kan şekeri düzenleyici ve insulin
metabolizmasını düzenleyici rolü de vardır. Quinoa tohumları pirinç ve arpanın karbonhidrat
karışımını ihtiva eder. Karbonhidrat içeriği arpa ve baklanınkinden fazladır. Quinoa 68.8–75.8 g
karbonhidrat sağlayan iyi bir karbonhidrat kaynağıdır (100 gram kuru ağırlık başına) (Repo–
Carrasco–Valencia ve Serna, 2011).
Basit şeker olarak çoğunlukla maltoz, früktoz, glukoz, D–galaktoz ve D–riboz içerir.
Quinoadaki nişasta içeriği birçok araştırıcı tarafından çalışılmıştır (Atwell ve ark., 1983; Coulter
ve Lorenz, 1990). Nişasta bitkilerdeki en önemli enerji rezervidir ve en önemli kaynakları tahıl
taneleri, bakliyat ve türevleridir. Quinoa nişastası amiloz ve amilopektin olmak üzere iki
polisakkarit içerir, ancak amiloz oranı düşüktür (Inouchi ve ark., 1999; Praznik ve ark., 1999;
Qian ve Kuhn, 1999; Murphy, 2000; Park ve ark., 2000; Tang ve ark., 2002; Lindeboom, 2005;
Watanabe ve ark., 2007; Lilian ve Abugoch, 2009).
4–Mineraller: Quinoa demir, magnezyum ve çinko için iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği
en sık görülen beslenme yetersizliklerinden biridir. Demir vücudun geri kalanına akciğerlerden
oksijen taşıdığı için çok önemlidir. Bir fincan pişmiş quinoa yaklaşık 2.76 mg demir içerir. Aynı
zamanda E vitamini, B vitamini, potasyum, bakır ve fosfor içermektedir (Oshodi ve ark., 1999,
Lilian ve Abugoch, 2009).
Quinoa tohumu Ca, P, Mg, K, Fe, Cu, Mn ve Zn yönünden zengin; Na yönünden fakirdir.
Özellikle kalsiyum içeriği arpa, buğday ve mısır gibi tahıllara göre oldukça yüksektir (Johnson,
1990).
Ulusal Bilim Akademisi’ne göre (2004) 100 g Quinoada magnezyum, manganez, bakır ve
demir bebeklerin ve yetişkinlerin günlük ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Fosfor ve çinko
içeriği çocuklar için yeterli olurken, yetişkinlerin %40–%60 ihtiyacını karşılamaktadır.
Kalsiyum ihtiyacının ise %10’nunu karşılamaya yeterli olduğu belirtilmektedir (Lilian ve
Abugoch, 2009).
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Çizelge 6. Quinoa ve seçilmiş besinlerin mineral içeriği (Koziol 1992)
Mineral
Kalsiyum
Demir
Magnezyum
Fosfor
Potasyum
Çinko

Quinoa
148.7
13.2
249.6
383.7
926.7
4.4

mg/100 gram kuru ağırlık başına
Mısır
Pirinç
17.1
6.9
2.1
0.7
137.1
/3.5
292.6
137.8
377.1
118.3
2.9
0.6

Buğday
50.3
3.8
169.4
467.7
578.3
4.7

5–Vitaminler: Ulusal Bilim Akademisi’ne göre (2004) 100 g Quinoa yüksek seviyede B6
içerir ve bu miktar yetişkinlerin ve çocukların folik asit ihtiyacını karşılar. 100 g’daki riboflavin
içeriği çocukların günlük ihtiyacının %80’nin, yetişkinlerde ise %40’nın karşılanması için
yeterlidir. Quinonın niacin (B3), riboflavin (B2), piridoksin (B6) vitamini ve folk asit (B9)
toplamı arpadakinden fazla, tiamin (B1) değeri ise düşüktür (Koziol, 1993; Lilian ve Abugoch,
2009).
Quinoa, çoklu doymamış yağ asitleri nedeniyle antioksidan E vitamini (Coulter ve
Lorenz, 1990; Ruales ve Nair, 1993) bakımından da çok zengindir ve yağ oksidasyonunda doğal
bir savunma olarak görev yapar. Quinoa ayrıca, C vitamini (Koziol, 1993; Lintschinger ve ark.,
1997; Lilian ve Abugoch, 2009) potasyum, bakır, fosfor ve çinko da içermektedir (Oshodi ve
ark., 1999; Lilian ve Abugoch, 2009). A, B, C, D, E ve K gibi neredeyse tüm vitaminleri içeren
kinoada kolesterol bulunmaz (Miranda ve ark., 2012). Quinoa birçok besin için iyi bir kaynak
olduğundan dengeli beslenmek için tüketilmelidir (FAO, 2013a). Quinoanın; mısır, buğday ve
piriçle vitamin içeriği bakımından karşılaştırılması Çizelge 5’de gösterilmektedir.
Quinoa, ayrıca, diyet lifi için de iyi bir kaynaktır. Bir fincan pişmiş quinoa yaklaşık 5 g
diyet lifi içermektedir ve bir öğünde sebze ile kombine edildiğinde, günlük tavsiye edilen diyet
lifi ihtiyacını karşılamaktadır.
Çizelge 7. Quinoa ve seçilmiş besinlerin vitamin içeriği (FAO, 2013).
Vitamin
Tiamin (B1)
Riboflavin (B2)
Folik asit (B9)
Niasin (B3)

Quinoa
0.2–0.4
0.2–0.3
0.0781
0.5–0.7

mg/100 gram kuru ağırlık başına
Mısır
Pirinç
0.42
0.06
0.1
0.06
0.026
0.02
1.8
1.9

Buğday
0.45–0.49
0.17
0.078
5.5

6–Saponinler: Saponinler steroid veya triterpenoid glikozitlerdir. Yaygın olarak
tahıllarda bulunurlar. Bu bileşenlerin daha acı bir tadı vardır ve çok alınırsa zehirli olarak
nitelendirilirler. Saponinler bitkide bulunur ve doğal fonksiyonları bitkiyi dış ortamdan
korumaktır. Böcek öldürücü, mantar önleyici, antibiyotik ve farmakolojik aktivite gösterirler.
Günümüzde ise saponinlerin farklı sağlık etkileri tanımlanmıştır. Bunlar, analjezik,
antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, sitotoksik aktivite, minerallerin emilimi,
hayvan büyümesi ve yağ emilimi azaltımı gibi etkilerdir (Güçlü–Üstündağ ve Mazza, 2007).
Quinoa tohumu, tohum kılıfında saponin içerir. Saponinler tohum çeperinde bulunan ana
antibesinsel faktörlerdir (Ruales ve Nair, 1994a–b). Saponinler ticari–endüstriyel öneme
sahiptir. Çünkü sabun, şampuan ve deterjan yapımında kullanılırlar. Ancak quinoa
saponinlerinin biyolojik etkileri üzerine daha çok çalışılması gerekmektedir.
Quinoa’nın protein durumuna ilişkin olarak Ruales ve Nair (1993) quinoa’nın
saponinlerini uzaklaştırarak etkisini belirlemek için ham ve yıkanmış quinoa arasındaki farkı
incelemiş ve benzer esansiyel amino asit içeriğini bulmuşlardır. Ayrıca bir hayvan besleme
deneyinde quinoa proteinin kullanılabilirliğini test etmişlerdir.
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Zhu (2002), quinoanın yıkanmasında nötr sudan ziyade alkali suyun kullanılmasını
önermektedir. Brady (2007) acı tadın kızartma ve kavurma yöntemiyle potansiyel olarak
azaltılabileceğini önermiştir (FAO, 2013a; Ruales ve Nair, 1992–1993).
Ruales ve Nair (1992) Quinoa’nın mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi gıdalara kıyasla
protein olarak yüksek biyolojik değere sahip olduğunu ve Quinoa’nın belirli gıdaların biyolojik
değerini artırmak için tamamlayıcı madde olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
7–Antioksidan Kapasite, Fenolik Bileşikler ve Flavanoidler: Zhu (2001), quinoa
tohumlarında yaptığı çalışmada; 6 flavanoid glikozit elde etmiştir. Bu bileşenler antioksidan
kapasitesini göstermektedir. Bir başka çalışmada (Gorinstein, 2008) ise; Quinoanın pirinç ve
karabuğdaya göre yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Gıda ve Yenilikçi Ürünler Olarak Kullanımı
Quinoa et yerine geçen bir ürün olarak Avrupa’da tanıtılmıştır (Tellers, 2008). Geleneksel
olarak quinoa un haline getirilip ekmek yapımında kullanılabilir, çorbası yapılabilir ya da
çorbalara ilave edilebilir. Dolma içi olarak, salata ve meyve salatalarına ilave edilerek
tüketilebilir, tatlılarda kullanılabilir, ayrıca barlar şeklinde tüketilebilir, elma ve şeftali sularına
ilave edilerek kullanılabilmektedir (FAO, 2013a).
ABD’de satılan quinoa çoğunlukla beyaz ve sarı renkli tohumu olan çeşitler olup, pirinç
gibi pilav yapımında kullanılır. Aynı zamanda darı ile fermente edilerek bira benzeri içecekler
üretilir. Haşlanmış quinoa tohumu salatalarda, sıcak güveçlerde ve yemeklerde kullanılır.
Quinoa unu ile makarna, krep, ekmek, bisküvi, kek ve kraker yapılır. Quinoanın yaprakları ve
yeşil aksamı da salata olarak insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Tohumları aperatif salata
veya filizlendirilmiş şekilde salata ve soğuk yemeklerde kullanılır (Kaya, 2010; Tan ve
Yöndem, 2013).
Quinoanın pişmiş pirinç ve pişmiş arpaya benzer çok hafif bir tadı vardır, hazırlaması
kolaydır. Quiona, sıcak kahvaltılık olarak yenebilir, pilav ve tatlı yapılabilir. Quinoanın
çözünürlük değerleri onun içecekler, çorbalar, soslar ve düşük asitli yiyeceklerde kullanımının
faydalı olacağını belirtmektedir (Lilian ve Abugoch, 2009).
Quinoa’nın çok yönlü yenilikçi kullanımlarına bakıldığında; özellikle bebekler için
hazırlanan yiyeceklerde ve çocuklar için okul kahvaltılarında diyet kalitesini artırmak için
baklagillerle kombine edilerek, ayrıca, tam tahıllarda, tost ekmeği unu olarak, irmik ve kolay
hazırlanabilen yiyeceklerin yapımında, kurabiyeler, makarna, kahvaltı gevrekleri ve bira
yapımında da kullanılmaktadır (Lilian ve Abugoch, 2009). Örneğin genel olarak un
endüstrisinde taneli ve un haline getirilmiş hali kullanılabilir. and Bölgesi ve diğer bazı
yörelerde yapılan çalışmalarda; ekmek ununa %10–40 oranında, erişte, makarna türevlerinde
%40’a kadar, pandispanyada ve bisküvilere %60’a kadar quinoa ilavesinin uygunluğu
gösterilmiştir.
Caperuto (2000), glutensiz quinoa spagettisi üretmiştir. Bu ürün pişirirken sertliği ve
ağırlığını yitirmeyen bir üründür. Quinoayı un endüstrisinde bir gıda katkı maddesi olarak
kullanmak artan uluslararası glutensiz ürün talebinin karşılanmasında alternatif oluşturmaktadır.
Yüksek protein içeriğine sahip gıdalara ihtiyaç vardır. Quinoa’nın embriyosunda bu
protein %45 oranına kadar bulunmaktadır. Bu embriyo tohumdan ayrılıp konsantre edilerek
kullanılabilir. Örneğin beslenme yetersizliği olan çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklanan
eksikliklerin giderilmesinde, hamileler gibi ihtiyacı olan yetişkinlerde de besinsel destek olarak
kullanılabilir (Anonymous, 2014b).
Quinoanın gıda olarak kullanımının yanısıra, bütün bitkinin sap, yaprak, tohumları ve
hasat artıkları hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Özellikle sığırların sevdiği bir yemdir.
Tohumları aynı zamanda kuşlar ve kümes hayvanları için mükemmel bir yemdir. Çeşitlere bağlı
olarak kuru madde verimi 800 kg/da’ın üzerine çıkabilmektedir. Otun kuru madde oranı %26–28,

71

ham protein oranı %13–22 civarındadır. Hasat devresinde kuru madde sindirimi %63–69’dur
(Van Schooten ve Pinxterhuis, 2003). Quinoa hızlı büyüyen ve kolay silolanan bir bitkidir.
Fakat silaj kalitesi mısır kadar yüksek değildir. Ancak yetiştiriciliği kolay olduğundan organik
tarımda yem kaynağı olarak yetiştirilmektedir. Uygun bir fermantasyon için kuru madde
oranının yüksek olması gerekir. Ekimden 3–3.5 ay sonra quinoa kuru madde oranı yeterli, ham
protein oranı yüksek silajlık materyal üretmektedir (Van Schooten ve Pinxterhuis, 2003).
Selülozca zengin olduğundan kâğıt ve karton üretiminde kullanılabilir. Tohum kabuğu
saponinlerce zengin olduğundan Güney Amerika’da çamaşır deterjanı olarak ve cilt
yaralanmalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere antiseptik olarak kullanılır.
Andes yerli halkı quinoa yaprakları, sapları ve tohumlarını iyileşmeyen yaralar, şişliğin
azaltılması, diş ağrılarında ağrı kesici ve idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların
iyileştirilmesinde tıbbi amaçlı olarak, ayrıca iç kanamalarda, kemik yapılanmasında ve böcek
kovucu olarak kullanmaktadır.
Bunların yanısıra, quinoa’nın kimya sanayi, eczacılıkta ve kozmetik sanayinde potansiyel
kullanım alanları olduğu ortaya konmuştur. Quioa ayrıca, tatlı gıdalarda ve plastik sektöründe
kullanılabilmesi nedeniyle endüstriyel kullanım için özel bir potansiyele sahiptir (FAO, 2013b).
Quinoa, koyu renk güneş ışığı geçirmeyen kaplarda saklanmalıdır, hatta buzdolabında
saklanırsa 3–6 ay kadar saklanabilir
Quinoanın Sağlık Açısından Faydaları
 Quinoa kalp hastalığı riskini azaltır ve glisemik indeksi (GI) düşük bir besindir. Düşük
GI yiyecekler kilo kontrolü için teşvik edilmektedir.
 Quinoa, folat dahil B vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Yeni hücreleri
geliştirmek, uygun beyin fonksiyonlarını sağlamak, demans ve depresyondan korumak için
gereklidir. Bu özellikleri sayesinde karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar. Detoks özelliği
vardır.
 Quinoa, diğer tahıllar ile karşılaştırıldığında çölyak hastalığı olan kişilerin tolerans
düzeylerinin artırılmasını sağlar ve vücut tarafından kolayca sindirilebilir. Ouinoa ile
zenginleştirilmiş diyet ile beslenenlerde kronik kabızlık ve anemi minimum hale gelir.
 Magnezyum bakımından oldukça zengin olması nedeniyle, kan damarlarının
elastikiyetini ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Sonuç olarak, kalp hastalıkları, kardiak ölümlerden
ve migrenden korur.
 Bitkilerde proteinlerin hepsi bulunmaz ancak, quinoa kasların büyümesini ve
dokuların tamir edilmesini sağlayan sekiz esansiyel amino asitin hepsini içermektedir.
 Quinoa kullanılabilir lif sağlar ve bağırsaklardan atıkların atılmasını kolaylaştırır.
 Kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, vücudu temizler ve yiyeceklerin
sindirim sisteminde rahatça dolaşımını sağlar ve böylece vücudu kabızlıktan korumuş olur.
 Quinoa, kalsiyum bakımından da zengindir. Pişirilmiş bir fincan kinoa, kemik, diş
kalp ve kas fonksiyonlarını çalıştırmak için yeterlidir.
 Quinoa, kolestrol, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyondan şikâyeti olan menapoz
dönemindeki kadınlarda yemeklerde kullanılabilir. Menopoz öncesi kadınlarda ise quinoa
tüketimi göğüs kanserinden korur.
 Quinoa, magnezyum ve bakır için de iyi bir kaynaktır bunlar süperoksit dizmutaz
enziminin kofaktörü olduğu için birlikte kullanılır. Bu protein mitokondiriyi oksidatif hasardan
ve hücreleri yaralanmalardan korumak ve enerji üretimi için önemlidir.
 Quinoa gibi baklagiller çocukluk döneminde görülen astım ve akciğer problemlerinin
ortaya çıkma riskini düşürür.
 Quinoa yaprak, gövde ve tohumları; iyileşmeyen yaralarda, vücuttan ödemin
atılmasında, diş ağrılarının giderilmesinde, idrar yolları enfeksiyonlarının oluşmasını
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engellemek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, kemik gelişiminin sağlanmasında, iç
kanamalarda ve böcek kovucu olarak da kullanılabilir (Anonymous, 2014a).
Sonuç
Quinoa, atalarımızdan bize miras kalan ve dünyada açlıkla mücadelede alternatif
olabilecek olan “Altın Tahıl” diye tanımlanan bir tahıldır. Quinoa, kontrollü üretim
uygulamalarına iyi yanıt veren bir üründür. Bu tahılı tanımalı, hatta korumalıyız. Quinoa, tüm
dünya mutfaklarına adapte olabilecek çok yönlü bir tahıldır.
Quinoa, iklim değişikliğine göre kaliteli gıda üretiminde yeni seçenekler bulma ile karşı
karşıya kalan ve gıda güvensizliğinden etkilenen ülkeler için alternatif bir ürün seçeneği olarak
değerlendirilebilir.
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Mühendisliği

Bölümü,

Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler gerek sahip olduğu tat ve aroma gerekse bazı hastalıklara karşı koruyucu
veya tedavi edici özelliğe sahip olmaları nedeniyle değişik şekillerde (baharat olarak doğrudan kullanım,
bitki çayı olarak vb.) tüketilmektedirler. Bitki çayları çözücü olarak suyun kullanıldığı infüzyon,
dekoksiyon ve maserasyon gibi ekstraksiyon yöntemleri ile hazırlanmaktadır. İnfüzyon yöntemi küçük
parçalara ayrılmış tıbbi ve aromatik bitkilerin (drogların) üzerine kaynar su ilave edilip kapalı ortamda
oda sıcaklığında bir süre (3–15 dakika) bekletildikten sonra süzülmesi esasına dayanmaktadır.
Dekoksiyon yöntemi, bir miktar drog üzerine soğuk su ilave edilip kaynayana kadar ısıtıldıktan sonra 5–
10 dakika daha kaynatılması ve biraz soğuduktan sonra süzülmesi işlemidir. Maserasyon yöntemi ise bir
miktar drogun suyla karıştırılması ve oda sıcaklığında ara sıra çalkalanarak birkaç saat bekletildikten
sonra süzülmesi esasına dayanmaktadır. İnfüzyon daha ziyade yaprak, çiçek ve yeterince öğütülmüş kök
ve kabuklar için kullanılır. Dekoksiyon özellikle sert (odun, kök, kabuk gibi) ve tanen içeren droglar için
uygundur. Maserasyon ise müsilaj içeren droglar için (hatmi kökü, keten tohumu gibi) ve soğuk suda
çözünmeyen bileşiklerin istenmediği durumlarda tercih edilir. Bu yöntemlerle hazırlanan bitki çayları
genelde %2 drog içerecek şekilde ve her kullanımdan önce taze olarak hazırlanmalıdır. Bu derlemede
tıbbi ve aromatik bitkilerden çay hazırlama yöntemleri ve kullanım amaçları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, infüzyon, dekoksiyon, maserasyon
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Özet
Bu çalışmada, orman tali ürünleri arasında önemli bir gelir potansiyeline sahip olan Salvia
cinsinde yer alan Salvia tomentosa türüne ait genotiplerin verim ve kalite değerleri tespit edilmiştir.
Çalışmada, Salvia tomentosa’nın yayılış gösterdiği 8 farklı popülasyondan toplanan genotiplerin, kuru
herba, kuru yaprak verimleri, yaprak/sap oranı ve uçucu yağları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
kuru herba verimi 127.16 (TAL2–5)–3417.53 (TM2–11) kg/da arasında değerler gösterirken kuru yaprak
verimi 52.99 (TAL2–14)–1649.84 (TM2–11) kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek yaprak/sap
oranı ise %64.29 (TG1–5) olarak kaydedilmiştir. Genotiplerin uçucu yağ oranları %0.25–%2.9 arasında
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Salvia tomentosa, genotip, verim
Determination the Yield Values of Sage (Salvia tomentosa Mill.) Genotypes
Abstract
In this study, yield and quality traits of Salvia tomentosa belongs to Salvia genus, that has an
important income among the secondary forest products, were investigated. Drug herbage, drug leaf yields,
leaf/stem ratio and essential oil content of genotypes, taken from eight different regions, were found.
According to the obtained results, drug herbage yield of genotypes varied between 127.16 (TAL2–5)–
3417.53 (TM2–11) kg/da and drug leaf yield varied between 52.99 (TAL2–14)–1649.84 (TM2–11) kg/da.
The highest leaf/steam ration was determined as 64.29% (TG1–5). The essential oil content was changed
from 0.25% (TAL2–15) to 2.9% (TM2–11) depends on the genotypes.
Keywords: Salvia tomentosa, genotype, yield

Giriş
Lamiaceae (Labiatae) familyasına bağlı olan Salvia cinsinin dünyanın her iki yarım
küresinde, özellikle tropik ve subtropik bölgelerle, Akdeniz ve Orta Avrupa’ya dağılmış 700’
den fazla türü bulunmaktadır (Karaaslan, 1994). Bu türlerden 92 tanesi ülkemizde doğal olarak
yayılış göstermekte olup, bunlardan 44 tanesi endemiktir. Türkiye, Salvia cinsi tür zenginliği
bakımından dünyada 13. sırada yer almaktadır (Arslan vd 1995).
Salvia türleri halk arasında ilaç olarak kullanımları yaygın olan türlerdir. Literatür
araştırmaları Salvia türlerinin antibakteriyel, antitüberküloz, antiviral, sitotoksik,
kardiyovasküler ve karaciğer koruyucu etkisinin olduğunu göstermiştir. Antioksidan
özelliklerinden dolayı Salvia türleri gıda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Salvia
cinsinin, 1641–1693 yılları arasında yaşayan Osmanlı herbalist hekim tarafından hafıza
geliştirmede kullanıldığı belirtilmiştir. Bazı Salvia türleri Avrupa’da hafıza kaybına karşı da
kullanılmaktadır (Öztürk ve ark., 2010). Salvia türleri tıbbi değer taşımalarının yanı sıra güzel
görünümlü çiçekleri nedeniyle bahçe ve parklarda dekoratif süs bitkileri olarak
yetiştirilmektedirler. Lamiaceae familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı
farmakoloji ve parfümeri sanayisinde de önemlidir. Bunlardan uçucu yağ elde edilir, baharat
olarak kullanılır. (Bağcı ve Koçak, 2008).
Salvia türleri gerek tıbbi gerekse ekonomik önemleri ve doğal yayılışları ile tür sayısı
bakımından ülkemizde zengin bir potansiyele sahiptir. Doğal zenginliklerimizin sürekliliği ve
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gelecekteki araştırmalar için adaçayı türlerinin gen kaynaklarının korunması büyük önem arz
etmektedir (Özgüven ve Kırıcı, 1988).
S. tomentosa türü çok yıllık küme biçiminde, 1 m boyunda dik bir gövdeye sahiptir. Çok
dallı, yapraklar basit, dar dikdörtgenimsi veya yumurta biçimlidir. Genellikle çiçekler menekşe
(mor) renklidir. İlk çiçeklenme zamanı Nisan, son çiçeklenme zamanı ise Ağustos ayıdır. S.
tomentosa türü 90 m ile 2000 m arasındaki yüksekliklerde yayılış gösterir (Davis, 1982).
Davis (1982)’e göre, S. tomentosa türü Antalya’da Elmalı ilçesi Kuhu dağında yayılış
göstermektedir. Antalya dışında İstanbul, Bursa, Zonguldak, Ankara, Sinop, Ordu, Gümüşhane,
Trabzon, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kahramanmaraş, Isparta, Konya, Karaman,
Adana, Antakya illeri yayılış alanlarıdır. Çalışmamızda S. tomentosa türünün varyebilitesini
belirlemek amacıyla Antalya’nın 4 ilçesinde (Serik, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya) 8 farklı
popülasyondan alınan tek bitkiler Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Aksu
Birimi deneme alanında yetiştirilerek verim değerleri belirlenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Materyal olarak, Antalya’nın 4 ilçesinde (Serik, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya), 8
farklı popülasyondan alınan S. tomentosa türü kullanılmıştır. Populasyonlardan klonal olarak
alınan tek bitkiler projenin materyalini oluşturmuştur. Araştırma 2010–2012 yılları arasında Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Aksu birimine ait deneme alanında
yürütülmüştür. Bitkilerin gübrelenmesinde çiftlik gübresi (3 ton/da) kullanılmıştır. Sulama
damlama sulama ile gerçekleştirilmiştir.
Tek bitkilerden alınan bitki klonları köklendirilmiştir. Köklenen klonlardan 10 bitki sıra
arası ve sıra üzeri mesafeleri 70×40 cm olacak şekilde tek sıra olarak dikilmiştir. Drog herba
verimi (kg/da) drog yaprak verimi (kg/da) uçucu yağ oranı (%) ve çeliklerin köklenme oranı (%)
belirlenmiştir. Elde edilen veriler Tartılı Derecelendirme Metoduna göre değerlendirilmiştir.
Çizelge 1. Tartılı derecelendirme metodunda kullanılan sınıf ve göreceli puanlar
Seleksiyon Kriterleri
Drog herba verimi (kg/da)

Drog yaprak verimi (kg/da)
Uçucu yağ oranı (%)
Çeliklerin köklenme oranı (%)

Sınıflar
450 kg/da’dan az
450–900 kg/da arası
900 kg/da’dan fazla
250 kg/da’dan az
250–450 kg/da arası
450 kg/da’dan fazla
%1’den az
%1–%1,5 arası
%1,5’den fazla
%60’den az
%60–%80 arası
%80’den fazla

Sınıf Puanı (SP)
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5

Göreceli Puan (GP) (%)
30

30

35

5

Bulgular
Gündoğmuş lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri Çizelge 2’de
verilmiştir. Bu lokasyondan toplanan genotiplerin kuru herba verimi 214,30–2498,07 kg/da, kuru
yaprak verimi ise 127,06–654,16 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyondan toplanan tüm
genotiplerin kuru herba ve yaprak ortalamaları, 1140,23 ve 363,60 olarak tespit edilmiştir.
Genotiplerin uçucu yağ oranları oranları %0,35–2,21 arasında değişiklik göstermiştir. En
yüksek uçucu yağ oranı TG1–7 numaralı genotipe aittir. Genotiplerin köklenme oranları ise
%43,48–97,37 arasında değişim göstermiştir.
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Çizelge 2. Gündoğmuş lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri ve köklenme oranları ( kg/da–%)
Genotip
No
TG1–1
TG1–2
TG1–3
TG1–4
TG1–5
TG1–6
TG1–7
TG1–8
TG1–9
TG1–10
TG2–1
TG2–2
TG2–3
TG2–4
TG2–6
TG2–7
TG2–8
TG3–1
TG3–3
TG3–4
TG3–5
TG3–7
TG3–8
Ortalama

Kuru herba verimi (kg/da)
387,85
657,01
471,85
1500,54
214,30
1136,18
1646,44
1579,92
1542,93
618,37
215,79
1417,35
1349,35
1288,73
907,69
1658,43
858,36
1156,04
1683,06
1491,29
2498,07
556,93
1388,77
1140,23

Gündoğmuş lokasyonu
Kuru yaprak verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%)
236,49
1,74
383,26
1,00
256,14
2,00
250,09
2,15
137,76
1,25
296,96
1,00
466,90
2,21
461,39
0,75
438,33
1,00
159,28
1,00
127,16
0,99
654,16
2,00
632,51
0,50
532,68
0,75
381,49
0,75
318,93
0,78
273,68
0,80
184,30
1,50
608,76
1,08
449,43
0,35
551,04
0,70
200,50
0,75
361,46
1,50
363,60
1,15

Çeliklerin köklenme oranı (%)
61,82
53,33
34,29
28,57
54,55
97,37
77,27
43,48
27,59
64,00
35,71
28,57
92,59
81,25
68,75
93,75
93,33
40,00
32,00
36,36
43,75
71,43
44,44
56,70

Çizelge 3. Alanya lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri ve köklenme oranları ( kg/da–%)
Genotip
No
TAL1–1
TAL1–2
TAL1–3
TAL1–4
TAL1–5
TAL1–6
TAL1–7
TAL1–8
TAL1–9
TAL1–10
TAL1–11
TAL1–12
TAL1–13
TAL1–14
TAL1–15
TAL1–16
TAL2–1
TAL2–2
TAL2–3
TAL2–4
TAL2–5
TAL2–7
TAL2–8
TAL2–11
TAL2–12
TAL2–13
TAL2–14
TAL2–15
Ortalama

Kuru herba verimi (kg/da)
953,73
1267,40
494,53
671,98
972,43
554,36
1157,63
746,40
227,08
332,04
1109,80
618,16
947,95
627,34
1961,96
1436,48
429,18
1185,54
374,43
472,74
127,16
949,19
717,37
1087,96
404,32
161,85
166,52
196,04
726,84

Alanya lokasyonu
Kuru yaprak verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%)
304,09
1,05
444,70
1,05
171,18
0,35
271,99
1,05
258,30
1,05
170,57
0,35
621,69
1,75
390,16
1,05
105,97
0,35
177,88
0,35
443,92
1,05
157,83
0,35
278,07
1,05
228,12
0,35
597,12
1,75
438,25
1,05
95,37
0,35
379,37
1,05
105,97
0,35
173,66
0,35
63,58
0,35
302,01
1,05
294,63
1,05
122,40
0,35
134,77
0,35
63,58
0,35
52,99
0,35
84,78
0,35
247,61
0,73
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Çeliklerin köklenme oranı (%)
91,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,31
94,44
100,00
100,00
100,00
91,67
95,65
100,00
96,43
100,00
41,67
100,00
100,00
100,00
93,33
100,00
100,00
91,30
96,02

Alanya lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri Çizelge 3’de verilmiştir.
Bu lokasyondan toplanan genotiplerin kuru herba verimi 127,16–1961,96 kg/da, kuru yaprak
verimi ise 52,99–621,69 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyondan toplanan tüm genotiplerin kuru
herba ve yaprak ortalamaları, 726,84 ve 247,61 olarak tespit edilmiştir.
Genotiplerin uçucu yağ oranları oranları %0,35–1,75 arasında değişiklik göstermiştir. En
yüksek uçucu yağ oranı TAL1–7 ve TAL1–15 numaralı genotiplere aittir. Genotiplerin
köklenme oranları ise %41,67–100,00 arasında değişim göstermiştir.
Manavgat lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri Çizelge 4’de
verilmiştir. Bu lokasyondan toplanan genotiplerin kuru herba verimi 311,55–3417,54 kg/da, kuru
yaprak verimi ise 89,01–1649,85 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyondan toplanan tüm
genotiplerin kuru herba ve yaprak ortalamaları, 1379,61 ve 463,77 olarak tespit edilmiştir.
Genotiplerin uçucu yağ oranları oranları %0,35–1,75 arasında değişiklik göstermiştir. En
yüksek uçucu yağ oranı TM1–1, TM1–2, TM1–3, TM1–7, TM1–10, TM2–1, TM2–5, TM2–9,
TM2–10, TM2–11, TM2–13, TM2–14 ve TM2–15 numaralı genotiplere aittir. Genotiplerin
köklenme oranları ise %58,06–100,00 arasında değişim göstermiştir.
Serik lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri Çizelge 5’de verilmiştir. Bu
lokasyondan toplanan genotiplerin kuru herba verimi 133,52–1769,24 kg/da, kuru yaprak verimi
ise 63,58–484,43 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyondan toplanan tüm genotiplerin kuru herba
ve yaprak ortalamaları, 861,91 ve 292,93 olarak tespit edilmiştir.
Genotiplerin uçucu yağ oranları oranları %0,00–4,00 arasında değişiklik göstermiştir. En
yüksek uçucu yağ oranı TS1–25 numaralı genotipe aittir. Genotiplerin köklenme oranları ise
%26,67–100,00 arasında değişim göstermiştir.
Çizelge 4. Manavgat lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri ve köklenme oranları ( kg/da–%)
Genotip
No
TM1–1
TM1–2
TM1–3
TM1–4
TM1–5
TM1–6
TM1–7
TM1–8
TM1–9
TM1–10
TM2–1
TM2–2
TM2–3
TM2–4
TM2–5
TM2–6
TM2–8
TM2–9
TM2–10
TM2–11
TM2–12
TM2–13
TM2–14
TM2–15
Ortalama

Manavgat lokasyonu
Kuru herba verimi (kg/da) Kuru yaprak verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%) Çeliklerin köklenme oranı (%)
1598,64
486,54
1,75
94,74
1248,24
483,19
1,75
87,8
1479,34
528,34
1,75
100
969,63
292,72
1,05
100
1017,31
326,31
1,05
100
847,76
308,28
1,05
100
1578,14
594,66
1,75
95,65
1345,11
320,27
1,05
93,75
311,55
89,01
0,35
100
1401,73
549,33
1,75
86,67
1925,63
550,18
1,75
100
1237,98
375,82
1,05
100
1059,70
261,30
1,05
92,86
955,14
292,39
1,05
91,67
1018,70
520,67
1,75
90
347,83
151,62
0,35
81,25
1015,68
356,86
1,05
100
1774,65
502,26
1,75
86,67
1330,99
455,82
1,75
100
3417,54
1649,85
1,75
100
1657,11
441,90
1,05
100
1650,90
461,28
1,75
58,06
1684,30
572,66
1,75
100
2237,15
559,29
1,75
90
1379,61
463,77
1,37
93,71
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Çizelge 5. Serik lokasyonundan toplanan genotiplere ait verim değerleri ve köklenme oranları ( kg/da–%)
Genotip
No
TS1–1
TS1–2
TS1–3
TS1–5
TS1–6
TS1–7
TS1–8
TS1–9
TS1–10
TS1–11
TS1–12
TS1–13
TS1–14
TS1–15
TS1–16
TS1–17
TS1–18
TS1–19
TS1–20
TS1–21
TS1–23
TS1–24
TS1–25
Ortalama

Serik Lokasyonu
Kuru herba verimi (kg/da) Kuru yaprak verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%) Çeliklerin köklenme oranı (%)
747,09
200,71
2,00
53,85
1112,69
404,61
0,75
97,22
1397,22
443,56
0,98
90,91
803,86
312,61
0,35
100,00
1367,01
431,69
1,50
92,31
1465,04
478,38
2,00
92,00
1017,31
352,15
1,50
73,33
324,53
105,97
1,35
80,77
791,66
200,87
0,75
26,67
1107,74
281,63
1,60
88,24
399,66
199,83
1,24
100,00
133,52
63,58
1,06
85,71
748,48
395,03
2,00
75,00
447,84
171,67
1,90
58,33
1094,72
349,70
1,25
100,00
972,16
406,54
0,90
100,00
1769,24
484,43
0,00
100,00
474,75
154,81
2,71
100,00
1127,14
364,66
1,50
88,89
1276,69
425,56
1,50
100,00
352,88
150,16
1,50
88,89
239,66
127,16
2,00
100,00
653,09
232,02
4,00
100,00
861,91
292,93
1,49
86,61

Tartışma ve Sonuç
Elde edilen veriler ışığında, sadece farklı popülasyonlardan toplanan genotiplerin kuru
herba ve kuru yaprak verimleri arasında değişimlerin olmadığı, aynı popülasyondan toplanan
genotiplerin arasında da farklılıkların olduğu görülmektedir. Uçucu yağ ve köklenme
oranlarının da benzer şekilde geniş bir varyasyon gösterdiği tespit edilmiştir.
Putievsky ve ark. (1992), Dalmaçya ve Hırvatistan’da yabani populasyonlardan toplanan
S. officinalis L. tohumlarını İsrail’de yetiştirmişlerdir. Üzerinde çalışılan bazı karakterler
bakımından aynı bölgedeki bitkiler arasında bile geniş bir varyasyon olduğu, bitki büyüklüğü ve
uçucu yağ içeriği bakımından bölgeler arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemli
bulunmadığı belirtilmektedir. Kuzey Dalmaçya’daki bitkilerde yaprak renginin daha parlak
olduğu güney ve kuzey Dalmaçya bitkilerinin uçucu yağ kompozisyonları birbirine benzer
bulunurken (%27 α ve β–thujon, %30–33 camphor) orta Dalmaçya bitkilerinin %47 α ve β–
thujon ve %14’den büyük camphor içerdikleri bildirilmektedir. Yabani olarak yetişen bitkilerin
morfolojik özellikleri, uçucu yağ içeriği ve kompozisyonlarının birbirine benzer çıktığı
kaydedilmektedir. Bundan dolayı genetik varyabilitenin seleksiyon ve ıslah amaçları için
kullanılabileceği belirtilmektedir.
Bayrak ve Akgül (1987), Türkiye’de yabani olarak bulunan Salvia candidissima, S.
cryptantha, S. fruticosa, S. tomentosa ve yetiştirilen S. officinalis (Tıbbi adaçayı)’in uçucu
yağlarının kimyasal kompozisyonlarını incelemişlerdir. Uçucu yağ oranlarını sırasıyla %0.6,
0.6, 2.8, 0.3 ve 1.6 olarak bildirmektedirler. Bağcı ve Koçak (2008) yaptıkları bir çalışmada S.
tomentosa’nın toplam uçucu yağ verimini %0.3 olarak bulmuşlardır. Yürütülen bu çalışmada,
uçucu yağ verimi en düşük %0.35 olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, Tartılı Derecelendirme Metoduna göre
değerlendirilmiş ve 10 tane genotip üstün özellikli olarak belirlenmiştir. Genotiplere ait verim
değerleri ve köklenme oranları Çizelge 6’de verilmiştir. Sonuç olarak; Antalya’da yayılış
gösteren S. tomentosa türü geniş bir varyabilite gösterdiği söylenebilir.
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Çizelge 6. Tartılı derecelendirme metoduna göre seçilen üstün özellikli genotiplere ait verim değerleri ve
köklenme oranları (kg/da–%)
İkinci yıla seçilen genotiplere ait 1. yıl verim ve kalite değerleri
Genotip
no
Kuru herba verimi (kg/da) Kuru yaprak verimi (kg/da) Uçucu yağ oranı (%) Çeliklerin köklenme oranı (%)
TG1–7
1646,44
466,90
2,21
77,27
TG2–2
1417,35
654,16
2,00
28,57
TAL1–15
1961,96
597,12
1,50
100,00
TM1–10
1401,73
549,33
1,50
86,67
TM2–5
1018,70
520,67
2,00
90,00
TM2–9
1774,65
502,26
1,50
86,67
TM2–10
1330,99
455,82
2,50
100,00
TM2–11
3417,54
1649,85
1,97
100,00
TM2–14
1684,30
572,66
2,31
100,00
TS1–7
1465,04
478,38
2,00
92,00
Ortalama
1711,87
644,71
1,95
86,12
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Özet
Bu çalışmada Suşehri (Sivas) yöresinde halkın yararlandığı ve yaşamında yeri olan bitkileri
belirlemek için etnobotanik araştırmalar yapıldı. Bu amaçla Suşehri ilçe merkezi ve merkeze bağlı
köylere gidilerek anketler düzenlendi. Etnobotanik değere sahip 125 bitki örneği toplandı ve bu örnekler
herbaryum tekniklerine göre kurutuldu. Bu bitkilerle ilgili çeşitli etnobotanik bilgiler derlendi.
Araştırma sonuçlarına göre yörede etnobotanik kullanımı olan 125 bitki (takson) tespit edildi. Bu
bitkilerin en fazla kullanım alanları tıbbi (68), gıda (63), hayvansal gıda (28), eşya (19), süs (5), ve diğer
(10) takson olarak belirlendi. Kullanım amaçlarına göre yüzde oranları tıbbi %35, gıda %33, hayvansal
gıda %15, eşya %10, süs %3 ve diğer %4 olarak tespit edildi. Ayrıca bu bitkilerin familyalara göre
dağılımı ve yüzdeleri belirlendi Tür sayısı bakımından en fazla kullanımı tespit edilen ilk 4 familyanın
Asteraceae (14), Rosaceae (14), Apiaceae (8) ve Fabaceae (8) olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Suşehri, Sivas
The Evaluation of Ethnobotany on The Area of Suşehri (Sivas)
Abstract
In this research, ethnobotany survey has been made in order to characterize the plants which are
important in economic and people take advantage of. For this aim, a survey has been made in Suşehri city
center and settlements close to here. 125 plant samples with ethnobotany feature have been picked and
defoliated using herbarium technique. The different kinds of ethnobotany information related to these
plants have been gathered.
According to the survey results 125 plants (taxon) have been qualified as used ethnobotany way in
the area. These plants have been used mostly in medical (68), food (63), food of animal origin (28), goods
(19), ornament (5) and other aims (10). The percentages according to the aim they are used %35 medical,
%33 food, %15 food of animal origin, %10 goods, %3 ornament and %4 other aims. Furthermore, the
distributions of these plants by family and the percentages have been determined. The first 4 families
mostly used with the respect to kinds are these: Asteraceae (14), Rosaceae (14), Apiaceae (8) and
Fabaceae (8).
Keywords: Ethnobotany, Suşehri, Sivas

Giriş
Etnobotanik terimi, ilk kez 1895 yılında, bir biyoloji profesörü olan John W. Harshberger
tarafından kullanılmaya başlanmış olup, basitçe “bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı”
olarak tanımlanmıştır. Ayrıca etnobotanik teriminin ilk geçtiği yer olan, Harshberger’in “The
Purposes of Etnobotany” adlı eseri bu konuda bilinen ilk yayındır. Bu terimin bilim dünyasına
girmesiyle etnobotanik çalışmalarda yeni bir çığır açılmıştır ve konu, halk da dahil olmak üzere
çok geniş bir kesimin ilgisini çekmiştir. Konu hakkında çalışan her kesim bu bilim dalına farklı
bir teknik ve bilgi katmıştır. Yapılan birçok çalışmadan sonra, Yen (1993) bu tanımı tekrar
gözden geçirmiş ve tam olmasa da yeni bir etnobotanik tanımı ortaya koymuştur. Yen’e göre
etnobotanik, “Bitkiler ile yerli halk arasındaki her türlü karşılıklı ilişkidir.” Ancak biz bugün
etnobotanik için geniş anlamda “evrim süreci içinde insan–bitki ilişkileri” diyebiliriz. Daha dar
anlamdaysa “bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli
gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkiler üzerine etkileri” olarak
özetleyebiliriz. Günümüzde sadece bitkilerin niçin kullanıldığı değil, aynı zamanda bitkilerin
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yetiştiği ortam şartlarının belirlenmesi konularına da odaklanmış olan etnobotanik terimi,
sürekli tanımlanmaktadır ve tanımı üzerine kesin bir fikir birliği yoktur (Heinrich, 2004).
Türkiye, bitki çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden birisidir. Yaklaşık olarak 12.000’in
üzerinde tür ve tür altı takson tanımlanmış olup bunların %30’u endemiktir (Davis, 1965–1985;
Davis ve ark., 1988; Güner ve ark., 2000). Ülkemizde son yıllarda etnobotanik alanındaki
çalışmalar hızla artmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Aktan (2011) “Yenişehir (Bursa)
Köylerinin Etnobotanik Özellikleri” adlı çalışmasında etnobotanik kullanımı tespit edilen 181
bitki taksonundan 70’i gıda, 67’si tıbbi, 32’si süs, 19’u araç gereç yapımında, 14’ü hayvan
yemi, 13’ü mezarlık süsü bitkisi, 11’i yakacak, 5’i hayvan hastalıklarında, 5’i çay, 4’ü baharat,
3’ünün ise boya elde etmede kullanıldığını tespit etmiştir. Çilden (2011) “Paşayaylası (Aydın)
Florası ve Etnobotanik Özellikleri” adlı çalışmasında 785 bitki örneği toplanmış, bu örneklerin
değerlendirilmesi sonucunda 72 familya ve 262 cinse ait 400 tür, 4 alttür, 3 varyete olmak üzere
407 takson belirlenmiş bunlar içerisinde etnobotanik değeri olanlar tespit edilmiştir. Keskin
(2011) “Kadınhanı (Konya) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri” adlı
çalışmasında toplamda 39 familyaya ait 108 kullanımın gıda, tedavi 56 kullanım, yem 22
kullanım, eşya 13 kullanım, süs 2 kullanım, yakacak 9 kullanım ve çeşitli amaçlar içinde 2
kullanımın bulunduğunu tespit etmiştir. Kızılarslan (2008) “İzmit Körfezinin Güney Kesiminde
Etnobotanik Bir Araştırma” adlı çalışmasında etnobotanik açısından farklı kullanış alanlarına
sahip 118 takson saptamıştır. Bu taksonların 77’si halk ilacı, 59’u gıda, 13 takson baharat ve
çay, 23 takson hayvanlarda tedavi amaçlı kullanım ve yem, 7 takson ise yakacak olarak
kullanılmaktadır. 37 taksonun ise bunların dışında farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu
saptamıştır. Koçyiğit (2005) “Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma” adlı çalışmasında bu
bölgeden toplanan 398 adet bitkiden kullanım amacı olan 99 takson (87 doğal, 11 kültür)
kullanım amacı olmayıp sadece yöresel ismi olan 20 takson saptamıştır. 25 adet bitkinin
kullanım amacına ilk kez bu çalışmada yer verilmiştir. Koyuncu (2005) “Gevye (Sakarya) ve
Çevresinin Floristik ve Etnobotanik Açıdan İncelenmesi” adlı çalışmasında araştırma bölgesinin
etnobotanik yapısı incelendiğinde 47 familya ve 66 cinse ait 89 tür ve tür altı taksonun yöre
halkı tarafından yiyecek, yakacak, süsleme, süs bitkisi ve tıbbi amaçlarla kullanıldığını tespit
etmiştir. Tekin (2011) “Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri” adlı çalışmasında
44 familyaya ait, 140 türün 60’ının gıda, 62’sinin tedavi, 28 tanesinin yem, 9 tanesinin eşya, 18
tanesinin süs, 8 tanesinin yakacak, 7 tanesinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını tespit etmiştir.
Araştırma alanı Davis’in belirlediği grid sistemine göre A7 ve B7 iklim karesinde yer
almaktadır.
Suşehri Türkiye’nin Kuzeydoğu bölümünde 38.04 doğu boylamı ile 40.08 kuzey
enleminin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Özel konumu bakımından da Karadeniz bölgesinin
iç kesiminde yer almaktadır. Alanı 985 km²’dir. Doğusunda Akıncılar, güneyinde İmranlı,
güneybatısında Zara, batısında Koyulhisar, kuzeydoğusunda Şebinkarahisar ilçeleri yer
almaktadır. Karadeniz dağları ilçenin deniz etkisinden faydalanmasını engeller. İlçe 950 m.
rakımı ile Türkiye’nin ortalama yüksekliğindedir. Coğrafi konumu dolayısıyla Karadeniz ve İç
Anadolu bölgesinin pek çok özelliğini yansıtır. Kısacası bu iki bölgenin farklı özelliklerini
birleştiren bir ara kesit gibidir. İlçenin etrafı Karadeniz, Kösedağ ve Kızıldağ ile
kaplanmıştır.(Başıbüyük, 1999). Çalışma alanının Suşehri ve çevresi olarak seçilmesinin
nedenleri bu bölgede günümüze kadar kapsamlı bir etnobotanik çalışmanın yapılmamış olması,
ilçenin Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında geçiş bölgesinde bulunması
bu durumun floristik zenginliğe yol açması ve araştırmaya değer katması, yörenin çok miktarda
göç vermesi neticesinde bitkilerin bilinen kullanım alanlarının unutulmadan kayıt altına
alınmasının sağlanması, bitkileri hayatının her safhasında kullanmayı alışkanlık haline getirmiş
ve faydasını görmüş kişilerin sahip olduğu bu bilgi birikimlerinin onlar hayattan ayrılmadan
sonraki nesillere aktarımının sağlanması, insanların modern tıbba ve ilaca kolay erişme
imkânlarının artmasının sonucu olarak var olan bilgilerin unutulmadan kayıt altına alınmak
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istenmesi olarak açıklanabilir. Bu çalışma İç Anadolu bölgesi illerinden Sivas sınırları içerisinde
bulunan Suşehri ilçe merkezi ve çevre köylerde yaşayan halkın kullandığı bitkilerin yöresel ve
bilimsel adlarının tespiti, bu bitkilerden faydalanma amaç şekillerinin belirlenmesi ile elde
edilen bilgilerin kaydedilmesi sonucu oluşan kaynak bir çalışma özelliği göstermektedir. Ayrıca
bu çalışma halkın kullandığı bitkilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamaya yardımcı olmak
amacını gütmektedir.

Şekil 1. Araştırma alanının lokasyon haritası

Materyal ve Yöntem
Bitki örnekleri Suşehri merkez, Beydeğirmeni Köyü, Bosatancık Köyü, Aşağı Sarıca
Köyü, Güneyli Köyü, Akçaağıl Köyü, Gökçekent Kasabası, Gemin Vadisi, Arpacı Köyü,
Çataloluk Kasabası, Kozçukur, Esenyaka, Gümüştaş, Küçük Güzel, Güneyli, Karaağaç, Eskişar,
Balkara, Gözköy, Saraycık, Akşar, Arpacı köylerine gidilerek toplanmıştır. Bilgi toplamak için
yine bu yörelerde yaşayan yerli halk ile özellikle yaşlılarla görüşülmüştür. Araştırmamız
sırasında yapmış olduğumuz anket çalışmalarına 150 kişi katılmıştır. Suşehri merkezde ve
birkaç köyde yaşayan ve bitkilerden ilaç elde eden kadınlarla bizzat görüşülmüştür. Bu
görüşmeler fotoğraflanmıştır. Toplanan bitki örneklerinin teşhisinde, Davis (1965–1985), Davis
ve ark. (1988), Güner ve ark. (2000) eserlerinden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen–Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu’ndan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Herbaryumu’ndan faydalanılmıştır. Toplanan örnekler uygun şekilde baskılanıp, kurutulmuş,
teşhis edildikten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Herbaryumu’nda saklanmak üzere kayıt
altına alınmıştır. Bulgular bölümünde önce bitkilerin familyası ve Latince ismi yer almıştır.
Bunu yöresel adı, kullanılan kısmı ve kullanım amaçları takip etmiştir. Bitkilerin sıralaması
alfabetik olarak yapılmıştır
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Bulgular
APIACEAE
Bitkinin Adı: Echinophora tenuifolia L.
Bitkinin Yöresel Adı: Çördük
Kullanılan Kısmı: Gövde, Kök
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Kökü soyularak çiğ olarak tüketilir. Yeşilken ince ince
doğranarak çorbalara baharat olarak katılır.
Bitkinin Adı: Eryngium campestre L. var. virens LINK
ARACEAE
Bitkinin Adı: Arum maculatum L
Bitkinin Yöresel Adı: Livik
Kullanılan Kısmı: Yaprak, gövde sürgünleri, kök
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Bitkinin gövde sürgünlerinden salata yapılmaktadır. Taze
yaprakları ve kökleri ezilerek yaralarda iltihabı azaltmak amacıyla kullanılır. Kurutulmuş kökler
kaynar su içerisine atılarak öksüren hastalarda göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır.
ASTERACEAE
Bitkinin Adı: Achillea biebersteinii AFAN.
Bitkinin Yöresel Adı: Sabun otu
Kullanılan Kısmı: Çiçek
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Araziden toplanan sabun otu kurutulur. Kurutulan sabun
otu çiçekleri kaynamış su içerisine birkaç baş atılarak 5 dk. demlenir. Ardından çayı içilir. Yöre
halkı bu çayı mide bulantısı gidermede ve karın ağrısı dindirmede kullanır. Aynı usulle
demlenen çayının sabah kahvaltı öncesinde tüketilmesi kolesterolü düşürür. Sapları ile birlikte
kurutulan sabun otları vazoya konularak dekoratif olarak da kullanılır.
BERBERIDACEAE
Bitkinin Adı: Berberis vulgaris L.
Bitkinin Yöresel Adı: Kızambuk, Ekşimen
Kullanılan Kısmı: Kök, gövde, yaprak, meyve
Kullanılış Amacı ve Biçimi:Yaprakları ve meyveleri çiğ olarak salata yapılıp
tüketilmektedir. Kökü topraktan çıkarılarak iyice temizlenir, su içerisinde kaynatılarak çayı
demlenir. Bu çay nefes darlığını tedavisinde kullanılmaktadır. Yapraklar sıyrıldıktan sonra
kalan gövdeden süpürge yapılır bu süpürge köyde ev ve eklentilerinin bulunduğu geniş alanı
temizlemekte kullanılır.
BORAGINACEAE
Bitkinin Adı: Alkanna orientalis (L.) BOISS. var. orientalis (L.) BOISS.
Bitkinin Yöresel Adı: Havaciva
Kullanılan Kısmı: Yaprak, kök
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yaprakları temizlenen havaciva havanda döğülür. Bu
döğülen karışım yaranın üzerine konur. Yaraların iyileştirilmesinde kullanılır. Kökleri
temizlendikten sonra kaynatılarak içilir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Bitkinin yaprakları
kurutulur. Ardından kaynamış suya atılarak çayı yapılır. Bu çayın idrar yolu enfeksiyonlarına
iyi geldiği bilinir.
Bitkinin Adı: Anchusa leptophylla ROEMER ET SCHULTES subsp. leptophylla
ROEMER ET SCHULTES
Bitkinin Yöresel Adı: Sığır dili
Kullanılan Kısmı: Tüm bitki
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Taze iken bitkinin kök ve yaprakları soğanla birlikte
kavrulur, içerisine bir miktar bulgur ilave edilerek yenir. Bitkinin tüm kısımları hayvan yemi
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olarak kullanılır. Yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çay balgam söktürücü olarak
kullanılır.
BRASSICACEAE
Bitkinin Adı: Capsella bursa–pastoris (L.) MEDIK.
Bitkinin Yöresel Adı: Kuşkuş ekmeği
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yapraklar çiğ olarak doğranıp üzerine limon ve zeytinyağı
gezdirilerek salatası yapılır. Yağda kavrulmuş soğan üzerine doğranmış yapraklar atılır,
kavrulur yemeği yapılır.
Bitkinin Adı: Sinapis arvensis L.
Bitkinin Yöresel Adı: Mannik otu, Hardal
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Taze olarak toplanan hardal yaprakları yıkanır temizlenir.
Yapraklar ince ince kıyılır. Tencereye soğan doğranır yağda kavrulur. Pembeleşen soğanların
üzerine hardal yaprakları ilave edilir. Suyunu veren hardallar su buharlaşana kadar pişirilir.
Dilenirse üzerine yumurta kırılır, yoğurtla birlikte tüketilir. Hardal otunun yaprakları taze olarak
toplanır zeytinyağı ve limonla birlikte salatası yapılır.
CAPRIFOLIACEAE
Bitkinin Adı: Viburnum opulus L.
Bitkinin Yöresel Adı: Girebolu
Kullanılan Kısmı: Meyve
Kullanılış Amacı ve Biçimi:
Yazın meyvelerinden sıkılan su içecek olarak tüketilir. Taze sıkılan meyvelerden içilen su
idrar yollarını temizler ve tıkanıklıkları açar. Meyveden elde edilen bu su damar genişletici
özelliğinden dolayı kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Taze sıkılan suyu kadın hastalıklarının
tedavisinde ve adet düzensizliklerinde kullanılır. Su içerisinden alınan girebolu kevgir
yardımıyla ezilir. Çıkan suyu kadar normal su ilave edilerek içilir. Bu şekilde içilen girebolu
şeker düşürmekte kullanılır.
Bitkinin Adı: Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE var. vulgaris (MOENCH)
GARCKE
Bitkinin Yöresel Adı: Gelin parmağı
Kullanılan Kısmı: Yaprak, tohum
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yaprakları toplanır, temizlenir ve salata yapılarak yenir.
Tohumlar sıcak suya atılarak buharı gözlere tutulur. Gözdeki tüm mikropların yok
edilmesinde kullanılır.
CHENOPODIACEAE
Bitkinin Adı: Chenopodium album L. subsp. album L. var. album L.
Bitkinin Yöresel Adı: Yağlıcan, Telteli
Kullanılan Kısmı: Gövde, yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Soğan yağda kavrulur, bunun üzerine temizlenmiş ve
doğranmış yağlıcanlar ilave edilir. Yağlıcanlar kavrulduktan sonra üzerine tuz ve karabiber ilave
edilerek yoğurtla servis yapılır.
Bitkinin Adı: Ecballium elaterium (L.)
Bitkinin Yöresel Adı: İt kavunu
Kullanılan Kısmı: Meyve
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Meyvesinin içindeki su ılık suya sıkılarak burna çekilir.
Burunun akması sağlanarak sinüzit tedavisinde kullanılır.
CYPERACEAE
Bitkinin Adı: Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA subsp. tabernaemontani (C. C.
GMELIN) A. ET D. LÖVE
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Bitkinin Yöresel Adı: Cil
Kullanılan Kısmı: Gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yöre halkı bitkiyi kurutarak hasır, sepet, yastık gibi ev
eşyalarının yapımında kullanmaktadır.
EUPHORBIACEAE
Bitkinin Adı: Euphorbia kotschyana FENZL
Bitkinin Yöresel Adı: Sütlücan
Kullanılan Kısmı: Çiçek, meyve, gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yaraların tedavisinde kullanılır. Taze olarak toplanmış olan
sütlücanlar gövde kısmından bıçakla kesilerek çıkan süt yara üzerine sürülür.
FABACEAE
Bitkinin Adı: Colutea cilicica BOİSS. ET. BALL.
Bitkinin Yöresel Adı: Patlangaç
Kullanılan Kısmı: Tohum, meyve
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Tohumu yaraların üzerine patlatıldığında yara iyileştirici
olarak kullanılır. Çocuklar birbirlerinin kulaklarında patlatarak oyun oynarlar.
JUNCACEAE
Bitkinin Adı: Juncus inflexus L.
Bitkinin Yöresel Adı: Kuva
Kullanılan Kısmı: Gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yöre halkı tarafından toplanan kuvalar sepet örmek, şapka
yapmak, çeşitli duvar süs eşyaları yapmakta kullanılır.
LILIACEAE
Bitkinin Adı: Asparagus officinalis L.
Bitkinin Yöresel Adı: Mevrulce
Kullanılan Kısmı: Gövde, Yaprak, Çiçek
Kullanılış Amacı ve Biçimi: İlkbaharda tomurcuk ve yapraklar hafiften haşlanır. Sonra
tereyağında soğan ve yumurta ile kavrularak yenir. Limon ve zeytin yağı ilave edilerek salatası
yapılabilir. Haşlanıp ezilerek çorbası yapılır. Kurutulduktan sonra kaynar suya atılarak
demlenen çayı idrar söktürücü olarak kullanılır.
MALVACEAE
Bitkinin Adı: Malva neglecta WALLR.
Bitkinin Yöresel Adı: Ebegümeci
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Ebegümeçleri toplandıktan sonra yıkanır ve temizlenir.
Ardından yaprakları ince ince kıyılır. Tencerede sıvı yağ ile birlikte pembeleşen soğanın üzerine
ebegümeçleri ilave edilir. Bir süre kavrulduktan sonra yoğurtla birlikte tüketilir. Yağda az
miktarda kavrulan ebegümeçleri gözlemenin içerisine konulur. Yapraklar çiğ olarak doğranıp
zeytinyağı ile birlikte salatası yapılır. İri olan ebegümeci yapraklarından dolma yapılır. Dolma
içi hazırlanarak sarılır ve pişirilir. Taze olan yapraklar havanda dövülerek vücutta meydana
gelmiş şişkinliklerin üzerine konur ve şişkinliğin azaldığı görülür. Kurutulan ebegümeçleri
kaynamış suya atılarak demlenmesi sağlanır. Bu sayede soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
ORCHIDACEAE
Bitkinin Adı: Orchis coriophora L.
Bitkinin Yöresel Adı: Salep
Kullanılan Kısmı: Kökler
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Kökler temizlenip kurutulur. Ardından dövülerek baharat
olarak kullanılır. Bu baharat kışın süte katılarak içecek olarak tüketilir.
PAPAVERACEAE
Bitkinin Adı: Papaver glaucum BOISS. ET HAUSSKN.
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Bitkinin Yöresel Adı: Gelincik
Kullanılan Kısmı: Yaprak, gövde, tomurcuk, çiçek
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Hayvanlarda yiyecek amaçlı olarak kullanılır. Çocuklar
gelincik tomurcuklarından gelin yaparlar. Gelinciğin tohumları saç olmakla birlikte tomurcuk
ters çevrilerek alt kısmına çalı takılır ve bebek yapılır.
PLANTAGINACEAE
Bitkinin Adı: Plantago lanceolata L.
Bitkinin Yöresel Adı: Bağ yaprağı, Sinirli yaprak
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen yaralarda ve
özellikle çıbanlara yaprağın damarlı olan kısımları sarılır. Bu işlem sonucunda çıbanın içindeki
veya yaradaki iltihabın dışarıya akması sağlanmış olur. Bu işlem günde birkaç kez yinelenir.
Yaprakları ince ince doğranarak salatası yapılır.
POACEAE
Bitkinin Adı: Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUDEL
Bitkinin Yöresel Adı: Kamış
Kullanılan Kısmı: Gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Dalları yapılan
yastıkların içerisine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Köylerde araziye yönelik işlerin
yapıldığı
Sepet örmekte kullanılmaktadır.
POLYGONACEAE
Bitkinin Adı: Polygonum cognatum MEISSN.
Bitkinin Yöresel Adı: Madımak
Kullanılan Kısmı: Yaprak ve ince gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Madımaklar temiz olan araziden toplanır. Yabancı otlardan
ayıklanır ve yıkanır. Bir tencerede soğan doğranır. Soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur.
Salça eklenir. Temizlenmiş ve doğranmış madımaklar ilave edilir. Madımaklar iyice
kavrulduktan sonra üzerine bir miktar sıcak su ilave edilir. Ardından üzerine bulgur ve pirinç
atılır. Piştikten sonra yoğurtla birlikte servis yapılır.
Bitkinin Adı: Rumex scutatus L.
Bitkinin Yöresel Adı: Kuzukulağı
Kullanılan Kısmı: Yaprak ve ince gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yapraklar ve ince gövde doğranır ve salatası yapılır. Kısır
içerisine ekşi tadı vermesi için kullanılır.
Bitkinin Adı: Rumex patientia L.
Bitkinin Yöresel Adı: Evelik
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Taze yapraklar toplanıp yıkanır. Sıcak suda 1–2 dk haşlanır.
Ardından soğuk suya alınır. Dolma harcı hazırlanarak bu yapraklara sarılır. Üzerine sarımsaklı
yoğurt dökülüp salçalı sosla servis yapılır. Taze yapraklar toplanıp yıkandıktan sonra doğranır.
Yağda soğan kavrulur, doğranmış olan evelikler ilave edilir. Piştikten sonra bir tepsiye alınır
yoğurt dökülerek servis yapılır.
PORTULACACEAE
Bitkinin Adı: Portulaca oleracea L.
Bitkinin Yöresel Adı: Pürpürüm
Kullanılan Kısmı: Yaprak
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Pürpürümler toplanır yabani otlardan ayıklanır. Yıkanır
normal büyüklükte doğranır. Su kaynatılır pürpürümler kaynayan suya atılır ve haşlanır.
Haşlandıktan sonra kevgirden süzülür. Üzerine bulgur serpilerek karıştırılıp üzeri kapatılır.
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Soğan ve sarımsak soyulur yağda kavrulur üzerine yumurta kırılıp karıştırılır, süzülen
pürpürümler ilave edilir biraz kavrulduktan sonra yemek olarak tüketilir.
ROSACEAE
Bitkinin Adı: Cerasus mahaleb (L.) MILL. var. mahaleb
Bitkinin Yöresel Adı: Merhem
Kullanılan Kısmı: Meyve, yaprak, genç gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Meyveleri kurutularak baharat olarak kullanılır. Odunu
kokulu ve iyi cila aldığı için baston ve oyuncak yapımında kullanılır. Evde yaprak ve dallarını
bulundurmak nazardan korur.
RUBIACEAE
Bitkinin Adı: Rubia tinctorium L.
Bitkinin Yöresel Adı: İt üzümü
Kullanılan Kısmı: Kök
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Kökleri ezilerek elde edilen boya yünlerin boyanmasında
kullanılır. Kurutulmuş meyveleri kaynamış suda demlenerek çayı yapılır. Bu çay vitamin
ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.
TAMARICAEAE
Bitkinin Adı: Tamarix smyrnensis BUNGE
Bitkinin Yöresel Adı: Yılgın
Kullanılan Kısmı: Yapraklı dallar
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Bahçe kenarlarında çit yapımında kullanılır. İnşaat
süpürgesi ve ahır süpürgesi yapımında kullanılır. Ahşap evlerde çatıların üzerine gerilir. Yakıt
olarak kullanılır.
TYPHACEAE
Bitkinin Adı: Typha angustifolia L.
Bitkinin Yöresel Adı: Yassı cil
Kullanılan Kısmı: Gövde
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Hasır, sepet gibi çeşitli ev eşyalarının örülmesinde
kullanılır.
ULMACEAE
Bitkinin Adı: Celtis tournefortii LAM
Bitkinin Yöresel Adı: Davum
Kullanılan Kısmı: Gövde, Yaprak, Tohum
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Meyveleri reçel yapımında kullanılır. Meyveler kurutularak
çerez olarak tüketilir. Meyve çekirdekleri tesbih ve takı yapımında kullanılır.
URTICACEAE
Bitkinin Adı: Urtica dioica L.
Bitkinin Yöresel Adı: Isırgan
Kullanılan Kısmı: Gövde, Yaprak, Tohum
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Toplanan ısırganlar temizlendikten sonra doğranır. Yağda
salçayla birlikte kavrulmuş olan soğanın üzerine bu ısırganlar ilave edilir. Bu karışıma bir
miktar bulgur ve su ilave edilir. Yoğurtla birlikte tüketilir. Isırgan otu su ile birlikte kaynatılır
ardından süzülür. Bu su ile saçlar yıkanırsa kepeğe iyi gelir. Isırgan yaprakları suda kaynatılır ve
bu su içilerek böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Yapraklarının ezilmesiyle elde edilen
lapa romatizma sorunu yaşanan bölgelere sürülür.
ZYGOPHYLLACEAE
Bitkinin Adı: Peganum harmala L.
Bitkinin Yöresel Adı: Üzerlik
Kullanılan Kısmı: Tohum
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Kullanılış Amacı ve Biçimi: Tohumlar ortaları delinerek boncuk gibi dizilir ve çeşitli süs
eşyaları yapılır. Nazara iyi geldiği düşünülür.
Bitkinin Adı: Zygophyllum fabago L.
Bitkinin Yöresel Adı: Pağla
Kullanılan Kısmı: Meyve
Kullanılış Amacı ve Biçimi: Hamur işlerinin içine konur. Tohumlar öğütülerek baharat
olarak kullanılır.
Tartışma ve Sonuç
Arazi çalışmaları sonucu tespit edilen 125 taksonun 68 tanesi tıbbi, 63 tanesi gıda, 28
tanesi hayvansal gıda, 19 tanesi eşya, 5 tanesi süs ve 10 tanesi diğer amaçlar için kullanılmıştır.
En fazla kullanıma sahip olan ilk dört familya Asteraceae, Rosaceae, Apiaceae ve Fabaceae
olarak belirlenmiştir. Bunları Lamiaceae familyası izlemektedir. Asteraceae familyasının çok
fazla kullanılmasında ki temel neden birçok türünün hayvan yemi olarak kullanılmasının
yanında gıda ve tıbbi kullanımlarının da yaygın olmasıdır. Rosaceae familyasının bölgede
yetişen birçok meyveyi içerisinde barındırması kullanım sayısını ve alanını genişletmiştir.
Yörede kadınlar bahar mevsiminde araziye çıkarak yenebilen tüm yabani bitkileri toplamakta ve
bu bitkilere ortak isim olarak “pancar” adını vermektedir. Yemeği yapılamayan ya da hiç bir
şekilde yenmesi mümkün olmayan bitkiler ise “ot” olarak tanımlanmaktadır. Yörede gelir
seviyesinin düşük olması, yenilebilen birçok bitkinin tıbbi faydalarının da olması halkın bitkileri
gıda olarak fazla tüketmesine neden olmuştur. Yörede önceki yıllarda sağlık hizmetlerinin
yetersiz olması, ilçenin bağlı bulunduğu il olan Sivas’a uzak ve yol şartlarının kötü olması halkı
alternatif çözüm yolları üretmeye zorlamış ve bitkilerin tıbbi amaçlı olarak kullanımına teşvik
etmiştir. Ancak son yıllarda sağlık hizmetlerinin iyileşmeye başlaması, yolların daha iyi olması,
halkın sağlık kurumlarına ulaşmasını kolaylaştırmış ve tıbbi kullanımda önemli azalmalar
olmuştur. Bunun yanında yöre halkı alternatif tıbba son derece meraklıdır. Bu durum bitkilerin
sağlık amaçlı olarak kullanımını ve günümüze kadar aktarımını sağlamıştır. Yapılan çalışmada
tıbbi olarak kullanımda daha çok sindirim sistemi hastalıkları, solunum yolları hastalıkları, idrar
yolu hastalıkları ve yara tedavisinde bitkilerden daha fazla yararlanıldığı görülür. Bunun
yanında bitkilerden hemoroit tedavisinde, şişkinlik giderici, ağrı kesici, kanser önleyici,
romatizma tedavisi iştah açıcı vb. gibi amaçlarla da yararlanılmaktadır.
Sindirim Sistemi Hastalıklarında; Alkanna orientalis, Hippophae rhamnoides,
Juniperus excelsa, Ononis spinosa, Ribes rubrum, Mentha spicata, Achillea biebersteinii,
Artemisia austriaca, Centaurea solstitialis,
Yara tedavisinde; Plantago lanceolata, Euphorbia kotschyana, Colutea cilicica,
Tussilago farfara, Alkanna orientalis, Hypericum perforatum, Prunella vulgaris, Arum
maculatum
Solunum Yolu Hastalıklarında (Öksürük Giderici, Balgam Söktürücü vb.) Arum
maculatum, Centaurea solstitialis, Lavandula stoechas, Ocimum basilicum, Phlomis pungens,
Alcea pallida, Tilia argentea, Malus domestica
İdrar yolu hastalıklarında; Petroselinum crispum, Asparagus officinalis, Agropyron
cristatum, Tribulus terrestris, Scolymus hispanicus
Bitkilerinin tedavi amaçlı olarak kullanımının öne çıktığı görülür. Bunun yanında gıda
amaçlı kullanımında yaygın olduğu gözlenmiştir. Bu bitkilerden yemek yapımında genel olarak
bitki doğranıp temizlendikten sonra kavrulmuş soğan üzerine ilave edilir biraz piştikten sonra
üzerine bulgur ilavesi yapılır. Çay olarak tüketilenlerde mevcuttur. Çay olarak tüketimde ya
soğuk suya atıp kaynatma ya da kaynamış su içerisine ilave etme şekli tercih edilmektedir.
Yemek yapımında en fazla kullanılan bitkiler ise; Echinophora tenuifolia L., Falcaria
vulgaris BERNH., Ferula orientalis L., Berberis vulgaris L., Anchusa leptophylla, Capsella
bursa–pastoris, Sinapis arvensis L., Chenopodium album L., Asparagus officinalis L., Malva
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neglecta WALLR., Polygonum cognatum MEISSN., Rheum ribes L., Rumex scutatus L., Rumex
patientia L., Portulaca oleracea L., Urtica dioica L. Zygophyllum fabago L. vb.
Çay olarak tüketilen bitkiler; Eryngium campestre L., Scolymus hispanicus, Taraxacum
macrolepium, Hypericum perforatum L., Lavandula stoechas L., Mentha spicata, Ocimum
basilicum L., Alcea pallida WALDST&KİT., vb.
Bitkilerin en fazla kullanılan kısımlarının ise meyve ve tohum olduğu görülmüştür.
Suşehri bölgesinde yapılan etnobotanik çalışmada, şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Yöre halkı
çevresindeki bitkileri tanıma ve onlardan faydalanmaya çalışmıştır. Bu bilgiler nesilden nesile
aktarılmış ve günümüze kadar gelmesi sağlanmıştır. Etnobotanik açıdan daha fazla bilgiyi
yaşlılar ve çobanlar vermektedir. Bitkiler ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler yeni nesiller
tarafından iyi bilinmemektedir. İnsanların ekonomik koşullarında ortaya çıkan yükseliş, yol
koşullarında ve sağlık hizmetlerindeki iyileşme bu bitkilere olan ihtiyacı azaltmıştır. Tarım
alanlarında sulama koşullarının iyileşmesi kültür bitkiciliğini geliştirmiş buda doğal bitkilerin
gıda olarak kullanımında azalmalara yol açmıştır. Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından son derece
zengindir. Bu zenginliğin ülke ekonomisine katkı sağlayacak pozisyona getirilmesi hepimiz
açısından önemlidir. Bu gün kullandığımız ilaçların ana ham maddelerini bitkiler
oluşturmaktadır. Bu noktada ise ülkemiz hak ettiği yerde değildir. Baytop’a (1984) göre
ülkemizde kullanılan ilaçların %6’sının yüksek bitkilerden elde edilen droglardan (Hayvan ve
bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen
sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde) üretilmektedir. Bu oran Almanya’da %16,
Rusya’da %33 seviyesindedir (Keskin, 2011). Bu verilerden de anlaşılacağı gibi ülkemiz bu
anlamda sahip olduğu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Etnobotanik alanında yapılan
bu çalışmalarla var olan potansiyelin kullanılması kolaylaşacaktır. Suşehri’nde ilk kez
gerçekleşen böyle bir çalışma bizim için güzel bir deneyim olmakla beraber bir dizi tecrübeyi de
beraberinde getirmiştir. Yöre köylüsüyle kurulan unutulmaz diyaloglar yazılı olmasa da
zihnimizde tebessümle yâd edeceğimiz hatıralar bırakmıştır. Bu çalışmanın yörede
gerçekleşecek folklorik, sistematik ve farmakolojik çalışmalar için dikkate değer bir kaynak
olması temennimizdir. Farklı yörelerde yapılacak benzer çalışmalar için bir örnek, bir esin
kaynağı olması da çalışmanın anlamını artıracaktır.
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Özet
Bu araştırmada, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geliştirilen hat ve çeşitlerin Eskişehir, Afyonkarahisar (Bolvadin),
Uşak, Denizli, Konya (Akşehir) koşullarında performansları belirlenmeye çalışılmıştır. 14 hat ve 3 adet
standart çeşidin (Ofis–3, Ofis–8 ve Ofis 96) kullanıldığı denemeler, tesadüf blokları deneme desenine
göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada; tohum ve kapsül verimi, morfin oranı ve morfin
verimi bakımından değerlendirmeler yapılmıştır.
Denemeye ait sonuçlar incelendiğinde; en yüksek tohum ve kapsül verimi (107 kg/da ve 99 kg/da)
Afyonkarahisar–Bolvadin, en düşük değer ise (65 kg/da ve 61 kg/da) Denizli lokasyonundan elde edilmiştir.
Çalışmada, morfin oranı %0.69–0.99 arasında değişim göstermiş olup, birim alan morfin verimi Bolvadin
(945 g/da) lokasyonunda en yüksek, Eskişehir (435 g/da) lokasyonunda ise en düşük değere sahip olmuştur.
Hat ve çeşitlere ait ortalama değerler dikkate alındığında; tohum verimi 95–76 kg/da, kapsül verimi
kg
85–71 /da, morfin oranı %1.61–0.51 ve morfin verimi 1139–416 g/da arasında değişim göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Haşhaş, morfin, tohum, kapsül
Determination of Yield and Quality Performance of Some Poppy (Papaver somniferum L.) Lines
and Cultivars at Different Ecological Conditions
Abstract
In this research, it was tried to determine performance of some lines and cultivars developed by
Transitional Zone Agricultural Research Institute, Agricultural Faculty of Ankara University and Soil
Products Office of Republic of Turkey at ecological conditions of Eskişehir, Afyonkarahisar (Bolvadin),
Uşak, Denizli, Konya (Akşehir). In the field experiments which were designed as randomized block
design with 3 replications, 14 lines and 3 control cultivar (Ofis–3, Ofis–8 ve Ofis 96) were tested. In the
research, seed yield, capsule yield, morphine content, and morphine yield parameters were studied.
According to the results obtained, while the highest seed yield and capsule yield (107 kg/da and 99
kg
/da) were obtained from Afyonkarahisar (Bolvadin) location, Denizli location gave the lowest values (65
kg
/da and 61 kg/da). Morphine content varied between 0.69%–0.99%. In term of morphine yield, while the
best result (945 g/da) was taken from Afyonkarahisar (Bolvadin), the lowest value (435 g/da) was obtained
from Eskişehir location.
When considering the mean values of lines and cultivars, seed yield, capsule yield, morphine
content, and morphine yield varied between 95–76 kg/da, 85–71 kg/da, 1.61%–0.51%, 416–1139 kg/da,
respectively.
Keywords: Poppy, morphine, seed, capsule

Giriş
Önemli tıbbi bitkilerden olan Papaver somniferum L. (haşhaş) bitkisi içerdiği alkaloidler
bakımından büyük önem taşımaktadır. Haşhaşın ana vatanı Doğu Akdeniz’dir. Anadolu’da
haşhaşın Hititlerden beri tarımının yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde narkotik
özelliğinden dolayı, Birleşmiş milletler kontrolünde üretimi yapılan bir bitkidir. Dünyada
haşhaş ekimi yasal olarak Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan’da
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yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Türkiye ve Hindistan geleneksel haşhaş üretici
ülkeler olarak kabul edilmektedir. Türkiye Haşhaş ekim alanı bakımından %54’lük bir paya
sahip olmasına rağmen, morfin üretimi bakımından %22’lik paya sahiptir. Bu durum; ülkemizde
dekar başına üretim veriminin ve morfin içeriğinin diğer ülkelere nazaran düşük olmasından
kaynaklanmaktadır.
Dünyadahaşhaşkökenlitıbbivebilimselamaçlıuyuşturucumaddetüketimiyıldayaklaşık 400
ton civarındadır. Üretim ise yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte tüketim miktarının
üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise dünyada stok oluşmasına ve satış fiyatlarının
düşmesine neden olmaktadır. Bu itibarla dünyada önde gelen yasal haşhaş üreticisi ülkeler
arasında kıyasıya rekabet yaşanmaktadır. Türkiye, bu Pazar payının yaklaşık %30’una sahip
bulunmaktadır. (Anonim 2013, 2013 TMO Haşhaş Faaliyet Raporu).
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, Afyonkarahisar (Bolvadin), Uşak, Denizli, Konya (Akşehir)
koşullarında bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) hatlarında tohum verimi, kapsül verimi,
morfin oranı ve morfin veriminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmada materyal olarak, Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen 8 hat, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geliştirilen 3 hat, Ankara Üniversitesi
tarafından geliştirilen 3 hat (toplam 14 hat) ve 3 standart (Ofis–3, Ofis–8 ve Ofis–96) çeşitleri
kullanılmıştır. Araştırma 2013 yılında, 5 lokasyonda (Eskişehir, Afyonkarahisar (Bolvadin),
Uşak, Denizli, Konya (Akşehir)) tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı
yürütülmüştür. Araştırmada; tohum ve kapsül verimi, morfin oranı ve morfin verimi bakımından
değerlendirmeler yapılmıştır.
Araştırmanın yürütüldüğü 2012–2013 yılında, haşhaşın yetiştirildiği dönem olan Ekim–
Temmuz aylarına ait yağış miktarı Eskişehir lokasyonunda 254.1 mm, Afyonkarahisar
(Bolvadin) lokasyonunda 425.8 mm, Uşak lokasyonunda 670.8 mm, Denizli lokasyonunda
599.8 mm ve Konya lokasyonunda 273 mm’dir. (Anonim 2013b, c)
Araştırmada,14 hat ve 3 standart çeşit kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme
desenine uygun olarak lokasyonlarda (Eskişehir, Afyonkarahisar (Bolvadin), Uşak, Denizli,
Konya) da 01–05.10.2012 tarihlerinde 6.75 m²’lik parsellere ekilmiştir. Denemede parsellere saf
olarak 8 kg azot (N), 6 kg fosfor (P2 O5) gübre uygulaması yapılmıştır.
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Kapsül Verimi
Kapsül verimi genotip (çeşit), yer ve yer × genotip (çeşit) interaksiyonları istatistiki
açıdan önemli bulunmuştur. 71–86 kg/da arasında değişen kapsül veriminin genotipler bazında
ortalaması 79 kg/da’dır. Sulduz–15 genotipi en yüksek kapsül verimini oluşturmuştur (Çizelge 1).
Genotip × yer interaksiyonu incelendiğinde ortalama kapsül verimi genelden en yüksek
Afyonkarahisar (Bolvadin) 99 kg/da, en düşükte 61 kg/da Denizli lokasyonundan elde edilmiştir
(Çizelge 2). Kapsül verimi bakımından lokasyon ortalamaları 79 kg/da olup Uşak ve Bolvadin
lokasyonlarında tüm genotipler ortalamanın üzerinde değerler vermişlerdir (Şekil 1). Sulduz–21
Uşak lokasyonunda en yüksek (120 kg/da) kapsül verimi verirken, Ofis–3 Denizli lokasyonunda
en düşük (53 kg/da) değer vermiştir (Çizelge1).
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.
Çizelge 1. Haşhaş verim denemesine ait kapsül verimi değerleri
Çeşit adı

Akşehir (kg/da) Bolvadin (kg/da) Denizli (kg/da) Eskişehir (kg/da) Uşak (kg/da) Çeşit Ort.
AAF–1
75 a–d
93 b–d
66 ab
65
79 f–h
76 c–f
AAF–2
77 a–c
97 b–d
54 de
73
76 h
75 d–f
AAF–3
63 cd
91 c–d
56 b–e
74
76 gh
72 f
GKTAE 1
68 a–d
104 a–d
63 a–e
64
100 b–f
80 a–e
GKTAE 2
80 ab
104 a–d
67 ab
70
103 a–e
84 ab
GKTAE 3
73 a–d
102 a–d
60 a–e
65
110 ab
82 a–c
GKTAE 4
66 b–d
96 b–d
68 a
64
93 b–h
78 a–f
GKTAE 5
71 a–d
86 d
58 a–e
60
87 c–h
72 ef
GKTAE 6
82 a
95 b–d
56 b–e
69
82 e–h
77 c–f
GKTAE 7
63 c–d
97 b–d
61 a–e
67
97 b–g
77 b–f
GKTAE 8
73 a–d
90 c–d
65 a–c
61
94 b–h
77 c–f
OFİS–3
61 d
94 b–d
53 e
62
85 d–h
71 f
OFİS–8
69 a–d
107 a–c
65 a–d
61
103 a–e
81 a–c
Ofis96
70 a–d
117 a
69 a
69
103 a–e
85 a
Sulduz–15
75 a–d
112 ab
64 a–e
73
107 a–c
86 a
Sulduz–21
63 c–d
97 b–d
59 a–e
70
120 a
82 a–d
Sulduz–8
74 a–d
104 a–d
54 c–e
71
105 a–d
82a–d
Lokasyon Ort.
71 b
99 a
61 b
67 b
95 a
79
VK (%)
14.1
13.5
13.04
15.3
AÖF (0.05) (Çeşit)
13.42**
19.06**
11.30**
20.81**
Toplu değerlendirme
VK (%)
14.6
AÖF (0.05) (Yer)
11.61**
AÖF (0.05) (Çeşit)
7.17**
AÖF (0.05) (Yer*Çeşit)
16.02*

Çizelge 2. Haşhaş verim denemesine ait verim değerleri
Bolvadin
Akşehir
Denizli
Eskişehir
Uşak

Tohum verimi
107 A
67 C
65 C
85 B
104 A

Kapsül verimi
99 A
71 B
61 B
67 B
95 A

97

Morfin oranı
0,96 A
0,99 A
0,75 BC
0,66 C
0,79 B

Morfin verimi
945 A
695 B
459 C
435 C
710 B

130
120
U
B
U

B

B
U

U

B
B
U

B

B

B
U

A

E
D

D
A
E

A

E
D

D

A
E

E
A
D

D
E

E
A

A
D
E

A
D
E

A
E
E
D

A
D

Sulduz-21

Sulduz-15

Ofis96

OFİS-8

OFİS-3

GKTAE 7

GKTAE 6

A
E

D

D
D

GKTAE 5

AAF-2

50

AAF-1

D

A
E
D

GKTAE 4

60

A
E
D

GKTAE 3

D
E

U
E

GKTAE 2

A
U
E

GKTAE 1

70

B

B
U

A
U

A

U
B

U

B

U
B
U
A

U

GKTAE 8

B
90

AAF-3

KV( kg/da)

100

B
U

B

Sulduz-8

110

80

U

B

Çeşit Adı

Şekil 1. Haşhaş verim denemesinde kapsül verimi ( /da) bakımından çeşitlerin lokasyonlardaki dağılımı
kg

Tohum Verimi
Tohum verimi genotip (çeşit), yer ve yer × genotip (çeşit) interaksiyonları istatistiki
açıdan önemli bulunmuştur. Genotiplerin ortalama tohum verimleri 76–95 kg/da arasında
değişmiştir (Çizelge 3). En yüksek tohum verimi 107 kg/da Afyonkarahisar–Bolvadin, en düşük
65 kg/da Denizli lokasyonundan elde edilmiştir (Çizelge 2). Lokasyon ortalaması 85 kg/da olup
Ofis96 çeşidi Bolvadin lokasyonunda en yüksek (134 kg/da), Ofis–3 çeşidi Denizli lokasyonunda
en düşük (55 kg/da) değer vermiştir.
Erdurmuş ve Er (1989) 92–228 kg, Soyalp (1996) 50–109 kg/da, Gümüşçü (2002) ise 51–
kg
151 /da arasında tohum verimleri elde etmişlerdir.
140
B
130
B

B
120

U

U

U
B

110

U
E

E
A

E

E

D

A
D

D

D

D

A

D
A

A

D

D
A

A
D

Ofis96

E

A
D

D
A

OFİS-3

E

Sulduz-8

A

A

A

GKTAE 8

A

GKTAE 5

A
D

E

E

D

GKTAE 7

D

U
E

E

U

Sulduz-21

D

U
B

B

Sulduz-15

E

GKTAE 4

AAF-1

A

U
B

B

GKTAE 6

A

B

E

B
U

U

U
B
U

E
E

D

60

B

GKTAE 3

70

A
D

B
U

GKTAE 2

E

U
E
B

GKTAE 1

80

50

B
U
E

90

AAF-3

U
B

AAF-2

TV (kg/da)

U
100

OFİS-8

B

Çeşit Adı

Şekil 2. Haşhaş verim denemesinde tohum verimi ( /da) bakımından çeşitlerin lokasyonlardaki dağılımı
kg
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Çizelge 3. Haşhaş verim denemesine ait tohum verimi değerleri
Çeşit Adı
AAF–1
AAF–2
AAF–3
GKTAE 1
GKTAE 2
GKTAE 3
GKTAE 4
GKTAE 5
GKTAE 6
GKTAE 7
GKTAE 8
OFİS–3
OFİS–8
Ofis96
Sulduz–15
Sulduz–21
Sulduz–8
Lok. Ort.
VK (%)
AÖF (0.05) (Çeşit)

Akşehir (kg/da) Bolvadin (kg/da) Denizli (kg/da) Eskişehir (kg/da) Uşak (kg/da) Çeşit Ort.
72 a–c
98 e–h
69 a–c
81
100
84 c–e
74 a–c
97 e–h
63 a–d
91
96
84 c–f
61 b–d
91 gh
58 cd
95
95
80 ef
62 b–d
117 b–d
68 a–d
82
106
87 b–e
79 a
107 d–f
73 ab
89
102
90 a–c
68 a–d
107 d–g
58 cd
82
115
86 b–e
65 a–d
100 e–h
73 ab
84
97
84 c–e
63 a–d
88 h
62 b–d
81
104
80 ef
68 a–d
124 a–c
60 b–d
81
88
84 c–e
61 b–d
99 e–h
68 a–d
85
105
84 c–e
66 a–d
92 f–h
67 a–d
82
98
81 d–f
56 d
98 e–h
55 d
80
90
76 f
77 ab
109 c–e
66 a–d
82
113
90 a–c
61 b–d
134 a
76 a
88
118
95 a
75 ab
125 ab
65 a–d
89
115
94 ab
58 cd
111 b–e
59 b–d
90
113
86 c–e
66 a–d
120 a–d
63 a–d
90
106
89 a–d
67 c
107 a
65 c
85 b
104 a
85
17.4
10.3
15
11.4
14.9
16.54**
15.66**
13.86**
Toplu Değerlendirme
VK (%)
13.7
AÖF (0.05) (Yer)
12.89**
AÖF (0.05) (Çeşit)
7.29**
AÖF (0.05) (Yer*Çeşit)
16.31*

Morfin Oranı
Bu karakter için genotip (çeşit), yer ve yer × genotip (çeşit) interaksiyonları istatistiki
açıdan önemli bulunmuştur. Hat ve çeşitlere ait ortalama morfin oranları dikkate alındığında
%0.51–1.61 arasında değişim göstermiştir. Lokasyon ortalamalarına göre morfin oranı en
yüksek Konya–Akşehir (%0.99) ile Afyonkarahisar–Bolvadin (%0.96), en düşük Denizli
(%0.69) lokasyonundan elde edilmiştir (Çizelge 4). AAF1, Ofis 3 ve Ofis–8 çeşitleri tüm
lokasyonlardalokasyon ortalamasının üzerinde morfin değeri verirken, Sulduz–15, Sulduz–21
ve Sulduz–8 çeşitleri tüm lokasyonlardalokasyon ortalamasının altında sonuç vermiştir (Şekil 3).
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U
E
D
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D
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A
B
D
E
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A

A
B
D
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E

E

D
U

A
B
E
U

E
B
U
D

E
E
A
B
D
U

A
B
D
E
U

B
A
E
D
U

D

Ofis96

OFİS-8

OFİS-3

GKTAE 8

D
U

GKTAE 7

GKTAE 6

GKTAE 4

GKTAE 3

GKTAE 2

GKTAE 1

AAF-3

AAF-1

D

E
A
B

B

A
E
D
B
U

A
E
U
D

Sulduz-8

A
A
B
E

0,5

U

Sulduz-15

U
E

AAF-2

1

B
A

A

GKTAE 5

Morfin (%)

B
A
D

Sulduz-21

A
D

1,5

Çeşit Adı

Şekil 3. Haşhaş verim denemesinde morfin oranı (%) bakımından çeşitlerin lokasyonlardaki dağılımı
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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.
Çizelge 4. Haşhaş verim denemesine ait morfin oranı değerleri
Çeşit Adı
AAF–1
AAF–2
AAF–3
GKTAE 1
GKTAE 2
GKTAE 3
GKTAE 4
GKTAE 5
GKTAE 6
GKTAE 7
GKTAE 8
OFİS–3
OFİS–8
Ofis96
Sulduz–15
Sulduz–21
Sulduz–8
Lokasyon Ort.
VK (%)
AÖF (0.05) (Çeşit)

Akşehir (%) Bolvadin (%) Denizli (%) Eskişehir (%)
1,19 cd
1,24 bc
1,17 bc
0,92 a
1,52 b
1,89 a
1,39 b
0,66 b–d
2,00 a
1,81 a
1,64 a
0,61 b–d
0,84 ef
0,82 de
0,53 f–h
0,61 b–d
0,95 de
0,74 e
0,56 f–h
0,63 b–d
0,78 e–g
0,76 de
0,71 ef
0,61 b–d
0,92 e
0,86 de
0,86 de
0,62 b–d
1,24 c
0,80 de
0,65 e–g
0,75 a–c
0,79 e–g
0,71 ef
0,44 gh
0,69 a–d
0,92 e
0,73 e
0,54 f–h
0,71 a–d
0,75 e–g
0,73 e
0,68 ef
0,75 a–c
1,26 c
1,34 b
0,69 ef
0,80 ab
1,18 c–d
1,16 c
1,05 cd
0,69 b–d
0,78 e–g
0,93 d
0,66 e–g
0,64 b–d
0,55 g
0,55 fg
0,40 h
0,52 d
0,65 fg
0,51 g
0,52 f–h
0,52 cd
0,59 g
0,72 e
0,35 h
0,56 cd
0,99 a
0,96 a
0,75 bc
0,66 c
17.2
12.4
21.1
21.6
16.55**
16.93**
22.69**
19,81**
Toplu değerlendirme
17.7
0.089**
0.088**
0.198**

VK (%)
AÖF (0.05) (Yer)
AÖF (0.05) (Çeşit)
AÖF (0.05) (Yer*Çeşit)

Uşak (%)
0,96 b
1,90 a
1,89 a
0,66 de
0,65 de
0,53 e–g
0,75 cd
0,61 d–f
0,65 de
0,60 d–f
0,59 d–f
1,01 b
0,86 bc
0,59 d–f
0,34 h
0,48 f–h
0,37 gh
0,79 b
14.6
16.45**

Çeşit Ort.
1,09 c
1,47 b
1,59 a
0,69 g
0,70 g
0,68 g
0,80 ef
0,81 e
0,66 g
0,70 g
0,70 g
1,01 cd
0,99 d
0,72 fg
0,47 h
0,54 h
0,52 h
0,83

Morfin Verimi
Morfin verimi genotip (çeşit), yer ve yer × genotip (çeşit) interaksiyonları istatistiki
açıdan önemli bulunmuştur. 416–1139 g/da arasında değişen morfin veriminin genotipler bazında
ortalaması 649 g/da’dır.
2000
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U
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E
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B
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U
D

U
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A
E
D

A
E
U
D
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D

B
U
A
E
D

Sulduz-21

B
U
A
D
E

OFİS-8

GKTAE 6

D

B
A
U
E
D

OFİS-3

U
E
D

B
A
U
E

GKTAE 8

E

B

GKTAE 7

D
E

U
A
D
E

B
U
A
D

A

GKTAE 5

E
D

B

GKTAE 4

E

A
B
U

GKTAE 3

AAF-2

AAF-1

0

U
A

E
E

B

GKTAE 2

500

D

GKTAE 1

A
D
U

D

Sulduz-15

1000

Ofis96

B

U

AAF-3

Morfin verimi (g/da)

B
1500

Çeşit Adı

Şekil 4. Haşhaş verim denemesinde morfin verimi ( g/da) bakımından çeşitlerin lokasyonlardaki dağılımı
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Çizelge 3. Haşhaş verim denemesine ait morfin verimi değerleri
Çeşit Adı
AAF–1
AAF–2
AAF–3
GKTAE 1
GKTAE 2
GKTAE 3
GKTAE 4
GKTAE 5
GKTAE 6
GKTAE 7
GKTAE 8
OFİS–3
OFİS–8
Ofis96
Sulduz–15
Sulduz–21
Sulduz–8
LokasyonOrt
VK (%)
AÖF (0.05) (Çeşit)
VK (%)
AÖF (0.05) (Yer)
AÖF (0.05) (Çeşit)
AÖF (0.05) (Yer*Çeşit)

Akşehir (g/da)
861
1178
1236
576
753
567
613
869
639
583
550
780
799
543
411
413
446
695 b
22.1
Ö. D.

Bolvadin (g/da) Denizli (g/da) Eskişehir (g/da)
1169 b
777 ab
570
1829 a
752 ab
479
1666 a
917 a
440
852 cd
328 e–h
393
742 de
372 e–g
418
785 d
422 d–f
394
827 d
585 cd
397
693 de
374 e–g
431
681 de
243 gh
453
699 de
331 e–h
463
666 de
438 de
432
1268 b
369 e–g
492
1244 de
683 bc
420
1093 bc
451 de
430
613 de
260 f–h
383
490 e
307 e–h
362
740 de
191 h
392
945 a
459 c
432 c
19.1
25.3
18.6
257.07**
165.40**
110.31**
Toplu Değerlendirme
21.5
76.06**
86.45**
193.32**

Uşak (g/da)
748 b–d
1443 a
1431 a
660 c–e
665 c–e
572 d–g
695 b–e
531 e–g
546 d–g
575 d–f
557 d–g
839 bc
881 b
605 de
369 g
568 d–g
389 fg
710 b
20.1
203.25**

Çeşit Ort.
825 b
1136 a
1138 a
561 cd
590 cd
548 cd
623 c
580 cd
513 de
530 d
529 d
750 b
805 b
624 c
407 f
428 ef
432 ef
648

Birim alan morfin verimi (945 g/da) lokasyonunda en yüksek, Eskişehir (435 g/da)
lokasyonunda ise en düşük değer vermiştir (Çizelge 3). AAF–2 hattı (1829 g/da) Bolvadin
lokasyonunda en yüksek morfin verimi verirken, Sulduz–8 hattı (191 g/da) Denizli lokasyonunda
en düşük değeri vermiştir. GKTAE 4, GKTAE5 tüm lokasyonlarda lokasyon ortalamasına yakın
morfin verimi verirken, AAF–1, AAF–2, AAF–3 Eskişehir lokasyonu dışında diğer
lokasyonlarda lokasyon ortalamasının üzerinde değer vermiştir (Şekil 4).
Ülkemiz şartlarında Gümüşçü (2002)’de yapılan çalışmada ise 113–983 gr arasında
dekara morfin verimleri elde etmişlerdir.
Sonuç
Bu çalışma haşhaş ekimi yapılan illere uygun tohum, kapsül, morfin oranı (%) ve morfin
verimi yüksek haşhaş çeşitleri belirlemek amacıyla 2012–2013 yılında yürütülmüştür. Sulduzlar
düşük morfinli ve tohum amaçlı, AAF hatları morfin oranı (%) yüksek ve GKTAE hatları ise
tohum ve morfin oranı bakımından geliştirilmiş olan hatlardır. Kapsül verimi bakımından
GKTAE 6 (sarı tohumlu), GKTAE 2 (sarı tohumlu), Sulduz 15 (beyaz tohumlu), Sulduz 21
(beyaz tohumlu), tohum verimi yönünden Sulduz 15 (beyaz tohumlu), GKTAE 2 (sarı tohumlu)
ve Ofis96 st (sarı tohumlu) hatlar ise tüm lokasyonlarda iyi sonuç vermiştir. Morfin oranı (%)
yönünden AAF 3 (mavi tohumlu), AAF 2 (beyaz tohumlu) morfin oranı yüksek fakat bölgelere
göre farklılık gösterirken, AAF1 (beyaz tohumlu), GKTAE 2 (sarı tohumlu), GKTAE 4 (beyaz
tohumlu), GKTAE 5 (beyaz tohumlu) lokasyonlarda morfin oranı bakımından daha stabil
olduğu görülmüştür. Morfin verimi bakımından AAF1 (beyaz tohumlu), AAF2 (beyaz
tohumlu), AAF 3 (mavi tohumlu) morfin verimi yüksek ve GKTAE 2(sarı tohumlu), GKTAE 4
(beyaz tohumlu) ve GKTAE5(beyaz tohumlu) hatlar lokasyonlarda stabil olduğu belirlenmiştir.
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Antalya Koşullarında Şeker Otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Yetiştirme
Olanaklarının Araştırılması
Kenan Turgut*, Esra Uçar, Begüm Tütüncü, Yaşar Özyiğit
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölüm, 07058 Antalya
*kturgut@akdeniz.edu.tr
Özet
Asteraceae familyasından çok yıllık, otsu ve çalımsı formda olan Stevia rebaudiana, Paraguay’da
doğal olarak yetişmektedir. Bu bitki, yapraklarında bulunan steviol glikozitler sayesinde halen birçok
ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Steviol glikozitlerin en önemli özellikleri, çok güçlü bir
tatlandırıcı olması ve kalorisinin sıfır olmasıdır. Bu bitkinin kuru yaprakları şekerden 20–30 kat, sıvı
ekstresi ise 200–300 kat daha tatlıdır. Doğal tatlandırıcıların kalorisinin düşük olması, herhangi bir yan
etkisinin olmaması ve üretim maliyetinin düşük olması beklenmektedir. Bu açıdan baktığımızda, şeker
otu bitkisi ön plana çıkmaktadır. Şeker otu bitkisinin yıllık ortalama sıcaklık isteği 25°C’dir ve bu nedenle
daha çok tropik ve suptropik iklim kuşaklarında tarımı yapılmaktadır. Stevia yetiştiriciliğinin en önemli
sorunu, kendine kısırlık nedeniyle tohumlarındaki düşük çimlenmedir. Bu nedenle, öncelikle şeker otunda
yabancı tozlaşmayı sağlayarak çimlenme oranı %5’den %60’a kadar çıkarılmıştır. Daha sonra Antalya
sahil koşullarında, Akdeniz kırmızı toprağı özelliğine sahip arazide üretim denemelerine başlanmıştır. Üç
yıllık denemeler sonucunda, ortalama bitki boyu 114 cm, bitki başına ana dal sayısı 17, yeşil herba verimi
2303 kg/da, yeşil yaprak verimi 1139 kg/da, drog herba verimi 640 kg/da, drog yaprak verimi 341 kg/da elde
edilmiştir. Yapraklardaki toplam steviol glikozit oranı ise %16.52 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar,
şeker otu bitkisinin Akdeniz iklimi koşullarında çok yıllık olarak tarımının yapılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Stevia rebaudiana, doğal tatlandırıcı, verim, steviol glikozitler

Giriş
Stevia rebaudiana Bertoni’nin anavatanı Güney Amerika’dır ve 1887 yılında Paraguay
yerlilerinin kullandığı şifalı bitkiler üzerinde inceleme yapan Güney Amerikalı bilim adamı
Antonia Bertoni tarafından keşfedilmiştir. Paraguay ve Brezilya’da yetişen bir bitki olan S.
rebaudiana, Paraguay Kızılderilileri tarafından "Tatlı ot" ve "Ballı yaprak" gibi değişik
isimlerle adlandırılmıştır. Ülkemizde şeker otu olarak bilinen (Uçar ve ark., 2011) Stevia,
Japonya, Çin, Tayvan, Kore, Meksika, ABD, Tayland, Malezya, Endonezya, Avustralya,
Tanzanya, Kanada, Brezilya ve Rusya’da kullanılmakta ve kültürü yapılmaktadır (Ramesh ve
ark., 2006; Megeji ve ark., 2005). Stevia bitkisi, Paraguay’da 200–500 metre yüksekliklerde
kumlu topraklarda doğal olarak yetişmektedir. Devamlı ve yeterli nem içeren ve iyi drenajlı
toprakları sevmektedir. Hafif bünyeli, alüvyal ya da kırmızı topraklarda iyi gelişir ve pH 5–7,5
olan asidik ya da hafif bazik toprakları sever. Yılda 1500–1800 mm arasında yağış alan yerlerde
sulanmadan yetişebilmektedir, aksi taktide mutlaka sulanmalıdır. Stevia bitkisinin yıllık
ortalama sıcaklık isteği ise 24°C’dir (Singh ve Rao, 2005). Yukarıdaki özelliklerden de
anlaşılacağı gibi Stevia bitkisi, tropik ve subtropik iklim kuşaklarına daha iyi adapte olmaktadır.
Çok yıllık bir bitki olması ve düşük sıcaklıklardan zarar görmesi nedeniyle karasal iklim
koşullarına adaptasyonu olası görülmemektedir. Bu nedenle de Stevia bitkisinin tarımı,
Paraguay ve Brezilya dışında Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde
yaygınlaşmıştır. Japonya’da 1970’li yılların ortalarında stevioside ekstresi birçok sentetik
tatlandırıcının yerine içeceklerde ve yiyeceklerde aroma verici ve tatlandırıcı amacıyla ticari
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaprakları sakkarozdan daha tatlı olan stevioside,
rebaudioside A, B, C, D, E ve dulcosid–A glikozitleri içermektedir (Uçar ve ark., 2011; Yadav
ve ark., 2011). Bu glikozitlerden stevioside ve rebaudioside A özellikle tatlandırıcı olarak önem
arz etmektedir ve bunların miktarlarının fazla olması istenmektedir. Bitkinin kuru yaprakları
şekerden 15–20 kat, toz ekstresi ise 300 kat daha tatlı olup sıfır kalorilidir (Singh ve Rao, 2005).
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Stevia tatlandırıcısı geniş oranda diyabetliler ya da diyet yapan kişiler tarafından tüketilmektedir
(Fronza ve Folegatti, 2003). Stevia, doğal tatlandırıcı olarak ABD’ de yüze yakın gıda ürününde
katkı maddesi olarak kullanılmakta ve kullanımının önümüzdeki yıllarda hızla artması
beklenmektedir.
Doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılan şeker otu (Stevia rebaudiana Bert.) bitkisinin
çağımızın en önemli hastalıklarından olan diyabet, tansiyon ve obezite gibi hastalıklar üzerinde
olumlu etkisi bulunmaktadır. Diyabet hastalarının kullanmış oldukları tatlandırıcılar sentetik
maddelerdir ve aspartam türü maddeler bazı olumsuz etkilere de sahiptirler. Doğal bir
tatlandırıcı olarak bu bağlamda şeker otu bitkisinin ülkemiz tarımına kazandırılması büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Antalya koşullarında şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni) bitkisinde
verim ve kalite (steviosid ve rebaudiosid A içerikleri) özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen
bilgiler değerlendirilerek, ülkemiz için henüz yeni bir bitki olan ve ekim alanı neredeyse
olmayan şeker otu bitkisinin ülkemize kazandırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Denemede bitki materyali olarak Almanya’dan temin edilen şeker otu (Stevia
rebaudiana) Criolla çeşidinin tohumları kullanılmıştır. Bu araştırma, Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Arazisinde yürütülmüştür. Tohumların
viyollere ekimi yapılmış ve elde edilen fideler 28.03.2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tarla
Bitkileri Araştırma ve Uygulama Arazisine dikilmiştir. Deneme alanını Kırmızı Akdeniz
Toprağı olup, hafif alkali, kireçli, organik maddesi az, potasyumca zengin killi tınlı bünyededir.
Deneme, 3 yıl süreyle 4 parselde yürütülmüştür. Parsellerin büyüklükleri 20 m² olarak
ayarlanmış olup parseller arasında 2’şer metre boşluk bırakılmıştır. Dikimler için ocaklar
açılmış ve sıra arası mesafe 65 cm, sıra üzeri mesafe ise 45 cm olacak şekilde ayarlanmıştır.
Çalışmada her bir parselde kenar tesirleri hariç 50 bitki yer almıştır. Dikimler tamamlandıktan
sonra deneme alanına damla sulama sisteminin kurulumu yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte
gerekli oldukça yabancı ot temizliği yapılmıştır.
Hasattan önce her bir parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkide bitki boyu ve dal sayısı
belirlenmiştir. Çiçeklenme başlangıcı döneminde, parsellerdeki bitkiler (kenar tesirleri hariç) 10
cm yükseklikten biçilerek tartılmış ve parsellerin yaş herba verimleri belirlenmiştir. Biçilen bu
bitkilerden 10 tanesi yine tesadüfi olarak seçilerek yaprakları ve sapları ayrılmış ve yaprak oranı
belirlenmiştir. Biçilen bitkilerde kuru madde oranını belirlemek amacıyla 300 g örnek kese
kağıtlarına doldurularak 40°C’de kurutulmak üzere kurutma dolabına yerleştirilmiştir. Hasat
sonrası belirlenen özellikler aşağıdaki verilmiştir.
• Yeşil herba verimi (kg/da): Bitkiler toprak seviyesinden 15 cm yükseklikten biçilip
tartılarak yeşil herba verimi belirlenmiştir.
• Yeşil yaprak verimi (kg/da): Her parselden 10’ar tane bitkide yapraklar ve saplar
ayrılarak tartılmış ve yaprak verimi belirlenmiştir.
• Drog herba verimi (kg/da): Taze herbadan alınan 300 g’lık örnek 40°C’de kurutularak %
nem kayıpları belirlenmiş ve bu oranlardan faydalanılarak drog herba verimleri hesaplanmıştır.
• Drog yaprak verimi (kg/da): Yeşil yaprak veriminde ayrılan yapraklardan 300 g örnek
gölgede kurutularak yaprakta % nem oranı belirlenmiş ve bu orandan yararlanılarak drog yaprak
verimi hesaplanmıştır.
• Yaprak/sap oranı: Her parselden 10’ar adet bitki tartılmış, daha sonra yaprak ve saplar
ayrılarak bitki başına yaprak, sap ve yaprak/sap oranları belirlenmiştir.
Steviol glikozit analizi: Kurutulan örneklerde stevioside ve rebaudioside A analizleri
HPLC yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
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Bulgular
Antalya koşullarında 3 yıllık adaptasyon denemesi süresince şeker otu bitkileri, iklim
koşullarından olumsuz etkilenmeden ve herhangi bir hastalık ve zararlı sorunu yaşanmadan
yetişmişlerdir. Ancak, stevia üretiminde yabancı otlarla mücadele önemli bir sorun olarak
gözlenmiştir.
Üç yıllık deneme sonucunda elde edilen verim ve kalite özelliklerine ait veriler Çizelge
1’de verilmiştir. Ortalama bitki boyu 114 cm olarak gerçekleşmiş olup en yüksek bitki boyu
(124 cm) 3. yılda elde edilmiştir. Birinci ve 2. yıllardaki bitki boyu ortalamaları arasında fark
bulunmamıştır. Bitki başına ana dal sayı ilk yıl düşük (3 adet) olmasına rağmen 2. (17 adet) ve
3. (32 adet) yıllarda kademeli olarak önemli artışlar göstermiştir (Şekil 1). Üç yılın ortalaması
ise 17 adet/bitki olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, stevia bitkisinin özellikle 2. yıldan itibaren fazla
miktarda dallanmaya başladığını ve 3. yılda da bu artışın devam ettiğini göstermiştir. Bitki
başına ana dal sayısı ilk yıla göre 2. yıl 5.6 kat, 3. yıl ise 10.6 kat artış göstermiştir.
En yüksek yeşil herba verimi 2434 kg/da olarak 2. yıldan alınırken en düşük verim (2087
kg
/da) ise 1. yıldan elde edilmiştir. Ortalama yeşil herba verimi ise 2303 kg/da olarak bulunmuştur.
Kuru herba veriminde de benzer sonuçlar bulunmuş olup ortalama verim 640 kg/da olarak
gerçekleşmiştir. Her ikisin de ilk yıl verim değerlerinin 2. ve 3. yıllara göre daha düşük olduğu
açıkça görülmektedir (Şekil 2 ve Şekil 3).
Stevia bitkisi için önemli olan yeşil yaprak verimi, ortalama 1139 kg/da olarak
bulunmuştur. İlk yıl 997 kg/da olan yeşil yaprak verimi, 2. yıl 1197 kg’a ve 3. yıl 1225 kg’a
yükselmiştir. Kuru yaprak veriminde de ilk yıl 277 kg/da olan değer 2. yılda 371 kg/da ve 3. yılda
376 kg/da olmuştur. Ortalama kuru yaprak verimi ise 341 kg/da olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar,
stevia bitkisinin çok yıllık olarak yetiştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü, 2.
ve 3. yıllarda kuru yaprak verimleri %35 civarında artış göstermiştir.
Çizelge 1. Üç yıllık deneme sonucunda elde edilen ortalama verim ve kalite değerleri
Yıllar

1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl
Ort.

Bitki Ana dal dayısı Yeşil herba Kuru herba Yeşil yaprak Kuru yaprak Yaprak/ Steviosid Reb–a
boyu (cm)
(adet)
verimi (kg/da) verimi (kg/da) verimi (kg/da) verimi (kg/da) sap oranı oranı (%) oranı (%)

110
109
124
114

3
17
32
17

2087
2434
2389
2303

574
674
673
640

997
1197
1225
1139

Bitki Boyu

277
371
376
341

0.92
1.00
1.10
1.00

12.00
10.79
–
11.39

Ana Dal Sayısı
35
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5
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1

2

3

1

yıl

2

Şekil 1. Yıllar itibarıyla bitki boyu ve bitki başına ana dal sayısı
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3
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–
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Şekil 2. Yıllara göre yeşil herba verimi ve yeşil yaprak verimindeki değişimler

Kuru Yaprak Verimi
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Şekil 3. Yıllara göre kuru herba verimi ve kuru yaprak verimindeki değişimler

yıl

Stevia bitkisinde yaprak/sap oranı çok önemlidir. Bitkideki yaprak oranı arttıkça yaprak
verimliliği de artmaktadır. İlk yıl 0.92 olan yaprak/sap oranı, 2. yıl 1 ve 3. yıl 1.10 olarak
bulunmuştur. Bu durum da, yıllar itibarıyla yaprak/sap oranlarında artış olduğunu göstermiştir.
Kimyasal analizlere gelince, stevianın kalitesi ve değerlendirilmesi açısından en önemli
olan iki steviol glikozitin (steviosid ve Reb–A) HPLC analizi yapılmıştır. Söz konusu analizler
denemenin 1. ve 2. yıllarında hasat edilen bitkilerde gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü
üzere her iki gilikozit bakımından da ilk yıl daha yüksek çıkmıştır. Ortalama steviosid oranı
%11.39, Reb–A oranı %5.13 olup toplam steviol glikozit oranı ise %16.52 olarak bulunmuştur.
Bu değerler, dünya standartlarının üzerinde olup ıslah çalışmaları ile daha da iyileştirilebilir.
Burada, özellikle stevia ekstresinin değerini artıran Reb–A oranının mutlaka yükseltilmesi
gerekmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Antalya koşullarında yürütülen stevia adaptasyon çalışmaları sonucunda, uygulama
açısından önemli olabilecek veriler elde edilmiştir. Üç yıllık denemeler, stevia bitkisinde
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verimle doğrudan ilişkili olan agronomik özelliklerin 2. yıldan itibaren artış gösterdiğini açıkça
ortaya koymuştur. Stevia bitkisinin ticari değeri açısından çok önemli olan kuru yaprak verimi
incelendiğinde, ilk yıl 277 kg/da olan verim 2. yılda 371 kg/da ve 3. yılda ise 376 kg/da olmuştur. Üç
yıllık ortalama kuru yaprak verimi ise 341 kg/da olarak bulunmuştur (Çizelge 1). Bu sonuçlar,
stevia bitkisinin çok yıllık olarak yetiştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü 2.
ve 3. yıllarda kuru yaprak verimleri %35 civarında artış göstermiştir. Ayrıca, toprak hazırlığı,
fide temini, fide dikimi ve damla sulama sisteminin kurulması gibi giderlerin 1. yıl yapıldığı göz
önüne alınacak olursa çok yıllık üretimin kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 2. yıldan
itibaren sadece bakım ve hasat masrafları söz konusu olmaktadır.
Antalya’da yürütülen çalışmalar, stevia bitkisinin özellikle Akdeniz iklimi koşullarında
ekonomik anlamda çok yıllık olarak tarımının yapılabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan,
bitkinin ekolojik istekleri bağlamında kışı sert geçen bölgelerimiz stevianın çok yıllık tarımı için
uygun görünmemektedir. Ayrıca, denemelerin yürütüldüğü toprak koşulları da bitkinin
adaptasyonu bakımından önemli bulunmuştur. Özellikle, Kırmızı Akdeniz Toprağı stevia
bitkisinin üretimi için en uygun toprak sınıflarının başında gelmektedir. Buna karşın, ağır
bünyeli, taban suyu yüksek ve su tutan topraklar stevia tarımı için oldukça risklidir.
Akdeniz iklimi koşullarında stevia üretimi yapabilmek için yaz aylarında mutlaka sulama
yapılmalıdır. Stevia için en uygun sulama yöntemi olarak damlama sulama yöntemi
önerilmektedir. Adaptasyon denemeleri süresince herhangi bir hastalık ve zararlıya
rastlanmamıştır. Ancak, kaliteli bir üretim için mutlaka yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
Bunun için de malç çekilmesi önerilebilir.
Sonuç olarak, Antalya sahil koşullarında yürütülen 3 yıllık stevia adaptasyon çalışmaları
başarıyla tamamlanmıştır. Elde edilen agronomik ve kimyasal veriler, stevia bitkisinin Antalya
koşullarında çok yıllık olarak yetiştirilebileceğini ortaya koymuştur.
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Özet
Bu çalışma 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ve daha önceki yıllarda Orta ve Doğu Karadeniz
bölgesine ait 6 ilde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ve 70–75 mevkide bitki
materyalleri toplanmış ve toplanan materyaller tür düzeyinde tanımlanmıştır. Çalışmaya göre 26
familyada (Amaryllidaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Aristolochiaceae, Astraceae, Bracsicaceae,
Cannabinaceae, Capparaceae, Caprifoliacea, Caryophyllacea, Chenopodiaceae, Fabaceae,
Gentianaceae, Hypericaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Malvaceae, Orchidaceae, Papaveraceae,
Plantaginaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae ve Urticeae) tür
ve alttürleri belirlendi. Tespit edilen bitkilerin kordinatları, mevkileri ve bulundukları illerin iklim verileri
(sıcaklık, yağış ve nem %’si) belirlendi. Ayrıca daha önceden de bölge ile ilgili yapılan araştırmalarda
tespit edilen bitkilerde bu çalışmada belirtilen listeye eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, cins, tür
The Important Medicinal Aromatic Plants in Natural Flora of Middle and East Black Sea Region
Abstract
This study has been carried out at Middle and East Black Sea Region in 2002, 2003 and 2004. In
this study the plant materyals have collected from 70–75 point in 6 cities (Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize and Artvin). This studiy showed that the plants belonging to 26 family (Amaryllidaceae,
Anacardiaceae, Apiaceae, Aristolochiaceae, Astraceae, Bracsicaceae, Cannabinaceae, Capparaceae,
Caprifoliacea, Caryophyllacea, Chenopodiaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Hypericaceae, Lamiaceae,
Liliaceae, Malvaceae, Orchidaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Primulaceae,
Rosaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae ve Urticeae). in this study we determinated the coordinat,
places and some ımportant climatic value such as precipitation, tempeture and moisture % of the region.
Also we added to the plants list the studies about the region which carried out in past.
Keywords: Medicinal and aromatic plants, genus, species

Giriş
Tıbbi–Aromatik bitkiler gıdadan temizliğe, ilaçtan kozmetiğe kadar pek çok alanda ana
ham madde, yan ham madde veya katkı madde olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda dünyada ve
ülkemizde giderek bu bitkilere talebin artması, doğadan bilinçsizce toplanmasına veya az da
olsa ekonomik değeri yüksek olanların üretilmesine geçilmiştir. Doğadan toplamanın daha
kolay oluşu ve kültürü yapılanlara göre birçok ekonomik girdilerin olmaması bir avantaj olarak
görülse de, zaman zaman büyük ölçüde doğanın tahribatına neden olmaktadır. Özellikle çok
önemli endemik bitkilerinde doğadan silinmesine de sebebiyet vermektedir. Her ne kadar
kültürü yapılanlar, bazı önemli harcamalara neden olsa da ancak etken madde kalitesi ve miktarı
yönünden istenilen düzeyde olabilir. Bunlara ilaveten bazı takviye girdilerle verimi artırılabilir
ve ayrıca çeşit karışımları da engellenmiş olur. İşte bu hususları dikkate alarak sanayide
değerlendirilen önemli ilaç ve baharat bitkileri ile halk arasında yaygın olarak gerek baharat ve
gerekse çeşni şeklinde değerlendirilen bitkilerin Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde tespiti ele
alınmıştır. Ekonomik değeri yüksek ve etken madde yönünden ümitvar olanların yetiştirilmesine
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olanak vermek bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Bu hususları dikkate alarak Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının bir projesi şeklinde 2002, 2003 ve 2004 yıllarında çalışmaya başlandı.
Ayrıca daha önceden de bu araştırmayı yürüten araştırıcıların bir kısmı ile bölgenin bitkileri
gerek uygulamalı ve gerekse derlemeye dayanarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Böylece
ekonomik değeri olanlar seçilerek bölgenin doğasına uygun iklimlerde yetiştirilmesine
uğraşılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın projesi olarak
ele alınmıştır. Ancak daha önceden de Kevseroğlu ve ark. (1994), Kevseroğlu ve Yalçıntaş
(1995)’ın çalışmalarında da tespit edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kısmı çizelge 1’deki
listeye eklenmiştir. 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesine giren 6
ilimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) rastgele 70–75 mevki belirlendi,
koordinatları tespit edildi. Bu belirlenen yerlerde çiçeklenme döneminde (nisan–ağustos
aylarında) bitkiler toplandı, toplanan bu bitkilerin familya, cins ve türlerini belirlemek amacıyla
arazide bir kısmı işaretlendi ve herbariumları yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen–
Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü bitki sistematiği laboratuvarlarında bilimsel isimleri tespit
edildi. Ayrıca tür bazında belirlenen bitkiler Baytop (1963–1999)’e dayanarak tıbbi ve aromatik
özelliğe sahip olan tek yıllık ve çok yıllık otsu bitkiler çalışmanın materyali olmuş ve çizelge
1’de listelenmiştir. Ağustos–Eylül aylarında tohum ve meyve veren türlerin çoğaltma
materyalleri toplandı. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün seralarında viollere ekildi,
bir kısmı ise (özellikle tek yıllık tohumla çoğalan ve tohumla direkt olarak tarlaya ekilmesinde
sorun olmayan materyaller) direkt olarak tarlaya ekilmiştir. Bu bitkiler üzerinde de gereken
tarımsal incelemeler ve etken madde bileşenleri tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma alanlarının
rakımları bazı önemli iklim verileri (sıcaklık, yağış ve nispi nem) sunulmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
2002, 2003 ve 2004 yıllarında yapılan bu survey çalışmalarında aşağıda Çizelge 1’de
belirtilen türler tespit edilmiştir. Ayrıca bölgenin haritası ve il bazında bazı iklim verileri
çalışmaya eklenmiştir.
Bu çalışmada çeşitli mevkiler, rakımlar ve değişik iklimlerde 26 familyaya mensup tek
yıllık ve çok yıllık otsu bitkiler tespit edilmiştir.(Çizelge 1). Çalışmada 9 cinsle Orchidaceae
familyası ilk sırayı almaktadır. Bu familyayı 14 cinsle Orchis temsil etmektedir. Familyanın
bitkileri salep adı altında toplanmaktadır. İkinci sırayı Lamiaceae familyası 8 cinsle temsil
etmektedir. Bunlar, Satureja spp., Mentha spp., Thymus spp., Origanum sp., Melissa sp.,
Lamium sp., Salvia spp., Calamintha sp., Teucrium sp.’dur. Üçüncü sırayı ise 6 cinsle Astraceae
familyası temsil etmektedir.
Bu çalışma, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde tek yıllık ve çok yıllık olan otsu bitkileri
içerisinde yaygın olarak çeşitli şekillerde (ilaç, kozmetik baharat gıda vs.) en fazla
değerlendirilen bitkiler aşağıda belirtilmektedir.
Aşağıda bu familyalar içerisinde ekonomik değere sahip, endüstride veya halk arasında
çeşitli şekillerde değerlendirilen önemli tek ve çok yıllık otsu bitkiler verilmektedir.
Bunlar; Atropa belladona, Achillea spp., Alcemilla vulgaris, Astragalus vicifolis,
Colchicum sp., Capparis sp., Galanthus ikariae, Digitalis spp., Foeniculum vulgare (kültürü
yapılmaktadır.), Humulus lupulus (Tescilli çeşitleri kullanılmaktadır.), Hypericum spp.,
Hyoscyamus spp., Helichrysum graveolens, Matricaria chamomilla, Mentha spp.(amaca uygun
kültür formları kullanılmaktadır.), Melissa officinalis (kültürü yapılmaktadır.), Origanum
vulgare (hem doğadan toplanmakta ve hem de kültürü yapılmaktadır.), Physalis alkakengi
(farklı türü altın çilek olarak tüketilmektedir.), Saturaje spp., Thymus spp. (Doğadan ve kültür
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formlarının üretimi yapılmaktadır), Tussilago farfara, Urtica spp., ve Orchidaecea familyasının
bir çok cinsi kullanılmaktadır.
Karadeniz bölgesinde içerdiği etkili maddelerinden dolayı tıpta kullanılan bitki türlerinin
%22.76’sında alkoloit, %30,19’unda glikoit ve %37’sinde uçucu yağ bulunmaktadır.
(Kevseroğlu ve Yalçıntaş, 1995). Yapılan incelemeler gösteriyor ki çeşitli familyalara mensup
olan uçucu yağ bitkileri örn. Nane, Oğul otu, Adaçayı vs. iklimden dolayı Akdeniz, Ege ve
Güneydoğu bölgeleri kadar gerek uçucu yağı sahip ve gerekse aroması yönünden çoğunlukla
etkili olmamaktadırlar (Uzun ve ark., 2007)
Çizelge 1. Materyal toplama yerleri ve materyalin durumu
Gidilen tarih
29.08.2002
29.08.2002
29.08.2002
29.08.2002
29.08.2002
29.08.2002

Gidilen yer
Çarşıbaşı
(Trabzon’a 40 km)
Beşikdüzü–
Şalpazarı (Kıyıya 7
km)
Şalpazarı (Kıyıya
10 km)
Şalpazarı (Kıyıdan
13 km)
Şalpazarı (Kıyıya
17 km)
Şal pazarı (Kıyıya
30 km)

30.08.2002 Maçka

Mevki
Liman karşısı

Satureja spicigera

İlçe girişi

600 Lamiaceae

Satureja spicigera

İlçe çıkışı

650 Lamiaceae

Satureja spicigera

Gültepe Mah.

700 Lamiaceae

Satureja spicigera

Kireçhane

1350

Lamiaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
2150
Hypericaceae
Hypericaceae
800
Lamiaceae
1350 Lamiaceae

Mentha sp.
Hypericum perforatum L.
Thymus sp.
Hypericum scabrum
Hypericum perforatum L.
Thymus sp.
Thymus sp.

1800 Lamiaceae

Thymus sp.

1600 Lamiaceae

Thymus sp.

1800 Lamiaceae

Thymus sp.

1700 Lamiaceae
200 Lamiaceae

Origanum vulgare
Satureja spicigera

1500 Lamiaceae

Thymus sp.

2100 Lamiaceae

Thymus sp.
Plantago lanseolata
Yaldız ve ark. (2010)’un
bildirdiğine göre Güner ve ark.
(1987)
Plantago lanseolata
Yaldız ve ark. (2010)’un
bildirdiğine göre Güner ve ark.
(1987)
Plantago lanseolata
Yaldız ve ark. (2010)’un
bildirdiğine göre Güner ve ark.
(1987)

Sis dağı zirvesi
Bekçiler sapağı

Bekçiler yaylası
Kadırga yaylası
30.08.2002 Maçka
Ayaser tepesi
30.08.2002 Maçka
Üçgedik köyü yolu
Ayder–Kavron
31.08.2002 Rize–Çamlıhemşin
yaylası
01.09.2002 Çamlıhemşin
Mezri yaylası
01.09.2002 Çamlıhemşin
Kız Kalesi
Çatyaylası–Elevit
01.09.2002 Çamlıhemşin
yaylası arası
01.08.2002 Çamlıhemşin
Elevit yaylası

2

Bulunan bitkilerin türleri

Lamiaceae

30.08.2002 Maçka

17.02.2002

Rakım Bulunan bitkilerin
(m)
familyaları

Çamlıhemşin

Çiçekli yaylası

Çayeli

İncesırt köyü

İkizdere

Sivrikaya köyü

1840 Plantaginaceae

Samsun–Kavak
yolu

Elf istasyonu karşısı

120 Lamiaceae

Satureja hortensis

Apiaceae
Astraceae
Astraceae
210
Astraceae
Bracsicaceae
Caprifoliacea

Foeniculum vulgare
Achillea microntha (Ladik)
Tussilago farfara L.
Helichrysum graveolens
Nasturtium officinale
Sambucus ebulus

23.10.2002 Samsun ve çevresi

2250 Plantaginaceae

40

Plantaginaceae
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Gidilen tarih

Gidilen yer

Mevki

23.10.2002 Samsun ve çevresi

22.10.2002 Tekkeköy
27.10.2002 Tekkeköy
02.09.2003 Akdağ Yaylası
02.09.2003 Akdağ Yaylası
02.09.2003 Akdağ Yaylası
02.09.2003 Akdağ Yaylası
10.09.2003 Böğürtlen Dağı
10.09.2003 Böğürtlen Dağı
10.09.2003 Günören köyü
31.07.2004 Ordu–Çambaşı

Alibeyli köyü
Mağaralar mevki
N40 45 053
E35 53 066
N40 51 157
E35 53 066
N40 51 745
E35 53 060
N40 52 496
E35 52 128
Güllük mevkii
Kölemen camii
Taşova Yolu
N 40 52 758
E 37 53 956

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Chenopodiaceae Chenopodium botrys
Chenopodiaceae C. albüm
Cannabinaceae Humulus lupulus
Hypericaceae
Hypericum perforatum
Lamiaceae
Satureja hortensis
Lamiaceae
Melissa officinalis
Lamiaceae
Mentha longifolia
Solanaceae
Datura stramonium
Solanaceae
Physalis alkakengi
Astraceae
Tussilago farfara (Bafra)
Hypericaceae
Hypericum androsaemum
Lamiaceae
Mentha pulegium
Lamiaceae
Satureja hortensis
Lamiaceae
S. spicigera
Lamiaceae
Salvia sclarea
Liliaceae
Leucojum aestivum
Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis
Orchidaceae
Comperia comperiana
Orchidaceae
Dactylorhiza romana
Orchidaceae
Dactylorhiza osmanica
Orchidaceae
Himantoglossum afine
Orchidaceae
Ophrys spheggodes
Orchidaceae
O. mammosa
Orchidaceae
O. apifera
10–20 Orchidaceae
O. punctulata
Orchidaceae
O. purpurea
Orchidaceae
O. simia
Orchidaceae
O. morio
Orchidaceae
O. spitzelii
Orchidaceae
O. mascula
Orchidaceae
O. pallen
Orchidaceae
O. provincialis
Orchidaceae
O. palustris
Orchidaceae
O. laxiflora
Orchidaceae
Serapias vomeracea
Orchidaceae
Serapias feldwegiana
Orchidaceae
Steveniella satyrioides
Plantaginaceae Plantago lanceolata
Ruscaceae
Ruscus aculeatus
Urticaceae
Urtica pilulifera
250 Lamiaceae
Satureja spicigera
32 Lamiaceae
Satureja spicigera
1463 Lamiaceae

Thymus sp.

1478 Lamiaceae

Thymus sp.

1493 Lamiaceae

Thymus sp.

1370 Lamiaceae

Thymus sp.

900 Lamiaceae
850 Lamiaceae
200 Lamiaceae
Astraceae
Lamiaceae
236
Lamiaceae
Solanaceae

Satureja spigera
Satureja spigera
Satureja sp.
Matricaria chamomilla L.
Lamium sp.
Origanum vulgare
Atropa belladona
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Gidilen tarih

Gidilen yer

Mevki

31.07.2004 Ordu–Çambaşı

N 40 51 170
E 37 53 527

31.07.2004 Ordu–Çambaşı

N 40 73 053
E 37 93 480

31.07.2003 Ordu–Çambaşı
Ordu–Çambaşı

N 40 73 053
E 37 93 480
N 40 59 398
E 40 53 658

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Astraceae
Matricaria chamomilla L.
324 Lamiaceae
Origanum vulgare
Hypericaceae
Hypericum sp.
Scrophulariaceae Digitalis ferruginea
1534 Scrophulariaceae D. lanata
Astraceae
Carthamus sp.
Lamiaceae
Origanum vulgare
1534
Astraceae
Carthamus sp.
1798 Scrophulariaceae Digitalis ferruginea

31.07.2004 Ordu–Çambaşı

N 40 43 658
E 37 56 065

Astraceae
Urticaceae
Urticaceae
1840
Lamiaceae
Lamiaceae
Solanaceae

31.07.2004 Ordu–Çambaşı

N 40 57 643
E 38 36 633

1710 Lamiaceae

Thymus sp.

Hypericacea
Hypericacea
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Solanaceae
Astraceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Solanaceae
Lamiaceae
9
Lamiaceae
Lamiaceae
14
Lamiaceae
Lamiaceae
1138
Lamiaceae
Lamiaceae
1503
Lamiaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae

Hypericum lydium
H. orientale
Orchis coriophora
Orchis provincialis
Platanthera bifolia
Serapias feldwegiana
Steveniella satyrioides
Hyoscyamus nijer
Artemisia vulgaris
Hypericum androsaemum
H. xyloteifolium
H. lydium
H. bithynicum
H. tetrapterum
H. perforatum
Mentha pulegium
Origanum vulgare
Saturaje spicigera
Platanthera chlorantha
Orchis coriophora
Orchis purpurea
Steveniella satyrioides
Traunsteinera sphaerica
Physalis alkakengi
Calamintha sp.
Satureja spicigera
Mentha sp.
Origanum sp.
Thymus praecox
Thymus pseudopulegioides
Origanum sp.
Thymus pseudopulegioides
Hypericum tetrapterum
H. calycinum
H. xyloteifolium
H. venustum
H. linarioides
H. montanum
H. bithynicum

Ordu ve çevresi

Giresun ve çevresi

N 41 05 151
E 39 22 991
Trabzon–Demirtaş N 40 96 698
01.08.2004
yaylası virajı
E 38 61 358
N 40 73 943
01.08.2004 Trabzon Demirtaş
E 39 96 675
N 40 43 595
01.08.2004 Trabzon Demirtaş
E 39 58 471
31.07.2004 Trabzon–Çarşıbaşı

Trabzon ve çevresi
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Sonchus oleraceus
Urtica urens
Urtica dioica
Thymus sp.
Salvia sp.
Hyoscyamus sp.

Gidilen tarih

Gidilen yer

Samsun/Akdağ
Samsun/Akdağ
01.08.2004 Trabzon Demirtaş

01.08.2004

N 40 45
E 35 53
N 40 51
E 35 53
N 40 43 301
E 39 58 240

Trabzon–Ağaçbaşı N40 41 756
yaylası
E 39 58 380

Trabzon–Uzungöl
yaylası
Trabzon–Uzungöl
01.08.2004
yaylası
01.08.2004

01.08.2004

Mevki

N 40 48 777
E 40 30 692
N 40 41 190
E 40 36 061

Trabzon–Uzungöl N 40 38 028
yaylası
E 40 32 220

Rize–Anzer yaylası N 40 72 155
yolu
E 39 97 972
Rize–Anzer yaylası N 40 81 305
02.08.2004
yolu
E 40 51 347
02.08.2004

02.08.2004

Rize–Anzer yaylası N 40 68 637
yolu
E 40 60 092

03.08.2004 Anzer–Alçoğal

N 40 60 423

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Hypericaceae
H. orientale
Lamiaceae
Salvia sclarea
Lamiaceae
Saturaje spicigera
Lamiaceae
Mentha aquatica
Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis
Orchidaceae
Dactylorhiza saccifera
Orchidaceae
D. urvilleana
Orchidaceae
D. euxina
Orchidaceae
D. euxina var. Markowitschii
Orchidaceae
D. romana
Orchidaceae
Ophrys mammosa
Orchidaceae
O. sphegodes
Orchidaceae
O. apifera
Orchidaceae
O. sancta
Orchidaceae
O. tridentata
Orchidaceae
O. punctulata
Orchidaceae
O. stevenii
Orchidaceae
O. simia
Orchidaceae
O. morio
Orchidaceae
O. mascula
Orchidaceae
O. pallens
Orchidaceae
Platanthera bifolia
Orchidaceae
Serapias feldwegiana
Orchidaceae
Steveniella satyrioides
Orchidaceae
Traunsteinera sphaerica
Solanaceae
Atropa belladonna
Solanaceae
Hyoscyamus albus
Solanaceae
H. nijer
1463 Lamiaceae

Thymus pseudopulegioides

1478 Lamiaceae

Thymus praeox ssp. Coucasiecus

Lamiaceae
1720 Rosaceae
Scrophulariaceae
Hypericaceae
1803 Lamiaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
1740
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
2000
Liliaceae
Rosaceae
Solanaceae
Lamiaceae
1724
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
2095 Lamiaceae

Thymus praecox
Alcemilla vulgaris
Digitalis sp.
Hypericum sp.
Thymus praecox
Alchemilla sp.
Salvia sp.
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Salvia sp.
Mentha sp.
Salvia sp.
Origanum vulgare
Colchicum speciosum
Alchemilla
Atropa belladona
Origanum vulgare
Salvia sp.
Digitaliss ferruginea
Atropa belladona
Mentha sp.
Salvia sp. (beyaz çiçekli)
Thymus sp.
Alchemilla sp.
Salvia sp. (benzer tür)
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Gidilen tarih

Gidilen yer
arası

Mevki
E 40 50 82

03.08.2004 Anzer

N 40 55 733
E 40 50 727

03.08.2004 Anzer

N 40 54 882
E 40 50 497

03.08.2004 Anzer

N 40 58 707
E 40 52 175

Rize–İkizdere–
Kalkandere

Rize ve çevresi

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Papaveraceae
Papaver sp. (turuncu renkli)
Rosaceae
Alchemilla sp.
Hypericaceae
Hypericum sp.
2367 Lamiaceae
Thymus praecox
Papaveraceae
Papaver sp. (turuncu renkli)
Lamiaceae
Thymus sp.
Lamiaceae
Salvia sp. (beyaz çiçekli)
2696
Lamiaceae
Salvia sp.
Rosaceae
Alchemilla vulgaris
Hypericaceae
Hypericum perforatum L.
Lamiaceae
Thymus praecox
Liliaceae
Colchicum speciosum
Papaveraceae
Papaver nudicaule L.
2147
Plantago major (deniz
Plantaginaceae
seviyesinden farlı yüksekliklerde)
Polygonaceae
Poligonum cognatum
Urticaceae
Urtica dioica
Achillea millefolium (Yaldız ve
460 Astraceae
ark., 2010)
Mentha longifolia L.
1500 Lamiaceae
Yaldız ve ark. (2010)’un
bildirdiğine göre Birinci (2008)
Salvia glutinosa
0–50 Lamiaceae
Yaldız ve ark. (2010) bildirdiğine
göre Anşin (1980)
Colchicum autumnale L.
480–
Liliaceae
(İkizdere–Ayder) Yaldız ve ark.
600
(2010)
Galanthus ikariae L.
(Fındıklı–Gürcüdüzü–Çamlık
1000–
Amaryllidaceae Yaylası) Yaldız ve ark .(2010)’un
1100
belirttiğine göre Güner ve ark.
(1987)
85–
Anthemis tinctoria L.
Astraceae
1500
Yaldız ve ark . (2010)
200–
Artemisia vulgaris
Astraceae
250
(Ardeşen) Yaldız ve ark., 2010)
500–
Matricaria chamomilla L.
Astraceae
2000
(Yaldız ve ark., 2008)
Astraceae
Achillea millefolium
Tussilago farfara L.
(Ardeşen–Tunca Köyü–
400–
Çamlıhemşin–Aşağıvice, İkizdere–
Astraceae
750
Ilıca Köyü) Yaldız ve ark.
(2010)’un bildirdiğine göre Güner
ve ark. (1987)
Humulus lupulus
(deniz seviyesinden itibaren farklı
Cannabinaceae
yüksekliklerde) (Yaldız ve ark.,
2010)
Astragalus viciifolis L.
1300–
Fabaceae
(İkizdere) Yaldız ve ark. (2010)’un
1600
bildirdiğine Anşin (1980)
Hypericaceae
Hypericum androsaemum
Hypericaceae
H. xyloteifolium
Hypericaceae
H. bubleuroides
Hypericaceae
H. pruinatum
Hypericaceae
H. orientale
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Gidilen tarih

Gidilen yer

Mevki

04.08.2004 Artvin–Ardanuç

N 41 18 512
E 41 84 398

04.08.2004 Artvin–Ardanuç

N 41 06 631
E 42 08 642

04.08.2004 Artvin–Ardanuç

N 41 11 118
E 42 14 46

04.08.2004 Artvin–Ardanuç

N 41 06 408
E 42 09 556

04.08.2004 Artvin–Ardanuç

N 41 06 196
E 42 09 314

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Lamiaceae
Mentha aquatica
Lamiaceae
M. longifolia
Lamiaceae
M. pulegium
Lamiaceae
Saturaje spicigera (Hemşin)
Lilium monadelphum Bieb.
480–
(İkizdere–Dereköy) Yaldız ve ark.
Liliaceae
600
(2010)’un bildirdiğine göre Birinci
(2008)
200–
Malva sylvestris L.
Malvaceae
700
(Yaldız ve ark., 2010)
Orchidaceae
Dactylorhiza urvilleana
Orchidaceae
D. euxina
Orchidaceae
D. euxina var. Markowitschii
Orchidaceae
Ophrys apifera
Orchidaceae
O. sancta
Orchidaceae
O. tridentata
Orchidaceae
Srepias feldwegiana
Orchidaceae
Steveniella satyrioides
Orchidaceae
Traunsteinera sphaerica
Primula vulgaris Huds.
60 Primulaceae
(İyidere) Yaldız ve ark. (2010)
Digitalis ferruginea
300–
(Çamlıhemşin–Aşağıvice) Yaldız
Scrophulariaceae
500
ve ark. (2010)’un belirttiğine göre
Güner ve ark. (1987)
Physalis alkekengi L.
(İyidere–İkizdere–Güneyce)
30–310 Solanaceae
Yaldız ve ark. (2010)’un
bildirdiğine göre Güner ve ark.
(1987)
Datura stramonium
(Pazar–Fındıklı) Yaldız ve ark.
3 Solanaceae
(2010)’un belirttiğine göre Güner
ve ark. (1987)
Solanaceae
Atropa belladonna
600–
Urtica dioica
Urticaceae
2250
Yaldız ve ark. (2008)
Urticaceae
U. urens L.
Capparaceae
Capparis sp.
Gentianaceae
Gentiana sp.
Lamiaceae
Salvia sp.
Lamiaceae
Thymus sp.
634
Lamiaceae
Satureja hortensis
Lamiaceae
Teucrium sp.
Lamiaceae
Mentha sp.–1
Lamiaceae
Mentha sp.–2
Lamiaceae
Origanum vulgare
1178
Solanaceae
Physalis alkekengi L.
Lamiaceae
Origanum vulgare
Lamiaceae
Mentha sp.
1278
Lamiaceae
Melissa sp.
Solanaceae
Atropa belladona
Lamiaceae
Salvia sp.
1441 Lamiaceae
Thymus sp.
Lamiaceae
Origanum vulgare
Fabaceae
Astragalus onobrychis
1462 Hypericaceae
Hypericum sp.
Lamiaceae
Thymus sibthopii
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Gidilen tarih

Gidilen yer

Mevki

05.08.2004 Artvin/Şavşat
Artvin–Yusufeli
05.08.2004
yolu

N 41 16 007
E 14 98 197
–
N 41 09 696
E 41 58 454

Artvin–Yusufeli
yolu

N 41 08 715
E 41 55 808

05.08.2004 Artvin–Yusufeli

N 40 50 445
E 41 40 559

05.08.2004 Artvin–Yusufeli

N 40 50 460
E 41 32 332

05.08.2004 Artvin–Ardanuç

05.08.2004

05.08.2004 Artvin–Yusufeli
06.08.2004 Artvin–Hopa

N 40 50 490
E 41 32 330
N 41 14 503
E 41 93 365

Rakım Bulunan bitkilerin
Bulunan bitkilerin türleri
(m)
familyaları
Lamiaceae
Teucrium sp.
Gentiana lutea
Gentianaceae
333
Lamiaceae
Teucrium sp.
850 Lamiaceae
Thymus sibthopii
Capparaceae
Capparis spinosa
335
Lamiaceae
Nane (geniş yapraklı)
Apiaceae
Foeniculum vulgare
286 Lamiaceae
Thymus sp.
Lamiaceae
Satureja hortensis
Teucrium sp.
450– Lamiaceae
550 Lamiaceae
Thymus sp.
Apiaceae
Foeniculum vulgare
Caryophyllaceae Gypsophila paniculata
603
Lamiaceae
Salvia sp.
Lamiaceae
Satureja hortensis
Helichrysum orientale
Astraceae
635
lamiaceae
Satureja hortensis
307 Apiaceae

Artvin ve çevresi

06.08.2004

Trabzon–Arsin
Yorma tarafı

N 41 39 2
E 39 37 793

6

Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Solanaceae
Solanaceae
Apiaceae
Lamiaceae

Foeniculum vulgare
Hypericum bubleuroides
H. xyloteifolium
H. hirsutum
H. fissurale
H. nummularioides
H. marginatum
H. montanum
H. montbretii
H. bithynicum
H. orientale
Mentha longifolia
M. pulegium
Origanum vulgare
Saturaje spicigera (Borçka)
Anacamptis pyramidalis
Dactylorhiza iberica
D. romana
D saccifera
D. urvilleana
D. euxina
D. euxina var. Markowitschii
D. umbrosa
Orchis punctulata
O. purpurea
O. palustris
Platanthera bifolia
P. chlorantha
Traunsteinera sphaerica
Atropa belladonna
Hyoscyamus reticulatus
Foeniculum vulgare
Melissa officinalis

2000 yılında yayınlanmış olan Türkiye bitkileri kırmızı kitaba dayanarak, Hypericum
fissurale türü (CR) almakta olup, çok tehlikededir (yakın bir gelecekte yok olma riskindedir).
Yukarıdaki diğer bitkilerle ilgili herhangi bir uyarı söz konusu değildir. Ancak bu bitkilerin
günümüzdeki hali hazırda durumu tartışılır.
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Sonuç
Ekolojik ve topoğrafik faktörler dikkate alındığında bölgemiz önemli tıbbi ve aromatik
bitkilerin kaynağını oluşturmaktadır. Ancak bazı yerlerinde sıcaklığın Ege ve Akdeniz kadar
yeterli olmaması uçucu yağ ihtiva eden bitkiler için biraz dezavantaj olmaktadır. Bölgenin
bitkilerini iyi bir şekilde tespit etmek ve ekonomik değere sahip olanların üretimine geçmek bu
çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
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Stevia rebaudiana Bertoni Yapraklarından Steviol Glikozitlerin Endüstriyel
Üretim Yöntemleri
Mehmet Kenar¹, Osman Kola²–*
¹Çukurova Üniversitesi, Çukurova Yerleşkesi Teknokent Z–11, 01130 Sarıçam/Adana
²Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü, Adana
*okola@adanabtu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada ülkemizde ve dünya çapında stevia yapraklarından steviol glikozitlerin elde
edilmesine yönelik yapılan çalışmalar derlenerek ülkemiz koşullarında üretimi konusunda neler
yapılabileceği hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Stevia rebaudiana bertoni, steviol glikozitler, endüstri, üretim
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Altı farklı Salvia Türünün Antioksidan Kapasiteleri, Yağ Asidi
Kompozisyonları ve Herbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Mehmet Emre Erez¹–*, Süleyman Mesut Pınar², Osman Karabacak³, Mehmet
Fidan¹
¹Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Siirt
²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
³Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara
*emreerez@hotmail.com
Özet
Çalışmanın amacı farklı lokalitelerde yayılış gösteren 6 farklı Salvia türünün antioksidant
kapasitelerini ve yağ asidi kompozisyonlarının tespit edilmesidir. Bu amaçla çalışma materyali olarak
Salvia poculata Nabelek, S. palaestina Benth., S. siirtica Kahraman, Celep & Doğan, S. macrochlamys
Boiss. & Kotschy ex Boiss., S. syriaca L., ve S. montbretii Benth. türleri kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca
yüksek antioksidant etki gösteren Salvia poculata türünün herbisidal etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda
bitki eksraktı Portulaca oleracea L. yabancı otunun çimlenmesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Antioxidant Capacity, Determination of Fatty Acid Composition and Herbicidal Activity of Six
Different Salvia Species
Abstract
The aim of the study is to determine the antioxidant capacity and the fatty acid the composition of
six different Salvia species growing in different localities. For this purpose Salvia poculata to Nábělek, S.
palaestina Benth., S. Siirtica Hero, Celebi & Dogan, S. macrochlamys Boiss. & Kotschyi ex Boiss., S.
syriaca L., and S. montbretii Benth. Species were used as testing material. Also herbicidal effect of Salvia
poculata was investigated because of it’s high antioxidant effects. In this context, the seeds of Portulaca
oleracea L. weed were investigated for activity of germination inhibition.
Methanol extracts of salvia species (0.125 to 2 mg/ml) were investigated by spectrophotometrically
for evaluation of the antioxidant effects, total phenolic, total flavonoid content, DPPH scavenging, Fe
chelating and Ferric reduction effects. Fatty acid composition of all salvia species were analyzed by gas
chromatography. Also germination effect of Salvia poculata was performed on petri dishes.
According to the results depending on the secondary metabolites compositions Salvia species were
found to show different antioxidant capacity. And also according to the localities and ecological
conditions species were contain different concentrations of type of fatty acids. Finally Salvia poculata
extracts shown significant germination inhibition of seeds on common purslane.
Many Salvia species are known and popularly used as aromatic medicine in worldwide. We
believe that this study will contribute to the potential of Salvia species.
Anahtar Kelimeler; Salvia, Antioxidant capacity, Fatty acids, Herbicidal effect

Giriş
Geleneksel halk ilaçları arasında ada çayı adıyla bilinen bitkiler genellikle Salvia ve
Sideritis cinsine ait türlerdir. Oldukça iyi tanınan Salvia cinsinin adı da etimolojik açıdan
Latince “iyileşmek” anlamına gelen Salvare’den gelmektedir.
“Adaçayı, dağ çayı ve yayla çayı” gibi isimlerle ülkemizde bilinen türler Salvia L. ve
Sideritis L. cinsleri altında toplanmakta ve çoğu zaman “adaçayı” olarak satın alınan bitkisel
ürünleri içermektedir (Yılmaz ve Güvenç, 2007).
Türkiye’de doğal olarak 96 Salvia türü yetişmektedir ve bunların yaklaşık yarısı ülkemiz
için endemiktir (Hedge, 1982). Ülkemizde adaçayı olarak bilinen bitkilerin dâhilen ve haricen
çok sayıda geleneksel kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında sindirim sistemi (iştah
açıcı, gaz söktürücü, mide ağrılarını giderici), solunum sistemi (öksürük kesici, bronşit ve
astıma karşı), bağışıklık sistemi (enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, antiseptik, yara
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iyileştirici), ağrı kesici ile ilgili durumlardaki kullanımlar kaydedilmiştir (Bayram, 2001; Küpeli
ve ark., 2007).
Materyal ve Yöntem
1. Ekstraktların hazırlanması: Bitki örnekleri uzman sistematikçiler tarafından teşhis
edildikten sonra, kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarına ayrılarak toz, kir, zararlılar ve
kontaminasyonlardan arındırılmak amacıyla, musluk suyunu müteakip saf su ile birer birer
yıkandı. Laboratuvar ortamında serilen kurutma kağıtları üzerine yerleştirilen bitki kısımları,
yöre halkının bitkisel ilaç elde etmek için kullandığı gölgede havayla kurutma yöntemi ile
kurutuldu.
14–20 gün boyunca gölgede kurutulan bitki kısımları eldiven kullanılarak küçük
parçalara ayrıştırıldı. Numunenin çözücü ile daha iyi bir şekilde etkileşmesini sağlamak
amacıyla bitki parçacıkları, öğütücü yardımı ile toz materyal haline getirildi. Eleklerden
geçirildikten sonra aynı boyutlara getirilen bitki materyalleri analiz işlemlerine başlanana kadar,
+4°C’de muhafaza edildi. Bitkilerin Crude Extract Olarak hesaplanmaları yapılarak tüm
ekstraklar aynı konsantrasyon olacak şekilde sulandırıldı (1 mg/ml). Çözgen olarak metanol
solventi tercih edildi. Yapılan Antioksidan, yağ asidi ve herbisidal etkiler için ise farklı
metodolojiler kullanıldı.
2. Total Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi: Ortamda fenolik maddenin bulunması
durumunda FCR (Folin–Ciocalteu) ilavesiyle 760 nm’de maksimum absorbans veren ürünler
oluşmaktadır. Absorbanstaki artış fenolik madde miktarıyla orantılıdır. Slinkard ve Singleton
(1977).
* 1 ml Ekstrakt (Hazırlanan her konsantrasyon için ayrı)
* 1 ml FCR (Folin–Ciocalteu) ilave edilir. 3 dakika Oda sıcaklığında bekleme
* 1 ml doygun (0.2 M veya %5) Na2CO3 İlave edilir. Bu aşamada köpürme ve yeşil renk
oluşumu beklenir.
* 10 ml distile su eklenir. 90 dakika oda sıcaklığında karanlıkta inkübasyona bırakılır.
760 nm dalga boyunda absorbans alınır. Kör numune, 1 mL FCR üzerine, 3 mL %2’lik
Na2CO3 eklenmiş ve 50 mL’ye kadar distile su ile seyreltilerek hazırlanırken
*standart ise (gallik asit), 0.05 mg/mL, 0.1 mg/mL, 0.25 mg/mL, 0.5 mg/mL ve 1 mg/mL’lik çözeltileri
ile hazırlanmıştır.
(R²=0.995) Absorbans =0.001 × Total fenol [gallik asit eş değerlikli (μg)]–0.0154.
3. Total Flavonoid İçeriklerinin Belirlenmesi: Flavonoid içeriğinin AlCl3 ile verdiği
reaksiyonun 419 nm dalga boyunda okunması sonucu yapılan çalışmaya dayanır.
* 1 ml Ekstrakt (Hazırlanan her konsantrasyon için ayrı). 1.5 ml %10 AlCl3.6H2O ekle
* İyice çalkala. 10 dakika bekle. 415 nm dalga boyunda okuma.
Kör: 5 ml metanol; Regresyon;Quercitin standardına göre ayarlandı.
4. DPPH Aktivitesi: Hazırlanan DPPH çözeltisi 517 nm’de maksimum absorbans
gösteren koyu mor bir renk oluşturur. Bu DPPH çözeltisine antioksidan madde veya maddeler
içeren bir solüsyon katıldığında bu koyu mor renk zamanla rengini kaybetmeye başlar. Buda
antioksidan maddelerin DPPH radikalini söndürdüğünün kanıtıdır.
* 1 ml Ekstrakt (Hazırlanan her konsantrasyon için ayrı), 4 ml DPPH çözeltisi ekle
* İyice karıştır. 30 dakika karanlıkta inkübasyon, 517 nm’de absorbanslar ölçülür.
* DPPH scaving: Yüzde inhibisyon = (AK–A1) / AK × 100
(AK : Kontrol Absorbansı, A1 : Numune Absorbansı)
Kontrol için; 4 ml DPPH + 1 ml metanol; Kör için 5 ml metanol
5. Demir Şelatlama Aktivitesi: Demir iyonlarının indikatörü olan ferrozinin demir
iyonlarıyla kompleks oluşturarak solüsyonun magenta rengini almasına sebep olur ve bu
solüsyon 562 nm’de maksimum absorbans verir.
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* 1 ml Ekstrakt (Hazırlanan her konsantrasyon için ayrı), 0.05 mL’lik 2 mM’lık FeCl2
solüsyonuna ekle, 5 mM’lık 0.2 mL ferrozine (C20H13N4NaO6S2) ekle
* Toplam hacim kullanılan çözücü ile 5 mL’ye tamamla. 10 dk. oda sıcaklığında bekle
* 562 nm’de absorbans değerler oku. Kontrol çözeltisi ;200 μL ferrozin (5 mM) üzerine
50 μL FeCl2 (2 mM) ve 3.75 mL çözücü ilave et ve 562 nm’de spektrofotometrik olarak
ölçülmüştür.
Kör; 0.05 mL FeCl2 + 4 mL solvent
6. Yağ asidi Kompozisyonları: Yağ asidi bileşimi için bitki örnekleri yabancı
maddelerinden temizlendikten sonra laboratuvar değirmeninde öğütülmüş ve soğuk
ekstraksiyonla (Soxhlet) ile yağları (Kloroform) elde edilmiştir.
Yağların yağ asidi çeşit ve miktarları Amerikan Yağ Kimyagerleri Cemiyetince (AOAC)
resmi metot olarak kabul edilen “Gaz Kromatografisi” yöntemi uygulanarak belirlenmiştir
(Anonim, 1990). Bu yöntemin uygulanabilmesi için yağ örneklerinin metil esteri formuna
dönüştürülmesi gerekir. Bunun için ağzı tıraşlı bir balona 0,15 g yağ tartılmış, üzerine %2’lik
metanollü NaOH çözeltisinden 4 mL ilave edilmiştir.
Balonun içine kaynama taşı atıldıktan sonra geri soğutucuya bağlanmıştır. Bu şekilde su
banyosu üzerine yerleştirilmiş ve burada 10 dakika tutularak sabunlaşma gerçekleştirilmiştir.
Sonra soğutucunun üzerinden 5 mL BF3–metanol çözeltisi ilave edildikten sonra 2 dakika
su banyosu üzerinde kaynamaya bırakılmıştır. Soğutucunun üzerine bu defa n–heptan ilave
edilerek 1 dakika daha kaynatılmıştır. Soğutucudan ayrılan balona 3–4 ml doymuş NaCl
çözeltisi ilave edilmiş ve balon birkaç kez alt üst edilerek karıştırılmıştır.
Balon içeriği bir ayırma hunisine alınmış ve faz ayırımı için bekletilmiştir. Ayrılan üst
fazdan bir kısım alınarak susuz sodyum sülfat ile kurutulduktan sonra ağzı sıkıca kapatılabilen
bir şişeye konmuştur (Anonim, 1990).
Yağ asidi cinslerinin belirlenmesi; yağ asidi referansları yani standartlarıyla elde edilen
kromatogram piklerinin alıkonma zamanları, metil esteri formuna dönüştürülmüş yağ
örneklerinin kromatogram piklerinin alıkonma zamanları ile karşılaştırılarak yapılmış, %
oranları ise integratör çıktılarının düzeltilmiş verilerinden hesaplanmıştır.
7. Herbisidal Etki: Çalışma sonucunda elde edilen verilere bağlı olarak diğer adaçayı
türlerine göre daha yoğun etki gösteren Salvia poculata ekstraktı yaygın bir yabancı ot türü olan
Portulaca oleracea (semiz otu) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi çalışılmıştır. Salvia
türünün allelopatik etkisi çalışılarak doğal herbisit potansiyeli araştırılmıştır. Su ve metanol ile
farklı yüzdelerde hazırlanan bitki ekstraktları bir gece boyunca çalkalayıcı bekletilerek, elde
edilen çözeltilerin çimlenme inhibisyonları araştırılmıştır.
Sonuçlar
Total Fenolik içerikleri: Pizzale ve ark. 2011 Yaptıkları çalışmada adaçayı bitkilerinin
ortalama Fenolik içeriklerini 102.3 ±15.4 olarak hesaplamıştır. Bu artış bitki türü ve ekolojik
etkenlerden kaynaklanmış olabilir.
Bitki ekstraktı
S. poculata
S. palaestine
S. siirtica
S. macrochlamys
S. syriaca
S. montbretti

TP (Total fenolik) GAE (μg/mg)
132.12 ± 9.18
159.14 ± 14.46
102.17 ± 11.23
178.14 ± 15.12
95.14 ± 6.13
5.12

Total Flavonoid İçerikleri: Papageorgiou ve ark. 2011. Yaptıkları çalışmada
Yunanistan’daki Salvia türlerindeki flavonoid içeriklerinin mevsimlere ve gelişimsel döneme
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göre farklılıklar gösterdiğini tespit etmişlerdir. Farklı gelişim dönemlerinde alınan türlerdeki
değişimler bu durumdan kaynaklanmış olabilir.
TP (Total fenolik) QE (μg/mg)
201.76 ± 12.143
126. 96 ± 9.65
98.965 ± 12.16
184. 76 ± 17.123
65. 124 ± 8.95
± 9.65

Bitki ekstraktı
S. poculata
S. palaestine
S. siirtica
S. macrochlamys
S. syriaca
S. montbretti

DPPH Aktivitesi: DPPH aktivitesi incelenirken radikallerin %50’sini süpürmesi için
gerekli madde miktarına göre hesaplanır. EC50. Şenol ve ark. Yaptığı çalışmada en yüksek
süpürme oranı %93.23 ile Salvia fruticosa bulunmuştur.
Bitki Ekstraktı
S. poculata
S. palaestine
S. siirtica
S. macrochlamys
S. syriaca
S. montbretti

Radical scavenger (%)
91.20 ± 1.25
95.32 ± 2.34
94.89 ± 5.43
96.08 ± 4.76
93.46 ± 5.89
95.71 ± 6.98

DPPH RSA EC50 (mg/mL)
0.32 ± 0.001
0.14 ± 0.001
0.16 ± 0.001
0.09 ± 0.001
0.23 ± 0.001
0.12 ± 0.001

Demir Şelatlama Aktivitesi: EDTA’ya karşı yapılan demir şelatlama aktivitesinde
(97,66±0,2970) Salvia ekstraktlarının yüksek şelatlama aktivitesi gösterdiği fark edildi.
Bitki Ekstraktı
S. poculata
S. palaestine
S. siirtica
S. macrochlamys
S. syriaca
S. montbretti
Yağ asidi
1. Butyric Acid
2. Caprylic Acid
3. Lauric Acid
4. Tridecanoic Acid
5. Myristoleic Acid
6. Pentadecanoic Acid
7. Pentadecenoic Acid
8. Palmitic Acid
9. Palmitoleic Acid
10. Heptadecanoic Acid
11. Cis–heptadecenoic acid
12. Stearic acid
13. Elaidic acid
14. Oleic acid
15. Linolelaidic acid
16. Linoleic acid
17. Arachidic acid
18. Cis–eicosenoic acid
19. γ–linolenic acid

S. poculata
11,154
0
0
1,074
0
0
0,474
10,716
0,686
0
1,551
1,661
2,999
2,176
0
38,234
7,045
0,979
1,962

Demir Şelatlama (%)
81.12 ± 1.23
78.62 ± 7.22
82.7 ± 6.54
68.61 ± 5.23
93.66 ± 6.45
85.86 ± 8.65
S. palestina
0,464
4,074
0
0,558
0,206
0
19,51
2,357
0
0,273
20,625
0,519
8,345
1,686
6,967
4,717
1,61
0,495
10,912

S. siirtica
0,354
9,405
0
1,982
0,284
6,669
0
8,056
2,935
0
13,607
1,168
0
6,093
1,975
24,527
5,514
0
4,135
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S. macro.
0,318
7,58
6,584
3,137
0
5,125
0
6,635
1,842
0
19,634
2,081
5,713
2,928
0
14,849
3,999
1,747
6,802

S. syriaca
0
0
9,85
0,512
0
1,877
0
7,233
0
0
11,746
1,449
1,998
4,471
0
25,92
6,683
4,762
8,948

S. montbertii
0
0,327
0
1,048
0
0
0
12,1
0
0
0,792
2,155
4,984
8,132
0
66,174
3,34
0
0

Yağ asidi
20. Heneicosanoic acid
21. Cis–eicosadienoic acid
22. Behenic acid
23. Ciseicosatrienoic acid
24. Erucic acid
25. Cis–eicosatrienoicid
26. Arachidonic acid
27. Tricosanoic acid
28. Lignoceric acid

S. poculata
0
0
0
0
0,662
3,78
3,094
0
11,753

S. palestina
0,435
0,28
5,363
0
2,559
1,618
1,974
3,908
0

S. siirtica
0,319
0
0,275
0,353
0
1,475
5,252
0
5,622

S. macro.
0,722
0
0,506
0,402
0,382
1,55
4,45
0
3,014

S. syriaca
1,118
1,288
0,194
0
7,036
0,887
2,062
1,966
0

S. montbertii
0
0
0
0
0
0
0
0,948
0

Yağ asitleri GC ile yapılan analizlerde toplam 28 çeşit yağ asidine rastlanılmıştır.
Herbisidal etki
 Yabancı ot mücadelesinde sentetik kimyasalların yerine doğal ürünlerden elde edilen
bileşiklerin kullanılması düşünülmektedir.
 Bitki birliklerinin birbirleri ile olan rekabetleri sırasında çevreye saldıkları maddelerin
doğal mücadele için kullanılması, sentetik herbisit ve pestisitlerin olumsuz etkilerini
azaltacaktır.
 Ekstrakt uygulaması %1 konsantrasyonda çimlenme yüzdesini %3’e kadar düşürmüştür.
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Tıbbi ve Aromatik Bitki İşletmelerinin Yapısal Analizi
Muharrem Gölükcü*, Haluk Tokgöz, Ramazan Toker, Mehmet Ali Çelikyurt,
Saadet Tuğrul Ay
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 Antalya
*muharrem98@yahoo.com
Özet
Tıbbi ve aromatik bitkilerin fonksiyonel özelliklerinin anlaşılması ve sağlıklı beslenme bilincinin
artmasına paralel olarak tüketim ve ticareti sürekli olarak artmaktadır. Ülkemizin Batı Akdeniz Bölgesi de
bu bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler ticari olarak
bitkisel drog olarak değerlendirmesinin yanında başta uçucu yağ olmak üzere elde edildiği kaynağa göre
farklı ürünlere işlenmektedir. Ancak ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin mevcut işleme sanayi henüz
istenilen düzeye ulaşamamıştır. Sektörün gelişme kaydedebilmesi ve mevcut sorunlarının giderilmesi için
öncelikle bu sorunların ve yaşanılan eksikliklerin doğru bir şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir.
Hâlihazırda sektörün mevcut durumunu gösterir bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Yapılan bu çalışma
kapsamında sektörde yaşanan, idari, fiziki, yapısal, yasal sorunlar belirlenmiş, çözüm yolları araştırılmış,
bölgesel anlamda sektörel envanter ortaya çıkarılmış, firmaların işleme yöntemleri, eksiklikleri, ihtiyaç
duydukları destekler, belirlenerek sektörün, araştırma yapan ve destek sağlayacak kuruluşların
bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi–aromatik bitkiler, yapısal analiz, Batı Akdeniz
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Farklı Kurutma Tekniklerinin Safran (Crocus sativus)’ın Kalitesine Etkileri
Nejla Çalışkan*, İsmail Kara
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir
*nejlacaliskan@gktaem.gov.tr
Özet
Safran Crocus sativus L. türünün kurutulmuş stigmalarına verilen addır ve bitkisi de bu adla
isimlendirilmektedir. Güzel koku, tat ve renk vermesi nedeniyle, besinlerde ve içeceklerde yaygın
biçimde tüketildiği gibi, bazı hastalıkların tedavisi için, eczacılıkta ilaç üretiminde de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kullanım alanları itibariyle dünyada safrana olan talep oldukça yüksektir.
Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri olduğu için kalitesi büyük önem taşımaktadır.
Tüketici büyük miktarda ücret ödeyerek aldığı safranın kaliteli, sağlıklı ve hijyenik olmasını istemektedir.
Safranın kalitesi crosin (renk), picrocrosin (tat) ve safranal (aroma) sekonder metabolitlerin oranıyla
ölçülmektedir. Hasat sonrası yapılan kurutma işleminin bu maddelerin miktarlarını ve kalitesini etkilediği
bilinmektedir. Dünyada safranın kurutulmasında farklı yöntemler kullanılmakta (geleneksel, fırında,
mikro dalgada, dondurarak kurutuma gibi) ve bu yöntemlerin safranın kalitesine etkileri farklı olmaktadır.
Bu çalışmada; Dünyada ve ülkemizde safranın kurutulmasında hangi yöntemlerin kullanıldığı,
kullanılan bu yöntemlerin safranın kalitesine etkilerinin neler olduğu açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, kurutma teknikleri, kalite
Effect of Different Drying Methods on Saffron Quality
Abstract
Saffron, the dried stigmas of Crocus sativus L. is the name given them to and also the plant is
called by this name. Perfume, flavor and color due to, foods and beverages as a widely consumed, for the
treatment of certain diseases, are widely used in the production of pharmaceutical drugs. Therefore the
use of space in the world, the demand for saffron is quite high.
Saffron is one of the world’s most expensive spices, so that is of great importance for the quality.
Consumer taken by paying a large amount of high quality saffron wants to be healthy and hygienic.
Saffron quality as measured by levels of secondary metabolites, crocin (color), picrocrocin (taste), and
safranal (aroma). Harvesting of the drying process and the amount of these substances are known to affect
the quality. In the World, different methods are used for drying of saffron (conventional, baked,
microwaved, to freeze–drying) and the effects of these methods are slightly different from the quality of
saffron.
In this study; in the world and in our country, of which method is used for drying of saffron,
saffron is used to the quality of the effects of these methods is explained what is happening.
Keywords: Saffron, Crocus sativus, drying methods, quality

Giriş
Safran Crocus sativus L. türünün kurutulmuş stigmalarına verilen addır ve bitkisi de bu
adla anılmaktadır. Safran (Crocus sativus L.), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda
çiçek açan, soğanlı bir kültür bitkisidir. Crocus cinsinin dünyada 80 kadar, ülkemizde ise 18’i
endemik olmak üzere 32 türü mevcuttur. Bazı türlerin sayıları 2 ile 10 arasında değişen alt türü
de bulunmaktadır. Crocus türlerinin bir kısmı sonbaharda bir kısmı da ilkbaharda çiçek
açmaktadır. Bu türlerden 30 kadarı süs bitkisi olarak yetiştirmektedir (İpek ve ark., 2009).
Anadolu’da, 19. yüzyıl ortalarına kadar, safran tarımının geniş alanlarda yapıldığı
anlaşmaktadır. Kayıtlara göre Anadolu’da safran tarımı yapılan yerler, başta Safranbolu olmak
üzere İstanbul, İzmir, Tokat, Adana ve Şanlıurfa’dır. Safranbolu’da 40 kadar köyde safran
tarımı yapıldığı bilinmektedir (Arslan, 1986; Gümüşsuyu, 2002).
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20. yüzyılın başlarından itibaren, ekonomik güçlükler ve işgücü yetersizliği gibi önemli
etkenler nedeniyle, safran tarımında gerilme başlamış ve ihraç eden ülke durumumdan, ithal
eden ülke durumuna gelinmiştir. Fiyatının yüksek olmasına bağlı olarak safran yetiştiren ve
ürününü ihraç eden ülkeler, önemli oranda döviz girdisine sahiptir. Ancak ekonomik anlamda
bu denli önemli olan bitkinin üretimi, ülkemizde ne yazık ki hemen hemen yok denecek kadar
gerilemiş durumdadır. Geçmişte, Safranbolu’nun 40 kadar köyünde yetiştirilen bitki, bugün
Davutobası, Yörük, Aşağıgüney, Geren, Yazıköy ve Değirmencik olmak üzere altı köyde,
yaklaşık 15000 m²’lik bir alanda yetiştirilmektedir (Anonim, 2014).
Bugün dünyada, safran yetiştirilen, önemli ülkeler, sırasıyla İran, İspanya, Keşmir
(Hindistan ve Pakistan), Yunanistan Azerbaycan, Çin, Fas, Meksika, Libya ve Avusturya’dır.
İran, dünyada en çok Safran üreten (150–200 ton) ve ihraç eden ülkedir.
Safran çok eskiden beri yetiştirilen önemli bir ilaç, baharat ve boya bitkisidir. Kullanım
alanları dikkate alındığında, dünyada safrana olan talep yükselmektedir. Dünyadaki talebin fazla
oluşunun yanında, ekonomik değerinin de oldukça yüksek olması, safran tarımını önemli
duruma getirmektedir. Günümüzde Dünya ekonomisinde altına eşdeğer olarak kabul edilen,
ancak ne yazık ki nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan safran tarımını tekrar
canlandırmamız, başarı sağlamamız ve üretimini artırarak yurt dışı ile rekabet edebilmemiz, onu
tanımamıza ve bitkinin ekolojik (yetişme) şartlarını bilmemize bağlıdır. Ancak, safran üretimini
arttırmak için, sadece yetişme şartlarını dikkate alarak alanını genişletmek yeterli değildir.
Safran üretiminde hasat ve hasat sonrası kurutma işlemleri oldukça önemlidir. Zira ihracatımızın
düşme nedeni sadece üretim alanının daralması değil, aynı zamanda geleneksel ama doğru
olmayan hasat ve kurutma metodunun da yaygın olmasıdır. Yanlış uygulamalar sonucunda alıcı
ülkeler kalite düşüklüğü nedeniyle ülkemizden yaptıkları ithalatı kesmekte başka ülkelere
yönelmektedir. Bu bağlamda safran tarımında yurt dışı ile rekabet edebilmemiz ve üretiminde
başarı sağlamamızın bir şartı da üretim alanının arttırılmasının yanı sıra, bilimsel toplama ve
kurutma metotlarının uygulanmasıdır.
Bu çalışmada dünyada safranın kurutulmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerin
neler olduğu ve bu yöntemlerin safranın kalitesine olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
Safran’ın Botanik Özellikleri
Safran, süsengiller (iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan soğanlı bir kültür
bitkisidir. Toprak üstü kısmı tek yıllık, toprak altı kısmı çok yıllıktır. Safran triploit (2n=24) bir
bitkidir, kısır olduğundan meyve ve tohum üretmez, soğan ile çoğaltılır. Toprak altındaki soğan
kısmı üç yıl süresince her yıl filiz vererek yeni bitkiyi oluşturmaktadır. Bu soğanlar, küre
şeklinde, üstten ve alttan hafif basık, çevresi kahverengi kabuklarla örtülmüş durumda,
büyüklüğü 2–4 cm çapındadır (Vurdu ve ark., 2004).
Toprak üstündeki kısmında, her bir soğandan 6–7 yaprak çıkmakta, iğne şeklinde, ince
uzun bu yapraklar 20–55 cm uzunluğa erişebilirler. Ekim ayından Hazirana kadar toprak
üstünde kalırlar. Yaprak gelişimi ile birlikte, köklerde gelişir ve yavru soğanlar oluşur. Çiçekler
yaprakların gelişmesinden önce açmaya başlar ve her bir bitkiden ortalama 7–8 adet çiçek
alınmaktadır. Çiçekler viyole (mor) renkli olup, Çiçekte üç adet erkek organ bulunmaktadır.
Erkek organlar sarı renktedir. Çiçeğin asıl önemli olan organı, dişi organdır. Bir adet olan dişi
organ yumurtalık (ovary), yumurta borusu ve tepecik (stigma)’dan oluşmaktadır. Tepecik kısmı,
uzunlukları 2,5–3,5 cm olan, flament de denilen, ipliksi görünüşlü olarak üç parçaya ayrılır.
Tepecik (stigma) koyu kırmızı renktedir. Bitkinin yararlanılan organı, işte bu üç parçalı olan
tepecik kısmıdır
Safran, yazın uzun bir uyku dönemine girer. Aktif büyüme dönemi ise sonbahardadır.
Çiçeklenme dönemi de sonbaharda olmakta, kış ve ilkbaharda ise kısa bir gelişme dönemi
bulunmaktadır. Bitkinin yaz mevsiminde toprak üstü kısmı kurur ve toprak altında uyku
durumunda olan soğanlar bulunur. Yaz mevsiminden sonra bitki tekrar yapraklarını oluşturmak
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için gelişme dönemine girer ve beyaz kılıf içerisinde çiçeklenme oluşmaya başlar. Bu dönemde
ana (tohumluk olarak dikilen) soğan emilerek tüketilir ve yavru soğanlar üretilir. Soğanın
üzerinde tomurcuklar bulunmaktadır (Arslan, 1986; Gümüşsuyu, 2002).
Bileşimi ve Etken Maddesi
Safran genel olarak %15–16 su, %10–14 protein, %13–14 şeker, %6–7 nişasta, %9–10
gamlar ve dekstrin, %6–7 pentozlar, %5–8 kül, %4–5 lif, %0.8–1 uçucu yağ, %8–13 bitkisel
yağdan (palmitik, stearik, laurik ve oleik asitler) oluşmaktadır. Safran ayrıca B2 vitamini ve B1
vitaminleri ile Ca, Fe, P, Na ve K gibi mineraller de içermektedir (Peter, 2001). Ayrıca
kamferol, mirisitin, kuersetin, apigenin, luteolin ve tirisin safranda bulunan fenolik yapıdaki
bileşiklerdendir (Williams ve ark., 1998).
Safran renk özelliğini esas olarak cis ve trans şeklinde bulunan krosinlerden almaktadır.
Krosin sülfirik asit yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıdan mavi renge doğru değişim
göstermektedir. C44H64O24, krosinin moleküler formülüdür (Peter, 2001). Krosin, trans–krosetin
(di–(β–D–gentiyobiyosil)) esteridir α–krosin, kuru safran kütlesinin %10’undan fazlasını
oluşturan bir pigmenttir.
Safranın rengi ile birlikte kalitesini etkileyen diğer özellikleri ise tadı ve aromasıdır. Bu
bağlamda pikrokrosin (C16H26O7) safrana acılık veren, safranal da aromadan sorumlu olan
bileşiktir. HTTC (4–hydroxy–2,6,6–trimethyl–1–carboxaldehyde–1–cyclohexene) aglikonunun
renksiz glikoziti olan pikokrosin, safranın tattan sorumlu olan ana bileşenidir ve kuru safranın
%4’ü kadarını oluşturur. Safranın acılık bileşeni olan pikokrosin asit, alkali, ısı ve enzim etkisi
ile HTTC’ye, HTTC’de asit safranın uçucu yağının ana bileşeni ve aromadan sorumlu olan
safranala dönüşmektedir. Safranal pikrokrosinden daha az keskindir ve bazı örneklemelerde
kuru safranın uçucu bölümünün %70’ini oluşturur. Safranın rengi, aroması ve tadından sorumlu
olan bu bileşikler yoğun olarak stigmasında bulunmaktadır (Baydar, 2005; Peter, 2001;
Azarabadı, 2011).
Safran’ın Kullanılma Alanları;
1. Boya Sanayi: Geçmişte, boyama islerinde, kumaş ve halı ipliklerinin boyanmasında
geniş, olarak kullanılmıştır. Boyama gücünün çok yüksek (kendi ağırlığının 100 bin katı kadar)
ve hoşa giden parlak sarı renk vermesine rağmen, pahalı madde olması nedeni ile bugün genel
olarak boyama için kullanımı çok azalmıştır. Sentetik boyalar çok daha ucuz olduğu için
safranın yerini almış bulunmaktadır.
2. İlaç Sanayi: Safran ile üretilen ilaçların, halk hekimliğinde; kalp çarpıntısı, nefes
zorluğu, gut ağrıları, iştahsızlık, uykusuzluk, bronşit, sindirim bozukluğu ve iktidarsızlık gibi
rahatsızlıklarda kullanıldığı belirtilmektedir.
Safran, ayrıca kanser araştırmalarında önemli oranlarda kullanılmaktadır. Örneğin,
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, İspanya, Fransa, Romanya ve İngiltere’de yapılan
kanser araştırmalarında, fareler üzerindeki denemelerden, bazı kanser türleri için umut verici
sonuçlar alındığı belirtilmektedir.
3. Gıda Sanayi: Ülkemizde lokum ve zerde gibi tatlılarda ve safranlı pilav yapımında
kullanılan safranın, ülkemiz dışında, gıda sanayinde kullanılma alanı ise çok geniştir. Çorba
çeşitlerinden et kızartmalarına ve etli yemeklere, tatlılardan tuzlulara, hamur islerinden
kurutulmuş meyvelerin renklendirilmesine kadar, yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin,
yemeklerde ve tatlılarda renklendirici ve tatlandırıcı olarak kullanıldığı gibi; hamur, makarna,
peynir, tereyağı, sucuk, salam ve sosiste renklendirici; sıcak ve soğuk içeceklerde ve hatta bazı
içki çeşitlerinde renklendirici ve tatlandırıcı olarak hazırlanmasına ait kitaplar yayımlanmıştır.
Safranlı besinlerin fiyatı, eşdeğerde olan çeşitlerine göre daha yüksek olmaktadır.
4. Kozmetik sanayinde: Günümüzde de safran pek çok ünlü parfüm markalarına ait
ürünlerin temel bileşenlerindendir. Bazı tütsü çeşitlerinde de kullanılan safranın kozmetik
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endüstrisinde kullanımı içerdiği aktif bileşikler ve kozmetik formülasyonlarında doğal ürünlerin
kullanım eğiliminin artmasına bağlı olarak hızla artmaktadır (Peter 2001). Ayrıca safranın
kozmetik preparat olarak bazı saç toniklerinde yer aldığı belirtilmektedir.
Kalite Faktörleri
Pahalı ve kıymetli olan safrana yapılan hilelerin önüne geçebilmek ve safranı kalite
olarak kategorilendirmek amacıyla ISO (3632–1; 1993) bir standart yayınlamış ve buna göre
safranın fiziksel ve kimyasal olarak kalite standartları belirlenmiştir.
Safranın Kurutulması
Safranda toplanan stigmaların kurutulması kaliteyi etkileyen en kritik aşamadır.
Stigmanın, en yüksek kaliteye sahip olduğu devre, ilk hasat edildiği andır. Önemli olan, hasat
sırasında çiçeğin sahip olduğu kalitenin korunmasıdır. Bunun için safranın bünyesindeki suyun
bir an önce kurutma işlemi ile uzaklaştırılması gerekmektedir (Koç, 2012).
Eğer zamanında ve tam bir kurutma yapılmazsa üründe küflenme ve bozulmalar meydana
gelmektedir. Kurutulmuş ve kontamine olmamış stigmalar depolanabilir ve pazarlanabilir hale
gelmektedir (Azarabadı, 2011)
Kurutma işlemi, safran özelliğini kazandığı evredir. Bu uygulamada stigmanın kimyasal
özelliklerinin bir değişikliğe uğramadan fazla suyun uzaklaştırılması gerekmektedir. Kurutma
süresinin uzaması, stigmanın bünyesinde bazı kimyasalların parçalanması ya da azalmasına
neden olmaktadır. Stigmanın kimyasal yapısındaki değişiklik ölçüsünde kalitesi de
değişmektedir. Bu nedenle kurutma işleminin süresi ve yöntemi oldukça önemlidir (Koç, 2012).
Kurutma güneşte veya gölgede doğal olarak yapılabildiği gibi suni kurutma yöntemleri
kullanılarak da safran kurutulmaktadır. Ancak her yöntemin aroma, renk ve toplam kalite
üzerine olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Kurutma prosesleri genelleşmiş bölgesel
uygulamalar ve teknolojik araştırmada elde edilen verilerle optimize edilmeye çalışılmaktadır
(Negbi, 2006)
Ülkemizde ve dünyada safranın stigmalarının kurutulması için uygulanan yöntemler ve
bu yöntemlerin safranın kalitesine etkileri şu şekildedir.
Kurutma Teknikleri
Geleneksel Kurutma: Geleneksel kurutma metodunda, önce balmumu eritilerek tepsilere
dökülmekte ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde tepsi yüzeyinde yayılmaktadır. Hatta bazen
kurutulmakta olan ürünün üzerine de eritilmiş balmumu dökülmektedir. Daha sonra erkek
organlarla karışık olan tepecikler tepsiye konarak tepsi yanmakta olan soba üzerinde 10–20 cm
yüksekte meyilli bir şekilde tutularak kurutma işlemi yapılmaktadır. Tepsinin iç yüzeyinin
balmumu ile astarlanması, kurutma işlemi sırasında materyalin tepsiden kayıp dökülmemesi için
yapılmaktadır. Ancak, bu astarlama işlemi kaliteyi düşürmektedir. Yapılan bu uygulama tağşiş
olarak kabul edilmektedir. (Koç, 2012).
İtalya’da, çiçeklerin toplanmasından hemen sonra, stigmalar el ile çiçeklerden alınır.
Stigmalar kurutma işlemi için meşe odunu kökü üzerinde, 20 cm yüksekliğe asılmış bir eleğin
içerisine yayılacak şekilde yerleştirilir. Elek, yeterli derecede kurutma işlemi için, uç sicim ile
üst kısımda tek bir noktaya asılır. Yetersiz kurutma olmaması için, yeknesak kurutmayı temin
amacıyla, stigmalar elekte ters–yüz edilir. Kurutma işlemi 15–20 dakika kadar devam eder.
Stigmalar parmaklar arasında sıkıştırıldığı zaman parçalanmadığı ve hala belirli bir miktar
elastiki olması durumunda, kurutma işleminin tamamlanmış olduğu anlaşılır. Safran, odun közü
üzerinde kurutulduğu zaman, eflatunumsu kırmızı rengini, güzel kokusunu ve aromasını
korumaktadır. Elektrikli kurutma fırınlarında yapılan denemelerin sonuçlarına göre, stigmaların
geleneksel olarak köz üzerinde kurutulmasının safran kalitesini daha iyi muhafaza ettiği
saptanmıştır (Negbi, 1999)
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Günümüzde safranın veriminin artırılması kadar kalitesinin arttırılması ve korunması da
büyük önem taşıdığından kaliteyi olumsuz etkileyen bu kurutma yönteminin yerini daha modern
kurutma yöntemleri almıştır.
Elektrikli fırında kurutma: Günümüzde konvensiyonel kurutma yöntemlerinin yerini
alan gelişmiş kurutma yöntemlerinde sıcaklığı ve zamanı ayarlanabilir kurutma fırınları safranın
kalitesinin korunarak kurutulmasına olanak sağlamaktadır.
Dünyada safranın kurutulması için ülkeler farklı klasik ve modern kurutma teknikleri
kullanmaktadır.
Yunanistan’da, stigmaların kurutulma işlemi için ayrı bir yöntem uygulanmaktadır. Taze
stigmalar, tabanına ipek kumaş serilmiş olan 40×50 cm boyutlarındaki dikdörtgen tepsilere
yerleştirilir. İnce bir tabaka oluşturacak şekilde, 4–5 mm kalınlığında, ipek kumaş üzerine
yayılır ve sonra tepsiler, birbirinden 25–30 cm aralıkları olan ve üst üste 5–6 raf içeren, özel
yapılmış bir taşıyıcının raflarına yerleştirilir. Daha sonra taşıyıcı, karanlık bir odaya veya
depoya, kurutma işlemi için götürülür. Burada bulunan odun sobası yakılır ve oda ısıtılır.
Sıcaklık, bir termometre ile kontrol edilir. Kurutma işleminin ilk birkaç saati sırasında sıcaklık
20°C’de tutulur ve daha sonra 30–35°C yükseltilir. Kurutma işlemine, ürünün içerdiği nem
miktarı %10–11’e düşünceye kadar devam edilir. Bu süre genellikle 12 saattir (Kafi ve ark.,
2006).
İsrail’de yapılan kurutma denemelerinin sonuçlarına göre, kalite için kurutma işleminin
önemli olduğu bildirilmiştir. Yapılan denemelerde, sıcaklık ve zaman isteği üzerine
karşılaştırma yapılmıştır. Safranın rengi, 70°C’ye kadar sıcaklık ve zaman kombinasyonundan
etkilenmediği, ancak 70°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda değişiklik bakımından artış gösterdiği
belirlenmiştir. Safranın aroması (picrocrocin) ve kokusu (safronal) ise, sıcaklığın etkisi altında
çok az değişim göstermiştir. Safranın 30°C’de kurutulmasında aroma değişimi, 44 veya 92°C’de
kurutulmaya göre önemsiz bulunmuştur (Goliaris, 1999).
Gregory ve ark. (2005) tarafından farklı kurutma koşullarının (hava akımı–sıcaklık)
safranın sekonder metabolitleri miktarına olan etkisinin araştırıldığı çalışmada, taze
kurutulmamış safran bitkisinde 318 ppm safranal ve %16.52 pikrokrosin tespit edilmiştir.
Çalışmada 87°C 20 dk. +43°C 70 dk. ve hava akımının uygulanmadığı koşullarda yapılan
kurutma işlemi sonunda en yüksek miktarda safranal (1596 ppm) bulunmuştur. Ayrıca 80°C 20
dk. +43°C 70 dk. ve hava akımının uygulanmadığı koşullarda yapılan kurutma işlemi sonunda
en yüksek miktarda pikokrosin (%10.82) tespit edilmiştir.
Dondurarak kurutma: Liyofilizasyon olarak da bilinen dondurarak kurutma
biyoteknolojik ürünler, bazı hassas kimyasallar ve ecza endüstrisinde yaygın olarak kullanılan
ayrıştırma işlemidir. Dondurarak kurutma yöntemi çok düşük basınç altında donmuş
materyalden ya da donmuş çözeltilerden çözücünün (serbest su) süblimasyonla, bağlı suyun
uzaklaştırılması (desorpsiyon) işlemidir. Dondurarak kurutma işlemi yavaş ve pahalıdır. Ancak
kurutma sonunda diğer kurutma teknikleriyle karşılaştırıldığında en kaliteli ürün elde
edilmektedir. Dondurarak kurutulmuş maddeye tekrar su ilave edildiğinde, büzülmüş ve
gözenekli yapısı sayesinde su alarak (rehidrasyon), kurutma öncesi yapısına çok yakın bir
yapıya ulaşır. Ürünün raf ömrünün uzaması, ağırlığının azalması, depolama alanından tasarruf
ve soğukta saklamaya gerek kalmadan oda sıcaklığında muhafaza gibi avantajları vardır (Acar,
2011).
Safran Çiçeğinin Dondurarak Kurutulması adlı doktora tez çalışmasında dondurarak
kurutulmuş safran numunelerinin safranal miktarının, güneşte kurutulan numunelerin safranal
miktarından 5 kat fazla olduğu belirtmiştir. Ayrıca dondurarak kurutulan numunelerdeki krosin
miktarının ise güneşte kurutulan numunelerin krosin miktarından yaklaşık %40 daha fazla
olduğu tespit edilmiştir (Acar, 2011).
Mikrodalga Kurutma: Mikrodalga kurutmada çok yüksek frekanslı (900 ile 5000 Mhz)
güç kaynağı kullanılır. İletken olmayan maddelerin ısıtılmasına uygulandığından bir dielektrik
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ısıtma formu olarak nitelenebilir. Mikrodalga kurutma şerit şeklindeki ince malzemelere
uygulanır. Sistem giriş ve çıkışında alınması gerekli koruyucu önlemler sürekli çalışmayı
zorlaştırır (Acar, 2011)
Vakum Fırınında Kurutma: Raina ve ark. (1996) tarafından safranda farklı kurutma
sistemleri ve depolama süresinin krosin bileşiği üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada
gölgede, güneşte, elektrikli fırın, sıcak hava akımında vb. yöntemler kullanılarak yapılan
kurutma işlemlerinden vakum fırını altında yapılan işlemle krosin en yüksek miktarda (170.5
g
/kg) bulunmuş ve bu bileşiğin depolama ile azaldığı belirtilmiştir. 24 aylık depolama sonunda
krosin miktarı 170.5 g/kg’dan 34.2 g/kg’a düşmüştür.
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Niğde İlinde Doğal Olarak Yetişen Papaver pseudo–orientale (Fedde) Medw.
Türünün Bazı Özellikleri ve Alkaloid Oranı Üzerine Araştırmalar
Neşet Arslan¹–*, Arif İpek², Ahmet Gümüşçü³, Ercüment O. Sarıhan4, İskender
Parmaksız5, Mustafa Ömer Tanrıverdi6
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*narslan@agri.ankara.edu.tr
Özet
Türkiye florası yabani haşhaş (Papaver spp.) türleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir.
Oxytona seksiyonuna dahil bazı türler farklı projeler kapsamında 2001–2008 yılları arasında toplanmıştır.
Bu seksiyondaki Papaver pseudo–orientale (Fedde) Medw. türü ülkemizde oldukça geniş bir yayılış
göstermektedir. Türün en yoğun olarak bulunduğu iller arasında Niğde ili de yer almaktadır. Buradaki
popülasyon türün en batı yayılış alanı olmakla dikkati çektiği gibi, morfolojik olarak tür içi varyasyonu da
oldukça fazladır. Bu nedenle özellikle 2003 ve 2004 yılları toplamalarında materyal üzerinde başta kapsül
ve özellikleri olmak üzere detaylı bir değerlendirme yapılmıştır. 2003 yılında yapılan genel ölçümler
yanında, 2004 yılında popülasyonun yetiştiği farklı kısımlardan 478 doğal bitkide kapsül sayısı,
kapsül+tohum ağırlığı, kapsül eni ve boyu, tepecik sayısı ve kapsül şekli incelenmiş; ayrıca kapsül şekline
göre tebain oranında bir değişim olup olmadığı da araştırılmıştır.
Bu türle ilgili olarak 2002–2008 yıllarında Niğde’den materyal toplanmış ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Bolvadin Afyon Alkaloidleri fabrikasında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Niğde
popülasyonu tebain bakımından zengin bulunmuştur. Bitkinin döllenmeden sonra, henüz sertleşmemiş
kapsüllerinin yenildiği de tespit edilmiştir.
Bu çalışmada Oxytona seksiyonundan P. pseudo–orientale türünün tebain oranı bakımından
yüksek Niğde–Fertek popülasyonunun bazı özelikleri ve yıllara göre tebain oranındaki değişimler
konusunda bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Niğde, Oxytona Papaver pseudo–orientale, morfolojik özellikler,
tebain
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Tescilli Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşitlerinin Tohum ve Morfin
Verimleri Yönünden Karşılaştırılması
Sezen Doğramacı¹, Neşet Arslan²–*, Amir Rahimi²
¹Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara
²Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla bitkileri Bölümü, Dışkapı/Ankara
*narslan@agri.ankara.edu.tr
Özet
Haşhaş (Papaver somniferum L.) ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisidir. Tohumu ve
alkaloidleri önemli ihraç ürünlerimizdendir. Morfin verimini artırmak amacıyla çeşitli kuruluşlar
tarafından yapılan çalışmalarda farklı yıllarda birçok çeşit ıslah edilmiştir. Bu çeşitlerin on dördünün
tohum ve morfin verimi yönünden karşılaştırılması amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında, Afyon Alkaloidleri
Fabrikası Haşhaş Islah ve Tohumluk Üretim Şube Müdürlüğü deneme arazisinde üç tekerrürlü olarak bir
deneme kurulmuştur.
Deneme sonuçlarına göre çeşitler arasında tohum verimi, kapsül verimi, morfin oranı ve morfin
verimi bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bildiride bu durum etraflıca tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Haşhaş, çeşit, kapsül verimi, tohum verimi, morfin

133

BATEM Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi: Türlerin
Adaptasyonu ve Fenolojik Gözlemleri
Nurtaç Çınar*, Fatma Uysal, Özgül Karagüzel, Ayşe Serpil Kaya
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
*nurtaccinar@hotmail.com
Özet
Bitkilerin birçok hastalığa karşı iyileştirici etkisi olduğu inancı Çin, Hindistan, Mısır ve
Yunanistan’da başlamış ve MÖ 3700’den bu yana hikâyeler ve yayınlarla dünyaya yayılmıştır.
Günümüzde tıbbi–aromatik bitkiler, farmakolojik kullanımlarının yanı sıra, kozmetik ve gıda alanlarında,
doğal pestisit olarak ve ayrıca süs bitkisi sektöründe değerlendirilmektedir. 2010 yılında Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Merkez Birimi Yerleşkesi “Türkiye Tıbbi Aromatik Bitkiler
Araştırma Merkezi” olarak hizmet etmeye başlamış ve merkezde “Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon
Bahçesi” kurulmuştur. Bahçemizde; birçok bitki türünün bir arada yetiştirilmesi olarak tanımlanan, bir
dereceye kadar doğal ormanların çeşitliliğini taklit eden, zararlı böcek ve hastalıkların hızla bulaşmasını
önleyen polikültür üretim şekli uygulanmış ve çoğu tür tek bir bitkiyle temsil edilmiştir. Adalar şeklinde
düzenlenen bahçede 450 civarında tür bulunmaktadır ve her bitki için farklı fenolojik dönemler
gözlemlenerek fotoğraf albümü hazırlanmıştır. Bahçemizde ticari öneme sahip Labitae familyası türleri
başta olmak üzere, doğu kafesotu, dulavratotu, kudretnarı, limonotu, yünlü yüksük otu gibi türler yanında
alıç, geyik elması, gilaburu, çarkıfelek, defne, menengiç, mersin gibi odunsu türler ve kaktüs türleri
bulunmaktadır. İmkanlar dahilinde, ekolojik istekleri dikkate alınarak konumlandırılan bitkilerin
adaptasyon durumları gözlemlenmekte ve öngörülen gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Çalışmamızın
amacı bahçemizde bulunan tıbbi bitkileri, genel görünüm, çiçek ve meyve yapıları ile birlikte sergilemek
ve 4 yıllık adaptasyon gözlemlerini belirtmektir. Bahçemizdeki mevcut türlerin bakımı ve yeni tür
kazandırılması amacıyla, proje ve işbirliği çalışmaları doğrultusunda, faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: BATEM, koleksiyon bahçesi, Labitae, odunsu türler
BATEM Collection Garden of Medicinal and Aromatic Plants: Adaptation and Phenological
Abservations of Species
Abstract
The belief that curative effect against many diseases of plants began in China, India, Egypt and
Greece. Since BC 3700 it has spread to the world through stories and publications. Today, medicinal and
aromatic plants, as well as pharmaceutical use, considered as natural pesticide in cosmetic and food areas
and ornamentals. In 2010, West Mediterranean Agricultural Research Institute Campus Aksu Central Unit
began to serve as “Turkey Medicinal and Aromatic Plants Research Center”. In this center “Medicinal
and Aromatic Plants Garden Collection” has been established. Our garden was applied a combination of
many plant species is defined as cultivating, to some extent mimics the diversity of natural forests, to
prevent pests and diseases from infecting rapidly polyculture production method. Many species are
represented by a single plant. There are 450 species in garden that arranged as islands. Each plant was
observed in different phonological periods and then were prepared photo albums. Especially medicinal
species that commercially important in family of Labitae and the woolly foxglove species such as the
comfrey, burdock, balsam apple, the lemongrass are available in our garden. In addition, there are cactus
species and woody species such as hawthorn, apple deer, guelder–rose passionflower, laurel, terebinth,
sturgeon. to availability, plants were positioned as taking into account the ecological requirements of
plants and were observed adaptation cases. If necessary changes are made. The aim of our study exhibit
general appearance, along with flowers and fruit structure of medicinal plants in our garden and to
determine observation of adaptation about 4 years. Routine activities of garden continue. The cooperation
activities and projects are underway in order to gain new species.
Keywords: BATEM, collection garden, Labitae, woody species
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Alıçların (Crataegus spp.) Faydaları ve Potansiyel Kullanım Alanları
Nurtaç Çınar
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
nurtaccinar@hotmail.com
Özet
Crataegus cinsi birçok üyesi süs bitkisi ve gıda maddesi olarak kullanılan Rosaceae familyasının
bir üyesidir. Yaprak döken çoğunlukla dikenli ağaç veya çalılardır. Dünya genelinde 100’ü aşkın türü
bulunan alıçların ülkemizde 6 tanesi melez olmak üzere 24 türü bulunmakta, bu türler; 10 tanesi endemik
olmak üzere 28 taksonla temsil edilmektedir. Alıçlar, türler bazında, yüksek derecede antioksidant ve
antimikrobiyal aktiviteye sahip, kardiyovasküler olarak önem taşıyan, C vitamini ve potasyum
bakımından zengin türlerdir. Yaprak ve çiçeklerde meyvelerden daha yüksek oranda fenolik maddeler
içerdiği bilinen alıçlar damar tıkanıklığı, yüksek kolesterol ve dikkat eksikliği başta olmak üzere pek çok
rahatsızlığa karşı kullanılmaktadır. Dünya genelinde meyve, çay, salata, yemek, şekerleme ve tatlılar
şeklinde tüketilmektedir. Ülkemizde meyveleri pazarlarda yaygın olarak satılmakta ve piyasada
marmelat, sirke, yaprak/çiçek çayları bulunmakta olsa da hak ettiği değeri görmemektedir. Bu çalışmanın
amacı alıçların faydalarını, dünyada ve ülkemizdeki kullanım potansiyellerini belirterek alıçlara olan
ilgiyi ve kullanım olanaklarını artırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Crataegus, fenolik madde, antioksidan, antimikrobiyal
Benefits of Hawthorn and Potential Usage Areas
Abstract
Crataegus is a member of Rosaceae family, many other members of which are used as ornamental
plant and food product. They are deciduous trees or shrubs usually with thorns. Having more than 100
species worldwide have 24 species in our country, 6 of those are hybrids. These species are classified by
28 taxons and 10 species are endemic. on the species basis hawthorns which are rich in C vitamin and
potassium, have a highly antioxidant and antimicrobial activity and a very important role in
cardiovascular diseases. It is known that the leaves and flowers of the hawthorns contains more phenolic
substances than the fruits and they are used against many disease especially embolism, high cholesterol
and lack of attention. They are consumed as a fruit, tea, salad, food, candy and dessert worldwide.
Although their fruits are sold in the bazaars and marmalades, vinegars, leaves/flowers of them are on the
markets in our country, they do not get the value they deserve. Purpose of this study is to state benefits of
the hawthorns and usage potential in our country and in the world and to increase the interest in
hawthorns and their areas of usage.
Keywords: Crataegus, phenolic substances, antioxidant, antimicrobial

Giriş
Crateagus türleri, Rosales Perl. takımı içinde yer alan peyzaj ve gıda alanlarında önemli
cinsler içeren Rosaceae Juss. familyasının bir üyesidir. Yaprak döken çoğunlukla dikenli ağaç
veya çalılardır. Yapraklar basit veya lobludur. Çiçekler korimbozlarda, kaliks ve korolla 5
lobludur. Meyve sarı, kırmızı, mor veya siyah bir drupadır (Seçmen, 1998). İngilizcede yaygın
olarak “Hawthorn, Hawberry” olarak bilinmektedir. Anavatanı Asya ve Akdeniz ülkeleri olan
Crataegus türleri çoğunlukla kuzey yarıkürenin ılıman bölgelerinde yayılış göstermektedir.
Dünya genelinde 100’ü aşkın türü bulunmakta, bazı taksonomistler tarafından bu sayı 700’e
kadar çıkartılmaktadır (Sharifnia, 2013). Melezlik ve polimorfizm etkisiyle tür sayısında sürekli
değişiklikler olmaktadır.
Crataegus türleri Anadolu’da alıç, akdiken, beyaz diken, edran, kızlar yemişi, yemişen
gibi isimlerle bilinmekte olup, yeni Türkçe isimlendirme sisteminde her tür farklı bir isim almış
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ve farsça kökenli bir kelime olan “Alıç” ismi sadece C. orientalis için kullanılmıştır (Aslan,
2012).
Dünya’da ve Türkiye’de doğal ürünlere yönelimin artmasıyla Crataegus cinsine ait türler
de önem kazanmış meyve, yaprak ve çiçekleri gerek bilimsel çalışmalarda gerekse tüketimde ön
plana çıkmıştır. Yapılan çalışmalar Crataegus türlerinin kalp–damar sistemi üzerinde pozitif
etkiler gösteren bileşikler içerdiğini ve antioksidant, antimikrobiyal, nosiseptif, antiinflamatuar,
antihipertensif, kardiovasküler gibi farmakolojik etkilere sahip olduğunu göstermiştir (Zhang,
2001; Swerdlow, 2007; Tadic, 2008; Wang, 2010; Refaat, 2010; Bor,2012; Rabiei, 2012; Amel,
2014). Crataegus türleri dünya genelinde, kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek kolesterol ve
yüksek tansiyonu önleyici olarak etkili görülürken, idrar zorluğu, ishal, hafıza kaybı, dikkat
eksikliği, göz kanlanması ve kötü nefes kokusunu tedavi edici olarak da kullanılmaktadır
(Miandji, 2010)
Ülkemizde alıca yönelik biyoçeşitlilik, odun anatomisi, cins revizyonu gibi sistematik,
ekim zamanı, tohum çimlenmesi ve in vitro mikroçoğaltım gibi üretime yönelik, pomolojik,
fiziksel ve kimyasal özellikler, alıç pekmezi üretimi gibi gıdaya yönelik, flavonoid içeriklerinin
belirlenmesi ve hayvanlar üzerinde uygulamalar gibi farmakolojiye yönelik pek çok çalışma
bulunmaktadır. Ancak bilinen faydalarına ve potansiyel kullanım alanlarına rağmen, alıçlar hak
ettiği ilgiyi yeterince görmemekte ve ihmal edilmektedir (Gökbunar, 2007). Bu çalışma ile
alıçların faydalarını, dünyada ve ülkemizdeki kullanım potansiyellerini derleyerek alıçlara olan
ilgiyi ve kullanım olanaklarını artırmak hedeflenmiştir.
Alıçların Tıbbi Özellikleri: Batılı bitki bilimciler kalp hastalıkları için öncelikle alıcı
kullanmakta bu görüş Çinli herbalistler tarafından da benimsenmektedir. Alıçlar tarihsel süreçte
idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olarak kullanılmış, 19. yüzyılın sonlarında alıç ile kalp
arasındaki bağlantı anlaşılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar alıçlarda kalbi besleyen
damarları genişleterek kalbe giren kan miktarını artıran fenolik maddeler olduğunu göstermiştir
(Swerdlow, 2007).
Fenolik içerik: Fenolik asit ve flavonoidlerden oluşan fenolik bileşikler bitkilerde
aromatik aminoasit metabolizması sırasında sentezlenen yan bileşiklerden oluşan ikincil
metabolitler olarak tanımlanmaktadır. Fenolik bileşikler tat, koku ve renk oluşumuna katkı
sağlama yanında, demir ve bakır şelasyonu, α–tokoferol rejenerasyonu, enzim inhibisyonu,
antimikrobiyal aktivite gibi etkiler göstermektedirler. Özellikle flavonoidler güçlü antioksidan
etkileri ile süperoksit, peroksil gibi serbest radikallere karşı antikanserojen etmenler olarak
araştırmacıların büyük ilgisini çekmektedir. Flavonoidler insan vücudu tarafından
sentezlenmedikleri için bitkisel diyetle alınmaları gerekmektedir ve yiyeceklerle ortalama
flavonoid alımının 26 mg/gün olduğu belirtilmektedir (Çam ve Burak, 1999).
20 alıç genotipinin kullanıldığı bir çalışma alıç meyvelerinin fenolik içeriklerinin şeftali,
çilek ve liçiden daha yüksek olduğunu göstermiştir (Garcia–Mateos, 2013). Alıçlarda yapılan
içerik çalışmalarında pek çok flavonoid izole edilmiş (vitexin, 2"–O–rhamnosyl vitexinursolic
acid, hyperoside, isoquercitrin, epicatechin, chlorogenic acid, quercetin, rutin, procyanidin B2,
protocatechuic acid vb.), zamanla farklı flavonoidlerin izole edilmesi ve faydalı etkilenin
belirlenmesinde ilişkin çalışmalar artmıştır (Batyuk, 1966; Melikoğlu, 1994, 1999, 2000, 2004;
Zhang, 2011, 2002; Sözer, 2006; Orhan 2007; Chen, 2008; Refaat, 2010; Belkhir, 2013).
C. pinnatifida meyvelerindeki komponentlerin Cu+² aracılıklı düşük dansite lipoprotein
(LDL–Kötü kolesterol) oksidasyonuna karşı insan vücudunu koruduğu (Zhang ve ark., 2001),
yine aynı türün yapraklarından izole edilen komponentlerin ritim bozukluğuna karşı koruyucu
olduğu ve iskemik zararı takiben hücre içinden sızıntıyı önleyici olarak kalp kontraktilitesini
artırdığı, kalp etkinliğini iyileştirdiği gösterilmiştir (Chen ve ark., 2008). Mısır’da yapılan bir
diğer çalışma C. sinaica’dan izole edilen flavonoidlerin karaciğer ve kalp–damar hastalıklarına
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karşı koruyucu drog olarak işlevselliğini ve tohumlarındaki doymamış yağ asitleri
ekstraksiyonunun sağlıklı ve besleyici bir gıda ürünü olarak kullanılabileceğini desteklemiştir
(Refaat, 2010).
Etken maddelerin direk izole edilmesi yanında rat, tavşan gibi deney hayvanlarından
takibine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Hayvanlar üstünde yapılan araştırmalarda alıç
kolesterolü düşürmüş, antioksidan, antioksidatif ve antitoksik etkiler göstermiştir (Swerdlow,
2007; Hosseinimehr, 2008). Alıçla beslenen ratların plazmasında alıca ait aktif polifenol
bileşikler (chlorogenic acid, epicatechin, hyperoside ve isoquercitrin) tespit edildiği
bildirilmiştir (Wang, 2010).
Alıçlarda fenolik maddeler üzerine yapılan çalışmalar baskın fenolikler içinde vitexin ve
türevlerinin (C–glycosyl flavonlar) önem taşıdığını, içeriğin çiçek ve yaprakta meyveden daha
yüksek olduğunu, meyvede prosiyanidinler dominant iken yapraklarda ‘flavonol glycosid’ler ve
‘C–glycosyl flavon’ların dominant olduğunu göstermiştir (Liu, 2011). Belkhir tarafından C.
azarolus’da yapılan çalışmada da yaprakta fenolik içerik en fazla bulgulanmış (152.38 mg/100
g) ve buna paralel olarak antioksidan ve antimikrobiyal aktivite yaprakta daha güçlü olmuştur
(Belkhir, 2013). Kırmızı meyvelerin sarı meyvelerden daha fazla fenolik madde içerdiği, ayrıca
kırmızı meyvelerin kabuk kısmının meyvenin pulp ve çekirdeğine oranla kısmen daha yüksek
antioksidant etki gösterdiği de belirtilmektedir (Bahri–Sahloul, 2009; Mraihi, 2013). C.
azarolus’da yapılan analizler baskın fenoliğin yaprakta, ‘isoquercitrin’ (%44.9), kabukta;
‘hyperosid’ (%72.01) ve pulpta ise; ‘epicatechin’ (%68.41) olduğunu göstermiştir (Belkhir,
2013).
Fenolik madde çalışmaları değerlendirildiğinde; fenolik madde içeriğinde genotip ve
olgunlaşma/gelişim aşamasının önemli etkiye sahip olduğu, fenolik bileşiklerin tür ve
varyetelerin ayrımında markır görevi gördüğü, gelecekteki araştırmalarla fenolik bileşiklerin
polimerizasyon (DP)≥6 derecesinin belirlenmesi ile ayrım, tanımlama ve ölçme işlemleri
yapılması gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir (Liu, 2011). Crataegus türlerinde fenolik
içerik, antioksidan–antimikrobiyal aktivite analizlerinin tayini yanında ekstraksiyon yöntemleri
üzerine de çalışmalar bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle materyal toplama zamanı, meyve
kısımları (kabuk, pulp, tohum), ekstraksiyonda kullanılan çözgen/fraksiyon etmenleri ve
ekstraksiyon metotları gibi sonuçların validasyonu üzerine de çalışmalar artmaktadır (Kuliev,
2013; Mraihi, 2013; Mendez–Iturbide, 2013).
Antioksidan Aktivite: Farklı alıç türleri üzerine yapılan çeşitli çalışmalar; [C. orientalis
yaprakları (Bor, 2012); C. aronia, C. orientalis, C. monogyna meyveleri (Çalışkan, 2011); C.
meyeri meyveleri (Kuliev, 2013), C. x mordenensis meyveleri (Aladedunye, 2014) C. azarolus
yaprakları (Amel, 2014)] alıçların önemli bir doğal antioksidant kaynağı olduğunu ve diyette
mutlaka yer alması gerektiğini doğrulamıştır.
Alıçların fenolikler ve antioksidantlar bakımından yüksek cinsler içeren Labitae familyası
üyeleri ile kıyaslandığı bir çalışmada; antioksidan aktivite (% DPPH) ve toplam fenolik madde
(mg/g–Fol–Ci) kekikte (Origanum vulgare) 95.20/262.1, alıçta (C. oxyacantha) 78.9/244.3,
adaçayında (Salvia officinalis) 52.30/79.3 olarak bulunmuştur. Alıç türünün ticari olarak önemli
yere sahip Origanum türü kekiğe yakın değerler verdiği, adaçayı ve Satureja cinsi kekikten daha
etkin bir antioksidan kaynağı olduğu görülmüştür (Marcincak, 2008).
Ülkemizde yapılan bir çalışmada 14 alıç türüne ait 17 taksonun yaprak ve çiçeklerinde
antioksidan aktivite belirlenmiş, en güçlü etki çiçek örnekleri içinde C. x sinaica notho subsp.
sinaica’dan, yaprak örnekleri içinde ise C. pentagyna’dan elde edilmiştir. Çalışma genelinde
ülkemizin pek çok bölgesinde deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar yayılış gösteren C.
monogyna örnekleri yüksek antioksidan etki göstermiş, ayrıca Bolu’dan toplanan farklı takson
örneklerinde diğer illere oranla önemli derecede yüksek antioksidan etki bulunmuştur (Özyürek,
2012). Ülkemizin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan diğer bir çalışmada alıç meyvelerinin
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antioksidan değerleri incelenmiş ve yine C. monogyna türü toplam fenolik madde, antioksidant
aktivite ve antioksidant kapasite (sırasıyla 55.2 mg (GAE) / g (DW), %81.9 ve %31.2)
bakımından en yüksek değerleri vermiştir. Meyve ağırlığı 14 gramdan büyük olabilen ve ticari
önem taşıyan C. aronia var. dentata da kayda değer toplam fenolik madde ve antioksidant
aktivite göstermiştir (Çalışkan, 2012).
Antimikrobiyal Aktivite: Yapılan çeşitli çalışmalar alıçların mikroorganizmalar
üzerinde baskılayıcı etkileri olduğunu göstermektedir. C. tanacetifolia ve C. x bornmülleri
meyvelerinin etil asetat ekstraktlarının E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. aureus, B.
subtilis, P. vulgaris ve C. albicans’a karşı (Güven, 2006), C. tanacetifolia yapraklarının da L.
monocytogenes, S. aureus, Shigella ve B. subtilis’e karşı (Benli, 2008) C. azarolus yaprak ve
meyve kabuğu özellikle S. aureus ve S. faecalis’e karşı (Belkhir, 2013), etkili olduğu
doğrulanmıştır.
C. aronia var aronia, C. monogyna subs. monogyna, ve C. pseudoheterophylla
ekstraktlarının Candida albicans ve Herpes simplex virüsüne karşı güçlü etki gösterdiği
bulunurken (Orhan, 2007), diğer bir çalışma ile C. monogyna ve C. oxyacantha meyvelerinin M.
flavus, B. subtilis ve L. monocytogenes’e karşı etkili olduğu, C. albicans’a ise etki göstermediği
belirlenmiştir (Tadic, 2008). Antimikrobiyal aktivite çalışmaları alıç meyvelerinde
antimikrobiyal aktivitenin taze meyvelerde ve sıcak etanol ekstraktı uygulamasında kuru meyve
ve diğer bazı işlemlere oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir (Türker, 2012). Ayrıca diğer
bir baskılayıcı etki olarak elma ve armut bahçelerinde görülen Erwinia amylovora (Ateş
yanıklığı) etmene karşı kullanılan büyüme düzenleyici prohexadione–Ca’ın C. monogyna
yapraklarından elde edilen 3–deoxyflavonoidler tarafından indüklendiği de belirlenmiştir
(Schlangen ve ark., 2008).
Mineral ve Vitamin İçeriği: Alıç (Crataegus sp.) meyvelerinde yapılan analizler
sonucunda protein %2.48, selüloz %4.67, yağ %0.87, kül %2.28, asitlik %1.98 ve suda çözünen
ekstrakt %32.31 bulunmuştur. Alıç meyvelerinin Ca, K, Mg, Na ve P içeriklerinin kuşburnu ve
çitlenbik meyvelerinden daha yüksek olduğu ayrıca biyolojik proseslere katkı sağlayan ama
esensiyal olmayan brom (22.50 ppm) ve lityum (1.62 ppm) içerdiği tespit edilmiştir. (Özcan,
2005).
Tunus’ta 14 alıç genotipi (10 tane C. azarolus, 2 tane C. oxyacanthus ve 2 tane hibrit)
kullanılarak bazı kimyasal özellikler belirlenmiş; taze meyvede vitamin C içeriği 31.4 mg/100
gr olarak bulunmuş, özellikle C. azarolus’un C vitamini yönünden zengin olduğu
vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca taze meyvenin sodyum (30.4–43.8 mg /100 gr), kalsiyum
(285.6–399.1 mg/ 1 g) ve potasyum (138.5–169.2 mg /100 gr) içerdiği, toplam şeker miktarının
5.3–17.0 (g/ 100 gr), invert şeker oranının 5.8–7.9 (g/ 1.00 g) olduğu, meyvelerin 0.6–0.7 mg / 1
g tuz içerdiği bildirilmiştir (Bahri–Sahloul, 2009).
Yapılan C vitamini analizleri C. orientalis meyvelerinin 67,71 (mg/100 gr) değer
göstererek, çalışılan diğer türlerden (C. curvisephala; 50,92, C. monogyna subsp. azarella;
44,11 C. monogyna subsp. monogyna; 36,90, C. pentagyna; bulunamamıştır) daha yüksek
oranda C vitamini içerdiğini göstermektedir (Türkoğlu, 2004). Günlük önerilen C vitamini
ihtiyacının 60 mg olduğu düşünüldüğünde yaklaşık bir avuç C. orientalis meyvesi yenildiğinde
günlük C vitamini ihtiyacının karşılanabileceği görülmektedir. Alıç çiçeklerinde de C vitamini
içeriği araştırılmış, spektrofotometrik yöntemle C. monogyna, C. rhipidophylla C. microphylla
C. x macrocarpa ve C. x subsphaericea türlerinde sırasıyla (mg/100 g) 1104±61.77, 925±62,
617.07±37.02, 854.37±38.87 ve 1103±61.42 değer elde edilmiş ve alıç türlerine ait çiçeklerin de
iyi bir C vitamini kaynağı olduğu bildirilmiştir (Tahirovic, 2012).
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Dünya’da Alıç Kullanımı: Crataegus türleri çoğunlukla kuzey yarıkürede Avrupa,
Kuzey Afrika, Hindistan ve Kuzey Amerika’nın ılıman bölgelerinde yayılış göstermektedir.
Dünya genelinde 100’ü aşkın türü bulunmakta, bazı taksonomistler tarafından bu sayı 700’e
kadar çıkartılmaktadır (Sharifnia, 2013). Melezlik ve polimorfizm yaygın olduğu için sinonim
durumunda ve tür sayısında sürekli değişiklikler söz konusu olmaktadır (Dönmez, 2004).
Alıçlara ilişkin bilimsel çalışmaların ve kullanım potansiyellerinin Çin ve Akdeniz ülkelerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Dünya genelinde alıçlar yaygın olarak gıda sektöründe olmakla
birlikte peyzaj ve kozmetik alanlarında da kullanılmaktadır.
Alıçlar peyzaj düzenlemelerinin ana ağaçlarındandır. Kabuk rengi, taç formu, çiçekleri ve
meyveleri oldukça estetiktir. Ayrıca uzunca yıllar yaşama özelliklerinden dolayı anıt ağacı
statüsü içindedirler. Çiçeklenme dönemleri Nisan–Haziran aylarında olduğundan, arıcılık
açısından önemli yere sahiptirler. Derinliği az, kurak, kumlu ve taşlı topraklarda yetişebildiği
için erozyon kontrol çalışmalarında fayda sağlamakta, meyvecilik sektöründe çekirdekli bazı
meyve türleri için anaç olarak kullanılabilmektedir. Hatta alıçlar uzun yaşamaları, kıt koşullarda
gelişebilmeleri, çiçek, meyve ve gövde özellikleri nedeniyle, önemli bonzai materyallerinden
birisidir (Gültekin, 2005)
Eski kültürlerden beri dikenli ve güçlü dalları bahar bayramı törenlerinde yeniden
canlanan yaşamı, bereketi ve ilkbaharı simgeleyici olarak ve bahçe/ tarla kenarlarında çit olarak
kullanmaktadır. Romalıların alıç dallarını hastalıktan ve nazardan korumak için yeni doğmuş
bebeklerin beşiklerine taktıkları, Hz. İsa’nın dikenli tacının bu bitkiden yapıldığına ve alnına
değdiği için şeytan işi yıldırımın alıç ağacına düşmeyeceğine inanıldığı bilinmektedir
(Swerdlow, 2007).
Alıçların gıda olarak tüketiminde tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanıldığı Yunanistan ve
Çin ön plana çıkmaktadır. Yunanistan’da alıç yaprakları taze salata olarak ya da ıspanak gibi
pişirilerek yenilmekte, meyveleri taze meyve, komposto ya da marmelat olarak tüketilmektedir.
Meyve infüzyonu; ishal tedavisinde, yaprak infüzyonu; damar sertliği ve kalp güçsüzlüğü
tedavisinde, gölgede kurutulan çiçekleri; afrodizyak, diüretik ve obezite karşıtı etkileri ile
sakinleştirici çay olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Yunan bitki uzmanı hekim Dioscurides’in
tavsiyesiyle dövülmüş kökleri diken ve kıymıkların çıkartılmasında kullanılmaktadır (Alibertis,
2007).
Çin’de alıç meyvesi; taze olarak, komposto ve sütlü tatlılarda, ayrıca yaygın olarak
şekerleme ve şeker çubukları şeklinde tüketilmektedir. Ülkemizdeki alıçlara oranla daha iri olan
meyveler dilimlenip kurutularak da değerlendirilmektedir. Alıç suyu; sirke, meyve suyu ve
diğer alkolsüz içeceklerin üretiminde kullanılmaktadır (Dharmananda, 2011). Yapılan bir
çalışmada alıçtan bir içecek üretimi denenmiş ve alıç, Çin kurt üzümü ve süt kullanılarak ve 80
ml alıç suyu,40 ml kurt üzümü, 40 ml süt, 40 ml su karıştırılıp, %6 şeker, %0.06 sitrik asit
eklenmesi formülü ile açık kırmızı renkte, kendine özgü aromada, sağlıklı ve besleyici bir
bileşim oluşturulduğu bildirilmiştir (BaoJun, 2014).
Kıbrıs’ta alıç marmeladı ticari olarak üretilmekte ve halkın ve turistlerin yoğun ilgisini
görmektedir. Meksika’da C. mexicana meyveleri kış ayları boyunca taze ve pişmiş olarak ya da
reçel şeklinde tüketilmekte, geleneksel noel kutlamalarında diğer meyvelerle birlikte
pişirilmekte ve ünlü Meksika şekeri ‘rielitos’ yapımında kullanılmaktadır. Güney Kore’de
alıçlar meyve likörü ‘sansachun’ yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca alıç özütleri ‘Solgar’,
‘GNC’, ‘Nutares Way’ gibi firmalar tarafından gıda takviyesi kapsülleri olarak dünya
piyasasında bulunmaktadır. Kozmetik alanında ise, özellikle çiçekleri, şampuanların ve ünlü
firmaların parfümlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
Türkiye’de Alıçlar ve Kullanım Durumları: Anadolu insanı da alıçları değerli görmüş,
tarlasına, yaylasına çalışmaya gittiğinde yemeğini, suyunu onun dalına asmış onun gölgesinde
yemiş, çocuklarını uyutmuş, hayvanlarını sıcaktan korumuştur. Gerektiğinde, meyvelerini besin
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olarak kullandığı alıç ağaçlarını kesmemiş, kuşaklar boyu kollamış, bakımını yaparak ona saygı
göstermiştir (Gültekin, 2005).
Alıçlar ülkemizin soğuk ve kurak bölgelerinde, kırsal ve kentsel peyzajın önemli
bitkilerindendir (Gültekin, 2007). Alıçların ülkemizde 6 tanesi melez olmak üzere 24 türü
bulunmakta ve bu türler 28 taksonla temsil edilmektedir. 10 tanesi endemik olan alıç türlerimiz
ve yeni Türkçe isimleri şu şekildedir (Aslan, 2012);
C. ambigua–Kuşyemişi, C. azaralus var. azarolus / var. pontiica–Müzmüldek, C. x
bornmuelleri–Kızlar Yemişi (Endemik–2008), C. x browicziana–Haziran Ağacı (Endemik–
1992), C. caucasica–Sülsülük, C. christensenii–Pek Sülsülük (Endemik–2007), C.
heterophylloides–Yar Yemişeni (Endemik–1992), C. laevigata–Bahçe Alıcı, C. longipes–Sülün
Yemişen, C. meyeri–Roğuk, C. microphylla–Kocakarı Armudu, C. monogyna–var lasiocarpa /
var monogyna Yemişen, C. orientalis subs. orientalis–Alıç / subsp. szovitsii–Koyun Alıcı, C.
pentagyna–Kömüş
Dikeni,
C.
peshmenii–Peşmen
Alıcı
(Endemik–2007),
C.
pseudoheterophylla–Öküzgötü, C. rhipidophylla–var. rhipidophylla / var. kutahyaensis
(Endemik–2007) Kızılcırık, C. x rubrinervis–Kızıldamar, C. x sinaica–Çöl Alıcı, C. x
subsphaerica–Topuz Alıcı, C. tanacetifolia–Kotan Alıcı (Endemik–1807), C. turcicus–Türk
Alıcı (Endemik–2005), C. yaltirikii–Efe Alıcı (Endemik–2007), C. x yosgatica–Yozgat Alıcı
(Endemik–1992).
Türler içinde özellikle C. orientalis ve C. azaralus iri meyveleri ile yaygın olarak
tanınmakta, pazarlarda satılmaktadır. C. monogyna ülkemizde yaygın olarak bulunmakta, bazı
yörelerde ‘kızılcık’ olarak bilinmekte ve meyvelerinden çok çiçek ve yaprakları
kullanılmaktadır. Faydaları pek çok bilimsel çalışma ile doğrulanan ve etkili bir fenolik madde
kaynağı/ antioksidant olan C. laevigata (C. oxyacantha) türü ülkemizde doğal olarak
bulunmamakta, park ve bahçelerde yetiştirilmektedir. Ülkemizdeki bazı Crataegus türleri (C.
tanacetifolia, C. orientalis, C. microphylla, C. monogyna subsp. monogyna) flavonoidler ihtiva
etmekte iken, C. davisii’nin tıbbi kullanım için tavsiye edilmesinin mümkün olmadığı
belirtilmektedir (Melikoglu, 1994, 1999, 2000, 2004; Sözer, 2006; Orhan, 2007).
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan bir etnobotanik çalışmada Crataegus cinsi 6 türle
dominant cinsler arasında yer almış, C. aronia var. aronia, C. meyeri, C. monogyna subsp.
monogyna, C. orientalis subsp. obtusata, C. pontica, C. pseudoheterophylla ve C. x
bornmuelleri türlerinin meyvelerinin sakinleştirici kalp kuvvetlendirici damar tıkanıklığı kalp–
damar hastalıkları, kabızlık, şeker hastalığı, ödem ve spazm önleyici, köklerinin ise kan
basıncını düşürücü, ödemi ve romatizmayı önleyici olarak kullanıldığı raporlanmıştır (Altundağ,
2011). Diğer bir etnobotanik çalışmada Balıkesir Edremit Bölgesi’nde C. monogyna
meyvelerinin kardiovasküler olarak dekoksiyon (kaynatma) şeklinde 2–3 haftalık bir süre için
günde iki kez bir fincan içildiği belirtilmiştir (Polat, 2011).
Ülkemizde alıç meyveleri taze olarak yenilmekte, dökme şekilde ve iplere dizilerek
pazarlarda satılmakta, yöresel ve sanayi tipi olarak marmelat yapımında kullanılmaktadır.
Etnobotanik çalışmalar halk kullanımı olarak taze meyve ve çay (meyve, yaprak ve çiçek)
olarak kullanımının yaygın olduğunu, kısıtlı olarak marmelat ve pekmez üretimi yapıldığını
göstermektedir. Sanayi amaçlı pekmez üretimi de denenmiş ancak verimin çok düşük (2 kg
alıçtan 300 g pekmez) olması nedeniyle sanayi tipi pekmez üretiminin kazançlı olmayacağı
bildirilmiştir (Batu, 2007). Piyasada yaygın olarak olmasa da gıda takviyesi, alıç yaprak çayı,
alıç çiçek çayı, alıç tentürü, alıç sirkesi ve alıç marmeladı olarak üretim ve satışının yapıldığı
görülmektedir.
Batu (2012) tarafından alıçların ülkemizde ezme, konsantre, meyve suyu, alkolsüz
içecekler, sos, nektar, alıçlı yoğurt, lokumda çeşni maddesi, kurutulmuş meyve olarak
tüketiminin yaygınlaştırılması ve alıç tozu şeklinde kek, bisküvi, dondurma gibi gıdaların
üretiminde kullanılması gerektiği belirtilmektedir.
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Sonuç
Yabanil meyveler; biyolojik çeşitlilik, yabanil yaşam, doğrudan insan besini, stratejik gen
ve besin kaynakları, ilaç ve kozmetik hammaddesi, erozyon kontrolü ve kent ağaçlandırmaları,
kırsal peyzaj, ve alternatif tıp alanlarında kullanılan önemli kaynaklardır. İnsan sağlığına yararlı
olan doğal ürünlere yönelimin artması yabanil meyvelerin doğal ortamında korunması ve ticari
olarak kültürlerinin yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, alıç gibi ülkemizde
doğal olarak yetişen ve farklı kullanım alanları olan türlerin araştırılması ve çoğaltılması önem
kazanmaktadır. Floramızda yaygın olarak bulunan alıçlar bilimsel olarak doğrulanan faydalarına
ve mevcut kullanımlarına rağmen yeterince değerlendirilmemektedir.
Alıç meyvelerindeki nütrasötik etki (hastalık tedavisinde kullanılan fonksiyonel gıda
olma) meyveye değer katmaktadır ve meyveler taze tüketim yanında komposto, marmelat gibi
şekillerde de sofralarımızda yer almalıdır. Dikkat eksikliği ve hafıza sorunları için de tavsiye
edilen meyveler marketlerde paketlenmiş olarak taze tüketime sunulmalı, şekerleme, jöle, pasta
şeklinde özellikle çocukların kolay tüketebileceği ürünler olarak piyasada bulunmalıdır. Alıç
yapraklarının meyvelerden daha etkin fenolik kaynağı olduğu düşünüldüğünde taze yaprakların
salata ve yemeklerde tüketilmesi, kurutularak çay ve baharat olarak kullanılması
değerlendirilmesi bakımından önemli olacaktır. Meyve ve yapraklardaki antimikrobiyal aktivite
göz ardı edilmemeli, gıda sektöründe özellikle bebekten yaşlıya her kesimin tükettiği dondurma
ve sütlü tatlılar üretiminde bakteri gelişimini baskılayıcı ve de aroma/ renk verici olarak
kullanılmalıdır.
Tohumlarında çimlenme engeli bulunan alıçların doğada kendiliğinden çoğalması çok
zordur. Ancak C. monogyna, C. azarolus gibi bazı türler doğada kendiliğinden çoğalabilmekte,
özel mülkler içinde dahi bu türlere ait fidanlara rastlanmaktadır. Halkta alıçlara yönelik
duyarlılık oluşturulmasıyla doğada ve özel mülklerde bulunan alıç fidanlarının/ ağaçlarının
korunmasına ve kentsel peyzaj alanlarında da alıçların yer almasına önem verilmelidir. Alıçlara
yönelik üretim ve ıslah çalışmaları geliştirilmeli, morfolojik/ kimyasal özellikleri ve kullanım
amaçları dikkate alınarak türlerin kapama bahçe şeklinde ticari yetiştiriciliği yapılmalıdır.
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Özet
Bu denemede Nano gübrelerin Safran ekotiplerinde verim ve verim komponentleri üzerine olan
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme Tesadüf Bloklar Deneme Deseni şeklinde 3 tekrarda Urmia
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2012–2013 yılında yapılmıştır. Denemede nano
gübre 4 seviyede (Nano demir, nano fosfor, nano potasyum ve kontrol) ve safran ekotipleri 6 seviyede
(Mashahd, torbat jam, Torbat heydariyyeh, Gonabad, Birjand ve Ghayen) ele alınmıştır. Sonuçlar nano
gübrelerinin tüm safran özelliklerini olumlu bir şekilde etkilediklerini göstermiştir. En çok nano demir
daha sonra nano fosfor safran özelliklerinde gelişme meydana getirmiştir. Ekotiplere bakıldığında en
yüksek ortalama kuru safran sırasıyla 1.67 ve 1.52 kg/ha ile Torbat Heydarıyyeh ve Mashhad
ekotiplerinden elde edilmiştir. Korelasyon katsayıları safran veriminin çiçek sayısı, stigma yaş ağırlığı,
yavru korm sayısı ve ağırlığıyla istatistiki olarak olumlu ve anlamlı korelasyon içinde olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nano gübre, verim, ekotip, korelasyon katsayısı
Effect of Ecotypes and Nano Fertilizers on Yield and Yield Components of Saffron
Abstract
To study the effect of nano fertilizers (iron (Fe), phosphorus (P) and potassium (K)) and ecotypes
(Mashhad, Torbate Jam, Torbat Heydarieh, Gonabad, Birjand and Gayen) on yield and yield components
of saffron, a factorial experiment based on a randomized complete block design was carried out at Urmia
University’s research farm in 2012–13. The results showed that there were significant differences
between nano fertilizers and no fertilizer (control) in all studied triats. At last, it identified that the all
nano–fertilizer levels improved all traits in compared to control. The result of means comparison cleared
that nano fertilizers Fe, P and K had more positive effects on improving saffron traits, respectively. on the
other hand, it clarified that ecotypes Torbat Heydarieh and Mashhad with 1.67 and 1.52 kg/ha dry saffron
yield, respectively, and ecotypes Gayen and Gonabad with 1.18 and 1.15 kg/ha dry saffron yield,
respectively, were as the best and the worst saffron ecotypes in Urmia conditions. The results of the
correlation coefficients showed that there were a significant positive correlation between saffron yield and
all traits. In total, it was concluded that the correct choice of saffron ecotype and nano fertilizer are vital
factors in farm management and economic saffron production.
Keywords: Correlation coefficient, farm management, nano fertilizers (Fe, P and K)

Giriş
Safran (Crocus sativus L.) dünyada en pahalı ve en eski baharatlardan biri olarak
tanımlanmaktadır. İran, Hindistan, İspanya, Yunanistan ve İtalya dünyanın en önemli safran
üreten ülkelerden sayılmaktadırlar (Gorbani, 2006). Günümüzde safranın çok geniş kullanım
alanı bulunmaktadır. Örneğin doğal gıda rengi, parfüm, gıda sanayii, boya sanayii ve ilaç
sanayiinde birçok hastalıklara karşı kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi anti depresif
özelliği neşe verici ve anti kanser özelliğine sahip olduğu vurgulanmaktadır (Dalzis ve ark.,
2009). Safranın iklim istekleri ile ilgili bu bitkinin yarı sıcak bölgelerde iyi yetiştiği bazı
araştırıcılar tarafından belirlenmiştir (Gresta ve ark., 2009). Fernandez (2004) çalışmasında
safran tarımı için en uygun iklim koşullarını sıcak yaz, yağmurlu son bahar ve ılıman kışa sahip
olan bölgeleri önermiştir. Lage ve Cantrell (2009) farklı bölgelerde safran ekimi yapıp iklim,
toprak ve tüm ekolojik koşulların safran üzerine etkili olduklarını vurgulamışlardır. Cole ve ark.
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(2013) tarla bitkileri üzerinde kullandıkları Nano gübrelerinin çimlenmeye, fide büyümesine,
fizyolojik aktivitelere ve birçok agronomi özelliklerine olumlu etki yaptığını saptamışlardır.
Rico ve ark. (2011) birçok tarla bitkileri üzerinde kullandığı nano gübrelerinin çimlenme
indeksleri ve fide üzerine çok olumlu etki yaptığını saptamıştır. Lio ve ark. (2010) tarla bitkileri
tarımında nano gübre kullanımının verim ve verim komponentlerin olumlu etkileştiğini
vurgulamışlardır.
Materyal ve Yöntem
Deneme Tesadüf Bloklar Deneme Deseni şeklinde 3 tekrarda Urmia Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2012–2013 yılında yapılmıştır. Denemede nano gübre 4
seviyede (Nano demir, nano fosfor, nano potasyum ve kontrol) ve safran eko tipleri 6 seviyede
(Mashahd, torbat jam, Torbat heydariyyeh, Gonabad, Birjand ve Ghayen) ele alınmıştır.
Deneme alanı hazırlığı yapıldıktan sonra sıra araları 25 cm ve sıra uzunluğu ise 4 metre şeklinde
hazırlanmıştır. Öyle ki metre karede 50 ocak yerleşmiştir. Aln hazırlığı bittikten sonra Haziran
ayında ekim yapılmıştır. Ekimden önce 100 kg Azot gübresinin yarısını toprağa verip diğer
yarısı ise çiçek toplamasından sonra tarlaya verilmiştir. Nano gübreler ise 2 kere ve 15 gün
arayla Mart ayı ortası ve sonu bitkiler üzerine püskürtülerek verilmiştir. Nano P ve K gübresi
hektara 2 litre ve nano demir ise 2.5 kg hesabıyla verilmiştir. Ekim ayı başında tarlada sulama
yapılıp 15 gün sonra tarlada çiçeklenme başlanmıştır. Her gün çiçekler toplanmış olup
laboratuvarda incelemeler başlanmıştır. Denemede kuru safran verimi (DSY), çiçek sayısı (FN),
stigma kuru ağırlığı (DWS), yaprak sayısı (LN), yaprak boyu (LL), kız korm sayısı (DCN), kız
korm ağırlığı (FWDC) ve kız korm kuru ağırlığı (DWDC) incelenmiştir. Elde edilen veriler
SAS paket program ile analize alınmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Varyans analizi sonucunda safran ekotipleri ve nano gübreler entraksiyonu yaklaşık tüm
özelliklerde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu sonuç iklim koşullarının ve
tarla yönetiminin safran verim ve verim komponentleri üzerine etkili olduklarını göstermektedir.
Buradan en iyi ekotibin ve uygun nano gübrenin seçimi safranın üretim ekonomisinde önemli
olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Safran ekotipleri ve nano gübreleri muamelelerin varyans analizi
MS
DSY
FN
DWS
LN
LL
DCN
FWDC
DWDC
R
2
0.03 **
2.54
0.72 **
0.14
1.85
0.38 *
1.97
0.26
SE
5
0.50 **
29.28 **
1.94 ** 0.94 **
33.1 **
3.1 **
35.52 **
7.55 **
F
3
0.50 **
34.77 **
0.97 ** 3.34 ** 151.16 ** 10.85 ** 311.92 **
32.57 **
SE*F
15
0.02 **
1.86
0.13 *
0.18 **
10.17 **
0.25 **
6.29 **
1.36 **
E
46
0.01
1.12
0.06
0.07
1.18
0.08
0.78
0.23
% CV
–
5.5
4.3
4.5
4.5
5.3
4.8
2.9
4.2
Abbreviations: MS (means of square); DF (degree of freedom); DSY (dry saffron yield); FN (flower number); DWS
(dry weight of stigma); LN (leaf number); LL (leaf length); DCN (daughter corm number); FWDC (fresh weight of
daughter corm); DWDC (dry weight of daughter corm); R (replication); SE (saffron ecotype); F (fertilizer); E (error);
CV (coefficient of variance).
S. O. V.

DF

Kuru safran veriminin ortalama değerlerini incelediğimizde en yüksek verim 1.89 kg/ha
nano demir gübresinin kullanımında ve Torbat Heidarieh ekotipinden elde edilmiştir. Bu veri
aynı ekotibin fosfor kullanımıyla ve Torbate jam fosfor kullanımı ve Mashhad nano demir
kullanımı ile istatistiki olarak aynı gurupta yer almışlardır. Stigma kuru ağırlığı ortalama
değerlerine bakıldığında en yüksek ağırlık 6.09 mg ile Mashhad ekotipi ve nano Fe
kullanımından elde edilmiş olup birçok muamelelerle istatistiki olarak aynı gurupta yer almıştır.
En düşük ağırlık ise Birjand ekotipi ve kontrolden elde edilmiştir. Yaprak sayısı ortalama
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değerlerini incelediğimizde en yüksek yaprak sayısı 6.89 yaprak ile torbat Heidarieh ve nano
demir kullanımdan elde edilmiş olup en düşük ise 5.05 yaprak ile Gonabad ekotipi ve
kontrolden elde edilmiştir. Kız korm sayısı özelliğinin ortalama değerleri en yüksek sayının
nano demir kullanımıyla Torbat Heidarieh ve Mashhad ekotiplerine sırasıyla 7.82 ve 7.85 adet
koemla ait olduğunu göstermektedir. Bu muameleler T. H. Potas kullanımı ile istatistiki olarak
aynı gurupta yer almaktadır. Kız korm kuru ağırlığı ortalama değerlerine bakıldığında en yüksek
ağırlık 13.79 gram ile Torbat Heidarieh ekotipi ve nano Fe kullanımından elde edilmiş olup en
düşük ise 8.44 gram ile Birjand ekotibi ve kontrolde tespit olmuştur (Çizelge 2).
Çizelge 2. Safran ekotipleri ve nano gübreleri ortalama değerlerinin entraksyonu
Region
Fertilizer DSY (kg/ha) FN (m²) DWS (mg)
Birjand
Fe
1.51b–e 27.36a–c 5.16b–f
Birjand
P
1.32d–g 25.54a–d 4.97c–f
Birjand
K
1.26e–h 24.72b–e 4.95c–f
Birjand
Control 1.01j–i 22.99d–f 4.41f
Torbate Jam
Fe
1.54b–d 26.73a–d 5.45a–d
Torbate Jam
P
1.62a–c 26.46a–d 5.41a–d
Torbate Jam
K
1.24f–h 23.80b–f 5.05c–f
Torbate Jam
Control 1.26e–h 23.83b–f 5.23b–f
Gayen
Fe
1.21g–h 23.18d–f 5.15b–f
Gayen
P
1.27e–h 24.36b–f 4.99c–f
Gayen
K
1.18g–i 23.20d–f 4.67e–f
Gayen
Control 0.93j–i
20.59f
4.48e–f
Mashhad
Fe
1.71a–b 26.83a–d 6.09a
Mashhad
P
1.52b–e 27.59a–b 5.28a–e
Mashhad
K
1.50b–f 25.92a–d 5.25a–f
Mashhad
Control 1.36c–g 24.65b–e 5.55a–c
Torbate Heidarieh
Fe
1.89a
29.09a 6.00a–b
Torbate Heidarieh
P
1.75a–e 26.65a–b 5.96a–b
Torbate Heidarieh
K
1.51b–f 26.46a–b 5.46a–d
Torbate Heidarieh Control 1.52b–e 24.62b–e 5.97a–b
Gonabad
Fe
1.29d–g 23.60c–f 5.29a–e
Gonabad
P
1.39c–g 24.03b–f 5.37a–d
Gonabad
K
1.14g–j 23.84b–f 4.76c–f
Gonabad
Control
0.91j
21.55e–f 4.80c–f
a–Abbreviations are described in materials and methods

LN
6.73a–c
6.28a–d
6.17a–d
5.89b–f
6.42a–d
6.14a–d
6.08a–e
5.76c–f
5.91a–f
6.28a–d
5.50e–f
5.11e–f
6.73a–c
6.25a–d
6.40a–d
5.65d–f
6.89a
6.78a–b
6.46a–d
5.83b–f
6.28a–d
6.72a–c
5.62d–f
5.05f

LL (cm)
24.52b
19.83d–g
20.38c–f
15.24h
22.94b–d
20.26c–f
19.36d–g
19.20d–g
19.03d–g
21.74b–d
17.80e–h
15.91g–h
22.08b–d
21.01b–e
19.88d–f
16.69f–h
30.33a
22.45b–d
23.92b–c
17.65e–h
24.93b
21.80b–c
19.75d–g
17.02f–h

DCN FWDC (gr)
6.85a–c 32.18c–d
5.74d–f 28.10f–g
5.57e–g 28.61e–g
4.57g
23.54h–i
6.36b–e 30.39c–f
5.95c–e 28.35f–g
6.01c–e 30.96c–f
4.80f–g 23.07h–i
6.09b–e 32.44b–d
5.47e–g 29.36d–f
5.56e–g 31.67c–e
4.76f–g 24.28h–i
7.85a
35.50b
6.39b–e 30.66c–f
6.65b–d 32.57b–c
5.55e–g 25.95g–h
7.82a
39.00a
6.07b–e 29.74c–f
7.09a–b
35.57b
5.49e–g 24.46h–i
6.46b–e 31.16c–f
5.79d–f 28.65e–g
5.50e–g 31.58c–e
4.89f–g
22.32i

DWDC (gr)
12.40a–e
11.53c–f
10.28g–i
8.44j
12.47a–e
11.13e–h
13.03a–c
9.63h–j
11.27e–h
11.84b–g
10.43f–i
9.15i–j
13.00a–d
13.33a–b
12.55a–e
10.19g–i
13.79a
12.14a–f
13.33a–b
9.71h–j
11.12e–h
11.16e–h
11.22e–h
9.00i–j

Korelasyon katsayıları; Özellikler arasındaki korelasyon katsayılarına bakıldığında safran
verimi tüm özelliklerle olumlu ve istatistiki olarak anlamlı korelasyonun olduğunu
göstermektedir. Öyle ki verim komponentlerinde gelişme sağlanınca verim artışına neden
olmaktadır. Ayını sonucu Gresta ve ark. (2009) çalışmalarında saptamışlardır. Safran veriminin
en yüksek korelasyonu sırasıyla çiçek sayısı, stigma kuru ağırlığı ve yaprak sayısıyla
göstermiştir (Çizelge 3).
Sonuç olarak ekotip ve nano gübreleri entraksiyonunun safran verim potansiyelinde
olumlu etki yaptığı belirlenmiş olup ve ortalama değerleri bölgenin koşullarına göre Torbat
Heidarieh ekotipi nano demir gübresiyle ilk sırada daha sonra aynı ekotip nano fosfor ile ve
üçüncü sırada ise Mashhad ekotipi nano demir gübresi ile en uygun ekotip ve gübre olduklarını
göstermektedir. En zayıf ekotip ise Birjand ve Gonabad ekotipleri kontrol ile entraksiyonlarında
göstermişlerdir.
Burada bir önemli noktaya değinmek gerekirse iklim koşullarını kıyasladığımızda Torbat
Heidarieh ve Mashhad in Urmiye ye daha yakın oldukları ortaya çıkmaktadır. Birçok araştırıcı
farklı ekotiplerin verimleri arasında istatistiki olarak farklılıkları denemelerinde tespit
etmişlerdir. Örneği Gresta ve ark. (2009) ve De juan ve ark. (2009) yılı çalışmalarında bu
sonuçları vurgulamışlardır. Ayrıca Azar pour ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada nono demir
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gübresinin safran bitkisi üzerine sprey yaptıkları sonucunda çiçek verimini istatistiki olarak
anlamlı ve olumlu etkilediğini saptamışlardır. Diğer çalışmalar nano gübrelerin kullanımıyla
bitkiler tarafından gıda tüketim randımanının yükseldiğini, toprak toksitliğinin azaldığı ve çevre
kirliliğin önlediğini vurgulamışlardır (Naderi ve Danesh shahraki, 2013).
Çizelge 3. Safran ekotiplerine uygulanan muamelelerin fenotipi korelasyonu
DSY
FN
0.92**
FN
DWS
0.88**
0.69**
DWS
LN
0.82**
0.82**
0.63**
LN
LL
0.72**
0.73**
0.56**
0.79**
LL
DCN
0.79**
0.79**
0.67**
0.77**
0.80**
FWDC
0.62**
0.65**
0.43*
0.67**
0.77**
DWDC
0.73**
0.79**
0.53**
0.76**
0.75**
*P < 0.05 ve **P < 0.01 a–Abbreviations are described in materials and methods

DCN
0.90**
0.87**

FWDC
0.86**
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Yağ Gülü Çiçeklerinde (Rosa damascena mill.) Hasat Dönemi ve Depolama
Sıcaklıklarının Polen Canlılığı Üzerine Etkisi
Sabri Erbaş*, Mehmet Alagöz, Hasan Baydar, Mevlüt Türk
Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 32260 Isparta
*sabrierbas@sdu.edu.tr
Özet
Bu çalışma; Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde 2012
yılında yağ gülü çiçeklerinde (Rosa damascena mill.) farklı hasat dönemi (çiçeklenme başı, ortası ve
sonu) ve depolama sıcaklığının (+4°C ve 25°C) depolama boyunca polen canlılığı üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Her hasat döneminde yeni açmış yağ gülü çiçeklerinden elde edilen
polenler 3’er gün arayla kimyasal (TTC, IKI ve Safranin) ve biyolojik (Doymuş petri) canlılık testlerine
tabi tutulmuş ve canlılık oranları (%) belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre bütün canlılık testlerinde
çiçeklenme başlangıcından sonuna doğru ve depolama süresi boyunca polenlerin canlılıklarının azaldığı
gözlenmiştir. TTC testinde çiçeklenme başlangıcından sonuna doğru %36.8’den %11.9’a, IKI testinde
%71.5’ten %32.8’e ve safranin testinde %74.0’dan %27.1’e azaldığı gözlenmiştir. Doymuş petri
yönteminde ise çiçeklenme başlangıcında %57.0 olan polen canlılığı çiçeklenme sonunda %24.2 olarak
belirlenmiştir. Diğer taraftan 4°C’deki polenlerin canlılık oranlarının depolama süresi boyunca 25°C’deki
polenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; çiçeklenme başlangıcı dönemde yağ gülü
çiçeklerinde polen canlılığının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yağ gülünde genetik
varyasyon oluşturmak için melezleme işleminin bu dönemde yapılması ıslah çalışmasının başarı şansını
artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Yağ gülü, Rosa damascena, polen, canlılık
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Bitki Sekonder Maddeleri ve Önemi
Sezgin Sancaktaroğlu*, Ahmet Metin Kumlay
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Iğdır
*sezginsancak@gmail.com
Özet
Bitkilerin normal büyümelerinde ve gelişmelerinde gerekli olmayan, ancak ekolojik şartlara adapte
olabilmeleri, kendilerini koruyabilmeleri ve nesillerini sürdürebilmeleri için bitkiler tarafından
oluşturulan ürünlere “Bitki Sekonder Maddeleri” denilmektedir. Bitki bünyesinde primer metabolizma
oluşurken; alçak moleküllü maddeler olan bu “Bitki Sekonder Metabolizma Maddeleri” ara yollarla
meydana gelmektedir. Bitki bünyesinde çeşitli rolleri olan bu maddeler içeriğinde bulundukları bitkiye,
cinse, türe, zamana ve bulunduğu çevreye karşı değişim göstermektedir. Bu maddelerin bitki
bünyesindeki oluşum mekanizmaları ve gösterdikleri farklı roller onları, geçmişten günümüze kadar olan
süreçte değerli kılmıştır. Ayrıca her an keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel olmaları ise bitki
metabolizma ürünlerini ve bu ürünleri oluşturan bitkileri ilgi odağı haline getirmiştir. Bu çalışmada, bitki
sekonder maddelerinin elde edilmesi, biyosentezi, sınıflandırılması, bitki bünyesindeki rolü ile
fonksiyonları, etken madde miktarının bireysel ve genetik varyabilitesi, tıbbi, ilaç, gıda, zirai, boya,
parfümeri, kozmetik, mobilya ve bunun gibi pek çok konudaki önemi ve kullanımı ile ilgili bilgiler
aktarılmaya çalışılacaktır. Bu derleme çalışması ile sekonder metabolitler ile ilgili konular arasındaki
bağlantıların ortaya konulması ve daha sonraki çalışmalara kolaylık sağlaması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, sekonder metabolitler, fitokimya, biyosentez
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Defne’de (Lauris Nobilis L.) Yapılan Biyoteknolojik Çalışmalar
Sheida Daneshvar Royandazagh*, Nimet Gümüş, Büşra Abdüşler
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tekirdağ
*sdaneshvar@nku.edu.tr
Özet
Türkiye’nin genetik çeşitliliğinde önemli bir yere sahip ve her dem yeşil olan defne (Laurus
nobilis L.) özellikle Akdeniz iklim kuşağında 15–20 metre boylanabilen bir bitkidir. Önemli odun dışı
orman ürünlerinden birisi olan Akdeniz defnesi, Türkiye’de Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in sahil
kesimlerinde doğal olarak yetişmekte ve bu bitkiden elde edilen yağ ilaç, kozmetik ve konservecilik
sanayisinde kullanılmaktadır. 2001 ile 2005 arası verilere göre İhraç edilen defneyaprağının ortalama
yıllık miktarı yaklaşık 7 bin ton ve parasal değer olarak 8 milyon dolar olarak rapor edilmiştir. Odun dışı
orman ürünlerinden elde edilen 5 yıllık rapora göre toplam ihracat geliri içerisinde defne yaprağının payı
%7,8’dir ve bu ihtiyacın hemen hepsi doğal florada ki ağaçlardan temin edilmektedir. Bu çalışmada
bitkinin tanımı, kullanım alanları, üretim durumu ve bitki üzerinde özellikle biyoteknoloji alanında
yapılan çalışmaların mevcut durumu anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Laurus nobilis L., defne, biyoteknoloji
Biotechnological Studies on Bay Laurel (Laurus nobilis L.)
Abstract
Bay laurel is an important part of genetic biodiversity of Turkey and it is an evergreen tree which
may grow to 15–20 meters in native Mediterranean regions. One of the most important non–wood forest
products is laurel, which naturally grows on the coastal parts of the Aegean, Mediterranean, and Black
Sea regions in Turkey. Laurel oil has been used in medical, cosmetic and canning industry. The amount
of production is 7.000 tons average and its worth is 8 million dollar per year, from 2001 to 2005. In this
five years period the percentage of the total export income of laurel products was 7.8%, in all non–wood
forest products and all of these demands are supplied from the trees in the natural flora. The study was
conducted on Definition of bay laurel, uses, production and The Situation of Biotechnology in bay laurel.
Keywords: Laurus nobilis, bay laurel, biotechnology

Giriş
Defnenin Sistematik Adlandırılması
Âlem: Plantae (Bitkiler)
Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)
Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler)
Takım: Laurales
Familya: Lauraceae (Defnegiller)
Cins: Laurus
Tür: L. nobilis
Morfolojik Özellikleri: Her zaman yeşil bir bitki olan defne (Laurus nobilis L.) 15–20
metre kadar boylanabilen, dişi ve erkek bitkiler birbirinden ayrı ve ileriki yaşlarda ağaç
görünümü alan bir bitkidir (Kayacık, 1963; Lewis, 1984; Baktır, 1991). Ormancılık araştırma
faaliyetlerine bakıldığında, odun dışı orman ürünleri üzerine hazırlanan ve planlanan
çalışmaların içinde ticari, ekonomik ve tıbbi bitki olarak ön plana çıktığı görülmektedir.
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Şekil 1. Defne bitkisinin morfoloji özellikler

Tarihçesi: İnsanoğlunun ilk çağlardan beri defneyi sevdiği, onun pek çok özelliklerinden
yararlandığı bilinmektedir. İlk çağlardan beri ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir yer
edinmiştir. Roma İmparatorları ve ordu kumandanları, yaptıkları savaştan galip olarak
döndüklerinde Roma’da yapılan törenlerde başlarına defneden yapılmış taç takarlardı. Eski
Yunan olimpiyatlarında, yarışları kazanan sporcular, başlarına yine defne dallarından yapılmış
taçlar takılarak onurlandırılırlardı. (Ercan, 1983).
Doğal Yayılış Alanları: İngilizce de Bay laurel, olarak bilinen defnenin ülkemiz
literatüründeki ismi “Akdeniz Defnesi” veya sadece “Defne” dir. Antalya yöresinde tehnel,
tahnal, nehtel ve tefrün adlarıyla da bilinmektedir. Ana yayılış alanı Akdeniz havzası ve
Anadolu olan tür, Türkiye başta olmak üzere Cezayir, Belçika, Fransa, Yunanistan, Meksika,
Fas, Portekiz, İspanya ve Kanarya Adaları gibi ülkelerde yayılış göstermektedir. (Baytop, 1999;
Ercan, 1983).
Ülkemizde ise Defne genel olarak tüm kıyı bölgelerimizde olmak üzere, Çanakkale,
Bursa, İstanbul, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Rize, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin
ve Maraş illerinde, ayrıca Ege denizindeki Türk ve Yunan adalarında yayılış göstermektedir.

Şekil 2. Defnenin ülkemizde doğal yayılış alanlarını gösteren harita

Tıbbı Özellikleri: Ülkemizde kendiliğinden doğal ortamlarda yetişen bu bitkiler hem ilaç
sanayinde etkin madde, hem de gıda sanayinde lezzet verici olarak ve halk hekimliğinde
kullanılmaktadır.
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Defne ağacının yaprağından, meyvesinden ve odunundan yararlanılmaktadır. Ayrıca
makasla kesilerek istenilen şeklin verilebileceği Akdeniz defnesi dekoratif özelliklerinden
dolayı süs ve çit bitkisi olarak kullanılmaktadır (Ercan, 1983).
Fakat defne yaprağının esas kullanımı gıda sanayisidir. Özellikle üretim endüstrisinde
baharatların önemi daha da belirginleşmiş, soslar, konserveler, yarı pişmiş gıdalar, hazır
yemeklerde tat ve çeşni için büyük ölçüde baharatlara ihtiyaç duyulur hale gelmiştir (Parry,
1969).
Aynı zamanda içerdiği eterik yağlar ve yüksek laurik asit nedeniyle de sabun yapımında
ve odunsu parfüm bitkileri grubunda değerlendirilerek önemine dikkat çekilmektedir (Baytop,
1980; Güney, 1989; Tanrıverdi, 1989; Tanrıverdi ve ark., 1993).
Defnenin en önemli ürünü, yağı ve esansıdır. Defne yağı meyvelerinden; defne esansı ise,
yaprağı ve meyvesinden çıkartılan yağlardan elde edilir. Genelde Meyvelerde bulunan yağ
miktarı yapraklardan daha fazladır. Defne yaprağında %0.5–%4.69 arasında eterik yağ
bulunmaktadır. Bugün toplam defne üretiminin %20’si sabun sanayinde kullanılmaktadır
(Bozkurt, 1982; Anşin, 1997; Konukçu, 2001). Defne yağı sabununun saç temizliğinde, defne
yağının ise özellikle veterinerlikte anti–parazit olarak kullanıldığını belirmektedir (Cengiz,
1979).

Şekil 3. Defne bitkisinden elde edilen ürünler (defne sabunu, defne yağı)

Türkiye’nin Defne Yaprağı Üretimi, İhracat Miktarı ve Fiyat Dağılımı
Dünyada en önemli kaliteli defne ihracatçısı ülke olan Türkiye, defne yaprağı dışsatımı
yapan birkaç ülkeden birisidir ve dünya defne gereksiniminin yaklaşık %90’ını karşılamaktadır.
Son beş yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dışsatım değerleri incelendiğinde, dışsatımı yapılan
defne yaprağı miktar olarak kimyon, kekik, keçiboynuzu ve kapariden sonra en fazla dışsatımı
yapılan beşinci bitkisel ürün konumundadır. 1999 yılında 3.783 ton ve 7.246 milyon $’lık
dışsatım değeri, yıllarla birlikte artmış ve 2003 yılında 5.099 ton ve 8.233 milyon $ değerine
ulaşmıştır. Defne yaprağı dış satımı yapılan ülkelerin başında Hong Kong, ABD, Almanya ve
Brezilya gelmektedir. 2001–2003 yıllarına ait dış ticaret verilerine göre ülkemizden yıllık
ortalama 500 bin $ değerinde defne uçucu yağı ihraç edilmektedir. Ayrıca, defne meyvelerinden
sıkma veya suyla kaynatma yoluyla üretilen sabit yağ sabun yapımında kullanılmak üzere
özellikle Arap ülkelerine ihraç edilmektedir. Tamamı doğal floradan toplanan defne yaprakları
ve üretilen uçucu yağı ülkemizin ülkemiz açısından önemli bir yere sahip olmasına karşın, aşırı
toplamalar, bazı yıllar fiyatların düşmesine ve aynı zamanda doğa tahribine neden olmaktadır.
Bu nedenlerle, toplamalar kontrollü yapılmalı ve uygun yörelere plantasyonlar kurulmalıdır
(Özgüven, 2005).
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Çizelge 1. Türkiye’nin defne yaprağı üretimi, ihracat miktarı ve fiyat dağılımı
Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005

Üretim (ton/yıl)
8001
6626
7807
8583
6000

İhracat miktarı (kg/yıl)
4.129.780
4.452.112
4.490.303
6.337.065
5.440.290

İhracat tutarı (ABD$/yıl)
7.857.716
7.473.834
8.578.180
13.157.959
11.952.162

Araştırma Bulguları
Biyoteknolojinin Önemi ve Özellikleri
Biyoteknoloji, insan yaşamının kalitesini artırmak amacı ile üretilen sistem veya
ürünlerde biyolojik proseslerin kullanılması olarak açıklanabilir, Biyoteknoloji GDO’dan ibaret
gibi anlaşılsa da genetiği değiştirilmiş organizmalar üretimi biyoteknoloji ile gerçekleştirilen
işlemlerden sadece biridir. Biyoteknoloji, genetik ve moleküler DNA teknikleriyle canlıların
genetik haritalarını çıkartmak, çoğaltmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az
bulunan ürünleri yine canlılara (organizma, hücre ve dokulara) ürettirmek veya bunları daha
fazla elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.
Biyoteknoloji her ne kadar son yıllarda popülerleşen bir kavram olsa da, yüzyıllardır
kullanılan bir tekniktir. Biyoteknoloji terimi ilk kez 1919 yılında, Hırvat bir mühendis olan Karl
Ereky tarafından ortaya atılmıştır. Biyoteknolojinin gelişiminde en önemli basamak ise 1953
yılında, yaşayan canlıların temel birimi olan hücrenin tüm bilgilerini taşıyan DNA’nın yapısal
modeli James Watson ve Francis Crick tarafından atılmıştır (Fari, 2006)
Bitki biyoteknolojiisinde bitkilerin ve hücrelerin çoğaltılması doku kültürü yöntemleri ile
bunların genetik özelliklerinin araştırılması genetik mühendisliğiyle, özelliklerinin
değiştirilmesi veya geliştirilmesi de her iki tekniğin birlikte uygulanmasıyla yapılmaktadır.
Biyoteknolojik ıslahta klasik ıslaha ek olarak, in vitro ortamlarda yeni bitki geliştirerek
seleksiyon, mutasyon, melezleme ve çeşitli moleküler yöntemler kullanılır. Böylece
hastalıklara, zararlılara, abiyotik streslere dayanıklı, herbisitlere toleranslı, hasat sonrası
muhafazalı, besin kalitesi değişmiş ürünler elde edilir.
Defne’de (Laurus nobilis L.) Yapılan Biyoteknolojik Çalışmalar
Defne (Lauris nobilis) 2500 çeşit içeren Laurace familyasına ait, Genelde tropik ve
subtropik bölgelerde yetişen ve birkaç çeşidi ılıman iklimlerde yetişmektedir. Bu familyada
bulunan bazı çeşitlerde (örnek olarak Lauris nobilis) meyve, bitki yağları ve kereste çok
önemlidir. Bu çalışmada defnede somatik embriyogenesis çalışmalarına giriş yapılmıştır (Jorge
M. Canhoto, Maria L. Lopes, Gil S. Cruz, 1999)
Bu çalışmada Defne (Laurus nobilis L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine çalışmalar
yapılmıştır. Çalışmada Yunanistan’ın Darma bölgesinden toplanan tohumlar üzerinde iki sene
laboratuvar ve saha denemeleri yapılmıştır. Tohumlar perikarplı ve perikarpı ayrılmış olarak
sıcak nemli (20°C gün / 12°C gece) ve soğuk nemli (4±1°C) ortamlarda bekletilerek
çimlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Perikarpı çıkartılmış tohumlar hem soğuk–nemli
(4±1°C) ve hem ılık–nemli (20°C gün /12°C gece) koşullarda başarılı bir şekilde çimlenmiştir.
Sahada ve laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu perikarpın tohum embriyosunda dormensiye
neden olduğu gözlemlenmiştir (Ioannis A. Takos, 2001).
Bu çalışmada Türkiye’nin batısından toplanan Defne (Laurus nobilis L.) tahumlarında
çimlendirme denemeleri yapılmıştır. Denemelerde tohumlar perikarplı ve perikarpsız olarak
1000, 2000, ve 3000 mg/L GA3 içeren ortamlarda, 4±1°C’de 25 ve 50 gün bekletilmiştir.
Bekletilen tohumların kabukları soyularak çimlenmeye bırakılmıştır. 50 gün 4±1° bekletilen
defne tohumlarında %55 ±1,91 (Mean±SE) %85 ±3,00 arası çimlenmede artış bulunmuştur.
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Yapılan çalışmalara göre defne tohumlarında bulunan perikarp ve tohum kabuğu tohum
çimlenmesini önemli derecede etkilemektedir (Ali O. Sari, Bilgin Oğuz, Aynur Bilgiç, 2006)
Bu çalışmada defne (lauris nobilis) de bulunan uçucu yağların aktivitesi üzerine
çalışmalar yapılarak, slovent–free mikrodalga ekstraksiyon (SFME) ve hidrodistilasyon (HD)
yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca bu metodlarda farklı güç seviyeleri kullanılarak defne
yapraklarında antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi tespit edilmiştir (Sedef Nehir El, Nural
Karagözlü, Sibel Karakaya, Serpil Şahin, 2014).
Çalışmada, İskenderun civarından temin edilen defne meyvesi ve defne yaprağının yağ
asitleri gaz kromatografisi ile analiz edilmiş. Analiz sonucunda defne yaprağı yağında en fazla
palmitik (%20,83), linoleik (%18,15), linolenik (%41,16) asitleri defne meyvesinde ise palmitik
(%20,83), oleik (%39,17) linoleik (%19,96) asitleri bulundu (Sait Çelik, Ökkeş Yılmaz, 1996).
Karaburun bölgesinden toplanan defne tohumlarında yapılan çalışmada Laurus nobilis L.
kuraklığa tolerans mekanizmaları ile absisik asit (ABA) ve prolin uygulanarak yaprak alanı,
yaprak fotosentetik verimliliği, oransal su içeriği, bitki su potansiyeli ve endojen hormon
içerikleri ölçülmüştür (Hülya Akça, Lale Yıldız Aktaş, Nuran Altun, Yasemin Yağmur, 2008).
Sonuç ve Tartışma
Araştırmalar sonucunda defne bitkisinde yapılan araştırmalar genelde uçucu yağlar ve
ikinci metabolit miktarı, aktivitesi ve ekstraksiyon araştırmaları ve tarla denemeleri ile
denemelerinde sınırlı kalmıştır. Bölge İklimine uygun, ihracat açısından önemli olan bu bitkide
biyoteknolojik çalışmalar yok denilecek kadar azdır.
Tıbbi ve Aromatik bitkilerin ülke ekonomisine daha etkili bir biçimde katılmasını ve bitki
çeşidi bakımından zengin bir floraya sahip Türkiye’nin bu kaynaklarından daha verimli
yararlanabilmesi için Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilmesi ve
değerlendirilmesi için gerekli her türlü metot ve yeni gelişen yöntemlerin bu bitkilerde optimize
edilmesi gerekmektedir.
Özellikle defne gibi ihracat değeri yüksek olan bitki türlerinin hem sahada hem teknolojik
yöntemlerle üretimini yaparak çeşitliliğinin arttırılması ve dünyada istenen standartlara uygun
kaliteli ürün üreterek dış ticarette pay alma şansı yükseltilmelidir.
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Mersin–Bozyazı Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının
Ekinazye (Echinacea purpurea L.)’nin Bitkisel Özelliklerine Etkisi
Hüseyin Koç
Gaziosmanpasa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat
huseyin.koc@gop.edu.tr
Özet
Farklı azot (0, 20, 40 ve 60 kg/da) ve fosfor dozlarının (0, 10, 20 ve 30 kg/da) ekinazye (E. purpurea
Moench)’nın bazı bitkisel özellikleri ile taze ve kuru herba verimlerine etkilerinin araştırıldığı çalışma
Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseninde 3 tekrarlamalı olarak 2010 ve 2011 yıllarında
Bozyazı–Mersin ekolojik şartlarında yürütülmüştür. Elde edilen verilere ait istatistiki analizlerde yıllara
göre azot ve fosfor dozları ile azot × fosfor dozu interaksiyonları önemsiz çıkmıştır. Buna karşın azot
dozunda bitki boyu, bitki başına dal sayısı, taze ve kuru herba verimleri ile fosfor dozunda bitki boyu,
taze ve kuru herba verimleri %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Korelasyon analizinde bitki boyu ile
azot ve fosfor dozları, taze ve kuru herba verimleri ile azot ve fosfor dozları ve bitki boyu %1; taze ve
kuru herba verimleri arasındaki ilişki %1 seviyesinde önemli ve olumlu çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekinazye, azot ve fosfor dozu, herba verimi
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Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve
Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi
Yasin Özdemir¹–*, Doğan Arslan¹, Mehmet Özkan²
¹Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
²Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tekirdağ
*yozdemir@yalovabahce.gov.tr
Özet
Son yıllarda en çok ticarete konu olan tıbbi ve aromatik bitkiler; kahve, susam, kırmızı biber,
yenibahar, sarımsak, karabiber, vanilya, zencefil ve yeşil çaydır. Bu bitkilerin en büyük alıcısı gıda
endüstrisi, perakende satış için paketleme yapan firmalar ve aktarlardır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik
bitkilerin kullanımında büyük bir artış görülmektedir. Ancak bu denli önem ve büyüklük kazanan tıbbi ve
aromatik bitkiler sektöründe tüketici güvenliği ve gıda güvenilirliği açısından az sayıda araştırma
mevcuttur. Bu araştırmada ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründe gıda güvenilirliği açısından
karşılaşılabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler incelenmiştir ve risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda kontrol noktaları, kontrol parametreleri ve alınması gereken
önlemler belirtilmiştir. İyi tarım uygulamaları tıbbi ve aromatik bitki üretiminde gıda güvenilirliğinin
sağlanmasında ön koşuldur. Tüketici güvenliği açısından tıbbi veya aromatik bitkilerin adlarının doğru
olarak tanımlanması ve bu ad ile satışa sunulması son derece önemlidir. Araştırmada biyolojik risklerin
ortadan kaldırılması için alınması gereken en önemli tedbirlerin kurutma ile ürünün su aktivitesinin 0.55’e
düşürülmesi, depolama sıcaklığının (<10°C) ve bağıl neminin (<%60) kontrol edilmesi gerekli
görülmüştür. Ayrıca paketleme öncesinde havalı ve elekli temizleyicilerin ve metal detektörünün
kullanılması fiziksel risklerin ortadan kaldırılmasında etkili olabilecek bazı önlemler olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, aromatik bitki, gıda güvenilirliği, tüketici güvenliği
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğadan Toplanarak Tüketilen Bitkiler
Süleyman Kızıl*, Özlem Tonçer
Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır
*suleymankizil@gmail.com
Özet
Bir yörede yetişen bitkiler, o yöre insanlarının geleneksel tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi
vermektedir. Türkiye’de bulunan bitkilerin yaklaşık %30–35’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yayılış gösterdiği düşünüldüğünde, bölgenin halk ilacı ve besin kaynağı olarak kullanılan bitkiler
açısından zengin bir floraya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Güneydoğu
Anadolu bölgesinde tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin birçoğu doğadan toplanarak tüketilmektedir. Bu
çalışma, Diyarbakır ve çevresinde yetişen, gerek halk arasında taze sebze ve gerekse tıbbi amaçlarla
tüketilen bitkilerin bir envanterini belirlemek üzere yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Diyarbakır ilinde
tıbbi amaç için kullanılan 27 familyaya ait, 65 takson ve bunlara ait yerel bilgiler toplanmış ve Latince
adları, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları ile birlikte listelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tıbbi bitkiler, doğadan toplamalar, kenger,
sumak
Naturally Collecting and Consuming Plants in the Flora of Diyarbakir and Its Surroundings
Abstract
Locally grown plants are helping to obtain information on consumption of traditional habits in that
region. When considering that approximately 30–35% of the plants in Turkey distributed in Southeast
Anatolia Region, it is revealed that this region has a rich flora in terms of medicinal and culinary herbs.
As general of Turkey, many of the plants used for medicinal purposes are consumed collected from nature
in Southeastern Anatolia region. This study was carried out to determine an inventory of the plants both
vegetables and medicinal purposes around Diyarbakir province. As a result, 65 plant taxa belonging to 27
families that are used both as vegetables and as medicine are documented according to Latin names, and
used parts and their uses.
Keywords: Southeast Anatolia, medicinal plants, collecting from nature, gundelia, sumac

Giriş
Türkiye iklim ve ekolojik özelliklerden dolayı zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3.500 kadar bitki türüne sahip olup, bunların da yaklaşık ¹/3’ü
endemiktir (Kaya ve ark., 1998; Sezik, 1990). Fırat ve Dicle arasında kalan ve Mezopotamya
olarak adlandırılan bölge, insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği ve bitkilerin kültüre alındığı
bölgedir. Tıbbi bitkiler denildiğinde genellikle insan sağlığı açısından tedavi edici özelliğe sahip
bitkiler akla gelir. Besin değerleri dikkate alınmaz. Genelde insanlarda iştah açıcı; hoş kokulu
ve ekstreleri tıp alanında kullanılan bitkiler akla gelir. Tıbbi bitkilerin kullanılmasına ait bilgiler
insanlık tarihi kadar eskidir. Hastalık etmenlerine karşı korunma bitkilerin kullanılmasıyla
tedavi edilmeye çalışılmıştır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde değişen sağlık anlayışı,
yemeklerde tuz ve yağın azaltılması sonucunda yemeklere tat katması açısından bu grup
bitkilerin kullanımını da artırmıştır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011).
Bir yörede yaşayan halkın yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimleri
karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve o bitkiler üzerine etkisi olarak ifade edilen etnobotanik
ile yüzyılların süzgecinden geçen bir kültür oluşmuştur. Toplumlar faydalı gördükleri bitkileri
tanımış, tanıtmış ve hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır (Altay ve Çelik, 2011). Zengin bir
kültürel mirasa sahip olan ülkemizin de etnobotanik açıdan oldukça kapsamlı bir bilgi hazinesi
mevcuttur.
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Bitkilerin tıbbi amaçlar için kullanılması, bitkilerin yayıldığı bölgeye, bölgenin sosyal
yapısına ve geleneksel yapısı ile doğrudan ilgilidir. Bitkilerin otantik (lokal, etnik vs.) isimler
yanında bilimsel literatüre, binominal adlandırmaya, uygun olarak kayıt edilmesi
gerekmektedir. Zira bu durumun yaratacağı yanlış kullanımlardan dolayı istenmeyen sonuçlar
ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, etnobotanik çalışmalarda bu hususun dikkate alınması
oldukça önemlidir.
Dünyada ilk tarımın yapıldığı bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, etnobotanik
özellikleri açısından araştırılması gereken bölgelerden biridir. Bölgede kırsal kesimde yaşayan
insan sayısı toplam nüfusun yaklaşık %35’i civarındadır. Geleneksel alışkanlıklardan dolayı
kentte yaşayan insanların kırsal kesimle sürekli ilişkide bulunduğu dikkate alındığında halkın
büyük bir çoğunluğu yabani bitkilerle yakından ilgilidir (Akan ve ark., 2008). Bu çalışma ile
Diyarbakır ve çevresinde yetişen ve halk arasında toplanarak tüketilen bazı bitkilerin
tanıtılmasına çalışılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışmanın yapıldığı Diyarbakır ilinin yüzölçümü 15.355 km², rakımı ortalama 660
m’dir. Diyarbakır kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Bu dağlar Doğu
Anadolu Bölgesi’yle sınırı oluşturur. Diyarbakır havzasının güneybatısında ise eski bir volkanik
dağ olan Karacadağ bulunur. Diyarbakır’da sert bir kara iklimi egemendir. Yazları çok sıcak
geçer. Ortalama yıllık yağış 496 mm olup toplam yağış tutarının yaklaşık %2’si yaz aylarında
düşmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen veriler Diyarbakır ve çevresine yapılan arazi çalışmalarında
bölge halkı ile yapılan ikili görüşmeler ve aktarlar ile yapılan anketlerden elde edilen bilgiler
ışığında hazırlanmıştır. Bitkinin, kullanılan kısımları ve çeşitli kullanım amaçları belirtilmiş ve
bitkilerin ait olduğu familyalar alfabetik sıraya göre verilmiştir (Çizelge 1).
Bulgular ve Tartışma
Türkiye’den yurtdışına ihraç edilen tıbbi bitkilerin sayısı yaklaşık 350 adet kadardır
(Özhatay, 2005). Bunun yanında iç tüketimde kullanılıp dış ticarete konu olmayan bitkiler
dikkate alındığında bu sayının 500’ün üzerinde olduğu sanılmaktadır. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yapılan arazi çalışmalarında toplamaların yapıldığı yerlerin genellikle
karayollarından uzak, endüstriyel atık içermeyen, kimyasal atıkların hiç olmadığı ve dağlık iç
kesimlerde yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle toplanan ürünlerin organik ürün kategorisinde
değerlendirilme potansiyeli de bulunmaktadır.
Doğadan toplanan bitkiler toplama ve pazara sunulma dönemleri itibariyle farklılıklar
göstermektedirler. Örneğin, kök kısımları kullanılan kenger (Gundelia tornefortii) bitkisi Şubat
sonundan başlayarak Mayıs ayı başlarına kadar toplanmakta ve iç pazarda satışa sunulmaktadır.
Bitkinin kaliteli ürünü erken dönemlerde yapılan toplamalardan elde edilmektedir. Kenger, tarla
açma etkinlikleri sonucu yayılış alanı gittikçe daralmış bir bitki durumundadır. Kenger
toplandıktan sonra topraktan temizlenerek kullanılmakta, yörede kenger turşusu, “borani” ve
“meyir” gibi yemekleri yapılmaktadır.
Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra), bölgede yaygın olarak bulunmaktadır. Diyarbakır,
Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde bitkinin rizomlarından elde edilen usare piyasada “meyan
şerbeti” olarak satılmaktadır. Tıbbi amaçla bitkinin köklerinden yararlanılmakta, halk arasında
göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, idrar artırıcı ve özellikle midevi etkilerinden dolayı
kullanılmaktadır. Bitki kökleri yaz aylarında (Temmuz, Ağustos, Eylül) toplanarak meyan
şerbeti yapılmaktadır.
Kekik, Satureja hortensis, Thymbra spicata, T. sintenisii, Thymus kotschyanus, Origanum
vulgare var. gracile gibi drog yaprakları kullanılan bitkilerde toplamalar henüz çiçek açmadığı
erken dönemlerde yapılmaktadır. Özellikle “zahter” olarak bilinen kekik (Thymbra spicata)
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bitkisinin doğadan aşırı derecede ve bilinçsiz bir şekilde toplanması bitkinin yayılış alanını
daraltmaktadır.
Meyveleri kullanılan kuşburnu (Rosa canina), dağdağan (Celtis glabrata), sumak (Rhus
coriaria), menengiç (Pistacia terebinthus) gibi bitkiler, meyvelerin tam olgunlaştığı Eylül–
Ekim aylarında toplanmaktadır. Bitkiler toplandıktan sonra sergilerde kurutulmakta ve daha
sonra pazara sunulmakta veya tüketilmektedir. Bu bitkiler yoğun olarak bulundukları ilçe
pazarlarında ve aktarlarda satılmaktadır.
Meyveleri bitki gelişiminin erken dönemlerinde toplanan (Haziran–Temmuz) kapari
(Capparis ovata) gibi bitkiler daha çok tüccarlar vasıtası ile satın alınmaktadır. Bölgede kapari
bitkisinin geleneksel bir kullanımı bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda bitkinin turşusu
yapılarak ticarete sunulmakta ve az da olsa tüketilmektedir.
Bahçe kenarları yakınlarında doğal olarak yetişen rezene bitkisi eş zamanlı bir
olgunlaşmaya sahip değildir. Erken dönemlerde toprak üstü aksamı toplanarak sebze olarak
kullanılmaktadır. Olgunlaşan tohumlarından ve taze sürgünleri kurutularak çay şeklinde de
tüketilmektedir. Sebze olarak kullanılan roka ve tere vb. bitkiler ise Nisan–Mayıs aylarında
yayılış gösterdikleri yerlerde toplanarak taze sebze olarak tüketilmektedir. Bununla birlikte taze
olarak gıda terkibine giren peynirotu, kekik (Thymus sp.) gibi bitkiler ilkbaharda (Mayıs)
toplanarak kullanılmaktadır.
Yemekleri yapılarak tüketilen “Akbandır”, “mizlak” (Ornithogalum) türleri erken
dönemlerde toplanarak kullanılmaktadırlar. Ebegümeci ve “semizotu–pırpar” gibi yemekleri
yapılan bitkiler pazarlarda (Diyarbakır’a özgü ‘Aşefçiler Çarşısı’nda) yöresel yemeklerin
yapımında aranan sebzelerdir. Bölgede doğadan toplanarak tüketilen kenger, meyan kökü,
sumak ve kekik gibi bazı bitkiler organik ürün olarak değerlendirilmekte, bu amaçla
toplanmakta ve ticarete sunulmaktadır.
Diyarbakır ilinde doğadan toplanarak tüketildikleri belirlenen bitkiler familyalarına göre
alfabetik sıraya göre aşağıda verilmiştir.
Amaranthaceae
Amaranthus refloflexus: Genç yaprakları ıspanak gibi sebze olarak tüketilir. Diyarbakır
pazarlarlarında “koksor” adıyla satılır. Diyarbakır çevresinde yetişir.
Anacardiaceae
Pistacia vera L.: Fıstık. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa
ve Siirt illerinde yaygın olarak kültürü yapılır.
Pistacia khinjuk Stocks: Bıtım, “bıttım” adıyla tanınan doğal bir ağaç türüdür. Meyveleri
fıstık gibi tüketilir. Ayrıca sabun yapımında kullanılır. Yine bölgede yabani olarak yetişen P.
eurycarpa Yalt., aynı şekilde kullanılır. Bölgede Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman
illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
P. terebinthus L.: Bu tür “menengiç”, “kızban” adıyla bilinmektedir. Meyveleri çiğ veya
kavrularak yenir. Ayrıca, güzel aromalı kahvesinden dolayı tüketilen önemli bir ticari ürünüdür.
Bölgede Diyarbakır, Adıyaman Gaziantep ve Siirt çevresinde yetişmektedir. Tıbbi olarak İdrar
ve balgam söktürücü etkiye sahiptir (Zeybek ve Zeybek, 1994).
Rhus coriaria L.: Sumak, çalımsı bir bitki olup, olgun meyveleri tadı ve renginden dolayı
bölgede yemeklerde kullanılır. Eskiden bitkinin yaprakları dericilik ve kumaş boyamada
kullanılır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır ve Siirt çevresinde yaygın
olarak yetişmektedir.
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Apiaceae (Umbelliferae)
Eryngium campestre L.: Çok yıllık otsu ve dikenli bir bitkidir. Genç sürgünleri
ilkbaharda toplanır ve sebze olarak kullanılır. Eşek dikeni. Bazı Eryngium türleri de yine bu
amaçla kullanılır. Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Ferula orientalis: Çok yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin genç sürgünleri toplanarak turşusu
yapılır. Yörede pazarlarda taze ve hazırlanmış turşu olarak satılır. Çakşır. Bazı Ferula ve
Prangos türleri aynı şekillerde veya kullanılır. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde
yaygın olarak yetişmektedir.
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin: Peynirotu. Bu alttürün
genç yaprakları ilkbaharda toplanır. Özellikle Diyarbakır yöresine özgü otlu peynir yapımında
kullanılır. Diyarbakır çevresinde yaygın olarak yetişmektedir.
Apium nodiflorum (L.) Lag. Bendik: Çok yıllık otsu bir bitkidir. Genç yaprakları salata
olarak yenir. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde doğal olarak yetişir.
Foeniculum vulgare: Rezene. Bitki 1–2 m boylanmakta, sarı çiçekli, yaprakları ipliksi
çok yıllık otsu bir bitkidir. Bölgede bahçe kenarlarında yaygın olarak bulunmaktadır. Tohumları
esmerimsi kahverengi, baharat kokulu ve hafif yakıcı lezzetlidir. Tohumların bileşiminde sabit
ve uçucu yağ taşımaktadır. Genellikle, midevi, gaz söktürücü ve süt artıcı etkiye sahiptir.
Bitkinin genç sürgün ve yaprakları taze sebze olarak tüketilmektedir.
Araceae
Arum dioscoridis Sm. var. Dioscoridis: Arum türleri genellikle 30–50 cm boylanmakta,
çok yıllık bitkilerdir. Yapraklar ok biçiminde, uzun saplı ve koyu yeşil renklidir. Taze yapraklar
insan ve hayvanlar için zararlıdır. Yaprakların bileşiminde nişasta, saponin ve alkaloit
taşımaktadır. Bu nedenle yapraklar haşlanarak, haşlama suyu atıldıktan sonra çeşitli yemeklerin
yapımında kullanılır. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde yetişmektedir.
Biarum carduchorum (Schoott) Engler: Taze yaprakları zehirlidir. Yaprakları haşlanıp
kurutulduktan sonra sebze olarak tüketilir. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde yetişir.
Asteraceae (Compositae)
Gundelia teurnefortii L.: Kenger. Bitkinin toprakaltı genç sürgünleri topraktan
çıkartılarak sebze olarak yenildiği gibi bölgeye özgü yemekleri bulunmaktadır. Haşlanmış
sürgünlerden değişik yemekler yapılmaktadır. Bölgede bitki köklerinin çizilmesiyle elde edilen
sütten sakız yapılmaktadır. Bu sakızlar diş etlerini kuvvetlendirici ve iştah açıcı olarak
çiğnenmektedir. Bölgede ilkbahar aylarında pazarlarda yaygın olarak satılır. Diyarbakır,
Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman çevresinde yaygın olarak yetişir. Bölgede bitki köklerinin
çizilmesiyle elde edilen sütten sakız yapılmaktadır.
Tragopogon longirostris Bisch. Ex Schultz Bip.: Genç yaprakları sebze olarak
kullanılır. Diyarbakır çevresinde yetişir.
Boraginaceae
Anchusa azurea Miller: Genç yaprakları ilkbahar başlarında toplanır. Bölge pazarlarında
“guruz” olarak satılan bitki sebze olarak kullanılır. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde yaygın
olarak yetişmektedir.
Brassicaceae (Cruciferae)
Eruca sativa Miller: Roka. Bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir. Sebze olarak
yetiştirilmektedir. Salata olarak veya taze olarak yenir. Bitki bileşiminde uçucu yağ ve yüksek
miktarda C vitamini içermektedir. Yaprakları uyarıcı, kuvvet verici ve öksürük kesici olarak
kullanılmaktadır. Bölgede Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde doğal olarak yetişmektedir.
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Sinapis arvensis L.: Hardal. Otsu, sarı çiçekli tek yıllık bir bitkidir. Genç evrede
yaprakları salata veya sebze olarak kullanılır. Tohumları siyah ve kahve renkli, ezildiğinde
kendine has bir koku verir. Bileşiminde sabit yağ ve glikozit (sinigrin) içerir. Halk arasında
iştah açıcı olarak kullanılır. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde yaygın olarak yetişmektedir.
Lepidium sativum L. subsp. spinescens (DC.) Thell.: Tere, “Rişvat”. Yaprakları salata
olarak yenir. Bölgede taşlık alanlarda genellikle toplanarak tüketilir. Diyarbakır ve Şanlıurfa
çevresinde doğal olarak yetişir.
Nasturtium officinale R. Br.: Su teresi, “Tuzik”. Su içerisinde veya su kenarlarında
yetişen beyaz çiçekli, otsu bitkilerdir. Yaprakları salata olarak yenir. Diyarbakır ve Şanlıurfa
çevresinde yaygın olarak yetişir. Tuzik adıyla bilinir. Bölgeye özgü lokal tüketilen bir bitkidir.
Capparaceae
Capparis ovata Desf.: Bölgede “Kember”, “Kebere” veya kapari olarak bilinmektedir.
Çiçek tomurcuklarından yapılan turşusu değerlidir. Yerel olarak belirgin bir tüketimi olmamakla
birlikte, son zamanlarda tüccarlar vasıtası ile bölgeden toplanarak ticareti yapılmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep
illerinde yaygın olarak yetişir.
Caryophyllaceae
Gypsophyla bicolor: Çöven. Bitki helva ve dondurma yapımında kullanılır. Bitkinin
kökleri suda iyice kaynatıldıktan sonra bu suya ipekli ve değerli kumaşlardan yapılmış elbiseler
ıslatılıp birkaç saat bekletilerek kumaşların renk ve parlaklıklarının bozulmadan
temizlenmektedir.
Fabaceae (Leguminosae)
Glycyrrhiza glabra L.: Meyan otu. Bitkinin köklerinden meyanbalı elde edilir. Bölgede
bitkinin köklerinin su ile ekstraksiyonundan elde edilen usare “meyan şerbeti” olarak
tüketilmektedir. Halk arasında bu şerbetin böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geldiği inancı
yaygındır. Ayrıca bitkinin özel aromasından dolayı kola türü içeceklerin terkibine girmektedir.
Sıcak çay olarak da tüketilmektedir. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerinde yaygın
olarak yetişen bir bitkidir.
Trigonella foenum–graecum L.: Çemen. Bölgede doğal yayılış gösteren bu türün
tüketimi aktarlardan temin edilerek yapılmaktadır.
Cicer echinospermum P. H. Davis: Yabani bir nohut türüdür. Genç tohumları taze olarak
yenir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yetişen endemik bir
türdür.
Pisum sativum L.: Yabani bezelye türüdür. Genç tohumları taze olarak yenir. Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde
doğal olarak yetişir.
Fagaceae
Quercus brantii Lindl.: Meşe. Tatlı ve iri palamutları pişirilerek yenir. Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde
yaygın olarak yetişen bir orman ağacıdır.
Quercus infectoria Olivieri subsp. Boissieri: Mazı meşesi. Palamutları pişirilerek yenir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep
illerinde yaygın olarak yetişen bir orman ağacıdır.
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Iridaceae
Crocus ssp.: Çiğdem türlerinin sonbahar ve ilkbaharda çiçek açan türleri bulunmaktadır.
Mardin’de bulunan “Deyrulzahferan” süryani kilisesi adını bu bitkiden almakta ve 17. yy’da
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaliteli safran üretiminin yapıldığı bilinmektedir (Baytop,
1984). Crocus pallasi türü “pivok” olarak adlandırılmakta ve soğanları yenilerek
tüketilmektedir.
Lamiaceae
Teucrium polium L.: “Meryemhort” olarak bilinir. Baharda çiçek açan step bitkisidir.
Yaprakları ve çiçekleri tıbbi olarak mide sancılarını giderici olarak çay şeklinde demlenerek
içilir. Şeker düşürücüdür. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt
ve Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Sideritis libanotica Labill.: Dağçayı. Çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklı ve çiçekli
dalları çay olarak kullanılır. Siirt ve Adıyaman çevresinde yaygın olarak yetişmektedir.
Cyclotrichum niveum (Boiss.) Manden. Et Sheng.: Endemik bir tür olup bölgede
özellikle çayı gribal enfeksiyonlara karşı kullanılır. Adıyaman çevresinde yetişen endemik bir
bitkidir.
Ocimum basilicum L.: Reyhan. Taze veya kuru baharat olarak salatalarda ve yemeklerde
kullanılır. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt çevresinde kültürü yapılır. 10–40 cm
yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli bir yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin bileşiminde uçucu
yağ, bu yağında içinde astragol, ogenol ve cineol bileşenleri bulunmaktadır. Halk arasında daha
ziyade baharat amaçlı kullanılmakta, be nedenle pazarlarda demet şeklinde satılmaktadır.
Ayrıca, yatıştırıcı, midevi, idrar artırıcı ve gaz söktürücü etkiye sahiptir. Ocimum cinsine ait
diğer bit tür olan O. minimum türü saksılarda süs amaçlı yetiştirilmektedir.
Mentha longifolium L.: Su kenarlarında yetişen bitkinin taze yaprakları, nane gibi
salatalarda ve yemeklerde kullanılır. Ayrıca çay olarak içilir. Bölgede Diyarbakır ve Şanlıurfa
illerinde doğal olarak yetişir. Yarpuz veya punk adıyla bilinir.
Satureja hortensis L.: Dağ kekiği olarak adlandırılmakta ve tek yıllık kekik olarak
bilinmektedir. Hedik olarak yapılan yemeğe katılmaktadır.
Thymbra spicata L.: Zahter, “zature” ve “cahtiri” olarak adlandırılmakta ve bölgede en
fazla tüketilen kekik türüdür. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Adıyaman
ve Gaziantep illerinde yaygın olarak yetişmektedir. Aktarlarda yaygın olarak satılır. Bunun
dışında aşağıdaki türler de kekik olarak kullanılır.
Thymbra sintenisi Bornm. & Aznav.: Diyarbakır ve Siirt çevresinde yetişir.
Origanum vulgare L.: Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman illerinde yetişir.
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman çevresinde
yetişir.
Liliaceae
Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger: Yaprakları taze olarak tüketilmektedir.
Adıyaman Nemrut dağına endemik bir yabani soğan türüdür.
Allium scorodoprasum L.: Bölgede “Sir” veya “sirim” adıyla bilinir. Yaprakları taze
olarak yenir. Diyarbakır çevresinde yetişen yabani bir soğan türüdür.
Colchicum falcifolium Stapf.: Çiğdem. İlkbaharın başlarında çiçeklenen beyaz veya açık
pembe çiçekli bir çiğdem türüdür. Bu türün yumruları kabukları soyularak ve taze olarak yenir.
Zehirli bir bitkidir, zehirlenmelere neden olur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin,
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Eremurus spectabilis Bieb.: Çiriş otu. Yaklaşık 1 m boyunda sarımsı renkli çiçekleri
olan otsu bir bitkidir. Genç yaprakları sebze olarak kullanılır. Bölgede “gülik” adıyla tanınır ve
pazarlarda yaygın olarak kullanılır. Diyarbakır çevresinde yetişir.
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Ornithogalum narbonense L.: Çok yıllık soğanlı ve beyaz çiçekli otsu bir bitki türüdür.
Genç yaprakları bölge pazarlarında satılır. Yörede “akbandır” veya akbaldır adıyla bilinir ve
sebze olarak kullanılır. Yörede yetişen diğer Ornithogalum türleri de aynı amaçla kullanılır.
Bölgede Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaygın olarak yetişir.
Linaceae
Linum usitatissimum: Keten. Bitki yörede “bızırkıtan” olarak adlandırılmaktadır.
Tohumları kavrularak tüketilmektedir. Tohumlarından bezir yağı elde edilir.
Malvaceae
Malva neglecta Wallr.: Ebegümeci, “tolik” olarak bilinir. Yaprakları sebze olarak
kullanılan ve bölge pazarlarında satılan bir bitkidir. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde yaygın
olarak yetişen bir bitkidir.
Orchidaceae
Cephalanthera kotschyana Renz & Taub.: Yumruları salep yapımında kullanılır.
Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep çevresinde yetişir.
Cephalanthera kurdica Bornm. Ex Kranzlin: Yumruları salep yapımında kullanılır.
Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Siirt illerinde yetişir.
Ophrys mammosa Desf.: Yumruları salep yapımında kullanılır. Diyarbakır Mardin ve
Siirt çevresinde yetişir.
Orchis laxiflora Lam.: Yumruları salep yapımında kullanılır. Diyarbakır ve Şanlıurfa
illerinde yaygın olarak yetişmektedir. Birçok orkide türünün yumrusu salep olarak
kullanılmakla beraber, belirtilen türler bölgede yaygın olarak toplanan orkide türleridir.
Polygonaceae
Rheum ribes L.: Işkın. Çok yıllık, büyük yapraklı, dağlık alanlarda yetişen bir bitkidir.
Bitkinin yaprak sapları ve çiçek durumunun sapı, kabuğu soyulduktan sonra taze olarak yenir.
Etken madde olarak tanen ve az miktarda antrasen türevleri taşımaktadır. Bitki, Diyarbakır,
Gaziantep, Adıyaman ve Siirt çevresinde yaygın olarak yetişmektedir.
Rumex acetosella L.: Kuzukulağı. Çok yıllık otsu bir bitkidir. Genç yaprakları çiğ olarak
yenir. Diyarbakır çevresinde yetişir. Bölgede “Tırşo” adıyla bilinir.
Portulacaceae
Portulaca oleraceae L.: Genellikle sebze bahçeleri ve pamuk tarlalarında yabancı ot
olarak bulunmaktadır. Bitkinin yaprakları sebze olarak tüketilmektedir. Bununla birlikte
bölgeye özgü “pırpar” yemekleri yapılmakta, taze yaprakları cacık olarak yaygın bir şekilde
tüketilmektedir.
Ranunculaceae
Nigella sativa L:. Çörek otu bitkisi tek yıllık, 40–50 cm boylanmakta, ipliksi yapraklı,
beyaz çiçekli, kapsül oluşturan bir bitkidir. Halk arasında daha ziyade unlu mamullerde
doğrudan baharat amaçlı kullanılmakla birlikte, idrar ve süt artırıcı, iştah açıcı ve adet söktürücü
etkiye sahiptir. Diyarbakır çevresinde yetişir.
Rosaceae
Cerasus microcarpa (C. A. Meyer) Boiss. subsp. tortuosa (Boiss. & Hausskn.)
Browicz: Doğal olarak yetişen, çalımsı ve küçük meyveli bir kiraz türüdür. Meyveleri yöre
halkı tarafından yenir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve
Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
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Cerasus mahalep L.: Miller Ağaçsı bir yabani kiraz türüdür. Meyveleri acımsı olup tıbbi
olarak kullanılır. Tohumları tadından ötürü çöreklere katılır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Cratageus aronia (L.) Bosc. ex DC. var. aronia: Küçük ağaçsı veya yarı çalımsı
bitkilerdir. Meyveleri yöre pazarlarında satılır. Ayrıca C. orientalis Pallas ex Bieb. var.
orientalis.’inde meyveleri aynı amaçla kullanılır. Yörede yetişen ve kırmızı, tek çekirdekli
meyveleri ile tipik olan Cratageus monogyna Jacq. subsp. monogyna. ise tıbbi özelliğe sahiptir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman illerinde
yaygın olarak yetişmektedir.
Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca: Yabani armut Doğada yabani olarak yetişir. Olgun
meyveleri yöre halkı tarafından yenir. Bölgede Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman
illerinde yetişmektedir.
Rosa canina L.: Kuşburnu, “sürgüler” olarak bilinmektedir. Çalımsı bir bitkidir.
Meyveleri yöre halkı tarafından reçel yapımında ve çay olarak kullanılır. Bölgesinde Mardin,
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Rubus sanctus Schreber: Böğürtlen, “dirik” olarak bilinir. Bu bitki genellikle su
kenarlarına yakın yerlerde çalı biçiminde yetişen doğal bir bitkidir. Meyveleri insanlar
tarafından yenir. Bölgemizde yetişen böğürtlenin diğer bir türü, R. discolor’da aynı şekilde
kullanılır. Bölgesinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman illerinde yaygın olarak
yetişmektedir.
Malus slyvestris Miller: Yabani elma. Bölgenin dağlık kesimlerinde yetişen ağaçsı doğal
bir elma türüdür. Meyveleri yöre halkı tarafından yenir. Diyarbakır çevresinde yetişmektedir.
Ulmaceae
Celtis glabrata Steven ex Planchon ve Celtis tournefortii Lam.: Çitlenbik. Büyük
ağaçsı bitkilerdir. Bölgede “dağdağan” veya “teyer” adıyla bilinmektedir. Her iki türün turuncu
veya kahverengi meyveleri yenilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt
ve Gaziantep illerinde yaygın olarak yetişmektedir.
Urticaceae
Urtica pilulifera L.: Isırgan, “adırvaş” olarak bilinmektedir. Tek yıllık, otsu bir bitki
olup, pazarlarda satılmaktadır. Genç yapraklı dalları yenir. Bitki mide ve barsak kanamalarını
durdurucu etkiye sahiptir. Ayrıca bitkisel çay olarak şeker ve kanser hastalığına karşı
kullanılmaktadır. Diyarbakır çevresinde yetişmektedir.
Sonuç
Hayvancılık ve aşırı toplamalar bitki popülasyonları üzerinde önemli baskı
oluşturmaktadır. 1950’li yıllardan sonra makineleşme ile birlikte yoğun traktör kullanımı
özellikle marjinal alanlarda tarla açma uygulamaları birçok bitkinin yaşam alanlarının
daralmasına neden olmuştur. Traktör kullanımının yoğun olmadığı dönemlerde de tarlalarda
yabancı ot olarak bulunan birçok bitki, traktör kullanımının yaygınlaşması ile birlikte giderek
azalmış, özellikle herbisit kullanımı ile birlikte kültür tarlalarından tamamen temizlenmiştir.
Doğada yetişen ve geleneksel olarak insan beslenmesinde gıda kaynağı olarak kullanılan
birçok bitki bulunmaktadır. Semizotu bu bakımdan iyi bir örnektir. Günümüzde pazar
koşullarında sebze olarak kültürden üretilmiş semizotu önemli bir yer tutmaktadır. Benzer
şekilde kenger bitkisinin de doğadan toplanarak doğrudan ticareti yapılmaktadır. Kenger,
sumak, meyankökü ve kekik bitkilerinin bölgedeki yayılış alanları yeni arazi açmaları sonucu
giderek daralmaktadır.
Doğadan toplanarak doğrudan tüketilen bitkiler genellikle taşlık, dağlık yörelerde ve
yerleşim yerlerinden uzak yerlerden toplanmaktadırlar. Bu bitkilerden kökleri toplanan kenger
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gibi bitkilerde ağır metal (Cd, Cu, Pb vb.) içerikleri daha düşüktür. Benzer şekilde menengiç,
sumak ve yemiş gibi bitkiler de organik ürün olarak değerlendirilebilmektedir. Geleneksel
beslenme alışkanlıkları içinde bazı bitkiler doğadan toplanarak tüketilmektedirler. Bu bitkilere
olan ilginin artması, sürdürülebilir bir üretimin olmaması ve aşırı tüketim sonucunda doğada
bulunan birçok türün, özellikle soğanlı türlerin yok olmasına sebep olmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarı–kurak iklim özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte,
bölge florasında birçok bitki yetişmektedir. Etnobotanik olarak bu bitkiler ile ilgili bilimsel
çalışma sayısı oldukça yetersizdir. Bu çalışma ile Diyarbakır ve çevresinde 27 familyadan 65
taksona ait bitkinin yöresel kullanımının bulunduğu belirlenmiştir. Bu bitkilerin sebze olarak
kullanımı yanında tedavi amaçlı kullanımı da bulunmaktadır. Bazı bitkiler doğadan yoğun
olarak toplanmakta ve bu durum bitkiler üzerinde aşırı derecede baskı oluşmaktadır. Bölgede
yayılış gösteren bazı bitki türlerinin bölgeye özgü tüketimleri bulunmaktadır. Bu bitkilerden
kenger (Karacadağ) ve sumağın (Mardin) tüketimi oldukça dar alanlarda yapılan toplamalardan
karşılanmaktadır. Bu bitkilerin doğadan toplanmasının disipline edilmesi, doğadan
sürdürülebilir bir kullanım olanağı sağlayacaktır.
Bununla birlikte, doğadan toplamalarda aşağıda belirtilen bazı hususların dikkate
alınması faydalı olacaktır.
 Bitki toplamaları yabani popülasyonlar ve onların ilişkide olduğu habitatların uzun
süre yaşamlarını devam ettirmesine olanak sağlamalıdır. Toplama alan(lar)ında hedef türün
populasyon yoğunluğu belirlenmeli ve yayılış alanı dar ve kısıtlı olan türler toplanmamalıdır.
 Toplayıcıların sertifikalandırılması, sadece sertifikası olanların bu işi yapmalarının
sağlanması,
 Toplayıcıların organize olmaları için örgütlenmelerinin sağlanması,
 Toplanan ürünlerin organik ürün olarak sertifikalandırılmasının sağlanması,
 Tıbbi ve aromatik bitki materyallerinin kalitesini geliştirmek ve korumak için
yetiştiriciler, toplayıcılar ve işleyicilere yardımcı olmak amacıyla iyi tarım uygulamaları (GAP),
iyi toplama ve üretim uygulamaları geliştirilmelidir
 Geleneksel tüketimde kullanılan bitkilerin satıldığı yerleşik pazarlar, özellikle süper
market sayısının artmasıyla birlikte daha az uğranılan yerler durumuna gelmektedir. Bu nedenle
bu ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaşabilmesi için bu merkezlerde de satışlarının
sağlanması,
 Sürdürülebilir kullanım ilkesi gereği doğa tahribatının azaltılmasına katkı sağlamak
amacıyla, doğada üretimin teşvik edilmesi,
 İç tüketimi giderek yaygınlık kazanan kekik, kenger, sumak gibi bitkilerin kültüre
alınmaları teşvik edilmelidir.
Çizelge 1. Diyarbakır ve çevresinde doğadan toplanarak tüketilen bitkiler
Familya/Bitki
Amaranthaceae
Amaranthus refloflexus
Araceae
Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis
Biarum carduchorum (Schoott) Engler
Anacardiaceae
Pistacia vera L.
Pistacia khinjuk Stocks
P. terebinthus
Rhus coriaria L.
Apiaceae (Umbelliferae)
Apium nodiflorum (L.) Lag. Bendik.
Eryngium campestre
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.)
Ferula orientalis

Kullanılan Kısmı

Kullanım amacı

Taze yapraklar

Sebze

Taze yapraklar
Taze yapraklar

Sebze
Sebze

Meyve ve kabuğu
Meyve ve kabuğu
Meyve ve kabuğu
Yaprak ve meyveleri

Çerez, ilaç
Çerez, ilaç
Çerez, içecek ve ilaç
İlaç ve baharat

Genç yapraklar
Genç sürgünler
Genç sürgünler
Genç sürgünler

Taze olarak
Sebze
Turşu yapımında ve sebze
Sebze ve ilaç
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Familya/Bitki
Foeniculum vulgare
Asteraceae (Compositae)
Gundelia teurnefortii L.
Tragopogon longirostris Bisch. Ex Schultz Bip.
Brassicaceae (Cruciferae)
Eruca sativa
Lepidium sativum L. subsp. Spinescens (DC.) Thell
Nasturtium officinale R. Br.
Sinapis arvensis L.
Boraginaceae
Anchusa azurea
Capparaceae
Capparis ovata Desf.
Caryophyllaceae
Gypsophyla bicolor
Fabaceae (Leguminosae)
Cicer echinospermum P. H. Davis
Glycyrrhiza glabra L.
Pisum sativum L.
Trigonella foenum–graecum L.
Iridaceae
Crocus biflorus
Lamiaceae
Teucrium polium L.
Sideritis libanotica Labill.
Cyclotrichum niveum (Boiss.) Manden. Et Sheng.
Ocimum basilicum L.
Mentha longifolium L.
Satureja hortensis L.
Thymbra spicata L.
Thymbra sintenisi Bornm. & Aznav.
Origanum vulgare L.
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen
Liliaceae
Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger
Allium scorodoprasum L.
Colchicum falcifolium Stapf.
Eremurus spectabilis Bieb.
Ornithogalum narbonense L.
Linaceae
Linum usitatissimum
Malvaceae
Malva neglecta Wallr.
Orchidaceae
Cephalanthera kotschyana Renz & Taub.
Cephalanthera kurdica Bornm. Ex Kranzlin
Ophrys mammosa Desf.
Orchis laxiflora Lam.
Polygonaceae
Rheum ribes L.
Rumex acetosella L.
Portulacaceae
Portulaca oleraceae L.
Ranunculaceae
Nigella sativa L.
Rosaceae
Cerasus microcarpa (C. A. Meyer) Boiss. subsp.
tortuosa (Boiss. & Hausskn.) Browicz

Kullanılan Kısmı
Kullanım amacı
Genç sürgün ve yapraklar Sebze ve ilaç
Toprak altı sürgünleri
Genç yapraklar

Sebze ve ilaç
Sebze

Yaprak
Yaprak
Yaprak
Yaprak

Sebze
Sebze
Salata
Sebze

Taze yapraklar

Sebze

Çiçek tomurcuğu

Turşu

Kökleri

Helva yapımında

Taze tohum
Rizomları
Taze tohum
Tohum

Sebze
İçecek ve ilaç
Sebze
Baharat

Soğan

Sebze olarak

Herba
Herba
Herba
Herba
Taze yapraklar
Herba
Herba
Herba
Herba
Herba

İlaç
İçecek, baharat
İçecek
Baharat
İçecek
Baharat
Baharat
Baharat
Baharat
Baharat

Yapraklar
Yapraklar
Yumru
Genç yapraklar
Genç yapraklar

Sebze
Sebze
Sebze
Sebze
Sebze

Tohum

Çerez ve ilaç olarak

Yapraklar

Sebze

Yumru
Yumru
Yumru
Yumru

İçecek
İçecek
İçecek
İçecek

Yaprak sapları
Genç yapraklar

Sebze
Sebze

Yaprak

Sebze

Tohum

Baharat olarak

Meyve

Meyve
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Familya/Bitki
Cerasus mahalep (L.) Miller
Cratageus aronia (L.) Bosc. ex DC. var. aronia
Cratageus monogyna Jacq. subsp. monogyna
Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca
Rosa canina L.
Rubus sanctus Schreber
Malus slyvestris Miller.
Ulmaceae
Celtis glabrata Steven ex Planchon
Celtis tournefortii Lam.
Fagaceae
Quercus brantii Lindl.
Quercus infectoria Olivieri subsp. boissieri
Urticaceae
Urtica pilulifera L.

Kullanılan Kısmı
Meyve
Meyve
Meyve
Meyve
Meyve
Meyve
Meyve

Kullanım amacı
İlaç
Meyve
İlaç
Meyve
Meyve ve içecek
Meyve, içecek ve reçel yapımında
Meyve

Meyve
Meyve

Meyve
Meyve

Meyve
Meyve

Sebze
Sebze

Genç yapraklar, tohum

Sebze, çay ve ilaç
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Ankara Şartlarında Bazı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Hatlarının
Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
Yasin Özgen*, Neşet Arslan
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla bitkileri Bölümü, Dışkapı/Ankara
*yozgen@agri.ankara.edu.tr
Özet
Bu çalışma, farklı reyhan (Ocimum basilicum L.) hatlarının bazı tarımsal özelliklerinin
belirlenmesini amacıyla 2013 yılında Ankara ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf
blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve materyal olarak Gaziosmanpaşa
Üniversitesinden temin edilen farklı yörelere ait 14 reyhan (Ocimum basilicum L.) hattı kullanılmıştır.
Denemede; bitki boyu, bitki başına yeşil herba, kuru herba ve kuru yaprak verimi, dekara yeşil herba,
kuru yaprak ve uçucu yağ verimleri ile uçucu yağ oranı değerlendirilmiş ayrıca uçucu yağ bileşenleri
bulunmuştur. İncelenen tarımsal özelliklerin varyans analizi yapılmıştır. İncelenen tüm özelliklerde
ortalamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak %1 düzeyinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tüm
reyhan hatlarından iki biçim alınmış ve 2. biçimde incelenen bütün özelliklerin ortalamaları 1. biçim
ortalamalarına göre yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, iki biçimin ortalaması olarak; bitki
boyu 33,3–57,0 cm, yeşil herba verimi 201,9–293,9 g/bitki, kuru herba verimi 31,1–71,4 g/bitki, kuru yaprak
verimi 10,4–28,3 g/bitki, dekara yeşil herba verimi 3016,3–6225,0 kg/da, dekara kuru herba verimi 450,8–
1556,9 kg/da, dekara kuru yaprak verimi 255,8–623,9 kg/da, dekara uçucu yağ verimi 1,28–7,51 L/da arasında
değişiklik göstermiştir. Çalışmada R–28 k hattı dekara uçucu yağ verimi dışında incelenen tüm
özelliklerde diğer hatlara göre istatistikî olarak üstün bulunmuştur. Dekara uçucu yağ veriminde ise R–
Sweet hattı diğer hatlara göre istatistiki olarak yüksek verim vermiştir. Deneme sonuçlarına göre R–28k
ve R–Sweet hatlarının tarımsal özellikler bakımından bölge koşullarına uygun olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ocimum basilicum, herba verimi, tarımsal özellikler, yerel hatlar
Determination Agricultural Properties of Some Basil (Ocimum basilicum) Lines in Ankara
Condition
Abstract
This experiment different basil (Ocimum basilicum L.) line of some agronomic traits in order to
determine the ecological conditions in 2013 were carried out in Ankara. Experiment in randomized block
design with 3 replications was used as a material obtained from the University of GOP belonging to
different regions 14 basil (Ocimum basilicum L.) line is used. In the experiment; plant height per plant,
green herbage, dry herbage and dry leaf yield, per decare green herbage, dry leaves and essential oil yield
and essential oil content of essential oil components were also evaluated. Variance analyses of agronomic
traits were studied. In all the examined characteristics as statistical differences between the means at the
level of %1 was statistically significant. All basil lines taken in two harvests that all properties were
higher than first harvest. According to the results, as the average of two harvests; plant height 33.3–57.0
cm, green herbage yield 201.9–293.9 g/plant, dry herbage yield 31.1–71.4 g/plant, dry leaf yield 10.4–28.3
g
/plant, green herbage yield 3016.3–6225.0 kg/da, dry herbage yield 450.8–1556.9 kg/da, dry leaf yield 255.8–
623.9 kg/da, essential oil yield 1.28–7.51 L/da ranged. In this study, the R–28k line of essential oil yield per
decare, except all of the features examined statistically superior compared to other lines were found.
Essential oil yield based on the R–Sweet line to other lines were statistically higher yield. According to
the obtained results in terms of agronomic traits of R–28k and R–Sweet line is determined to be
appropriate to the conditions.
Keywords: agricultural characteristics, herb yield, local line, Ocimum basilicum

Giriş
Reyhan (Ocimum basilicum L.), Laminacaea familyasının Ocimum cinsine ait, tek yıllık,
orijini Kuzey Batı Hindistan, Kuzey Doğu Afrika ve Orta Asya, otsu yapıda, yaklaşık 1 m’ye
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boya ulaşabilir. Ocimum cinsinin içerisinde en fazla ekonomik öneme sahip olan reyhan,
morfolojik ve kimyasal varyabilite bakımdan zenginliğiyle dünyada tarımı yapılan bir bitkidir.
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi artmakta ve bitkilerden biri
olan reyhan içerdiği uçucu yağları sebebiyle, gıda, parfümeri ve ilaç sanayinde kullanıldığı
belirtilmektedir. Ülkemizde, Ocimum cinsinin tamamına “Fesleğen ya da Reyhan” denilmekte
ve genellikle kısa boylu bitkilere fesleğen, uzun boylu bitkilere de reyhan olarak bilinmektedir
(Baytop, 1994). Bitkinin yetiştiriciliği ülkemizde istatistiklere yansımada, güzel görüntüsü ile
yaz aylarında balkonları süslemekte ve küçük arazilerde yetiştirilen reyhanlar taze kullanım için
birden fazla hasadı yapılarak halk pazarları ve marketlerde satılmakta, bitkinin kurutulmuş
kısımları ise aktarlarda yerini almaktadır. Bu çalışma, farklı özellikleri ile kullanımı gündemde
olan bitkinin Ankara koşullarında yetiştirilerek tarımsal özelliklerinin belirlenmesi
hedeflenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Deneme alanı deniz seviyesinde 860 m yükseklikte olup ve karasal iklime sahip Ankara
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü sera ve tarlasında yürütülmüştür. Reyhan
bitkisinin tohumları nisan ayını ilk haftası itibariyle torf–perlit karışımı bulunan viyollere
ekilmiş ve fideler tarlaya şaşırtılana kadar sera ortamında tutulmuştur. Deneme yeri fide
dikimine uygun şekilde hazırlandıktan sonra dekara 5 kg N (yarısı ekimle ve diğer yarısı 1.
biçimden sonra) ve 5 kg P2O5 gübre verilmiştir. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre
3 tekerrürlü olarak ve bitki sıklığı 40×20 cm olacak şekilde yürütülmüştür. Fideler mayıs ayının
ilk haftası içinde dikilip ve dikimden hemen sonra can suyu verilmiştir. İlerleyen günlerde,
bitkilere gerek görüldükçe sulama ve çapalama işlemi yapılmıştır. Deneme alanın toprak yapısı,
kumlu killi tın, hafif alkali, tuzsuz, orta kireçli ve organik madde içeriği düşüktür. Vejetasyon
döneminde (2013), yağış uzun yıllar ortalamasına göre ciddi düşmüş ve sıcaklık tersine artış
göstermiştir. Bitkiler çiçeklenme döneminde, biçimler öncesi gerekli ölçümler alınıp sonra 10
cm yükseklikten biçilerek gölge bir ortamda kurutulmuştur. Kurutulan yaprak örnekleri 50 g
olarak hazırlanıp, destilasyon yöntemiyle uçucu yağı alınarak ve bekletilmeden buzdolabına
konulmuştur. Hazır hale gelen uçucu yağlar GC–MS cihazı ile bileşen analizi yapılmıştır.
Denemeden elde veriler MSTAT–C paket veri programında varyans analizi ve duncan testine
tabii tutulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
1–Bitki Boyu: Denemede kullanılan 14 farklı reyhan hattının biçimlere göre yapılan
varyans analizinde bitki boyları arasında %1 seviyesinde istatistiki fark bulunmuştur. İstatistiki
açıdan önemli çıkan bitki boylarına ait Duncan testi gruplandırmaları Çizelge 1’de
görülmektedir. Denemede bitki boyu ortalamaları 33,3–57,0 cm arasında değişmiştir. Çizelgede
de görüldüğü gibi 2. biçimlerde bitki boyları 1. biçimlere göre yüksek çıkmıştır. Bu
yükselmeye, 2. biçim öncesi dönem yani temmuz ayının yağışlı geçmesi ve artan sıcaklıklar
bitki boylarının yüksek olmasına neden olmuş olabilir. Biçimlerde en yüksek bitki boyuna sahip
hat R–28k iken en düşük bitki boyu R–33ybk nolu hattır. Yapılan literatür taramasında; Kaçar
(2009), 25.0–46.3 cm; Arslan (2009), 31.2–55.3 cm ve Telci (2005), 20.9–57.5 cm arasında
değiştiği saptanmış ve bu yönüyle çalışmamız araştırmacıların sonuçları ile paralellik
göstermektedir.

170

Çizelge 1. Reyhan hatlarının bitki boylarına ait değerler
Biçimler
1. Biçim (cm)
2. Biçim (cm)
Hatlar
Ortalama
%1
Ortalama
%1
R–28a
46,3
ab
49,0
bcde
R–33ybk
32,7
c
35,0
f
R–13k
50,3
a
50,7
bcde
R–3k
45,7
ab
53,7
bc
R–2r
45,0
ab
51,3
bcd
R–13a
37,3
c
48,3
cde
R–18
37,0
c
52,0
bcd
R–19k
42,7
b
44,7
de
R–3a
43,3
b
44,1
e
R–23
45,0
ab
49,3
bcde
R–Sweet
45,3
ab
53,3
bc
R–33
32,0
c
34,7
f
R–31k
50,7
a
56,7
ab
R–28k
50,9
a
63,3
a
A. Ö. F.
5,1
6,8
*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır.

Biçimlerin ortalaması
47,7
33,8
50,5
49,7
48,2
42,8
44,5
43,7
43,3
47,2
49,3
33,3
53,7
57,0

2–Yeşil Herba, Kuru Herba ve Kuru Yaprak Verimi: Farklı reyhan hatlarının bitki
başına yeşil herba, kuru herba ve kuru yaprak verimleri varyans analizine tabii tutulmuş ve
analiz sonucu hatlar arasında %1 düzeyinde istatistiki fark bulunmuştur. İstatistiki açıdan
önemli olan özelliklere Duncan testi gruplandırması yapılmış ve bunlar Çizelge 2’de
belirtilmiştir. Denemede bitki başına verim ortalamaları; yeşil herba 201.9–293.9 g, kuru herba
31.1–71.4 g ve kuru yaprak 10.4–28.3 g arasında değişmiştir. Birinci biçimden sonra oluşan
dallanma sonucu verim artmış ve buna paralel olarak kuru herba ve yaprak verimine de
yansımıştır. Baharat olarak yaprağı kullanılan reyhan bitkisinin çalışmamız sonucunda, R–28k
ve R–31k hattının bunun için uygun olduğu saptanmıştır. Bu konu üzerinde yapılan
çalışmalarda; Chang (2005), yeşil herba verimini 37.6–47.9 g, kuru herba verimini 5.5–7.1 g ve
kuru yaprak verimini 4.0–4.7 g arasında; Lachowicz (1997), yeşil herba verimini 100–499 g;
Arslan (2009), kuru herba verimini 24.3–55.2 g arasında bulmuşlardır. Araştırıcıların sonuçları
çalışmamızla paralellik göstermemektedir. Bu sonuç, kullanılan materyalin farklı olması, farklı
dikim sıklığı ve hasat zamanından kaynaklanmış olabilir.
Çizelge 2. Reyhan hatlarının yeşil herba, kuru herba ve kuru yaprak verimlerine ait değerler
Yeşil herba verimi (g/bitki)
Kuru herba verimi (g/bitki)
Kuru yaprak verimi (g/bitki)
1. Biçim 2. Biçim Toplam %1 1. Biçim 2. Biçim Toplam %1 1. Biçim 2. Biçim Toplam %1
R–28a
99,2
136,6
235,7 abc
17,7
22,9
40,6
bc
7,2
9,5
16,8
bc
R–33ybk
95,5
131,0
226,4 abc
14,7
34,2
48,9
abc
7,1
16,2
23,3
ab
R–13k
96,8
135,7
232,6 abc
12,5
28,4
40,9
bc
5,1
11,6
16,8
bc
R–3k
111,6
130,5
242,1 abc
16,0
25,4
41,4
bc
7,2
12,6
19,8
abc
R–2r
94,6
143,4
237,9 abc
15,6
38,4
54,0
abc
6,0
15,8
21,8
ab
R–13a
87,1
133,1
220,2 abc
12,9
33,0
45,8
bc
6,3
17,5
23,7
ab
R–18
82,7
150,2
232,9 abc
13,3
39,6
52,9
abc
7,4
16,6
24,1
ab
R–19k
90,1
111,7
201,9
c
15,6
26,2
41,8
bc
6,3
12,8
19,1
abc
R–3a
123,9
130,7
254,6 abc
20,3
29,6
49,9
abc
8,0
10,6
18,6
abc
R–23
123,3
162,1
285,4
a
26,9
30,3
57,3
ab
12,3
12,9
25,2
ab
R–Sweet
114,7
173,5
288,2
a
17,3
38,0
55,3
abc
7,6
17,8
25,4
ab
R–33
100,8
107,1
207,9 bc
14,6
16,5
31,1
c
4,5
6,0
10,4
c
R–31k
120,1
160,6
280,7 ab
19,2
45,6
64,7
ab
8,4
19,9
28,3
ab
R–28k
146,9
147,0
293,9
a
25,0
46,3
71,4
a
9,1
19,1
28,3
a
A. Ö. F.
66,7
21,6
8,6
*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır.
Hatlar
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3–Dekara Yeşil Herba, Kuru Herba ve Kuru Yaprak Verimi: Denemede kullanılan
14 farklı reyhan hattının dekara yeşil herba, kuru herba ve kuru yaprak verimlerine ait değerler
Çizelge 3’de görülmektedir. Biçimler toplamı verim değerlerine yapılan varyans analizi
sonucunda hatlar arasında %1 düzeyinde istatistiki fark bulunmuş ve analiz sonucu önemli
çıkan özelliklere Duncan testi yapılarak gruplandırılmıştır. Dekara verimler sırasıyla; yeşil
herba 3701,7–6225,0 kg/da, kuru herba 450,8–1556,9 kg/da ve kuru yaprak 255,8–623,9 kg/da
arasında değişmiştir. En yüksek verimler R–28k nolu hattan elde en düşük verimler R–33 nolu
hattan elde edilmiştir. Çizelge incelendiğinde 2. biçimler 1. biçimlere göre yüksek bulunmuştur.
Bu fark, 1. biçimden sonra oluşan dallanma ve sıcaklık artışından kaynaklanmış olabilir.
Reyhan bitkisinin dekara verimlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; Kaçar (2009),
yeşil herba verimi 2595,5–4386,4 kg/da, kuru herba verimi 427,7–867,8 kg/da ve Erken (2009),
yeşil herba verimi 3740,2–11643,1 kg/da, kuru herba 683,6–2310,5 kg/da ve kuru yaprak verimini
495,7–1643,0 kg/da arasında değişmiştir. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar araştırıcıların
sonuçları arasında çıkmıştır.
Çizelge 3. Reyhan hatlarının dekara yeşil herba, kuru herba ve kuru yaprak verimlerine ait değerler
Yeşil herba verimi (kg/da)
Kuru herba verimi (kg/da)
Kuru yaprak verimi (kg/da)
1. Biçim 2. Biçim Toplam %1 1. Biçim 2. Biçim Toplam %1 1. Biçim 2. Biçim Toplam %1
R–28a
1980,5 2041,3 4021,7 bcd 341,0
351,5
692,5
ef
150,7
198,5
349,2
cd
R–33ybk 1787,8 2582,2 4369,9 bcd 386,1
557,7
943,9 cde 147,0
337,6
484,6
abc
R–13k
1475,4 2553,4 4028,9 bcd 259,5
449,0
708,5 def 106,7
242,5
349,2
cd
R–3k
1873,8 2236,7 4110,5 bcd 320,5
382,5
703,0 def 149,3
262,4
411,8
bcd
R–2r
1703,1 2728,4 4431,5 bcd 386,5
619,2 1005,7 bcd 124,6
328,7
453,4
abc
R–13a
1626,3 2705,5 4331,8 bcd 338,2
562,7
900,9 cde 130,6
363,8
494,4
abc
R–18
1552,6 2973,2 4525,8 bcd 352,5
675,0 1027,4 bc
154,5
346,5
501,0
abc
R–19k
1619,5 2082,1 3701,7 cd
335,7
431,6
767,3 cde 131,8
266,0
397,8
cd
R–3a
2263,7 2283,9 4547,6 bcd 443,5
447,5
890,9 cde 167,3
219,7
387,0
cd
R–23
2134,4 2737,9 4872,3 abc 416,6
532,9
949,5 cde 255,6
269,5
525,1
abc
R–Sweet 1860,5 3238,5 5099,0 abc 356,8
621,1
977,8 cde 159,2
448,0
607,1
a
R–33
1451,7 1564,6 3016,3
d
217,0
233,8
450,8
f
93,0
162,8
255,8
d
R–31k
2289,3 3220,6 5509,9 ab
528,0
742,8 1270,8 b
174,0
414,8
588,8
ab
R–28k
2681,9 3543,1 6225,0
a
670,8
886,2 1556,9
a
190,2
433,7
623,9
a
A. Ö. F.
1345
270,3
166,9
*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır.
Hatlar

4–Dekara Uçucu Yağ Verimi: Reyhan hatlarının kuru yapraklarından su destilasyon
metodu ile elde edilen uçucu yağ miktarları dekara verime çevrilerek biçimler ve biçimler
toplamı değerleri verilmiştir. Hatların biçimler toplamı uçucu yağ verimi arasındaki fark
istatistiki açıdan %1 seviyesine önemli çıkmış ve önemli çıkan ortalamalarının Duncan testi
gruplandırmaları Çizelge 4’de gösterilmiştir. Denemede, dekara uçucu yağ verimi, birinci
biçiminde 0,35–1,88 L/da, ikinci biçimde 0,84–5,63 L/da ve biçimler toplamında 1,28–7,51 L/da
arasında değişmiştir. En yüksek dekara uçucu yağ verimi biçimler ve biçimler toplamında R–
Sweet nolu hattan elde edilmiştir. Biçimlerde oluşan bu fark, ikinci biçimin herba veriminin
yüksek olması ve ilk biçime göre hava sıcaklıklardan kaynaklanan stres sonucu uçucu yağ
miktarlarında artıştan kaynaklanmış olabilir. Ayrıca çalışmada reyhan hatlarındaki uçucu yağ
oranı %0,22–1,17 arasında değiştiği ve ana bileşenlerin Methyleugenol, Linalool ve Methyl
cinnamate olduğu saptanmıştır. Farklı araştırmacıların yaptığı çalışmalarda dekara uçucu yağ
verimi, Zheljzkov (2008) genotipleri karşılaştırdığı çalışmada, 1. biçimde 1,37–2,53 L/da, 2.
biçimde 3,48–4 L/da, 3. biçimde 6,18–7,22 L/da ve toplam verim 11,55–12,26 L/da arasında
değiştiğini bulmuş, çalışmamızdaki değerlerden yüksek sonuçlar elde etmiş ve bu fark
kullanılan materyalin farklılığından, biçim sayısından ve iklim faktörlerinden kaynaklanmış
olabilir. Kaçar (2009) yaptığı çalışmada uçucu yağ verimi 2,28–8,02 L/da arasında değiştiğini
belirtmiş ve çalışmamızla paralellik göstermiştir.
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Çizelge 4. Reyhan hatlarının dekara uçucu yağ verimlerine ait değerler
Uçucu yağ verimi (L/da)
2. Biçim
Toplam
R–28a
1,35
2,30
R–33ybk
2,08
2,83
R–13k
1,59
1,98
R–3k
2,29
3,29
R–2r
1,23
1,57
R–13a
2,75
3,63
R–18
2,35
3,15
R–19k
0,84
1,28
R–3a
2,13
3,43
R–23
3,40
5,93
R–Sweet
5,63
7,51
R–33
1,55
2,34
R–31k
3,40
4,21
R–28k
2,94
3,74
A. Ö. F.
1,89
*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır.
Hatlar

Uçucu Yağ Oranı (%)
0,63
0,53
0,41
0,68
0,22
0,63
0,50
0,33
0,81
1,08
1,17
0,26
0,86
0,38

1. Biçim
0,95
0,75
0,39
1,00
0,35
0,88
0,81
0,44
1,30
2,53
1,88
0,79
0,81
0,81

%1
cde
cde
de
cde
de
cd
cde
e
cde
ab
a
cde
bc
cd

Ana Bileşen
Methyleugenol
Linalool
Linalool
Linalool
Linalool
Linalool
Linalool
Linalool
Linalool
Methyl cinnamate
Linalool
Linalool
Methyl cinnamate
Methyl cinnamate
Linalool

Sonuç
Denemede kullanılan 14 farklı reyhanın hattından elde edilen veriler ışığında birden fazla
hasadı yapılan reyhan bitkisinde 2. biçimlerin 1. biçimlere göre yüksek olduğu belirlenmiştir.
Biçimlerde incelenen özelliklerde istatistiki açıdan öne çıkan hatlar; R–28k nolu hattı ile hattı
R–Sweet hattıdır. Bu hatlardan R–28k hattı taze ve kuru (baharat) tüketim için, diğer yandan R–
Sweet hattı uçucu yağ üretimi için Ankara ekolojik koşullarında yetiştirilmesi için uygun olduğu
saptanmıştır.
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Özet
Türkiye gerek doğal floradan toplanan ve gerekse kültürü yapılan kekik bitkisi üretimi ve ihracatı
ile dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. 2013 yılında 89137 dekar alanda 13658 ton kekik üretimi
gerçekleştirilmiştir. Denizli Türkiye’nin 2013 yılı kekik ekiliş alanının %93.6’sını, üretim miktarının
%89.2’sini sağlayan en önemli il konumunda olup, Manisa, Muğla, Uşak ve Hatay diğer önemli üretici
iller olarak dikkati çekmektedir.
Türkiye’nin kekik ihracatı 2004 yılında 16,7 milyon dolar civarında iken, 2013 yılında 2004 yılına
göre %236,6 oranında artarak 59,3 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Başta ABD ve Almanya olmak
üzere, İtalya, Hollanda, Polonya, Japonya, Belçika, İspanya ve Kanada en fazla kekik ihracatı yapılan
ülkeler olarak göze çarpmaktadır.
Ülkelere göre değişmekle birlikte genel olarak, 2004–2013 yılları ortalaması olarak kekiğin birim
ihraç fiyatı 2,7 dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında 1694 ton karşılığında 4,3 milyon dolarlık
kekik ithalatı yapılmıştır. Kekik ithalatında Fas, Arnavutluk, Polonya, Meksika ve Peru ithalat yaptığımız
önemli ülkeler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, kekik, üretim, pazarlama, ihracat, ithalat
Thyme Production and Marketing in Turkey
Abstract
Turkey is one of the world’s most important countries for production and exportation of both
collected thyme from natural flora and culture production of thyme. 13,658 tons of thyme were produced
from 89,137 acres area in 2013. Denizli had 93.6% of thyme growing areas and producing 89.2% of the
Turkey in 2013. Manisa, Muğla, Istanbul and Hatay draws attention as other major manufacturer cities.
Turkey’s exports of thyme around $ 16.7 million in 2004, while in 2013, an increase of 236.6%
compared to 2004 and reached 59.3 million dollars. Mainly United States and Germany, Italy,
Netherlands, Poland, Japan, Belgium, Spain and Canada are outstanding countries which Turkey exports
most of thyme.
Vary between countries, but in general, between the 2004–2013 years, the average export price of
thyme unit stood at 2.7 dollars. 1,694 tons thyme at 4.3 million dollars has been imported in 2013. Turkey
imports thyme from some countries such as Morocco, Albania, Poland, Mexico and Peru.
Keywords: Turkey, thyme, production, marketing, export, import

Giriş
Kekik Lamiaceae yani ballıbabagiller ailesine dahil özel kokulu çok yıllık otsu bitkilere
verilen genel addır. Türkiye’de “kekik” olarak tanımlanan Lamiaceae familyasına 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
(Bayram, 2003).
Kekik gıda, kozmetik, ilaç sektörlerinde kullanılan çok amaçlı bir üründür. Kekik,
içerdiği etken maddeye göre uçucu yağ bitkilerinden, tüketim ve kullanımına göre de baharat
bitkilerindendir (Ceylan, 1995).
İhracatı en çok yapılan ticarette ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türler; Origanum
onites (bilyalı kekik, Türk kekiği, İzmir kekiği), Origanum vulgare subsp. hirtum [(Sin:
Origanum heracleoticum) (Yunan kekiği, İstanbul kekiği)], Origanum minutiflorum [(Sütçüler
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kekiği, yayla kekiği, toka kekiği) (Endemik)], Origanum majorana [(Sin: Origanum dubium)
(Beyaz kekik, Alanya kekiği)], Origanum syriacum var. Bevanii (dağ kekiği, Suriye kekiği,
İsrail kekiği, Tarsus kekiği), Thymbra spicata ve Thymbra sintenisii (sivri kekik, kara kekik,
karabaş kekiği), Satureja cuneifolia (zahter), Coridothymus capitatus (İspanyol kekiği, Tımari),
Thymus kotschyanus (Bitlis kekiği), Satureja hortensis, Satureja montana, Satureja spicigera
(Trabzon kekiği), Thymus eigii olarak sıralanabilir (Başer, 2001; Başer, 2014).
Kekik, yurt içinde büyük ölçüde baharat olarak, az miktarda kekik yağı ve kekik suyu
şeklinde tüketilmektedir. Kekiğin büyük bölümü yurt dışına yarı ya da tam işlenerek ve
paketlenerek ihraç edilmektedir. Türkiye’den ihraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği
(Origanum onites L.) en büyük paya sahiptir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan kekik üretimi ve dış ticareti ile ilgili
istatistiksel veriler ve yayınlar materyal olarak kullanılmıştır. Makro düzeyde çeşitli
kaynaklardan derlenen verilerin analizinde yüzde hesapları ile basit ve tartılı ortalamalardan
yararlanılmıştır.
Bulgular
Türkiye’nin Kekik Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı: Kekik, üretim ve ihracat rakamları
ile ulusal ekonomimize olan katkısı ve yöre halkına sağladığı gelir ile tıbbi ve aromatik bitkiler
arasında önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de kültürü yapılan kekik bitkisinin ekiliş alan ve miktarları 2004 yılından itibaren
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye’nin yıllara göre kekik
bitkisi ekiliş alanı ile üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiş olup, kekik ekiliş alanı ve üretim
miktarlarında yıllara göre dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir.
2007 yılındaki kuraklık nedeniyle kekik üretim miktarında düşüş gözlenirken bu yılda
kekik üretimi 5350 ton ile en düşük seviyede gerçekleşmiştir. 2008 yılında kekik ekiliş
alanlarında meydana gelen artışa paralel olarak üretim miktarında da artış olmuştur. Türkiye’de
2013 yılında 89 bin dekar alanda yaklaşık 14 bin ton kekik üretimi gerçekleştirilmiştir.
2004–2013 yılları ortalaması olarak kekik verimi 131 kg/da iken, 2013 yılında 153 kg/da ile
en yüksek kekik verimine ulaşılmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Türkiye’nin yıllar itibariyle kekik bitkisi ekiliş alanı ve üretim miktarları (Anonim, 2014b)
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ekiliş Alanı (dekar)
52500
47000
58853
60751
84133
84957
85351
77707
94283
89137

Üretim Miktarı (ton)
7000
6400
7979
5350
10082
12329
11190
10953
11598
13658

Ortalama

Verim (kg/da)
133
136
136
88
120
145
131
141
123
153
131

Türkiye’nin önemli illere göre kekik ekiliş alanı ve üretim miktarlarının verildiği Çizelge
2 incelendiğinde Denizli ilinin Türkiye’nin 2013 yılı kekik ekiliş alanının %93.6’sını, üretim
miktarının %89.2’sini sağlayan en önemli il konumunda olduğu, Manisa, Muğla, Uşak ve Hatay
illerinin diğer önemli üretici iller olarak dikkati çektiği görülmektedir (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Türkiye’nin önemli illere göre kekik ekiliş alanı ve üretim miktarı (2013) (Anonim, 2014c)
İller
Denizli
Manisa
Muğla
Uşak
Hatay
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Ekiliş Alanı (da)
83445
1425
1408
800
900
87978
1159
89137

Üretim Miktarı (ton)
12183
566
352
205
170
13476
182
13658

%
93,6
1,6
1,6
0,9
1,0
98,7
1,3
100.0

%
89,2
4,1
2,6
1,5
1,2
98,7
1,3
100.0

Türkiye’nin Kekik Dış Ticareti: Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak
üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticareti
içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Dünyada talep gören önemli tıbbi ve aromatik ürünler arasında kekik de yer almakta,
Türkiye, dünya kekik ticaretinin yaklaşık %70–80’ini elinde bulundurmaktadır. Alternatif tıp
uygulamaları sayesinde son yıllarda kullanım alanının yaygınlaşmasıyla kekiğe olan talep daha
da artmıştır. Bu durum kekiği, ekonomik değeri giderek yükselen bir ürün haline getirmiştir.
Uzun yıllardır ihracatı yapılan kekik bitkisinin önceleri önemli bir kısmı doğal floradan
toplanmakta iken, son yıllarda bazı kekik türlerinin tarımına geçilmiş olup, ihraç edilen kekiğin
önemli bir kısmı kültürü yapılarak üretilen kekiklerden karşılanmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin 2008–2009 yılları hariç diğer yıllarda kekik ihracatı tarla üretim
miktarlarının üzerinde gerçekleşmiş olup, doğal floradan toplanan kekiklerin ülke içi tüketimi
ile dışsatımda önemli bir yeri bulunmaktadır.
Türkiye kekiğin en önde gelen ülkelerinden birisi olup, dünya kekik ihracatında birinci
sırada bulunmaktadır. 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.
Türkiye’nin 2004–2013 yılları arasındaki kekik ihracat miktar ve değerleri Çizelge 3’te verilmiştir.
İhracat miktar ve değerlerinde yıllar itibariyle önemli dalgalanmalar olduğu dikkati
çekmektedir. Söz konusu dönemde (2004–2013) Türkiye’nin ihraç ettiği kekik miktarı 9638 ton
ile 14813 ton arasında değişim göstermiş olup, buna karşılık aynı dönemde kekik ihracatından
16 milyon 733 bin dolar ile 56 milyon 324 bin dolar arasında gelir elde edilmiştir (Çizelge 3).
2008 yılında dünya kekik üretiminde görülen azalma ve buna bağlı olarak birim ihraç
fiyatının yüksekliği nedeniyle ülkemizin kekik ihracat değeri 43 milyon dolar seviyelerine
ulaşmıştır. Yıllara göre birim kekik ihraç fiyatlarında önemli dalgalanmalar olduğu
görülmektedir (Çizelge 3).
Ülkelere göre değişmekle birlikte, Türkiye’nin 2004–2013 yıllarını kapsayan dönemde
kekik birim ihraç fiyatı 1,71 $/kg–4,43 $/kg aralığında değişim göstermiştir. 2008 yılında 1 kg
kuru kekik ortalama 4,43 dolardan ihraç edilirken, 2004–2013 yılları ortalama birim kekik ihraç
fiyatı 2,69 $/kg olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılında döviz kurundaki artış kekik ihracatını olumlu yönde etkilemiş, 14813 ton
karşılığında 56 milyon 324 bin dolarlık kekik ihracatı gerçekleştirilmiştir (Çizelge 3).
Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ihracatı Çizelge 4’te verilmiştir.
Kekik ihracatı yapılan ülkelere ait ihracat miktar ve değerlerinde yıllara göre önemli
dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir.
2013 yılı kekik ihracatının miktar olarak %30.4’ü değer olarak %41.1’inin
gerçekleştirildiği Ege Serbest Bölgesi, miktar olarak %25.4’ü değer olarak %22.8’inin
gerçekleştirildiği ABD ile miktar olarak %9.2’si değer olarak %9.6’sının gerçekleştirildiği
Almanya en fazla kekik ihracatı yapılan ülkeler olarak dikkati çekmektedir (Çizelge 4).
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Çizelge 3. Türkiye’nin yıllar itibariyle kekik bitkisi ihracatı (Anonim, 2014a)
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Değer (1000 $)
16733
17883
22608
39493
42878
28662
28141
29854
39958
56324

Miktar (Ton)
9777
10425
12202
11308
9683
11475
12957
13159
13977
14813
Ortalama

İhraç Fiyatı ($/Kg)
1,71
1,72
1,85
3,49
4,43
2,50
2,17
2,27
2,86
3,80
2,69

2013 yılında kekiğin birim ihraç fiyatı ortalama 3,8 dolar iken, aynı yıl Avusturya ve Ege
Serbest Bölgesine birim fiyatı 5.1, Japonya ve Tayland’a 5.0, Kanada’ya 4.6, Ürdün’e 4.5,
Almanya’ya 4.0 dolardan kekik ihraç edilmiştir.
Ege Serbest Bölgesine gerçekleştirilen ihracatın diğer ülkelere yapılan ihracattan ayrı
değerlendirilmesinde fayda vardır. Türkiye’den serbest bölgelere satılan mallar ihracat rejimine,
serbest bölgelerden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi bulunmaktadır.
Serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın
alabilmektedirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler
arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmamaktadır.
Bu bağlamda Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından çeşitli
ülkelerden temin edilen kekikler yüksek sıcaklıkta buhar ve vakum altında yüzde 100 doğal
yöntemlerle sterilizasyon işlemine tabi tutularak öğütülmekte, paketlenerek dünyanın her yerine
özelikle Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmektedir (Safe Spice, Kişisel Görüşme, 2014).
Türkiye’nin yıllar itibariyle işleme şekillerine göre kekik ihracatı Çizelge 5’te verilmiştir.
2004–2013 yılları arasında; ezilmiş/öğütülmüş kekik ihracatının 2006 yılında hem miktar olarak
(%78.5) ve hem de değer olarak (%81.2) toplam kekik ihracatı içinden en yüksek pay aldığı
görülmektedir. Aynı yıl toplam kekik ihracatından yaban kekiği miktar ve değer olarak %0.2,
ezilmemiş/öğütülmemiş kekik ihracatı miktar olarak%21.3, değer olarak %18.5 oranında pay
almıştır.
2013 yılı toplam kekik ihracatından ezilmiş/öğütülmüş kekik ihracatının miktar olarak
%65.9, değer olarak %69.2, yaban kekiğinin miktar ve değer olarak %0.6, ezilmemiş/
öğütülmemiş kekik ihracatının miktar olarak %33.5, değer olarak %30.2 oranında pay aldığı
görülmektedir.
Yaban kekiği birim ihraç fiyatı 2008 ve 2013 yıllarında 3.6 dolar, ezilmiş/öğütülmüş
kekik birim ihraç fiyatı 2008 yılında 4.6 dolar, 2013 yılında 4.0 dolar, ezilmemiş/öğütülmemiş
kekik birim ihraç fiyatı 2008 yılında 3.8 dolar, 2007 ve 2013 yıllarında 3.4 dolar ile en yüksek
seviyelerde gerçekleşmiştir. 2004–2013 yılları ortalaması olarak yaban kekiği birim ihraç fiyatı
2.5 dolar, ezilmiş/öğütülmüş kekik birim ihraç fiyatı 2.8 dolar ve ezilmemiş/öğütülmemiş kekik
birim ihraç fiyatı 2.4 dolar olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5). Daha fazla katma değer yaratması
açısından ezilmiş/öğütülmüş kekik ihracatının artırılması önem taşımaktadır.
Türkiye’nin yıllar itibariyle kekik bitkisi ithalatının verildiği Çizelge 6 incelendiğinde
Türkiye’nin yıllara göre kekik ithalatında önemli dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir.
2004–2013 yılları arasında miktar olarak 45 ile 2341 ton arasında değer olarak ise 86 bin dolar
ile 4 milyon 456 bin dolar arasında kekik ithalatı gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2014a).
Türkiye 2012 yılında 1688 ton karşılığında birim fiyatı 1.98 dolardan 3 milyon 342 bin
dolarlık kekik ithal etmiş iken, 2013 yılında 1694 ton karşılığında birim fiyatı 2.54 dolardan 4
milyon 304 bin dolarlık kekik ithalatı gerçekleştirilmiştir (Çizelge 6).
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Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ithalat miktar ve değerleri Çizelge
7’de verilmiştir. Kekik ithalatında Fas, Arnavutluk, Polonya, Meksika ve Peru ithalat yaptığımız
en önemli ülkeler olarak dikkati çekmektedir.
2013 yılında Türkiye’nin kekik ithalatının miktar olarak %41.1, değer olarak %36.2’sinin
gerçekleştirildiği Fas, miktar olarak %28.3, değer olarak %21.8’inin gerçekleştirildiği
Arnavutluk ile miktar olarak %15.2, değer olarak %14.3’ünün gerçekleştirildiği Polonya
ithalatta en önemli ülkeler konumundadır (Çizelge 7).
Çizelge 4. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ihracatı (TUİK)
Ülkeler
Ege Ser. Böl.
ABD
Almanya
Polonya
Belçika
İtalya
Kanada
Hollanda
İspanya
Avusturya
Fransa
Japonya
Mısır
Avustralya
Hindistan
Güney Afrika
İsrail
Brezilya
Meksika
Rusya Fed.
Ürdün
Tayland
İngiltere
Şili
Yunanistan
Toplam
Diğerleri
GenelToplam

2008
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
3342 20346
2457 8472
990 4918
216
845
81
259
446 1377
301
914
195
749
33
75
36
138
149
719
95
585
60
105
194
437
150
278
128
353
63
149
139
213
8
18
2
7
10
39
28
100
83
387
–
–
156
311
9362 41794
321 1084
9683 42878

2009
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
2996 12037
2714 5261
1486 3435
304
539
238
445
495
939
328
561
208
457
145
268
96
250
256
631
105
360
264
260
184
259
125
215
176
247
115
168
17
18
65
131
3
7
80
224
19
48
99
261
140
128
383
539
11041 27688
434
974
11475 28662

2010
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
3824 10944
3162 6132
1406 2751
289
483
200
359
545 1011
396
766
345
768
104
191
184
411
230
387
144
458
314
347
203
304
165
184
98
149
110
163
60
71
9
24
40
83
55
180
24
72
83
231
232
244
240
325
12462 27038
495 1103
12957 28141

2011
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
4052 12246
3179 6214
1319 2716
326
563
130
282
478
995
235
535
291
605
134
258
127
292
214
321
141
446
230
282
196
336
323
316
195
323
135
218
78
125
9
24
89
173
120
404
18
46
74
196
164
200
221
336
12478 28452
685 1415
13163 29867

2012
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
4420 15963
3489 9186
1425 4198
290
615
313 1016
289
565
259
741
296
834
184
426
191
579
255
508
172
710
294
325
293
552
240
285
151
278
140
233
124
263
69
169
92
195
17
55
18
55
74
252
243
307
79
154
13417 38464
560 1494
13977 39958

2013
Miktar Değer
(Ton) (1000 $)
4508 23173
3756 12864
1363 5431
397 1337
281 1043
424 1042
216
985
247
921
246
849
156
795
324
784
150
747
481
600
226
539
284
495
194
444
205
408
190
405
127
342
123
277
54
241
44
220
51
192
88
117
34
92
14169 54343
644 1981
14813 56324

Çizelge 5. Türkiye’nin yıllar itibariyle işleme şekillerine göre kekik ihracatı (TÜİK)
Yıllar

Yaban kekiği
(ezilmemiş/ öğütülmemiş)

Kekik
(ezilmiş/öğütülmüş)

Kekik
(ezilmemiş/ öğütülmemiş)

Toplam

Miktar (Ton) Değer (1000 $) Miktar (Ton) Değer (1000 $) Miktar (Ton) Değer (1000 $) Miktar (Ton) Değer (1000 $)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

154
178
30
95
69
93
44
46
64
95

253
289
54
290
250
218
138
133
198
339

6578
7855
9573
8313
7222
8586
9584
9574
10053
9755

12249
14117
18367
29359
33441
23097
21872
22995
28975
38953

3046
2392
2599
2900
2392
2795
3329
3543
3860
4963
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4231
3477
4187
9844
9187
5347
6131
6739
10785
17032

9778
10425
12202
11308
9683
11474
12957
13163
13977
14813

16733
17883
22608
39493
42878
28662
28141
29867
39958
56324

Ülkelere göre kekik birim ithal fiyatlarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 2013
yılında Fas’tan 2.2 $/kg, Arnavutluk’tan 2.0 $/kg, Polonya’dan 2.4 $/kg dan kekik ithal edilmişken,
Peru’dan birim ithal fiyatı 4.4 $/kg, Fransa ve Meksika’dan 4.7 $/kg, Yunanistan’dan 4.9 $/kg,
Avusturya’dan 7.2 $/kg dan kekik ithalatı yapılmıştır.
Türkiye’nin 2009 yılı hariç diğer yıllarda kekik ihracatı tarla üretim miktarlarının
üzerinde gerçekleşmiştir (Çizelge 8). Yaklaşık 2000 ton olduğu tahmin edilen ülke içi tüketimi
ile uçucu yağ üretiminde kullanılan kekik miktarı da dikkate alındığında farkın doğal floradan
toplanan kekiklerden karşılandığı söylenebilir.
Çizelge 6. Türkiye’nin yıllar itibariyle kekik bitkisi ithalatı (Anonim, 2014a)
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Değer (1000 $)
86
159
497
4456
2486
1198
2148
1852
3342
4304

Miktar (Ton)
45
68
320
2341
851
460
985
912
1688
1694
Ortalama

İthalat Fiyatı ($/kg)
1,91
2,34
1,55
1,90
2,92
2,60
2,18
2,03
1,98
2,54
2,19

Çizelge 7. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre kekik ithalatı (TÜİK)
Ülkeler
Fas
Arnavutluk
Polonya
Meksika
Peru
Yunanistan
Fransa
Avusturya
Şili
Çin
Mısır
İtalya
Toplam
Diğerleri
GenelToplam

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $)

211
172
211
64
–
–
–
–
98
67
–
–
823
28
851

751
366
695
221
–
–
–
–
373
75
–
–
2481
5
2486

200
104
104
–
–
–
39
3
–
–
–
–
450
10
460

380
185
342
–
–
–
195
44
–
–
–
–
1146
52
1198

552
203
201
–
–
–
19
9
–
–
–
–
984
1
985

1012
300
608
–
–
–
91
131
–
–
–
–
2142
6
2148

384
353
115
–
–
–
48
3
–
–
–
–
903
9
912

667
869
518
574
339
190
–
–
–
17
–
13
237
15
35
–
–
–
–
–
–
–
–
9
1796 1687
56
1
1852 1688

1558
1065
504
–
68
42
75
–
–
–
–
24
3336
6
3342

696
480
257
70
50
34
33
16
16
–
21
14
1687
7
1694

1559
939
617
330
220
168
155
115
69
–
53
37
4262
42
4304

Çizelge 8. Türkiye’nin kekik bitkisi denge çizelgesi*
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013

Üretim Miktarı
(ton)
(A)
12329
11190
10953
11598
13658

İthalat Üretim+İthalat Kekik İhracat Uçucu Yağ* Toplam İhracat
[(A+B)–(D+E)]
(ton)
(ton)
(ton)
(kekik olarak)
(ton)
(ton)
(B)
(A+B)
(D)
İhracat (ton) (E)
(D+E)
460
12789
11475
633
12108
681
985
12175
12957
613
13570
–1395
912
11865
13159
735
13894
–2029
1688
13286
13977
390
14367
–1081
1694
15352
14813
833
15646
–294

*100 kg kuru kekikten 3 kg uçucu yağ elde edilebileceği varsayılarak hesaplanmıştır.

Kekik aynı zamanda önemli bir uçucu yağ bitkisi olduğundan kekik uçucu yağı dünya
piyasalarında talep edilen uçucu yağlar arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllar itibariyle
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kekik uçucu yağı dış ticareti Çizelge 9’da verilmiştir. Kekik uçucu yağı ihracatı değer olarak
2013 yılında bir önceki yıla göre %197.9 oranında artarak 2 milyon 561 bin dolar olarak
gerçekleşmiştir (Çizelge 9). Türkiye’nin kekik uçucu yağı ithalat miktar ve değerleri yüksek
düzeylerde bulunmamaktadır. Kekik uçucu yağı ithalatında önemli ülkeler Hindistan, Çin,
Hollanda ve İspanya’dır.
Türkiye’nin önemli ülkelere göre kekik uçucu yağı ihracatı Çizelge 10’da verilmiştir. 1
milyon 294 bin dolar olarak gerçekleşen 2012 yılında kekik uçucu yağı ihracatının değer olarak
%41.3’ü ABD, %14.5’i Kanada, %11.4’ü Fransa, %10.5’i İsviçre’ye yapılmışken, 2 milyon 561
bin dolar olarak gerçekleşen 2013 yılı kekik uçucu yağı ihracat değerinden ABD %35.7, Kanada
%22.6, İsviçre %15.6, Fransa %8.4 oranında pay almıştır (Çizelge 10).
Kekik uçucu yağı birim ihraç fiyatları ülkelere göre değişiklik göstermektedir. 2012
yılında ABD’ine birim fiyatı 124 $/kg dan kekik uçucu yağı ihraç edilmişken 2013 yılında
kekik uçucu yağı birim ihraç fiyatı 104 $/kg olmuştur. Kanada’ya 2012 yılında birim fiyatı 114
$/kg dan, 2013 yılında ise 125 $/kg dan kekik uçucu yağı ihraç edilmiştir (Çizelge 10).
Çizelge 9. Türkiye’nin yıllar itibariyle kekik uçucu yağı dış ticareti (TÜİK)

İhracat
İthalat
Fark

2009
2010
2011
2012
2013
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
(kg)
(1000 $)
(kg)
(1000 $)
(kg)
(1000 $)
(kg)
(1000 $)
(kg)
(1000 $)
19004
1369,2
18404
1233,4
22059
1050,1
11708
1294,4
24999
2561,3
1
0,1
251
28,1
11
1,5
45
3,9
1
20,8
19003
1369,1
18153
1205,3
22048
1048,6
11663
1290,5
24998
2540,5

Çizelge 10. Türkiye’nin önemli ülkelere göre kekik uçucu yağı ihracatı (TÜİK)
Ülkeler
ABD
Kanada
İsviçre
Fransa
Polonya
Avusturya
Toplam
Diğerleri
GenelToplam

2012
Miktar (kg)
Değer ($) İhraç Fiyatı ($/Kg)
4298
534361
124
1655
187971
114
1554
135587
87
1625
147075
91
792
82913
105
–
–
–
9924
1087907
110
1784
206474
116
11708
1294381
111

2013
Miktar (kg)
Değer ($) İhraç Fiyatı ($/Kg)
8771
914710
104
4650
579315
125
4680
399405
85
2025
216205
107
1107
126474
114
2049
98893
48
23282
2335002
100
1717
226307
132
24999
2561309
102

Sonuç
Türkiye kekik üretimi ve ihracatında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olup, yıllara
göre değişmekle birlikte 2013 yılında 56 milyon dolarlık kekik bitkisi ihracatı, 2.5 milyon
dolarlık kekik uçucu yağı ihracatı gerçekleştirilirken, 4.3 milyon dolarlık kekik bitkisi ithalatı
ile 21 bin dolar düzeylerinde kekik uçucu yağı ithalatı yapılmıştır.
Bitkisel ürün üzerinde yapılacak olan her işlem bitkisel drogun değerinin artmasına ve
katma değerin ülkemizde kalmasına yol açacağından katma değeri daha fazla olan işlenmiş ve
paketlenmiş kekik ihracatı ile uçucu yağ üretiminin ve ihracatının artırılması sağlanmalıdır.
Ülkemizin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmesi için dış ticarette rekabet üstünlüğü ile
ülkemizin imajı ve sürdürülebilir ihracat açısından standartlara ve pazar isteklerine uygun,
yeterli üretim ölçeğinde kaliteli ürün ve mamul üretiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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Çörtük Otu (Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana Tutin)’nda
Ontogenetik Varyabilite ve Kurutma Şeklinin Uçucu Yağ Oranı ve
Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Arif Şanlı¹–*, Tahsin Karadoğan¹, Bekir Tosun¹, Muhammet Tonguç²
¹Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta
²Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Isparta
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Özet
Araştırma, Isparta florasında yaygın olarak yetişen çörtük otu (Echinophora tenuifolia subs.
sibthorpiana Tutin) bitkisinin gelişme dönemi boyunca uçucu yağ oran ve bileşenlerinin belirlenmesi
amacıyla 2012 yılında yürütülmüştür. Bitkiler fide, sapa kalkma, tam çiçeklenme ve tohum bağlama
dönemlerinde toplanmıştır. Uçucu yağ analizleri hem taze olarak hem de gölge ve güneşte kurutulduktan
sonra yapılmıştır. Örneklerdeki uçucu yağ miktarları clavenger tipi hidrodistilasyon cihazında, uçucu yağ
bileşenleri ise GC/MS cihazında belirlenmiştir. Bitkilerin uçucu yağ oranlarının gelişme dönemlerine
göre önemli varyasyonlar gösterdiği, taze örneklerde fide döneminde %0.76 olan uçucu yağ oranının
tohum bağlama döneminde %1.06’ya yükseldiği belirlenmiştir. Gölgede kurutulan örneklerin uçucu yağ
oranları taze ve güneşte kurutulan örneklere göre daha yüksek bulunmuştur. Uçucu yağ bileşenleri bitki
gelişme dönemine ve kurutma yöntemine bağlı olarak önemli değişimler göstermiştir. Bitkinin tüm
gelişme dönemlerinde de uçucu yağın yaklaşık 20 farklı bileşenden oluştuğu ve ana bileşenlerin α–
phellandrene (%47.43–66.39) ve methyl eugenol (%21.29–38.72) olduğu belirlenmiştir. Hem taze hem de
kurutulan örneklerde gelişme dönemi ilerledikçe methtl eugenol azalırken, α–phellandrene artış
göstermiştir. Çalışmada, çörtük otu bitkisinde gelişme dönemi ve kurutma yönteminin uçucu yağ oranı ve
bileşenleri üzerine önemli etkiler gösterdiği ve bitkinin kullanım amacına bağlı olarak hasat zamanı ve
kurutma yönteminin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çörtük otu, Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana, ontogenetik
varyabilite, kurutma şekli, uçucu yağ oranı ve bileşenleri
Effects of Ontogenetic Variability and Drying Methods on Essential Oil Content and Composition
of Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana Tutin from Turkey
Abstract
The present research was conducted during 2012 in order to determine essential oil content and
composition of pickling herb (Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana Tutin), a common plant of
Isparta flora, during its vegetation period. Samples were taken during seedling, bolting, flowering and
seed set. Oil was extracted using clavenger hydrodystillation apparatus from either fresh, shade dried or
sun dried samples. Oil composition was determined with a GC/MS. Oil content of pickling herb showed
significant variation during vegetative stages of development. Oil content of fresh samples were found to
be 0.76% at seedling stage whereas oil content has risen to 1.06% at seed set. Oil contents of shade dried
samples had higher oil contents than fresh and sun dried samples. Composition of pickling herb oil
changed according to drying method and vegetative stage. Throughout the vegetative stage of the plant oil
composed of approximately 20 components and the main components were found to be α–phellandrene
(47.43–66.39%) and methyleugenol (21.29–38.72%). While methyleugenol content decreased during
vegetation period for both fresh and dried samples α–phellandrene level increased. Attention should be
given to collection time and drying method of pickling herb for different uses as vegetative stage and
drying method influence oil content and composition.
Keywords: Pickling herb, Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana, ontogenetic variability,
drying method, volatile oil content and composition
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Giriş
Apiaceae familyasına ait Echinophora çalı formunda bir bitki olup bilinen yaklaşık 10
türü bulunmaktadır (Mabberley, 1997). Ülkemizde bu cinse ait 3 tanesi endemik olmak üzere
toplam 6 tür bulunmaktadır. Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana Tutin tek yıllık bir
bitki olup 20–50 cm boyunda ve sarı çiçekli bir türdür (Tutin, 1968). Çörtük otu bitkisi halk
hekimliğinde yara iyileştirici olarak ve ülser, astım ve bronşit hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır. Bunun yan sıra çorba, et ve süt ürünlerinde tat verici olarak ve son yıllarda
antifungal etki göstermesi nedeniyle gıdalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır (Baytop,
1984).
Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini belirleyen ana unsur, içerdiği etken maddelerdir.
Uçucu yağ bitkilerinde uçucu yağ oranı, başta bitkinin genetik yapısı olmak üzere bitki
organlarına (morfogenetik varyabilite), bitkinin gelişme dönemine (ontogenetik varyabilite),
gün içindeki sıcaklık değişimlerine (diurnal varyabilite) ve iklim, çevresel faktörler, topoğrafik
koşullar ve kültürel uygulamalar gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişim göstermektedir
(Erden, 2005; Uyanık, 2013). Ontogenetik varyabilite olarak isimlendirilen bitkinin gelişme
dönemi, bitkideki uçucu yağ oranını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bitkideki uçucu
yağ oranı vejetasyon periyodu boyunca genellikle sıcaklıkla doğru orantılı olarak artış
göstermektedir (Ceylan, 1995; Demir, 1974). Kurutma, tıbbi ve aromatik bitkilerde etken madde
üzerine etki eden hasat sonrası işlemlerin en önemlilerinden birisidir. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin kurutulmasında kurutma şekli (sıcaklığı) kalite yönünden oldukça önemli faktörlerdir.
Kurutma sıcaklığı özellikle bu bitkilerdeki etken maddelerin oranlarını ve bileşenleri
etkilemekte, dolayısıyla uçucu yağın kalitesini yakından ilgilendirmektedir (Erden, 2005).
Hasat edilen çörtük otu bitkileri kullanım amacına bağlı olarak taze olarak hemen
kullanılabildiği gibi, genellikle kurutulduktan sonra değerlendirilmektedir. Bu nedenle
çalışmada, çörtük otu bitkisinin hem uçucu yağ oran ve bileşenleri bakımından en değerli
olduğu dönemin hem de kurutma şeklinin uçucu yağ miktarı ve bileşenleri üzerine etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma, 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümünde yürütülmüştür. Araştırmada, Isparta ili doğal florasında yetişen çörtük otu
(Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana Tutin) bitkisinin toprak üstü kısımları materyal
olarak kullanılmıştır. Bitkilerde fide döneminden (1 Haziran) başlanarak, sapa kalkma (15
Temmuz), tam çiçeklenme (15 Ağustos) ve tohum bağlama dönemi (5 Ekim) olmak üzere 4
farklı gelişme döneminde örnek alma işlemi yapılmıştır. Alınan bitki örneklerinde hem taze
olarak hem de gölgede (oda sıcaklığında) ve güneşte (açık alanda) kurutulduktan sonra toprak
üstü aksamlarının tamamı kullanılarak uçucu yağ analizi yapılmıştır.
Örneklerin uçucu yağ oranları Clevenger tipi hidro–distilasyon cihazı kullanılarak
belirlenmiş, analizden önce öğütme işlemi yapılmamıştır. Uçucu yağ analizi için farklı gelişme
dönemlerinde alınan bitkilerden 200’er g örnek 3 tekrarlamalı olarak distilasyon cihazının
kaynatma balonunda 0,5 litre su eklenerek 100°C’de 3 saat süreyle damıtılmıştır. Elde edilen
uçucu yağların miktarı ml olarak ölçülerek ortalamaları alındıktan sonra % oranları (v/w)
hesaplanmıştır (Marotti ve Piccaglia, 1992). Uçucu yağlar, bileşenleri belirleninceye kadar
susuz sodyum sülfat (Na2SO4) ile kurutulmuş ve koyu renkli cam şişelerde 4°C sıcaklıkta
saklanmıştır.
Örneklere ait uçucu yağların bileşenleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Deneysel ve
Gözlemsel Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bulunan GC/MS (Gaschromatography/
Massspectrometry) cihazı (QP–5050 GC/MS, Quadrapole detektörlü) ile (Stein, 1990)
belirlenmiştir. Cihazın çalışma koşulları: Kapiler kolon: CP–Wax 52 CB (50 m × 0,32 mm, 0,25
μm), Fırın sıcaklık programı: Dakikada 10°C artarak 60°C’den 220°C’ye ulaşmış ve 220°C’de
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10 dakika kadar bekletilmiştir, Toplam koşturma süresi: 60 dakika, Enjektör sıcaklığı: 240°C,
Detektör sıcaklığı: 250°C, Taşıyıcı gaz: Helyum (20 ml/dak.).
Bulgular ve Tartışma
Farklı gelişme dönemlerinde toplanan çörtük bitkilerinin taze ve kurutulmuş örneklerinde
belirlenen uçucu yağ oranları Çizelge 1’de verilmiştir. Taze olarak analiz edilen örneklerde fide
döneminde ortalama %0.76 olan uçucu yağ miktarı, gelişme dönemi boyunca artış göstermiş ve
tohum bağlama döneminde %1.06 olarak belirlenmiştir. Oda şartlarında kurutulan örneklerin
uçucu yağ miktarları bitki neminin kaybolması ile birlikte oransal olarak artış göstermiş ve fide
döneminde %1.70, tohum bağlama döneminde ise %2.09 olarak tespit edilmiştir. Gelişme
dönemi boyunca uçucu yağ oranında meydana gelen artışın, hem çiçeklenme dönemi ile birlikte
uçucu yağ sentezinin artışından hem de bitki gelişimine bağlı olarak bitkide su oranının azalarak
kuru madde birikiminin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Güneşte kurutulan
örneklerin uçucu yağ oranları gölge şartlarda kurutulan örneklerden yaklaşık %30 oranında daha
düşük olmuştur. Bu durum, doğrudan güneşe maruz kalan bitki örneklerinde yüksek sıcaklığın
da etkisi ile uçuculuk özelliği yüksek olan bileşenlerin daha hızlı kaybolmasından ileri gelmiş
olabilir.
Konu ile ilgili olarak Türkiye de yapılan çalışmalarda; çörtük otu (Echinophora tenuifolia
L. subsp. sibthorpiana)’nda rozet döneminde %0.2–0.23, çiçeklenme öncesi dönemde ise %0.4
oranında uçucu yağ bulunduğu (Telci ve Hışıl, 2008), Kütahya ve Konya lokasyonlarında
yapılan bir çalışmada çörtük otunda uçucu yağ oranının %0.76–2.4 arasında (Chalchat ve ark.,
2007), Van’da yürütülen bir başka çalışmada ise %1.01–1.73 arasında değişim gösterdiği (Başer
ve ark., 1998) bildirilmiştir. Özcan ve Akgül (2003), Konya’da Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında alınan örneklerde çörtük otu (Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana)
bitkisinin sırası ile %0.9, %1.3 ve %1.1 oranında uçucu yağ içerdiğini belirtmişlerdir.
Bulgularımız, Türkiye’de daha önce yapılan çalışmalarla genellikle benzerlik göstermektedir.
Farklı gelişme dönemlerinde alınarak hem taze hem de gölge ve güneşte kurutulan çörtük
otu bitkilerinin uçucu yağ bileşenleri Çizelge 2’de verilmiştir. Uçucu yağ örneklerinin
%98’inden fazlası tanımlanmış ve her örnekte yaklaşık 20 kadar bileşen tespit edilmiştir. Analiz
edilen tüm örneklerde de uçucu yağın ana bileşenlerinin α–phellandrene (%47.43–66.39) ve
methyl eugenol (%21.29–38.72) olduğu saptanmıştır. Uçucu yağlarda belirlenen diğer önemli
bileşenler; β–myrcene (%0.96–2.73), limonen (%0.82–1.40), 1,8 cineole (%0.81–3.21), α–
terpinolene (%0.46–2.96), ɤ–terpinene (%0.95–2.18) ve p–cymene (%0.73–3.28) olarak
belirlenmiştir (Çizelge 2). Çörtük otu bitkisinde uçucu yağ bileşenleri hem farklı gelişme
dönemlerine hem de kurutma şekillerine bağlı olarak geniş varyasyon göstermiştir. α–
phellandrene bitkinin gelişme dönemi boyunca sürekli olarak artış göstermiş, meydana gelen
artış özellikle güneşte kurutulan örneklerde çok daha yüksek olmuştur. Taze olarak analiz edilen
örneklerde fide döneminde %47.43 olan α–phellandrene içeriği tohum olgunluk döneminde
%53.44’e yükselirken, güneşte kurutulan örneklerde %52.78’den (fide dönemi) %65.06’ya
(tohum olgunluk dönemi) yükselmiştir (Çizelge 2).
Fide döneminde alınan örneklerde methyl eugenol (%36.87–38.72) içeriği farklı kurutma
şekillerine bağlı olarak önemli bir değişim göstermemiştir. Sapa kalkma dönemi ile birlikte
güneşte kurutulan bitkilerde (%30.11), çiçeklenme (%30.41 gölgede, %21.29 güneşte) ve tohum
bağlama (%24.12 gölgede, %22.14 güneşte) dönemlerinde ise hem gölge hem de güneşte
kurutulan örneklerde methyl eugenol içeriği önemli ölçüde azalmıştır (Çizelge 2). Kurutma
şeklinin uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi genel olarak değerlendirildiğinde, ana bileşenlerden
methyl eugenol’ün güneşte kurutma ile azaldığı, α–phellandrene içeriğinin ise artış gösterdiği
saptanmıştır. Bu durumun, bahsedilen bileşenlerin molekül ağırlıklarının (methy eugenol:
178.23, α–phellandrene: 136.24) ve buna bağlı olarak uçuculuk özelliklerinin birbirinden farklı
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Farklı lokasyonlarda yetişen çörtük otu (Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana)
bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerine yönelik olarak çok sayıda araştırma yapılmıştır. Akgül ve
Chialva (1989), uçucu yağın ana bileşenlerinin α–phellandrene (%51) ve methyl eugenol (%25),
diğer önemli bileşenlerin ise δ–3–carene (%5.7), β–phellandrene (%5) ve p–cymene (%4.3)
olduğunu, (Baser ve ark., 1994), İzmir/Selçuk lokasyonundan alınan örneklerde ana bileşenlerin
α–phellandrene (%51.5), methyl eugenol (%17.5) ve p–cymene (%14.7) olduğu bildirmişlerdir.
Georgiou ve ark. (2010), uçucu yağın 28 farklı bileşenden oluştuğunu ve ana bileşenlerin a–
phellandrene (%43.8) ve methyl eugenol (%28.6) olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte,
Baser et al. (1998) Van’dan aldığı örneklerde ana bileşenin methyl eugenol (%58.7) olduğunu,
α–phellandrene (%15.5) ve p–cymene (11.0%)’nin diğer önemli bileşenler olduğunu, benzer
şekilde Telci ve Hışıl (2008) ana bileşenin methyl eugenol (%52.4–62.9), diğer önemli
bileşenlerin α–phellandrene (%30.4), p–cymene (%7.8–9.1) ve δ–3–carene (%3.3–5.7)
olduğunu bildirmişlerdir. Özcan ve ark., (2002), Konya’dan topladıkları çörtük otu bitkilerinde
ana bileşenlerin methyl eugenol (%36.6) ve δ–3–carene (%36.6) diğer önemli bileşenlerin ise p–
cymene (%7.6) ve α–phellandrene (%6.1) olduğunu rapor etmişlerdir.
Çalışmamızda uçucu yağın ana bileşenlerini oluşturan α–phellandrene ve methy eugenol
diğer araştırmacıların bulguları ile benzerlik göstermiştir. Bu iki bileşenin oranları bakımından
tespit edilen farklılıkların bitkilerin farklı lokasyonlarda yetişmesinden ve kurutma şeklinden
ileri geldiği düşünülmektedir.
Çizelge1. Farklı gelişme dönemlerinde alınarak değişik şekillerde kurutulan çörtük otu bitkilerinde uçucu
yağ oranı (%) değişimi
Dönem
Fide
Sapa kalkma
Tam çiçeklenme
Tohum bağlama
Ortalama
CV

Taze
0.76±0.03
0.87±0.04
0.97±0.02
1.06±0.03
0.92c

Gölgede Kurutma
1.70±0.02
1.79±0.06
2.00±0.05
2.09±0.06
1.90a
2.80

Güneşte Kurutma
1.10±0.03
1.28±0.07
1.43±0.04
1.59±0.01
1.35b

Çizelge 2. Çörtük otu (Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana TUTIN) uçucu yağının kimyasal
kompozisyonu
Uçucu yağ bileşenleri
β–myrcene
limonene
1,8 cineole
ɤ–terpinene
p–Cymene
α–terpinolene
geraniol
methyl eugenol
α–phellandrene
sabinene
α–pinene
α–terpinene
α–thujene
α–phellandrene epoxide
caryophylleneoxide
mentha–1,5–dien–8–ol
verbenane
isophorone
borneol
Toplam

Fide
Taze Gölge Güneş
2.73 2.01 0.99
0.93 1.05
1.4
1.3
1.49 1.88
1.47 1.31 1.42
1.18 0.67 1.29
2.96 1.74 1.13
0.39 0.23 0.16
38.72 37.68 36.87
47.43 51.2 52.88
0.43 0.21 0.16
0.57 0.45 0.18
0.17 0.11 0.13
0.18 0.14 <0.1
–
–
–
0.16 <0.1 <0.1
0.21 0.24 0.18
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1
–
–
0.14 0.11 0.18
98.97 98.64 98.85

Sapa kalkma
Taze Gölge Güneş
0.96 1.46 1.81
0.82 1.06 1.14
0.81 0.93 1.02
1.27 1.08 0.95
3.28 1.52 1.71
1.88
1.7
0.46
0.48 0.42 0.55
38.11 36.65 30.11
48.10 51.85 59.09
0.23 <0.1 <0.1
0.41 0.22 0.29
0.19 0.15 0.24
1.16 0.22 <0.1
0.23 0.18 0.27
0.18 <0.1 <0.1
0.35 0.47 0.41
0.16 0.22 0.14
<0.1 <0.1 <0.1
0.21 0.15 <0.1
98.83 98.28 98.19
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Çiçeklenme
Taze Gölge Güneş
1.75
1.1
1.71
1.07 1.17 1.35
0.9
1.53 2.58
2.18 1.97 1.78
1.41 1.28 1.01
0.73 0.67 0.97
0.23 0.21 0.25
36.12 30.41 21.29
52.25 58.8 66.39
0.14 0.11
–
0.26 0.21 <0.1
0.12 <0.1 <0.1
0.41 0.16 <0.1
0.21 0.16 0.13
0.23 <0.1 <0.1
0.22 0.28 0.32
0.19 0.22 0.16
0.17 0.21 0.36
0.27 0.12 <0.1
98.86 98.61 98.30

Tohum bağlama
Taze Gölge Güneş
1.69 2.02 0.56
1.01
1.3
1.4
0.88 1.86 3.21
1.92 1.67 1.41
1.36 0.78 0.73
2.27 1.33 3.02
0.17 0.13 0.11
33.89 24.12 22.14
53.44 63.91 65.06
<0.1
–
–
0.27 0.11 <0.1
<0.1
–
–
0.28 0.21 <0.1
0.12 <0.1 <0.1
0.14 0.17 <0.1
0.41 0.25 0.29
0.32 0.38 0.25
0.33 0.25 0.21
<0.1
–
–
98.5 98.49 98.39

Sonuç
Araştırma verilerine göre, çörtük otu bitkisinde uçucu yağ miktarının fide döneminden
tohum olgunlaşma dönemine kadar arttığı ve çiçeklenme döneminden sonra en yüksek
seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. Uçucu yağ oranı üzerine kurutma yöntemi önemli ölçüde
etki göstermiş, güneşte kurutma ile önemli oranda uçucu yağ kaybı meydana gelmiştir.
Çalışmada, ontogenetik varyabilite ile kurutma işlemi ve şekli uçucu yağ kompozisyonunu
önemli şekilde etkilemiştir. Sonuç olarak, kullanım amacına bağlı olarak çörtük otunda bitkinin
içinde bulunduğu gelişme dönemi ve hasattan sonra kurutma şeklinin dikkate alınması gerektiği
sonucuna varılmıştır.
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N ve SO2 Gübrelerin Ketenin Yağ Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
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Özet
Ülkenin bitkisel yağlara olan ihtiyacından dolayı bu ürünlerin verimi artışı için gübre kullanımı
gerekmektedir. Bu deneme 3 tekrarda ve Tesadüf Bloklar Deneme Desenine dayalı iki muamele
uygulamasıyla kurulmuştur. İlk faktör 4 seviyede N gübresi (0, 50, 100 ve 150 kg/ha) ikinci faktör ise SO2
gübresi 3 seviyede (0, 100 ve 200 kg/ha) şeklinde kullanılmıştır. Deneme sonucu her iki muamelenin ve
muamelelerin entraksyonu yağ verimi üzerine istatistiki olarak anlamlı etki yapmışlardır. En yüksek yağ
oranı 100 kg/ha N ve 100 kg/ha SO2 kullanımından sağlanmıştır. En yüksek yağ verimi ise 150 kg/ha N ve 200
kg
/ha SO2 kullanımından elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keten, N, S, yağ oranı ve verimi
Oil Yield of Flaxseed as Affected by N and SO2 Fertilization
Abstract
According to the country’s needs to oil consumption and provide optimal nutrition for crops need
fertilizer, an experiment was conducted during 2012 growing season functions as factorial based on
randomized complete block design. The first factor consisted of four levels of nitrogen fertilizer (0, 50,
100 and 150 kg.hˉ¹) and the second factor consisted of three levels of sulfur fertilizer (0, 100 and 200
kg.hˉ¹). The results of this study showed that the nitrogen fertilizer treatment was significantly effect (1%)
on oil % and oil yield, and sulfur fertilizer treatment was significantly effect (1%) on oil % and yield.
Also the interaction of nitrogen and sulfur fertilizers was significantly effect (1%) on oil %. The highest
oil % was obtained from taking of 100 kg.hˉ¹ of nitrogen and 100 kg.hˉ¹ of sulfur. The highest oil yield
was obtained from taking of 150 kg.hˉ¹ of nitrogen and 200 kg.hˉ¹ of sulfur.
Keywords: Flax, nitrogen, sulfur, oil percent, oil yield

Giriş
Dünyada nüfus arttıkça gıda maddelerine ihtiyaçlar daha yükselmiştir. Tahıllar ve
baklagillerden sonra yağ bitkileri enerji kaynakları olarak bilinmektedir (Mohammadi, 1995).
Yağ bitkileri ve ondan elde edilen ürünler örneği endüstride ve tıbbi amaçla ve insan ve hayvan
gıdası olan farklı kullanım alanı sahip olmaktadırlar (Able ve Driscoll, 2006). Keten (Linum
usitatissimum) bu bitkilerden biri olup tıbbi amaçla da kanseri önlemek için yağı
kullanılmaktadır (İran nejad, 2007). Bitki üretiminde ürün artışı için kimyasal gübrelerden
özellikle N daha çok yararlanılır fakat kullanım bilançosu düşük olmaktadır (Aliyari, 2006). Bu
gübre ürün miktarını yükseltip gübre kullanım bilançosunu da geliştirir (Esmaeil ve
Patwardhan, 2006). Kükürtlü gübreler de tarımda çok önemli olup protein sentezinde ve yağ
kalitesini yükseltmesinde rol oynamaktadır.
Materyal ve Yöntem
Bu deneme 3 tekrarda ve Tesadüf Bloklar Deneme Desenine dayalı iki muamele
uygulamasıyla kurulmuştur. İlk faktör 4 seviyede N gübresi (0, 50, 100 ve 150 kg/ha) ikinci
faktör ise SO2 gübresi 3 seviyede (0, 100 ve 200 kg/ha) şeklinde kullanılmıştır. Deneme İran’ın
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Urmia kenti etrafında 1200 metre rakımla 2012 yılında yapılmıştır. Kükürtlü gübresin tamamı
ekimden önce ve Azot gübresinin yarısı ekimden önce diğer yarısı ise çiçeklenme döneminde
kullanılmıştır. Hasat kapsüllerin %90’nı kahverengine dönüşünden sonra yapılmıştır. Hasattan
sonra yağ verimi ve oranı değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SAS paket program ile
değerlendirilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Elde edilen sonuçların istatistiki analizi her iki muamelelerin ve entraksiyonu yağ oranı
ve verimi üzerine anlamlı etkilerini göstermektedir. Ortalama değerleri en yüksek yağ oranı
%47.78 ile 100 kg/ha N ve 100 kg/ha SO2 kullanımından elde edilmiştir. En düşük yağ oranı ise
%33.92 kontrolde tespit edilmiştir. Benzer sonuç diğer bir çalışmada da saptanmıştır (Blamy ve
Chapman, 1981). Ortalama değerleri en yüksek yağ veriminin 1097.78 kg/ha ile 150 kg/ha Azot
kullanımıyla ve en düşük yağ verimi ise 441.25 kg/ha Azotla kontrolde tespit edilmiştir. Ayrıca
ortalama değerleri en yüksek yağ veriminin 883.4 kg/ha kükürt kullanımı ve en düşük yağ verimi
ise 640.2 kg/ha kükürt kullanımıyla kontrolde saptanmıştır. Moradi ve ark., (2007) kolza da
yaptıkları çalışmada benzer sonuçları elde etmişlerdir. Abdulsattar ve ark., (2011) ve Sonune ve
ark., (2011) kükürt kullanarak kolzada benzer sonuçlara varmışlardır.

Şekil 1. Farklı gübrelerin keten yağ verimi üzerine etkisinin entraksiyonun ortalama değerleri

Şekil 2. Azot gübresinin keten yağ verimi üzerine etkisinin ortalama değerleri
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Şekil 3. SO2 gübresinin keten yağ verimi üzerine etkisinin ortalama değerleri
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Taze ve Kuru Gojiberry Meyvelerinin Fenolik Madde, Antosiyanin, C
Vitamini, Toplam Karbonhidrat ve Mineral Madde İçeriklerinin
Belirlenmesi
Gülden Balcı*, Emine Sema Çetin
Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yozgat
*gulden.balci@bozok.edu.tr
Özet
Gojiberry (wolfberry, kurt üzümü) (Lycium barbarum) patlıcangiller ailesinin bir üyesi olan, çalı
formunda bitkilere sahip bir üzümsü meyvedir. Taze–kuru olarak tüketilen ya da meyve suyuna
işlenebilen bu meyveye olan talebin özellikle son yıllarda hızla arttığı bilinmektedir. Bu durumun
gojiberry meyvelerinin insan beslenmesi üzerine olan etkilerinin yanında insan sağlığında da son derece
önemli işlevlerde bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar
gojiberry’nin içerdiği güçlü antioksidanlar nedeniyle serbest radikallere karşı vücudun korunmasında
etkili olduğunu, büyüme hormonu salgılanmasını teşvik ettiğini, kan basıncını düşürdüğünü, kolesterolü
dengelediğini, göz ve kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Tüm bu olumlu
özelliklerine karşın gojiberry ülkemiz açısından çok yeni bir meyve olup pek çok yönüyle henüz
değerlendirilemediği de bilinmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu çalışma ile farklı tüketim şekileri de
düşünülerek gojiberry meyvesinin gerek beslenme gerekse insan sağlığı üzerine olan etkilerinin çok yönlü
olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak taze ve kurutulmuş gojiberry
meyvelerinde toplam fenolik madde, toplam flavanol, toplam flavonol, antosiyanin, C vitamini, toplam
karbonhidrat ve mineral madde içerikleri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında
gojiberry’nin gerek mineral beslenme bakımından gerekse insan sağlığı bakımından son derece önemli
potansiyele sahip bir meyve olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Goji berry, fenolik madde, antosiyanin, C vitamini, mineral madde
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Mikrobiyolojik ve Aflatoksin Yönünden Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve
Çaylarının İncelenmesi
Adnan Fatih Dağdelen*, Arzu Ürşen Aşyemez, İbrahim Emre Tokat, Dilek
Cumbul, Ayşe Dağdelen
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa
*adnanfatihd@yahoo.com
Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta eskiden beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
bitkilerin çok az bir kısmı kültüre alınabildiği için genelde doğadan toplanarak kullanılırlar. Doğadan
toplanmaları ve hasat sonrası işlemleri kontrollü koşullarda yapılamadığından, patojen
mikroorganizmalarında bulunabildiği mikrobiyal bir yüke sahiptirler. Ayrıca sıcaklık ve neme bağlı
olarak bu bitkilerde aflatoksin oluşumu görülmektedir. Bu bitkilerin sıcak su ile hazırlanmalarında da
aflatoksinler ve termofilik mikrofloranın bir kısmı varlığını sürdürebildiklerinden, içtiğimiz çaylarla
vücuda alınabilmektedirler. Bu nedenle çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay
şeklinde tüketilen ve günlük diyette önemli bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü ham ve paketlenmiş
Adaçayı, Ihlamur, Kuşburnu, Papatya ve Rezene’nin mikrobiyal, aflatoksin ve su aktivite düzeyleri raf
ömürleri boyunca periyodik olarak incelenmiştir. Hasat sonrası yapılan işlemler sayesinde ham
numuneden gelen Küf–Maya ortadan kaldırılmış ve su aktivitesi kritik sınır olan 0.60 aw değerinin altına
indirilmiştir. Bu analizlerdeki durumlar raf ömrü boyunca bariyer özellikli paketleme sayesinde
değişmemiştir. Ayrıca ham ve paketlenmiş numunelerde Salmonella ile aflatoksin varlığı ve oluşumu
saptanmamıştır. Sonuç olarak kontrollü koşullarda üretim, işleme ve depolama ile günlük hayatımızda
önemli bir yeri bulunan ve doğal şifa kaynakları olan bu bitkilerin daha güvenli bir şekilde tüketmemizi
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, bitkisel çay, küf–maya, salmonella, aflatoksin, su aktivitesi, raf
ömrü
Investigation of Microbiological and Aflatoxin Status of Some Medicinal and Aromatic Herbs and
Its’ Infusion
Abstract
Medicinal and Aromatic Herbs has been widely used since ancient times for prevention and
treatment diseases and health sustaining. These herbs are generally collected from nature and are used.
Microbiological contamination of herbs that could occur either during pre or post–harvest processing, this
contamination can be found pathogenic microorganisms. These herbs can be seen aflatoxin depending on
the temperature and humidity. The part of thermophilic microorganisms and aflatoxins can be taken into
the body when we drink tea. Therefore, in this study, 2010 crop raw and packaged sage, linden, rosehip,
chamomile and fennel were collected which grow naturally in our country, consumed commonly form of
tea and significant place in our daily diets. These herbs are analysed periodically to check variations in
the microbial, aflatoxin and water activity levels during the shelf life. The mold–yeast contamination is
removed and water activity is reduced below 0.60 aw (critical threshold value) by the post–harvest
processing. This situation has not changed during the shelf life due to barrier packaging. In addition, raw
and packaged samples were not detected Salmonella and aflatoxin. As a result, an important role in our
daily lives and the natural healing resources of these herbs will enable us to consume more safely when
under controlled conditions of production, processing and storage.
Keywords: Medicinal herb, herbal tea, mold–yeast, salmonella, aflatoxin, water activity, shelf life
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Giriş
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre de günümüzde geleneksel tıpta tıbbi bitkiler hemen her
ülkede kullanımı yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu bitkiler aynı zamanda besin
takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede de faydalanılmaktadır. Bu bitkilerin drog
denilen kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bitki kısımlarından (kök, kök–sap, yumru, gövde
veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve herba) yararlanılmaktadır (Bayram ve
ark., 2010; Vidovic ve ark., 2013; Anonim, 2012).
Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitki
yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi doğadan toplanmaktadır (Bayram
ve ark., 2010; Tan, 2010).
Doğadan toplandıkları için doğal bir mikrobiyel yüke sahip olan bu bitkilerin mikrobiyel
florasının ve sayısının yörelere göre farklılığının hasat, işleme, depolama, nakliyat ve
ambalajlama sırasındaki kontaminasyondan kaynaklanabileceği için bu ürünlerin mikrobiyolojik
kalitesinin hasattan tüketime dek kontrol edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Ayhan, 2006).
Kontamine bitki materyalleri demlenerek hazırlandıklarında kontaminasyon miktarı ve
içerdiği türlere bağlı olarak var olan birçok mikroorganizma yüksek sıcaklıkta yok
olabilmektedir. Ancak demleme sırasında sıcak su kullanımı sporlu bakterileri tamamen yok
edememektedir. Sporlu bakteri türleri termal dirençleri sayesinde kısa süreli olarak yüksek ısıya
maruz kaldıklarında da gelişmelerini sürdürebilmektedirler. Bu durum tüketici sağlığına
doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilmektedir (Ayhan, 2006).
Sıcaklık ve neme bağlı olarak tahıl, baharat, bitkisel çay gibi ürünlerde aflatoksin
oluşumu da görülmektedir (Romagnoli ve ark., 2007; Halt, 1998). Çayın hazırlanmasında
kullanılan kaynar suyla da aflatoksinlerde bir bozunma olmadığından (termostable), içtiğimiz
çaylarla vücuda alınıp karaciğerde birikerek, karaciğer kanserine sebep olabilmektedir (Halt,
1998).
Genellikle bitkilerdeki mikrobiyolojik kirliliği uzaklaştırmak için çeşitli kimyasallarla
muamele, yüksek sıcaklık uygulaması veya gama ışınlarıyla muamele gibi çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır (Kumar ve ark., 2010).
Kurutulmuş bitkisel ürünlerin higroskopik özelliklerinden dolayı ortamdaki nispi nemden
kolayca etkilenerek rutubet alarak küf gelişiminin başlaması gerçekleşebilmektedir. Mikrobiyel
gelişim için sınır olan 0.60 aw değerinin paketlenmiş ürünlerde aşılmaması için
paketlenmesinde kullanılan ambalaj materyallerinin, içerisindeki ürünü ortam nispi neminden
en iyi şekilde koruması gereken bir malzeme olmalı ve ambalaj materyallerinin tespit
edilmesinde bu hususun dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.(Tekiner ve Türkyılmaz,
2010).
Çalışma ile ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay şeklinde tüketilen ve
günlük diyette önemli bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü ham ve paketlenmiş Adaçayı,
Ihlamur, Kuşburnu, Papatya ve Rezene’nin mikrobiyal, aflatoksin ve su aktivite düzeyleri raf
ömürleri boyunca periyodik olarak incelenerek paketlemenin kalite özelliklerine etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Materyal
Çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, tüketimi ve bilinirliliği en yüksek olan rezene,
ıhlamur, papatya, kuşburnu ve adaçayı olmak üzere 5 adet tıbbi ve aromatik bitki seçilmiştir. Bu
bitkiler ulusal çapta üretimde önemli bir yeri olan firmadan 2010 yılı mahsulü ham ve
paketlenmiş halde tedarik edilmiştir.
Çalışmada paketleme prosesinde temel basamakların yanında özellikle ham
numunelerden gelen mikrobiyal yükün uzaklaştırılması için bitkinin çeşidine, duyusal, fiziksel
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ve kimyasal özelliklerindeki değişime göre uygulanan 110–120°C’de 10–15 dakikalık kuru
sterilizasyon, kontaminasyonu engelleyecek bir hat ve bariyer (hava ve ışık) özellikli bir
paketlenme basamaklarından oluşmaktadır. Sonra bu numuneler analize alınıncaya kadar raf
ömürleri boyunca raf koşullarında laboratuvarda saklanmıştır.
Yöntem
1. Numune Hazırlama Yöntemleri
1.1. Yöntem 1 (Y1): Değirmenden öğütülerek 0,5 mm gözenek çaplı elekten geçirilmiş
numuneler
1.2. Yöntem 2 (Y2–Sıcak su ekstraksiyonu) (Almajano ve ark. 2008–modifiye): Y1
ile hazırlanan numunelerden 2 g alınarak üzerine 95–100°C’lik 150 mL saf su eklenir.
Karıştırılıp 5 dk. bekletildikten sonra filtre kâğıdından süzülür.
1.3. Yöntem 3 (Y3): Mikrobiyolojik analizlerde kullanılmak üzere kontaminasyonu
engelleyecek şekilde herhangi bir işlemden geçirilmeden direkt olarak numunelerin analize
alınmasıdır.
2. Analizler
2.1. Mikrobiyolojik Analizler
2.1.1. Küf–Maya (ISO 21527–2):
 Y3 ile hazırlanmış numunelerden 10 g alınır ve üzerine 90 mL BPW ilave edilir.
 1/10’luk seri dilüsyonlar hazırlanarak Dichloron %18 Glycerol agar (DG 18) besiyeri
bulunan petrilere paralel olarak 0.1 ml ekim yapılır.
 25±1°C’de 5 gün inkübasyona bırakılır.
 Hesaplamada paralel ekimlerin ortalaması alınır ve sonuç koloni oluşturan birim
(kob/g–mL) olarak verilir.
2.1.2. Salmonella (EN ISO 6579):
 Y3 ile hazırlanmış numunelerden 25 g alınır ve üzerine 225 mL BPW ilave edilir
 37 C’de 24 saat İnkübasyon yapılır.
 0.1 mL alınarak RVSPB–MKTT besiyerine konulur.
 41,5 C’de 24 saat İnkübasyon yapılır.
 XLD Agara öze ile çizim yapılır ve 24 saat 37 C’de inkübasyona bırakılır.
 Üreyen tipik koloni varsa Vitec 2 Compact cihazında biyokimyasal doğrulama yapılır.
Sonuç: 25 g–mL’de Tespit edildi / Tespit edilemedi olarak verilir.
2.2. Aflatoksin Analizleri (Aflaprep A17–P07. V6–modifiye):
 Y1 ile hazırlanmış numunelerden 25 g ve Y2 ile hazırlanmış ekstraktlardan ise 25 mL
alınır.
 5 g NaCl ve 100 mL %80–20’lık Metanol–Su eklenerek blenderda 2 dk. karıştırılır.
 Whatman no:4’ten süzülür. Filtrattan 4 mL alınır ve üzerine 30 mL %10 Tween 20
içeren Fosfat tamponu (PBS) eklenir. IAK’tan geçirilerek aflatoksin tutulur.
 IAK 20 mL PBS ve sonra metanol ve su ile yıkanarak aflatoksin toplanır.
 Toplanan aflatoksinlerin (B1, B2, G1, G2) düzeyleri HPLC cihazda µg/kg olarak
belirlenir.
2.3. Su Aktivitesi Analizi (AOAC Official Method 987.18):
 Y1 ile hazırlanmış numuneler karıştırılarak homojen hale getirildi.
 Su aktivitesi tayin cihazının numune kabı, homojen hale getirilen numune ile dip kısmı
görünmeyecek şekilde yüzeyi düzgün olarak dolduruldu.
 Numune kabının kenarları kirlenmeye neden olmaması için tozlardan iyice
temizlendikten sonra cihaza yerleştirildi.
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Bulgular
Ham ve paketlenmiş numunelerin depolama süresi boyunca analizlerde meydana gelen
değişim aşağıda verilmiştir.
Çizelge 1. Depolama süresi boyunca bitkilerin mikrobiyal, aflatoksin ve su aktivite düzeylerinde meydan
gelen değişim
Numunenin
Analiz
Numuneler
geliş şekli
periyotları
Ihlamur
Kuşburnu
Ham
Adaçayı
Papatya
Rezene
1. ay
12. ay
Rezene
18. ay
Papatya
Paketlenmiş Adaçayı
24. ay
Ihlamur
28. ay
Kuşburnu
32. ay
36. ay

Su aktivitesi
(aw)

0,52–0,57

Küf–Maya
(kob/g)
30000±2000b
1400±200c
2400±200c
72000±4000a
34000±2000b

Salmonella
(spp./25 g–mL)

Aflatoksinler (B1, B2, G1,
G2) (ug/kg–L)

Saptanamadı

<LOQ¹

<100

Saptanamadı

<LOQ

<105 (TGK)

Bulunmamalı
(TGK)

B1<5, Toplam<10 (İtalya
mevzuatı)

0,422–0,493
0,415–0,449

0,424–0,467

Ulusal ve uluslararası limitler:
¹LOQ: limit of quantitation (ölçüm limiti)

Tartışma
1. Mikrobiyolojik Analizler: TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve TS 12933
Bitkisel Çay Standardına göre belirlenen kriterler olan Toplam Maya–Küf (TMK) ve
Salmonella yönünden incelenen ham ve paketlenmiş haldeki numuneler raf ömrü boyunca
periyodik olarak analize alınmıştır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi analizler sonucunda sadece ham
numunelerde 1.4×10³–7.2×104 kob/g arasında TMK saptanmıştır. Ancak bu düzey paketleme
aşamalarında uygulanan dezenfeksiyon işlemleri (sterilizasyon) ile tespit limitlerinin altına
düşürülmüştür. İdeal bir şekilde yapılan ambalajlama sayesinde de raf ömrü boyunca
paketlenmiş numunelerde herhangi bir mikrobiyolojik değişim gözlenmemiştir.
TMK yönünden ham numunelerde Papatya en yüksek, Kuşburnu ise en düşük düzeyde
bir içeriğe sahip bitki olduğu belirlenmiştir. Salmonella varlığı hiçbir numunede tespit
edilememiştir.
Ayrıca ham ve paketlenmiş bitkilerin infüzyonları çalışmada kullanılan infüzyon
koşullarında kullanılan yüksek sıcaklık uygulaması (95–100°C’de 5 dk.) içerdiği için ve
özellikle paketlenmiş bitkilerin kendisinde herhangi bir bulguya rastlanılmadığı için Ayhan
(2006)’nında belirttiği gibi mikrobiyal analizleri yönünden incelenmelerine gerek
duyulmamıştır.
Literatürde paketlenmiş halde satılan bu bitkilere ait TMK miktarı 10²–1,3×104 kob/g
arasında olup Salmonella ise sadece 1 adet Rezenede bulunduğu bildirilmiştir. Bu durumun
literatürdeki numunelerin çoğunluğunun piyasadan toplanması ve/veya paketlenme bilgisi
verilmeyen ürünlerden rastgele toplanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
2. Aflatoksin Analizleri: Raf ömürleri boyunca periyodik olarak analize alınan bitkilerde
ve infüzyonlarında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Ülkemizin ve AB’nin ilgili
bulaşanlar yönetmeliklerinde bitkisel çaylarla ilgili aflatoksin limiti belirlenmemiştir. Ancak
İtalya Mevzuatında bu ürünlerde B1 için 5 µg/kg ve toplam için 10 µg/kg limit kullanılmaktadır.
Literartürde sadece Rizzo ve ark. (1998) tarafından yapılan bir çalışmada ıhlamurda B1
ve B2 aflatoksinleri tespit edilmiştir.
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Genel olarak ise kurutma ve depolamadan kaynaklanan risklerden dolayı bu bitkilerde
doğal olarak bulunan küf varlığından dolayı iyi hijyen koşullarına uyulmadığı takdirde her
zaman aflatoksin oluşumunun görülebildiği belirtilmiştir.
3. Su Aktivitesi Analizleri: Ürünün raf ömrünü, kokusunu, rengini, lezzetini ve yapısını
etkileyen su aktivitesinin ölçülmesi, mikrobiyolojik riskleri minimize etmenin ve gıda kalitesini
arttırmanın en önemli çözümüdür. Çizelge 1’de gibi ham ve paketlenmiş numunelerde yapılan
bu analiz sonucunda numunelerin su aktivite değerleri mikrobiyel risk oluşturan 0.60 aw
değerinin altında ve birbirlerine yakın bulunmuştur.
Sonuç
Firmanın bitkilere uyguladığı ısıl işlem, kontaminasyonu engelleyici proses ve paketleme
sayesinde ham numuneden gelen küf–maya ortadan kaldırılarak raf ömrü boyunca paketlenmiş
numunelerin korunması sağlanmıştır.
Kuru bitkiler higroskopik özellikte oldukları için ortamdaki nispi nemden kolayca
etkilenerek su aktiviteleri yükselebilir. Ancak çalışmada raf ömürleri boyunca su aktivite
değerleri bariyer özellikli ambalaj sayesinde kritik sınır olan 0,60’ın altında kalmıştır. Bu durum
bitkilerde sonradan bulaşmadan kaynaklanabilecek mikrobiyal gelişmeyi engellemiştir.
Bitkilerin aflatoksin yönünden temiz olmaları ve yine paketleme prosesinden
kaynaklanan küf gelişmesini engelleyici ortamın oluşmasından dolayı numuneler raf ömürleri
boyunca korunmuştur.
Sonuç olarak kontrollü koşullarda bir ekim, hasat, işleme, bariyer özellikli bir paketleme
ve depolama ile günlük hayatımızda önemli bir yeri bulunan ve doğal şifa kaynakları olan bu
bitkilerin daha güvenli bir şekilde tüketmemizi sağlayacaktır.
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Özet
Aslankuyruğu (Leonurus cardiaca L.) Lamiaceae familyasına ait otsu bir tıbbi bitkidir. Bu
çalışmanın amacı 2 yıl depolanmış aslankuyruğu tohumlarının dormansisini kırma ve çimlenmesini teşvik
etme üzerine borik asit (H3BO3), gibberellik asit (GA3), suda bekletme ve ön işlemsiz tohum ekimi
muamelelerinin bir etkisinin bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada, 2 yıl önce hasat edilip
uygun koşullarda muhafaza edilen tohumlar, laboratuarda in vitro çimlendirme testlerine alınmadan önce
H3BO3’ün 100, 500, 1000, 2000, 5000 ppm, GA3’ün 10, 50, 100, 200, 300 ppm dozlarını içeren
çözeltilerinde ve distile suda 24 saat bekletilmiştir. Ayrıca hiçbir ön işlem yapılmamış tohumlar aynı
şartlarda ekilerek kontrol olarak değerlendirilmiştir. Çimlenmenin H 3BO3 uygulamalarında 3 ile 13.
günler arasında gerçekleştiği, distile su, ön işlemsiz ekim ve GA3 uygulamalarında 3 ile 10. günler
arasında olduğu tespit edilmiştir. Çimlenme oranı H 3BO3 dozlarında %3–13, GA3 dozlarında ise %4–19
arasında gerçekleşmiş olup, istatistiksel olarak en yüksek oran %31 ile ön işlemsiz kontrol muamelesinde
ortaya çıkmış, bunu da %21 ile distile su ve %19 ile 10 ppm GA3 uygulamaları izlemiştir. En düşük
çimlenme oranı ise 5000 ppm H3BO3 uygulamasında %3 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, söz
konusu şartlar altında çimlenme üzerine H3BO3 ve GA3 uygulamalarının olumlu yönde etkili olmadığı ve
kontrol uygulamalarının daha iyi sonuç verdiği ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Leonurus cardiaca, aslankuyruğu, H3BO3, GA3, çimlenme
Effects of Boric Acid, Gibberellic Acid and Water Treatments on Germination of Stored
Motherwort (Leonurus cardiaca L.)
Abstract
Motherwort (Leonurus cardiaca L.) is a herbaceous medicinal plant, belongs to Lamiaceae family.
The present study aims to determine the effects of cold water soaking, boric acid (H 3BO3) and gibberellic
acid (GA3) treatments or directly seed sowing without any treatment on breaking seed dormancy and
germination. Before in vitro germination tests, two years old seeds soaked for 24 hours in solution 100,
500, 1000, 2000, 5000 ppm H 3BO3, 10, 50, 100, 200, 300 ppm GA3 and distilled cold water. At the same
time control seeds without any pre–treatment sowed under the same condition. Germination occured at
H3BO3 treatments between 3rd and 13th days and with control, distilled water and GA3 treatments between
3rd and 10th days. Germination rate obtained at the rate of 3–13% at H3BO3 and at the rate of 4–19% at
GA3 treatments. The statistically highest germination rate with 31% was found at control. Germination
rate is 21% at distilled water soaking treatment and 19% at 10 ppm GA3 followed the control. The lowest
germination rate occurred at the rate of 3% with 5000 ppm H 3BO3 treatment. As a result, under the
mentioned condition, H3BO3 and GA3 treatments had no positive effect on germination contrary to
common belief, and control was found the best on germination rate.
Keywords: Leonurus cardiaca, motherwort, H3BO3, GA3, germination
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Giriş
Aslankuyruğu (Leonurus cardiaca L.) çok yıllık otsu bir bitki olup, güneyden kuzeye tüm
Avrupa’da, Orta Asya’da, Çin’in bazı bölgelerinde yayılış göstermektedir (Hedge, 1990).
Bunun yanında Türkiye’de bulunduğu da bilinmektedir (Anonim, 2014a). Geleneksel tıpta
özellikle uyku bozukluklarına, bazı sinir hastalıklarına, bazı kalp ve dolaşım sistemi
rahatsızlıklarına karşı kullanılmakla birlikte spazma giderici, sakinleştirici, midevi ve doğum
kolaylaştırıcı etkisi ile bilinmektedir (Muhammad ve ark., 2007; Popescu ve ark., 2009). Bu
nedenlerle aslankuyruğu hakkında yapılan çalışmalar fito–kimyasal içeriklerini ve sekonder
metabolitlerini ortaya koyma (Morteza–Semnani ve ark., 2008; Papanov ve ark., 1998a;
Papanov ve ark., 1998b; Popescu ve ark., 2009; Dimitrova ve ark., 2009; Dimitrova ve ark.,
2010) ve tespit edilen sekonder metabolitlerin biyolojik–farmakolojik özelliklerini belirleme
(Miłkowska–Leyck ve ark., 2002; Tasdemir ve ark., 2004; Ritter ve ark., 2010; Shikov ve ark.,
2011; Tahmouzi ve Ghodzi, 2014) konuları etrafında şekillenmiştir. Bunun yanı sıra tür içi veya
türler arası genetik veya morfolojik varyasyonun tespitine yönelik olarak (Soorni ve ark., 2014;
Khadivi–Khub ve Soorni, 2014; Marciniuk ve ark., 2014) yapılan çalışmalar da mevcuttur.
Aslankuyruğu ile ilgili olarak bitki koruma (Rotem ve Agrawal, 2003) ve ağır metal birikimi
(Zheljazkov ve ark., 2008) konuları üzerinde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aslankuyruğu
bitkisi yetiştiriciliği ile ilgili literatürler araştırıldığında oldukça az sayıda (Angelova ve ark.,
1994; Dimitrova ve ark., 2009; Kiełtyka–Dadasiewicz ve Berbeć, 2010) bilgiye ulaşılmıştır.
Aslankuyruğu doğada yaygın olarak yetişmekle birlikte ülkemizde yetiştiriciliği çok az
olan bir bitkidir. Bu önemli bitki ancak bazı hobi bahçelerinde, özel botanik bahçelerinde ve
kamu araştırma kuruluşlarının tıbbi ve aromatik bitkiler parsellerinde yetiştirilmektedir.
Aktarlardan drog olarak satın alınan ve kullanılan aslankuyruğu, doğadan toplama yoluyla elde
edilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen kontrolsüz toplamaların ülkemizin bir zenginliği olan
tıbbi ve aromatik bitkilerin geleceğini tehlikeye sokacağı sıkça ifade edilen gerçeklerdir.
İstenilen kalitede zengin etken madde içeren drog elde etmek için aslankuyruğu bitkisinin
kültüre alınıp yetiştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla söz
konusu bitkinin yetiştiriciliğine yönelik katkı sağlayacağı düşünülerek gerçekleştirilen bu
çalışmada, 2 yıl depolanmış aslankuyruğu tohumlarının çimlenmesini teşvik etme konusunda,
daha önce diğer tıbbi ve aromatik bitkilerde denenmiş ve etkili olduğu bulunmuş olan borik asit
(H3BO3), gibberellik asit (GA3) ve suda bekletme uygulamalarının kontrole göre farklı bir
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma materyali olan tohumlar T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi kurulum çalışmaları kapsamında 2010 yılı
Mayıs ayında İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesinden alınarak Antalya
(BATEM) şartlarında dikimi yapılan bitkilerinden 2011 yılının Eylül ayında hasat edilmiş ve
toplam 2 yıl süreyle cam kavanozlarda oda şartlarında depolanmıştır. Bunu takiben Kocaeli
Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu Araştırma Laboratuvarları’nda in vitro testlere
tâbi tutulmuştur. Kullanılan tohumların (Şekil 1. A) çalışma öncesindeki bin dane ağırlığı 0.786
g’dır. Kullanılan Borik asit (H3BO3) 61.83 g/mol molekül ağırlığına sahip %99.5 saflıkta,
Gibberellik Asit (GA3) (C19H22O6) ise 346.38 g/mol molekül ağırlığında %99 saflıktadır.
Tohumlar çimlenme testlerine alınmadan önce H3BO3’ün 100, 500, 1000, 2000, 5000
ppm, GA3’ün 10, 50, 100, 200, 300 ppm dozlarını içeren çözeltilerinde ve diğer bir muamele
olarak distile suda 24 saat oda şartları altında bekletilmiştir. İlaveten hiçbir ön işlem yapılmamış
kuru tohum ekimi de kontrol olarak planlanmıştır.
Tohumlar 3 tekerrürlü olarak filtre kâğıdı üzerine her petride 25’er tohum olacak şekilde
ekilmiş (Şekil 1. B), kontaminasyonları önlemek amacıyla %80 mancozeb aktif maddesi içeren
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ıslanabilir toz formülasyonlu fungisit ile düzenli olarak ve eşit şekilde sulanmıştır. Ekim yapılan
tohumlar karanlıkta 25°C’de iklimlendirme kabininde tutulmuştur. Radikulanın tohum boyunu
geçtiği ve tohum yatağına değdiği gün çimlenmenin gerçekleştiği kabul edilmiştir (Şekil 1. C).
Çimlenme başladıktan sonra her gün çimlenen tohum sayıları kaydedilerek uygulamalardaki
tohumların 5. gündeki (Anonim, 2014b) çimlenme hızları ve çimlenmenin bitiminde nihai
çimlenme oranı hesaplanmıştır. Çimlenme nihai oranları en az 42 gün takip edilmiştir (Anonim,
2014b). Yüzde (%) olarak elde edilen veriler arc–sinüse dönüştürülerek analiz edilmiş
(ANOVA) ve varyans analizi sonuçlarına göre p<0.05 olasılık içinde önemli bulunan değerler
Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi (Duncan, 1955) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular
Çimlenmenin H3BO3 uygulamalarında 3. gün başlayıp 13. gün sona erdiği; GA3 ve distile
su muamelelerinde ise 3 ile 10. günler arasında olduğu tespit edilmiştir. Kontrol
uygulamalarında ise çimlenmeler 3. gün başlayıp 5. günde tamamlanmıştır. Kontrol
muamelesinin 5. günde nihai çimlenmesinin tamamını gerçekleştirmesinden dolayı çimlenme
hızı ve nihai çimlenme oranı aynı olmuştur. Kontrol uygulaması dışında, H3BO3 ve GA3 birlikte
ele alındığında çimlenme hızları açısından GA3 uygulamalarının çimlenme hızı üzerine H3BO3
ten daha olumlu bir etkide bulunduğu ve çimlenmede geçen süreci kısalttıkları görülmektedir.
Dozlara bakılmaksızın H3BO3 uygulamalarında nihai çimlenme oranı %3–13 arasında, GA3’te
ise %4–19 arasında gerçekleşmiş olup, istatistiksel olarak en yüksek oran %31 ile kontrol
uygulamasında gerçekleşmiş, bunu da %21 ile distile su uygulaması ve %19 ile 10 ppm GA3
muamelesi (Şekil 1. D) takip etmiştir. En düşük çimlenme ise %3 ile 5000 ppm H3BO3
uygulamasında olmuştur (Çizelge 1).
Çimlendirme testlerinde çimlenmesi gerçekleşen tohumlar sera şartlarında önce viyollere,
fide aşamasına gelince de saksılara şaşırtılmış ve aslankuyruğu ile yapılacak sonraki
çalışmalarda değerlendirilmek üzere bitki gelişimi sağlanmıştır (Şekil. 1. E–F).
Tartışma ve Sonuç
İki yıl depolanan aslankuyruğu tohumlarında çimlenmenin aktivasyonunda denenmiş
bulunan suda bekletme, H3BO3 ve GA3 dozlarının tohumlara 24 saat muamelesinin istatistiksel
olarak çimlenme üzerine olumlu yönde etkisinin olmadığı, kontrol olarak ele alınan ön işlemsiz
tohum ekiminin en yüksek çimlenme değerini verdiği ortaya konmuştur.
Benzer şekilde Sideritis perfoliata ile yapılan bir çalışmada da (Çavuşoğlu ve ark., 2014)
ön işlemsiz ekilen tohumların, bu çalışmaya benzer dozlarda uygulanan GA3 muamelelerinden
daha yüksek sonuç verdiği (%5.33) ve 50 ppm GA3 uygulamasının bunu takip ettiği (%2.66)
ortaya konmuştur. Gürbüz ve Gümüşçü (1996) Digitalis lanata bitkisinde 1 yaşlı tohumlara 6
saat ve 12 saat süre ile 50, 100, 150, 200 ppm GA3 uygulamışlar ve 10 ve 200 ppm lik dozların
kontrolden daha yüksek çimlenme oranı sağladığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar genel olarak
değerlendirdiklerinde bu bitkinin yetiştiriciliğinde herhangi bir ön uygulamaya gerek
olmayabileceği sonucuna da ulaşmışlardır. İpek ve ark. (2008)’nın tohum yaşı ve GA3’ün
çimlenmeye etkisi için yaptıkları bir diğer çalışmada kontrol grubunda kimyonun 9. ayda,
çemenin de 6., 12., 18–24. aylarda en yüksek çimlenme oranına ulaştıkları ve çalışmamızdan
farklı olarak, GA3’ün yaşlı tohumlar üzerinde çimlenmeyi teşvik edici etkisinin taze tohumlara
göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır.
Borik asidin haşhaş bitkisi tohum çimlenmesi üzerine etkilerinin incelendiği çalışmada
(Leblebici ve ark., 2012) uygulanan 10, 30, 50, 100, 200, 300 ve 500 mM’lık dozların içinden
10 mM’ın kontrol grubuna göre daha etkin olduğu bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada (Yılmaz ve
ark., 2012) borik asidin 10, 30, 50, 100, 200, 300 ve 500 ppm’lik dozları ile Wiedemannia
orientalis tohumları çimlendirilmiş 10–100 ppm’lik uygulamanın aralarında istatistiki bir fark
göstermediği ancak kontrole göre çimlenmeyi arttırdığı, bununla birlikte yüksek borik asit
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dozlarının ise çimlenmeyi inhibe ettiği bildirilmiştir. Benzer şekilde bizim çalışmamızda da
5000 ppm H3BO3 uygulamasında en düşük çimlenme oranı (%3) elde edilmiştir. Buna ilaveten
çalışmamızdaki H3BO3 uygulamaları genel olarak değerlendirildiğinde gerek kontrol ve gerekse
suda bekletme uygulamalarından istatistiksel olarak da daha düşük sonuçları vermiştir.
Çimlenme süresi açısından bakıldığında aslankuyruğu tohum çimlenmesi konusunda ulaşılmış
yegane çalışmada (Angelova ve ark., 1994) tarlada çimlendirme ortamı koşullarında
çimlenmenin 6 günde tamamlandığı bildirilmiş olup çalışmamızda da ön işlem yapılmamış
kontrol uygulamalarında 5. günde çimlenmenin tamamının gerçekleşmiş olması sözkonusu
çalışma ile desteklenmiştir.
Sonuç olarak, bazı bitki tohumlarının uzun yıllar çimlenme gücünü kaybetmeden
muhafazasının zor olduğu ve bazı tohumların da içsel ve dışsal nedenlerle olan çimlenme
durgunluğu (dormansi) sorunları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle koleksiyon bahçelerinin
devamlılığının sağlanması ve farklı tohum muhafaza koşullarının yeni tekniklerden de
yararlanılarak belirlenmesi gerekmektedir. Aslankuyruğu açısından irdelendiğinde böylesine
yararlı bir tıbbi bitki ile yapılan bilimsel çalışmaların arttırılması; kültüre alma, etken madde
artışı, çimlenmeyi teşvik edici madde ve yöntemlerin araştırılması gerekliliği ortaya konmuştur.
Çizelge 1. İki yıl depolanmış aslankuyruğu (Leonurus cardiaca L.) tohumlarının borik asit (H3BO3),
gibberellik asit (GA3) ve suda bekletme uygulamalarında, 5. gündeki çimlenme hızı (%) ve nihai
çimlenme oranları (%)*
5. Gündeki çimlenme hızı
Çimlenme oranı
%31 a
%31 a
%5 cd
%21 ab
%7 bcd
%13 abc
%4 bcd
%12 abcd
%3 cd
%8 bcd
%0 d
%7 bcd
%0 d
%3 d
%17 ab
%19 ab
%7 bcd
%9 bcd
%11 abc
%12 abc
%3 cd
%4 cd
%7 bcd
%8 bcd
LSD: 13.63, Sx: 4.670
LSD: 12.37, Sx: 4.239
*Farklı harfler tekerrür ortalamaları arasındaki farklılıkları p<0.05 önem seviyesine göre ifade etmektedir.
Uygulamalar
Kontrol
24 saat suda bekletme
100 ppm H3BO3
500 ppm H3BO3
1000 ppm H3BO3
2000 ppm H3BO3
5000 ppm H3BO3
10 ppm GA3
50 ppm GA3
100 ppm GA3
200 ppm GA3
300 ppm GA3

A

B
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C

D

E
F
Şekil 1. A. Leonurus cardiaca tohumları; B. Tohumların çimlendirme testi (25 tohum/tekerrür); C.
Kontrol uygulamasında çimlenmesini tamamlamış tohumlar; D. 10 ppm GA 3 uygulamasında
çimlenme ve kotiledon yaprakların gelişimi; E. L. cardiaca’nın viyolde torf ortamında fide
gelişimi; F. Sera şartlarında bitki gelişim aşamaları
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Abstract
Thymus vulgaris of family Lamiaceae is one of the most plants in pharmacy industries. In this
study effect of Piriformospora indica and Sebacina vermifera on growth and development plant, yield
and composition of the essential oil in a completely randomized design were evaluated in vitro and in pot
culture experiments. Plants were studied by means of plant height; shoot fresh and dry weights, number
of shoots, root length, root fresh and dry weights and essential oil analyses. The oil was extracted from
the dry matter of shoots by hydro distillation, and their composition was determined by GC/MS. In vitro
and in vivo cultures showed that plant height and root length increased in pots inoculated with S.
vermifera and P. indica. Maximum fresh and dry weight (shoot and root), number of shoots were
observed in pots inoculated with P. indica. In thyme inoculated with S. vermifera and P. indica oil yield
increased as compared to non–inoculated control plants. GC and GC/MS revealed that the level of thymol
was enhanced as the effect of S. vermifera and P. indica.
Keywords: In vitro culture, Piriformospora indica, Sebacina vermifera, Thyme, Labiateae

Introduction
Thyme (Thymus vulgaris L.) a member from the family Lamiaceae is an important
aromatic plant, and its herb, extracts, and essential oils are used for the flavoring of sauces,
meats, canned foods, beverages. Also, its volatile oil is used for the scenting of perfumery
products (Senatore, 1996; Guillen and Manzanos, 1998). Thymus vulgaris a plant native of the
Mediterranean region (Spain, Italy, France, Greece, etc.) has long been used as a source of the
essential oil (thyme oil) and other constituents (e. g. flavanoid, caffeic acid and labiatic acid)
derived from the different parts of the plant (Leung and Foster, 1996). At present time, this plant
is cultivated in a large scale in Iran. The plant (herb) and its essential oil have found diverse
applications in pharmacy and medicine (Leung and Foster, 1996). The oil was reported to have
antimicrobial (bacteria and fungi) (Chao et al., 2000; Horne et al., 2001), carminative and
expectorant (Leung and Foster, 1996) activities, most of which are mediated by thymol and
carvacrol, as the phenolic components of the oil, with the former generally more potent. The
content of essential oil and its composition in thyme depend on different factors, particularly its
chemo–and biotype and cultivation conditions, such as climate, geographic origin, harvesting
time, and use of fertilizers. Piriformospora indica (Verma et al., 1998) and Sebacina vermifera
(Warcup, 1988) are filamentous fungi that belong to the order Sebacinales. This order represents
the earliest Basidiomycota lineage with mycorrhizal members (Weiss et al., 2004). with the
advent of axenically cultivable P. indica and S. vermifera, a new vista has opened to study
plant–fungi interaction and they may be cultivated in vitro and applied to plant hosts under
controlled experimental conditions in order to analyses their potential on plant morphogenesis
and secondary metabolism. Varma et al. (2001) have recently proposed the biotechnological
application of P. indica, a cultivable mycelium possessing growth–promoting effects in a vast
range of plant hosts. Further, these associations are apparently stable, and in most instances, an
enhancement of growth and protection against various biotic and abiotic stresses has been
documented (Varma et al., 1999; Peskan–Berghoefer et al., 2004; Kaldorf et al., 2005; Serfling
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et al., 2007; Waller et al., 2008). Several strains have provided comparable fitness
enhancements for P. indica when inoculated onto barley (Hordeum vulgare L.) roots, including
both biomass gains and systemic resistance to powdery mildew (Deshmukh et al., 2006). In this
study, we examined whether fungi of the Sebacinales influence the performance of T. vulgaris
plant, employing two different culture systems: tissue and pot cultures. This study was carried
out aimed to enable identification of culture conditions most useful for the growth of the two
partners.
Materials and Methods
Plant material: Cuttings of Thymus vulgaris L. were collected from cultivated farms of
the Institute of Medicinal Plants & Natural Products Research, Karaj, Iran and transferred to an
environmentally controlled chamber (25/20°C day/night with 16:8 light:dark photoperiod).
Then plants grown in pot culture were used as source material for both in vitro and in vivo
cultures.
In vitro stock plants: Stock cultures were obtained from stem node explants. These
explants, excised from green house thyme (Thymus vulgaris) 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 were cultivated on MS medium (Murashige and
Skoog, 1962) supplemented with 30 g/L sucrose, 1 mg/L thiamine–HCL, 1 mg/L indole acetic acid
(IAA) and 8 g/L agar in glass 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 16:8 h light: dark photoperiod regime.
Fungal cultures: Fungi were grown in Petri dishes on a Kafer’s medium (Kafer, 1977).
The plates were inoculated with the fungi and incubated at 25±1°C in an incubator for a week.
In vitro plant inoculation: Forty days old micropropagated plants were employed as the
source of apex to be used in experiments for in vitro plant inoculation. The transparent culture
glass bottles destined for plant–fungi co–culture were inoculated at the center with a 5 mm
diameter mycelial disc of 7 days old culture of P. indica and S. vermifera. Immediately
afterward, thyme shoots were excised just behind the second pair of the upper leaves and
individually inserted inside the fungal disc. For experiment 20 shoots inoculated with P. indica,
20 shoots inoculated with S. vermifera and 20 noninoculated shoots were used in a completely
randomized design in this experiment. Micropropagated plants were analyzed after 60 days.
Pot experiments: Micropropagated plants from in vitro cultures were employed as the
source to be used in experiments for in vivo plant inoculation. After 30 days, micropropagated
plants inoculated with P. indica and S. vermifera were transferred to the pots filled with a 2:1:1
mixture of sand, peat, and perlite and kept in green house at 24:18°C day: night, and a
photoperiod of 16:8 h light: dark. Soil had been fumigated with a 7% formaldehyde solution.
The experiment was carried out with 15 shoots inoculated with P. indica, 15 shoots inoculated
with S. vermifera and 15 non–inoculated shoots in a completely randomized design. Plants
grown in pots were analyzed after 120 days. Roots were washed thoroughly under running tap
water and cut into 1–cm pieces. Segments were stained following the techniques described by
Dickson et al. (1998) and Phillip and Hayman (1970). The root–pieces were examined under
microscope at the magnification of 10–40 X.
Extraction of essential oil: According to the type of culture, 10–15 g of the dry material
was taken to extract the essential oil through hydrodistillation in a Clevenger–type device for 2
h. Samples were dried with anhydrous sodium sulfate and kept in vials at 4°C until essential oil
analysis.
Essential oil analysis: The essential oil chemical composition of different treatments was
analyzed on a Thermo–UFM (Ultera Fast Model) gas chromatograph equipped with a flame
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ionization detector (FID) and a Ph–5 capillary column (5% Dimethylsiloxane phenyl, 10 m
length, 0.1 mm i. d. and 0.25 μm film thicknesses). Analyses were performed under the
following conditions: helium carrier gas flow: 0.5 ml/min, injection temperature 280°C, the
detector’s temperature 290°C, and the oven temperature was programmed from 60°C to 285°C
at the rate of 80°C/min. 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 DB–5 capillary column (30 m length, 0.25 mm i. d., 0.25 μm film thickness) was initially at
40°C, increased to 250°C at a rate of 4°C/min. The injector was held at 260°C and the MS
transfer line was held at 270°C. The components were identified by comparison of their Kovats
indices (KI) relative to C7–C25 n–alkanes and mass spectra with authentic standards and with
spectral data from library files and literature (Adams, 1989; Shibamoto, 1987; Davies, 1990).
Statistical analysis: The collected data were statistically computed using the software
SPSS. Data subjected to analyses of variance and treatment means were compared through an
approximate Duncan’s multiple–range test.
Results
In vitro cultures: The growth of thyme plant was significantly affected by P. indica and
S. vermifera inoculation after 60 days. to assess the influence of P. indica and S. vermifera on
plant morphology, several parameters including plant height and root length, number of shoot,
fresh and dry weight (shoot and root) were analyzed. The increase resulted from the higher
mean number of shoots and leaves per plants, as well as increase in total shoot fresh and dry
weight. Sixty days after co–culture, treatments differed in plant height and root length. The
tallest plants and roots were recorded with the plants inoculated with S. vermifera (7.15, 3.1 cm,
respectively) and the shortest from the control (6, 1.8 cm, respectively) (Table 1). Similarly,
treatments differed in shoot fresh and dry weight. P. indica and S. vermifera increased shoot
fresh weight 221 and 215%, and increased shoot dry weight 264 and 242% in comparison to
noninoculated control plants, respectively (Table 1). The development of the roots reflected
stimulation by P. indica and S. vermifera colonization. In micropropagated plants inoculated
with P. indica and S. vermifera, the intense lateral branching resulted in a well–developed
herring–bone root system. The mean root fresh and dry weights ranged from 51.55 to 179 mg
and 6.75 to 23.35 mg, respectively (Table 1). In addition, inoculation with P. indica and S.
vermifera significantly increased the number of shoots. The average number of shoots with P.
indica and S. vermifera (4.15 and 4) were respectively 102 and 95% higher than non–inoculated
control plants (Table 1).
Table 1. Effect of endophytic fungi on plant height, root length, shoot fresh weight, shoot dry weight, root
fresh weight, root dry weight and number of shoots in Thymus vulgaris grown in vitro
Piriformospora Sebacina vermifera
Control
Mean differences between
indica Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD treatments and control, respectively
Plant height (cm)
6.10±1.33ab
7.15±1.23a
6.00±1.21b
+0.10–1.15
a
a
Root length (cm)
2.90±0.85
3.10±0.79
1.80±0.52b
+1.10–1.30
Shoot fresh weight (mg)
420.65±98.46a
411.85±92.38a 130.95±17.36b
+289.70–280.90
Shoot dry weight (mg)
149.20±21.49a
140.2±10.88a 40.95±10.07b
+108.25–99.25
Root fresh weight (mg)
179.00±20.35a
157.35±17.13b 51.55±19.09c
+127.45–105.80
Root dry weight (mg)
23.35±4.48a
17.85±3.82b
6.75±1.07c
+16.60–11.10
Root: shoot
0.45±0.12a
0.40±0.1a
0.40±0.16a
+0.05–0.00
Number of shoots
4.15±0.88a
4.00±0.79a
2.05±0.76b
+2.10–1.95
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test
(P<0.01)
Parameter

Pot culture experiments: Microscopic inspection of roots inoculated with P. indica and
S. vermifera detected heavy colonization and production a large number of chlamydospores in
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root cells (Fig. 1). Plants grown in pots were analyzed after 120 days. Plants inoculated with P.
indica and S. vermifera were more vigorous than non–inoculated control plants, and were of
more extended leaves, thicker stems and numerous shoots than those normally present in non–
inoculated control plants. Treatment effects were observed in plant height and root length, and
treatments differed significantly in root length (Table 2). The mean plant height ranged from
23.93 to 26.13 cm. The highest plants were those inoculated with S. vermifera, and the shortest
plants were the control plants. Similarly, the root length ranged from 8.47 to 12.6 cm, where the
longest roots were from the plants inoculated with S. vermifera and the shortest from the control
plants (Table 2). Differences were also found in shoot fresh and dry weight among the three
treatments. The mean shoot fresh weight and dry weight ranged from 8.44 to 11.12 g and from
2.86 to 4.13 g, respectively. The highest shoot fresh and dry weight produced by the plants
inoculated with P. indica, and the shortest plants were the control plants (Table 2). Further,
plants inoculated with P. indica and S. vermifera increased root fresh weight 113 and 85%, and
increased root dry weight 104 and 58% in comparison to non–inoculated control plants,
respectively (Table 2). In addition, inoculation with P. indica and S. vermifera significantly
increased the number of shoots. The average number of shoots with P. indica and S. vermifera
(22.13 and 20.07, respectively) were 53 and 39% higher compared to non–inoculated control
plants (Table 2).

Fig. 1. Development of endophytic fungi in root cells of thyme. P=P. indica, S=S. vermifera
Table 2. Effect of endophytic fungi on plant height, root length, shoot fresh weight, shoot dry weight, root
fresh weight, root dry weight and number of shoots in Thymus vulgaris grown under greenhouse
conditions
Piriformospora Sebacina vermifera
Control
Mean differences between
indica Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
treatments and control, respectively
Plant height (cm)
25.93±2.87a
26.13±2.45a
23.93±3.28a
+2.00–2.20
a
a
Root length (cm)
11.93±2.28
12.60±2.38
8.47±1.73b
+3.46–4.13
Shoot fresh weight (mg)
11.12±2.26a
10.75±1.97a
8.44±1.81b
+2.68–2.31
Shoot dry weight (mg)
4.13±0.69a
3.67±0.56a
2.86±0.60b
+1.27–0.81
Root fresh weight (mg)
4.72±0.70a
4.10±0.48b
2.22±0.56c
+2.50–1.88
Root dry weight (mg)
0.53±0.07a
0.41±0.07b
0.26±0.05c
+0.27–0.15
Root: shoot
0.45±0.13a
0.39±0.09a
0.27±0.09b
+0.18–0.12
Number of shoots
22.13±3.38a
20.07±2.84a
14.47±2.77b
+7.66–5.60
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test
(P<0.01)
Parameter

The concentration of essential oil increased in pots inoculated with S. vermifera and P.
indica (Fig. 2). The response of S. vermifera–colonized plant was better than P. indica–
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colonized plant. The highest (0.53% w/w) and the lowest (0.32% w/w) essential oil yields were
obtained from plants inoculated with S. vermifera and control, respectively. Essential oil
compositions have been shown in Table 3. The major constituents of the essential oil in P.
indica–inoculated, S. vermifera–inoculated and control plants were thymol (66.4, 67.8 and
32.8%, respectively), iso–dihydro carveol acetate (12.4, 7.5 and 44.7%, respectively), 1,3,8–
pmenthatriene (3.3, 2.6 and 4.7%, respectively), γ–terpinene (1.9, 4.5 and 1.8, respectively),
terpinolene (1.5, 4 and 1.7%, respectively) and spathulenol (3.4, 1 and 0.8, respectively) (Table
3).

Fig. 2. Effect on P. indica and S. vermifera on essential oil concentration (% g/g dry weight). Histograms
with a differing letter are significantly different by Duncan’s multiple–range test (P < 0.05)
Table 3. Effect of P. indica and S. vermifera inoculation on concentration (%) of various constituents in
thyme oil
Treatments
Piriformospora indica
Sebacina vermifera
Control
γ–terpinene
1.9b
4.5a
1.8b
Trans–linalool oxide
0.8a
0.8a
0.9a
Terpinolene
1.5b
4.0a
1.7b
Linalool
1.5a
1.5a
1.3a
1,3,8–p–menthatriene
3.3b
2.6b
4.7a
trans–pinene hydrate
0.5a
0.5a
0.0b
trans–carveo
0.0c
2.4a
1.0b
cis–carveol
0.0b
0.0b
2.1a
Isobornyl acetate
0.0c
0.5b
1.2a
Thymol
66.4a
67.8a
32.8b
Carvacrol
12.4b
7.5c
44.7a
γ–gurjunene
1.2a
0.4b
0.5b
Germacrene D
0.5b
2.0a
1.8a
α–cadinene
0.0b
0.0b
0.7a
Geranyl butanoate
0.8a
0.0b
0.9a
Spathulenol
3.4a
1.0b
0.8b
Caryophyllene acetate
1.2b
0.0c
1.8a
Values followed by a different letter within rows are significantly different using Duncan’s multiple range test
(P<0.01)
Components

Discussion
Many authors have described micropropagation of various plant species, including many
medicinal plants (Sarwar et al., 2009; Pandeya et al., 2010). Micropropagation of medicinal
plants has been achieved through rapid proliferation of shoot–tips and axillary buds in culture.
Numerous factors are reported to influence the success of in vitro propagation of different
medicinal plants. The influence of plant growth regulators and their interactions on
micropropagation of different plant species have been discussed in detail by Rout et al. (2000).
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Auxins and cytokinins influence micropropagation of medicinal and aromatic plants (Mao et al.,
1995; Meena et al., 2010; Al–Sulaiman and Barakat, 2010). Cytokinins were shown most
critical in the micropropagation of many medicinal plants (Chen et al., 1995). Various fungi
colonizing root surfaces have positive effects on host performance through the production of
growth–promoting substances (Jumpponen, 2001, 1998; Clay, 1984). In this study, maximum
root length, root fresh and dry weights were observed in plant inoculated with P. indica and S.
vermifera. The more intense root proliferation in inoculated plants has been attributed to the
synthesis phytohormones (Singh et al., 2000; Varma et al., 2001). Sirrenberg et al. (2007)
suggested that auxin production affects root growth and it 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). 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 the uncolonized controls (Vadassery et al.,
2008). The strong stimulation of thyme root system extension by P. indica and S. vermifera
almost paralleled the growth promotion of the above ground plants. Maximum plant height,
shoot fresh and dry weights were observed with inoculated plants. Differences in growth may be
because of the greater absorption of water and mineral nutrients due to extensive colonization of
roots. Many researcher have proved P. indica colonizes the roots of a wide variety of plant
species and promotes their growth (Singh et al., 2000; Varma et al., 1999; Waller et al., 2005;
Peskan–Berghoefer et al., 2004). In this study, we showed that plants treated with P. indica and
S. vermifera were superior in development to control plants. Earlier work showed that
inoculation of N. attenuate seeds with P. indica and S. vermifera stimulated seed germination
and increased growth and stalk elongation (Barazani et al., 2005). Although the underlying
mechanisms or genes responsible for the beneficial effects of this relationship are largely
unknown, some evidence suggests that S. vermifera promotes the growth and fitness of N.
attenuata by inhibiting ethylene signaling (Barazani et al., 2007). 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. Experiments revealed that maximum plant height, root length, plant
and root weight (fresh and dry) and essential oil yield were observed in inoculated plants.
Amount of essential oil showed a significant difference in thyme inoculated with P. indica and
S. vermifera compared to control plants. Essential oils are terpenoids based on integral C5 units
(isoprenoid). The biologically active isoprene derivatives are isopentenyl pyrophosphate (IPP)
and dimethylallyl pyrophosphate (DMAPP). Biologically active isoprenoid requires acetyl–
CoA, ATP and NADPH for synthesis. Hence, the biosynthesis of essential oil is dependent on
inorganic phosphorus content in the plant (Loomis and Corteau, 1972). The benefit of
endophytic fungi to the host plant is increased absorption of mineral nutrients especially
phosphorus (Varma et al., 2001; Rai et al., 2001). The amount of thymol was maximal in the
essential oil of the plants inoculated with endophytic fungi, while the amount of carvacrol was
maximal in that of control plants. It seems that the physiology of the plant is converted biased to
more production of the thymol (2–isopropyl–5–methylphenol) instead of its monoterpenoid
phenol isomer, carvacrol (also called as cymophenol, 5–isopropyl–2–methylphenol).
Mucciarelli et al. (2003) reported that endophytic fungus induced effects on the growth of in
vitro and in vivo peppermint and a sustained lowering of menthofuran and an increase of
menthol percentage concentration. It is clear from this study that P. indica and S. vermifera
successfully manipulated the growth of thyme resulting in beneficial changes in both quality
and quantity of essential oil.
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Bazı Origanum Türlerinde Biyolojik Ajan Uygulamalarının Köklenme ve
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Ahmet Bircan Tınmaz*, Zühtü Polat, Yalçın Kaya
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
*ahmettinmaz@hotmail.com
Özet
Ülkemiz kekik ihraç eden ülkeler arasında dünyada ilk sırada yer almakladır. İhraç edilen türler
arasında Origanum onites, O. vulgare ve O. majorona yoğun olarak doğadan toplanarak veya
yetiştiriciliği yapılarak değerlendirilmektedir. Bahse konu türler yabancı döllenen dolayısıyla hem uçucu
yağ açısından hem morfolojik hem de kemotipik varyasyon bu bitkilerde bilinen bir gerçektir. Yabancı
döllenen çok yıllık bitkilerde varyasyonu önlemenin en kolay yolu seçilen bitkiler ile klonal çoğaltım
yöntemlerini kullanmaktır. Bu amaçla yapılan bu çalışma ile bazı biyolojik ajan uygulamalarının bazı
Origanum türlerinde çelikle çoğaltım yönteminde köklenme ve gelişme parametreleri üzerine etkisi
araştırılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre dikim harcının %1’i oranında sudan otu
tohumuna sardırılmış Trichoderma sp. izolatları karıştırlmış viyollerde çelikler dikilerek kurulmuştur.
Sonuç olarak bazı Trichoderma sp. izolatları köklenme ve gelişme parametreleri üzerine pozitif bir etki
sağladığı tespit edilmiştir. Türler arasında köklenme ve gelişme yönünden farklılıklar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum sp., Trichoderma sp., kekik, köklenme, biyolojik ajan
Effect of Biological Agents Application on Some Oregano Species of Rooting and Growth
Parameters
Abstract
Turkey is at the first order in among the oregano exporting countries. Origanum onites, O. vulgare
ve O. majorona are be intensive collected from nature or farmed in the exported species. That is is well
known these species have variation both morphological and chemo–typic in their essential oils because of
cross pollination. The easiest way of the preventing from variation in the cross pollinated perennial plants
is using the in the colonel propagation method with the selected plants. For this purpose, this study
performed by the effect of the application of certain biological agents in cuttings production methods for
some Origanum species on rooting and growing parameters were investigated. Trials planting of saplings
have been planted with 1% sudan grass seed to the colonized Trichoderma species peat admixed
established in the violet according to a randomized complete block experimental design. As a result, it
was found that some Trichoderma species provides a positive effect on rooting and growing parameters.
Differences in terms of rooting and growing were observed between species.
Keywords: Origanum sp., Trichoderma sp., oregano, rooting, biological agents

Giriş
Ülkemizde doğal floradan toplanarak kullanıma sunulan aromatik bitkilerin büyük
çoğunluğunu Labiatae familyasına ait bitkiler oluşturmaktadır. Baharat olarak kullanımı yaygın
olan ve kekik adı ile pazarlanan Origanum türleri, doğadan toplanan bitkiler arasında büyük bir
yer (%17) tutmaktadır (Özhatay ve ark., 1998). Bu türlerden İzmir kekiği (Origanum onites L.)
üzerinde ıslah ve agronomi çalışmaları başlatılmış ancak eterik yağ verimi yüksek ve baharat
olarak kullanımı fazla olan İstanbul kekiğinin (Origanum vulgare subsp. hirtum) kültüre
alınması ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Özhatay ve ark. (1998), yaptıkları çalışmada Türkiye’de doğadan en çok toplanarak ihraç
edilen doğal bitkisel drogların oranlarını (1989–1996 ilk altı ay); keçiboynuzu %35, kekik
(Origanum, Thymus, Coridathymus, Thymbra) %17, kebere %12, defne %10, meyan %6,
adaçayı, mahlep, mazı, ıhlamur, sumak, çöven, palamut, salep %7, doğal çiçek soğan ve
yumruları %1, diğerleri %12 olarak belirlemişlerdir. Türkiye’de doğadan toplanarak ihracatı
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yapılan ve yurt içinde pazarlanan 347 türün bulunduğu ve bu türlerin %30’unun ihraç edildiği
(yıllık 30.000 ton ve 50.000.000 $), Türkiye’nin dünya tıbbi bitki ihracatında Çin ve
Hindistan’dan sonra üçüncü sırada geldiği bildirilmiştir.
Baharat kalitesinin artması ve önemli ihraç ürünü olan kekikte standart ürüne geçiş kekik
tarımının yaygınlaşması ile mümkün olacaktır. Bugün ülkemizde yeni gelişmekte olan kekik
uçucu yağ sanayinin ihtiyacı olan standart ürün talebinin karşılanabilmesi kekikte ıslah
çalışmasını zorunlu kılmıştır. Halen uçucu yağ üretimi yapan firmalar hammadde ihtiyacını
doğadan karşılamaktadır. Farklı bölgelerden temin edilen hammaddenin işlenmesi sonucu
istenen ürüne her zaman ulaşılması mümkün olmamaktadır. Bu durum işletmeleri mağdur
etmekte boşuna zaman ve para kaybına sebep olmaktadır. Konu ile ilgili İstanbul kekiğinde
yapılan çalışmada aynı kekik türünün farklı ekolojilerde farklı uçucu yağ ve içeriğe sahip
olduğu tespit edilmiştir (Başer ve ark., 1994; Tınmaz ve ark., 2002).
Ceylan (1996), değişik zamanlarda yaptığı denemelerde, Origanum onites’in yeşil herba
miktarının 1500 kg/da, drog herba miktarının 500 kg/da olduğunu, ancak bu rakamların yıllara,
yörelere, yetiştirme tekniğine göre büyük varyasyon gösterdiğini belirtmiştir. Kekik türlerinin
ihracatta ekonomik değeri olduğunu, ancak son yıllarda ithalatçı ülkeler standartlara uymadığı
ve doğayı tahrip ettiği gerekçesi ile doğadan toplanan kekikleri almamaya başladıkları
bildirilmektedir.
Origanum (kekik) otsu veya yarı çalımsı herdem yeşil bir bitki olup Dünya baharat
pazarında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’den ihracat edilen Origanum türlerinin başında
Origanum onites (bilyalı, İzmir kekiği, peynir kekiği), O. vulgare var. hirtum (İstanbul,
karakekik, çorba kekiği, Çanakkale), O. majorana (Beyaz, Alanya beyazı, Anamur beyazı), O.
Minutiflorum (yayla, çıngıllı kekik, toka kekik, şütçüler kekiği) ve O. syriacum var. bevanii
(dağ kekiği, Tarsus) geldiği belirtilmektedir (Başer, 2002).
Başlıca Origanum ihraç eden ülkeler Türkiye, Meksika, Yunanistan, İsrail ve Fas olup
İtalya, Fransa ve İspanya ancak kendi iç pazarlarındaki talebi karşılayacak kadar üretim
yapabilmektedirler (Oliver, 1999). Dünya Origanum ihracatının %70’inden fazlasını karşılayan
Türkiye 2009 yılında 21 milyon $ değerinde 10.1 bin ton drog kekik (2.16 $/kg) ve yaklaşık
850.5 bin $ karşılığında 82.0 ton kekik yağı ihracatı yapmıştır (Anonymous, 2009). Bilindiği
üzere ülkemiz kekik ihraç eden ülkeler açısından 14.000 ton ile dünyada ilk sırada yer
almaktadır. Ülkemizde ihracata konu başta İzmir kekiği, O. onites, İstanbul Kekiği O. vulgare
ve Mercanköşk O. majorana yoğun olarak toplanıp yada yetiştirilip değerlendirilmektedir. Bu
türler yabancı döllenmektedir. Dolayısı ile hem uçucu yağ açısından, hem morfolojik hem de
kemotipik varyasyon bu bitkilerde bilinen bir gerçektir. Kekikte varyasyonu önlemenin en kolay
yolu seçilen bitkiler ile klonal çoğaltım yöntemlerini denemektir. Son yıllarda ürünlerin
organikliği önem kazanmıştır.
Organik üretim öncelikle organik olarak yetiştirilmiş fide ile başlar. Hindistan’da 2011
yılında yapılan bir çalışmada şeker otu (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl) çelikleri üzerine
bazı büyüme düzenleyicilerden İBA nın 500, 1000 ve 2000 ppm dozları ile Trichoderma viride
ve hayvan idrarı uygulamaları yapılmıştır. En erken sürme ve en fazla sürme yüzdesi, en fazla
sürgün sayısı ve sürgünde yaprak sayısı ile en uzun sürgün Trichoderma viride uygulanan
parsellerde tespit edilmiştir (Smitha ve Umesha, 2012). Farklı biyolojik ajanlar hem bitki
gelişimi hem de bitki hastalıklarının önlenebilmesi için kullanılmaya ve ruhsatlandırılmaya
başlamıştır. Bu çalışma ile bazı Origanum sp. türlerinin biyolojik ajanlara etkisin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Ülkemiz için önemli olan bazı kekik türlerinin klonal üretimde, farklı
biyolojik ajanların etkisi araştırılmıştır. Çalışmada üç farklı kekik türü (O. vulgare, O. onites, O
majorana), 4 farklı biyolojik ajan izolatı (Trichoderma sp.) kullanılmıştır. Çalışma sera
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ortamında tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Değerlendirmeler
Jump istatistik programında değerlendirilmiş ve istatistiksel önem LSD testi ile belirlenmiştir.
Çalışmamıza konu bitki klonları İzmir kekiği (O. onites), İstanbul kekiği (O. vulgare) ve
Mercanköşk (O. majorana) Enstitümüz deneme bahçesinde yürüttüğümüz kekik deneme
parsellerinden temin edilmiştir. Çalışma 20.03.2014 tarihinde tek bitkilerin tespiti ve yıllık yeni
sürgünlerden materyal temin edilmiştir. Her bitkiden 6 cm uzunluğunda 540 otsu çelik alınmış,
çeliklerde alttan 4 cm yapraklarından temizlenmiştir. Çalışmada ticari olarak satılan
108’likviyol–insert fide dikimi amaçlı kullanılmıştır. Ticari tohum torfu dikim ortamı olarak
kullanılmıştır.
Denemede kullanılan biyolojik preparatlardan ilki Trichoderma harzianum Rifai KRL–
AG2 ticari preparatı, Diğer üç ajan ise farklı ürün grubundan izole edilmiş enstitümüze ait
Trichoderma sp. izolatlarıdır. Denemede kullanılan Trichoderma izolatları laboratuvar
şartlarında saflaştırılarak PDA besiyerinde geliştirilmiş, petri üzerine steril saf su dökülerek
tülbentle süzmek yoluyla spor süspansiyonu oluşturulmuş bu süspansiyondan 3 ml alınarak
steril edilmiş sudan otu tohumuna inokule edilerek 25°C’de 10 gün inkübasyona bırakılmış ve
tohumun ajanla sardırılarak çoğaltılması sağlanmıştır. Hazırlanan biyolojik ajan dikim harcının
%1’i oranında karıştırtılmıştır.
Deneme de kullanılan çelikler 2.5 cm’lik kısmı torfun içinde olacak şekilde dikilmiştir.
Deneme cam serada fide yastığında, kontrollü sulama yapılarak (her gün 2 defa) çeliklerin
köklenmesine uygun ortam hazırlanmıştır. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme
deseninde, 3 tekrarlamalı kurulmuştur. Çalışmada ölçülen karakterler:
–Çeliklerde köklenme oranı: %
–Bitki boyu (fide): cm
–Kök boyu: cm
–Kuru herba ağırlığı: g/3 bitki
–Kuru kök ağırlığı: g/3 bitki
Araştırma Bulguları ve Tartışma
Farklı biyolojik ajan uygulamalarının köklenme yüzdesine etkisi araştırılmıştır. Kekik
türü, uygulama, çeşit × uygulama interaksiyonu istatiki açıdan önemli bulunmuştur. En iyi
köklenme İstanbul kekiğine uygulanan DY izolatı ile mercanköşkün tüm dozlarında
bulunmuştur.
Yine biyoloik ajanların farklı tür kekiklerin bitki boyuna etkisi önemlidir. Uygulama,
kekik türü, Tür × Uygulama interaksiyonu önemli bulunmuştur. Buna göre T2, T22 ve DY
izolatı uygulaması mercanköşk çelikleri ile DY izolatı uygulanan İstanbul kekiği en uzun bitki
boyuna ulaşmışlardır.
Çizelge 3’te farklı biyolojik ajan uygulamaları ve türlerin kekik çeliklerinde kök boyuna
etkileri önemli bulunmuştur. En uzun kök boyuna İstanbul kekiği ile mercanköşk sahip
olmuştur. İzmir kekiği diğerlerine oranla daha kısa kök boyuna ulaşmıştır. Uygulamaların kök
boyuna etkisi DY izolatında en yüksek bulunmuş iken hiç uygulama yapılmayan kontrol
parsellerinde en düşük kök boyu ölçülmüştür.
Farklı biyolojik uygulamaların ve türlerin köklendirilen çeliklerinde kuru kök ağırlığına
etkisi önemlidir. En düşük kuru kök ağırlığı İzmir kekiğinde, mercanköşk ile İstanbul kekiği
aynı grupta yer almış ve yüksek kök ağırlığına sahip olmuşlardır. Yine kök ağırlığı yönünden
DY izolatı en yüksek değerde bulunurken en düşük değerde kontrol parselleri bulunmuştur.
Smitha ve Umesha (2012), tarafından Hindistan’da yapılan çalışmada Trichoderma viride
uygulamasını etkili bulunmuştur. Bizim yaptığımız bu çalışmada da ölçülen karakterler
yönünden kontrole göre Trichoderma sp. izolatlarının etkili olduğu gözlenmiştir.
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Çizelge 1. Farklı biyolojik ajan uygulamalarının bazı kekik türlerinde köklenmeye etkisi (%)
Çeşit
Kontrol
T1
T2
T22
DY
Ortalama
Cv. %
Lsd.

Origanum vulgare subsp. hirtum
(İstanbul kekiği)
62.03d
66.67cd
71.30cd
77.77bc
94.43a
74.44B

Origanum onites
Origanum majorona
(İzmir kekiği)
(Mercanköşk)
19.43g
86.10ab
21.30g
90.70ab
36.10f
87.97ab
45.37f
91.17ab
58.33de
87.03ab
36.11C
88.69A
13.1
T:6.46U:8.38TXU:14.52

Ortalama
55.86D
59.56CD
65.12BC
71.60AB
79.95A

Çizelge 2. Farklı biyolojik ajan uygulamalarının bazı kekik türlerinde bitki boyuna etkisi (cm)
Çeşit
Kontrol
T1
T2
T22
DY
Ortalama
Cv. %
Lsd.

Origanum vulgare subsp. hirtum
8.70bcd
6.83e
6.43e
7.30de
10.10ab
7.87B

Origanum onites
Origanum majorona
6.37e
8.83bcd
7.53de
8.13cde
7.27de
11.43a
6.53e
9.93 abc
9.40bc
11.43a
7.42B
9.95 A
12.9
T:0.8U:1.05TXU:1.81

Ortalama
7.97 B
7.50 B
8.38 B
7.92 B
10.31 A

Çizelge 3. Farklı biyolojik ajan uygulamalarının bazı kekik türlerinde kök boyuna etkisi (cm)
Çeşit
Kontrol
T1
T2
T22
DY
Ortalama
Cv. %
Lsd.

Origanum vulgare subsp. hirtum
6.30
8.67
7.53
9.20
10.60
8.50A

Origanum onites
Origanum majorona
3.77
7.00
6.40
7.73
5.50
9.60
6.13
8.90
6.87
9.63
5.73B
8.57A
11.5
T:0.65U:5.22TXU:ÖD

Ortalama
5.69C
7.60B
7.54B
8.08B
9.10A

Çizelge 4. Farklı biyolojik ajan uygulamalarının bazı kekik türlerinde kuru kök ağırlığına etkisi (g)
Çeşit
Kontrol
T1
T2
T22
DY
Ortalama
Cv. %
Lsd.

Origanum vulgare subsp. hirtum
0.10
0.14
0.20
0.19
0.28
0.18A

Origanum onites
Origanum majorona
0.07
0.14
0.09
0.16
0.10
0.20
0.06
0.26
0.13
0.31
0.09B
0.21A
28.4
T:0.03 U:0.09 TXU:ÖD

Ortalama
0.10C
0.13BC
0.17B
0.17B
0.24A

Sonuç
Sonuç olarak dünya üzerinde farklı ürün guruplarında yapılan çalışmalarda Trichoderma
uygulamalarının çelikle çoğaltımda köklenme ve bazı gelişme parametreleri üzerine pozitif
yönde katkı sağladığı, bazı çalışmalarda hormon uygulamasından daha iyi sonuçlar alındığı ve
çalışmamızı destekler mahiyette sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür (Simtha ve Umesha, 2012;
Clouston, 2010).
1–Organik ve konvansiyonel tarımda bazı origanum türlerinin çoğaltılmasında
Trichoderma sp.’nin kullanılması faydalı olacaktır. Köklenme ve gelişme parametreleri
açısından farklı izolatlar farklı sonuçlar vermiştir.
2–Çalışılan origanum türleri uygulamalara farklı tepki vermiştir. O. onites ölçülen tüm
parametrelerde O. vulgare ve O. majarona türlerinden farklılık göstermiştir.
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3–Trichoderma sp. DY ajanı kontrol ve diğer Trichoderma izolatlarından köklenme ve
gelişme parametreleri açısından daha etkili bulunmuştur.
4–Çelikle çoğaltımda Trichoderma izolatlarının köklenme ve gelişme parametreleri
açısından fayda sağladığı aynı denemelerin tarla şartlarında bitki verim ve kalitesine etkisinin
ölçülmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Şekil 2. O. onites kekik türünde Trichoderma sp. DY izolatının köklenmeye etkisi

Şekil 3. O. vulgare kekik türünde Trichoderma sp. DY izolatının köklenme ve gelişme
parametrelerine etkisi
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Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin
Korunması ve Kültürü
Ahu Çınar
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Aksu/Antalya
ahucinarr@hotmail.com
Özet
Son yıllarda tüm dünyada gözlenen doğal ürünlere ve doğaya yöneliş nedeni ile tıbbi ve aromatik
bitkilerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum nedeni ile zengin bir floraya
sahip olan ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından da çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz Bölgesi ise
ülkemizde doğal bitki zenginliği bakımından öne çıkan bir bölge olmakla birlikte Antalya İli endemik tür
bakımından en zengin şehirdir. Gıda maddesi, kozmetik, boyar madde, ilaç vb alanlarda kullanılan tıbbi
ve aromatik bitkilere olan talebin artması bu alanlarda sanayi için de hareket yaratmıştır. Bütün bu
faktörler sonucunda tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan kontrolsüz ve yoğun olarak toplanması artmıştır.
Bilinçsiz toplamanın sonucunda ise özellikle endemik türlerde gen erozyonu riski oluşmuştur. Ayrıca
doğadan toplama sonucu elde edilen ürün her zaman istenen kalitede ve saflıkta olmamaktadır. Bu
sorunların giderilmesi ve toplumda tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve kültürü ile ilgili farkındalık
yaratmak amacıyla bakanlığımız ve FAO tarafından desteklenen “Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Korunması ve Kültürü” (Protection and Cultivation of Medicinal and
Aromatic Plants in West Mediterranean Region in Turkey) başlıklı proje Mayıs 2012 tarihinden itibaren
enstitümüz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Toplam bütçesi 180.000 $ olan projemizin süresi 24 ay
olarak başlatılmış ancak iklime bağlı olan bazı aktiviteler tamamlanamadığı için altı ay uzatma alınmıştır.
Kasım 2014’de tamamlanması planlanan projenin amacı; Doğal yayılış alanlarına yakın yerlerde tıbbi ve
aromatik bitkilerin kültürel üretiminin teşvik edilerek bu bitkilerin korunmasının yanı sıra kaliteli ürün
sağlayarak gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Batı Akdeniz Bölgesi olarak
adlandırılan Antalya, Isparta ve Burdur illerinde yürütülecek olan projenin hedefleri ise; Kamu kurumları,
özel sektör ve üreticileri bir araya getirerek aralarında iletişim ve bilgi akışını sağlamak, sanayinin
ihtiyaçlarından üreticileri haberdar ederek doğru yönde üretim yapmalarını sağlamak, ilgili üreticilerin
tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve eğitimlerle desteklenmesi, doğadan
sürdürülebilir toplamanın benimsetilerek doğal kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunmak ve üretim
ve doğadan toplamanın uygun koşullarda yapılmasını sağlayarak kaliteli ürün eldesini sağlamak ve kırsal
kesim için sürekli bir geçim kaynağı sağlamak olarak sıralanmaktadır. Projenin çıktıları ise beş ana başlık
altında toplanmaktadır. Bunlar; Araştırmacıların tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve değerlendirilmesi
ile ilgili eğitilmesi, Tehlike altındaki tıbbi ve aromatik bitkilerin ex–situ ve in–situ korunması, Tehlike
altındaki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili farkındalık yaratmak, BATEM tarafından yönetilen ulusal tıbbi
ve aromatik bitkiler network ağının kurulması ve Endüstrinin hammadde ihtiyaçları için tıbbi ve aromatik
bitkiler karakterizasyonu ve kalite değerlendirilmesinin geliştirilmesidir.
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Tıbbi Amaçlı Kullanılan Mantar Türleri
Aysun Öztürk*, Mustafa Kemal Soylu
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
*ozturkaysun@hotmail.com
Özet
Yenilebilir mantarlar (Makrofunguslar) yüzlerce yıldır sadece gıda olarak değil, özellikle Uzak
Doğu ülkelerinde geleneksel tıpta bazı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de tıbbi amaçla
kullanılmaktadır. Teknolojinin ve tıbbin gelişimiyle birlikte Çin başta olmak üzere birçok ülkede
mantarlar üzerine yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde ihtiva ettikleri bileşenlerin antikanserojen,
antitümör, antiviral, antifungal, antibakteriyel, antibiyotik, anti enflamatuar (iltihap giderici),
hipoglisamik, hipokolestrolemik ve hipotensif özellikte oldukları bildirilmiştir. Bu çalışmalar ışığında;
günümüzde bazı mantar türleri ve ekstraktları modern tıpta tedavi edici veya tedaviye yardımcı olarak
kullanılmaktadır. Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinus edodes), Maitake (Grifola
frondosa),Tırtıl Mantarı (Cordyceps Sinensis), Hime–matsutake (Agaricus blazei), Oyster mushroom
(Pleurotus ostreatus),Chaga (Inonotus obliquus) tıbbı amaçlı kullanılan mantarlardan birkaçıdır.
Bu çalışmada; mantarların tıbbi amaçlı kullanım tarihçesi, hangi mantarların ne tür hastalıklarında
tedavisinde kullanıldığı ve buna sebep olan aktif bileşenlerin özellikleri yapılan literatür çalışması
doğrultusunda incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi mantarlar, antikanserojen, reishi, shitake
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Dünyada Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Bitkisel
Özelliklerinin İncelenmesi
Merve Zengin Tınmaz¹, A. Canan Sağlam²–*
¹Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 34015 İstanbul
²Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 59030 Tekirdağ
*canansaglam@nku.edu.tr
Özet
Bu araştırma; dünyada tedavi amaçlı kullanılan bazı tıbbi bitkilerin bitkisel ve agronomik
özelliklerinin incelenmesi amacı ile 2011–2012 yetiştirme döneminde yapılmıştır. Çalışmada,
Achyranthes bidentata Blume, Artemisia absinthium L., Echinacea pallida (Nutt.) Britt., Echinacea
purpurea Moensch., Leonurus cardiaca L., Oenothera biennis L., Plantago lanceolata L., Tanacetum
parthenium L. türleri, materyal olarak kullanılmıştır. Türlerin bitki boyu, kanopi alanı, bitki taze ve kuru
drog verimleri incelenmiştir. Elde edilen verilerin minimum, maksimum ve ortalama değerleri ile değişim
katsayıları saptanmıştır. Ayrıca düzenli olarak yapılan gözlem ve fotoğraf çekimleriyle bitkilerde
çimlenme, çiçeklenme başlangıcı, çiçeklenme, hasat olgunluğu gibi gelişme dönemleri izlenmiştir. Hasat,
her bitki türünün drog olarak kullanılan kısmının gelişme durumuna göre uygun tarihlerde yapılmıştır.
Achyranthes bidentata Blume. 295 günde, Artemisia absinthium L. 185 günde, Echinacea pallida (Nutt.)
Britt. herba için 165 günde ve kök için 295 günde, Echinacea purpurea Moensch. 195 günde, Leonurus
cardiaca L.166 günde, Oenothera biennis L., 248 günde, Plantago lanceolata L., 141 günde, Tanacetum
parthenium L. bitkisi 141 günde hasat olgunluğuna gelmişlerdir. Araştırma kapsamında incelenen türlerin
ekonomik anlamda üretimlerinin yapılabilmesi için ayrıntılı olarak yapılacak agronomik ve kültürel
çalışmalara gerek duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, gelişme dönemleri, adaptasyon, hasat olgunluğu
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Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde İnorganik ve Organik Gübre
Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkileri
Ezgi Dinç¹, A. Canan Sağlam²–*
¹Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ
²Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 59030 Tekirdağ
*canansaglam@nku.edu.tr
Özet
2013 yılında yapılan araştırmada; sater (Satureja hortensis L.) bitkisinde organik ve inorganik
gübre uygulamalarının verim ve bazı kalite unsurlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada, organik gübre olarak; solucan gübresi, leonardit, inorganik gübre olarak; 20:20:0 kompoze
gübre kullanılmıştır. Deneme; kontrol dahil, dört farklı gübre uygulaması olacak şekilde, dört
tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenmiştir. Çalışmada; sater bitkisinin bitki
boyu, yeşil herba verimi, drog herba verimi, uçucu yağ oranı, uçucu yağ verimi ve uçucu yağ bileşenleri
incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda; bitki boyu, yeşil herba verimi, drog herba verimi, uçucu yağ
oranı ve uçucu yağ veriminde önemli farklılıklar bulunmuştur. En uzun bitki boyu 20:20:0 uygulamasında
bulunmuştur. Solucan gübresi uygulaması; yeşil herba verimi ve drog herba verimlerinde 20:20:0
uygulaması ile birlikte, uçucu yağ oranı ve veriminde ise tek başına en yüksek değerleri vermiştir. En
düşük; bitki boyu, yeşil ve drog herba verimi, ise gübresiz uygulamadan elde edilmiştir. Uçucu yağ
bileşenleri GC–MS cihazıyla belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşenleri içerisinde en yüksek oranda kavrakrol
bulunmuş, karvakrol oranı %39,90–62,36 arasında değişmiştir. Karvakrolü %17,14–25,71 oranıyla
gamma–terpinen izlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sater (Satureja hortensis L.), leonardit, solucan gübresi, verim kriterleri,
uçucu yağ
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Tuzluluk Stresinin Rezene (Foeniculum vulgar) Tohumlarının Çimlenmesi
Üzerine Olan Etkisi
Abdollah Hasanzadeh Gorttapeh¹–*, Mahnaz Zahedmanesh²
¹Agricultural and Natural Resources Research Institute, West Azerbaijan/Iran
²Ata Plant Protection Clinic, Urmia
*a.g.hassanzadeh@gmail.com
Özet
Toprak ve su tuzluluğu dünya çapında olan önemli sorunlardan biridir. Gittikçe tuzlu arazinin
genişlemesi tuzluluğa dayanaklı olan bitkilerin tanımlanması önem taşımaktadır. Tuza dayanaklı bitkinin
belirlenmesi için Hidroponik yöntemi ekonomik ve güvenilir bir yöntemdir. Bu deneme 3 tekerrürde ve
faklı tuzluluk yoğunlukların (0, %5, %10, %15 NaCl) rezene çimlenmesi üzerine olan etkisinin
belirlenmesi için kurulmuştur. Denmede tohumlar petrilerde ekilmiş olup daha sonra hazırlanan tuzlu
sularla 15 süresince sulanmıştır. Deneme sonucu tuzluluk arttıkça çimlenme oranı, çimlenme hızı, kökcük
uzunluğu ve yaş ağırlığı ve sapcık uzunluğu ve yaş ağırlığında düşüş meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, çimlenme, rezene
Effect of Salt Stress on Fennel (Foeniculum vulgar) Germination
Abstract
Soil salinity is a growing problem in the world that encompasses a wide range of our country. Due
to the increasing shortage of farm lands suitable for agricultural development and saline lands,
recognizing the importance of salt–tolerant plants. Select plants tolerant to salinity during germination
and seedling by hydroponics culture (grown in water), low–cost way to save time is assured. Therefore,
an experiment to investigate the effect of salinity on plant fennel (Foeniculum vulgare) applying the
germination levels (control), 5%, 10%, 15% sodium chloride (NaCl) with three replications. Then
disinfect hands and equipment needed for laboratory work table, the percentage of salt applied (5, 10,
15%) was measured with a digital scale. then measure the percentages in the first three Petri distilled
water, 3 second petri 5% salt, 10% salt and 3 3 Petri third quarter 15% salt was added and continued for
15 days until the first of only three Petri (distilled water) were germinated and the roots and stems and
buds remaining does not. 100 percent reduction of the test results (percentage of germination, speed of
germination, mean germination, root length, shoot length, Trish weight, shoot fresh weight) with
increasing salt concentrations show.
Keywords: Salinity, germination, herb fennel

Giriş
Rezene önemli bir tıbbi ve baharat bitkilerden olarak etken maddesinden öksürük, karın
ağrısı ve sindirim sistemi tedavisi için kullanılmaktadır. Bu bitkinin kuraklığa dayanıklılığı ve
az su tüketme özeliğine de sahip olmaktadır. Çevresel streslerden biri sulama suların tuzlu
olmalarıdır. Bu da tüm tarla bitkilerin büyüme gelişmesini engellemektedir. Tıbbi bitkilerde ise
etken maddesinin miktarını ve tıbbi özelliğini olumsuz etkilemektedir. Bu sorunlar tohum
yoluyla çoğalan bitkilerde daha çok etki yapmaktadır. Bu denemenin amacı rezene tohumlarının
tuzluluk ortamında çimlenme indekslerinin üzerine olan etkisinin belirlenmesidir.
Materyal ve Yöntem
Bu deneme 3 tekerrürde ve faklı tuzluluk yoğunlukların (0, %5, %10, %15 NaCl) rezene
çimlenmesi üzerine olan etkisinin belirlenmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Araştırma
Merkezinde 2013 yılında kurulmuştur. Denmede tohumlar petrilerde ekilmiş olup daha sonra
hazırlanan tuzlu sularla 15 süresince sulanmıştır. Deneden önce tüm laboratuvar da deneme için
kullanılan eşyalar hipoklorit ile dezenfekte edilmiştir. Tuz oranı dijital terazi ile ölçülüp hacmi
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100 ml çıkarılmıştır. Her petri içine laboratuvar kâğıdı koyup üzerine 25 tohum ekilmiştir. Daha
sonra 15 gün süresince sulama yapılmıştır. Denemede sadece kontrol olan petri altıncı günden
itibaren çimlenmeye başladı diğer tuzluluk seviyelerinde hiç çimlenme görünmemiştir.
Denemede çimlenme oranı, çimlenme hızı, kökçük uzunluğu ve yaş ağırlığı ve sapcık uzunluğu
ve yaş ağırlığı değerlendirilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Deneme süresinin sonunda 6 inci günden itibaren sadece kontrolde çimlenme
başlamışlardır. Kontrolde çimlenme hızı 5, çimlenme ortalaması 73, son çimlenme oranı %97,
sapcık uzunluğu 3.5 cm, kökçük uzunluğu 5 cm, yeşil sapcık ağırlığı 0.026 gram ve yeşil
kökçük ağırlığı 0.002 gram olarak tespit edilmiştir. Bu denemede rezene tohumlarının tuzluluğa
duyarlılık göstermelerinin nedeni tuzluluk seviyesinin yüksek olduğundan kaynaklanmaktadır.
Çalışmalar tuzluluk seviyesi arttıkça çimlenme indekslerinde düşüş meydana geldiğini
göstermektedir. Ayrıca denemeler rezenin su tuzluluğuna duyarlı olduğunu vurgulamışlardır.
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Şekil 1. Farklı tuzluluk seviyelerin rezene tohumunda bazı vigor indekslerine olan etkisi
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Şekil 2. farklı tuzluluk seviyelerin rezenede bazı fide büyüme indekslerine olan etkisi
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Toplam Fenolik ve Antioksidan İçerik Yönünden Bazı Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler ve Çaylarının İncelenmesi
Adnan Fatih Dağdelen*, Nurcan A. Güzelsoy, Ayşe Dağdelen
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa
*adnanfatihd@yahoo. com
Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler sağlık açısından olumlu etkilerinden dolayı günlük yaşamımızda yaygın
olarak tüketilmektedirler. Bu bitkilerin sağlık yönünü oluşturan bileşiklerin temel göstergesi toplam
fenolik maddelerin (TFM) ve antioksidan aktivitelerin (AA) düzeyleridir. Bitkilerdeki TFM ve AA
içerikleri yetiştirme, toplama, işleme, paketleme ve depolama koşullarına bağlı olarak değişiklik
göstermektedir.
Bu nedenle çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay şeklinde tüketilen ve
günlük diyette önemli bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü ham ve paketlenmiş Adaçayı, Ihlamur,
Kuşburnu, Papatya ve Rezene’nin metanol ve sıcak su ile elde edilen ekstraktlarında TFM ve AA
düzeylerindeki değişim raf ömürleri boyunca periyodik olarak incelenmiştir.
İstatistiki olarak değerlendirilen sonuçlarda incelenen parametreler açısından en zengin içeriğe
sahip bitkiler büyükten küçüğe sırasıyla Kuşburnu, Adaçayı, Ihlamur, Papatya ve Rezene olarak
belirlenmiştir.
Raf ömrü sonunda ise TFM içeriğinde %4–32 ve AA düzeyinde %30–55 arasında bir düşüş
gözlenmiştir. Çalışmada paketlemede kullanılan hava ve ışık bariyer özellikli ambalajlama sayesinde
bitkilerin özelliklerini uzun süre muhafaza ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, Bitkisel çay, Toplam fenolik madde, Antioksidan aktivite, Raf
ömrü
Investigation of Total Phenolic and Antioxidant Content of Some Medicinal and Aromatic Herbs
and Its’ Infusion
Abstract
Medicinal and aromatic herbs are widely consumed in our daily lives of their positive health
effects. This herb is the main indicator of the health of the compounds forming the direction of total
phenolic compounds (TFM) and antioxidant activities (AA) levels. Herbs’ TFM and AA contents are vary
depending on raising, collecting, processing, packaging and storage conditions.
In this study, 2010 crop raw and packaged sage, linden, rosehip, chamomile and fennel were
collected which grow naturally in our country, consumed commonly form of tea and significant place in
our daily diets. These herbs’ methanol and hot water extraction are analysed periodically to check
variations in the TFM and AA content during the shelf life.
As a result, the rich content of herbs from high to low which are studied parameter was determined
respectively rosehip, sage, linden, chamomile and fennel.
At the end of shelf–life was observed which decreased 4–32%TFM and 30–55%AA level.
Packaging used in the study of air and light barrier properties of the packaging the herbs were determined
in the long–term preservation.
Keywords: Medicinal herb, Herbal tea, Total phenolic content, Antioxidant activity, Shelf life

Giriş
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre de günümüzde geleneksel tıpta tıbbi bitkiler hemen her
ülkede kullanımı yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu bitkiler aynı zamanda besin


Bu çalışma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TAGEM/GY/11/03/01/178 nolu proje ile desteklenmiştir.
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takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede de faydalanılmaktadır. Bu bitkilerin drog
denilen kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bitki kısımlarından (kök, kök–sap, yumru, gövde
veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve herba) yararlanılmaktadır (Bayram ve
ark., 2010; Vidovic ve ark., 2013; Anonim, 2012).
Birçok alanda kullanım alanı bulan tıbbi ve aromatik bitkiler biyolojik kültürel ve
endüstriyel kaynaklardır. Bu kaynaklara olan talep son yıllarda oldukça artmış ve artmaya
devam etmektedir. Bu bitkilerin değeri tıp ve sağlık alanında sentetik yolla elde edilen etkin
maddelerine göre çok yönlü etkiye sahip olmaları ve yan etkilerinin bulunmaması gibi
nedenlerle artmaktadır. Dünyada 50.000 ile 70.000 arasında bitki türünün modern ve geleneksel
tıbbın kullanıldığı bilinmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i sağlığına kavuşmak için
geleneksel tıbbı ve tıbbi bitkileri kullanmaktadır. Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20.000 civarındadır. Bunlardan 4.000 drog yaygın
bir şekilde kullanılırken halen dünyada 2.000, Batı Avrupa’da ise 500 kadar tıbbi bitkinin
ticareti yapılmaktadır (Bayram ve ark., 2010; Anonim, 2012).
Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitki
yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi doğadan toplanmaktadır. Türkiye
gelişmiş ülkelerin bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve
parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü florasında barındırmaktadır.
Bu bitkisel ürünlerdeki çeşitlilik açısından baktığımızda mevcut türler içinde 8.988 bitki türü
doğal, 2.991 bitki türü de endemik türdür (Bayram ve ark., 2010; Tan, 2010).
Önemi ve ticareti belirtilen bu bitkiler gerek ülkemizde gerekse dünyada günlük diyette
önemli bir yer tutmaktadır. Doğal şifa kaynağı olarak tüketilen bu bitkiler polifenoller, organik
asitler, antioksidan maddeler, vitaminler ve elementler gibi bazı temel bileşikleri içermektedirler
(Naithani ve ark., 2006; Horzic ve ark., 2009; Komes ve ark., 2010; Yoo ve ark., 2008;
Rodriguez ve ark., 2010).
Bu bitkilerin tüketimi ile alınan antioksidanlar, günlük diyetteki oranı önemli bir yer
tutmaktadır (Naithani ve ark., 2006; Yoo ve ark., 2008; Rodriguez ve ark., 2010; Velioğlu,
2007; Türkmen ve ark., 2006). Antioksidan maddeler vücuttaki serbest radikallerin
inaktivasyonunu sağlayan önemli bileşiklerdir (Naithani ve ark., 2006; Horzic ve ark., 2009;
Komes ve ark., 2010; Yoo ve ark., 2008; Rodriguez ve ark., 2010; Velioğlu, 2007; Türkmen ve
ark., 2006; Kang ve ark., 2003; Almajano ve ark., 2008; Chan ve ark., 2007; Atoui ve ark.,
2005; Çağındı ve Ötleş, 2008). Gıdaların antioksidan içerikleri yetiştirme, toplama, işleme,
paketleme ve depolama koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bitkilerde
özellikle depolama koşulları antioksidan içeriğin korunması açısından çok önemlidir (Naithani
ve ark., 2006).
Çalışma ile ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay şeklinde tüketilen ve
günlük diyette önemli bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü ham ve paketlenmiş Adaçayı,
Ihlamur, Kuşburnu, Papatya ve Rezenenin metanol ve sıcak su ile elde edilen ekstraktlarında
TFM ve AA düzeylerindeki değişim raf ömürleri boyunca periyodik olarak incelenmiştir.
Materyal
Çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, tüketimi ve bilinirliliği en yüksek olan rezene,
ıhlamur, papatya, kuşburnu ve adaçayı olmak üzere 5 adet tıbbi ve aromatik bitki seçilmiştir. Bu
bitkiler ulusal çapta üretimde önemli bir yeri olan firmadan 2010 yılı mahsulü ham ve
paketlenmiş halde tedarik edilmiştir.
Paketlenme işlemi firmanın kendi prosesinde projede kullanılan ham numunelerden
yapılmıştır. İdeal şekilde paketlenmiş (hava ve ışık bariyerli) firma numuneleri analize
alınıncaya kadar raf ömürleri boyunca raf koşullarında laboratuvarda saklanmıştır.
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Metot
1. Numune Hazırlama Yöntemleri
1.1. Metanol Ekstraksiyonu (ME) (Su ve ark. 2008–modifiye):
 Değirmenden öğütülerek 0,5 mm gözenek çaplı elekten geçirilmiş numunelerden 0,1 g
alınarak üzerine 40 mL saf su ile hazırlanmış %80’lik metanol ilave edilir.
 Vorteks ile 5 dk. karıştırılır,sonra 25–30°C’lik su banyosunda 24 saat çalkalanır.
10°C’de 4000 rpm’de 20 dk. santrifüjlenir ve külsüz filtre kağıdından süzülür.
1.2. Sıcak Su Ekstraksiyonu (SSE–İnfüzyon) (Almajano ve ark. 2008–modifiye):
 Değirmenden öğütülerek 0,5 mm gözenek çaplı elekten geçirilmiş numunelerden 2 g
alınarak üzerine 95–100°C’lik 150 mL saf su eklenir.
 Karıştırılıp 5 dk. bekletildikten sonra külsüz filtre kâğıdından süzülür.
2. Analizler
2.1. Toplam Fenolik Madde (TFM) Analizi (Obanda ve Owuor, 1997–modifiye):
 SSE ile hazırlanmış ekstraktlardan 1 mL alınır ve üzerine 11 mL saf su ilave edilir.
ME ile hazırlanmış ekstraktlardan ise 2 mL alınır ve üzerine 2,5 mL saf su ilave edilerek
seyreltilir.
 Bu seyreltmelerden 0,5 mL alınır, üzerine 4,6 mL saf su ve 0,3 mL Folin ayıracı
eklenir.
 15 sn. vorteks ile karıştırıldıktan sonra 5 dk. bekletilir.
 Üzerine 0,6 mL %35’lik sodyum karbonat eklenerek 2 saat karanlıkta bekletilir.
 Aynı basamakları miktarları içerene birde şahit numune hazırlanır. Ancak 0,5 mL
seyreltilmiş ekstrakt yerine saf su ilave edilir.
 Daha sonra şahit numuneye karşı kalibrasyon eğrisine göre numuneler 720 nm’de
spektrofotometrede okutulur.
 Sonuç gallik asit eşdeğeri olarak kuru madde cinsinden gram olarak hesaplanır.
2.2. Antioksidan Aktivite (AA) Analizi (Katalinic ve ark., 2004; Atoui ve ark., 2005–
modifiye):
 SSE ile hazırlanmış ekstraktlardan 0,2 mL alınır ve üzerine 11,8 mL saf su ilave edilir.
ME ile hazırlanmış ekstraktlardan ise 0,4 mL alınır ve üzerine 4,1 mL saf su ilave edilerek
seyreltilir.
 Bu seyreltmelerden 1 mL alınarak üzerine 3 mL 1 mM DPPH eklenir.
 10 sn. vorteks ile karıştırıldıktan sonra 1 saat karanlıkta bekletilir.
 Aynı basamakları miktarları içerene birde şahit numune hazırlanır. Ancak 1 mL
seyreltilmiş ekstrakt yerine saf su ilave edilir.
 Daha sonra 517 nm’de metanolle spektrofotometre sıfırlandıktan sonra önce şahit
numune okutulur(Ş), sonra numuneler okutularak(N) absorbans değerleri not edilir.
Sonuç(%) = [(Ş–N) × 100] / Ş formülüyle yüzde olarak verilir.
Bulgular
Metanol ve sıcak su ekstraksiyonu ile hazırlanan numunelerdeki depolama ile TFM ve
AA düzeylerinde meydana gelen değişim sonuçları Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.
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Şekil 1. ME ve SSE ile hazırlanan ham ve paketlenmiş numunelerdeki toplam fenolik madde düzeyleri
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Şekil 2. ME ve SSE ile hazırlanan ham ve paketlenmiş numunelerdeki antioksidan aktivite düzeyleri
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Tartışma
1. Toplam Fenolik Madde(TFM) Analizleri
Ham ve paketlenmiş numuneler periyodik olarak ME ve SSE ile TFM düzeyleri
spektroskopik olarak incelenmiştir. Çalışma sonuçları Obanda ve Owuer (1997) tarafından
Folin–Ciocalteu reaktifi ile yaptığı metot modifiye edilerek 720 nm’de mg Gallik Asit
Eşdeğeri(GAE)/ g Kuru Numune(KN) cinsinden hesaplanmıştır.
Ham numunelerin işlenerek paketlenmesi prosesi Kuşburnu hariç tüm bitkilerde TFM
miktarında azalmaya neden olmuştur. Paketlenmiş numunelerde ME Kuşburnu ve Rezene hariç
diğer bitkilerde SSE’na göre daha etkin olmuştur. Paketlenmiş numunelerin periyodik
analizlerinde ise TFM miktarında azalma genel olarak istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
Ancak genelde bitki ve infüzyonlarındaki azalış 24. ile 30. aylar arasında sabitlenmiştir.
Paketlenmiş numunelerde ME ile TFM düzeyleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla
Ihlamur, Adaçayı, Kuşburnu, Papatya ve Rezene şeklinde gerçekleşmiştir. SSE’nda ise TFM
miktarları sırasıyla Kuşburnu, Adaçayı, Ihlamur, Papatya ve Rezene şeklinde bulunmuştur.
Ihlamurda ME ile paketlenmiş numunelerde 36. ay sonunda TFM miktarında meydana
gelen azalış bitkide %4 iken SSE ile %31,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kuşburnunda ME ile
paketlenmiş numunelerde 36. ay sonunda TFM miktarında meydana gelen azalış bitkide %18,3
iken SSE ile %10,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Adaçayında ME ile paketlenmiş numunelerde
36. ay sonunda TFM miktarında meydana gelen azalış bitkide %10,4 iken SSE ile %4
düzeyinde gerçekleşmiştir. Papatyada ME ile paketlenmiş numunelerde 36. ay sonunda TFM
miktarında meydana gelen azalış bitkide %5,6 iken SSE ile %12,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Rezenede ME ile paketlenmiş numunelerde 36. ay sonunda TFM miktarında meydana gelen
azalış bitkide %11,7 iken SSE ile %8,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bulgular literatür ile kıyaslanaması literatürde kullanılan numunelerin piyasadan rastgele
toplanması, infüzyon koşularının farklı olması, kalibrasyonda kullanılan etken maddenin ve
sonuçlarda kullanılan birimlerin farklı olmasından kaynaklanmıştır.
2. Antioksidan Aktivite Analizleri
Ham ve paketlenmiş numuneler periyodik olarak ME ve SSE ile AA düzeyleri
spektroskopik olarak incelenmiştir. Çalışma sonuçları Katalinic ve ark. (2004) ile Atoui ve ark.
(2005) tarafından DPPH reaktifi ile yapılan serbest radikal yakalama yöntemi modifiye edilerek
517 nm’de %inhibisyon olarak hesaplanmıştır.
Ham numunelerin işlenerek paketlenmesi prosesi Kuşburnu hariç genel olarak tüm
bitkilerde AA miktarında azalmaya neden olmuştur. Paketlenmiş numunelerde sıcak su
ekstraksiyonu sadece Ihlamur ve Kuşburnunda, metanol ile yapılan ekstraksiyona göre daha
etkin olmuştur. Paketlenmiş numunelerin periyodik analizlerinde ise azalma istatistiki olarak
önemli bulunmuştur. Ancak genelde bitki ve infüzyonlarındaki azalış 12. ile 30. aylar arasında
sabitlenmiştir.
Paketlenmiş numunelerde metanol ekstraksiyonu ile AA düzeyleri büyükten küçüğe
doğru sırasıyla Adaçayı, Ihlamur, Kuşburnu, Papatya ve Rezene şeklinde gerçekleşmiştir. Sıcak
su ekstraksiyonlarında ise AA miktarları TFM analizinde olduğu gibi sırasıyla Kuşburnu,
Adaçayı, Ihlamur, Papatya ve Rezene şeklinde bulunmuştur. AA düzeyi metanol ile yapılan
ekstraksiyon sonunda paketlenmiş Ihlamurda raf ömrü boyunca %30, Kuşburnunda %36,
Adaçayında %55, Papatyada %31 ve Rezenede %43 oranında azalmıştır.
Aynı durum sıcak su ekstraksiyonu ile yapıldığında Ihlamurda raf ömrü boyunca %46,
Kuşburnunda %30, Adaçayında %31, Papatyada %32 ve Rezenede %20 oranında azaldığı
görülmüştür.
Çalışmada kullanılan bitkilerde raf ömrü ile TFM ve AA düzeylerinde meydana gelen
değişimi periyodik olarak inceleyen herhangi bir literatür bulunamamıştır. Sadece Naithani ve
ark. (2006) tarafından yapılan içerisinde Rezenenin bulunduğu Hindistan’da yerel bir marketten
alınan ve paketlenme durumları belirtilmeyen karışım bitkisel çayların antioksidan aktivite
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düzeyindeki değişimi SOD, LPO ve Toplam Thiol yöntemleri ile incelenmiştir. Bu çalışmada
15 ay sonunda AA düzeyi %60–90 arasında bir azaldığı belirtilmiştir.
Sonuç
Çalışmada istatistiki olarak değerlendirilen sonuçlarda, incelenen parametreler açısından
en zengin içeriğe sahip bitkiler büyükten küçüğe sırasıyla Kuşburnu, Adaçayı, Ihlamur, Papatya
ve Rezene olarak belirlenmiştir.
Fabrikada ham numunenin işlenerek pakete girme aşamalarından kaynaklanan TFM ve
AA düzeylerdeki azalma istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
Raf ömrü sonunda ise TFM içeriğinde %4–32 ve AA düzeyinde %30–55 arasında bir
düşüş gözlenmiştir. Numunelerdeki bu azalış istatistiki olarak da önemli bulunmuştur. Bu
azalışın piyasada açıkta satılan veya bariyer özelliği bulunmayan ürünlerde çok daha fazla
olacağı düşünülmektedir.
Genel olarak literatürde bitkilerin sağlık yönünü oluşturan bu bileşiklerin toprak, iklim,
proses aşamaları, paketleme malzemesinin özelliği ve depolama koşullarına göre değişebildiği
belirtilmektedir.
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Özet
Dünyanın birçok yerinde birçok çeşit bitki doğal şifa kaynağı olarak değişik şekillerde
tüketilmektedir. Tüketim şekilleri içinde en yaygını sıcak su ile muamele yöntemidir. Bu şekilde bitkiden
sıcak suya geçen organik ve inorganik birçok yapı bulunmaktadır. İnorganik yapıyı oluşturan elementlerin
bazılarının eser miktardaki düzeyleri vücuttaki metabolik aktivitelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir
rol oynamaktadır. Yetersizlikleri veya toksik olacak kadar fazla miktarda bulunmaları da hastalıklara
sebep olabilmektedir. Çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay şeklinde tüketilen ve
günlük diyette önemli bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü paketlenmiş Adaçayı, Ihlamur, Kuşburnu,
Papatya ve Rezene bitkilerinin ve çaylarının element içerikleri (K, Na, Ca, Mg, P, Al, Cu, Fe, Zn, Ni, Mn,
Cr, Pb, Cd, As, Hg ve Se) incelenmiştir. Bitkiler ve çaylarında incelenen elementler yönünden en yüksek
içeriğe sahip bitki genel olarak Rezene ve en düşük içerik ise Kuşburnu’nda saptanmıştır. Bu bitkilerin
çay şeklinde tüketilmesinde (1 kupa=150 mL) elementlerin düzeyleri, günlük alınması gerekli miktarı
karşılama oranı çok düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bitkide saptanan toksik özellik gösterebilen
elementlerinde (As, Hg, Pb, Cd, Al) sıcak su ile geçmemesi çay şeklinde tüketilmesinin güvenirliliğinde
önemli bir veri oluşturmaktadır. Genel olarak bitkilerde bulunan elementlerin miktarı ve çeşitliliği birçok
doğal ve yapay koşullardan etkilendiği için, bitkilerin standardize edilmesi doğru olmayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, bitkisel çay, mineral
Investigation of Mineral Content of Some Medicinal and Aromatic Herbs and Its’ Infusion
Abstract
Many kinds of herbs as a source of natural healing are consumed in different ways in the world..
The most common consumption method is hot water extraction. Organic and inorganic many structures of
this extraction passes from herb to water. Traces levels of some of the elements play a vital role in
metabolic processes and are essential for the general well being of humans. It is now well established that
their deficiency or excess may cause disease and/or be deleterious to health. In this study, 2010 crop raw
and packaged sage, linden, rosehip, chamomile and fennel were collected which grow naturally in our
country, consumed commonly form of tea and significant place in our daily diets. These herbs’ direct and
hot water extraction are analysed to check variations of the element contents (K, Na, Ca, Mg, P, Al, Cu ,
Fe, Zn, Ni, Mn, Cr, Pb, Cd, As, Hg and Se). This study was determined Fennel is the highest element
content and Rosehip is the lowest element content in herbs and herbal tea samples. These herbal tea
samples’ (1 cup = 150 ml) element content was determined daily required intake ratio is too low. We
didnt show toxic elements (As, Hg, Pb, Cd, Al) passed to hot water. In general, the amount of the
elements present and diversity in herbs are affected by many natural and artificial conditions, which
would make standardization of herbs are contemplated.
Keywords: Medicinal herbs, herbal tea, mineral

Giriş
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre de günümüzde geleneksel tıpta tıbbi bitkiler hemen her
ülkede kullanımı yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu bitkiler aynı zamanda besin
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takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede de faydalanılmaktadır. Bu bitkilerin drog
denilen kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bitki kısımlarından (kök, kök–sap, yumru, gövde
veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve herba) yararlanılmaktadır (Bayram ve
ark. 2010, Vidovic ve ark. 2013, Anonim 2012).
Gerek ülkemizde gerekse dünyada günlük diyette önemli bir yer tutmaktadır. Doğal şifa
kaynağı olarak tüketilen bu bitkiler polifenoller, organik asitler, antioksidan maddeler,
vitaminler ve elementler gibi bazı temel bileşikleri içermektedirler (Naithani ve ark. 2006,
Horzic ve ark. 2009, Komes ve ark. 2010, Yoo ve ark. 2008, Rodriguez ve ark. 2010).
İnorganik kısmı oluşturan bazı elementlerin eser miktardaki düzeyleri vücuttaki
metabolik aktivitelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamakta iken yetersizlikleri veya
toksik olacak kadar fazla miktarda bulunmaları da hastalıklara sebep olabilmektedir (Pohl ve
Prusisz 2007, Başgel ve Erdemoğlu 2006, Desideri ve ark. 2010, Özcan ve Akbulut 2007,
Arpadjan ve ark. 2008, Gonzalvez ve ark. 2008). Bitkilerde bulunan element miktarı
yetiştirildiği toprağın özelliklerine ve bitkilerin elementleri biriktirebilme özelliğine bağlı olarak
değişmektedir. Ayrıca yağmur, atmosferik tozlar veya üretim aşamasından gelen bulaşmalar
olabilmektedir (Başgel ve Erdemoğlu 2006, Shededa ve ark. 2006).
Literatürde bitkilerin mineral içerikleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası birçok çalışma
yapılmıştır. Ancak bu literatürde toplanan numunelerin üretim tarihleri, toplama bölgelerinin ve
muhafaza koşullarının belli olmadığı rastgele market ve/veya açıkta satılan aktarlardan
alınmaları gibi gerçek mineral içeriğini etkileyecek birçok faktörün göz önüne alınmadığı
görülmüştür. Bu nedenle çalışma ile toplama bölgesi, yılı ve muhafaza koşulları belirli
ülkemizde doğal olarak yetişen, yaygın olarak çay şeklinde tüketilen ve günlük diyette önemli
bir yer kaplayan 2010 yılı mahsulü paketlenmiş Adaçayı, Ihlamur, Kuşburnu, Papatya ve
Rezene bitkilerinin ve çaylarının element içerikleri (K, Na, Ca, Mg, P, Al, Cu, Fe, Zn, Ni, Mn,
Cr, Pb, Cd, As, Hg ve Se) incelenmiştir.
Materyal
Çalışmada ülkemizde doğal olarak yetişen, tüketimi ve bilinirliliği en yüksek olan rezene,
ıhlamur, papatya, kuşburnu ve adaçayı olmak üzere 5 adet tıbbi ve aromatik bitki seçilmiştir. Bu
bitkiler ulusal çapta üretimde önemli bir yeri olan firmalardan 2010 yılı mahsulü paketlenmiş
halde tedarik edilmiştir. Analize alınıncaya kadar kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmiştir.
Metot
1. Numunelerin Hazırlanması:
Paketlenmiş olarak gelen numuneler paketlerinden çıkarıldıktan sonra karıştırılarak 2
farklı yöntemle hazırlanarak analizlere alınmıştır.
1.1. Yöntem 1 (Y1):
 Değirmende öğütülerek 0,5 mm gözenek çaplı elekten geçirilmiş numuneler
1.2. Yöntem 2(Y2 – İnfüzyon) (Almajana ve ark. 2008–modifiye):
 Değirmende öğütülerek 0,5 mm gözenek çaplı elekten geçirilmiş numunelerden
 2 g alınarak üzerine 95–100 °C’lik 150 mL saf su eklenir.
 Karıştırılıp 5 dk. bekletildikten sonra külsüz filtre kâğıdından süzülmüş filtratlar
2. Mineral Madde Analizi (NMKL No:186/2007)
 Y1 ile hazırlanmış numunelerden 0,2 g ve Y2 ile hazırlanmış numunelerden ise 0,5
mL alınır
 Üzerine ultra saflıkta 4 mL Nitrik Asit ve 1mL Hidrojen Peroksit ilave edilerek
mikrodalga fırınında parçalanır (Aynı içerikte birde şahit numune hazırlanır).
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 Uygun seyreltme yapıldıktan sonra ICP–MS cihazında numunelerdeki bazı
elementlerin (K, Na, Ca, Mg, P, Al, Cu, Fe, Zn, Ni, Mn, Cr, Pb, Cd, As, Hg ve Se) düzeyleri
kalibrasyon eğrisine göre belirlenir.
 Sonuç (mg/kg–L) = [(numune okuması – şahit okuması) × (seyreltme hacmi /
numune tartımı)] / 1000
Bulgular
Y1 ve Y2 ile hazırlanan paketlenmiş numunelerdeki mineral maddeler 2 tekerrür 2
paralelli olarak incelenmiştir. Buna göre mineral maddelerin düzeyleri Şekil 1, 2 ve 3’de
gösterilmiştir. Y2 ile elde edilen ekstraktların günlük alım miktarlarını karşılama yüzdeleri ise
Çizelge 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Paketlenmiş bitkiler (yöntem 1) ve infüzyonlarına (yöntem 2) ait mineral maddeler–1 (Na, Mg, P,
K, Ca) düzeyinin grafik görünümü.

Şekil 2. Paketlenmiş bitkiler (yöntem 1) ve infüzyonlarına (yöntem 2) ait mineral maddeler–2 (Cr, Mn,
Fe, Ni, Cu, Zn, Al) düzeyinin grafik görünümü
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Şekil 3. Paketlenmiş bitkiler (yöntem 1) ve infüzyonlarına (yöntem 2) ait mineral maddeler–3 (Se, As,
Cd, Hg, Pb) düzeyinin grafik görünümü.
Çizelge 1. Bazı elementlerin günlük alım miktarları ve çalışmadaki bitki infüzyonlarının günlük alımı
karşılama yüzdeleri (Anonim, 2013)
Çalışmadaki bitki infüzyonlarının (1 kupa=150 mL) günlük alımı karşılama yüzdesi
Ihlamur
Kuşburnu
Adaçayı
Papatya
Rezene
Ca (mg/day) 1000/1000
0,5
0,7
1
0,7
1,8
Cr (µg/day)
35/25
–
–
–
–
–
Cu (µg/day)
900/900
–
–
–
–
–
Fe (mg/day)
8/18
0,3
0,6
0,1
0,6
0,1
Mg (mg/day)
420/320
0,4
0,8
1,3
0,3
2,6
Mn (mg/day)
2,3/1,8
2,3
20,1
0,5
1,5
3
P (mg/day)
700/700
0,4
0,3
0,1
0,9
0,4
Se (µg/day)
55/55
–
–
–
–
–
Zn (mg/day)
11/8
–
–
–
–
–
K (mg/day)
4700/4700
0,6
0,6
0,3
1
0,7
Na (mg/day) 1500/1500
–
–
0,02
0,1
0,5
¹19–50 yaş arası erkek/kadın olarak yeterli alım miktarı (YAM–Adequate Intakes)
Elementler

YAM¹

Tartışma
Çalışmada 5 çeşit bitki ve infüzyonlarında makro ve mikro düzeydeki toplam 17 çeşit
element incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan bitkilerin ve infüzyonlarındaki element içerikleri
oldukça farklı bir dağılım göstermişlerdir. Bu farklılık istatistiksel olarak da önemli
bulunmuştur.
Y1 ile hazırlanan numunelerin mineral madde içerikleri literatür bulgularında belirtilen
aralıklarda çıkmıştır. Ancak Y2 ile hazırlanan numunelerin sonuçları literatürle
kıyaslanamamıştır. Çünkü çalışmada kullanılan ve genel olarak bu bitkilerin tüketiminde
önerilen infüzyon koşullunun (yöntem 2) literatürde belirtilenlerden farklı olmasından
kaynaklanmaktadır.
Na, Mg, P, K ve Ca elementleri yönünden bitkilerde en az bulunan element Na ve en
yüksek bulunan ise K olduğu tespit edilmiştir. Papatya bitkisi Na, P ve K yönünden infüzyonu
ise P ve K yönünden en yüksek içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Rezene bitkisi Ca ve Mg
yönünden infüzyonu ise Ca, Mg ve Na yönünden en yüksek içeriğe sahiptir. Kuşburnu bitkisi
Na, Mg, K ve Ca yönünden en düşük içeriğe sahiptir. Adaçayı bitkisi ise P içeriği en düşük
bitkidir. İnfüzyonlarda ise Na ve Ca yönünden en düşük içeriğe sahip bitkiler Ihlamur, Mg
yönünden Papatya, P ve K yönünden ise Adaçayı’dır. Bitkiden infüzyonla suya geçen makro

238

element yüzdesi olarak en yüksek geçişleri Papatya Na, Mg ve Ca, Ihlamur P ve Kuşburnu K ile
gerçekleştirmiştir.
İkinci bir grup olarak gösterilen Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn ve Al yönünden bitkilerde Fe ile
Al elementleri en yüksek düzeyde, Cr ile Ni elementleri ise en düşük düzeyde bulunmuştur. Cr,
Fe, Ni, ve Al elementleri yönünden en yüksek içeriğe sahip bitki Rezene, Mn içeriği en yüksek
bitki Ihlamur, Cu içeriği en yüksek bitki Ihlamur ve Rezene, Zn içeriği en yüksek bitki Rezene
ve Adaçayı olduğu belirlenmiştir. Genel olarak Kuşburnu bitkisi en düşük element içeriğine
sahip bitki olduğu görülmüştür. İnfüzyon sonuçları incelendiğinde sadece Mn, Fe ve Ni
elementleri saptanmıştır. Geçiş yüzdeleri incelendiğinde %0 ile %9,7 arasında değişen bir
aralıkta gerçekleşmiştir. Genel olarak bitkilerden sıcak suya Cr, Cu ve Zn geçişi
gerçekleşmemiştir.
Üçüncü bir grup olarak toplanan Se, As, Cd, Hg ve Pb yönünden bitkiler incelendiğinde
Pb en yüksek Hg ise en düşük düzeyde saptanmıştır. Se, As, Cd ve Pb yönünden en yüksek
içeriğe sahip bitki Papatya ve Hg yönünden en yüksek içeriğe sahip bitki Adaçayı olduğu
belirlenmiştir. Bu grup elementlerde olduğu gibi Kuşburnu bitkisi yine en düşük element
içeriğine sahip bitki olduğu belirlenmiştir. İnfüzyonlar incelendiğinde herhangi bir geçiş
saptanmamıştır.
İnfüzyonla bu bitkilerden suya geçen minerallerin günlük alınması gereken miktarı
karşılama oranlarına (Çizelge 1) bakıldığında, %0 ile %20 arasında değiştiği görülmektedir.
Ancak genelinde oldukça düşük bir değer olan %2’nin altında gerçekleşmiştir. İnfüzyonda
olduğu gibi geçiş yüzdelerinin de infüzyon koşullarının literatürde belirtilen koşullardan farklı
olmasından dolayı kıyaslanamamıştır.
Sonuç
Bitkiler ve çaylarında incelenen elementler yönünden en yüksek içeriğe sahip bitki genel
olarak Rezene ve en düşük içerik ise Kuşburnu’nda saptanmıştır.
Bu bitkilerin çay şeklinde tüketilmesinde genelde önerilen koşullarda (Yöntem 2), 1
kupadaki (150 mL) elementlerin düzeyleri, günlük alınması gerekli miktarı karşılama oranı çok
düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum bitkisel çayların bu amaçla tüketilme önerilerinin doğru
olmayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca bitkide saptanan toksik özellik gösterebilen üçüncü grup elementlerinde (As, Hg,
Pb, Cd, Al), Yöntem 2 ile geçmemesi çay şeklinde tüketilmesinin güvenirliliğinde önemli bir
veri oluşturmaktadır.
Genel olarak bitkilerde bulunan elementlerin miktarı ve çeşitliliği yetiştirildiği toprağa ve
elementleri biriktirebilme özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca yağmur, atmosferik
tozlar veya üretim aşamasından gelen bulaşmalarla da olabilmektedir. Bu nedenle element
içerikleri yönünden literatürde incelendiğinde, bitkilerin standardize edilmesi doğru olmayacağı
düşünülmektedir.
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Özet
Bu araştırma, ülkemizde yeni tarımına başlanılan Güneş ve Aktaş Karabuğday çeşitlerinde yabancı
ot kontrolünde etkili herbisitleri belirlemek amacıyla tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme
desenine göre 3 tekerrürlü olarak, 2013 yılında (15 Nisan 2013–16 Temmuz 2013) Konya Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Denemede ekim öncesi (Trifluralin ve
Benfluralin), ekim sonrası–çıkış öncesi (Linuron ve Pendimethalin) ve çıkış sonrası
(Bentazone+Imazamox ve Aclonifen) herbisitler kullanılmıştır. Deneme, 15 Nisan 2013 tarihinde 250
adet/m² ekim sıklığında ekilmiştir. Ekim öncesi herbisitler 15 Nisan 2013 tarihinde hemen ekimden önce
toprak yüzeyine uygulanmış ve kazayağı ile toprağa karıştırıldıktan sonra ekimler gerçekleştirilmiştir.
Ekim sonrası–çıkış öncesi kullanılan herbisitler ekimden 3 gün sonra yani 18 Nisan 2013 tarihinde, çıkış
sonrası herbisitler ise 06 Mayıs 2013 tarihinde uygulanmıştır. Denemede hasat 16 Temmuz 2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, yalnızca kontrol parseli ve ekim sonrası–çıkış öncesi kullanılan Pendimethalin etkili
maddeli herbisitten sonuç alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karabuğday, Güneş çeşidi, Aktaş çeşidi, herbisit
Weed Control in Buckwheat
Abstract
This research was conducted the new agriculture which started to growing in our country Güneş
and Aktaş buckwheat varieties of weed control herbicides in order to identify as randomized split block
design with 3 replications, in 2013 (April 15 2013–July 16, 2013) in Konya Bahri Dağdaş International
Agricultural Research Institute. In the experiment are used before planting (Trifluralin and Benflural), the
post–sowing pre–emergence (Linuron and Pendimethalin) and post–emergence (Bentazone+Imazamox
and Aclonifen) herbicides. This trial were sown as 250 pcs/m² on 15th April 2013. Before planting
herbicide immediately applied to the soil surface before planting and after mixing with the soil sowing
were carried out. After sowing–sowing pre–emergence herbicides used were given 3 days later sowing
(18th April 2013). The post–emergence herbicides were applied on 06 May 2013. The experiment
harvested July 16, 2013.
In this study, only the control plots before and after planting–out effective substance used
herbicide Pendimethalin results were obtained.
Keywords: Buckwheat, Güneş varieties, Aktaş varieties, herbicide

Giriş
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). Ülkemizde şu an Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 2014 yılı itibariyle tescil ettirdiği Güneş ve Aktaş
isimli 2 adet karabuğday çeşidi bulunmaktadır. Karabuğdayın önümüzdeki süreçte ekim
alanının hızlı bir şekilde artması beklenmektedir.
Karabuğday çok kısa bir sürede yetiştirildiğinden (yaklaşık 3 ay) ve ekimden hemen
sonra çok hızlı bir gelişme sağladığından genellikle yabancı otlarla rekabeti iyidir. Ayrıca
karabuğday geniş yapraklıdır ve karabuğdayda yabancı otlarla mücadele için ruhsatlı bir herbisit
bulunmamaktadır. Dünyada karabuğdayda yabancı otlarla mücadelede herbisit üzerine yapılan
bazı çalışmalar bulunmaktadır (Knezevic ve Baketa, 1989; Wall ve Smith, 1999; Anonymous,
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2004; Treadwell ve Huang, 2012). Bu çalışmalarda genellikle geniş yapraklı tarımı yapılan
bitkilerde çıkış sonrası kullanılabilen herbisitler denenmiştir. Çalışmalarda karabuğdayda
ruhsatlı bir herbisit olmadığı hatta geniş yapraklı bitkilerde çıkış sonrası kullanılan bazı
herbisitlerin kısa sürede gelişen karabuğday bitkilerine yüksek düzeyde zarar verdiğini,
karabuğdayın geniş yapraklı olmasına rağmen geniş yapraklı bitkilerde uygulanılan herbisitlerin
karabuğdayda kullanılmasına şüpheyle yaklaşılmasının doğru olduğunu, karabuğdayın
herbisitlere karşı hassas olabileceğini bildirmişlerdir.
Acar ve ark. (2011), Konya’da 2007 ve 2008 yıllarında karabuğdayla yürüttükleri
çalışmada bitki boyunu 80.6–99.3 cm, tane verimini 19.8–101.1 kg/da arasında değişen
değerlerde, Güneş ve ark. (2011) yine Konya’da Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitleri ile
yürüttükleri araştırmada 18 Nisan 2011 tarihli ekimlerinde bitki boyunu sırasıyla 87.3 ve 86.3
cm, tane verimini ise 269.5 ve 214 kg/da olarak tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada, Karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.) yabancı ot kontrolünde
ekim öncesi, ekim sonrası–çıkış öncesi ve çıkış sonrası geniş yapraklı bitkilerde kullanılan
herbisitlerin etkinliği araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Deneme, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü tescilli Güneş ve Aktaş
karabuğday tohumları ile 15 Nisan 2013’de Enstitünün sulu deneme arazisine 250 adet/m² ekim
sıklığında “Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine” göre 3 tekrarlamalı
olarak kurulmuştur. Ekimler, 20 cm sıra aralıklı 6 ekici ayaklı deneme mibzeri ile 1.2×6.4 m
parsel ebadında, 3–4 cm derinliğe 15.04.2013 tarihinde yapılmıştır. Ekim öncesi Trifluralin ve
Benfluralin etkili maddeli herbisitler 15.04.2013 tarihinde sırt pompası ile ekim yapılacak
parsellerde toprak yüzeyine püskürtülmüş ve kaz ayağı ile toprağa karıştırıldıktan sonra ekimler
gerçekleştirilmiştir. Ekim sonrası–çıkış öncesi Linuron ve Pendimethalin etkili maddeli
herbisitler ise 15.04.2014 tarihinde ekim yapılan parsellere 18.04.2013 tarihinde,
Bentazone+Imazamox ve Aclonifen etkili maddeli herbisitlerde çıkış sonrasında 06.05.2014
tarihinde sırt pompası ile uygulanmıştır. Kontrol parsellerine ise herhangi bir uygulama
yapılmamıştır. Denememizde hasatlar 17 Temmuz 2013 te parsel biçer döveri ile yapılmıştır.
Ancak, hasat kontrol parseli ve ekim sonrası–çıkış öncesi kullanılan Pendimethalin etkili
maddeli herbisitin kullanıldığı parsellerde gerçekleştirilebilmiştir.
Denemenin yapıldığı yerin toprak analizi sonucunda pH 7.50, EC (milimhos/cm) 1.25,
CaCO3 %25.03, organik madde %2.1 olup, killi–tınlı bünyeye sahip olduğu bulunmuştur.
Denememizde yalnızca kontrol ve ekim sonrası–çıkış öncesi kullanılan Pendimethalin etkili
maddeli herbisitin kullanıldığı parsellerden veri alındığı için varyans analizi yapılmamıştır.
Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında yapılan araştırmada
bitki boyu ve tane verimine ait veriler Çizelge 1 de gösterilmiştir.
Araştırmada, farklı herbisitlerin Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitlerinin bitki boyuna ve
tane verimine etkisi Çizelge 1’de görülmektedir. Güneş ve Aktaş karabuğday çeşitlerinde
yalnızca Pendimethalin etkili maddeli herbisitten ve kontrol parsellerinden veri elde
edilebilmiştir. Diğer etkili maddeli herbisitlerin uygulandığı parsellerden sonuç alınamamıştır.
Çizelge 1 incelendiğinde Pendimethalin etkili maddeli herbisitin uygulandığı Güneş ve Aktaş
karabuğday çeşitlerinin verim (sırasıyla 70.3 ve 53.0) ve bitki boyu verileri (sırasıyla 62.5 ve
70.0), herbisit uygulanmayan yani kontrol parsellerinden elde edilen Güneş ve Aktaş
karabuğday çeşitlerinin tane verimi (sırasıyla 114.0 ve 89.0 kg/da) ve bitki boyu (70.0 ve 80.0
cm) değerlerinin aşağısında kalmıştır.
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Çizelge 1. Herbisit uygulanan karabuğdaylarda verim ve bitki boyu ile ilgili ortalama değerler
Herbisit etkili madde ismi
Trifluralin (ekim öncesi)
Benfluralin (ekim öncesi)
Linuron (ekim sonrası–çıkış öncesi)
Pendimethalin (ekim sonrası–çıkış öncesi)
Bentazone+Imazamox (çıkış sonrası)
Aclonifen (çıkış sonrası)
Kontrol

Çeşit
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş
Güneş
Aktaş

Bitki boyu (cm)
–
–
–
–
–
–
62.5
70.0
–
–
–
–
70.0
80.0

Verim (kg/da)
–
–
–
–
–
–
70.3
53.0
–
–
–
–
114.0
89.0

Çalışmamızdaki veriler, bazı araştırmacılar (Knezevic ve Baketa, 1989; Wall ve Smith,
1999; Anonymous, 2004; Treadwell ve Huang, 2012) geniş yapraklılarda uygulanılan
herbisitlerin karabuğdayda aynı sonucu vermeyebileceğini bildirmeleri ile çakışmaktadır.
Karabuğdayda herbisitle mücadele için denediğimiz etkili maddelerden Pendimethalin dışında
diğerlerinden veri alınamamış, Pendimethalinde ise istenilen düzeyde sonuç elde edilememiş ve
kontrol parselinden elde edilen değerlerin altında değerlere ulaşılmıştır.
Sonuç
Karabuğdayın Türkiye’de tarımına yeni girilmesi nedeniyle yetiştiricilikle ilgili bir çok
çalışmaya ihtiyacı vardır. Yabancı otlarla mücadelede bunlardan biridir. Denememiz ile
karabuğdayda farklı etkili maddeli ve farklı zamanlarda uygulanabilecek herbisit uygulama
çalışmalarının devam etmesinin gerekliliğini ortaya konulmuştur. Özellikle geniş yapraklı
bitkilerde uygulanan herbisitlerle çok yıllık çalışmalar düşünülmesinin gerektiği kanaatine
varılmıştır.
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Özet
Safran (Crocus sativus L.) benzersiz aroma, renk ve tıbbi özelliklere sahip olması bakımından
dünyanın en değerli ve kıymetli bitkileri arasında yer almaktadır. Dünyada safran yetiştiren ülkeler
arasında İran üretim miktarı ve kalite açısından en önde gelen ülkelerden birisidir. Ayrıca Türkiye’nin
bazı bölgeleri safranın orijini olarak kabul edilir. Türkiye safranın bir orijin bölgesi olmasına rağmen bu
bitki üzerinde yürütülen araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu yüzden Türkiye’de bulunan popülasyonlar
üzerine araştırmaların sayısını arttırmak, bunların arasından seleksiyon yapmak ve ıslahına başlamak
büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı: Türkiye (Tokat) ve İran (Kaşmer) orijinli safran
popülasyonları arasındaki agro–morfolojik farklılıkların incelenmesi ve bu parametreler arasında olan
korelasyonun belirlenmesidir. Yapılan istatistik analizlere göre popülasyonlar arasında incelenen
parametrelerden yaprak uzunluğu ve yaprak sayısı ile çiçek sayısı arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Ayrıca İzmir koşullarında Türkiye (Tokat) popülasyonunun daha erken çiçeklenme avantajına sahip
olduğu saptanmıştır. Korelasyon analizleri, kuru stigma ağırlığı yaş çiçek ağırlığı ile (0,99), yaprak sayısı
yaprak uzunluğu ve çiçek sayısı ile (0,79 ve 0,81) ve çiçek sayısı yaprak uzunluğu ile (0,86) anlamlı ve
pozitif korelasyon göstermiştir. Sonuçlara bağlı olarak İzmir koşullarında Türkiye orijinli popülasyonun
daha verimli (gr/bitki) olduğu ve daha iyi gelişme gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Crocus sativus L., orijin, popülasyon, agro–morfolojik, korelasyon
The Study of Agro–Morphological Traits of Saffron Populations With Origin of Turkey and Iran
Under Izmir Climate Conditions
Abstract
In the world wide saffron is highly valued for its unique aroma, taste, colour and medicinal
properties. Iran is known, as one of the most important saffron producing countries with highly
quantitative and qualitative properties. Also, some regions of Turkey have been accepted, as one of the
saffron origin. Although Turkey is one of the saffron origin regions, but there are few studies about it.
Therefore, increase the number of studies about this population, selection the population with top
properties and start to breeding of saffron is a very important. The aims of this research were: 1) to
determine the agro–morphological variability between Turkish (Tokat) and Iranian (Kashmar)
populations, and 2) investigate the correlation among the agro–morphological parameters. According to
statistical analysis, there are significant differences of agro–morphological traits between the studied
populations in leaf length, leaf number and flower number. Analysis of correlation showed that there were
positive and significant correlations among the dry stigma weight with fresh flower weight (r=0.99), leaf
number with leaf length and flower number (r=0.79 and 0.81 respectively), and flower number with leaf
length (r=0.86). The results indicated that, in Izmir conditions, the Turkish population compared with
Iranian population had early flowering advantage. Also, the Turkish population had more yield ( g/plant),
and recorded the better growth and development properties.
Keyword: Crocus sativus L., origin, population, agro–morphological, correlation

Giriş
Safran (Crocus sativus L.) sonbaharda çiçeklenen steril bir bitkidir, bu bitkinin çoğalması
vejetatif olarak kormlar ile sağlanmaktadır (Gresta ve ark., 2009; Moraga ve ark., 2009).
Sonbaharda safranın kormlarından ilk yeşil yapraklar çıkar ve ardından çiçeklenme meydana
gelmektedir. İlkbaharda safranın vejetatif dönemi tamamlanır, yapraklar sararıp ardından
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kururlar, yaz mevsiminde safranın kormları toprakta bekler ve sonbaharda aktiviteleri yavru
kormların büyüme ve gelişmesi ile devam eder (Agayev ve ark., 2007).
Safran baharatı kurutulmuş kırmızı stigmalardan meydana gelmektedir, bu bitki benzersiz
renk, tat ve aromaya sahip olması nedeni ile son yıllarda dünyanın çok değerli ve pahalı
baharatlarından biri olarak tanınmaktadır (Moraga ve ark., 2009). Günümüzde safran yukarıda
bahsedilen benzersiz özelliklerinden dolayı geniş kapsamda gıda sektörü ve endüstrisinde
kullanılmaktadır. Ayrıca safranda bulunan bileşenler, antioksidan kapasitesi özelliklerinden
dolayı insan sağlığı açısından büyük bir önem taşımaktadır (Gresta ve ark., 2009; Lage ve
Cantrell, 2009). Özellikle, son yıllarda safran bir antikanser tıbbi bitki olarak tanımlanmıştır
(Abdullaev, 2002). Sonuç olarak safran, tıbbi özelliklerinden dolayı ilerleyen bilimsel
araştırmalar için çok önemli ve değerli bir konudur (Baghalian ve ark., 2010). Safranda bulunan
önemli bileşenler krosinler, pikrokrosin ve safranaldır. Safranın rengi krosinlerden, acı tat ve
kokusu pikrokrosin ve safranaldan meydana gelmektedir (De Juan ve ark., 2009).
Safran benzersiz değerler ve özelliklere sahip olmasına rağmen bu bitkinin
yetiştirmesinde işçilik maliyeti büyük bir problem yaratmaktadır (Agayev ve ark., 2009). Ayrıca
son yıllarda safranda ortaya çıkan genetik kaynakların erozyonu büyük bir önem taşımaktadır
(Fernandez, 2007). Bu problemler endüstriyel olarak safran üretimini engellemektedir.
Bahsedilen genetik erozyonunun durdurulması ve sanayi problemlerinin çözülmesi için genetik
ıslahı ve yüksek kaliteli popülasyonların seleksiyonu büyük bir önem taşımaktadır. Safran
ıslahında verim ve kalite açısından, bitkide çiçek sayısı, çiçeklerde stigma sayısı, stigmaların
büyüklüğü, aroma miktarı ve renk yoğunluğunu arttırılması dikkate alınmalıdır (Fernandez,
2004).
Dünyada safranın farklı ekolojik bölgelerde yetiştirebilmesi, bu bitkinin farklı toprak
tekstürlerine, sıcaklıklarına ve fotoperiyotlarına adapte olabilmesi ve uyum sağlamasının bir
göstergesidir (Kafi ve ark., 2006; Moraga ve ark., 2009). Safranın sadece vejetatif yolla
çoğalması nedeni ile popülasyonlar arasında ve içinde morfolojik ve biyokimyasal farklılıklar
gözükmektedir (Fernandez, 2004; Gresta ve ark., 2008; Agayev ve ark., 2009). Safran yetişen
bölgelerde, yerli popülasyonlar o bölgeye tamamen adapte olması nedeni ile, çok önemli bir
genetik kaynak olarak, klon seleksiyonunda bir başlangıç materyali olarak kullanılabilir. Aynı
zamanda yerel popülasyonlarda ilgi çeken farklı özellikler, genetik farklılıkları nicelik ve
niteliklerini, çeşitli parametreler, karakterler ve genetik bağlantılarını aydınlatmak için
kullanılmaktadır (Flores ve ark., 1997). Ayrıca bazı bilgiler, istatistiksel parametrelerin
terimlerinde geniş anlamda, kalıtım, genetik ve çevre korelasyonları, genotip × çevre
interaksiyonları ve bunların tepkisini ortaya koymakta ve seleksiyonda başarıyı arttırmaktadır
(Majidi ve ark., 2009).
Son yıllarda, safranın genetik varyasyonu uluslararasında ekonomik açıdan büyük bir
önem kazanmıştır. Örnek olarak Avrupa Birliği projesinde safran cinsine (Crocus spp.) genetik
araştırmalar üzerinde büyük bir yatırım yapılmıştır (Fernandez, 2007).
İran safran üretimi ve yetiştirmesinde zengin ve çok eski bir tarihe sahiptir. Ayrıca İran᾿a
ait çok sayıda safran popülasyonları tanımlanmıştır (Ghorbani, 2007). Diğer taraftan
Türkiye’nin bazı bölgeleri safranın orijini olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden İran ve Türkiye
safranın yetiştirme bölgesi ve orijini olarak, safranın genetik varyasyon konusunda önemli bir
genetik kaynaktırlar.
Son yıllarda bazı araştırmacılar, safranın genetik farklılıkları üzerinde araştırmalarını
başlatmışlar, ancak bu araştırmalar ön çalışmalar olarak kalmışlar veya elde edilen bulgular
halen yayımlanmamıştır (Agayev ve ark., 2009).
Bu çalışmanın amacı: Türkiye (Tokat) ve İran (Kaşmer) orijinli safran popülasyonları
arasındaki agro–morfolojik farklılıkların incelenmesi ve bu parametreler arasında olan
korelasyonların belirlenmesidir.
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Materyal ve Yöntem
Türkiye (Tokat) orijinli araştırma materyali: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde, Prof. Dr. Hüseyin Koç tarafından yürütülen araştırmadan
sağlanmıştır. İran (Kashmar) orijinli materyali ise bitkinin tarımının yapıldığı alanlardan
toplanmıştır. Deneme Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme
alanında tesadüf blokları desenine göre, dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Parsel boyutları 1.5
m × 1.8 m = 2.7 m᾿dir. Dikim sıklığı, sıra arası ve sıra üzeri 30 cm × 30 cm ve dikim derinliği
15 cm olarak belirlenmiştir. Her parselde 30 bitki bulunmaktadır. Popülasyonlar arasında agro–
morfolojik parametreler olarak: çiçek sayısı (adet/bitki), yaş çiçek ağırlığı (mg), çiçek uzunluğu
(cm), petal uzunluğu (cm), flament uzunluğu (cm), stil uzunluğu (cm), stigma uzunluğu (cm),
yaş flament ağırlığı (mg), yaş stil ağırlığı (mg), yaş stigma ağırlığı (mg), kuru flament ağırlığı
(mg), kuru stil ağırlığı (mg), kuru stigma ağırlığı (mg), kuru çiçek ağırlığı (mg), yaprak
uzunluğu (cm) ve yaprak sayısı (adet/bitki) incelenmiştir. İstatistiksel analizler SPSS programının
16 versiyonu ile yapılmıştır.
Bulgular
İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının incelenen özelliklerine ait elde edilen
veriler Çizelge 1 ve 2’de sunulmuştur. Çizelge incelendiğinde Türkiye popülasyonlarına ait
bitkilerin incelenen tüm parametreler açısından öne çıktığı görülmektedir.
Ortalama değerler (Çizelge 1) varyasyon analizine (Çizelge 2) göre de, İran (Kaşmer) ve
Türkiye (Tokat) popülasyonlarında, çiçek sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak sayısı arasında
anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Diğer incelenen agro–morfolojik parametreler
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Ayrıca korelasyon analizli sonuçlarına bağlı olarak (Çizelge 3), pozitif ve anlamlı
korelasyon, stigma uzunluğu ile yaş çiçek ağırlığı (r=0.78), yaş stigma ağırlığı (r=0.93) ve kuru
stigma ağırlığı (r=0.74) arasında, yaş flament ağırlığı ile yaş stigma aşırlığı (r=0.91) ve kuru
stigma ağırlığı (r=0.86) arasında saptanmıştır. Ayrıca yaş stigma ağırlığı ile kuru stigma ağırlığı
(r=0.73), kuru flament ağırlığı ile kuru stigma ağırlığı (r=0.96) ve yaprak sayısı ile yaprak
uzunluğu (r=0.79) arasında da pozitif ve anlamlı korelasyon saptanmıştır.
Çizelge 1. Farklı orijinli safran popülasyonlarında bazı agro–morfolojik parametrelere ait ortalama
değerler çizelgesi
Çiçek sayısı Yaş çiçek
(adet/bitki) ağırlığı (mg)
İran
(Kashmar)
Türkiye
(Tokat)

Yaprak
sayısı
(adet/bitki)

Petal
uzunluğu
(cm)

Flament
uzunluğu
(cm)

Stil
uzunluğu
(cm)

Stigma
Yaş flament
uzunluğu
ağırlığı (mg)
(cm)

1.25a

457.53ab

44.25a

3.96ab

6.72ab

3.63ab

3.10ab

39.07ab

3.41b

487ab

143.75b

4ab

7.12ab

3.96ab

3.16ab

41.12ab

Çizelge 2. Farklı orijinli safran popülasyonlarında bazı agro–morfolojik parametrelere ait ortalama
değerler çizelgesi
Yaş stil
Yaş stigma
ağırlığı (mg) ağırlığı (mg)
İran
(Kashmar)
Türkiye
(Tokat)

Kuru
Çiçek
Kuru stigma Kuru stil Kuru çiçek
flament
uzunluğu
ağırlığı (mg) ağırlığı (mg) ağırlığı (mg)
ağırlığı (mg)
(cm)

Yaprak
uzunluğu
(cm)

11.92ab

27.38ab

5.73ab

4.98ab

0.74ab

43.86ab

6.83ab

29.25a

13.26ab

27.97ab

6.09ab

5.26ab

0.83ab

46.23ab

6.96ab

36b
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Çizelge 3. İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının agro–morfolojik özelliklerinin varyasyon
analiz çizelgesi
Means of squares
Varyasyon
Yaş çiçek
Serbest derece Çiçek sayısı
Yaprak sayısı
kaynağı
ağırlığı
ns
ns
Tekerrür
3
410.125
284.328
192.333ns
ns
Faktör–A
1
8385.125*
1738.141
19800.500**
Hata
3
474.458
920.118
90.167
Genel
7
1576.982
764.497
2949.714
* ve ** anlamlı olanı 5 ve %1, göstermektedir ve ns anlamsız olanı

Petal uzunluğu
0.018ns
0.004ns
0.021
0.018

Flament
uzunluğu
0.110ns
0.324ns
0.049
0.114

Çizelge 4. İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının agro–morfolojik özelliklerinin varyasyon
analiz çizelgesi
Means of squares
Varyasyon
Stigma
Yaş flament
Serbest derece Stil uzunluğu
kaynağı
uzunluğu
ağırlığı
Tekerrür
3
0.077ns
0.005ns
1.253ns
Faktör–A
1
0.215ns
0.008ns
8.385ns
Hata
3
0.133
0.036
16.382
Genel
7
0.120
0.019
8.756
* ve ** anlamlı olanı 5 ve %1, göstermektedir ve ns anlamsız olanı

Yaş stil
ağırlığı
1.126ns
3.564ns
1.106
1.466

Yaş stigma
ağırlığı
0.144ns
0.696ns
22.605
9.849

Kuru flament
ağırlığı
0.087ns
0.252ns
0.207
0.162

Çizelge 5. İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının agro–morfolojik özelliklerinin varyasyon
analiz çizelgesi
Means of squares
Varyasyon
Kuru stigma
Serbest derece
Kuru stil ağırlığı
kaynağı
ağırlığı
ns
Tekerrür
3
0.047
0.030ns
ns
Faktör–A
1
0.160
0.015ns
Hata
3
0.175
0.004
Genel
7
0.118
0.016
*ve ** anlamlı olanı 5 ve %1, göstermektedir ve ns anlamsız olanı

Kuru çiçek
ağırlığı
8.962ns
11.305ns
2.788
6.651

Çiçek uzunluğu
0.181ns
0.036ns
0.209
0.173

Yaprak
uzunluğu
4.125ns
91.125*
4.792
16.839

Tartışma ve Sonuç
Sonuçlar olarak, varyasyon analizine göre, popülasyonlar arasında çiçek sayısı ve yaprak
sayısı parametrelerin farklı olması Bagalian ve ark. (2010) bulgularıyla uyuşmuştur. Ayrıca bu
araştırmada popülasyonlar arasında yaprak uzunluğu parametresinde de farklılık belirlenmiştir.
Ancak Bagalian ve ark. (2010) bu özellik bakımından, incelendiği İran popülasyonları arasında
bir farklılık saptamamışlardır. Korelasyon analizlerine göre, stigma uzunluğu ile yaş çiçek
ağırlığı, yaş stigma ağırlığı ve kuru stigma ağırlığı, ve yaprak sayısı ile yaprak uzunluğu
arasında da pozitif ve anlamlı korelasyon görülmüştür. Elde ettiğimiz bulgular Bagalian ve ark.
(2010)᾿ın bulguları ile uyuşmamaktadır. İzmir koşullarında Türkiye (Tokat) popülasyonu daha
erken çiçeklenme avantajına sahip, daha verimli (gr/bitki) olduğu ve daha iyi gelişme gösterdiği
saptanmıştır. Bu sonuçlar, Türkiye (Tokat) popülasyonunun İzmir koşullarına daha iyi adapte
olduğunu ve daha iyi uyum sağladığını göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de safran bitkisinin
ıslahına bir başlangıç olarak, farklı safran yetiştirilen bölgelerden popülasyonları toplamak,
İzmir koşullarında yetiştirmek ve popülasyonlar arasından daha verimli ve kaliteli klonların
seleksiyonu önerilebilir.
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Çizelge 6. İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının agro–morfolojik özelliklerin korelasyon
çizelgesi
Çiçek sayısı
Yaş çiçek ağırlığı
Çiçek uzunluğu
Petal uzunluğu
Flament uzunluğu
Stil uzunluğu
Stigma uzunluğu
Yas flament ağırlığı
Yaş stil ağırlığı
Yaş stigma ağırlığı
Kuru flament ağırlığı
Kuru stigma ağırlığı
Kuru stil ağırlığı
Kuru çiçek ağırlığı
Yaprak uzunluğu
Yaprak sayısı
*p<%5, **p<%1

Çiçek Yaş çiçek
Çiçek
Petal
Flament
sayısı ağırlığı uzunluğu uzunluğu uzunluğu
1
0.44
1
0.28
0,21
1
0.32
0,13
0,94**
1
0.46
0,55
0,72*
0,63
1
0,40
0,21
0,82*
0,78*
0,91**
0,16
0,78*
–0,30
–0,40
0,14
0,30
0,91**
–0,10
–0,18
0,27
0,49
0,37
0,81*
0,754
0,97**
0.09
0.69
–0.43
–0.48
–0.15
0.40
0.97**
0.33
0.23
0.51
0.36
0.91**
0.18
0.03
0.35
0.37
0.59
0.60
0.70
0.71*
0.44
0.78*
0.66
0.64
0.65
0.86** 0.77*
0.48
0.49
0.77*
0.813*
0.52
0.01
0.01
0.55

Stil
Stigma Yaş flament
uzunluğu uzunluğu
ağırlığı

1
–0,26
–0,12
0,98**
–0.52
0.20
0.03
0.60
0.50
0.61
0.41

1
0,96**
–0,08
0.93**
0.70
0.74*
0.17
0.23
0.34
0.29

1
0,07
0.91**
0.86**
0.86**
0.36
0.48
0.54
0.36

Çizelge 7. İran ve Türkiye orijinli safran popülasyonlarının agro–morfolojik özelliklerin korelasyon
çizelgesi
Yaş stil ağırlığı
Yaş stigma ağırlığı
Kuru flament ağırlığı
Kuru stigma ağırlığı
Kuru stil ağırlığı
Kuru çiçek ağırlığı
Yaprak uzunluğu
Yaprak sayısı
*p<%5, **p<%1

Yaş stil Yaş stigma Kuru flament Kuru stigma Kuru stil Kuru çiçek Yaprak Yaprak
ağırlığı ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı
uzunluğu sayısı
1
–0.35
1
0.36
0.66
1
0.19
0.73*
0.96**
1
0.67
0.05
0.54
0.29
1
0.59
0.20
0.83*
0.70
0.77*
1
0.72*
0.20
0.73*
0.64
0.66
0.78*
1
0.49
0.13
0.39
0.39
0.24
0.36
0.79*
1
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Türkiye’ye Endemik Origanum minutiflorum’un Uçucu Yağ Bileşenlerinin
Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Origanum minutiflorum bitkisinin farklı yöntemlerle uçucu yağ verimi ve
bileşenlerinin belirlenmesidir. Türkiye Lamiaceae familyasının önemli gen merkezi olup, bu familya’nın
ülkemizdeki önemli cinslerinden biri Origanum’dur. Origanum minutiflorum ülkemizde yayla kekiği,
eşek kekiği, aş kekiği, toka kekiği olarak bilinmektedir. Isparta ili Aksu ilçesinin Başpehlivan mevkiinden
1097 m yükseklikten toplanan Origanım minutiflorum’un uçucu yağ oranı %3 oranında bulunmuştur.
GC–MS ve Headspace yöntemleri ile uçucu yağ bileşenlerine bakılmış, iki yöntemde de en yüksek uçucu
yağ bileşeni carvakrol olduğu görülmüştür. GC–MS analiziyle elde edilen uçucu yağ bileşenlerinde;
carvakrol en yüksek oranda (%79.36) bulunurken, m–cymene %6.04, γ–terpinen %3.51 oranında elde
edilmiştir. Headspace analiziyle elde edilen uçucu yağda ise; carvakrol %48.24 bulunurken, 1.3.8
menthatriene %17.0, γ–terpinen %9.55 ana bileşenler olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum minutiflorum, GC–MS, headspace, uçucu yağ bileşenleri
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Sideritis sipylea Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Farklı Yöntemler ile
Belirlenmesi
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Esma Özhüner5, Fatih Gül4, Gökhan İpek6
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Özet
Bu çalışmada, Lamiaceae familyasının Sideritis cinsine ait Sideritis sipylea türünün uçucu yağ
oranları ve bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Nif Dağından toplanan
tür, oda şartlarında kurutulmuş ve Clavenger distilasyon cihazında 3 saat süreyle distilasyona tabi
tutularak uçucu yağ oranı %0.2 ml olarak bulunmuştur. Elde edilen uçucu yağ GC–MS ve Headspace
cihazlarında iki farklı yöntemde uçucu yağ bileşenlerine bakılmıştır. GC–MS analizi sonucu uçucu yağın
%98.9’unu oluşturan 17 bileşen, Headspace analizi sonucu ise uçucu yağın %99.98’ini oluşturan 8 tane
bileşen olduğu görülmüştür. GM–MS analizi ile uçucu yağdan elde edilen ana bileşenlerden %21.5 ile
Beta pinen ilk sırada yer alırken %15.8 Germacrene ve %7.41 Sabinen yer almıştır. Headspace analizi ile
uçucu yağda %58.7 Alpha pinene en yüksek oranda görülürken, %19.9 Beta pinene, %9.56 Beta myrcene
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sideritis sipylea, uçucu yağ bileşenleri, GC–MS, headspace
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Crocus speciosus Bieb. subsp. Speciosus Türünü Tohumdan Çoğaltma
Çalışmaları
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Özet
Iridaceae familyası rizomlu, soğanlı veya soğansı gövdeli çok yıllık otsu bitkilerin bulunduğu
familyadır. Çok sayıda türü süs bitkisi olarak değerlendirilen Crocus cinsi de dünyada 80 kadar tür ve
yaklaşık 150 takson ile temsil edilmekte olup, ülkemizde ise 19’u endemik olmak üzere 35 Crocus türü
mevcuttur. Bazı Crocus türleri sahip olduğu hoş kokulu ve gösterişli çiçekleri yanında, parfümeri
sanayinde kullanım potansiyeline sahiptir. Crocus türleri içinde kaybolma tehlikesi yüksek olan ve güzel
ve gösterişli çiçekleri ile en önemli tür olan Crocus speciosus Bieb. türü Türkiye ve Balkanlarda yayılış
göstermektedir. Crocus speciosus Bieb. türünün üç alttürü bulunmaktadır. Türe ait sayılan tohumlara
farklı dozlarda GA3 (kontrol, suda bekletme, 500 ppm, 1000 ppm) uygulanarak 6 saat bekletilmiş,
31.10.2011 tarihinde serada kasalara ekimi yapılmıştır. Tohumlar kasalara sıralar halinde, her sırada
50’şer tohum olacak şekilde 5 tekerrürlü kurulmuştur. İki yıl sonra nisan ayında çıkış oranı (%), haziran
ayında ise korm çapı (mm) ölçümleri yapılmıştır. Çıkış oranı %18,8–52,4, korm çapı değerleri 2,18–da
görülürken, en düşük değerler kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Genel olarak tohumların suda
bekletilmesi veya GA3 uygulamalarının olumlu yönde öne çıktığını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Crocus speciosus Bieb. subsp. speciosus, çıkış oranı (%), korm çapı (mm),
GA3



Bu çalışma TÜBİTAK (110–O–373) tarafından desteklenmiştir.
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Lavandin (Lavandula hybrida Rev.)’nın Polen Performansının Belirlenmesi
Sultan Filiz Güçlü, Ayşe Gül Sarıkaya*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu, Isparta
*aysegulsarikaya@sdu.edu.tr
Özet
Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu koleksiyon bahçesinde
bulunan ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından olan Lavandinin (Lavandula hybrida Rev.) polen
performansını belirlemek amacıyla haziran ve temmuz aylarında çiçeklenme döneminde
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, polenlerin morfolojik homaojenlik düzeyi, canlılık ve çimlenme oranları
belirlenmiş, çiçek tozu çim borusu uzunluğu ölçülmüştür. Morfolojik homojenlik oranı %47, canlılık
oranı ise %66 olarak bulunmuştur. ‘Petride agar’ yöntemi kullanılarak yapılan çimlendirme
denemelerinde inkübasyon süresi arttıkça çimlenen polen sayısı artmış, en yüksek çimlenme oranına 24
saat sonunda ulaşılmıştır (%61). En uzun çiçek tozu çim borusu uzun 24 saat sonra 120 µm olarak
ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Polen çimlenmesi, TTC, polen tüp uzunluğu, Lamiaceae
Determination to Pollen Performance of Lavandula hybrida Rev.
Abstract
This study was conducted to determine polen performance of Lavandula hybrida Rev. which is
belonging to Lamiaceae family, in collection garden of Süleyman Demirel University Atabey Vocational
School in June and July. For this purpose pollen morphological homogeneity, pollen viability and polen
germination rates were determinated and polen tube elongation was measured. Morphological
homogeneity was determined as 47% and pollen germination rate as 66. ‘Agar in plate’ method was used
for pollen germination tests. In vitro pollen germination increased with increasing incubation period, and
the highest germination was obtained after 24 hours for (61%). The highest pollen tube was measured
after 24 hours later as 120 µm.
Keywords: Pollen germination, TTC, Pollen tube lenght, Lamiaceae

Giriş
İnsanın doğal çevresini oluşturan en önemli canlı gruplarından birisi de bitkilerdir
(Seçmen, 1996). Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arası bir köprü vazifesi görmesinden dolayı
üç farklı flora bölgesine sahiptir. Bu nedenle de ülkemiz yaklaşık 10. 000 farklı bitki türüne
sahiptir. Bu türlerinde yaklaşık 3500’ü endemik bitkidir. Buna karşılık tüm Avrupa kıtasında
bulunan endemik bitki türü sadece 2.650’dir. Nüfusun artması ve yaşam standartlarının
gelişmesiyle birlikte, insanların doğal kaynaklara olan ilgisinde artış gözlenmiştir. Ormandaki
ağaçların kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağından tıp, kozmetik, kimya ve boya
sanayinin hammaddesini oluşturan birçok ürün elde edilmektedir (Ege Orman Vakfı, 2012).
Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek
artmaktadır. Ballıbabagiller (Lamiaceae), çoğunlukla güzel kokulu, bir ya da çok yıllık, otsular,
nadiren çalılar veya ağaçları kapsayan bir çiçekli bitkiler familyasıdır. Yaprakları karşılıklı,
çiçekleri iki kanatlı, tek bakışımlı ve hemen her zaman erdişi, sapları dört köşelidir.
Yapraklarında, kokulu yağ salgılayan küçük salgı bezleri bulunur. Lavanta, ballıbabagiller
(Lamiaceae) familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak
adıdır. Geniş bir alanda yetişen, lavanta cinsi üyeleri, çalı görünümlü, toplu başak biçiminde
mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açan bitkilerdir. Güzel kokusu nedeni ile parfümeri ve
kozmetik sanayinin yanı sıra sinir yatıştırıcı ve ağrı giderici özelliklerinden dolayı ilaç
sanayinde de geniş ölçüde kullanılmaktadır. Lavanta çiçeklerinin içerdikleri luteolin tipi
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flavanoidler bakteroistatik ve spazmolitik etkiye sahiptirler. Ayrıca bünyesinde b–pinen,
linalool, campher, terpineol, linalyl asetat, kâfur, borneol, fenkan ve cineol gibi bileşikler
taşıyan uçucu yağı yakıcı, lezzetli ve açık sarı renkli bir sıvıdır. Yurdumuzda lavantaların
değişik türleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır (Ayanoğlu ve ark.,1999). Anadolu’da yaygın
olarak yetişen lavanta türleri; Lavandula stoechas L. subsp. Stoechas L., Lavandula
angustifolia, Lavandula stoechas L. subsp. cariensis (BOISS.) ROZEIRA dır (Aslancan ve
Sarıbaş, 2011).
Lavanta vegetatif ve generatif olarak üretilebilen bir bitkidir. Vegetatif olarak, bitkilerden
elde edilen çelikler ve köklü sürgünler kullanılmaktadır. Köklenme ortamı olarak perlit, kum,
torf, orman toprağı gibi ortamlar kullanılabilir. Çelikle üretimde köklendirici hormon kullanımı
köklenme yüzdesini artırmaktadır. Çelikler bitkilerin kış dinlenmesi döneminde ve bitki
uyanmadan önce (Isparta koşullarında Şubat–Mart–Nisan ayları) alınmalı ve köklenme ortamına
dikilmelidir. Generatif üretim ise tohumla yapılmaktadır. Ancak bazı lavanta türlerinin tohum
vermemesi bu tür lavantaların vegetatif üretimini zorunlu kılmaktadır. Tohumla üretimde
tohumların direk araziye ekilmesi mümkündür. Ancak lavanta tohumlarının çok küçük olması
ve arazi şartlarındaki ilk çıkışta yabancı ot kontrolünün zorluğu fideleme yöntemiyle üretimi
avantajlı hale getirmektedir. Fideleme yönteminde tohumlar önce fide yastıklarına ekilir ve
fideler elde edilir. Daha sonra elde edilen bu fideler tüplenir ve belirli bir süre sonra araziye
aktarılır (Aslancan ve Sarıbaş, 2011).
Tohum ve meyve oluşumunun ilk koşulu, çiçek eşey organları ve eşey hücrelerinin
sağlıklı gelişmesidir. Bitkilerde erkek eşey hücresi olan çiçek tozlarının sağlıklı gelişmesi,
canlılık ve çimlenme yeteneklerinin yüksek olması, döllenme olayının başarılı bir şekilde
sonuçlanmasında büyük önem taşımaktadır. Çiçek tozu kalitesi kriteri olarak da nitelenen bu
özellikler yanında, çiçeklerde üretilen çiçek tozlarının kantitatif yönden de yüksek değerler
taşıması istenir. Ayrıca bir çeşidin çiçeklerinde üretilen toplam çiçek tozu miktarı yanında,
morfolojik yönden normal gelişmiş çiçek tozu miktarının yüksek olması da büyük önem
taşımaktadır (Eti, 1990; Sütyemez ve Eti, 1998). Üretilen çiçek tozu miktarı, çiçek tozunun
canlılığı, çimlenme yeteneği, homojenlik oranı ve çiçek tozunun depolanabilme koşulu vb.
özellikler ‘çiçek tozu performansı’ olarak nitelendirilir (Parfiit ve Ganeshan, 1989). Çiçek tozu
performansının bilinmesi, bir meyve türünde döllenme düzeyinin, dolayısıyla meyve tutumunun
yüksek olmasında, oluşacak meyvelerin kantitatif ve kalitatif özelliklerinin artmasında önemli
bir etkiye sahiptir (Eti, 1990).
Materyal ve Yöntem
Materyal
Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu koleksiyon
bahçesinde yürütülmüştür. Yüksekokul bahçesinde bulunan asırlık ardıç ağaçlarından dolayı
bahçe, doğal SİT alanı statüsünde bulunmaktadır. Bahçe tür çeşitliliği bakımından oldukça iyi
seviyededir. Doğal ve yapay olmak üzere birçok orman ağacı ve çalıları yanı sıra meyve
ağaçları ve otsu birçok türe ev sahipliği yapmaktadır (Ardıç, çınar, ceviz, meşe, dut, badem,
erik, adaçayı ve lavandin gibi). Çalışma kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey
Meslek Yüksekokulu koleksiyon bahçesinde bulunan ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından
olan Lavandinin (Lavandula hybrida Rev.) çiçekleri kullanılmıştır.
Yöntem
Lavandinin polen performansını belirlemek amacıyla lavanta çiçekleri açmak üzere
olduğu dönemde laboratuvara getirilmiş anterler flamentlerden ayrılmıştır. Bir petri kabı
içerisine konan anterler 25°C’de bekletilmiş, patlayan anterlerden çıkan çiçek tozları, içinde
desikant maddeler bulunan desikatörlere yerleştirilmiş ve kullanılıncaya kadar buzdolabında
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saklanmıştır. Polenlerin morfolojik homojenlik düzeyleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır
(Tosun ve Koyuncu, 2007).
MH =

Normal Şekilli Polenler − Abortif Polenlerin Yüzdesi
× 100
Sayılan Alandaki Toplam Polen Sayısı

Çiçek tozu canlılık oranlarının belirlenmesinde TTC (2,3,5–Triphenyltetrazolium
chloride) boyama testinden yararlanılmış, kırmızıya boyananlar canlı, boyanmayanlar cansız
kabul edilmiştir. Çalışmada, pratik olması nedeniyle ‘petride agar’ yöntemi uygulanmıştır
(Aşkın, 1989; Koyuncu ve ark., 2000). Yapılan ön denemeler sonucunda %1 agar + %20
sakkaroz + 5 ppm borik asit içeren ortam, çiçek tozu çimlendirme ortamı olarak belirlenmiştir.
Çiçek tozu ekiminden 2, 6, 12, 24 saat sonra çimlenen çiçek tozları sayılmış ve 24 saat sonra
oküler mikrometre kullanılarak çiçek tozu çim borusu uzunlukları ölçülmüştür. Denemede, 2
petriye ekim yapılmış, her petri 4 bölgeye ayrılmıştır. Çiçek tozu ekiminden sonra petriler
21°C’deki etüvde 24 saat bekletilmiştir. Çiçek tozu sayımları Nikon–Eclipse E 600 mikroskop
altında ve 40X büyütme ile sayılmış, çiçek tozu çim borusu ölçümlerinde okuler mikrometre
kullanılmıştır. Sonuçlar arasındaki farklar SPSS 13. 0 paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırma Bulguları ve Tartışma
Polenler morfolojik homojenlik bakımından değerlendirildiğinde lavantada morfolojik
homojenliğin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan hesaplamaya göre polenlerin
morfolojik homojenlik seviyesi %47 olarak belirlenmiştir. Bu rakam sağlıklı bir polen
çimlenmesinin olabilmesi için çok düşüktür. Morfolojik olarak normal gelişme gösteren çiçek
tozu miktarını ifade eden morfolojik homojenlik düzeyi çeşitli türlerin çiçek tozlarında
incelenmiş ve oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. Tosun ve Koyuncu (2007), bazı kiraz
çeşitlerinde yaptıkları çalışmada çeşitlerin morfolojik homojenlik oranlarını %82 (0900 Ziraat)
ile %97.25 (Starks Gold) arasında bulmuşlardır. Başka bir çalışmada ise badem çeşit ve
genotiplerinin morfolojik homojenlik düzeyi %99 ile %100’e arasında bulunmuştur (Eti, 1993).
Morfolojik homojenlik düzeyinin lavandinde bu kadar düşük olmasının nedeninin hibrit
olmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Tetrazolium testinde (TTC) canlılık oranı
%66 olarak bulunmuştur. Morfolojik homojenlik düzeyine göre daha iyi bir sonuç olsa da
polenlerin canlılık oranı düşük bir değerdedir. Bu da polen çimlenmesini ve tüp büyümesini
etkileyen olumsuz özelliklerden bir tanesidir. Koyuncu ve Tosun (2005), bazı kiraz çeşitleriyle
yaptıkları çalışmada canlılıkların belirlenmesi amacıyla FDA, IKI ve TTC boyama testlerini
kullanmışlar, ortalama çiçek tozu canlılık oranlarının %74.5 ile %93.9 arasında değiştiğini tespit
etmişlerdir.
Çiçek tozu ekiminden 2 saat sonra yapılan çiçek tozu sayımlarında çimlenen çiçek tozu
bulunmamıştır. 6 saat sonra çok az sayıda çiçek tozunun çimlendiği, 12 saat çimlenmenin aratak
devam ettiği belirlenmiştir. Çiçek tozu çimlenme oranı en yüksek değerine 24 saat sonunda
ulaşarak %61 olarak bulunmuştur. İnkübasyon süresiyle birlikte artan çiçek tozu çimlenme
oranları şekil 1’de gösterilmiştir. İnkübasyon süresinin çilek çiçek tozlarının çimlenmesine
etkisinin incelendiği bir çalışmada, çiçek tozları 1. saatte çimlenmeye başlamış, bizim
çalışmamızda olduğu gibi artan inkübasyon süresine paralel olarak çiçek tozu çimlenme oranı
artmıştır. 24 saat sonunda kendi maksimum değerlerine ulaşmıştır (Koyuncu, 2006). Yıldız ve
Yılmaz (2002) ‘Tufts’ çiçek tozlarıyla yaptıkları çalışmada 1 saat sonunda çimlenmenin
başladığı ve inkübasyon süresiyle çiçek tozu çimlenmesinin arttığını bildirmişlerdir. Benzer
şekilde ‘Tsakoniki’ armut polenleri 1 saat sonra çimlenmeye başlamıştır (Vasilikakis ve
Porlingis, 1985).
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Şekil 1. İnkübasyon süresinin çiçek tozu çimlenme oranına etkisi

Çiçek tozu çimlenme oranında olduğu gibi çiçek tozu ekiminden 2, 6, 12 ve 24 saat sonra
çim borusu uzunlukları ölçülmüştür. Çimlenme oranında olduğu gibi çim borusu uzunlukları da
inkübasyon süresine paralel olarak artmıştır (Şekil 2). 6 saat sonra çiçek tozu çim borusu
uzunluğu 20 µm olarak ölçülmüştür. Bu değer 12 saat sonra 39 µm’ye 24 saat sonra ise 120
µm’ye ulaşmıştır. Çiçek tozu çim borusu uzunlukları meyve polenleriyle karşılaştırıldığında
kısa olsa da diğer çalışmalarda olduğu gibi inkübasyon süresiyle birlikte artmıştır. Çiçek tozu
çimlenmesi ve tüp gelişimi döllenmenin, tohum ve meyve oluşumunun temel unsurudur (Taylor
ve Hepler, 1997). Bu durum özellikle ıslah çalışmaları olmak üzere birçok araştırma için çok
önemlidir (Ottavia, 1992).
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Şekil 1. İnkübasyon süresinin çiçek tozu çimlenme oranına etkisi

Sonuç
Özellikle uçucu yağları bakımından çalışılan ve değerlendirilen tıbbi ve aromatik
bitkilerde döllenme biyolojileriyle ilgili az sayıda çalışma olduğunu görmekteyiz.
Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyası türleri üzerine döllenme biyolojisi çalışmaları giderek
artmaktadır (Subaşı ve Güvensen, 2011; Şenol vd., 2014). Ancak lavanta döllenme biyolojisi
üzerine çalışma yok denecek kadar azdır. Lavandin çiçek tozlarının morfolojik homojenlik
düzeyi, çiçek tozu çimlenme oranı ve çiçek tozu çim borusu uzunluğu bakımından yetersiz
sonuçlar verdiğini belirledik. Bu sonuçlarla birlikte arazi denemelerinin de yapılması gerektiğini
düşünmekteyiz. Tohum bağlamada karşılaşılan sorunların çözülmesinde lavandinin polen
morfolojisi, biyolojisi, polen performası, tozlaşma ve döllenme durumu hem laboratuvar
koşullarında hem de arazi koşullarında ayrıntılı olarak incelenmelidir. Çalışmamızın bu yönüyle
bahsedilen araştırmalara ışık tutacağı kanısındayız.
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Tıbbi ve Aromatik Özellikli Bitkilerin Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanımı
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Özet
Dünya üzerinde insanlar, antik dönemlerden beri tıbbi ve aromatik bitkileri şifa verici olarak
kullanmışlardır. Eski Türk bahçe sanatında da tasarım ilkesi olarak estetik ve işlevsellik bir arada
yorumlanmış; kimi zaman bilmeden, kimi zaman da binlerce yıllık birikim ile bu bitkiler kullanılmıştır.
Günümüz endüstrisinde pek çok bitki, ilaçların, kozmetik ürünlerinin ve gıda maddelerinin hammaddesi
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gerek gelişen teknolojinin hayatı kolaylaştırması ve doğadan
uzaklaştırmasından kaynaklanan hastalık ve rahatsızlıklarda, gerekse hastalık yapan mikroorganizmaların
her yıl mutasyona uğrayarak kendini daha da geliştirmesi sonucu bitkisel ürünlere dönülmeye
başlanmıştır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler, yabani hayattan toplama ya da tarlada yetiştirme ile
elde edilmektedir. Doğaya özlemin ve bilincin artması ile de bireyler saksıda ve hobi bahçelerinde de bu
tür bitkileri kullanmaktadır. Park ve bahçe düzenlemelerinde de tıbbi aromatik özelliği olan bitkilerden
bazı türler estetik değerleri nedeniyle tercih edilmektedir. Bu çalışmada park ve bahçe düzenlemelerinde
kullanılan tıbbi aromatik özellikli otsu bitkiler ve kullanım amaçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, düzenleme, tıbbi aromatik bitki, otsu bitki
Using of Medicinal and Aromatic Plants in Landscaping
Abstract
People all over the world, since ancient times for medicinal and aromatic plants were used as
healing. Former Turkish garden art design principles in a combination of aesthetics and functionality as
interpreted; sometimes unknowingly, sometimes with accumulation of these plants have been used for
thousands of years. Many of the plants in the industry today, drugs, cosmetics and foodstuffs are used as
raw materials. Additionally, the evolving nature of technology to make life easier and in diseases and
disorders resulting from removal, as well as disease–causing micro–organisms mutate each year as a
result of further development of the self–began to return to herbal products. In our country, medicinal and
aromatic plants growing wild in the fields of life, or is obtained by gathering. with the increased
awareness of the nature and aspirations of the individual in such plants in pots in the garden and hobby
uses. Parks and gardens in the regulations in some species of medicinal aromatic plants which feature is
preferred due to aesthetic values. In this study we used in parks and gardens, regulations and intended use
of medicinal aromatic herbs featured are examined.
Keywords: Landscape, landscaping, medical and aromatic plants, herbaceous plants

Giriş
Tarih boyunca insanlar ellerindeki kısıtlı imkanlarla çeşitli hastalıklara çözüm bulmaya
çalışmışlardır. Bu çözüm arayışlarının başlangıcını araştırırsak karşımıza, çeşitli arkeolojik
kazılar ışığında, günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış olan insanların tıbbi ve aromatik
bitkileri kullanmış olduğu ortaya çıkacaktır. Örneğin, Kuzey Irak’ta Şanidar Mağarası’nda
1957–1961 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan Neandertal insan kalıntıları yanında
mezarda bulunanlar, bitki–insan ilişkisinin başlangıcına ait ilk veri olarak kabul edilir. 60 bin yıl
öncesinden günümüze gelen ve bir şamana ait olduğu düşünülen bu mezarda, civanperçemi,
kanarya otu, mor sümbül, gül hatmi, peygamber çiçeği ve efedra gibi bitki türlerinin bulunduğu
tespit edilmiştir. Ölülerini gömmeye başlayan bir toplumda, ölen kişinin tekrar yaşama
döndüğünde kullanacağı düşüncesiyle mezara konulduğu tahmin edilen bu bitkilerin, yenenler
ve şifalı olanlar diye ayrılmaya başlandığının da bir göstergesi olabileceği düşünülmektedir.
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Çünkü bu bitki türleri günümüzde de özellikle tıbbi bitki olarak hala önemlidir (Faydaoğlu,
2011).
Bugün gelişen teknoloji ışığında çevre bilinci artarken, gitgide betonlaşan kentlerimizde
bir nebze olsun nefes alabilmek ve doğayı hissedebilmek için, yerel yönetimler çevre düzenleme
çalışmalarına ağırlık vermişler; kent sakinleri ise bahçelerinde ve balkonlarında değişik bitki
türlerine daha bilinçli ve amaçlı olarak yer vermeye başlamışlardır.
Günümüz kentlerinde gitgide artan nüfus ve göçler ile plansız ve çarpık kentleşme,
küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı su kaynaklarının azalması, çevre
düzenlemelerinde kullanılan bitkilerin daha akılcı seçimini gerektirmektedir. Dünyada özellikle
açık yeşil alanlarda su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması sonucunda suyu etkin kullanan
‘Kurakçıl Peyzaj’ gündeme gelmiştir. İşte bu noktada ülkemizde endemik olan, hastalık ve
zararlılara dayanıklı, düşük ve yüksek hava sıcaklıklarını tolere edebilen, fazla bakım istemeyen
tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi bir kez daha ortaya çıkar.
Ülkemiz 3500’den fazla endemik bitki türüne sahip olmakla birlikte endemik olmayan
birçok bitkinin de gen merkezidir. Türkiye’nin bu floristik özelliği ve zengin gen kaynakları
dünyanın ilgisini çekmekte ve bu ilgi daha çok ilaç hammaddesi olarak kullanılan bitkiler
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bitkiler baharat, bitki çayı kullanımı, tedavi edici özelliklerinin
yanı sıra dekoratiftir. Ayrıca bu bitkiler, genellikle yer örtücü özellikleri ile bitkisel tasarım
uygulamalarında da kullanılabilen türlerdir (Arslan, 2010).
Materyal ve Yöntem
Araştırma materyalini Türkiye florasında bulunan tıbbi ve aromatik özellikli otsu
bitkilerin park ve bahçelerin düzenlenmesinde kullanılması oluşturmuştur. Bu türlerin botanik
özellikleri ve tıbbi–aromatik olarak ne amaçla kullanıldıkları incelenmiştir.
Bulgular
Araştırma materyali olarak seçilen bitkilerin; peyzaj düzenleme çalışmalarında dikkat
edilen özellikleri, tıbbi–aromatik amaçlı kullanımları ve çevre düzenlemelerinde ki kullanım
şekilleri incelenmiş olup aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Achillea millefolium (Civan Perçemi): Avrupa’da, Asya’da ve ülkemizde doğal olarak
yetişen, otsu çok yıllık bir türdür. Yaz aylarında kırmızı çiçek açar.
Hemoroit, menopoz, mide kanaması ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde
kullanıldığı gibi (Faydaoğlu, 2011) idrar artırıcı, iştah açıcı, gaz giderici, adet söktürücü ve yara
iyi edici etkileri de bulunmaktadır. Diş eti hastalıklarında gargara olarak ya da süzüldükten
sonra kalan tortu şiş, yara, mayasılda kompres olarak kullanılır. Kaynatılan taze bitki zeytinyağı
ile karıştırılarak, hayvanların kurtlanmış yaralarını tedavide kullanılmaktadır. Likör ve
parfümeri sanayinde geniş olarak kullanılan drog, süte tat vermekte de kullanılır. Kültür
bitkilerinde bulunan yaprak bitlerine karşı da kullanılır. Bronşit ve astıma karşı haşlanarak suyu
içilir, aynı zamanda hazımsızlığı ve kansızlığı giderir. Balgam söktürür, öksürüğü keser.
Kızamık ve boğmaca, raşitizm, albasması, adet gecikmeleri ve kemik hastalıklarında faydalıdır.
Kalbi ferahlatır, dolaşım sistemini düzenler, göğüs ve idrar yolu hastalıklarında
kullanılmaktadır. Drog mikrop öldürücü özelliğe sahiptir (Birinci, 2008).
Civanperçemi, yeşil alanların istenmeyen otu olarak düşünülse de çok sayıda kültüre
alınmış çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, peyzaj düzenlemelerinde bol güneş alan yol
kenarlarında, çiçek parterlerinde ve kaya bahçelerinde ya da yer örtücü olarak kullanılabilirler.
Kuraklığa dayanıklıdır. Kuru çiçek düzenlemelerinde de kullanılır. Kırmızı kurul şeklindeki
çiçeklerini vurgulamak amacı ile beyaz çiçek açan (örn. Chamomilla recutita) bir başka çiçekle
beraber kullanılabilir. Arka kısmında kullanılan Rosmarinus officinalis gibi her dem yeşil, dikey
dallanan ve sıkı yapıya sahip bir bitki de civanperçemi için iyi bir fon oluşturabilir.
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Ajuga reptans L. (Adi Mayasıl Otu): Avrupa’da ve ülkemizde doğal olarak yetişir.
Toprak üzerine yoğun bir yayılma gösterir. İlkbahar sonu ile yaz ortasında açan çiçekleri koyu,
purpurumsu mavi renklidir (Pamay, 1994).
Tüm bitki, özellikle çiçekli sürgünleri, kompres ve merhem şeklinde kullanılır.
Adstringent özelliğe sahiptir. Haricen kullanılması tercih edilmelidir. Boğaz tahrişi ve özellikle
ağız yaralarına karşı geniş ölçüde kullanılır. Çiçekli dalları kabız yapıcı, ateş düşürücü, kuvvet
verici ve idrar çoğaltıcı olarak etkilidir. Ayrıca bitkinin genç sürgünleri salatalara çeşni olarak
katılıp tüketilmektedir (Birinci, 2008).
Peyzaj düzenlemelerinde yer örtücü olarak, kaya bahçelerinde, su kenarlarında, fazla
derine inmeyen kök yapısına sahip olması ve yüzeyde sürünen yapısından dolayı çatı
bahçelerinde (Karahan, 1998) kullanılabilirler. Cupressus macrocarpa (Limoni servi), Buxus
sempervirens ‘Elegans’ (Alacalı şimşir) gibi sarı ve yeşilin hakim olduğu bitkiler için de iyi bir
altlık oluşturabilirler.
Anthemis tinctoria L. (Öküzgözü papatyası): Avrupa ve Anadolu kökenli, çok yıllık bir
türdür. Yazın (Haziran–Ekim’de) açan çiçekleri sarı, altın–sarısı renkli ve yalındır
(Pamay,1994).
Sıkıştırıcı ve öksürük kesici olarak kullanılır. Kozmetikte saçları sarıya boyamada
kullanılır. Kuru çiçeklerden elde edilen tozlarda az miktarda böcekleri etkileyen özelliği vardır.
Kumaşları sarı renge boyamakta kullanılmaktadır (Birinci, 2008).
Bol ışıkta ve iyi geçirgen topraklarda yetişir. Kuraklığa dayanıklıdır. Yerörtücü olarak,
çiçek parterlerinde ve kaya bahçelerinde kullanılabilirler. Sarı çiçekleri ile tezatlık–vurgu
oluşturması açısından kırmızı çiçekli Achillea millefolium (Civan Perçemi) ile eflatun dikey
yapılı çiçekleri ile Salvia officinalis (Adaçayı) ile birlikte kullanılabilir.
Chamomilla recutita (Papatya–Alman Papatyası): Avrupa, Asya ve Anadolu’da
yetişen bir papatya türüdür. Yazın açan beyaz çiçekleri vardır.
Kamazulenden dolayı, drog; taş düşürücü, spazm çözücü, yatıştırıcı ve terletici, bağırsak
gazlarını giderici olarak infuzyon halinde, diş eti ve bademcik iltihaplarına karşı ayrıca saç
boyası olarak dekoksiyon halinde kullanılır. Mide, bağırsak yaralarını izole eder, sinir sistemini
düzenler. Uyarıcı, antispazmotik, idrar çoğaltıcı, iştah açıcı, yatıştırıcı, gaz ve safra söktürücü
etkilere sahiptir. Haricen infüzyonu boğaz iltihaplarına karşı gargara halinde, ağrı kesici ve yara
iyi edici olarak kullanılmaktadır (Birinci, 2008).
Peyzaj düzenlemelerinde çiçek parterlerinde ve kaya bahçelerinde kullanılabilir. Hemen
her toprak türlerinde rahatça yetişebilir. Donlara ve kuraklığa karşı dayanıklıdır.
Chrysanthemum indica (Kasımpatı–Krizantem): Krizantemler dışarıda ve ülkemizde
yetişen ve çok yetiştirilen çiçeklerdir. Bitki 40 cm. boylu; Ekim–Kasım’da açan çiçekleri çeşitli
renklerdedir. (Pamay, 1994).
Anti–fungal, anti–viral, anti–iltihabik, ağrı kesici, ateş düşürücü, bakteri, ateş düşürücü
olarak kullanımlarının yanında öksürük, grip, salgın menenjit için koruyucu olarak, gaz
ağrılarını giderici, egzama, zehirli yılan sokması, burkulma ve çürükler için kullanılır. Ayrıca,
hipertansiyonu düzenler, rahim ağzı enfeksiyonlarını giderir. Yakıldığında böcek kovucu etkisi
vardır. (Shunying, 2005)
Bol güneşli yerlerde, kuru–taze, hafif kumlu yada balçıklı bahçe toprağında iyi yetişir
(Pamay, 1994). Çiçek parterlerinde ve her türlü düzenlemelerde kullanılabilir. Farklı renklerdeki
çiçekleri ile kendi aralarında tezatlık–vurgu oluşturabilirler.
Dianthus barbatus (Hüsnüyusuf): Avrupa kökenlidir. Yaşamlarını 2–3 yıl
sürdürebilirler. Ancak yaşlandıkça etkilerinin azalmasından dolayı her yıl yenilenirler. 30–90
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cm. açan çiçekleri terminal durumlu kırmızı, bordo, pembe, turuncu ve beyaz renkli; yalın
katmer ve kokuludur; tek renkli, yıldızımsı, gözlü, çizgili yada farklı renklerde lekelere sahip
olabilirler (Pamay, 1994).
Tıbbi olarak, kalp kuvvetlendirici, diüretik, yatıştırıcı, terletici etkilerinden yararlanılır
(Ayanoğlu, 1999).
Çevre düzenlemelerinde, kaya bahçelerinde, park ve bahçelerde ve çiçek parterlerinde
kullanılır. Güneşli alanlardan ve geçirgen topraklardan hoşlanırlar. Dikey yapılı çiçeklere sahip
olan Astilbe sp. (Yalancı keçisakalı) ve Salvia officinalis (Adaçayı) gibi bitkilerle beraber
kullanılabilirler.
Echinacea purpurea (Ekinezya–Kirpi Otu): Anavatanı kuzey Amerika’nın orta
kesimleri olan ülkemizde de fidanlıklarda rahatlıkla bulunabilen çok yıllık bir bitkidir. Yaz
aylarında açan gösterişli eflatun–pembe çiçekleri vardır.
Amerikan yerlilerince 17. yüzyıldan bu yana diş eti ağrısı ve öksürükten bağırsak
sorunları ve yılan ısırmasına kadar çeşitli tıbbi nedenlerle kullanılmaktadır. Kanser hastaları
arasında kullanımı sıktır. Doğal bir antibiyotik olarak özellikle üst solunum yolu viral,
bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Topikal formunun deri ve ağız
yaralarında hızlı iyileşme sağladığı düşünülmektedir. Cerrahi hastalarınca en sık alınan bitkisel
ilaçtır. Uzun dönem kullanımı (8 hafta) bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açabilir.
Ameliyattan 2 hafta önce kesilmesi önerilir (Şencan, 2011).
Güneşli alanlardan hoşlanırlar, kuraklığa dayanıklıdır, fakir topraklarda da gelişebilirler.
Kış aylarında toprak üstü aksamı tamamen kuruyup ilkbaharda toprak altı rizomlarından tekrar
yeşerirler. Çiçeklenme döneminin uzun olması, gösterişli çiçekleri ve kanaatkar olmalarından
dolayı peyzaj düzenlemelerinde çiçek parterlerinde, doğal düzenlemelerde ve bordür bitkisi
olarak başarılı sonuçlar verirler. Dikey yapılı çiçeklere sahip olan Astilbe sp. (Yalancı keçi
sakalı) ile beraber kullanılabildikleri gibi Gypsophila paniculata (Çöven) gibi ince yapılı
bitkiler de ekinezyaya güzel bir fon sağlarlar.
Hypericum spp. (Kantaron): Dünyanın hemen hemen her yerinde yetişir. Ülkemizde de
70 kadar türü bulunan mevsimlik bir bitkidir (Anonim, 2012). Yaz aylarında açan sarı çiçekleri
vardır.
Dâhilen antispazmotik, kabız, yatıştırıcı ve kurt düşürücü, haricen ise antiseptik ve yara
iyi edici olarak kullanılır. Bilhassa yanık tedavisinde çok etkilidir. Dâhilen %1’lik infüzyon,
haricen ise binbirdelik otu yağı halinde kullanılır. H. empetrifolium Willd. kumaşları sarıya
boyamak için kullanılmaktadır. H. scabrum L. infüzyonu dâhilen basura karşı ve kabız olarak
kullanılır (Anonim, 2012).
Peyzaj düzenlemelerinde, yamaç stabilizasyonunda, çiçek parterlerinde, güneşli ve fazla
bakım gerektirmeyen alanlarda kullanılabilir. H. perforatum türü ağaç dipleri gibi gölge alanlara
da dayanıklıdır.
Ocimum basilicum L. (Fesleğen): Basil çalısı olarak da bilinen fesleğen (Reyhan) türü,
çok kokulu ve dayanıklı bir bitkidir (Pamay, 1994).
Fesleğen öncelikle sindirim sistemini ve sinir sistemini olumlu etkiler; şişkinlik, mide
krampı, kolikler ve sindirim problemleri kullanım alanıdır. Mide bulantısını yatıştırır ve
bağırsak parazitlerini öldürebilir. Yatıştırıcı etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik ve
uykusuzluk durumlarında yardımcı olur. Epilepsi, migren ve boğmacaya karşı da denenmelidir.
Geleneksel olarak, anne sütünü arttırmada kullanılır. Bitki özsuyu, sinek ve böcek ısırıklarının
tedavisinde doğrudan ısırılan bölgeye sürülerek kullanılır. Fesleğen ayrıca antibakteriyel
özelliğe de sahiptir. Fesleğenin lezzetli bir baharat olarak her mutfakta bulunması gereği de
anımsanmalıdır (Anonim, 2012).
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Peyzaj düzenlemelerinde, çiçek parterlerinde, bordürlerde ve duvar diplerinde
kullanılabilir. Esas olan drenajının iyi yapılmış olması ve bitkinin bol güneş alan bir alanda
dikilmiş olmasıdır.
Thymus spp. (Kekik): Dayanıklı ve sürünücü türlerden oluşur (Pamay, 1994). İlaç
sanayinde antiseptik imalatında, bronşlardaki salgıyı sıvılaştırdığından öksürük şuruplarında,
antibiyotik olarak mikroorganizmaların üremesini geciktirdiği ya da tamamen durduğundan ağız
antiseptiği olarak gargara olarak kullanılır. Derideki mantar hastalıklarına karşı inhibitör etkisi
olduğundan mantar ilaçlarının bileşiminde yer alır. Kimya sanayinde ise timolun elde
edilmesinde kullanıldığı gibi, parfümeri ve kozmetik sanayinde de banyo köpüklerinin yapımı
ile problemli ciltlerin tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Halk arasında çay gibi demlenip
içilerek kan akışını düzenleyici etkisinden yararlanılır. Kansızlık, boğmaca, diş ve mide
ağrılarında, nefes kokması, lumbago romatizmanın tedavisinde ve baharat olarak kullanılır.
Drog olarak; dolaşım uyarıcı, anti–spazmatik, idrar söktürücü, yüksek dozlarda alındığında anti
septik ve bazı bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır (Anonim, 2012).
Kaya bahçelerinde, yassı döşeme taş yollarında, zemini ve duvarları örtmede kullanılırlar.
Genellikle yoğun, hep yeşil yapraklarıyla, kalın sürünücü sürgünleriyle, çiçekleri o kadar önemli
olmasa da ilginç bitkilerdir. Yılın her mevsiminde taze ve atraktiflerdir; iyi drenajlı, kumlu
balçık topraklarda, toprağın sığ ve zengin olduğu güneşli yerlerde de iyi yetişirler. Çok kuru
havalarda bile durumlarını korur ve gelişmelerine devam ederler. Bazı türler toprağı iyice sarar
ve hiçbir zaman 5–15 cm’den fazla boylanmazlar (Pamay, 1994).
Tartışma ve Sonuç
Tıbbi–aromatik bitkilerin peyzaj düzenlemelerinde kentsel ve kırsal alanlarda; ev
bahçelerinde, çatı ve teras bahçelerinde, çiçek parterlerinde, kaya bahçelerinde, yassı döşeme taş
yollarında, zemini ve duvarı örtmede, bordür (sınırlayıcı) olarak ve duvar diplerinde olmak
üzere çok geniş bir kullanım alanı vardır. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinde genellikle
kayalık, taşlık ortamlar ile eğimli alanlarda herdem yeşil ya da yarı herdem yeşil olarak bulunan
türler kent ve yakın çevresindeki eğimli alanlar için uygun materyallerdir (Arslan, 2010).
Türkiye’deki bitki türlerinin %33’ü endemiktir. Yüksek endemizme sahip Türkiye florası,
tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da oldukça zengindir. Bu yüksek endemizm düzeyi,
Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın büyük bölümünün bağımlı olduğu tahılların
türetildiği yabani türlerin yeterince korunması, tehlike altına girmemesi veya yok olmaması
konusunda daha da büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 19. ve 20. yüzyılda Türkiye’deki sekiz
endemik bitki türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır (Demirayak, 2002). Tıbbi ve
aromatik bitkilerin çevre düzenleme çalışmalarında kullanılması, ülkemiz için endemik olan
bazı türlerin korunması konusunda fayda sağlayacaktır.
Tıbbi–aromatik özellikli bitkiler yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdırlar. Kuraklığa
da dayanıklı olmaları nedeniyle kuraklık peyzajında kullanılabilirler. Ortam koşullarına
kolaylıkla adapte olabilir, fazla bakım istemezler, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdırlar. Bu
açıdan çim gibi yer örtücülerin dezavantajlarını taşımamakla beraber düzenlemelerde çimin
alternatifi olarak kullanılabilirler. Üretimleri diğer süs bitkilerine göre daha kolaydır. Yaprak ve
çiçek güzellikleri, bulundukları yeri kısa sürede kaplamaları gibi avantajlarının yanında şifa
verici özelliklerinden de faydalana bilinmeleri neden tıbbi aromatik bitki sorusunun
yanıtlarından biridir.
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Özet
Antik çağlardan bu yana bitkilerin tıbbi özellikleri güçlü antioksidan faaliyetleri nedeniyle
araştırılmaktadır (Patel ve ark., 2010). Çok çeşitli kaynakların biyolojik sistemleri içerisinde son derece
reaktif serbest radikaller ve oksijen türleri mevcuttur. Bu serbest radikaller nükleik asitleri, proteinleri,
lipidleri veya DNA’yı okside edebilmekte ve dejeneratif hastalıkların oluşumuna neden olabilmektedir.
Antioksidan bileşikler serbest radikalleri temizleyerek dejeneratif hastalıklara sebep olacak oksidatif
mekanizmayı önlemektedir (Prakash, 2001). Bitkilerin ürettiği ikincil metabolitlerin en önemli
gruplarından biri fenolik bileşiklerdir (Michalak, 2006). Fenolik bileşikler oksidasyona karşı stabilite
kazandıran önemli bileşikler olarak kabul edilmektedir (Maestri ve ark., 2006). Deve dikeni tohumları
antioksidan etkiye sahip fazla miktarda fenolik bileşikler içermektedir (Çağdaş ve ark., 2011).
Anahtar Kelimeler: Deve dikeni, serbest radikaller, antioksidan, oksidasyon, alternatif tıp
Determination of the Antioxidant Activity of Milk Thistle (Silybum marianum) Plant
Abstract
Since ancient times medicinal properties of plants have been investigated due to their potent
antioxidant activities (Patel et al., 2010). In biological systems from a wide variety of sources, highly
reactive free radicals and oxygen species are present. These free radicals may oxidize nucleic acids,
proteins, lipids or DNA and can lead to formation of degenerative disease. Antioxidant compounds
prevent oxidative mechanism that lead to degenerative diseases by scavenging free radicals (Prakash,
2001). One of the most important groups of secondary metabolites produced by plants is phenolic
compounds (Michalak, 2006). Phenolic compounds are accepted as important compunds in conferring
stability against oxidation (Maestri et al., 2006). Thistle seed contains large amounts of phenolic
compunds that have antioxidant effect (Çağdaş et al., 2011).
Keywords: Milk thistle, free radicals, antioxidant, oxidation, alternative medicine

Giriş
İnsan yaşamı açısından büyük önem taşıyan oksijen, metabolik olayların gerçekleşmesi
sırasında bazı ara ürünlere dönüşmektedir. Bu ara ürün olan serbest radikaller; nükleik asitlerin,
proteinlerin, lipidlerin veya DNA’nın oksidasyonuna neden olarak oksijenin toksik etkilerinden
sorumlu olmakla birlikte dejeneratif hastalıkların oluşumuna neden olabilmektedir. Çoklu
doymamış yağ asitlerince zengin olan gıdalar da oksidatif bozulmalara maruz kalmaktadır.
Oksidasyon sırasında hidroperoksit, karbonil bileşikler, aldehither, asitler, ketonlar, epoksitler
ve karbondioksit gibi toksik bileşikler oluşmaktadır. Lipid oksidasyonunu kontrol etmek için
uzun zamandır kullanılan sentetik antioksidanların birçok araştırmalar sonucunda insan
sağlığına olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple tüketicilerin ilgisi sentetik
antioksidanlardan, doğal ürünlere kaymıştır ve bitkiler ile baharatların antioksidan olarak
kullanımları gündeme gelmiştir. Bu doğal antioksidanlar üzerine yapılan birçok araştırma bazı
bitki ve baharatların antioksidan kapasitelerinin sentetik antioksidanlardan daha fazla olduğunu
göstermiştir (Çoban ve Patır, 2010). Antioksidan maddeler serbest radikalleri temizleyerek
dejeneratif hastalıklara sebep olacak oksidatif mekanizmayı önlemektedir (Prakash, 2001).
Bitkilerin ürettiği antioksidan özelliğe sahip en önemli ikincil metabolit gruplarından biri
fenolik bileşiklerdir (Michalak, 2006). Bu fenolik bileşikler oksidasyona karşı stabilite
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kazandıran önemli bileşikler olarak kabul edilmektedir (Maestri ve ark., 2006). Deve dikeni
tohumları antioksidan etkiye sahip fazla miktarda fenolik bileşikler içermektedir (Çağdaş ve
ark., 2011). Burada sunulan çalışmada deve dikeni bitkisinde Lowry metodu ile antioksidan güç
potansiyeli ölçümü ele alınmıştır.
Materyal ve Yöntem
Deve dikeni tohumları 2013 Eylül ayında Malatya’nın Doğanşehir Bölgesi’nden
toplanmıştır. Çalışmada 2 gr. toz haline getirilmiş deve dikeni tohumu kullanılmıştır. Toz haline
getirilmiş deve dikeni tohumları 20 ml suda çözdürülmüştür. Üç saat boyunca orbital
çalkalayıcıda tutulduktan sonra filtre kağıdından geçirilmiştir. Karşımın üstünde kalan kısım
sulu ekstre hazırlanması için doğrudan kullanılmıştır. Elde edilen sulu ekstrede protein ve
antioksidan güç çalışmıştır.
Protein Analizi
Protein analizinde Klasik Lowry yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem; spektrofotometrik
bir ölçüm yöntemi olan Lowry prensibi; fosfomolibdik asit ve fosfotungustitik asitin, Cu +²
protein kompleksi ile reaksiyonunun sonrasında oluşan mavi renkli kompleksin ölçümü şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu tepkimenin gerçekleşmesinde, proteinlerin triptofan ve tirozin içeren
bakiyeleri etkili olmaktadır. Lowry yönteminde, optik dansitesi (OD), spektrofotometrede, 700
nm dalga boyunda ölçülmekte ve elde edilen bu sonuç protein konsantrasyonları ile doğru
orantılı olmaktadır. Deneyde; A, B, C, D ve Folin–Ciocelteu reaktifleri kullanılmıştır.
A reaktifi, 0,5 gr CuSO45H2O ile 1 gr sodyum sitratın 100 ml distile suda çözülmesi
sonucu elde edilmektedir. B reaktifi 0,1 N 1 L NaOH içinde, 20 gr Na2CO3 çözülerek elde
edilmektedir. C reaktifi 1 ml A reaktifi ve 50 ml B reaktifi karıştırılarak elde edilmektedir. D
reaktifi, 10 ml Folin–Cioceltau reaktifine 10 ml distile su ilave edilerek hazırlanmaktadır.
Folin–Ciocelteu reaktifi için ise 700 ml distile suda, 25 gr sodyum molibdat (Na2MoO4–2H2O)
ve 100 gr sodyum tungstat (Na2WO4–2H2O) çözülmektedir. Daha sonra üzerine 100 ml derişik
HCL ve 50 ml fosforik asit (%85’lik) ilave edilmektedir. Bu karışım 10 saat süreyle hafif ateşte
kaynatılmaktadır. Kaynatma işleminin ardından, üzerine 150 gr lityum sülfat (Li 2SO4) ve 50 ml
H2O eklenmektedir. 3 damla brom damlatıldıktan sonra, karışım 15 dakika süre ile
kaynatılmaktadır. Soğutma işlemin ardından distile suyla 1 litreye tamamlanmaktadır. 10 dakika
oda sıcaklığında inkubasyondan sonra, 0,25 ml D reaktifi numune ve kör tüplerinde ilave
edilmektedir. Karışım tekrar 20–30 dakika kadar oda ısısında bekletilmektedir. Sonrasında
spektrofotometrede 700 nm dalga boyunda, kör ve numunenin absorbansı distile suya karşı
okunmaktadır. Bu deney için hazırlanan albümin standartlarının optik dansite değerlerinden
yararlanılarak çizilen standart grafiğinden faktör değeri 20 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda
protein konsantrasyonu (mg/ml)=((OD numune–OD kör) × 20 formülü ile hesaplanmaktadır.
Süperoksit Dismutaz (SOD) Tayini
Süperoksit radikallerini temizleme gücünün belirlenmesi amacıyla Süperoksit Dismutaz
(SOD) aktivitesi tayin edilmiştir. SOD enzimi, süperoksit radikalini substrat olarak
kullanmaktadır. Bu deneyin prensibi, ksantin oksidaz sistemi tarafından oluşturulan süperoksit
radikalinin ortamda bulunan NBT bileşiğini redüklemesi esasına dayanmaktadır. Reaksiyon
ortamına ilave edilirken, SOD enzimi oluşan süperoksit radikallerini ortamdan uzaklaştırarak,
aktivitesiyle doğru orantılı olarak NBT’nin redüksiyonunu engellemektedir. Redüklenmiş NBT
menekşe rengindedir ve spektrofotometre’de 560 mm dalga boyunca absorbans vermektedir.
Ortama SOD ilave edilerek bulunan absorbans değeri, enzimin ilave edilmediği kör deneyinin
absorbansıyla mukayese edilerek enzim aktivitesi hesaplanmaktadır.
Deneyde kullanılan ksantin oksidaz çözeltisi, 3,2 M, 1 ml amonyum sülfat içinde, 10 ml
KO çözdürülerek elde edilmektedir. CuCl2 çözeltisi, 100 ml distile suda 108 mg CuCl2
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çözdürülerek elde edilmektedir. Reaktif 1 hazırlamak için ise; 9,1 mg ksantin, 1 N NaOH’den
birkaç damla distile su içine damlatıldıktan sonra bu çözeltiye ilave edilerek çözülmektedir.
Daha sonra su ile hacim 200 ml’ye tamamlanmaktadır. 100 ml distile suda 25 mg EDTA
çözülmektedir. 100 ml distile suda 12,3 mg NBT çözülmektedir. 30 ml distile suda 30 mg sığır
albümini çözülmektedir. 60 ml distile suda 2,54 gr Na2CO3 çözülmektedir. Daha sonra bütün
çözeltiler birleştirilerek 490 ml hacme sahip Reaktif 1 elde edilmektedir. Bu deneyde SOD
enzim aktivitesi IU cinsinden verilmemektedir. Bunun yerine özel olarak tanımlanmış ünite
tarifi kullanılmaktadır. Buna göre; 1 ünite SOD aktivitesi, NBT’ nin redüklenmesini %50
oranında inhibe eden enzim miktarı olarak tanımlanmıştır. Kör ve numunelere ait absorbanslar
spektrofotometrede, 560 nm’de distile suya karşı okunduktan sonra, SOD aktivitesi yukarıda
verilen ünite tarifine göre hesaplanmıştır. Buna göre ‘Faktör’ değeri 20 olarak bulunmuştur.
Sonuç
Ksantine, ksantin oksidaz enzimi ilave edilip ürik asit elde edilmesi sonucu ortaya O 2
süperoksit radikali çıkmıştır. Ortama NBTH2 ekleyip O2’nin H2O2’ye dönüşümü sağlanmıştır.
Bu sırada NBTH2 ise NBT’ye oksitlenmektedir. Bu oksitlenmenin hız değeri 0.936 çıkmıştır.
Daha sonra kör üzerine NADH2 ve devedikeni sulu ekstresi eklenmiştir. Bundan kaynaklı
NBTH2’nin NBT’ye oksitlenme hızı azalmıştır ve numune değeri 0,493 olarak bulunmuştur.
1 ünite SOD aktivitesi, söz konusu oksitlenme hızını yani NBT’nin redüklenmesini %50
oranında inhibe eden enzim miktarıdır. Oksitlenme hız değeri olan 0.936’yı yarıya indirecek
değer olan 0,493 numune değerine oranlanması ile SOD aktivite değeri 8,19 U/ml olarak
bulunmuştur. Bu çalışmada 2 gr deve dikeni tohumu kullanılması nedeniyle 1 ml’deki deve
dikeni tohumu 0,1 gr’a tekabül etmektedir. Bu nedenle aktivite değeri 81,9 U/g olarak
hesaplanmıştır.
Deve dikeni bitkisinin ve içerdiği antioksidan bileşen olan silmarinin insan sağlığına
etkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların çoğu ile uyumlu olarak bu
çalışmadan elde edilen bulgular da devedikeninde yüksek oranda antioksidan güç olduğunu
göstermektedir.
Deve dikeni silmarin kompleksinin biyolojik olarak en aktif bileşeni %50–70 oranında
silibindir (Hudson, 2014). Antioksidan etki tıbbi bitkilerin kullanıldığı alternatif tıp açısından
büyük bir öneme sahiptir. Özellikle karaciğer hastalıklarının tedavisinde, deve dikeni bitkisi
silibinin oksidasyonu engelleyen koruyucu etkisinden dolayı kullanılabilmektedir. Deve dikeni
bitkisinin alternatif tıpta kullanım alanlarının detaylandırılması için bu konuda daha ayrıntılı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Chenepodium botrys L. Bitkisi Üzerine Fitokimyasal Bir Araştırma
Cengiz Sarıkürkcü¹–*, Mehmet Sabih Özer²
¹Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Isparta
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Özet
Bu çalışmada, Isparta il sınırları içerisinden toplanan Chenepodium botrys L. bitkisi uçucu yağının
kimyasal içeriğinin belirlenmesinin yanı sıra farklı çözücü özütlerinin (su ve etanol) fitokimyasal
bileşiminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca hem bu özütlerin hem de bitki uçucu yağının enzim
inhibitör aktiviteleri de belirlenmiştir.
C. botrys bitkisinin su ve etanol özütlerinin fenolik bileşik içeriği RP–HPLC–DAD ile belirlendi.
Ana bileşen olarak su özütünde benzoik (16.01 mg/g özüt) ve ferulik asit (1.18 mg/g özüt); etanol özütünde
ise benzoik asit (0.85 mg/g özüt) ve p–hidroksi benzoik asit (0.19 mg/g özüt) belirlendi. Bitki uçucu yağının,
etanol ve su özütünün antitrosinaz enzim aktiviteleri sırasıyla; 29.39, 30.66 ve 44.06 mg kojik asit
eşdeğer/g örnek olarak tespit edildi. Ayrıca uçucu yağ ve çözücü özütlerinin antikolinesteraz enzim
aktiviteleri de yapılmıştır. Bitki uçucu yağının kimyasal içeriği GC ve GC–MS ile karakterize edildi. Ana
bileşen olarak elemol (%24.86) ve β–elemen (%22.73) belirlendi. Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak,
hem bitki uçucu yağının hem de her iki özütün de çeşitli enzim inhibitör testlere karşı in vitro kayda değer
bir aktivite gösterdiği açıktır. Bu nedenle bu bitkinin uçucu yağının, etanol ve su özütlerinin kozmetik,
gıda ve ilaç endüstrileri için kolay elde edilebilir doğal bir antioksidan kaynağı olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Chenepodium botrys, uçucu yağ, antitrosinaz, HPLC, GC, GC–MS

268

Kazdağlarında Yayılış Gösteren "Thymus pulvinatus Celak" Türünde
Uçucu Yağ Oranı ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma
Cenk Paşa*, Züleyha Özer Sağır, Selami Selvi
Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü,
Altınoluk, Edremit/Balıkesir
*cpasa@balikesir.edu.tr
Özet
Bu araştırmada, 2013 yılında Kazdağlarında (Balıkesir–Edremit) yayılış gösteren Thymus
pulvinatus Celak türünün uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla, Thymus pulvinatus türünün uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenleri tespit edilmiştir.
Elde edilen verilere göre; Thymus pulvinatus türünün tam çiçeklenme dönemine ait uçucu yağ
oranı %1.01 olarak belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşenleri bakımından ise; borneol (%30.7), camphene
(%11.8), α–cubebene (%10.4), 2–methyl–decane (%7.4) ve α–pinene (%2.4) olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Thymus pulvinatus, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşeni
A Research of Essential Oil Content and Composition in Thymus pulvinatus Celak Species Growing
Wild in Ida
Abstract
This research was carried out to determine in 2013 growing seasons Mount Ida (Balıkesir–
Edremit) in Thymus pulvinatus Celak types of components of essential oil content and essential oil
components were investigated.
According to the data obtained, Thymus pulvinatus species essential oil content of in full bloom
(1.01%) was obtained. Results of essential oil components; borneol (30.7%), camphene (11.8%), α–
cubebene (10.4%), 2–methyl–decane (7.4%) ve α–pinene (2.4%) were determined.
Keywords: Thymus pulvinatus, essential oil content, essential oil components

Giriş
Lamiaceae familyasının üyeleri tıp, eczacılık, parfümeri, kozmetik ve gıda sanayinde
kullanılması nedeniyle ekonomik ve tıbbi öneme sahiptir. Thymus türleri Akdeniz orijinli uçucu
yağ içeren, çalı formunda çok yıllık bitkilerdir (Saez, 2001). Dünyada 215’ten fazla, Türkiye’de
ise 20 tanesi endemik olmak üzere 39 Thymus türü bilinmektedir (Davis, 1988). Pek çok
Thymus türünün toprak üstü kısımları halk arasında çay olarak veya tıbbi amaçlarla
kullanılmakta, ayrıca birçok preparatın bileşimine girmektedir (Alan ve Koca, 2007).
Farmakolojik ve biyolojik özelliklerinden dolayı tıbbi amaçlı kullanımı oldukça yaygındır
(Arslan ve ark, 2011). Thymus türlerinden elde edilen uçucu yağ diüretik, dijestif, analjezik,
antibiyotik, antitussif, karminatif, antihelmintik, fungusit, antioatimatik, ekspektoran,
antispazmatik, antiseptik ve antibakteriyel etkilerinden yararlanılmaktadır (Baytop, 1984; Sezik
ve Saraçoğlu, 1988; Tanker ve İlisulu, 1981).
Bu araştırmanın amacı, Kazdağlarında yayılış gösteren "Thymus pulvinatus" türünde
uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenlerinin tespit etmektir.
Materyal ve Yöntem
Bu araştırmada, bitkisel materyal olarak Thymus pulvinatus türü kullanılmıştır. Thymus
pulvinatus Celak türü 2013 yılında Kazdağları’ndan (B1 Balıkesir: Edremit, Kazdağı, Sarıkız
tepesi, N: 39 42’03’’ E: 026 50’12’’, 1700 m) toplanmıştır.
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Araştırmanın yapıldığı deneme yerinin toprak analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1’in incelendiğinde deneme yerinin toprağının “kumlu”, “tuzsuz”, “kireçli”, organik
maddece “düşük”, potasyum yönünden “fazla” ve fosfor yönünden “yeterli” yapıda olduğu
tespit edilmiştir (Ülgen ve Yurtsever, 1995).
Denemede örneklemeler, tam çiçeklenme döneminde yapılmıştır. Bitkiler araziden
budama makası vasıtasıyla kesilerek toplanmıştır. Toplanan türlerin teşhisi yapıldıktan sonra,
laboratuar koşullarında kurutulmuştur. Thymus pulvinatus türüne ait kurutulmuş materyalden 50
gr numuneler alınarak hidrodistilasyon yöntemi ile klevenger aparatında 4 saat kaynatılarak
uçucu yağ eldesi sağlanmıştır. Daha sonra elde edilen uçucu yağın yüzde miktarı hesaplanmıştır.
Örneklerin uçucu yağ bileşenlerinin tespiti TÜBİTAK UME Kimya Laboratuarında
bulunan Thermo Electron Trace 2000 GC model Gaz Kromatografisi ve Thermo Electron DSQ
Quadrupole Kütle Spektrometresi ile yapılmıştır.
Çizelge 1. Deneme yerinin toprak analiz sonuçları*
Fiziksel Analizler
Kum
Silt
Kil
pH
(%)
(%)
(%)
0–30
70
21
9
6.9
Edremit
(Kazdağları–Sarıkız tepesi) 30–60
61
18
21
7.2
* Toprak analizleri Çözüm Laboratuar Hizmetleri tarafından yapılmıştır.
Lokasyon

Derinlik
(cm)

Kimyasal Analizler
Kireç Tuzluluk Organik
(%)
(%)
madde
0.94
0.09
1.2
0.81
0.21
0.6

P
kg/

da

8.6
5.3

K
kg/

da

35.2
54.2

Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Thymus pulvinatus Celak türünün tam çiçeklenme dönemine ait uçucu yağ oranı %1.01
olarak belirlenmiştir. Uçucu yağ oranı bakımından bulgularımız, Azaz ve ark. (2004), Raal ve
ark. (2004) ve Arslan ve ark. (2011) nın bulguları ile paralellik göstermektedir. Uçucu yağ
bileşeni sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 incelediğinde, uçucu yağ bileşenleri bakımından borneol (%30.7), camphene
(%11.8), α–cubebene (%10.4), 2–methyl–decane (%7.4), 1.8–cineole (%5.2), thymol (%3.4), α–
pinene (%2.4), linalool (%2.4), p–cymene (%1.9), caryophyllene (%1.8), trans–sabinene
hydrata (%1.7), gama–cadinene (%1.6), carvacrol (%1.1) ve γ–terpineol (%0.9) tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçlarımız Baser (1995) ve Azaz ve ark. (2004) nın bulguları ile paralellik
göstermektedir.
Çizelge 2. Thymus pulvinatus Celak türünün tam çiçeklenme döneminde içerdiği uçucu yağ bileşenleri
Bileşikler
borneol
camphene
α–cubebene
2–methyl decane
1.8–cineole
Thymol
Terpinen–4–ol
α–pinene
Lianool
p–cymene
Caryophyllene
Trans–saabinene hydrata
gama–cadinene
carvacrol
γ–terpineol
α–terpineol

Thymus pulvinatus Celak (%)
30.7
11.8
10.4
7.4
5.2
3.4
2.8
2.4
2.4
1.9
1.8
1.7
1.6
1.1
0.9
0.3
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Antineoplastik
Özellikleri
Belgin Coşge Şenkal*, Cennet Yaman
Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Yozgat
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Özet
Günümüzde ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında kanser, koroner kalp hastalıklarından sonra
ikinci sırada yer almaktadır. Vücuttaki her hangi bir dokunun anormal büyümesine neoplazm, tümör veya
ur denilmektedir. Tümör hücrelerinin gelişimini önleyen ilaçlar ise antineoplastik ilaçlar olarak
bilinmektedir. Kanser türlerine kaşı kemoterapi uygulamalarında kullanılan ilaçlar yalnız kanser
hücresine toksik etkide bulunmayıp, sağlıklı hücreleri de tahrip etmektedir. Bu tip ilaçlar hasta
bünyesinde bağışıklık yapabildiği gibi, ölümle sonuçlanabilen yan etkiler de gösterebilmektedir. Dünya
genelinde kanser türlerine karşı alternatif tedavi yöntemi olarak bitkisel kökenli kimyasallarla tedavi
olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tıbbi ve aromatik
bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve sahip oldukları bazı bileşenler (d–limonene, perilil alkol, geraniol,
karveol, farnesol, nerolidol, β–citronellol, linalool, menthol, karvakrol, thymoquinone vb) antikanser
(antitümör) özellik sergilemektedir. Örneğin, geraniol’un kültüre alınmış çeşitli tümör hücrelerinin
büyümesini önlediği, perilil alkol’ün ise kolon tümörlerinde apoptozisi artırdığı bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antineoplastik, antikanser, uçucu yağ
Antineoplastic Properties of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants
Abstract
Nowadays, cancer among fatal diseases is in the second place after the coronary heart diseases.
Abnormal growth of any tissue in the body is called as neoplasm or tumor. Drugs that inhibit the growth
of tumor cells are known as antineoplastic drugs. The drugs used in chemotherapy against types of cancer
are toxic effect not only on cancer cell, and destroy but also in healthy cells. The patient’s body can
immunize against these types of drugs, and also they can demonstrate fatal side effects. The researches
have continued intensively on the possibilities of treatment against the cancer types in the worldwide.
Some of their components (d–limonene, perillyl alcohol, geraniol, carveol, farnesol, nerolidol, β–
citronellol, linalool, menthol, carvacrol, thymoquinone etc.) and the essential oils from medicinal and
aromatic plants exhibit anticancer (anti–tumor) properties. For example, it was reported that geraniol
prevented the growth of several tumor cells, and perillyl alcohol increased apoptosis in the colon tumors.
Keywords: Antineoplastic, anticancer, essential oil

Giriş
Günümüzde ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında kanser, koroner kalp hastalıklarından
sonra ikinci sırada yer almaktadır (Büyükbingöl 2009). Kanser, anormal hücre çoğalması ile
ilişkili çeşitli sınıf hastalıklar için kullanılan bir terimdir. Kanserin gelişmesine neden olan temel
değişiklik kanser hücrelerinin sürekli ve kontrolsüz olarak çoğalmasıdır. Söz konusu hücreler,
hücrenin yaşam döngüsünü kontrol eden sinyallere doğru tepkiyi göstermezler. Kontrolsüz bir
şekilde çoğalıp bölünmeyi sürdürürler. Bu hücreler normal doku ve organları istila ederek tüm
vücuda yayılırlar. Hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkan hücre topluluklarına
tümör veya neoplazm denir. İyi huylu olarak ifade edilen tümörler bir yerde büyümelerini
sürdürürler ve diğer dokuları istila etmezler. Buna rağmen kötü huylu tümörler çoğalmaya
devam ederken, yakındaki dokuları da işgal ederler ve bu durum metastaz olarak adlandırılır. Bu
tip tümörler kan ve lenf damarları yoluyla vücudun farklı bölgelerine giderek kontrolsüz yeni
hücre büyüme merkezleri oluştururlar. Bu anormal hücreler hangi organdan kökleniyorsa
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hastalık buna göre isimlendirilir (akciğer kanseri, lenf kanseri gibi) (Bozcuk, 2005; Yanaroğlu,
2011).
Kanserli hastalar cerrahi, radyasyon ya da kemoterapi ile tedavi edilmektedir.
Kemoterapide kullanılan tümör hücrelerinin gelişimini önleyen ilaçlar (antikansorejen
bileşikler) antineoplastik ilaçlar olarak bilinmektedir.
Antineoplastik İlaçların Etkileri
Kemoterapide kullanılan ilaçlar kanser hücrelerine öldürücü etkide bulunurken, aynı
zamanda normal hücreleri de olumsuz şekilde etkilemektedir. Antineoplastik bir ilaç vücuda
girdiğinde birçok dokuda hücrelerle etkileşim gerçekleştirmektedir. Normal hücreler
antineoplastik ilaçlara maruz kaldıklarında ya ölürler ya da fonksiyonlarını gerçekleştiremezler.
Bununla birlikte, kanserli hastalarda kullanılan antineoplastik ilaçlara karşı direnç
oluşabilmektedir (Karaca, 2008). Kemoterapi uygulanan hastaların %80’ni iyileşirken,
%20’sinde ya antineoplastik ilaçlara karşı direnç oluşmakta ya da bu ilaçların ölümcül etkisi
ortaya çıkmaktadır (Korkmaz, 2002). Söz konusu bu ilaçların yan etkilerinden bazıları Çizelge
1’de sunulmuştur.
Antineoplastik ilaçların istenmeyen bu yan etkileri, kanserli hastaların tedavisinde
kullanılabilecek alternatif ilaçlar konusunu gündeme getirmiştir. Bu alternatifler arasında yer
alan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar üzerine yoğun araştırmalar
yürütülmektedir.
Çizelge 1. Antineoplastik ilaçların bazı yan etkileri (Büyükbingöl, 2009)
1–Kemik iliği depresyonu
2–Mesane fibrozisi
3–Hücre karsinoması
4–Saç kaybı
5–Sterilite
6–Testiküler atrofi
7–Ovaryum fibrozisi
8–Hemorarjik sistit
9–Bulantı, Kusma
10–Nörolojik toksisite
11–Yürümede zorluk çekme
12–Güçsüzlük
13–Sinirlerin dejenerasyonu
14–Öldürücü karaciğer hasarı
15–Miyelosüpresyon (kemik iliğinin yok edilmesi ya da
yıkılması)

16–Lökopeni (kanda bulunan lökosit sayısının azalması)
17–Anemi
18–Nöbet geçirme
19–Kalp hasarı
20–Baş dönmesi
21–Ateş
22–Pnömoni (zatürre)
23–Hipokolestromi
24–Özofajit (yemek borusu iltihabı)
25–Ülserasyon (deri ve mukoza yüzeyinde doku kaybı)
26–Göğüs ağrısı
27–Abdominal ağrılar
28–Böbrekler üzerine ciddi etkiler
29–İştahsızlık
30–Sağırlık

Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar, aromatik bitkilerin özel doku ve organlarında (salgı tüyleri, salgı cepleri,
salgı kanalları vb.) sentezlenen sekonder metabolitlerdir. Uçucu yağlar bitkilerin yaprak, çiçek,
gövde, kök, rizom, meyve kabuğu ve tohum gibi organlarında bulunur. Genellikle renksiz veya
açık sarı renkli olan uçucu yağların yoğunluğu 1’in altında olup, kuvvetli kokuları vardır. Uçucu
yağlarda özellikle monoterpen (thujon, karvakrol, linalool vb.) ve bazı seskiterpen (örneğin
farnesol kanser tedavisinde kemoterapinin yan etkilerini azaltan bir seskiterpendir) bileşikler
bulunur. Bir bitkiden elde edilen uçucu yağın karakteristik kokusu o uçucu yağı oluşturan
bileşikler tarafından belirlenmektedir (Baydar, 2009). Bununla birlikte söz konusu bu
bileşenlerin kompozisyonu bitkinin genotipine, kullanılan organına, toplama zamanına,
yetiştirildiği/yetiştiği iklim ve toprak koşullarına, uygulanan kültürel işlemlere (sulama,
gübreleme vb.) göre değişebilmektedir.
Uçucu yağlar aromatik bitkilerden destilasyon (su, buhar vb.), ekstraksiyon ve presleme
gibi yöntemlerle elde edilmektedir.
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen uçucu Yağların Antineoplastik
Özellikleri
Dünya genelinde kanser türlerine karşı alternatif tedavi yöntemi olarak bitkisel kökenli
kimyasallarla tedavi olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Bitkiler antineoplastik özelliği bilinen birçok ilacın hammaddesini
oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, son yıllarda özellikle kanser tedavisinde öne çıkan
sekonder metabolitlerin endüstriyel değerinde büyük artışlar olmuştur. Örneğin Taxus brevifolia
bitkisinden elde edilen elliptisin alkaloitinden Taxol adıyla, Camptotheca accuminate
bitkisinden elde edilen kamptothesin alkaloidinden Topotecan adıyla ticari olarak satılan kanser
ilaçları üretilmiştir. Ayrıca Catharantus roseus bitkisinden elde edilen vinkristin ve vinblastin
de en iyi bilinen antineoplastik ajanlardır (Mantle, 2000; Baydar, 2009).
Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve sahip oldukları bazı bileşenler
(d–limonene, perilil alkol, geraniol, karveol, farnesol, nerolidol, β–citronellol, linalool, menthol,
karvakrol, thymoquinone vb.) antikanser (antitümör) özellik sergilemektedir. Örneğin,
geraniol’un kültüre alınmış çeşitli tümör hücrelerinin büyümesini önlediği, perilil alkol’ün ise
kolon tümörlerinde apoptozisi (Gelişmiş organizmalarda hücreler arası ilişkilerin gereği olarak
gereksinim duyulmayan ve fonksiyonları bozulan hücrelerin, çevreye zarar vermeden programlı
ölümüne apoptoz denir) artırdığı bildirilmektedir (Başer ve Buchbauer, 2010). Tıbbi ve
aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar üzerine yapılan araştırma sonuçlarından bazıları
Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların antineoplastik özellikleri
Tür

Uçucu yağın
elde edildiği
organ

Uçucu yağın ana bileşeni/bileşenleri

Herba

Nigella sativa

Tohum

Thymoquinone

Origanum onites

Herba

Carvacrol

Melissa officinalis

Herba

Croton flavens

Yaprak

Viridiflorene (%12.2), Germacrone
(%5.3), (E)–γ–Bisabolene (%5.3), β–
Caryophyllene (%4.9)

Herba

Carvacrol

Salvia libanotica

Kökler
Herba

Cyperus rotundus
Croton regelianus
Linderia
strychnifolia
Laurus nobilis
Origanum syriacum
Origanum vulgare
Salvia triloba
Salvia libanotica

Yaprak
Yaprak
Yaprak
Herba
Herba
Herba
Herba

Kaynak

Allahverdiyev ve
ark, (2001)
Badary ve ark.
Antineolplastik
(2000), Ali ve
aktiviteye sahip
Blunden (2003)
Zeytinoğlu ve
Antitümör aktiviteye
ark, (2003), İpek
sahip
ve ark, (2003)
A549, MCF–7, Caco– De Sousa ve ark,
2, HL–60, K562
(2004)

–

Melissa officinalis

Thymus
broussonettri
Aristolochia
mollissima

Etkili olduğu kanser
hücre hattı*
Hep–2

–

A549, DLD–1

Sylvestre ve ark,
(2006)

M’Barek ve ark,
(2007)
ACHN, Bel–7402, Hep Yu ve ark,
–
G2, HeLa
(2007)
Itani ve ark,
Linalyl acetate, terpeniol ve Camphor HCT–116
(2008)
cyperene, α–cyperone, isolongifolen–5–
Kilani ve ark,
L1210
one, rotundene, cyperorotundene
(2008)
HL–60, HCT–8, SF– Bezerra ve
ascaridde
295
ark,(2009)
Yan ve ark,
–
A549, HeLa, Hep–G2
(2009)
1,8–Cineol (%40.91)
Carvacrol (%47.10)
Al–Kalaldeh ve
MCF7
ark, (2010)
Trans–sabinene hydrate (%27.19)
1,8–Cineol (%45.16)
Antitümör aktiviteye Hassan ve ark,
α–Terpineol
sahip
(2010)
IGR–OV1
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Tür

Uçucu yağın
elde edildiği
organ

Uçucu yağın ana bileşeni/bileşenleri

Heracleum persicum
ve Cinnamomum
zeylanicum

–

–

Lindera umbellata

Yaprak

Kaynak

Antitümör aktiviteye
sahip

Noudeh ve ark,
(2010)

HT–29

Akrout ve ark,
(2011)

α–, β– ve γ–Eudesmol

HCT–8, HL–60,
MDA–MB–435 ve
SF–295

Britto ve ark,
(2012)

linalool

HL–60

Maeda ve ark,
(2012)

Artemisia campestris
Guatteria friesiana

Etkili olduğu kanser
hücre hattı*

Acorenone B (%16.72 ve %25.80), (+)–
Cycloisosativene (%14.94 ve %12.40),
Euphorbia
Herba ve
Lin ve ark,
3a–hydroxy–5b–Androstane (%10.62 ve Caco–2
macrorrhiza
Kökler
(2012)
%5.52), Copaene 8%4.13 ve %4.65), β–
cedrene (%8.40 ve %7.98, sırasıyla)
Rosmarinus
1,8–cineole (%27.23), α–pinene
SK–OV–3, HO–8910 Wang ve ark,
Herba
officinalis
(%19.43) ve β–pinene (%6.71)
ve Bel–7402
(2012)
Patchoulene (%13.55), (E)–
Caryophyllene (%11.36), –Pinene
OVCAR–8, NCI–
Fontes ve ark,
Guatteria pogonopus Yaprak
(%10.37), Germacrene D (%6.72),
H358 ve PC–3
(2013)
Bicyclogermacrene B (%4.69)
γ–Muurolene (%0.60–17.99), δ–
Cadinene (%1.15–13.45), Germacrene B
(%3.22–7.31), α–Copaene (%3.33–
Antitümör aktiviteye Quintans ve ark,
Xylopia laevigata
Yaprak
5.98), Germacrene D (%9.09–60.44),
sahip
(2013)
Bicyclogermacrene (%7.00–14.63) ve
(E)–Caryophyllene (%5.43–7.98)
*Hep–2: gırtlak kanseri, A549: küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, MCF–7: meme adenokarsinomu hücre dizisi,
Caco–2: kolon adenokarsinomu, HL–60: lösemi, K562: eritrolösemi dizisi, DLD–1: kolon adenokarsinomu, IGR–
OV1: over kanseri, Bel–7402: karaciğer karsinoma hücreleri, Hep–G2: insan karaciğer hücre dizisi, HeLa: serviks
adenokarsinomu, HCT–116: insan kolorektan kanser hücreleri, L1210: lösemi hücreleri, HCT–8: insan iloececal
adenokarsinoması, SF–295: glioblastoma, HT–29: kolon karsinoma hücreleri, MDA–MB–435: göğüs kanseri hücre
dizini, SK–OV–3 ve HO–8910: insan ovaryan kanser hücre hatları, OVCAR–8: ovaryan karsinoma hücre hattı, NCI–
H358: akciğer kanseri, PC–3: prostat kanseri.

Sonuç
Kanser tedavisinde karşılaşılan ciddi sağlık problemleri, alternatif ilaçlar bulma konusunu
gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren uçucu yağların ve/veya
onların ana bileşenlerinin antitümör özellikleri gittikçe artan bir ilgi kazanmıştır. Dünyanın
birçok ülkesinde bu konuda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Yapılan araştırmaların büyük
bir kısmından umut verici sonuçlar alınmış olması, gelecekte uçucu yağların kanser tedavisinde
kullanılabileceğinin bir göstergesidir.
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Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tarımında Mekanizasyon Olanakları
Çiğdem Sönmez¹–*, Zeynep Dumanoğlu², Hülya Okkaoğlu³, Ayşe Özge Şimşek¹
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Özet
Çok eski çağlardan beri çeşitli amaçlarla kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler yakın zamana kadar
sadece doğadan toplamalarla karşılanmaktaydı. Bu kontrolsüz toplamalar sonucunda bitki tür ve çeşitliliği
genetik erozyona uğramaktadır. Bu bitkilere duyulan ihtiyacın giderek artması, standart kalitede ürün
bulunmasındaki güçlükler, bitki çeşitliliğinin azalması vb. nedenler, tarımının yapılmasını zorunlu hale
getirmektedir. Özellikle önemli ihraç payına sahip olan bu bitkilerin geniş alanlarda üretimine duyulan
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca tıbbi bitkilerin tarımının yeterince bilinmemesi, ekim–dikim–
hasat işlemlerinin insan gücüne dayanması, tohumları küçük olan bu bitkilerin ekimde ve diğer kültürel
işlemlerde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle ülkemiz için ticari anlamda büyük öneme sahip
tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında ekimden–hasata kadar tüm aşamalarda zaman ve iş gücü tasarrufu
sağlayacak mekanizasyon işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada önemli tıbbi bitkilerin
tarımında mekanizasyon olanakları irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi aromatik bitkiler, ekim, dikim, mekanizasyon
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Bergamot (Citrus bergamia) Esansının Uçucu Yağ Bileşimi
Demet Yıldız Turgut*, Muharrem Gölükcü, Ramazan Toker, Haluk Tokgöz
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 Antalya
*dyturgut@hotmail.com
Özet
Turunçgiller dünyada üretim ve tüketimi en fazla yapılan meyvelerdendir. Meyve suyundan reçele
birçok alanda değerlendirilmekte, bunun yanında kabukları da uçucu yağ üretiminde kullanılmaktadır. Bu
grup içerisinde en yaygın üretimi yapılan kabuk yağlarından birisi de bergamot kabuk yağıdır. Genellikle
kozmetik sektöründe yaygın kullanım alanına sahip bu yağın, çoğunlukla soğuk pres veya
hidrodistilasyon yöntemi ile üretildiği ifade edilmektedir. Uçucu yağlar gıda, ilaç, kozmetik, temizlik gibi
farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Özellikle bergamot kabuk reçeli üretim aşamasında kabuk rendesi
olarak ortaya çıkan atıklar uçucu yağ üretiminde değerlendirilmektedir. Böylece ürüne ek bir katma değer
kazandırılmaktadır. Çalışma kapsamında bergamot reçeli üretim aşamasında elde edilen atık kabuk
rendeleri bergamot esansı olarak isimlendirilen uçucu kabuk yağı üretiminde değerlendirilmiştir. Elde
edilen esansın en önemli uçucu yağ bileşenleri GCMS–FID ile tespit edilmiştir. Toplam 25 bileşenin
tespit edildiği çalışmada bileşenlerin büyük bir kısmı monoterpenlerden oluşmaktadır. Analiz edilen
esansta; linalool (%30.59), limonen (%28.13), linalil asetat (%23.65), gama–terpinen (%4.03), beta–pinen
(%2.15), beta–citral (%1.14) ve beta–bisabolen (%1.13) yüksek oranda bulunan bileşenlerdir. Bunlar
toplam uçucu bileşenlerin %90’ından fazlasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bergamot esansı, Citrus bergamia, uçucu yağ bileşimi
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Mayıs (Tıbbi) Papatya’sının (Matricaria recutita L.) Türkiye Tıbbi ve
Aromatik Bitki Tarımı İçin Yeri ve Önemi
Doğan Arslan¹–*, Emine Bayram²
¹Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
²Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, İzmir
*darslan23@hotmail.com
Özet
Ülkemizde adi papatya, tıbbi papatya veya babunç olarak da bilinen Mayıs papatyasının
(Matricaria recutita L.) vatanı Güney ve Doğu Avrupa ile Ön Asya’dır. Bu bitki Asteraceae
familyasından olup, bu familyada 1100 cins ve 20.000’nin üzerinde tür tanımlanmıştır. Matricaria
genusuna ait bitkiler genellikle Avrupa, Asya, Amerika, Kuzey ve Güney Afrika’nın ılıman bölgelerinde
doğal olarak bulunmaktadırlar. Ülkemizde Matricaria cinsine ait 4 tür mevcuttur. Mayıs papatyası uçucu
yağında bulunan en önemli maddeler kamazulen ve bisabolol oksitlerdir. Ülkemizde mayıs papatyası ile
ilgili yapılan çalışmalar hem agronomik anlamda hem de flora taraması yönünden yetersizdir. Şimdiye
kadar yapılmış olan az sayıda ki çalışmada da uçucu yağ kalitesi yüksek olan bir popülasyona
rastlanılmamıştır. Yurdumuzda aktarlarda satılan ve daha çok bitki çayı yapımında kullanılan mayıs
papatyası çiçeklerinden elde edilen ekstraklardan beşeri ilaç sanayinde, kozmetikte faydalanılmaktadır.
Ülkemizde bitkinin yetiştiriciliği tam anlamıyla yapılmamaktadır. Sadece son yıllarda çok büyük
sayılamayacak alanlarda meraklı ve yeniliklere açık üreticiler tarafından üretimine başlanmış olup henüz
bunlarla ilgili sağlıklı veriler de oluşmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mayıs papatyası, Matricaria recutita L., uçucu yağ, herba, üretim
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Doğadan Yoğun Olarak Toplanan Pazar Payı Yüksek Olan Önemli Tıbbi ve
Aromatik Bitkilerin Risk Durumları
Emine Aydın¹–*, Çiğdem Yurum², Kudret Kevseroğlu², Fatih Seyis¹
¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri
Bölümü, 53100 Rize
²Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 55100 Samsun
*emine.aydin@erdogan.edu.tr
Özet
Dış satımda önemli bir pazara sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin birçoğu halen yoğun bir
şekilde doğadan toplanarak ihraç edilmektedir. Bir çok türe ev sahipliği yapan ülkemiz halen bitkileri
kültüre alınması ve yetiştiriciliğinin yapılması hususunda etkili değildir ve ya çok az tıbbi ve aromatik
bitkinin üretimini yapmaktadır. Ülkemiz dış pazarında 15’e yakın tıbbi ve aromatik bitkinin etkin olduğu
ve bu bitkilerin birçoğunun doğadan toplandığını düşündüğümüzde hiç şüphesiz ki bu bitkilerin giderek
doğadan yok olmaları kaçınılmaz olacaktır. Yoğun bir şekilde ihracatını yapmış olduğumuz tıbbi
bitkilerin doğadan yok olma risklerinin oranlarına bakıldığında ; %9,44’ü (CR) çok tehlikede, %14,17’si
(EN) tehlikede, %21,25’i (VU) zarar görebilir, %22,83’ü (LR lc) en az endişe verici, %16,5’i (LR cd)
koruma önlemi gerektirir, %10,23’ü (LR nt) tehdit altına girebilir ve %3,14’ü ise (DD) yeterli veri yoktur
şeklindedir. Özellikle Thymus (8 takson), Saturaje (2 tür), Origanum (1 tür) ve meyan (1 tür)’nın türleri
her an doğadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, doğa, toplama
Risk Status of Important Medicinal and Aromatic Plants Collected Intensive From the Nature and
Displaying a High Market Share
Abstract
Most of medicinal and aromatic plants possessing an important role in export are still exported via
extensive collecting from the nature. Our country householder of many species is still not capable of
cultivating this species or only the cultivation a few medicinal and aromatic plants are in progress. İf we
consider that nearly 15 plant species are important in the country export we can imagine that these plants
will get lost if the collecting procedure will go on. İf we look at the ratio of endangered medicinal plants
collected from the nature; 9,44% are critically endangered (CR), 14,17% endangered (EN), 21,25%
vulnarable (VU), 22,83% low risk least concern (LR lc), 16,5% lower risk conservaton dependent (LR
cd), 10,23% low risk near threatened (LR nt) and 3,14% data deficient (DD). Specially some species of
Thymus (8 takson), Saturaje (2 species), Origanum (1 species) and liquorce plant (1 species) are
endangered in the nature at any time.
Keywords: Medicinal and aromatic plant, nature, collecting

Giriş
Son zamanlarda besin takviyeleri, bitkisel çay, tat ve çeşni olarak tüketimi gerek
yurdumuzda ve gerekse Dünya’da hızlı bir şeklide artmaktadır. Buna dayanarak yukarıda
belirtilen tüketim alanlarında da irili ufaklı sanayiler kurulmuştur. Bu işletmeler ürün kalitesi,
paketleme ve muhafaza gibi konularda Dünya standartlarına uygun ürünler üretmektedirler. Bu
ürünlerin 12 tanesinin Türk standartları enstitüsü tarafından standartları bulunmaktadır.
Dünya’da 50.000 ila 70.000 arasında bitki türünün modern ve geleneksel tıpta kullanıldığı
bilinmektedir. Kozmetik ve botanik endüstrisinin de kullandığı bitki türleri bu sayıya dahil
değildir. Ülkemizdeki geniş iklim ve topografya yelpazesinin bir göstergesi olarak; Akdeniz,
Avrupa–Sibirya ve İran–Turan olmak üzere bitkinin üç coğrafya bölgesi bulunmaktadır (Tan,
2010). Bu bölgelerin her biri kendi endemik türlerine ve doğal ekosistemlerine sahiptir. Dış
satımda önemli bir pazara sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin birçoğu halen yoğun bir şekilde

281

doğadan toplanarak ihraç edilmektedir. Bir çok türe ev sahipliği yapan ülkemiz halen bitkileri
kültüre alınması ve yetiştiriciliğinin yapılması hususunda etkili değildir ve ya çok az tıbbi ve
aromatik bitkinin üretimini yapmaktadır. Ülkemizde 15 tıbbi ve aromatik bitkinin dış satımda
yoğun bir şekilde söz sahibi olduğu söylenebilir.
Türkiye’nin ihracatında önemli olan 15 bitkinin ihracat değeri, 2001 yılında 52 milyon
dolar olarak gerçekleşmişken, 2012–2013 yılında 134–150 milyon dolar seviyesine yükselmiştir
İhraç ettiğimiz ürünler sırasıyla; kekik yaprağı, defne yaprağı, kapari tomurcuğu, kimyon
meyvesi, keçi boynuzu meyvesi ve diğerleri olarak devam etmektedir. Tıbbi bitki ihracatı yapan
110 ülke arasında Türkiye 18. sırada bulunmaktadır. Türkiye, Doğu ve Güney Doğu Avrupa
ülkeleri arasında ise ihracatta 5. sırada iken, ithalatta 8. sırada yer almıştır (TÜİK, 2013).
Çizelge:1 Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkilerine ait ihracat rakamları (TÜİK, 2013)
Yıllar
2010
2011
2012
2013
Bitki adları Miktar (ton) Değer (1000$) Miktar (ton) Değer (1000$) Miktar (ton) Değer (1000$) Miktar (ton) Değer (1000$)
Defne yaprağı
8.891
25.618
9.344
26.143
10.482
29.951
8.670
26.241
Kekik
12.931
29.233
13.134
30.771
13.912
41.013
11.879
46.888
Anason
923
5.575
982
3.907
1.837
6.322
1.363
5.573
Kişniş
29
60
67
81
76
192
216
534
Kimyon
7.695
17.813
7.316
20.426
5.569
16.490
7.677
22.004
Rezene
857
2.429
911
2.554
1.839
6.329
1.363
5.574
Çemen
182
315
105
176
87
176
81
151
Mahlep
53
485
80
973
144
1.745
85
1.390
Meyan kökü
292
528
316
642
435
819
492
972
Keçiboynuzu
2.399
5.189
2.739
6.764
2.131
6.839
2.540
7.144
Ihlamur
117
1.033
86
1.016
61
88
49
733
Sumak
1.763
4.111
1.763
4.132
1.559
3.892
1.361
3.511
Çörek otu
35
137
27
127
44
170
54
181
Kebere (Kapari)
8.135
15.566
6.697
15.990
8.175
19.693
6.774
17.975
Nane
573
1.600
326
1.444
173
1.013
150
709
Toplam
44.875
109.692
43.893
115.146
46.524
134.732
42.754
139.580

Tehlike Altında Olan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Türleri
Kekik (Thymus, Origanum, Thymbra, Satureja)
Lamiaceae familyası içerisinde bulunan ve içerdiği etken maddesinden dolayı Türkiye’de
kekik olarak bilinen cinsler arsında Thymus spp. önemli bir yere sahiptir. Thymus sp.; 58 takson,
39 tür, 40 alttür ve varyeteyle birlikte doğal floramızda oldukça geniş bir alana yayılım
göstermektedir. Bu türler içerisinde 20 türün endemik olması da biyo çeşitliliğimizin bir
göstergesi olmakla beraber, doğadan toplanarak ticaretinin yapılması nedeniyle de bazı
türlerimizin de hiç kuşkusuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olmaktadır.
Origanum cinsine ait 33 takson, 24 tür, 5 alttür ve varyete, 6 hibrit çeşit bulunmakta ve bu
taksonlar içerisinde ise 16 sıda endemiktir. Bunları takiben 15 takson, 15 tür ve 1 alttür ve
varyateyle satureja kekik cinsi ön plana çıkmaktadır. Doğal floramızda bulunan Satureja cinsine
ait 15 taksonun 5’i endemiktir. Thymbra cinsine ait kekiğin ise 4 taksonu bulunmakta ve
bunların 2 si tür, 4’ü alttür ve varyetedir (Baytop, 1999; Davis, 1965–2000). Dünya kekik
pazarında Sütçüler kekiği ve Tota kekiği olarak da bilinen yayla kekiği (Origanum minutiflorum
O. Schwarz et. H. Davis) ülkemizde sadece Isparta ilinin en fazla 1400 m rakımlı Sütçüler
yöresinde, kireç taşı kaya yamaçlarında yayılış gösteren, bu ilin dağlık bölgelerinde endemik
olarak yetişmektedir. Yabani olarak yoğun bir şekilde toplanarak ihraç edilen endemik bir
türdür (Baydar, 2005). Yayla kekiğinin en önemli toplama merkezlerinden olan Sütçüler
ilçesinin Ayvalı, Kesme ve Beydili yöreleridir. Kontrolsüz ve şiddetli sökümler nedeniyle
yoğunluğu her geçen yıl azalmaya başlayan bu tür, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (nt)
olarak simgelenen az tehdit altında; fakat gelecekte tehdit altına girebilir durumdadır.
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Türkiye’de geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruması gereken ilk 10 tür arasında
gösterilmektedir (Özhatay, 1997).
Kekik olarak tanımlanan türlerin risk durumları: Thymus cherlerioides varyete isauricus
EN, Thymus fedtschenkoi varyete handeli LR (nt), Thymus argaeus LR (cd), Thymus sipyleus
alttür sipyleus varyete sipyleus LR (lc), Thymus brachychilus LR (lc), Thymus sipyleus alttür
sipyleus varyete davisianus LR (nt), Thymus cappadocicus varyete pruinosus: VU, Thymus
leucostomus varyete leucostomus LR (nt), Thymus cappadocicus varyete cappadocicus: LR
(cd), Thymus leucostomus varyete argillaceus VU, Thymus cappadocicus varyete globifer:VU,
Thymus leucostomus varyete gypsaceus CR, Thymus haussknechtii: LR (nt), Thymus pectinatus
varyete pectinatus CR, Thymus pubescens varyete crateicola LR (cd), Thymus pectinatus
varyete pallasicus LR (nt), Thymus bornmuelleri VU, Thymus canoviridis EN, Thymus
spathulifolius EN, Thymus praecox alttür jankae varyete laniger CR, Thymus cariensis CR,
Thymus aznavouri CR, Thymus longicaulis alttür chaubardii varyete antalyanus LR (nt),
Thymus cilicicus CR, Thymus samius DD, Thymus revolutus VU, Thymus pulvinatus: CR,
Origanum boissieri CR, Origanum minutiflorum LR (nt, Origanum munzurense LR (nt,
Origanum saccatum LR (cd), Origanum solymicum EN, Origanum hypericifoliu LR (cd),
Origanum sipyleum LR (lc), Origanum acutiden LR (lc), Origanum haussknechtii LR (cd),
Origanum brevidens DD, Origanum husnucanbaseri EN, Origanum leptocladum LR (cd),
Origanum symes DD, Origanum amanum LR (cd), Origanum bilgeri LR (cd), Origanum
micranthum VU, Satureja cilicica LR (cd), Satureja amani CR, Satureja wiedemanniana LR
(lc), Satureja aintabensis CR, Satureja parnassica alttür sipylea LR (cd), Thymbra spicata
varyete intricata LR (cd), Thymbra sintenisii alttür isaurica LR (cd) (Ekim ve ark., 2000).
Thymus (8 takson), Saturaje (2 tür), Origanum (1 tür) ve meyan (1 tür)’nın türleri doğadan her
an yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Ada Çayı (Salvia spp.)
Türkiye’de Tıbbi adaçayı doğal olarak yetişmediği için yerine Anadolu adaçayı olarak
bilinen Salvia triloba (Salvia fruticosa MILLER) kullanılmaktadır (Baytop, 1999; Davis, 1965–
2000). Tuyon içermeyen bu tür de Avrupa Farmakopesi’ne dahil edilmiştir. Ülkemizde yetişen
adaçayı türleri içerisinde en fazla toplanan ve hem iç tüketimde kullanılıp, hem de ihraç edileni
ise; Anadolu adaçayı’ da denilen Salvia fruticosa Mill. türüdür (Bayram, 2006). Ülkemizde
yayılış gösteren 92 Salvia taksonu bulunmakta, bunların 45’i ise yurdumuzun endemik bitkisi
olmakla beraber, 7 Salvia türü (Salvia tigrina, Salvia quezelii, Salvia smyrnaea, Salvia sericeo–
tomentosa, Salvia adenocaulon, Salvia odontochlamys) Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında
tehlike altında olan bitkiler (EN) grubunda yer alırken; 4 Salvia türünün ise (Salvia
tchihatcheffii, Salvia huberi, Salvia ceratophylla, Salvia chionantha) mutlak koruma (LR (cd))
önlemi alınması gerektiği bildirilmiştir. Yurdumuzda doğal olarak yetişen diğer Salvia
taksonlarının risk durumları ise; Salvia freyniana DD, Salvia odontochlamys EN, Salvia
potentillifolia LR (nt), Salvia albimaculata VU, Salvia tchihatcheffii LR (cd), Salvia
heldreichiana LR (lc), Salvia vermifolia VU, Salvia caespitosa LR (lc), Salvia cilicica VU,
Salvia haussknechtii DD, Salvia ballsiana DD, Salvia quezelii EN, Salvia cadmica LR (lc),
Salvia smyrnaea EN, Salvia blepharochlaena LR (lc), Salvia halophila VU, Salvia hydrangea
LR (lc), Salvia euphratica varyete euphratica LR (cd), Salvia adenocaulon EN, Salvia
dichroantha LR (lc), Salvia euphratica varyete leiocalycina LR (cd), Salvia kronenburgii VU,
Salvia sericeo–tomentosa EN, Salvia cryptantha LR (lc), Salvia pisidica LR (lc), Salvia
wiedemannii LR (lc), Salvia huberi LR (cd), Salvia rosifolia LR (lc), Salvia nydeggeri EN,
Salvia adenophylla VU, Salvia cedronella VU, Salvia yosgadensis LR (lc), Salvia modesta VU,
Salvia tobeyi VU, Salvia longipedicellata LR (nt), Salvia chionantha LR (cd), Salvia
ceratophylla LR (cd), Salvia pilifera LR (lc), Salvia recognita LR (lc), Salvia tigrina EN, Salvia
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aucheri varyete canescens VU, Salvia aucheri varyete aucheri VU, Salvia divaricata LR (lc),
Salvia hypargeia LR (lc) şeklindedir (Ekim ve ark., 2000).
Anason (Pimpinella anisum L.)
Pimpinella anisum (Anason): Dünya’da 150 türü olan Pimpinella’nın ülkemizde 6’sı
endemik, 19 tür ve 8 alttür olmak üzere 27 tane taksonu bulunur. Ana vatanı Doğu Akdeniz
çevresi memleketleridir (Tanker ve ark., 2007) . Bunlardan 6 tanesi Türkiye’nin endemik bitkisi
olmakla beraber; Pimpinella flabellifolia ve Pimpinella isaurica Türkiye Bitkileri Kırmızı
Kitabında zarar görebilir (VU). Pimpinella anthriscoides varyete cruciata, Pimpinella
cappadocica varyete cappadocica ve Pimpinella anisetum ise tehdit altına girebilir (LR (nt))
kategorisinde yer almaktadır. Memleketimizde, özellikle Aydın, Konya, Antalya, Balıkesir,
Burdur, Muğla ve İzmir (Çeşme) illerinde kültürü yaygın olarak yapılmaktadır. Burdur ilimiz
Türkiye’nin anason ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır (Başer, 2007). Pimpinella
flabellifolia VU, Pimpinella anisetum LR (nt), Pimpinella cappadocica varyete cappadocica
LR (lc), Pimpinella isaurica VU, Pimpinella nudicaulis EN, Pimpinella nudicaulis LR (nt)
(Ekim ve ark., 2000).
Kimyon (Carum carvi L.)
Halk arasında Frenk kimyonu, Çemen (Çıldır–Kars), Ermeni kimyonu, Karaman
kimyonu, Keraviye, Nemse kimyonu olarak bilinen Carum carvi L. yurdumuzun Kuzeydoğu,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ardahan, Bitlis, Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Niğde
ve Van illerinin 1350–2800 m nemli çayırlarında, gölgelik kireçtaşı kayalıklarında oldukça
geniş bir yaylış göstermektedir. Carum rupicola Hatvıg Et Strıd ise Antalya ilimizin endemik
bitkisidir ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında tehlike altında (EN) olan bitkiler arsında yer
almaktadır (Baytop, 1999).
Çemen (Trigonella foenum–graecum L.)
Trigonella cinsi çoğunlukla Akdeniz çevresinde yayılış gösteren 51 kadar tür
içermektedir ve bu türlerden de 45’i Türkiye’ de doğal olarak yetiştirilmektedir. Bunlardan 18’i
ise yurdumuzun endemik bitkileri olmakla beraber doğal floradaki risk durumlarına göre ;
Trigonella cretica LR (nt), Trigonella lycica LR (cd), Trigonella cilicica EN, Trigonella
smyrnea LR (cd), Trigonella arenicola CR, Trigonella rigida LR (nt), Trigonella carica LR
(cd), Trigonella isthmocarpa VU, Trigonella macrorrhyncha LR (lc), Trigonella lycica LR (cd),
Trigonella plicata LR (lc), Trigonella sirjaevii LR (lc), Trigonella kotschyi LR (lc), Trigonella
halophila CR, Trigonella polycarpa EN, Trigonella pamphylica VU, Trigonella cephalotes VU,
Trigonella cassia DD şeklindedir. Türkiye’de bunlardan Trigonella foenum–graecum L.
türünün kültürü yapılmaktadır (Arslan ve ark., 1989; Davis, 1965–2000).
Meyan (Glycyrrhiza glabra L. var. Glabra L.)
Glycyrrhiza (Leguminosae) türlerinden, Avrupa’da, Güneydoğu Asya’da ve yurdumuzda
elde edilmektedir. Türkiye’de 6 glycyrrhiza türü mevcuttur ve bunların 3’ü endemiktir (Baytop,
1999; Davis, 1965–2000; Tanker ve Özkal, 1978). Doğal floramızda bulunan meyan türleri
heran yok olma riskiyle karşı karşıyadır (Glycyrrhiza asymmetrica VU (Zarar görebilir),
Glycyrrhiza flavescens LR (nt) (Tehdit altına girebilir), Glycyrrhiza iconica CR (Çok
tehlikede)) Şekil 1’de görüldüğü üzere birçok tıbbi ve aromatik bitki doğadan yok olma riskiyle
karşı karşıyadır. Oransal olarak bu bitkilerin yok olma riskleri ise; %9,44’ü (CR) çok tehlikede,
%14,17’si (EN) tehlikede, %21,25’i (VU) zarar görebilir, %22,83’ü (LR lc) en az endişe verici,
%16,5’i (LR cd) koruma önlemi gerektirir, %10,23’ü (LR nt) tehdit altına girebilir ve %3,14’ü
ise (DD) yeterli veri yoktur şeklindedir.
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Bitki Tür Sayıları
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Bitki Türleri
Şekil 1. Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkileri içinde yer alan endemik türlerinin doğada yok olma risk
durumları

Sonuç ve Öneriler
Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel
olarak bu bitkilerin Dünya pazar hacmi her geçen gün artmaktadır. Bugünkü bilgilerimize göre
ise Türkiye’nin coğrafi sınırları içinde bu sayı alttür, varyete ve hibritlerle birlikte 10.765’e
ulaşırken, bunların 500’ü tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer almaktadır (Baka, 2012).
Türkiye endemimizm oranı %34.4 dür. Endemik bitkileri bünyesinde bulundurma bakımından
en zengin bölge sırasıyla; Akdeniz (750 tür), Doğu Anadolu (380 tür), Orta Anadolu (275 tür),
Karadeniz (220 tür), Ege (160 tür), Marmara (70 tür) ve Güney Doğu Anadolu (35 tür)’dur
(Ekim ve ark., 2000). Bu endemik türlerden ekonomik öneme sahip ve dış ticareti yüksek olan 9
familya mensuptur. Bunlar sırasıyla: Lamiaceae, Apiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae,
Anacardiceae, Lauraceae, Capparidaceae, Rosaceae ve Tilliaceae dır. Dış pazarda önemli bir
yeri olması nedeniyle ele alınan 15 bitkinin yer aldığı familyalar içerisinde 290 tıbbi ve
aromatik bitki türü bulunmakta ve bu türlerin 127’ si ise Türkiye’nin endemik bitkisi
olmaktadır. Tıbbi bitkilerin kendi içerisindeki endemimizm oranı ise %44.7’dür. Bu kadar
zengin bir kaynağa sahip ülkemizde halen doğadan toplanan ve üretimi yapılan bitkilerin sayısı
çok azdır. Doğada yok olma riskleri oranı ise; %9,44’ü (CR) çok tehlikede, %14,17’si (EN)
tehlikede, %21,25’i (VU) zarar görebilir, %22,83’ü (LR lc) en az endişe verici, %16,5’i (LR cd)
koruma önlemi gerektirir, %10,23’ü (LR nt) tehdit altına girebilir ve %3,14’ü ise (DD) yeterli
veri yoktur şeklindedir. Özellikle Thymus (8 takson), Saturaje (2 tür), Origanum (1 tür) ve
Meyan (1 tür)’nın türleri her an doğadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gerek doğadan
toplanarak ihraç edilen ve gerekse çeşitli nedenlerden ötürü doğal floramızda bulunan birçok
bitki türü her ne kadar bazı koruyucu tedbirler alınsa da yok olma riskiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Doğadan yoğun bir şekilde kontrölsüz şartlarda toplanarak ihraç edilen birçok
türün derhal koruma altına alınması ve toplanmasının yasaklanması gerekmektedir. Son yıllarda
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler arasında tıbbi aromatik bitkilerdeki artışın devamlılığı ve bu
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girdinin sürdürebilirliği bakımından ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin
arttırılması, bu daldaki birçok sanayi kolunun gelişmesi ve doğadan rastgele toplanması gibi
bazı önlemlerin alınması kaçınılmazdır.
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Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, iyileştirilmesi ve sağlığın sürdürülmesi için ilaç
olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmasıyla kendini göstermiştir. Başka bir ifadeyle koruyucu ve
tedavi edici etkiye sahiptir. Bu durum günden güne talebini ve tüketimini artırmakla beraber gündemden
de düşmemesini sağlamaktadır. Türkiye gelişmiş ülkelerin bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı
maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü florasında
barındırmaktadır. Bu bitkisel ürünlerdeki çeşitlilik açısından baktığımızda Türkiye’nin coğrafi sınırları
içinde bu sayı alttür, varyete ve hibritlerle birlikte 10.765’e ulaşırken endemik bitki sayısı ise bunun 1/3
kadar olmuştur. Bu türlerin 500’ü tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer almaktadır. Dış pazarda önemli
bir yeri olması nedeniyle ele alınan 15 bitkinin (Defne yaprağı, kekik, kişniş, kimyon, rezene, çemen,
mahlep, meyan, keçi boynuzu, ıhlamur, sumak, çörek otu, nane, kapari) yer aldığı familyalar içerisinde
(Lamiaceae, Apiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Anacardiceae, Lauraceae, Capparidaceae, Rosaceae ve
Tilliaceae) 290 tıbbi ve aromatik bitki türü bulunmakta ve bu türlerin 127’ si ise Türkiye’nin endemik
bitkisi olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, biyoçeşitlilik, cins
Determination of the Biological Diversity of Common Used Medicinal and Aromatic Plants on
Genus and Species Level
Abstract
Medicinal and aromatic plants manifest itself with its use in traditional and modern medicine as
medical for preventing and healing diseases and maintaining health. with another words they have
protective and treating characteristics. This fact increases its demand and consumption from day to day
and therefore it doesn’t fail from the agenda. Turkey contains many plant products in its fauna which
provides the raw material of plant based drugs, plant chemical, food and food additives, cosmetics and
perfumery industry of developed countries. If we look at this product diversity the number of these plants
reached to 10.765 inclusively subspecies, varieties and hybrids; endemic species are about 1/3 of this. 500
of them are belonging to medicinal and aromatic plants. The families (Lamiaceae, Apiaceae, Fabaceae,
Ranunculaceae, Anacardiceae, Lauraceae, Capparidaceae, Rosaceae ve Tilliaceae) where are the 15 plant
species (daphne leaves, Thymus, coriander, cummin, common fennel, fenugreek, mahaleb, liquorice, bean
gum, lime tea, sumac, black cumin, mint, caper plant) because of their important role in our export
involve 290 medicinal and aromatic plants ve 127 of these plants are endemic in Turkey.
Keywords: Medicinal and aromatic plant, biodiversity, kind

Giriş
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, iyileştirilmesi ve sağlığın sürdürülmesi
için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmasıyla kendini göstermiştir. Bu durum
günden güne talebini ve tüketimini artırmakla beraber gündemden de düşmemesini
sağlamaktadır. Bir ülkenin floristik zenginliği ve çeşitliliği, içerdiği nadir ve endemik
taksonların çokluğu ile önem kazanır bu bağlamda baktığımızda ülkemizin üç önemli floristik
bölgenin kesiştiği alanda bulunması, farklı iklimlere ve geniş yüzölçümüne sahip olması
bakımından bu bitkilerin üretilmesinde önemli bir ticari potansiyele sahip olduğu kaçınılmazdır
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(Tan, 2010). Bu bitkisel ürünlerdeki çeşitlilik açısından baktığımızda Türkiye’nin coğrafi
sınırları içinde bu sayı alttür, varyete ve hibritlerle birlikte 10.765’e ulaşırken endemik bitki
sayısı ise bunun 1/3 kadar olmuştur. Bu türlerin 500’ü tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer
almaktadır (BAKA, 2012). Türkiye endemimizm oranı %34.4 dür (Tan, 2010). Dış pazarda
önemli bir yeri olması nedeniyle ele alınan 15 bitkinin yer aldığı familyalar içerisinde 290 tıbbi
ve aromatik bitki türü bulunmakta ve bu türlerin 127’ si ise Türkiye’nin endemik bitkisi
olmaktadır. Türkiye’nin ihracatında önemli olan (oğul otu, tıbbi adaçayı ve biberiye’nin son 3
yıl verileri yoktur) 15 bitkinin (Defne yaprağı, kekik, kişniş, kimyon, rezene, çemen, mahlep,
meyan, keçi boynuzu, ıhlamur, sumak, çörek otu, nane, kapari) ihracat değeri, 2001 yılında 52
milyon dolar olarak gerçekleşmişken, 2012–2013 yıllarında 134–150 milyon dolar seviyesine
yükselmiştir (TÜİK, 2013). Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatının %80’ini (111 milyon
dolar) bu 5 bitki (kekik yaprağı, defne yaprağı, kapari tomurcuğu, kimyon meyvesi ve keçi
boynuzu meyvesi) karşılamaktadır ve en yüksek girdi bu bitkiler sayesinde ülkemize
kazandırılmaktadır.
Familyalarına Göre Pazar Payı Yüksek Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Türleri ve
Doğal Floramızdaki Yayılışları
1–Lamiaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Biberiye (Rosmarinus officinalis L.): Kültürü yapılan en önemli biberiye türü
Rosmarinus officinalis’ dir. Rosmarinus Latince’de ‘Denizin Çiği’ anlamına gelmektedir
(Tanker ve ark., 2007). Doğal floramızda bulunan Rosmarinus officinalis endemik olmamakla
birlikte Güney Anadolu Bölgemizde Mersin çiftlik köyünden başlayıp, Tarsus, Adana merkezli
yarım ay çizerek, İskenderun’da Çamtepe Yumurtalık’ta yayılış göstermektedir (Zeybek ve
Haksel, 2011).
Kekik (Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra): Lamiaceae familyasına mensup 15’
den fazla bitki türü Türkiye’de "kekik" olarak tanımlanan pek çok aromatik bitki türü
bulunmaktadır. Ancak özellikle timol/karvakrol tipi uçucu yağ içeren türler "kekik" olarak kabul
edilmektedir. Özellikle Thymus, Origanum, Satureja ve Thymbra cinsleri hem yayılış olarak
hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır (Başer, 1993). Thymus sp; 58 takson, 39 tür,
40 alttür ve varyeteyle birlikte doğal floramızda oldukça geniş bir alana yayılım göstermektedir.
Origanum cinsine ait 33 takson, 24 tür, 5 alttür ve varyete, 6 hibrit çeşit bulunmakta ve bu
taksonlar içerisinde ise 16’sı da endemiktir. Thymbra cinsine ait kekiğin ise 4 taksonu
bulunmakta ve bunların 2 si tür, 4’ü alttür ve varyetedir. Doğal floramızda bulunan Satureja
cinsine ait 15 taksonun 5’i endemiktir. Doğadan toplanan kekik O. onites, O. syriacum, O.
majorana, O. vulgare subsp. hirtum, O. minutiflorum, Thymbra spicata, Coridothymus capitatus
gibi farklı tür ve cinsleri kapsamaktadır. Kültürü yapılan kekik türleri ise Origanum onites ve
Origanum vulgare subsp. hirtum olup, Isparta, Denizli ve İzmir civarında yetiştirilmektedir
(Özgüven ve ark., 2005).
Nane (Mentha spp.): Kuzey Yarım Küre’nin ılıman bölgelerinde yayılış gösterir ve 20
tür içerir. Ülkemizde 6 türü bulunur. Ülkemizde tarımının yapılabilmesine karşın, çeşitli
alanlarda kullanılan nane uçucu yağı (nane esansı) ihtiyacı dış alımla karşılanmaktadır
(Özgüven ve Kırıcı; 1999). Türkiye’de doğal olarak yetişen nane türleri (M. Pulegium, M.
Aquatica, M. Longifolia, M. Rotundifolia) mentol taşımamaktadırlar. Nane olarak ekilen ve
satılan M. Rotindifolia ve M. Longifolia başlıca; piperriton, piperitenon ve bunların oksitlerini
taşımaktadırlar (Tanker, 1990).
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Şekil: 1 Kekik cinslerinin Türkiye florasındaki dağılışları

Şekil: 2 Mentha türlerinin Türkiye florasındaki dağılışları

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis): Ülkemizde yayılış gösteren 92 Salvia taksonu
bulunmakta, bunların 45’i ise yurdumuzun endemik bitkisisi olmaktadır. Ülkemizde yetişen
adaçayı türleri içerisinde en fazla toplanan ve hem iç tüketimde kullanılıp, hem de ihraç edileni
ise; Salvia fruticosa Mill. türüdür (Bayram, 2006). Salvia fruticosa Türkiye’de özellikle Ege ve
Akdeniz sahillerinde yaygındır. Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Tekirdağ illerinin 0–800 maki
yada firigana kireçtaşı kayalıkları arasında, rutubetli kısımlarında yaygın olarak yetişmektedir
(Baytop, 1999).
Oğul otu (Melissa officinalis): Türkiye florasında oldukça geniş bir alana yayılan
melissa cinsi çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Bu cinsin; Melissa officinalis alttür officinalis,
Melissa officinalis alttür inodora ve Melissa officinalis alttür altissima olmak üzere 3 alt türü
bulunmaktadır (Baytop, 1999).

Şekil: 3 Oğul otu türlerinin Türkiye florasındaki dağılışları
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2–Apiaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi Bitkiler
Anason (Pimpinella anisum L.): Pimpinella cinsinin Anadolu’da 19 tür ve 8 alttür olmak üzere
27 tane taksonu yetişmektedir. Bunlardan 6 tanesi Türkiye’nin endemik bitkisidir.
Memleketimizde, Aydın, Konya, Antalya, Balıkesir, Burdur, Muğla ve İzmir (Çeşme) illerinde
kültürü yaygın olarak yapılmaktadır. Burdur ilimiz Türkiye’nin anason ihtiyacının yarısından
fazlasını karşılamaktadır (Başer, 2007).
Kişniş (Coriandrum sativum L.): Doğal floramızda yayılış gösteren Coriandrum sativum
L. ve Coriandrum tordylium (fenzl) bornm olmak üzere iki kişniş türü bulunmaktadır. Tek yıllık
otsu bir bitki olan Coriandrum sativum L. yurdumuzun Güney ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin
320–1300 m rakımlarında İstanbul, Siirt, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale,
Edirne, Hatay, Kırklareli ve Kahramanmaraş, Coriandrum tordylium (fenzl) bornm ise
Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa illerinin 900 m
yükseklikteki çorak alanlarında yayılış göstermektedir (Baytop, 1999).
Kimyon (Carum carvi L.): Halk arasında Frenk kimyonu, Çemen (Çıldır–Kars), Ermeni
kimyonu, Karaman kimyonu, Keraviye, Nemse kimyonu olarak bilinen Carum carvi L.
yurdumuzun Kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 1350–2800 m nemli
çayırlarında, gölgelik kireçtaşı kayalıklarında oldukça geniş bir yayılış göstermektedir. Carum
rupicola Hatvıg Et Strid ise Antalya ilimizin endemik bitkisidir (Baytop, 1999).

Şekil: 4 Kimyon Türlerinin Türkiye Florasındaki Yayılışları

Rezene (Foeniculum vulgare MILLER): Kökeni Akdeniz Bölgesi ve Batı Asya olan
rezene bugün değişik yollarla Dünya’nın birçok yerlerine yayılmıştır. Yurdumuzun 0–1200 m
rakımlarında, nehir kıyıları, çam ormanlar, kuru yamaçlarında doğal olarak yetişmektedir
(Baytop, 1999).

Şekil 5. Rezene’nin Türkiye florasındaki dağılışı
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3–Ranunculaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Çörek Otu (Nigella sativa L.): Yurdumuzun İstanbul, Trakya ve Amasya illerinde yol
kenarları ve bilhassa ekin tarlaları içinde; N. damascena L. (Şam Çörekotu), İstanbul, Toroslar;
N. arverısis L. (Kır Çörekotu), İstanbul, Ankara, Kastamonu illerinde yayılış gösterir (Baytop,
1999).
4–Capparidaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Kapari (Capparis spinosa L.): Kapari bitkisi dünya üzerinde çok geniş bir yayılma
alanına sahiptir. Özellikle bütün Akdeniz ülkelerinde ve Kanarya adalarında 2 temel tür olan
Capparis spinosa ve Capparis ovata’ya rastlanmaktadır. Karadeniz ve Trakya hariç olmak
üzere, ülkemizde hemen hemen bütün bölgelerde kapari bitkisi görülmektedir (Baytop, 1999).

Şekil 6. Kapari türlerinin Türkiye’deki dağılımı

5–Anacardiaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Sumak (Rhus coriaria L.): Rhus coriaria doğal floramızın 600–1900 m rakımlarında
çalılar ve kayalık ormanlık arazilerde çok yaygın bir şekilde sumak yayılış göstermektedir
(Baytop, 1999).

Şekil: 7 Sumak türlerinin Türkiye florasındaki yayılışı

6–Lauraceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Defne Laurus nobilis (Defne): Bütün Akdeniz çevresinde özellikle nemli boğazlarda
yetişir. Kıyı makiliklerde 0–1200 m rakımlarında yetişmektedir (Davis, 1965–2000).
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Şekil: 8 Defne’nin Türkiye florasındaki yayılışı

7–Rosaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi Bitkileri
Mahlep ((Prunus mahaleb L. syn. Cerasus mahaleb (L.) Mill.): Cerasus mahaleb (L.)
MILLER var. mahaleb (L.) MILLER, çok yıllık, çalı veya küçük ağaç formunda olup, 300–
1850 rakımda kalkerli veya volkanik yamaçlarda görülmektedir. Cerasus mahaleb (L.)
MILLER var. alpina BROWICZ ise; 1900–2100 rakımda görülmekte genel olarak Türkiye’nin
Adana, Kahramanmaraş, Niğde illerinde yayılış gösterir (Davis,1965–2000).

Şekil: 9 Mahleb’in Türkiye florasındaki yayılışı

8–Tiliaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi Bitkiler
Ihlamur (Tilia rubra L.): T. argentea (T. tomentosa) (*), Marmara Bölgesi’nde bolca
yetişen ıhlamur türüdür (Davis,1965–2000).

Şekil: 10 Ihlamur Türlerinin Türkiye Florasındaki Dağılımı
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9–Fabeaceae Familyasında Ekonomik Değeri Olan ve Ticareti Yapılan Tıbbi
Bitkiler
Çemen (T. foenum–graecum L.): Tek yıllık otsu bir bitki olan çemen yurdumuzun 0–
1000 m rakımlarında ve genellikle Trakya, Orta ve Güney Anadolu Bölgesi’nin taşlı
yamaçlarında çemen türlerini görmek mümkün olabilmektedir. Türkiye florasında bulunan 51
çemen türünün 18’i yurdumuzun endemik bitkisi olmakla beraber bunlarda tehlike altında olan
bitkiler içerisinde yer almaktadır (Tanker 2007) (Baytop, 1984).
Keçi Boynuzu (Ceratonia siliqua L.): Ceratonia siliqua (keçiboynuzu, harnup) çok
yıllık çalı veya ağaç formunda olup yurdumuzun Batı’sında ve Güney Anadolu Bölgelerinin 0–
300 m rakımlı makilik alanlarında doğal olarak yetişmektedir.

Şekil: 11 Keçiboynuzu’nun Türkiye florasındaki dağılışı

Meyan (Glycyrrhiza glabra L. var. glabra L.): Yurdumuzda glycyrrhiza türleri
Anadolu’nun 0–1800 m rakımlarında kumullar ve alüvyonlu vadiler arasında yetişmektedir.
Bunlardan G. iconica (Konya yöresi), G. flavescens (Adana, Osmaniye, Hatay, İçel), G.
asymetrica (Antalya), Glycyrrhiza glabra varyete glabra (Gaziantep, Iğdır, Kars, Siirt, Bitlis,
Diyarbakır, Kahramanmaraş, Muş, Samsun, Şanlıurfa), G. aspera (Kahramanmaraş),
Glycyrrhiza glabra varyete glandulifera (Kars, Hakkâri, Şırnak, Çankırı, Amasya, Ankara,
Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Kırşehir, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas,
Tunceli, Şanlıurfa, Van), G. echinata (Adana, Iğdır, Zonguldak, Antalya, Edirne, Eskişehir,
Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muş, Tokat) sayılabilir (Davis,1965–2000).

Şekil: 12 Meyan kökü türlerinin Türkiye florasındaki yayılışı
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Özet
Karabuğday Fagopyrum esculentum Moench, Polygonaceae familyasına ait glütensiz pseudo–tahıl
olarak tanımlanan bir bitkidir. Karabuğday, beslenme için çok önemli bir protein kaynağı olmasının
yanında, nişasta, besinsel lif, vitamin, temel mineraller ve iz elementleri de içerir. Tohumlarının glüten
içermemesi nedeniyle karabuğday unu, çölyak hastaları için alternatif gıdaların elde edilmesinde önemli
ve güvenli bir kaynaktır. Karabuğdayın yara iyileşme sürecini hızlandırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca,
yapılan çalışmalarda bitkinin kuvvetli bir antioksidan kaynağı olduğu da bildirilmektedir. Aynı zamanda
uzun süreli çiçeklenme dönemi de karabuğdayı balarıları için cazip bir bitki haline getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karabuğday, Fagopyrum esculentum Moench, besin değeri, çölyak hastalığı,
tıbbi kullanımı
Possibilities of Nutritional and Medicinal Use of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.)
Abstract
Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench,) belongs to the family Polygonaceae gluten–free
pseudo–grain is defined as a plant. Buckwheat, an important source of protein nutrition in addition to
being essential for the starch, dietary fiber, vitamins, essential minerals and trace elements are included.
Thanks to gluten–free of seeds, buckwheat flour for the preparation of alternative food for celiac patients
and safe source is important. Buckwheat has been found to accelerate the wound healing process.
Additionally, in studies of the plant is the source of strong antioxidant are also disclosed. At the same
time long–lasting flowering period of the buckwheat plant makes attractive to bees.
Keywords: Buchwheat, Fagopyrum esculentum Moench, nutritional value, celiac disease,
medicinal use

Giriş
Tanımı ve Bitkisel Özellikleri
Karabuğdayın ilk olarak kültüre alınması ve ekilmesi güneydoğu Asya’nın iç
bölgelerinde İ. Ö. 6000 yıllarında gerçekleştirilmiş ve buradan Tibet ve Orta Asya’ya yayılmış
daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa’ya ulaşmıştır. Islaha alınması Çin’in batı Yunnan bölgesinde
gerçekleşmiştir. Karabuğdayın kültürü Avrupa’da ilk kez İ. Ö. 5300’de Finlandiya’da ve İ. Ö.
4000 de Balkanlar’da kayda alınmıştır. Rus Karabuğdayı olarak adlandırılan Greçka 7. yüzyılda
Bizanslılar tarafından tanıtılmasından dolayı bu isimle anılmaya başlanmıştır (1).
Karabuğday Fagopyrum esculentum Moench Polygonaceae familyasına ait glütensiz
pseudo–tahıl olarak tanımlanan bir bitkidir. Bu bitki batı ülkelerinde 17. ve 19. YY.’da oldukça
popüler olmuştur. Fakat 20. YY’da buğday ile olan rekabetten dolayı terkedilmiştir (19).
Günümüzde karabuğday 2.5 milyon hektar alanda yetiştirilmekte ve 2 milyon ton kadar
üretilmektedir.
Karabuğday bitkisi adından da anlaşıldığı üzere Buğdaygiller familyasına mensup bir
bitki olmamakla birlikte; İngilizcede "buckwheat" olarak adlandırılmaktadır. Karabuğday
Fagopyrum esculentum Moench. bitkisi Polygonaceae (Kuzukulağıgiller) familyasına ait bir
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bitkidir. Karabuğdayın tahıllardan önemli bir farkı da tek çenekli (monokotiledon) olmayıp çift
çenekli (dikotiledon) olmasıdır (3).
Karabuğday tarlada hızla büyüyen, geniş yapraklı, tek yıllık bir bitkidir. Mart sonunda
veya Nisan başında 20–25 cm ara ile ekilen ve tohumları Eylül–Ekim aylarında hasat edilen
karabuğday bitkisinin boyu yetiştirme koşullarına göre 60–120 cm arasında değişir. Bitkiler tek
köke sahip olup üzerinde daha küçük dallar bulunur. Yapraklar düz olmayan üçgen şeklinde bir
görünüme sahiptir. Çiçekler ise beyaz, pembe veya kırmızıdır Çiçekleri kokuludur ve bal
arılarının nektar toplaması için çok caziptir. Karabuğdaydan üretilen bal koyu renklidir ve güçlü
bir tat ihtiva eder (4).
Uzun süreli çiçeklenme dönemi balarıları için cazip bir bitki olmasını sağlamaktadır.
Çiçeklenme, ekimden 4 ila 6 hafta sonra başlar ve 4 ila 15 hafta boyunca devam eder (5).
Yetiştiriciliği
Karabuğday ince hazırlanmış, dekara 20 kg 20–20–0 gübresi verilmiş, tavda tohum
yatağına havalar ısınınca Nisan ve Mayıs aylarında dekara 5 kg tohum hesabıyla hububat ekim
makinesi ile veya serpme usulü 4–5 cm derinliğe ekilebilir. Tavlı toprağa ekilen bitki 4–6 gün
arasında çıkış yapar, hızla gelişir ve büyür. Hava koşulları ve ekim zamanına bağlı olarak
karabuğdayın ekilmesinden 40 gün sonra çiçeklenme olmakta ve 75–80 gün sonra da ilk
tohumlar olgunlaşmaktadır. Karabuğdayın tohumları %75 oranında olgunlaşınca hasat edilmeye
başlanır. Hasadı el veya makine ile yapılabilmektedir. Dekara tane verimi 200 kg civarındadır.
Ürün rutubeti depolamada %16’nın altında olmalıdır (6). İki yıllık yapılan çalışma sonucunda;
en fazla sap verimi 1783.80 kg daˉ¹ ile 20 cm sıra aralığında ve en fazla tohum verimi 101.11 kg
daˉ¹ ile 40 cm sıra aralığında birinci yılda elde edilmiştir (21).
Örtü bitkisi olarak Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) topraktaki Fosfor (P)
kullanılabilirliğini artırabilir. Düşük fosfor, normal fosfor ve gübrelenmiş karabuğday
yetiştirilen parsellerde ve toprak rizosferindeki organik anyonlar ölçümlenmiştir. Topraktaki
fosfor kullanılabilirliğini karabuğday etkilememiştir. Fakat rizosferin Tartrate2 konsantrasyonu;
düşük fosfor bulunan parsellerde fosfor gübrelemesi normal yapılmış parsellere göre p<0.05
düzeyinde yüksek çıkmıştır. Bu kök çevresindeki organik anyonun bulunmasında karabuğday
rizosferinin fosfor dinamiklerine önemli rol oynadığını göstermektedir (22).
Tıp ve Beslenmedeki Yeri, Önemi
Karabuğdayın tohumunun flavonoid ve antioksidatif aktivitelerinin çeşit × çevre
koşullarıyla yakın bir ilişkisi bulunmaktadır (7).
Yurtdışında severek tüketilmekte olan GingerNut adlı bal içeren kurabiyelerde değişik
oranlarda (%30, %40, %50) karabuğday unu kullanıldığında antioksidatif potansiyel, tekstür
özellikleri, mikro element ve bioaktif element gibi kalite özelliklerine kontrol bisküvi ile
karşılaştırıldığında olumlu katkıda bulunduğu saptanmıştır. Karabuğday içeren unun protein,
çinko, toplam polifenol, antioksidatif ve şelatlama aktivitesine p<0.05 önem düzeyinde artış
sağladığı saptanmıştır (8).
Karabuğday yüksek besleyici değerlere sahiptir. Ayrıca, beslenmemiz için çok önemli
protein kaynağı olmasının yanında, nişasta, besinsel lif, vitamin, temel mineralleri ve iz
elementleri de içerirler. Ayrıca, karabuğdaylar; rutin, orientin, kuersetin gibi fenolik maddeleri
de bol miktarda içerirler. Bugün Dünya’da geliştirilen glütensiz gıdalar (örneğin ekmek,
makarna ve bisküvi) tahıl benzeri olarak adlandırılan pseudo–tahıllardan üretilmektedir. Bundan
dolayı karabuğday unu çölyak hastaları (glütene alerjik reaksiyon gösteren hastalar) için
alternatif gıdaların elde edilmesinde önemli bir kaynaktır (9).
Karabuğday meyveleri temel komponentler olarak protein, sakkarit, lipidler, lif, vitamin
ve mineraller içermektedir (10).

296

Bunun yanında zengin diyet lifleri içermesinden dolayı gastrointestinal yüzey üzerine
olumlu fizyolojik etkisi bulunmakta ve bunun yanında diğer besleyici içerikleri yönünden
önemli bir şekilde metabolizma üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır (11).
Karabuğday tohumları glüten içermediğinden ötürü Çölyak hastalığı bulunan insanlarda
güvenli bir besin kaynağıdır (12).
Karabuğday bitkisi hipertansiyon ve hiperkolesterolün engellenmesi ve tedavisinde
önemli bir rol oynayabilir ve kolon kanserinin önlenmesinde kullanılabilir. Karabuğdayın bu
önleyici etkisi diyet lif içeriğiyle yakın ilişkilidir. Bu beslenmede diyet liflerdeki içeriği artan
bir şekilde olumlu etkilerini göstermekte ve gastrointestinal yüzey ve diğer besleyici içeriğiyle
önemli bir şekilde pozitif fizyolojik etkileri bulunmaktadır (13).
Karabuğday bitkisinin kök, yaprak ve tohum kabuğu gibi bitki kısımlarındaki ham
protein, yağ, kuru madde oranları incelenmiş ve ham protein oranı en düşük olarak %3.5 ile
tohum kabuğu saptanmış olup, diğer taraftan %22.7 ile yapraklarında en yüksek oranda ham
protein ve %19.1 ile çiçeklerde ham protein bulunduğu tespit edilmiştir. Yaprak, kök, tohum
kabuğu ve çiçekteki nişasta ve kuru madde oranları %60 ila %70 arasında değişmektedir. En
düşük yağ içeriğinin ise %0.6 ile yine tohum kabuğunda olduğu tespit edilmiştir. En yüksek yağ
içeriğinin ise gram başına 83.6 mg ile çiçek ve 69.9 mg ile yaprakta olduğu tespit edilmiştir
(14).
Karabuğdaydan ekstrakte edilen proteinin pH:2–10 seviyelerinde izole edilmiş soya
proteininden daha fazla çözünebilir nitelikte olduğu, ancak pH:7–10 seviyelerinde kazeinden
daha az çözünebilir olduğu tespit edilmiştir (15).
Karabuğday yaprakları ve genç bitki kısımları bazı ülkelerde sebze olarak
tüketilmektedir. Kurutulmuş bitkilerin çekilmesiyle elde edilen yeşil un doğal besin
renklendiricisi olarak kullanılmaktadır. Karabuğday bitkisi içerisindeki E vitamini dağılımı,
Squalene, epicatechin ve rutin (en önemli antioksidantlar) içeriği yanı sıra yetişme sezonu
boyunca yapraklardaki bu içeriklerin uğradığı değişimler GC–MS ve HPLC analizleriyle; α–
Tocopherol maddesi bütün bitki kısımlarında E vitamininin ana bileşeni olarak bulunmuş olup;
epicatechin ve squalene maddeleri de tespit edilmiştir. Karabuğdayın insan beslenmesinde
antioksidan kaynağı olarak kullanılması için, en uygun bitki aksamlarının tam çiçeklenme
döneminde dikkate değer şekilde epicatechin ve rutin biriktirmesiyle yapraklar olduğu tespit
edilmiştir. α–Tocopherol içeriğinin sıcaklık, kuraklık ve solar radyasyon süresiyle pozitif bir
şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Karabuğday çeşitlerinin squalene ve rutin içeriklerinin
bazı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır (16).
Çölyak hastalığı ince bağırsaklarda geçirgenlik, ön geçirgenlik, hiperplasti, yıkıcı ve
köreltici etkileriyle ifade edilen mukozal yaralarla yakın şekilde ilişkili glüten hassasiyetinin
neden olduğu kronik bir hastalıktır. Hastalığın semptomları mukozal patoloji düzeyiyle ilişkili
değildir, fakat mukozal lezyonun yayılmasıyla ilişkilidir. Çölyak hastalığından kaynaklanan
şikâyetlere karşı koruyucu önlem olarak sert bir glüten içermeyen diyet uygulanmalıdır ve erken
teşhisle gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir (17).
Çölyak, gluten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaflı gıdaların tüketilmesi ile tetiklenen
ve immun mekanizma ile oluflan enteropatidir (Protein kayıplı enteropati ve Bağırsak
bozukluklarının tümünü içeren bir grup hastalık). İlk olarak 1888 yılında Samuel Gee tarafından
tanımlanmış, 1950 yılında Dicke hastalığın Patogenezinde buğday ve çavdarda bulunan glüten
isimli proteinin rolü olduğunu göstermiştir (18).
Karabuğday Fagopyrum esculentum Moench ile bal karışımından elde edilen merhem
derisi üzerinde yara açılmış tavşanlar üzerinde uygulanmış; ince dövülerek toz haline getirilmiş
karabuğday ve bal karışımından elde edilen merhemin 4. gün sonunda yarada iyileşme
başlangıcı sağladığı, yara boyutunda küçülme oranlarının 4. günde %5.55, 7. ve 11. günlerde
%32.22 ve %71.48 ve 26. gün sonunda %99.53 oranında küçülme saptanmış olup; 27 günlük
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uygulama boyunca günlük 200 mm²’lik epitelleşme sağlandığı tespit edilmiştir. Böylece
Karabuğdayın yara iyileşme sürecini hızlandırdığı tespit edilmiştir (20).
Sonuç ve Öneriler
Karabuğday’ın en önemli özelliği "glüten bulundurmayan" bir etkiye sahip olmasıdır.
Aslında karabuğdayda da glüten bulunur. Teknik olarak bütün tahıllarda ve tahıl benzeri
ürünlerde glüten bulunmaktadır. Ancak glüten Karabuğday’da kimyasal olarak bağlı bulunur ve
bu sayede tüketildiği zaman vücutta bir reaksiyona girmemektedir. Bunun sonucu olarak
karabuğday glüten bulundurmayan bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Çölyak hastalığının
tedavisinde de Çölyak hastalarının ömür boyunca diyetlerinden ayırmaması gereken bir besin
olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu noktada her hastalığın olduğu gibi Çölyak hastalığının
devasını veren doğa insanoğluna Karabuğday/Greçka bitkisini sunmuştur.
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Salvia sclareae Yapraklarının Yağ Asitleri Kompozisyonu
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Özet
Yapılan bu çalışmada Çumra ekoljik koşullarında kültüre alınarak yetiştirilen Salvia sclareae
yapraklarının yağ asidi içerikleri belirlenmiş ve Salvia sclareae yapraklarında major yağ asitleri olarak
bilinen oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) tespit edilmiştir. Salvia sclareae
L yaprağında ω–3, ω–6 ve toplam doymamış yağ asitleri tespit edilmiştir. Salvia sclareae L yaprağında
insan sağlığı için pek faydalı olmayan toplam doymuş yağ asitleri daha az olurken insan sağlığı için
zararlı olan trans yağ asitlerine çok az rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Salvia sclareae L., yaprak, yağ asitleri
Fatty Acid Composition of Salvia sclarea Leaves
Abstract
In this study, determination fatty acid composition of Salvia sclareae’s leaf taking into cultures
grown in Cumra ecological conditions. Find of oleic acid (C18:1), linoleik acid (C18:2) and linoleic acid
(C18:3) fatty acids of Salvia sclareae’s leaf. This fatty acids known the major fatty acids.
Observation of Salvia sclareae’s leaf 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 leaf of Salvia sclareae. Trans
fatty acids known hazardous of human healthy are a little observation in leaf of Salvia sclareae.
Keywords: The clary sage, leaf, fatty acid

Giriş
Önemli bir tıbbi bitki olan Salvia sclareae L. Dicotyledonae sınıfının Tubiflorae
takımının Lamiaceae familyasına dâhildir. Lamiaceae familyası bitkileri başlıca Akdeniz
havzasına yayılmış olan uçucu yağ taşıyan bir veya çok yıllık otsu bitkiler ve çalılardır.
Ülkemizin dışında dünyanın birçok yerinde, Orta Avrupa’da seyrek olmak üzere Kafkasya, Iran,
Suriye, Güney Fransa ve Kuzey Afrika gibi yeryüzünün çeşitli bölgelerinde doğal olarak
yetişmektedir. Dünyada doğal olarak çok yaygın olduğundan ya da bu bitki yakından
tanınmadığı için yetiştirilmesi çok fazla yapılmamaktadır. Salvia sclareae L. kurak taşlı
bölgelerde yetişmekle beraber besin maddeleri ve humus oranı fazla olan verimli topraklarda
büyümektedir. 1500 m’den yüksek yerlerde bitkiler daha kısa boylu ve yoğun, yumuşak tüylü
yapraklar oluşturmaktadır. Asitli topraklarda bitkideki uçucu yağın kalitesi en iyi olmakla
beraber bazik topraklarda da iyi yetiştiği tespit edilmiştir (Tulukcu, 2006).
Temel gıda maddelerinden biri olan yağlar, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan
sağlanmaktadır. Bitkisel yağlar hayvansal yağlara oranla daha kolay ve ucuza elde edilmektedir.
Sağlık açısından da bitkisel yağlar hayvansal yağlara nazaran daha uygundur. Bundan dolayıdır
ki; bu tip yağlar fazla miktarda tüketim alanı bulmaktadır (İncekara, 1972).
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.
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Çizelge 1. Salvia sclareae’nın bileşiminde bulunan yağ asitleri çeşitleri
C 9:0
C 10:0
C 11:0
C 12:0
C 13:0
C 14:0
C 14:1
C 14:1/T
C 15:0
C 16:0
C 16:1
C 16:1/T
C 17:0
C 18:0
C 18:1
C 18 2
C 18:3
C 20:1
C 20:3
C 20:5
C 21:0
C 22:0
C 22:1
C 22:2
C 22:3
C 22:5
C 22:6
C 24:1

Nonanoik asit (pelargonik asit)
Kaprik asit (dekanoik asit)
Henedekanoik asit (undesilik asit)
Laurik asit (dodekanoik asit)
Tridesilik asit (tridekanoik asit)
Miristik asit (tetradekanoik asit)
Miristoleik asit (cis–9–tetradekanoik asit)
Miristelaidik asit (trans–9–tetradekanoik asit)
Pentadesilik asit (pentadekanoik asit)
Palmitik asit (hekzadekanoik asit)
Palmitoleik asit (cis–9–hekzadekanoik asit)
Palmitelaidik asit (trans–9–hekzadekanoik asit)
Margarik asit (heptadekanoik asit)
Stearik asit (oktadekanoik asit)
Oleik asit (cis–9–oktadekenoik asit)
Linoleik asit (cis–9,12–oktadekenoik asit, LA)
–linoleik asit, ALA)(cis–9,12,15–oktadekenoik)
Gadoleik asit (cis–11–eicosenoik asit)
Dihomo–γ–linolenik asit (DGLA)
Eikosapentaenoik asit (cis–5,8,11,14,17–cikosapentaenoik asit, EPA)
Heneikosanoik asit
Behenik asit (dokosenoik asit)
Erusik asit (cis–13–dokosenoik asit)
Cis–13,16–dokosadienoik asit
Cis–13,16,19–dokosatrienoik asit
Dokosapentaenoik asit (cis–7,10,13,16,19–dokosapentaenoik asit)
Dokosahekzaenoik asit (DHA)
Nervonik asit (cis–tetracosenoik asit)

Materyal ve Yöntem
Çumra’da 2004 Mart ayında ekilen Salvia sclareae 2005 yılı Haziran (15) ve Temmuz
(1−15) aylarında günün farklı saatlerinde (Sabah, Öğle, Akşam) yerden 10 cm yükseklikte
kesilerek hasat edilmiştir. Bu bitkilerin çiçek ve yaprakları ayrılarak suda temizlenmiş, gölgede
tahta sehpalar üzerine konarak günde 2−3 defa çevrilerek kurumaları sağlanmıştır. Kuruyan
yapraklar, yaprak saplarından, ayrılmış ve öğütülerek kese kâğıtlarına konulmuştur.
Bitkinin toplanıp yaprak kısmının yağ asidi değerlerinin tespitine kadar takip edilen
yöntemler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
a) Bitkinin öğütülmesi; Bitkinin yaprak, kısımları öğütme değirmeninde 1 mm’lik elekte
öğütülmüştür.
b) Ham yağ tayini ve yağ asidi analizleri için kullanılacak yağın elde edilmesi; Temin
edilen bitkinin yapraklarının yağ analizleri A. O. A. C. (1990) metoduna göre, sokshlet
cihazında yapılmıştır. Ekstraksiyonda dietil eter çözücüsü kullanılmıştır.
c) Esterleştirme işleminin yapılması;
d) Numunelerin gaz kromatografiye enjekte edilmesi;
Tartışma ve Sonuç
Farklı zamanlarda hasat edilen Salvia sclareae yapraklarının yağ asidi kompozisyonu
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1’in incelenmesiyle yaprakta omega yağ asitlerinin en önemlisi olan α–linolenik
asit (C18:3) %31,32–%36,77 arasında, linoleik asidin (C18:2) ise %3,75–%7,80 değerleri
arasında olduğu ve yaprakta bitkisel yağlarda bulunan en yaygın doymuş yağ asitlerinden olan
palmitik asit (C16:0) %13,37–%19,80 ve stearik asitin (C18:0) ise %5,59–%7,41 rakamları
arasında değiştiği görülmüştür.
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Linolenik asit bitkilerin yeşil yapraklarında rastlanılmaktadır. Bu yağ asidi bitki
kloroplastlarında linoleik asidin doymamış hale getirilmesiyle oluştuğu bilinmektedir. (Padley
ve ark., 1986).
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).
Salvia sclarea yapraklarında yapılan analiz sonuçlarından (Çizelge 1) elde edilen
kromatoğramlarda doymuş yağ asitleri (∑ D) en fazla (%32,70) Haziran 15 akşamı, en az
(%25,66) Temmuz 15 sabahında belirlenmiştir. Bunun aksine toplam doymamış (∑ UND) yağ
asitleri en az (%67,30) Haziran 15 akşamı, en fazla (%74,34) Temmuz 15 sabahında
bulunmuştur.
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).
Yapraklarda yapılan analiz sonucunda (Çizelge 1) Doymuş/PUFA oranı en fazla %0,65
ile haziran 15 akşam, en az olarak ise %0,55 ile temmuz 15 sabahında bulunmuştur. Toplam
PUFA (∑ PUFA) yağ asitlerinin en az (%50,43) haziran 15 akşam, en fazla ise (%55,72)
Temmuz 1 akşam olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 2’ye göre; omega−3 yağ asitleri miktarlarının en fazla bulunduğu dönemin
%44,40 ile Haziran 15 öğle, en az yağ asidi içerdiği dönemin ise Temmuz 15 akşam (%38,30)
vakitleri olduğu bulunmuştur.
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 (Çömlekçioğlu, 2005).
Çizelge 3’e göre, omega−6 yağ asitleri miktarlarının en fazla bulunduğu dönemin %10,31
ile Temmuz 1 akşam, en az yağ asidi ihtiva ettiği dönemin ise Haziran 15 öğle (%5,87) vakitleri
olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 4’e göre; MUFA (Monounsaturated Fatty Acid) yağ asitleri miktarları en fazla
%20,70 ile Temmuz 15 sabah, en az ise Haziran 15 öğle (%13,90) vakitleri olduğu
bulunmuştur.
Çizelge 5’e göre PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri miktarları en fazla
%55,70 ile Temmuz 1 akşam, en az Haziran 15 akşam (%50,40) vakitleri hasatında olduğu
tespit edilmiştir.
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).
Çizelge 6’ya göre; Salvia sclareae’nın hasat zamanlarındaki omega–3 ve omega–6 yağ
asitleri değişiminde temmuz hasatlarında istatistiki anlamda bir farklılık olduğu görülmezken,
omega–3 yağ asitlerinin en fazla (%42,07), omega–6 yağ asitlerinin en az (%7,15) Haziran 15
hasatında olduğu bulunmuştur. MUFA (Monounsature Fatty Acid) yağ asitleri değişimleri için
Haziran 15 ve Temmuz 1, PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri için ise bütün hasat
zamanları arasında istatistikî anlamda bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Çizelge 7’ye göre; Salvia sclareae’nın gün içindeki en fazla omega–3 yağ asitleri
değişimlerinde sabah ve akşam vakitleri arasındaki hasatlarda istatistiki anlamda bir farklılık
bulunmadığı görülürken, en fazla öğle vakitlerindeki (%42,03) hasatta olduğu, omega–6 yağ
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asitleri en fazla sabah (%9,79), en az (%6,83) öğlen vakitlerinde yapılan hasatta olduğu tespit
edilmiştir.
MUFA (Monounsaturated Fatty Acid) ve PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri
arasında gün içindeki toplama ve zamanları arasında istatiksel bir farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Farklı zamanlarda hasat edilen Salvia sclareae yaprak saplarının yağ asidi kompozisyonu
Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8’in incelenmesiyle yaprak sapında omega yağ asitlerinin en önemlisi olan α–
linolenik asit (C18:3) %13,10–%27,50 arasında, linoleik asitin (C18:2) ise %7,75–%17,09
değerleri arasında olduğu ve yaprak sapında bitkisel yağlarda bulunan en yaygın doymuş yağ
asitlerinden olan palmitik asit (C16:0) %12,82–%25,32 ve stearik asitin (C18:0) ise %6,74–
%10,42 rakamları arasında değiştiği görülmüştür.
Kimyasal analiz sonuçlarından elde edilen kromatoğramlardan Çizelge 8 yaprak sapında
doymuş yağ asitleri toplamı (∑ doymuş) Temmuz 1 sabahında en fazla (%56,37) bulunurken,
toplam doymamış (∑ doymamış) yağ asitleri ise Temmuz 1 sabahında en az (%43,63) miktarda
tespit edilmiştir.
Yaprak saplarında yapılan analiz sonucunda (Çizelge 8) Doymuş/PUFA oranı en fazla
%1,93 ile Temmuz 1 sabahında en az olarak da %0,55 ile Temmuz 15 akşamında belirlenmiştir.
Toplam PUFA (∑ PUFA) yağ asitlerinin en az (%29,28) Temmuz 1 sabahı en fazla da (%52,49)
Temmuz 15 akşamı olduğu görülmüştür.
Çizelge 9’a göre; omega−3 yağ asitleri miktarlarının en fazla %37,10 ile Haziran 15
akşam, en az yağ asidi içeriğinin Temmuz 1 sabah (%20,30) hasatlarında olduğu bulunmuştur.
Çizelge 10’a göre; omega−6 yağ asitleri miktarlarının en fazla %17,00 ile Temmuz 15
akşam, en az yağ asidi içerdiği dönemin ise Temmuz 1 sabah (%7,75) olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 11’e göre; MUFA (Monounsaturated Fatty Acid) yağ asitleri en fazla %29,50 ile
Haziran 15 öğle, en az yağ asidi içerdiği dönemin ise Temmuz 1 sabah (%14,30) olduğu
bulunmuştur.
Farklı dönemlerde ve gün içindeki değişimlere göre hasat edilen Salvia sclareae’nin
yaprak sapındaki PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitlerinin istatistikî olarak analizleri
Çizelge 12 de verilmiştir.
Çizelge 12’ye göre; PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri en fazla %52,40 ile
temmuz 15 akşam, en az yağ asidi ihtiva ettiği dönemin ise Temmuz 1 sabah (%29,20) olduğu
tespit edilmiştir.
Çizelge 13’e göre; Salvia sclareae’nın farklı hasat zamanlarındaki omega–3 ve omega–6
yağ asitleri değişimlerinde haziran ve Temmuz 15 hasatlarında istatistiki anlamda bir farklılık
olmazken, Temmuz 1 hasatında en az oldukları (%24,93 ve %9,21) belirlenmiştir. MUFA
(Monounsaturated Fatty Acid) yağ asitleri için hasat zamanları arasında istatistiki anlamda bir
farklılığın bulunmadığı, PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri için ise sadece haziran
ve Temmuz 15 hasatlarında herhangi istatistiki bir manada farklılığın olmadığı bulunmuştur.
Nasirullah ve ark. (1984) Brassicaceae, Apiaceae ve Asteraceae familyalarına ait 15 faklı
sebze tohumu ve yenilebilir kısımlarının yağ asitleri bileşimlerini incelemişlerdir. Bu sebzeler
içinde Orta Avrupa’da yaygın olan Brassicaceae familyası tohumlarının erusik asitçe zengin,
dal ve yapraklarının ise bu asitçe fakir, linolenik asitlerce zengin ayrıca vakkanik asitlerin oleik
asitlerden daha fazla bulunduğunu belirlemişlerdir. Apiaceae familyasına ait bitkilerde yalnızca
tohumlarında petroselinik asit bulunduğunu fakat bu asitin sebzenin diğer kısımlarının
yağlarında mevcut olmadığını görmüşlerdir.
Çizelge 14 göre; Salvia sclareae’nın gün içindeki omega–3 yağ asitleri en fazla öğlen
(%33,77), en az (%22,80) sabah vakitlerinde olduğu görülmüştür. Omega–6 yağ asitleri için ise
sabah vakti en az (%8,98) olurken, öğle ve akşam vakitleri arasında istatistiki anlamda bir
farklılık bulunmamıştır. MUFA (Monounsaturated Fatty Acid) yağ asitleri arasında istatistiki
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anlamda bir farklılık bulunmazken, PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri en fazla
akşam (%49), en az ise sabah (%32,30) vakitlerinde olduğu tespit edilmiştir.
Salvia sclareae L.’nin bütün kısımlarının 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 (Azcan ve ark., 2004)
Özellikle bu yağ asitlerinin daha önce yapılan bazı çalışmalarla tohum kısmında bulunması
başta olmak üzere bütün kısımlarda olması bu bitkinin tamamen değerlendirilebileceğini
göstermiştir.
Çizelge 1. Salvia sclareae L. yapraklarının yağ asidi kompozisyonu (%)
Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15
S
Ö
A
S
Ö
A
S
Ö
A
C 12:0
0,12
0,11
0,09
0,08
0,06
0,04
0,08
0,07
0,17
C 13:0
0,16
0,39
0,42
0,11
0,37
0,45
0,69
0,20
0,46
C 14:0
4,32
7,80
9,91
2,61
1,99
7,09
1,20
4,25
4,29
C 14:1
0,33
0,35
0,46
0,53
0,39
0,35
0,37
0,38
0,78
C 15:0
0,84
0,96
0,62
0,57
0,38
0,45
0,86
0,50
0,60
C 16:0
16,80
15,11
15,10
19,80
18,72
13,37
15,53
16,47
13,64
C 16:1
0,22
0,37
0,10
0,39
0,42
0,36
0,33
0,25
0,27
C 16:1/T
1,47
1,44
4,82
2,36
2,00
1,78
1,76
3,07
5,64
C 17:0
0,93
1,02
0,24
0,53
1,21
1,33
1,33
1,39
1,11
C 18:0
5,59
6,01
6,32
7,41
7,38
5,92
5,97
6,83
6,92
C 18:1
9,13
6,72
4,61
4,52
3,84
4,14
8,90
6,28
4,83
C 18:2
6,94
3,75
4,25
7,82
3,84
6,17
6,99
5,05
7,20
C 18:3
33,84
36,77
33,01
33,05
33,38
33,00
32,10
33,65
31,32
C 20:1
3,69
3,70
3,02
3,11
4,32
5,41
6,75
5,61
5,76
C 20:3
4,82
4,36
3,32
3,43
3,53
4,73
3,99
4,22
5,66
C 20:5
0,86
0,96
1,03
1,16
1,14
1,12
0,70
0,69
0,49
C 22:1
0,17
0,20
0,48
0,19
0,23
0,91
0,23
0,94
1,36
C 22:2
1,07
1,08
1,13
1,48
2,85
3,18
1,83
0,93
1,05
C 22:4
1,11
1,04
1,07
1,03
1,07
0,96
1,12
0,89
0,65
C 22:5
6,13
6,20
6,26
6,22
6,35
6,38
6,12
6,20
6,30
C 22:6
0,44
0,47
0,36
0,22
0,20
0,18
0,70
0,25
0,22
C 24:1
1,02
1,19
3,38
3,40
6,33
2,66
2,45
1,88
1,28
TOP
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
∑D
28,76
31,40
32,70
31,11
30,11
28,65
25,66
29,71
27,19
∑UND
71,24
68,60
67,30
68,91
69,89
71,33
74,34
70,29
72,81
∑PUFA
55,21
54,63
50,43
54,41
52,36
55,72
53,55
51,88
52,89
∑D/Pufa
0,52
0,57
0,65
0,57
0,58
0,51
0,48
0,57
0,51
**S: sabah Ö: öğle A: akşam D: doymuş yağ asitleri PUFA: çoklu doymamış yağ asitleri UND: doymamış yağ
asitleri
Yağ asitleri

Çizelge 2. Salvia sclareae yapraklarının omega–3 yağ asitleri değişimleri (%)
OMEGA–3

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
41,20 B
40,60 BC
39,60 C

Öğle
44,40 A
41,00 B
40,70 BC

Akşam
40,60 BC
40,60 BC
38,30 D

Çizelge 3. Salvia sclareae yapraklarının omega–6 yağ asitleri değişimleri (%)
OMEGA–6

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
9,12 BC
10,33 A
9,94 AB
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Öğle
5,87 F
7,76 D
6,87 DE

Akşam
6,45 EF
10,31 A
8,91 C

Çizelge 4. Salvia sclareae yapraklarının MUFA (monounsaturated fatty acid) yağ asitleri değişimleri (%)
MUFA

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
16,00 DE
14,50 E
20,70 A

Öğle
13,90 E
17,50 CD
18,40 BC

Akşam
16,80 CD
15,60 DE
19,90 AB

Çizelge 5. Salvia sclareae yapraklarının PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) yağ asitleri değişimleri (%)
PUFA

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
55,20 AB
54,40 ABCD
53,50 ABCD

Öğle
54,60 ABC
52,30 CDE
51,80 DE

Akşam
50,40 E
55,70 A
52,80 BCDE

Çizelge 6. Yapraklardaki farklı hasat zamanlarındaki yağ asitleri değişimi (%)
Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

OMEGA–3
42,07 A
40,73 B
39,53 B

OMEGA–6
7,15 B
9,45 A
8,57 A

MUFA
15,57 B
15,87 B
19,67 A

PUFA
53,40 A
54,10 A
52,70 A

Çizelge 7. Yapraklardaki ortalama gün içindeki yağ asitleri değişimi (%)
Sabah
Öğle
Akşam

OMEGA–3
40,47 B
42,03 A
39,83 B

OMEGA–6
9,79 A
6,83 C
8,55 B

MUFA
17,07 A
16,60 A
17,43 A

PUFA
54,33 A
52,90 A
52,97 A

Çizelge 8. Salvia sclareae L. yaprak saplarının yağ asidi kompozisyonu (%)
Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15
S
Ö
A
S
Ö
A
S
Ö
A
C 12:0
0,35
0,07
0,12
0,19
0,13
0,27
0,13
0,07
0,08
C 13:0
0,16
0,01
0,08
0,14
0,12
0,24
0,13
0,10
0,11
C 14:0
12,14
4,54
5,66
19,50
17,74
9,58
13,03
8,44
3,00
C 14:1
0,09
0,04
0,04
0,08
0,09
0,15
0,07
0,16
0,05
C 14:1/T
0,02
0,04
0,05
0,08
0,14
0,15
0,07
0,21
0,07
C 15:0
0,13
0,15
0,49
0,45
0,47
0,22
0,16
0,19
0,07
C 16:0
17,80
13,87
12,82
25,32
17,66
17,77
20,84
14,82
13,36
C 16:1
0,93
1,61
0,67
0,66
0,78
0,82
0,43
0,42
0,40
C 16:1/T
0,35
0,17
0,31
0,33
0,32
0,39
0,21
0,47
0,46
C 17:0
0,46
0,25
1,48
0,43
0,52
0,62
0,24
0,67
0,71
C 18:0
9,12
8,33
6,74
7,19
6,97
7,11
10,42
8,93
8,69
C 18:1
15,37
24,56
11,19
8,26
9,47
9,48
15,52
13,20
16,58
C 18:2
10,68
12,00
14,56
7,75
9,77
10,10
8,59
15,20
17,09
C 18:3
21,66
17,32
27,50
13,10
14,58
18,99
14,32
23,12
21,74
C 20:1
–
–
–
0,86
1,28
1,47
0,31
0,66
1,03
C 20:3
–
–
–
1,21
1,71
1,62
0,39
1,81
2,50
C 20:5
2,04
2,65
3,31
2,35
3,64
4,27
4,18
4,10
9,29
C 21:0
2,45
1,92
3,93
3,17
3,15
3,09
3,02
2,93
2,91
C 22:1
4,08
0,26
0,38
0,37
0,19
0,23
0,22
0,32
–
TOP
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
∑D
42,61
29,14
31,30
56,37
46,74
38,90
47,97
36,15
28,93
∑UND
57,39
70,86
68,70
43,63
53,26
61,10
52,03
63,85
71,08
∑PUFA
36,25
41,30
51,68
29,28
34,72
43,02
31,58
48,41
52,49
∑D/Pufa
1,18
0,71
0,61
1,93
1,35
0,90
1,52
0,75
0,55
**S: sabah Ö: öğle A: akşam D: doymuş yağ asitleri PUFA: çoklu doymamış yağ asitleri UND: doymamış yağ
asitleri
Yağ asitleri

305

Çizelge 9. Salvia sclareae yaprak saplarının omega–3 yağ asitleri değişimleri (%)
OMEGA–3

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
25,50 D
20,30 F
22,60 EF

Öğle
29,30 C
23,20 DE
31,40 BC

Akşam
37,10 A
31,30 BC
32,90 B

Çizelge 10. Salvia sclareae yaprak saplarının omega–6 yağ asitleri değişimleri (%)
OMEGA–6

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
10,60 CD
7,75 E
8,59 DE

Öğle
12,00 C
9,77 CDE
15,20 AB

Akşam
14,50 B
10,10 CDE
17,00 A

Çizelge 11. Salvia sclareae yaprak saplarının MUFA (monounsaturated fatty acid) yağ asitleri değişimleri (%)
MUFA

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
21,14 B
14,30 C
20,40 BC

Öğle
29,50 A
18,50 BC
15,40 BC

Akşam
17,00 BC
18,00 BC
18,50 BC

Çizelge 12. Salvia sclareae yaprak saplarının PUFA yağ asitleri değişimleri (%)
PUFA

Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

Sabah
36,20 C
29,20 E
31,50 DE

Öğle
41,30 B
34,70 CD
48,40 A

Akşam
51,60 A
43,00 B
52,40 A

Çizelge 13. Salvia sclareae yaprak saplarının hasat zamanlarına göre yağ asitleri değişimi (%)
Haziran 15
Temmuz 1
Temmuz 15

OMEGA–3
30,63 A
24,93 B
28,97 A

OMEGA–6
12,37 A
9,21 B
13,60 A

MUFA
22,53 A
16,93 A
18,10 A

PUFA
43,03 A
35,63 B
44,10 A

Çizelge 14. Salvia sclareae yaprak saplarındaki ortalama gün içindeki yağ asitleri değişimi (%)
Sabah
Öğle
Akşam

OMEGA–3
22,80 C
33,77 A
27,97 B

OMEGA–6
8,98 B
13,87 A
12,32 A

MUFA
18,60 A
21,13 A
17,83 A

PUFA
32,30 C
41,47 B
49,00 A
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Farklı Kireç Seviyelerindeki Toprakların Anadolu Adaçayında (Salvia
triloba) Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Erdinç Uysal*, Ahmet Bircan Tınmaz
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
*erdincuysal@hotmail.com
Özet
Ülkemiz doğasından fazlaca toplanarak ihraç edilen önemli tıbbi bitkilerden biri olan Anadolu
adaçayı henüz yaygın şekilde kültüre alınamamış bir türdür. Kültüre alma sırasında bitkinin toprak
özelliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma farklı kireç içeriklerine sahip toprakların,
Anadolu adaçayında bitki gelişimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla
bitkiler %0, 15, 30, 45 ve 60 kireç içeren saksılarda yetiştirilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme
desenine göre kurulmuştur. Çalışma da farklı kireç içeriklerinin bitki başına yaş ve kuru herba verimi,
kuru yaprak verimi, bitki boyu, bitki dal sayısı, bitkide kök ağırlığına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu adaçayı, toprak, kireç
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Farklı Düzeyde Ekim Sulamalarının Güzlük Kişniş Verim ve Yağ
Oranlarına Etkisi
Ali Ünlükara¹, Erman Beyzi²–*, Yasemin Akpınar¹
¹Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Kayseri
²Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kayseri
*ermanbeyzi@gmail.com
Özet
Orta Anadolu bölgesinde sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeni ile güzlük ekim yapılan
ürünlerde çimlenme ve çıkış döneminde su sorunu yaşanmaktadır. Bu çalışmada Kayseri şartlarında
güzlük ekimin hemen ardından yapılan farklı sulamaların Kişniş (Coriandrum sativum L., Aslan)
bitkisinin verim ve yağ oranları üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ekim sonrası
sulamalar ile 25 cm (S1), 50 cm (S2) ve 75 cm (S3) derinliğine kadar toprak tabaklarının nemi tarla
kapasitesine tamamlanmıştır. Güz sulaması yapılmadan yalnızca yağış sularıyla yetişen S o konusu ile bu
konular karşılaştırılmıştır. Tesadüf bloklarında tesadüf parseller deneme desenine göre yürütülen
çalışmada her konu 3 kez tekrarlanmıştır. Toplam biyolojik verim, tohum verimi ve uçucu yağ verimi
uygulamalardan önemli düzeyde etkilenmiştir. Bitki boyu, bitki başına şemsiye sayısı, sabit ve uçucu yağ
oranı, sabit yağ verimi ise uygulamalardan etkilenmemiştir. Denemede 2694–10548 kg.haˉ¹ arasında kuru
biyolojik, 644–2089 kg.haˉ¹ arasında tohum verimi ve 1.43–5.59 L.haˉ¹ arasında ise uçucu yağ verimi
alınmıştır. So konusuna göre S1, S2 ve S3 konularından %191, %292 ve %215 daha yüksek kuru biyolojik
verim, %195, %224 ve %248 daha yüksek tohum verimi ve %262, %224 ve %291 daha yüksek uçucu
yağ verimi alınmıştır. Yağış sularıyla yetişen So konusuna göre ekim sulamalarından önemli derecede
yüksek verim alınmasına karşın farklı ekim sulamaları arasında ki fark önemli değildir. Genellikle kışları
yağışlı geçen Kayseri’de ve tüm Orta Anadolu bölgesinde kış sonrası bitki kök bölgesi nemi tarla
kapasitesine kadar tamamlanmaktadır. Güzün yapılan ekimin hemen sonrasında tüm kök bölgesini tarla
kapasitesine getirecek şekilde yapılan sulamalar ile toprakta depolanan su kış yağışları sonucunda kök
bölgesi altına sızdığı için bitkiler tarafından etkili şekilde kullanılamamakta ve dolayısıyla su, enerji ve
zaman israfına yol açmaktadır. Bu nedenle güzlük ekim sulamaları için bitki ekimi ile kış uykusu arasında
kalan dönemde bitkiye yetecek kadar su verilmesi daha uygun olacaktır. Kayseri ve Orta Anadolu
bölgesinde Kişniş için yapılan güzlük ekim sulamalarının toprak yüzeyinden 25–30 cm derinliğine kadar
toprak tabakası neminin tarla kapasitesine getirilecek şekilde uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişniş, güzlük ekim sulaması
The Effect of Different Planting Irrigation Levels on Yield and Oil Content of Autumn Coriander
Abstract
Autumn sowed plants often experience available water problem at establishment stage because of
drought in fall under central Anatolian. In this study, it is aimed to determine effects of different amounts
of sowing irrigation application at fall on coriander (Coriandrum sativum L. Aslan) production and its oil
ratios under Kayseri conditions. For this purposes, soil moistures of layers to 25 cm deep (S 1), 50 cm deep
(S2) and 75 cm deep (S3) were completed to field capacity moisture content with irrigation just after
sowing. The treatments irrigated after sowing were compared to only rain fed watered treatment (S o). The
treatments of this experiment designed to randomized plots in randomized blocks replicated 3 times. Total
biomass, seed yield and essential oil yield were affected significantly while plant height, umbrella number
per plant, essential oil and oil ratios and oil yield were not affected significantly by the treatments. Total
dry biomass and seed yield ranged 10548–2694 kg.haˉ¹ and 2089–644 kg.haˉ¹, respectively and essential
oil yield varied from 1.43 to 5.59 L.haˉ¹. Total dry biomass for S1, S2 and S3 treatments were 191%, 292%
and 215% higher than So treatment, respectively.



Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen FBA–11–3387 nolu proje sonuçlarından
hazırlanmıştır.
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Higher seed yield of 195%, 224% and 248% and also higher essential oil yield of 262%, 224% and
291% were obtained for S1, S2 and S3 treatments, respectively. Although higher yields obtained from the
irrigated treatments than the rain fed treatment, the irrigated treatments were in the same Duncan range.
Generally, winters in Kayseri and Anatolian center regions are rainy and soil moisture of plant rooting
depth completed to field capacity moisture levels. Autumn sowed plants are not able to efficiently use soil
water stored by irrigation applications just after sowing to increase whole rooting depth soil moisture to
field capacity because winter precipitation caused to percolate the stored water below the rooting depth.
So time, energy and water lost occur under whole rooting depth irrigation applications. Therefore,
irrigation applications that would satisfy plant water requirement from sowing to winter dormancy may
be more appropriate. Irrigation application just after sowing in fall for coriander is offered to bring soil
moisture content of upper 25–30 cm soil layer to field capacity moisture level under Kayseri and central
Anatolian regions.
Keywords: Coriander, sowing irrigation

Giriş
Kişniş (Coriandrum sativum), orijini Akdeniz ve Ortadoğu olan mutfakta kullanım,
aroma verici ve tıbbi kullanımlar için yetiştirilen tek yıllık otsu bir bitkidir (Diederichsen,
1996). Anavatanı Anadolu ve Kafkasya olan Kişniş (Coriandrum sativum L.) Asya ve
Avrupa’da doğal olarak da bulunmaktadır. Umbelliferae (şemsiye çiçekliler) familyasına bağlı
olan kişniş bitkisinin tarımı Rusya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Fas,
Mısır gibi ülkelerde yapılmaktadır. Ülkemizde ise Göller Bölgesinde, Ankara, Eskişehir ve
Konya’da yetiştirilmektedir. Kişniş son yıllarda dış satımı olan bitkilerdendir (Kan ve İpek,
2004). Oldukça önemli bir ilaç ve baharat bitkisi olan kişniş ülkemizde doğal olarak
yetişmektedir. Uçucu yağının miktar ve bileşenleri dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemiz
iklim ve toprak koşulları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir (Karadoğan ve Oral,
1994).
Kişniş tohumları sabit ve uçucu yağlar içermektedir. Fatty asit profili kişniş meyvesinde
yağ kalitesinin ana belirleyicisidir. Çeşitli endüstriyel kullanımlar ve insan tüketimi için farklı
fatty asit kompozisyonlu yağlara gerek duyulmaktadır. Kişniş fatty asitlerden Oleik asit
(%14.79), Linoleik asit, Petroselinik asit (%80.9), Palmitik asit (%3.5), Stearik asit gibi yağ
kompozisyonlarına sahiptir (Msaada ve ark., 2009). Kişniş meyveleri çeşitli endüstriyel
uygulamalarda kullanılan petroselinik asidin önemli bir potansiyel kaynağıdır (Msaada ve ark.,
2009a). Linalol’ün ana bileşeni olduğu %1’e varan uçucu yağ içeriğine sahip kişniş meyvesi,
kimyasal yağ bileşenleri için yaygın şekilde çalışılmaktadır (Neffati ve ark., 2010). Son yıllarda
meyve, sebze, otlar, tahıllar ve çeşitli tohumlar, antioksidan etkileri için araştırılmaktadır.
Yapılan farklı çalışmalar kişniş ekstreleri ve uçucu yağının antioksidan etkinlik gösterdiğini
ispatlamıştır (Guerra ve ark., 2005; Singh ve ark., 2006).
Yapılan çalışmalar çeşitli biyotik ve abiyotik streslerin bitki gelişimi, verimi ve meyve
kalitesini etkilediğini ortaya koymuştur. Kişniş bitkisinin meyve olgunlaşması esnasında fatty
asit ve uçucu yağ bileşenlerindeki değişmeler Lakshminarayana ve ark. (1981), Msaada (2007)
ve Msaada ve ark. (2009b) tarafından çalışılmıştır. Kişnişin olgunlaşma dönemleri ve
yetiştirildiği bölgelerin yağ verimi ve fatty asit kompozisyonuna etkisi ise Msaada ve ark.
(2009a) tarafından çalışılmıştır. Abiotik bir stres olan tuzluluğun uçucu yağ kompozisyonuna
etkisi ise Neffati ve Marzouk (2008, 2009) tarafından çalışılmıştır. Neffati ve ark. (2010)
kişnişin meyve verimine, uçucu yağ bileşenlerine ve antioksidan etkinliğine tuzluluğun etkisini
topraksız kültür ortamında araştırmıştır. Kişnişin su stresine karşı duyarlı bir bitki olduğu ve
birim su stresi artışına karşılık tohum ve yağ veriminin %3.54 ve %2.30 oranında azaldığı
belirtilmiştir (Ghamarnia ve Daichin, 2013).
Kuraklık, diğer doğal afetler gibi ani olarak ortaya çıkmasına rağmen, insanoğlunu ve
yaşadığı ekosistemi diğerlerinden daha fazla tehdit eden ve yıllık ortalama zararı 8–10 milyar
doları bulan dünyanın en yüksek maliyetli afetlerindendir (Wilhite, 1985). Hızlı nüfus artışı ve
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bunun sonucunda su talebindeki artış, kuraklığın etkisini kuşkusuz artıran bir diğer faktördür.
Kuraklık, tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklık olarak sınıflandırılmaktadır. Her üç
tanıma göre de kuraklığın ana nedenini çeşitli dönemlerde yağışın ortalamanın altında düşmesi
oluşturur. Ancak tarımsal kuraklıkta diğerlerinden farklı olarak, yağışın yetersiz olduğu
dönemlerde bitki yetiştirilen alanlarda yeterli toprak neminin sulama ile sağlandığı durumda
kuraklıktan söz edilmez. Ülkemizde ortalamanın üstünde yağışlı zamanlarda bile, bitkisel
üretimin yapıldığı dönemlerde bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun tamamen yağışlarla karşılanması
hemen hemen imkânsızdır. Ayrıca talep edilen su ile yağışın zamana göre dağılımı genellikle
uyum göstermez. Bu bakımdan tarımsal kuraklık zararının önlenmesi için tarımsal üretimde
sulama yapılması kaçınılmazdır (Yürekli ve ark., 2010).
Sonbahar yağışlarının yetersiz olması ve geç düşmesi nedeni ile Orta Anadolu çiftçileri
kışlık tahıl ekimini geciktirmektedir. Sulama yapılan yerlerde güzlük sulamalar yoluyla olası
yağış eksikliğinin vereceği kayıpların önüne geçilebilir. Tahıllar gibi güzlük ekimi yapılan
kişniş bitkisi de güzlük sulamalar sonucunda sonbahar, kış ve ilkbahar kuraklıklarının olumsuz
etkilerinden korunabilir. Bu çalışmada, çeşitli düzeylerde yapılan güzlük sulamaların kişniş
gelişimi, tohum ve yağ verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Güzün tohum ekiminden sonra farklı düzeylerde yapılan sulamaların kişniş gelişimi,
tohum ve yağ verimi üzerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla Kayseri Erciyes Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM) Mithatpaşa Çiftliğinde 2012 ve 2013 yıllarında 2
yıl sürecek bir çalışma planlanmıştır. Araştırmada Coriandrum sativum L. Aslan çeşidi
kullanılmıştır. Güzlük ekimden hemen sonra toprak yüzeyinden 25 cm derinliğe kadar (S 1), 50
cm derinliğe kadar (S2) ve 75 cm derinliğe kadar (S3) toprak neminin tarla kapasitesine
tamamlanması güzlük sulama konularını oluşturmaktadır. Bu sulama konuları ekimden hasada
kadar hiç sulama yapılmayan So konusu ile karşılaştırılmıştır. Tesadüf bloklarında tesadüf
deneme deseninde planlanan çalışmada her konu 3 kez tekrarlanmıştır. Her bir parselde 40 cm
aralıkla 5 sıra bulunmaktadır. Eni 2 m ve boyu 3 m olan parsellere 3 g/m² tohum kullanılarak
ekim yapılmıştır. Denemede gübre ihtiyacı 100 kg/ha saf azot, 50 kg/ha P2O5 formunda fosfor
şeklinde tayin edilmiştir. Fosfor %18 azot ve %46 P2O5 içeren DAP gübresi verilerek
karşılanmıştır. Ekim sırasında parsellere atılan DAP gübresi çapalanarak toprağa karıştırılmıştır.
Bitki azot ihtiyacının yaklaşık %20’si DAP gübresiyle ekimde verilirken geriye kalan %80’i
ilkbaharda üre gübresi formunda ikiye bölünerek verilmiştir. Ürenin ilk kısmı bitkiler toprak
örtüsü geliştirmeye başlarken ve geriye kalan kısmı ise sapa kalkmadan önce toprağa
uygulanmış ve çapa ile karıştırılmıştır.
Damla sulama sistemiyle sulanan parsellerde sulama yapılmadan önce gravimetrik
yöntemle 90 cm toprak derinliğine kadar her 30 cm toprak tabakası için toprak nemi
belirlenmiştir. Ağırlık esasına göre toprak yüzeyinden 100 cm derinliğe kadar ortalama tarla
kapasitesi %40.04 ve hacim ağırlığı 1.15 g/cm³’dür. Kil bünyesine sahip volkanik kökenli
toprakta ortalama %44.9 kil, %21.7 silt ve %33.4 kum bulunmaktadır (Ünlükara ve ark., 2014).
Konulara göre tarla kapasitesine tamamlanacak şekilde yapılan güzlük sulamalarda aşağıdaki
eşitliğe göre uygulanacak su miktarı bir su deposuna doldurulduktan sonra parsellere verilmiştir:
(𝑃𝑤𝑡𝑘 − 𝑃𝑤 ) 𝛾𝑡
𝐼=
∙
∙𝐷∙𝐴
100
𝛾𝑠𝑢
Eşitlikte; I her parsele uygulanan sulama suyu miktarını (litre), Pwt ağırlık esasına göre
toprak tarla kapasitesi nem yüzdesini, Pw ağırlık esasına göre sulama öncesi toprak nem
yüzdesini, t ve su sırasıyla birim hacim toprak kütlesi ve su kütlesini (su= 1 g/cm³), D tarla
kapasitesine tamamlanacak toprak derinliğini (mm) ve A ise parsel yüzey alanını (6 m²)
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göstermektedir (James, 1988). Bitki su tüketimi ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenmiştir
(James, 1988):
𝐸𝑇 = 𝐼 + 𝑃 ∓ ∆𝑆 − 𝑑𝑝
Eşitlikte; ET bitki evapotranspirasyonu (mm), I parsellere uygulanan sulama suyu miktarı
(mm), P etkili yağış (mm), S ekim ve hasat toprak depo nem farkı (mm) ve d p 90 cm toprak
derinliği altına sızan su miktarıdır (mm). Aynı alanda daha önce kişniş bitkisi ile yürütülen
çalışmalarda bitkinin 60–90 cm derinlikteki nemden faydalandığı belirlendiği için 90 cm sınır
değeri kullanılmıştır (Ünlükara ve ark., 2014).
Parsel başlarından 0.5 m kenar tesiri bırakılarak ortada bulunan 3 sıradan yapılan hasatla
biyolojik verim ve tohum verimi belirlenmiştir. Hasatta alınan örneklerin 65C sabit sıcaklıkta
nem yüzdeleri belirlenmiş ve toplam hasat biyolojik verimi bu nem değeri ile düzeltilerek
toplam kuru biyolojik verim elde edilmiştir.
Birim alandan elde edilen tohum veriminin toplam kuru biyolojik verime oranlanmasıyla
hasat indeksi hesaplanmıştır. Birim alandan elde edilen tohum veriminin (kg) aynı alandan
tüketilen suya (m³) oranlanmasıyla su kullanım etkinliği (WUE) belirlenmiştir (Howell ve ark.,
1992).
Tohum uçucu yağ oranı su distilasyonu yöntemiyle 100 g tohum örneklerinde
belirlenmiştir (ml/100 g). Birim alandan alınan tohum verimi ile uçucu yağ oranı çarpılarak
birim alandan elde edilecek uçucu yağ verimi hesaplanmıştır.
Sabit yağ oranı, 100 g kuru tohum örnek üzerinden Soxhelet cihazında belirlenmiştir.
Örnekler, cihazda 100 dk boyunca eter ile muamele edilerek analize tabi tutulmuştur. Bu oran
ile birim alandan elde edilen tohum verimi kullanılarak birim alan sabit yağ verimi
hesaplanmıştır.
Hasatta 12 bitkide şemsiyeler sayılmış ve bitki boyu ölçülmüştür. Sonuçlar SPSS 13.0
istatistik programı kullanılarak varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi
tutulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Güzlük kişniş güz sulaması denemesinin 2012–2013 yetiştirme dönemine ait tek yıllık
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Sulama ve Bitki Su Tüketimi
Ekimden hemen sonra 25, 50 ve 75 cm toprak derinliğine kadar toprak nemini tarla
kapasitesine çıkarabilmek için S1, S2 ve S3 konularına farklı sulama uygulamaları yapılmıştır.
Kış döneminden sonra Mayıs ayında söz konusu konulara eşit miktarlarda sulama uygulamaları
yapılmış ve bitkiler 5 Temmuz tarihinde hasat edilmiştir. Bitki su tüketimi hesaplanmasında ilk
90 cm toprak derinliği dikkate alınmış ve yağışlar neticesinde 90 cm toprak profili tarla
kapasitesi nem düzeyini aşan yağış miktarları derine sızma olarak kabul edilmiştir. Ekim toprak
nemi ile hasat toprak nem düzeyi arasındaki fark toprak depo nem kullanımı açısından
değerlendirilmiştir (Çizelge 1). Tüm bu etkenler dikkate alınarak hesaplanan bitki su
tüketiminin konular arasındaki farkı önemli bulunmuştur. En yüksek bitki su tüketimi S 3
konusunda gözlenirken en düşük bitki su tüketimi yalnız yağış sularıyla yetişen So konusunda
gözlenmiştir. Ekimden sonra yapılan sulama uygulamalarında en fazla su uygulanan S3
konusundan hiç sulama yapılmayan So konusuna doğru derine sızan su miktarı azalmaktadır. S 3
konusunda bitkinin etkili kök bölgesinin büyük bir kısmının tarla kapasitesine getirilmesi nedeni
ile kış yağışları için su depolanacak toprak kapasitesi azalmış ve önemli miktarlarda su derine
sızmıştır. Böylece bitkinin uygulanan sulama suyundan yararlanma oranı azalmıştır. S 2 ve S3
konularına daha az su uygulanmasına karşın kış yağışlarının kök bölgesinde daha fazla
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depolanması nedeni ile su kullanım etkinliği artmıştır. Su kullanım etkinliği açısından sulanan
konular arasındaki farklılık önemli değilken sulanmayan konuya göre önemli bir farklılık
bulunmamaktadır. Sulanmayan So konusunda yağışların yeterli olmadığı ve bu nedenle bitkinin
strese girerek önemli oranda verim kaybettiğini su kullanım etkinliği açıkça göstermektedir.
Kişniş su kullanım etkinliğinin su stresine bağlı olarak (0.456–0.078 kg/m³) değişir
(Ghamarnia ve Daichin, 2013). S3 konusuna göre So, S1 ve S2 konusu yaklaşık olarak %33, %16
ve %12 oranında daha az su tüketmiştir.
Çizelge 1. Aslan çeşidi kişniş bitkisinde farklı sulama uygulamaları, bitki su tüketimi ve su kullanım
etkinliği
Konular
So
S1
S2
S3

Sulama (mm)
0.0
210.0
267.5
308.3
262.0

Yağış (mm)
347.5
347.5
347.5
347.5
347.5

Derine Sızma (mm)
63
140
197
238
159,5

Depo nem farkı (mm)
–1.1
–65
–47
2
–28

ET (mm)
283 c
352 b
371 ab
420 a
357

WUE (kg/m³)
0.23 b
0.54 a
0.55 a
0.53 a
0.46

Bitki Gelişimi ve Verimi
Kuru biyolojik verim ve tohum verimi açısından konular arasındaki farklılık önemli iken
bitki boyu, hasat indeksi ve şemsiye sayısı bakımından farklılık önemli bulunmamıştır (Çizelge
2). En yüksek kuru biyolojik verim (7829–10548 kg/ha) sulama yapılan konulardan ve en düşük
verim ise yağış sularıyla yetişen So konusundan (2694 kg/ha) elde edilmiştir. So konusuna göre
S1, S2 ve S3 konularından sırasıyla %191, %292 ve %215 daha yüksek kuru biyolojik verim
alınmıştır. Sulama uygulamaları sonucunda ortalama kuru biyolojik verim %232 artmıştır. Avcı
ve ark. (2005) tarafından Bornova’da en yüksek 4377.6 kg/ha, Arabacı ve Bayram (2005)
tarafından Aydın’da 2078–4473 kg/ha arasında, Kaya ve ark. (2000) tarafından Tokat’ta 2283–
3473 kg/ha arasında biyolojik verim elde edilmiştir. Bu çalışmada alınan en düşük biyolojik
verim az önce belirtilen çalışmalarda alınan biyolojik verimden yaklaşık 1.8 katı kadar daha
fazladır. Fuente ve ark. (2003) tarafından Arjantin’de yapılan bir çalışmada ise 5570–8600 kg/ha
kadar biyolojik verim alınmıştır.
Çizelge 2. Aslan çeşidi kişniş bitkisinde farklı güz sulamalarının bitki gelişimi, tohum ve yağ verimi ve
yağ oranları üzerine etkisi
Konular
So
S1
S2
S3

Kuru biyo.
Verim (kg/ha)
2694 b
7829 a
10548 a
8475 a
7386

Tohum
verimi
(kg/ha)
643.8 b
1897.2 a
2088.9 a
2243.1 a
1718.2

Hasat
indeksi
0.237
0.243
0.210
0.303
0.248

Bitki
boyu
(cm)
65.5
90.1
90.2
92.2
84.5

Şemsiye
Sabit yağ Uçucu yağ
Sabit yağ Uçucu yağ
sayısı (adet/ oranı (ml/100
oranı
verimi
(l/ha) verimi (l/ha)
(ml/100 g)
bitki)
g)
5.00
8.65
0.220
56.9
1.43 b
12.20
5.56
0.277
105.7
5.18 a
10.47
7.53
0.223
153.3
4.64 a
13.67
5.69
0.250
129.4
5.59 a
10.33
6.86
0.243
111.3
4.21

Tohum verimi de kuru biyolojik verimi paralel şekilde sonuçlar vermiş ve en yüksek
verim sulama yapılan konulardan (1897–2243 kg/ha) elde edilmiştir. S0 konusuna göre S1, S2 ve
S3 konularından sırasıyla %195, %224 ve %248 daha yüksek tohum verimi elde edilmiştir.
Sulama uygulamaları sonucunda ortalama tohum verimi %223 artmıştır. Avcı ve ark. (2005)
tarafından 773.8–794.2 kg/ha, Kızıl ve İpek (2004) tarafından 985–1814 kg/ha, Özel ve ark. (2009)
tarafından ortalama 501.5–3170.5 kg/ha, Arabacı ve Bayram (2005) tarafından 531–1688 kg/ha,
Kan ve İpek (2004) tarafından 866–1243 kg/ha arasında ve Kaya ve ark. (2000) tarafından ise en
yüksek 908 kg/ha tohum verimi alınmıştır. Bu çalışmadan elde edilen tohum verimi, Özel ve ark.
(2009) tarafından belirtilen 3170.5 kg/ha tohum veriminin altında diğer çalışmalarda elde edilen
verimlerden ise daha yukarıda kalmaktadır.
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Sulama uygulamaları bitki boyunda, hasat indeksinde ve şemsiye sayında önemli düzeyde
farklılığa neden olmamıştır. Toplam kuru biyolojik kütlenin ortalama %25’ini tohum verimi
oluşturmuştur. Ortalama 85 cm kadar boylanan her bir bitkide yine ortalama 10 adet şemsiye
olduğu belirlenmiştir. Bitki boyu Ghamarnia ve Daichin (2013)’te 40.5–17.5 cm, Avcı ve ark.
(2005)’te 110 cm, Kızıl ve İpek (2004)’te 75.4–79.1 cm, Özel ve ark. (2009)’da ortalama 31–
106 cm, Arabacı ve Bayram (2005)’te 56–65.7 cm, Kan ve İpek (2004)’te 40.8–58.5 cm, Kaya
ve ark. (2000)’de ise 48.5–73.2 cm belirtilmiştir. Bitki başına düşen en yüksek şemsiye sayısı
Kızıl ve İpek (2004) tarafından en fazla 15.6 ve en düşük şemsiye sayısı Özel ve ark. (2009)
tarafından 3.6 olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada belirlenen bitki boyu ve şemsiye sayıları daha
önce belirlenen değerlerin arasında kalmaktadır.
Yağ Oranları ve Verimi
Güzlük sulama uygulamaları sulama yapılmayan konuya göre sabit yağ ve uçucu yağ
veriminde önemli düzeyde bir farklılığa neden olmamıştır. En düşük ve en yüksek sabit yağ
oranı 5.56–8.65 ml/100 g arasında değişmiş ve ortalama 100 g kişniş tohumundan 6.86 ml sabit
yağ elde edilmiştir. Sulanmayan So konusunda sabit yağ oranı daha yüksek bulunmasına karşın
bu farklılık diğer konulardan önemli düzeyde yüksek değildir. Sabit yağ oranının sulanan
konularda düşme eğilimi göstermesine karşılık sulanan konulardan elde edilen yüksek tohum
verimi nedeni ile sabit yağ verimi sulanmayan konuya göre oldukça yüksek sonuçlar vermiştir.
Sabit yağ verimi 56.9–153.3 L/ha arasında değişmiş ancak konular arası sabit yağ verimi
farklılığı önemli bulunmamıştır. Ghamarnia ve Daichin (2013)’te su stresine bağlı olarak sabit
yağ veriminin 7–141 kg/ha arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir.
Uçucu yağ oranı 100 g kişniş tohumu için 0.220–0.277 ml arasında değişim göstermiş ve
ortalama 0.243 ml uçucu yağ olduğu belirlenmiştir. Uçucu yağ oranı Msaada ve ark. (2009c)’da
en yüksek %0.324–0.327 olduğu belirtilmiştir. En düşük uçucu yağ oranı Avcı ve ark. (2005)
tarafından %0.06 ve en yüksek uçucu yağ oranı Arabacı ve Bayram (2005) tarafından %0.475
olarak bildirilmiştir. Uçucu yağ oranında önemli farklılıklar görülmemesine karşılık konulardan
elde edilen tohum verimi farklılığından dolayı uçucu yağ verimi önemli düzeyde farklı
bulunmuştur (Çizelge 2). Uçucu yağ verimi 1.43–5.59 L/ha arasında değişmiştir. En yüksek
uçucu yağ verimi sulanan konulardan alınmıştır. So konusuna göre S1, S2 ve S3 konularından
sırasıyla %262, %224 ve %291 daha yüksek uçucu yağ verimi elde edilmiştir. Sulama
uygulamaları sonucunda ortalama uçucu yağ verimi %259 artmıştır. Kızıl ve İpek (2004) 2.84–
6.22 L/ha, Özel ve ark. (2009) ortalama olarak 1.4–12.6 L/ha, Arabacı ve Bayram (2005) 1.7–7.29
L
/ha arasında uçucu yağ verimi elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Sonuç
Güzlük kişniş ekiminde güzlük ekim sulamaları ve ardından bahar döneminde yapılan
sulamalar Orta Anadolu şartlarında sulama yapılmayan şartlara göre kişniş biyolojik verimini,
tohum verimini ve uçucu yağ verimi çok önemli düzeylerde artırmaktadır.
Bitki hasat indeksi, uçucu ve sabit yağ oranları ve şemsiye sayısı üzerine sulama
uygulamaları önemli düzeylerde etkili olmamıştır.
Etkili kök bölgesinin yaklaşık 1/3’ünü tarla kapasitesine tamamlayacak şekilde ekim
sonrası yapılan hafif güz sulamalarıyla kış yağışlarından daha etkin şekilde yararlanılmış ve
kişniş bitkisi gelişimi, tohum ve uçucu yağ veriminde çok önemli artışlar kaydedilmiştir.
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Malva sylvestris L. (Malvaceae) (Ebegümeci) Bitkisinin Pigment İçeriği ve
Bazı Antioksidan Aktiviteler Bakımından İncelenmesi
Fadime Eryılmaz Pehlivan
İstanbul Üniversitesi, Fen
Süleymaniye/İstanbul
eryilmazfadime@gmail.com
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Özet
Dünyanın hemen her yerinde yayılış gösteren Malva (ebegümeci) türleri, tüm iklim koşullarına ve
her tip toprağa uyum sağlamış, iki ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Ülkemizde 8 ebegümeci türü
yetişmektedir. Bunlardan en önemlisi, büyük ebegümeci (Malva sylvestris L.) türüdür. Ebegümeci,
kolaylıkla yol kenarlarında, tarlalarda, su kenarlarında ve ormanlarda yetişebilen bir bitkidir. Açık
pembeden eflatuna kadar değişen renkte çiçek açarlar. Müsilaj, malvin, malvidin adlı anthosiyanin
madde, ayrıca uçucu yağ, tanen, gossypin–3–sulfat, glikoz, C vitamini, kalsiyum, fosfor ve protein
içerirler. İçerdikleri müsilaj nedeniyle koruyucu ve yumuşatıcı etkilere sahip olan ebegümeci bitkisi, antik
çağlardan beri, solunum ve sindirim sistemi tahrişleri ve iltihaplarının giderilmesinde, cilt üzerindeki
çıban ve yaraların ağrılarının dindirilmesinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Yaprakları da sebze olarak
yenilen ebegümecinin faydaları günümüzde bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Bu çalışmada,
İstanbul Kartal Yunus mahallesi civarlarında doğal yayılış gösteren M. sylvestris L. bitkisi Nisan–Mayıs
aylarında toplanmış ve çiçek ve yapraklarındaki pigment (antosiyanin ve klorofil) içerikleri ile yaprak
ekstraktlarının antioksidan bazı özellikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak, içerdiği antosiyanidin pigmentleri
(malvin, malvidin) ve diğer flavonoidler açısından ebegümecinin güçlü antioksidan özellikleri
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: M. sylvestris L., antioksidan aktivite, antosiyanin
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Bazı Turunçgil Çeşitlerine Ait Çiçeklerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin
Belirlenmesi
Fatih Alpay Vuran¹–*, Fırat Ayas²
¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
²Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvarı, Antalya
*fatihalpay@gmail.com
Özet
Turunçgil meyvelerinden gıda olarak faydalanıldığı gibi, meyve kabuklarından, yapraklarından
veya çiçeklerden, parfümeride koku ve lezzet vermekte kullanılan uçucu yağlar da elde edilir. Turunçgil
çiçeği deodorant ve göz kremleri karışımlarında da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Antalya Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Yerleşkesi koleksiyon bahçesinde bulunan üç farklı turunçgil
çeşidinin çiçekleri çiçeklenme dönemlerinden olan Nisan ayında toplanmıştır. Citrus reticulata Lee–1,
Citrus paradisi Ray Ruby, Citrus reticulata × Citrus paradisi Minneola çeşitlerine ait toplanan çiçeklerin
taze olarak hidrodistilasyon yöntemi ile uçucu yağları elde edilmiştir. Clevenger aparatı ile volumetrik
olarak belirlenen uçucu yağ oranı ise taze madde üzerinden mililitre/100 g (%) olarak 0,12–0,20
aralığında değişiklik göstermiştir. Üç farklı çeşide ait paralel üç çalışmanın uçucu yağ içeriği BATEM
Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvarı’nda bulunan GC/GC–MS ile yapılmştır.
Çalışılan turunçgil çeşitlerinin uçucu yağ bileşimi incelendiğinde C. reticulata Lee–1 için ana bileşenler;
linalool (%39,66±1,44), trans–beta ocimene, (%31,28±1,73), limonene (%13,28±1,67), Citrus paradisi
Ray Ruby için ana bileşenler; limonene (%30,54±0,34), sabinene (%28,70±1,84), linalool (%7,35±0,69),
Citrus reticulata × Citrus paradisi Minneola için ana bileşenler; linalool (%23,60±0,45), limonene
(%18,80±0,66) ve trans–beta ocimene (%14,65±0,22) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Citrus reticulata, Citrus paradisi, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşimi
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Salvia tomentosa Mill. (Adaçayı) Türünün Yayılış Gösterdiği Alanların
Toprak Özellikleri
Fatma Uysal¹–*, Kenan Turgut², Nurtaç Çınar¹
¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
²Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya
*fatmauysal_antalya@hotmail.com
Özet
Bu çalışmada, orman tali ürünleri arasında önemli bir gelir potansiyeline sahip olan Salvia cinsine
ait Salvia tomentosa’nın yayılış gösterdiği alanların toprak özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada Salvia
tomentosa’nın popülasyon oluşturduğu farklı bölgeden toprak örnekleri alınarak, fiziksel ve kimyasal
analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Toprak örneklerinin
pH değeri 7,4–8,4 arasında, EC değeri 90–195 µS/cm arasında değişim göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Salvia tomentosa Mill., toprak özelliği
Soil Features of Areas Distributed Salvia tomentosa Mill.
Abstract
In this study, soil characteristics of Salvia tomentosa belongs to salvia genus that has an important
income among the secondary forest products were investigated. Properties that distribution areas of Salvia
tomentosa were determined. Physical and chemical properties of soil samples taken from different regions
were analyzed. The results obtained are comparatively evaluated. According to the obtained results, Ph
varied between 7,4–8,4 and EC values varied between 90–195 µS/cm.
Keywords: Salvia tomentosa Mill., soil property

Giriş
Lamiaceae familyasının Salvia cinsi, 900 türe sahip dünyanın her yerine yayılmış olan en
geniş cinsidir. Bu cins, Türkiye florasında 88 tür ve 93 taksa olarak bulunur ve 45’i endemiktir.
Bu cinsin bazı üyeleri parfümeri, kozmetik, tıbbi ve lezzet verici olarak kullanıldığı için
ekonomik öneme sahiptirler (Newall ve ark., 1996).
Türkiye’de bulunan Lamiaceae familyasına ait cinslerden en önemlileri Salvia, Mentha,
Phlomis, Thymus ve Stachys’dir. Türkiye’de çalışmalar bilhassa tıbbi önemi olan Salvia,
Mentha ve Thymus türleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu cinse ait bitkiler farmakolojik etkilerinin
yanı sıra sekonder metabolitleri bakımından yüksek oranda çeşitlilik gösterirler. Salvia cinsi
Türkiye Florası’nda yedi guruba ayrılmış ve çalıştığımız tür S. tomentosa E grubuna dahil
edilmiştir. Salvia türleri gerek tıbbi gerekse ekonomik önem taşır ve doğal yayılışları ile tür
sayısı bakımından ülkemizde zengin bir potansiyele sahiptir. Salvia türleri tıbbi değer
taşımalarının yanı sıra güzel görünümlü çiçekleri nedeniyle bahçe ve parklarda dekoratif süs
bitkileri olarak yetiştirilmektedirler. Lamiaceae familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ
içermelerinden dolayı farmakoloji ve parfümeri sanayisinde de önemlidir. Bunlardan eterik yağ
elde edilir, baharat olarak kullanılır (Bağcı ve Koçak, 2008).
Salvia türleri Akdeniz Bölgesinde yetişen çok eskiden beri bilinen ve drog veren
bitkilerdir. Salvia türlerinin önemi, uçucu yağında bulunan ve çoğu kuvvetli antiseptik etkide
olan maddelerden yani monoterpenlerle, bunların oksijenli türevlerinden ileri gelmektedir
(Tanker ve ark., 1976).
Salvia genusuna ait pek çok tür, popüler halk ilacı olarak geniş ölçüde kullanılmaktadır
ve özellikle de aktif bileşiklerin tedavi edici etkilerinden dolayı farmakolojide
yararlanılmaktadır (Muller–Riebau ve ark., 1997; Bayrak ve Akgül, 1987).
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S. tomentosa türü çok yıllık küme biçiminde, 1 m boyunda dik bir gövdeye sahiptir. Çok
dallı, yapraklar basit, dar dikdörtgenimsi veya yumurta biçimlidir. Genellikle çiçekler menekşe
(mor) renklidir. İlk çiçeklenme zamanı Nisan, son çiçeklenme zamanı ise Ağustos ayıdır. S.
tomentosa türü 90 m ile 2000 m arasındaki yüksekliklerde yayılış gösterir (Davis, 1982).
Davis (1982)’e göre, S. tomentosa türü Antalya’da Elmalı ilçesi Kuhu dağında yayılış
göstermektedir. Antalya dışında İstanbul, Bursa, Zonguldak, Ankara, Sinop, Ordu, Gümüşhane,
Trabzon, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kahramanmaraş, Isparta, Konya, Karaman,
Adana, Antakya illerinde dağılım gösterir. Çalışmamızda S. tomentosa türünün bazı ekolojik
özelliklerini belirlemek amacıyla Antalya’da yayılış gösterdiği 4 ilçede (Serik, Manavgat,
Gündoğmuş ve Alanya) 8 farklı popülasyondan alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal
özellikleri analiz edilmiştir. Ayrıca Manavgat ve Alanya’daki meteoroloji istasyonlarından
iklim verilerinin uzun yıllar ortalaması temin edilmiştir.
Materyal ve Yöntem
Antalya iline bağlı Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde S. tomentosa türünün yayılış
gösterdiği alanların koordinatları ve yükseklikleri GPS cihazı ile belirlenmiş ve toprak örnekleri
alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır.
Toprak örneklerinde; pH ve EC 1:2.5 toprak–su karışımında (Jackson,1962), % CaCO3
Scheibler kalsimetresi ile (Çağlar, 1949), bünye Hidrometrik yöntemle (Bouyoucos,1951),
organik madde, Walkley Black yöntemine göre (Jackson, 1962), alınabilir P Olsen metodu
(Olsen ve Sommers, 1982), değişebilir K, Ca, Mg değerleri 1 N amonyum asetat yöntemine
göre belirlenmiştir (Kacar, 1962).
Bulgular
Araştırmada incelenen S. tomentosa türünün yayılış gösterdiği yedi farklı bölgeden alınan
toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait veriler Çizelge 1 ve Çizelge 2’de
verilmiştir.
S. tomentosa türünün yayılış gösterdiği bölgelerden alınan toprak örneklerinin pH değeri
en düşük 7,4 ve en yüksek 8,4 olarak belirlenmiştir. Çizelge 1’den anlaşılacağı gibi alınan
toprak örneklerinin pH değerleri hafif alkali ve nötr arasında değişim göstermektedir.
Çizelge 1. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Örnek
TS–1
TM–1
TM–2
TAL–1
TAL–2
TG–1
TG–3

ec (µs/cm)

pH
8.4
7.4
8.4
7.9
7.4
8.3
7.4

Hafif alkali
Nötr
Hafif alkali
Hafif alkali
Nötr
Hafif alkali
Nötr

90
131
115
93
103
195
113

Tuzsuz
Tuzsuz
Tuzsuz
Tuzsuz
Tuzsuz
Tuzsuz
Tuzsuz

Organik madde Kum Kil
(%)
(%) (%)
Kireçli
0.1 Çok az
71
5
Çok fazla kireçli 0.9 Çok az
31
29
Çok fazla kireçli 2.4
Orta
33
25
Orta kireçli
4.3 Yüksek
51
19
Kireçli
0.1 Çok az
75
5
Çok fazla kireçli 0.5 Çok az
31
35
Kireçli
3.2
İyi
51
29
Kireç (%)

2.1
43.1
33.2
13.7
3.0
45.6
2.5

Mil
(%)
24
40
42
30
20
34
20

Bünye sınıfı
Kumlu tın
Killi tın
Tın
Kumlu tın
Tınlı kum
Killi tın
Kumlu killi tın

Çizelge 2. Toprak örneklerinin bazı alınabilir besin elementi içerikleri
Örnek
TS–1
TM–1
TM–2
TAL–1
TAL–2
TG–1
TG–3

10
11
10
10
12
12
13

P (ppm)
Yeterli
Yeterli
Yeterli
Yeterli
Yeterli
Yeterli
Yeterli

Mg (ppm)
236
İyi
374
İyi
263
İyi
266
İyi
60
Orta
128
İyi
1077
İyi

80
110
118
142
21
52
204
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K (ppm)
Çok Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Çok Düşük
Çok Düşük
Orta

Ca (ppm)
3185
İyi
3345
İyi
4307
İyi
4147
İyi
1262
Fakir
3506
İyi
3826
İyi

Toprak örneklerinin en düşük elektriki iletkenlik (EC) değeri 90 µS/cm iken en yüksek
EC değeri 195 µS/cm olarak belirlenmiştir. Araştırmada incelenen S. tomentosa türünün yayılış
gösterdiği alanlarda tuzluluk sorununa rastlanmamıştır. Toprak örneklerinin kireç içerikleri
%2,1 ile %45,6 arasında değişmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde alınan toprak örneklerinin kireç
içeriğinin kireçli ve çok fazla kireçli arasında değişim gösterdiği görülmektedir.
S. tomentosa türünün yayılış gösterdiği yedi farklı bölgeden alınan toprak örneklerinde en
düşük organik madde içeriği %0.1 ve en yüksek organik madde içeriği %4.3 olarak
belirlenmiştir. Çizelge 1’den de anlaşılacağı gibi S. tomentosa türü organik madde içeriği
bakımından çok farklı topraklarda yetişebilmektedir. Toprak bünyesinin Kumlu Tın, Killi Tın
ve Tın olduğu belirlenmiştir.
S. tomentosa türünün yayılış gösterdiği yedi farklı bölgeden alınan toprak örneklerinin
yarayışlı fosfor içerikleri 10–13 ppm, değişebilir magnezyum içerikleri 60 ppm ile 1077 ppm,
değişebilir potasyum içerikleri 21 ppm ile 204 ppm ve değişebilir kalsiyum içeriklerinin ise
1262 ppm ile 4307 ppm arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 2). İncelenen
toprakların tümünün fosfor içeriğinin yeterli, Mg içeriğinin ise orta ve iyi durumda olduğu
belirlenmiştir. Toprak örneklerinin alınabilir K miktarının, çok düşük ve orta seviyeleri arasında
değiştiği, Ca içeriğinin ise bir bölge dışında iyi durumda olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Örneklemenin yapıldığı bölge toprakları dikkate alındığında S. tomentosa türünün
genellikle nötr ve hafif alkali tepkimeli, tuzsuz, orta bünyeli, yeterli düzeyde alınabilir P, Ca ve
Mg içeren topraklarda yayılış gösterdiği, kireç, organik madde ve alınabilir potasyum yönünden
çok farklı topraklarda yetiştiği söylenebilir. Karık (2013), yürütmüş olduğu çalışmada, Salvia
fruticosa Mill. türünün bitkinin florada topraktaki kireç içeriğinden ve bitkinin gelişme
açısından topraktaki organik madde miktarından etkilenmediğini, çok değişik fiziksel ve
kimyasal özelliklere sahip topraklara adapte olduğunu, toprak yapısına bağlı olarak
popülasyonlar arasında morfolojik ve kalite kriterleri açısından önemli bir farklılığın
oluşmadığını bildirmiştir. Sonuç olarak; bu konuda daha fazla örnekleme yapılmalı ve farklı
özelliklere sahip topraklarda S. tomentosa yetiştirilerek bitki gelişimi, verim ve kalite yönünden
gösterdiği tepki belirlenerek alınan sonuçların doğruluğu test edilmelidir.
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Salep Orkideleri ve in Vitro Çalışmalar
Fatmagül Güven*, Ahmet Metin Kumlay, Sezgin Sancaktaroğlu
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Iğdır
*fatmagulguven1988@hotmail.com
Özet
Geleneksel salep içeceğimizin yapımında kullanımının yanı sıra yumruları gıda ve ilaç sanayinde
hammadde olarak da kullanılan salep orkideleri, ülkemizin hemen her bölgesinde yetişmektedir. Doğadan
bilinçsiz bir şekilde toplanması nedeniyle salep orkidelerinin nesli gittikçe tükenmekte ve yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca, salep orkidelerinin tohumlarının çok küçük ve
endospermsiz olması bitkinin kendiliğinden çimlenmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak, bitki besin
maddesi ihtiyacını simbiyotik ilişki kurabileceği uygun mikoriza ile sağlamaktadır. Kültüre alındığında da
üretiminin çok zor olması, araştırıcıları bu bitkide bitki–mikoriza ilişkileri ve in vitro çoğaltımı
konusunda araştırma yapmaya yöneltmiştir. Bu nedenlerle salep orkidelerinin tohum, embriyo ya da farklı
bitki eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alınması, çoğaltılması ve daha sonraki aşamalarda elde
edilen fideciklerin ticari üretiminin yapılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışma ile dünyada
ve ülkemizde salep orkideleri hakkında yapılan in vitro çalışmalar bir araya getirilecek, avantaj ve
dezavantajları tartışılacaktır. Ayrıca in vitro şartlardan elde edilen bitkilerin saksıya ve toprağa aktarılma
durumlarıyla in vivo şartlara uyumu üzerinde de durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orchide, salep orkidesi, in vitro, doku kültürü, mikoriza
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Farklı Ekstraksiyon Tekniklerinin Kan Portakalı (Citrus sinensis L. Osbeck)
Kabuk Yağı Bileşimine Etkisi
Haluk Tokgöz*, Ramazan Toker, Muharrem Gölükcü, Demet Yıldız Turgut
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
*haluktokgoz@yahoo.com
Özet
Turunçgiller dünyada tarım ve ticareti en fazla yapılan meyvelerden olup 120 milyon tonun
üzerinde bir üretime sahiptir. Meyve suyunda reçele birçok alanda değerlendirilmekte, bunun yanında
kabukları da uçucu yağ üretiminde kullanılmaktadır. Uçucu yağlar gıda, ilaç, kozmetik, temizlik gibi
farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Gerek geniş kullanım alanları gerekse de antimikrobiyal,
antioksidan, antikanser gibi sağlık üzerine pozitif katkılarından dolayı uçucu yağlar ile ilgili çalışmalar
gün geçtikçe artmaktadır. Turunçgillerden elde edilen uçucu yağlar meyvelerin meyve suyu gibi farklı
ürünlere işlemeleri sonucu atık olarak ortaya çıkan kabuklardan yapılmakta, böylece ürünün katma
değerini artırmaktadır. Bu çalışmada soğuk pres ve hidro–distilasyon uygulanan iki farklı ekstraksiyon
yönteminin etkisi uçucu yağ bileşenlerdeki değişimin belirlenmesiyle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Kan portakalı kabukları etüvde 45°C’de kurutulduktan sonra belirtilen tekniklerle uçucu uçucu kabuk
yağı üretilmiş ve uçucu yağ bileşenleri GCMS–FID ile tespit edilmiştir. Ayrıca taze kan portakalından da
uçucu yağ bileşenleri analiz edilerek kurutmadaki farklılık ortaya konulmuştur. Analiz sonucunda taze
kabuktan, soğuk pres ve hidrodistilasyon ile elde uçucu yağlarda limonen en baskın bileşen olup sırasıyla
%94.93, %94.48 ve %93.06 olarak belirlenmiştir. β–myrecene ve linalool öne çıkan diğer bileşenlerdir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda hidro–distilasyon ve soğuk pres uygulamalarının, kan portakalı kabuk
yağı bileşimi açısından önemsiz bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kan portakalı, Citrus sinensi L. Osbeck, uçucu yağ bileşimi
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarafından
Geliştirilen Yeni Haşhaş Çeşitleri
Ferda Ç. Koşar¹–*, Hüseyin Camcı², Arzu Köse¹, Özlem Bilir¹
¹Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir
²Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara (Emekli)
*ferda92@hotmail.com
Özet
Ülkesel haşhaş ıslah projesi 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 uluslararası kaynaklardan
(genelde ABD’den) materyal toplanarak germplazm oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra ıslah amaçları
doğrultusunda materyal gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Bunlara ilave olarak 1992’de melezleme
çalışmalarına başlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda 2014 yılında Seyitgazi, Hüseyinbey ve Çelikoğlu haşhaş çeşitleri tescil
edilmiştir. Seyitgazi haşhaş çeşidinin tohum rengi mavi, sulu şartlarda 150 kg/da tohum ve 120 kg/da kapsül
verimi, kuru şartlarda 70–90 kg/da tohum ve 60–80 kg/da kapsül verimi, morfin oranı (%) 0.65–0.80’dir.
Hüseyinbey haşhaş çeşidinin tohum rengi beyaz, sulu şartlarda 160 kg/da tohum ve 130 kg/da kapsül verimi,
kuru şartlarda 70–100 kg/da tohum ve 60–80 kg/da kapsül verimi, morfin oranı (%) 0.60–0.80’dir. Çelikoğlu
haşhaş çeşidinin tohum rengi sarı, sulu şartlarda 170 kg/da tohum ve 130 kg/da kapsül verimi, kuru şartlarda
75–100 kg/da tohum ve 60–80 kg/da kapsül verimi, morfin oranı (%) 0.60–0.80’dir.
Anahtar Kelimeler: Haşhaş (Papaver somniferum), tohum verimi, kapsül verimi, verim unsurları,
morfin oranı
The New Poppy Cultivars Developed by Transitional Zone Agricultural Research Institute
Abstract
The aim of the territorial poppy breeding project is developing new cultivars which have high seed
and capsule yield and developing better cultivars than existing ones in terms of resistance to diseases,
pests, and cold. The project has started in 1985. At the beginning, in forming a germplasm, it was
benefited from both some different domestic resources such as poppy sowing areas in the country, İzmir
Gene Bank and some resources of other countries especially of USA. After this stage, the material was
evaluated and tested. Additionally, some hybridization studies were started with this material in 1992.
As a result of these studies, the three new cultivars were registered with the names of Seyitgazi,
Hüseyinbey, and Çelikoğlu in 2014. Seyitgazis’s seed color is blue and its seed yield and capsule yield
were 150 kg/da and 120 kg/da at irrigated conditions, respectively. At dry conditions, seed yield, capsule
yield, and morphine content values of Seyitgazi were found 70–90 kg/da, 60–80 kg/da, and 0.65%–0.80%, in
the order given. Hüseyinbey’s seed color is white and its seed yield and capsule yield were 160 kg/da and
130 kg/da at irrigated conditions, respectively. At dry conditions, Hüseyinbey’s seed yield, capsule yield,
and morphine content were 70–100 kg/da, 60–80 kg/da, and 0.60%–0.80%, in the order given. Seed color of
Çelikloğlu is yellow and at irrigated conditions, its seed yield and capsule yield were 170 kg/da and 130
kg
/da at irrigated conditions, respectively. At dry conditions, the cultivar’s seed yield, capsule yield, and
morphine content were found 75–100 kg/da, 60–80 kg/da and 0.60%–0.80%, in the order given.
Keywords: Poppy (Papaver somniferum), seed yield, capsule yield, yield components, morphine
content

Giriş
Önemli tıbbi bitkilerden biri olan Papaver somniferum L. (haşhaş). Papaver cinsi içerdiği
alkaloidler bakımından büyük önem taşımaktadır. Haşhaşın ana vatanı Doğu Akdeniz’dir (Davis
P. H. ve ark., 1988).
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Haşhaştan tohum ve kapsül olmak üzere ekonomik açıdan önemli iki ürün elde
edilmektedir. Haşhaş kapsülünde morfin, tebain, noskapin, papaverin ve kodein gibi tıbbi
öneme sahip ana alkaloidler ile bunların dışında çok sayıda alkaloid içeriği olduğu
bilinmektedir. Bu alkaloidlerden morfin, kodein ve tebain uyuşturucu özelliğe sahip iken
noskapin ve papaverinin uyuşturucu özellikleri yoktur.
Tıpta analjezik (ağrı kesici), anestezik (uyuşturucu) ve antitüssif (öksürük kesici) olarak
yararlanılmaktadır. Haşhaş tohumları kalsiyum, protein (%20–30), karbonhidrat, yağ (%45–54)
oranı yüksek; tryptophan hariç temel aminoasitleri içermektedir. Bu özelliğinden dolayı haşhaş
tohumundan preslenerek elde edilen yağ; gıda, kozmetik ve boya sanayilerinin vazgeçilmez
ürünü olmuştur.
Dünyada haşhaş ekimi yasal üretici ülkeler olarak kabul edilen Türkiye, Hindistan,
Avustralya, Fransa, İspanya ve Macaristan’da yapılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve
Hindistan geleneksel üretici ülkeler olarak bilinmektedirler. Türkiye Haşhaş ekim alanı
bakımından %54’lük bir paya sahip olmasına rağmen, morfin üretimi bakımından %22’lik paya
sahiptir. Bu durum; ülkemizde dekar başına üretim veriminin ve morfin içeriğinin diğer ülkelere
nazaran düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Anadolu’da Hitit döneminden beri 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 ve ark., 1986).
20.000 ton haşhaş kapsülü işleme kapasitesine sahip olan Afyon Alkaloidleri fabrikasında
üretilecek morfin miktarı ile üretimi yapılan haşhaş çeşitlerinin morfin içerikleri arasında
doğrudan bir ilişki vardır. Ülkemizde üretilen haşhaş kapsüllerinin morfin içeriği %0,4
civarında olmasına karşın dünya yasal üretici konumunda olan ülkelerde morfin içeriği %1,5–2
civarında olan haşhaş çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır
Ülkemizde; Birleşmiş Milletler tarafından verilen 700.000 dekar limit dâhilinde, Bakanlar
Kurulunca izin verilen illerde, TMO tarafından yapılan planlanma çerçevesinde izne tabi olarak
haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi yapılmaktadır.
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 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.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ülkemizde haşhaş ıslahı ve yetiştirme
teknikleri üzerinde Ulusal düzeyde çalışan tek Araştırma Enstitüsüdür. Geçit Kuşağı 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 veriminde yüksek olması gerekmektedir. Bu amaçla
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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 Son Geliştirilen Haşhaş Çeşitleri
Enstitümüzde yürütülen ıslah çalışmaları sonucu 2014 yılında Çelikoğlu, Hüseyinbey ve
Seyitgazi çeşitleri adı altında 3 çeşit geliştirilmiştir. Çeşitlere ait özellikler aşağıda yer
almaktadır.
1. Çelikoğlu
Tescil Yılı: 2014
Islah Metodu: Melezleme
Morfolojik Özellikleri:
–Çiçek rengi beyaz, tohum rengi ise sarı ve kapsül şekli yuvarlaktır.
–Bitki boyu yağışlara ve sulamaya göre 70–120 cm arasında değişir.
Tarımsal Özellikleri:
–Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler görülür.
–Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 70–140 kg/da tohum, 60–120 kg/da kapsül verimi
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 125–180 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 %0.60–0.78 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.

Şekil 1. Çelikoğlu haşhaş çeşidinden tarla görüntüsü

2. Hüseyinbey
Tescil Yılı: 2014
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:
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–Kuru tarımda yağışların zamanı ve miktarına göre verimde önemli değişiklikler görülür.
–Kuru tarımda güzlük ekilişlerde 70–125 kg/da tohum, 60–110 kg/da kapsül verimi
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 125–175 kg/da tohum verimi, 110–160 kg/da kapsül
verimi alınabilmektedir. Gelişmesi hızlıdır. İlkbahar ekimi sadece sulu şartlarda verimli
olabilmektedir.
Kalite Özellikleri: Tohumluğu %50–53 yağ içerir. İç tüketiminde börek, çörek, hamur
işlerinde tercihen aranmaktadır. Kapsülündeki morfin oranı %0.60–0.75 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.

Şekil 2. Hüseyinbey haşhaş çeşidinden tarla görüntüleri

3. Seyitgazi
Tescil Yılı: 2014
Islah Metodu: Melezleme
Morfolojik Özellikleri:
–Çiçek rengi menekşe, tohum rengi ise mavi ve kapsül şekli ovaldir.
–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 65–130 kg/da tohum, 60–124 kg/da kapsül verimi
alınabilmektedir. Güzlük sulu tarımda ise 125–180 kg/da tohum verimi, 111–150 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 %0.60–0.77 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 3. Seyitgazi haşhaş çeşidinden tarla görüntüsü

Şekil 4. Seyitgazi haşhaş çeşidinden tarla görüntüsü
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Çankırı–Korubaşı Tepe ve Civarının Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Gamze Tuttu
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Botaniği Anabilim Dalı, Çankırı
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Özet
2010–2011 yılları arasında, farklı vejetasyon periyotlarında, Çankırı–Korubaşı Tepe ve civarında
yapılan arazi çalışmaları sonucu teşhis edilen bitki örneklerinden ilgili literatür taramalarına dayanarak 47
familyaya ait 123 adet taksonun tıbbi ve aromatik kullanımları olduğu saptanmıştır. Bu familyalar
içerisinde en fazla takson içeren ilk dört familya; Labiatae (16), Compositae (14), Leguminosae (12) ve
Rosaceae (12) olarak sıralanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çankırı, tıbbi ve aromatik bitkiler, flora
The Medical and Aromatic Plants of Çankırı-Korubaşı Hill and Its Surroundings
Abstract
According to the relevant literature and results of the field study in Çankırı–Korubaşı hill and
surrounding in different vegetation period in 2010–2011, 47 families and 123 plant taxa which uses
medicinal and aromatic usage were determined in identified plants. The first 4 families which contain the
most taxa; Labiatae (16), Compositae (14), Leguminosae (12) and Rosaceae (12) are listed as.
Keywords: Çankırı, medicinal and aromatic plants, flora

Giriş
İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için yüzyıllardır doğadan özellikle de bitkilerden
yararlanmışlardır. Bitkiler başta gıda ve tedavi amaçlı olmak üzere yaşamın her alanında var
olmuştur. Yıllardır insanların edindiği tecrübe ve gelenekler sonucunda bitkiler hastalıkların
tedavisinde ve hastalıktan korunmada önemli rol oynamaktadır.
Türkiye yaklaşık 12000 türe ev sahipliği yapmakta ve bitki türlerinin çeşitliliği
bakımından oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin
sayısı kesin olmamakla birlikte en az 500 civarındadır. Yapılan yeni araştırmalar sonucunda her
geçen gün bu sayı artmaktadır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginlik özellikle köylerde yaşayan
halkın hayatını devam ettirmesinde önemli bir role sahiptir. Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan
insanların çoğu geleneksel tedavi yöntemlerini kullanmaktadır çünkü bitkilerle tedavi kolay,
ucuz ve güvenlidir. Ancak kullanılacak bitkilerin doğru teşhis edilmesi ve doğru şekilde
hazırlanması gerekir. Aksi halde istenilen iyileşme gerçekleşmediği gibi zehirlenme olayları da
meydana gelebilir (Baytop, 1984; Güner ve ark., 2012).
Bu bildiride Çankırı–Korubaşı Tepe ve civarında doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik
bitkiler, kullanılan kısımları ve bitkilerin sahip olduğu etkiler derlenerek sunulmuştur.
Materyal ve Yöntem
2010–2011 yılları arasında, Çankırı–Korubaşı Tepe ve civarında yapılan arazi çalışmaları
sonucunda alanda 357 taksonun bulunduğu saptanmış (Ertuğrul, 2011) ve bu taksonlardan tıbbi
ve aromatik kullanımları bulunanların tespiti için ilgili literatürler taranmıştır (Baytop, 1984;
Tanker ve ark., 1998; Kırıcı ve ark., 1999; Sezik ve ark., 2001; Özçelik ve Balabanlı, 2005;
Doğanoğlu ve ark., 2006; Koçyiğit ve Özhatay, 2006; Savran ve ark., 2009; Trivedi, 2009;
Ketenoğlu ve ark., 2011; Çetin ve ark., 2012). Tıbbi ve aromatik kullanımları saptanan taksonlar
alfabetik olarak familyaları ve yöresel isimleriyle birlikte verilmiştir (Baytop, 1994; Sarıbaş,
2010; Tuzlacı, 2011).
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Bulgular
Bu çalışma sonucunda ilgili literatür taramalarına dayanarak 47 familyaya ait 123 adet
taksonun tıbbi ve aromatik kullanımları saptanmıştır. Bu taksonlardan 3’ü Gymnospermae,
120’si ise Angiospermae’dir. En fazla takson içeren ilk dört familya; Labiatae (16), Compositae
(14), Leguminosae (12) ve Rosaceae (12) olarak sıralanmaktadır.
Achillea biebersteinii Afan. (Compositae): Pireotu, Sarı Civanperçemi
Çiçek durumu iştah açıcı olarak ve pirelere karşı kullanılmaktadır (Baytop, 1984; Tanker
ve ark., 1998). Nane ile karıştırılarak hazırlanan çayı karın ağrısında, taze bitki ise dövülerek
yaraların iyileştirilmesinde kullanılır (Sezik ve ark., 2001).
Achillea millefolium L. (Compositae): Beyaz Civanperçemi, Binbiryaprakotu,
Ayvadana
Çiçekli ve yapraklı dalları idrar arttırıcı, iştah açıcı, gaz söktürücü, adet söktürücü ve
özellikle basurda yara iyi edicidir. Çayı günde 2–3 bardak içilir. Taze yapraklarından elde edilen
özsuyu haricen yaraların iyileştirilmesinde kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber (Labiatae): Yerçamı, Mayasılotu, Bodurot
Toprak üstü kısımları idrar arttırıcı, kuvvet verici, terletici, ateş düşürücü, taş düşürücü,
adet söktürücü ve haricen yara iyi edici olarak kullanılır. Öksürüğü keser. Ayrıca akrep, yılan
sokmalarına karşı panzehir olarak etkilidir (Baytop, 1984; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Alcea pallida Waldst. & Kit. (Malvaceae): Hatmi Çiçeği, Devegülü
Göğüs yumuşatıcı ve tahriş giderici olarak etkilidir. Çayı bal ile karıştırılarak içilir veya
gargara yapılır (Baytop, 1984).
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. (Leguminosae): Deve Dikeni, Gengel
Bitki Acem Kudrethelvası adıyla tat verici, müshil ve kurt düşürücü olarak
kullanılmaktadır.
Yaprakları idrar arttırıcı, müshil ve balgam söktürücüdür (Baytop, 1984).
Alkanna orientalis (L.) Boiss. (Boraginaceae): Sarı Havacıva, Kurbağaotu, Tosbağaotu
Köklerinden hazırlanan çayı adet kesici olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Alkanna tinctoria (L.) Tausch (Boraginaceae): Havacıva, Kızılencik, Tüylüboya
Kökleri kabız ve yara iyi edici etkilere sahiptir. Koyu kırmızı olan kökleri eczacılıkta ilaç,
merhem ve kozmetiklere renk vermek amacıyla kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Allium atroviolaceum Boiss. (Liliaceae): Sirmo, Yabani Soğan, İt Soğanı
Van Bölgesinde otlu peynir yapımında kullanılır (Baytop, 1984).
Allium scorodoprasum L. (Liliaceae): Taş Sarımsağı, Kaya Sarımsağı
Bitkinin taze yaprakları soğan olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Althaea cannabina L. (Malvaceae): Hatmi Çiçeği, Yabani Gömeç, Hıra, Eşek Gömeci
A. pallida gibi göğüs yumuşatıcı ve tahriş giderici olarak etkilidir. Çayı bal ile
karıştırılarak içilir veya gargara yapılır (Baytop, 1984).
Amygdalus communis L. (Rosaceae): Badem
Tohumlarından elde edilen badem yağı dahilen müshil, haricen ise yumuşatıcı ve yara iyi
edici olarak kullanılır. Birçok kozmetik ürünün bileşimine de girer (Baytop, 1984; Tanker ve
ark., 1998).
Anthyllis vulneraria L. (Leguminosae): Yaraotu, Çobangülü
Çiçekli dalları kabız ve yara iyi edici etkilere sahiptir (Baytop, 1984).
Astragalus microcephalus Willd. (Leguminosae): Ak Geven, Zamk Geveni
Bitkinin gövdesinde meydana gelen kitre zamkı mukoza üzerindeki koruyucu etkisi
nedeniyle boğaz iltihaplarında kullanılmaktadır. Bir parça zamk ağıza alınarak emilir ve oluşan
müsilaj yarayı örter. Eczacılıkta pastil ve tablet hazırlanmasında kullanılmaktadır (Baytop,
1984; Tanker ve ark., 1998; Ketenoğlu ve ark., 2011).
Berberis crataegina DC. (Berberidaceae): Kadıntuzluğu, Karamuk, Amberbaris
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Kökleri iştah açıcı, ateş düşürücü, kuvvet verici ve bronşite karşı; meyveleri idrar arttırıcı,
balgam söktürücü ve şeker hastalığı tedavisinde etkilidir. İnfuzyon (demleme) halinde kullanılır
(Baytop, 1984; Savran ve ark., 2009).
Capsella bursa–pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae): Çoban Çantası, Çıngıldaklı Ot,
Kuşkuş Otu
Bitki kabız ve idrar arttırıcı etkilere sahiptir (Baytop, 1984; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Halk arasında kan dindirici ve tansiyon düşürücü olarak bilinir. Ayrıca mide, bağırsak, akciğer,
böbrek rahatsızlıkları ve kanser tedavisinde kullanılır (Tanker ve ark., 1998; Doğanoğlu ve ark.,
2006).
Cardaria draba (L.) Desv. (Brassicaceae): Yabani Tere, Kardarya
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Carlina vulgaris L. (Compositae): Domuzdikeni
Bitkinin kökleri idrar arttırıcı, adet getirici, kusturucu ve müshil etkilidir. Egzamaya karşı
da kullanılmaktadır (Baytop, 1984).
Centhranthus longiflorus Stev. (Valerianaceae): Uzun Çiçekli Mahmuz Çiçeği, Sergüle
Bitki yatıştırıcı ve uyutucu olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1984).
Cerastium anomalum Waldst. & Kit. (Caryophyllaceae): –
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Cerasus avium (L.) Moench (Rosaceae): Kiraz
Meyve sapları idrar arttırıcı, kabız ve kuvvet verici; kabuğu kabız ve ateş düşürücü;
yaprakları müshil ve çiçekleri göğüs yumuşatıcıdır. Gövdesinde meydana gelen zamkı beyaz
şarap ile karıştırılarak öksürük kesici ve barsak iltihaplarını giderici olarak kullanılır (Baytop,
1984).
Cerasus mahaleb (L.) Miller (Rosaceae): Mahlep, İdris Ağacı
Tohumları balgam ve idrar söktürücü, nefes açıcı, kuvvet verici, cinsel gücü arttırıcı,
prostat büyümesini önleyici ve antibiyotik etki gösterir. Şeker hastalığına karşı toz haline
getirilen tohumlar bal ile macun şeklinde alınır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Ketenoğlu
ve ark., 2011).
Chelidonium majus L. (Papaveraceae): Kırlangıç Otu, Temre Otu
Bitki özellikle özsuyu idrar ve safra arttırıcı, müshil, yatıştırıcı ve uyutucu etkilere
sahiptir ancak aşırı alınması zehirlenmeye yol açar. Özsuyu haricen göz hastalıklarında göz
banyosu şeklinde ve siğil tedavisinde kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Cichorium intybus L. (Compositae): Hindiba, Yabani Hindiba
Bitki idrar arttırıcı, müshil, terletici, midevi, iştah açıcı, kuvvet verici, böbrek taşı
düşürücü ve safra söktürücüdür. Kanser ve sarılığa karşı faydalıdır. Haricen yara iyi edicidir.
Egzama, akrep ve arı sokmalarına karşı kullanılır (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001; Özçelik
ve Balabanlı, 2005).
Cirsium arvense (L.) Scop. (Compositae): Köygöçerten, Köygöçüren, Hamurkesen
Toprak üstü kısımları kuvvet verici ve iştah açıcı olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Clematis vitalba L. (Ranunculaceae): Akasma, Orman Asması
Yaprakları romatizma ağrılarına karşı haricen kan toplayıcı olarak kullanılır (Baytop,
1984).
Colutea cilicica Boiss. & Bal. (Leguminosae): Yabani Sinameki, Patluk, Patlangaç
Yapraklarından hazırlanan çayı müshil etkilidir. İltihaplı yaralar için meyvesi dövülerek
haricen kullanılır (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001)
Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae): Mamıza, Tarla Sarmaşığı, Kuzu Sarmaşığı
Toprak üstü kısımları ve taze sütü müshil, safra söktürücü ve kurt düşürücüdür (Baytop,
1984). Kurutulmuş yaprakları haricen yara iyi edici olarak kullanılır (Savran ve ark., 2009).
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Cornus mas L. (Cornaceae): Kızılcık, Sarı Çiçekli Kızılcık
Meyvelerinden şeker hastalığına karşı şurup yapılır. Etkili bir ishal kesicidir (Tanker ve
ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005; Ketenoğlu ve ark., 2011). Gövde kabuğu kabız, ateş ve
kurt düşürücü olarak; kurutulup toz edilen yaprağı yara ve çıban iyi edici olarak kullanılır
(Baytop, 1984).
Corylus avellana L. (Corylaceae): Adi Fındık, Yaygın Fındık, Yabani Fındık
Yaprakları idrar arttırıcı olarak, toz haline getirilen tohumları balla karıştırılarak kuvvet
verici ve cinsel gücü arttırıcı olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1984).
Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae): Alıç, Akdiken, Yemişen
Çiçeklerinin yatıştırıcı ve tansiyon düşürücü, meyvelerinin ise sinir yatıştırıcı, spazmları
azaltıcı, kalp atışlarını yavaşlatıcı, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü ve kabız etkileri vardır.
Kalp hareketlerini düzenler ve kalbi kuvvetlendirir (Baytop, 1984; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. (Rubiaceae): Kırım Güzeli, Sarılık Otu
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri nedeniyle kullanılır (Çetin ve ark., 2012).
Cydonia oblonga Miller (Rosaceae): Ayva
Tohumları sakinleştirici ve öksürük kesici etkiye sahiptir. Meyvesi ishal, mide ağrısı ve
gribe karşı etkilidir. Yaprakları kaynatılarak uykusuzluk, sinirlilik hallerinde yatıştırıcı olarak
kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Cynanchum acutum L. (Asclepiadaceae): Panzehirotu, Sütlü Sarmaşık
Köklerinin kusturucu etkisi bulunmaktadır (Baytop, 1984).
Digitalis lamarckii Ivan. (Scrophulariaceae): Doğu Yüksükotu, Narin Yüksükotu
Yaprakları kalp kuvvetlendirici ve idrar arttırıcıdır. Çay halinde alınır ancak günde 1
gr’dan fazla alınması sakıncalıdır. Bu nedenle sadece doktor kontrolünde kullanılabilir (Baytop,
1984).
Echinophora tournefortii Jaub. & Spach (Apiaceae): Dikenli Çörtük, Çörtük Otu,
Çöyür
Toprak üstü kısımları mide ülserine karşı ve yara iyi edici olarak kullanılır. Yaprakları ise
koku vermesi amacıyla turşulara konur (Baytop, 1984).
Elaeagnus angustifolia L. var. orientalis (Elaeagnaceae): İğde, Kuş İğdesi
Çiçek ve yaprakları demlenip idrar verici ve ateş düşürücü olarak kullanılır (Baytop,
1984). Taze dalları ateşe tutularak çıkarılan özsuyu siğil tedavisinde; meyvesi böbrek taşı
düşürmede faydalıdır (Sezik ve ark., 2001). Dalları nazarlık olarak evlere asılır (Özçelik ve
Balabanlı, 2005).
Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. (Geraniaceae): Dönbaba, Saatotu, Çobaniğnesi,
İğnelik
Bitki kanamaları kesici ve kabız etkiye sahiptir (Baytop, 1984).
Eryngium campestre L. (Apiaceae): Boğadikeni, Devedikeni, Tengeldikeni
Öksürük kesici, idrar arttırıcı, iştah açıcı, uyarıcı ve afrodizyak olarak kullanılır (Baytop,
1984).
Euonymus europaeus L. (Celastraceae): İğ Ağacı, İğcik, Papazkülahı, Papaztakkesi
Meyvelerinin idrar arttırıcı, müshil ve kusturucu etkileri vardır (Baytop, 1984).
Euphorbia apios L. (Euphorbiaceae): Sütleğen, Fıçı Otu
Turp biçimindeki kökleri ve sütü kuvvetli müshil etkiye sahiptir. Fazla yendiğinde
zehirlenmeye neden olur. Sütü haricen siğillere karşı kullanılır (Baytop, 1984).
Euphorbia macroclada Boiss. (Euphorbiaceae): Sütleğen, Sütlüyen
Sütü kuvvetli müshil etkiye sahiptir, haricen siğillere karşı kullanılır (Baytop, 1984).
Euphrasia pectinata Ten. (Scrophulariaceae): Gözlükotu, Gözotu
Toprak üstü kısımlarının yara iyi edici özelliği bulunmaktadır (Baytop, 1984).
Galium verum L. (Rubiaceae): Sarı Yoğurtotu, İlkbahar Yoğurtotu, Yanık Otu
Bitki idrar ve safra arttırıcı, kabız ve yatıştırıcı olarak kullanılır (Baytop, 1984).
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Geranium tuberosum L. (Geraniaceae): Turna Gagası, Yumrulu Turna Gagası
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Glaucium corniculatum (L.) Rud. (Papaveraceae): Boynuzlu Gelincik, Boynuzlu
Haşhaş
Toprak üstü kısımları sakinleştirici, öksürük kesici ve uyutucu etkiye sahiptir. Ayrıca
diyabette kullanılır. Yapraklarının kalp yavaşlatıcı etkisi vardır (Baytop, 1984; Tanker ve ark.,
1998).
Gypsophila eriocalyx Boiss. (Caryophyllaceae): Çöven
Kök idrar ve balgam söktürücüdür ancak tedavide fazla kullanılmamaktadır (Baytop,
1984).
Helianthemum nummularium (L.) Miller (Cistaceae): Altınotu, Kayagülü
Bitki kabız ve kan kesici etkiye sahiptir (Baytop, 1984).
Helichrysum arenarium (L.) Moench (Compositae): Ölmezçiçek, Sarıçiçek,
Yaylaçiçeği
Bitki idrar ve safra söktürücü, kum dökücü ve yara iyi edici olarak kullanılır.
Kaynatılarak suyu içilir (Baytop, 1984; Savran ve ark., 2009).
Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae): Aygünçiçeği, Bozot, Siğilotu
Safra arttırıcı, ateş düşürücü ve yara iyi edici olan bitkinin özsuyu da siğillere, yılan ve
akrep sokmasına karşı kullanılır (Baytop, 1984).
Hypericum perforatum L. (Guttiferae): Kantaron, Binbirdelik Otu
Bitki kaynatılıp içildiğinde mide ve bağırsak gazı giderici, idrar–balgam söktürücü, iştah
açıcı, kabız, yatıştırıcı, kurt düşürücü olarak etkilidir. Haricen yağı yanık ve yara tedavisinde
kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005; Doğanoğlu ve ark.,
2006).
Hypericum scabrum L. (Guttiferae): Kepir Otu, Mayasıl Otu, Kızılcık Otu, Kaba
Kuzukıran
Taze gövde ve çiçekleri dahilen basura karşı ve kabız olarak kullanılmaktadır (Baytop,
1984).
Jasminum fruticans L. (Oleaceae): Sarı Yasemin, Yaban Yasemini
Çiçekli dalları idrar verici ve kurt düşürücüdür. İnfuzyon halinde kullanılır (Baytop,
1984).
Juglans regia L. (Juglandaceae): Ceviz
Aromatik madde içeren yapraklarının iştah açıcı, kabız, kan şekerini düşürücü, kan
durdurucu ve kuvvet verici etkileri vardır. Çocuk banyoları için ve deri hastalıklarında
antiseptik olarak haricen kullanılır. Ceviz şeker hastalığında; yağı ise müshil ve safra arttırıcı
olarak kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Ketenoğlu ve ark., 2011).
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus var. oxycedrus (Cupressaceae): Katran
Ardıcı
Odunundan elde edilen katran kuvvetli antiseptik etki gösterir. Haricen cilt hastalıkları,
uyuz, ekzema, saçkıran, bazı jinekolojik hastalıklar ve hemoroid için; dahilen çay şeklinde
soğuk algınlığı ve öksürük için kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Sezik ve ark.,
2001).
Lamium amplexicaule L. (Labiatae): Ballıbaba
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılan bitkinin çiçekleri kabız ve
kuvvet verici etkiye sahiptir (Kırıcı ve ark., 1999; Çetin ve ark., 2012).
Lamium purpureum L. (Labiatae): Kırmızı Ballıbaba
Çiçekleri kabız ve kuvvet verici olarak infusyon halinde kullanılır (Baytop, 1984).
Lapsana communis L. (Compositae): Şebrek
Yaprakları yumuşatıcı, yara iyi edici etkiye sahiptir (Baytop, 1984).
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Lathyrus sativus L. (Leguminosae): Mürdümük, Ak Burçak, Külür
Tohumları idrar söktürücü, idrar yolları iltihaplarını giderici, cinsel gücü arttırıcı, sarada
yatıştırıcı, sarılığı geçirici ve kuvvet vericidir. Tozu bal ile karıştırılıp macun şeklinde kullanılır.
Aşırı kullanımı bacaklarda felce (lathyrizm) neden olur (Baytop, 1984; Ketenoğlu ve ark.,
2011).
Lepidium sativum L. (Brassicaceae): Tere, Acı Tere, Kerdeme
Bitkinin toprak üstü kısmı kuvvet verici, idrar arttırıcı, iştah açıcı ve vitamin eksikliği
giderici olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Lotus corniculatus L. (Leguminosae): Boynuzlu Yonca, Gazel Boynuzu
Bitki yatıştırıcı etkiye sahiptir (Baytop, 1984). İdrar yolları ve böbrek rahatsızlıklarına
karşı kaynatılarak içilir (Savran ve ark., 2009). Burdur çevresinde de kullanılmaktadır (Çetin ve
ark., 2012).
Lythrum salicaria L. (Lythraceae): Tıbbi Hevhulma, Aklar Ot
Yaprakları kabız etkili ve kan dindiricidir. Basur ve egzamaya karşı kullanılır (Baytop,
1984).
Malva neglecta Wallr. (Malvaceae): Küçük Ebegümeci, Ebem Gümeci
Yaprakları ağız ağrılarında, solunum ve sindirim sistemi tahriş ve iltihaplarında kullanılır.
Tansiyon düşürücü ve adet sancılarını dindirici olarak çayı içilir. Yapraklarından hazırlanan lapa
çıban açıcı ve yara iyileştirici olarak deriye uygulanır. Kökü vajinaya sokularak çocuk
düşürmek amacıyla kullanılır (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Malva sylvestris L. (Malvaceae): Büyük Ebegümeci
M. neglecta ile aynı etkilere sahiptir (Baytop, 1984). Ayrıca romatizma, kabakulak ve
bademcik rahatsızlıklarında lapa halinde istenilen bölgeye uygulanır (Savran ve ark., 2009).
Medicago sativa L. (Leguminosae): Yonca, Çevrince
Yaprakları vücut ısısının düşürülmesinde etkilidir (Trivedi, 2009). Burdur çevresinde
tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark., 2012).
Melilotus officinalis (L.) Desr. (Leguminosae): Eşek Yoncası, Kokulu Yonca,
Koçboynuzu
Toprak üstü kısmı kabız, yatıştırıcı ve gaz söktürücü etkilidir (Baytop, 1984; Tanker ve
ark., 1998).
Kökü vajinaya sokularak çocuk düşürmek amacıyla kullanılır (Sezik ve ark., 2001).
Mentha longifolia (L.) Hudson (Labiatae): Tüylü Nane, Uzun Yapraklı Nane
Toprak üstü kısımları antiseptik, ferahlatıcı, koku verici, mide bulantılarını kesici olarak,
hemoroid, öksürük, astım ve bronşit rahatsızlıklarına karşı kullanılır. İshale karşı limon ile
birlikte kaynatılıp içilir (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001; Savran ve ark., 2009).
Muscari neglectum Guss. (Liliaceae): Arap Sümbülü, Salkım Sümbül
Çiçekleri romatizma ve siğillere karşı kullanılır (Koçyiğit ve Özhatay, 2006). Burdur
çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark., 2012).
Nepeta cataria L. (Labiatae): Kedinanesi
Toprak üstü kısımları midevi ve uyarıcı olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Ononis spinosa L. (Leguminosae): Kayışkıran
Kökleri kaynatılarak idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Antiseptik etkisi
nedeniyle egzama ve deri hastalıklarına karşı haricen uygulanır (Baytop, 1984; Tanker ve ark.,
1998).
Onopordum tauricum Willd. (Compositae): Eşek Dikeni, Kenger
Tohumları un edilip kuvvet verici olarak ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılır.
Kabuğu soyulan taze gövdeler yenir (Baytop, 1984; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Origanum sipyleum L. (Labiatae): Tahtacı Otu, Anadolu Çayı, Dağ Çayı
Çay halinde hazırlanan bitki idrar arttırıcı ve hazmettiricidir (Baytop, 1984).
Paliurus spina–christi Miller (Rhamnaceae): Karaçalı, Çalıdikeni
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Meyveleri dahilen kabız, idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak; taze yaprakları çıban
üzerine sarılmak suretiyle çıban açıcı olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Phlomis armeniaca Willd. (Labiatae): Doğu Şalbası, Çalba, Ballıkotu
Yaprakları uyarıcı, gaz söktürücü, iştah açıcı ve mide ağrılarını kesici etkileri nedeniyle
çay olarak içilmektedir (Baytop, 1984).
Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana (Pinaceae):
Karaçam
Gövde kabukları çay halinde hazırlanarak kabız etki elde edilir. Odunundan elde edilen
katran solunum ve idrar yolları hastalıklarına karşı kullanılır. Haricen cilt hastalıklarında
etkilidir, yakı hazırlanmasında kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Pinus sylvestris L. var. hamata Steven (Pinaceae): Sarıçam
Kurutulmuş genç tomurcuklarının çayı idrar söktürücü ve balgam söktürücü olarak
kullanılır. Yapraklarından elde edilen esans balgam söktürücü, yatıştırıcı ve antiseptik
(belsoğukluğunda) etkilidir. Esans romatizmaya karşı merhem halinde uygulanır (Baytop, 1984;
Tanker ve ark., 1998).
Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae): Sinir Otu, Bağa, Yılandili, Mızrak Yapraklı
Sinirotu
Yapraklarından hazırlanan çay kabız, göğüs yumuşatıcı, balgam ve idrar arttırıcı etkilidir.
Taze yaprak yara iyi edici ve çıban açıcı olarak haricen uygulanır (Baytop, 1984; Sezik ve ark.,
2001).
Plantago major L. (Plantaginaceae): Büyük Yapraklı Sinir Otu, Sinirli Ot
Yaprakları idrar arttırıcı, balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı ve damar tıkanıklıklarını
giderici etkiye sahiptir. Haricen yara, nasır, sivilce ve çıban tedavisi ile böcek ve arı
sokmalarında kullanılır (Tanker ve ark., 1998; Doğanoğlu ve ark., 2006; Savran ve ark., 2009).
Plumbago europaea L. (Plumbaginaceae): Kurşunotu, Dişotu, Sıtmaotu, Dövenotu
Bitki tahriş edici, yakıcı ve kusturucu olduğundan dahilen kullanılmamaktadır. Kökü
ağızda çiğnendiğinde diş ağrısına iyi gelir. Haricen lapa halinde hazırlanarak uyuz, ödem ve
iltihap giderici ve yara iyi edici olarak cilde uygulanır (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001).
Polygala pruinosa Boiss. subsp. pruinosa (Polygalaceae): Sütotu
Kökleri ülkemizde yetişmeyen Tıbbi sütotu kökü yerine kullanılabilir. Toprak üstü
kısımları balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı, süt arttırıcı, terletici ve kuvvet verici olarak
kullanılır. Ancak fazla alınırsa kusturucudur (Baytop, 1984).
Populus nigra L. subsp. nigra (Salicaceae): Kara Kavak
Tomurcukları dahilen kabız, idrar arttırıcı, terletici, yatıştırıcı ve balgam söktürücü olarak
kullanılır. Haricen basur ve yanık tedavisinde yararlanılır. Kabuğunun külü yaraları kurutmada
etkilidir. Odunundan elde edilen kömür ve kül karın ağrısına faydalıdır, romatizma ağrısına
karşı eklemler üzerine uygulanır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Sezik ve ark., 2001).
Potentilla recta L. (Rosaceae): Sarı Beşparmakotu
Burdur çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Potentilla reptans L. (Rosaceae): Sürünücü Beşparmakotu, Büyük Hastalıklar Otu
Bitki kabız, ateş düşürücü ve kuvvet verici olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla (Schur) Domin (Rosaceae): Çakal Eriği, Güvem
Yaprakları kabız, meyvesi ise müshil etkiye sahiptir. Çiçekleri idrar arttırıcı ve kurt
düşürücü olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (Compositae): Dizanteriotu, Pire Otu, Yara Otu
Kök ve yaprakları kabız ve idrar arttırıcıdır. Dizanteriye karşı etkilidir (Baytop, 1984).
Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. elaeagnifolia (Rosaceae): Ahlat
Meyveleri ishale karşı etkilidir. Haşlanarak yenir veya çay olarak kullanılır (Sezik ve ark.,
2001). Burdur gölü çevresinde de kullanılmaktadır (Çetin ve ark., 2012).
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Quercus infectoria Olivier subsp. infectoria (Fagaceae): Mazı Meşesi
Mazısı dahilen kan kesici ve ishale karşı etkilidir (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Reseda lutea L. (Resedaceae): Sarı Muhabbetçiçeği, Yemensafranı
Kök idrar arttırıcı ve müshil olarak, çiçekleri kumaş boyamada kullanılır (Baytop, 1984).
Rhus coriaria L. (Anacardiaceae): Sumak, Derici Sumağı
Yapraklar dahilen kabız, kan kesici ve antiseptik etkilere sahiptir. Boğaz ve diş eti
rahatsızlıkları için gargara yapılır. Meyveleri öğütülerek baharat olarak kullanılır. Mikrop
öldürücüdür. Diyabet ve ishale karşı etkilidir (Baytop, 1984; Sezik ve ark., 2001; Özçelik ve
Balabanlı, 2005).
Rosa canina L. (Rosaceae): Kuşburnu, Yabani Gül
Meyvelerinden marmelat ve çay yapılır. Marmelat kuvvet vericidir. Çayı öksürük,
bronşit, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, romatizma, basur ve idrar yolları rahatsızlıkları, ishal
tedavisi, midenin yumuşatılması ve tansiyon düzenleme amacıyla içilir. Çekirdekleri yatıştırıcı
etkiye sahiptir (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005; Savran ve ark.,
2009).
Rubia tinctorum L. (Rubiaceae): Kök Boyası, Boyacı Kökü
Kökü idrar ve safra arttırıcı ve müshil etkilere sahiptir (Baytop, 1984).
Rubus sanctus Schreber (Rosaceae): Böğürtlen, Anadolu Böğürtleni
Yaprakları ve kökü kabız, kuvvet verici, idrar söktürücü ve şeker hastalığına karşı
kaynatılıp içilir. Bademcik iltihapları için gargara yapılır. Meyve özsuyu kabız etkiye sahiptir.
Kurutulup toz haline getirilen yaprak haricen yara iyi edici olarak kullanılır (Baytop, 1984;
Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Salix alba L. (Salicaceae): Ak Söğüt
Yaprakları, kökleri ve kabuğu ateş düşürücü, kuvvet verici, kabız, romatizma ağrılarını
giderici, kanama durdurucu ve yatıştırıcı olarak kaynatılıp içilir. Odunundan hazırlanan bitkisel
kömür bağırsak gazlarını giderir (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Salvia aethiopis L. (Labiatae): Yünlü adaçayı
Toprak üstü kısımları midevi ve uyarıcı etkiye sahiptir (Baytop, 1984).
Salvia sclarea L. (Labiatae): Ayıkulağı, Misk Adaçayı, Tüylü adaçayı
Toprak üstü kısımları kabız, midevi, terlemeyi azaltıcı, yatıştırıcı etkilidir. Soğuk
algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük ve ağız yaralarına karşı kullanılmaktadır. Uçucu yağı (linalol)
parfümeri sanayiinde kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Doğanoğlu ve ark., 2006).
Salvia virgata Jacq. (Labiatae): Yılancık
Yaprakları yara iyi edici etkilidir. Haricen uygulanır (Baytop, 1984).
Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae): Mürver, Kara Mürver, Melesir, Patlangaç,
Patlangoz
Çiçek, yaprak ve gövde kabuklarının idrar söktürücü, terletici ve müshil etkileri vardır.
Meyveleri şarap yapımında kullanılır. Yaprakları dövülerek haricen çıban açıcı olarak kullanılır
(Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005; Ketenoğlu ve ark., 2011).
Sanguisorba minor Scop. (Rosaceae): Büyük Abtesbozanotu, Çayırdüğmesi
Bitki özellikle kökleri lokal sıkıştırıcı, damar büzücü, kan durdurucu, idrar arttırıcı, kabız,
midevi ve iştah açıcıdır (Baytop, 1984; Kırıcı ve ark., 1999).
Satureja hortensis L. (Labiatae): Sater
Baharat olarak da kullanılan bitkinin gaz söktürücü, terletici, iştah açıcı, idrar arttırıcı,
midevi, uyarıcı ve cinsel gücü arttırıcı etkileri bulunmaktadır (Baytop, 1984).
Scabiosa argentea L. (Dipsacaceae): Gıcıkotu, Mayaotu, Uyuz Otu
Bitki idrar arttırıcı, kabız ve yara iyi edici etkiye sahiptir. Burdur çevresinde tıbbi ve
aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Baytop, 1984; Çetin ve ark., 2012).
Scariola viminea (L.) F. W. Schmidt (Compositae): Kırmızı Yabani Marul, Kedi Çıtlığı
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Kökü kesilerek elde edilen sütü midevi etkiye sahiptir. Doğu Anadolu’da ‘Dağ sakızı’
olarak bilinir (Baytop, 1984).
Scolymus hispanicus L. (Compositae): Altındikeni, Sarıdiken
Bitki idrar arttırıcı ve taş düşürücü etkileri nedeniyle kaynatılıp içilir (Baytop, 1984).
Scutellaria orientalis L. (Labiatae): Kaside
Bitki kabız, kan kesici, yara iyi edici ve kuvvet verici olarak bilinmektedir (Baytop,
1984).
Sedum acre L. (Crassulaceae): Acı Damkoruğu, Kayakoruğu
Bitki idrar arttırıcı ve müshil etkiye sahiptir. Yapraklar haricen yara ve nasır iyi edici
olarak uygulanır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Sideritis montana L. (Labiatae): Karakurbağa Otu
Burdur gölü çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Silene vulgaris (Moench) Garcke (Caryophyllaceae): Gıvışkan Otu
Bitkiden hazırlanan çay idrar kesesi ve yolları hastalıklarında kullanılır (Baytop, 1984).
Solanum dulcamara L. (Solanaceae): Yaban Yasemini, İt Üzümü, Sofur, Tilki Üzümü
Dallarından hazırlanan çayı idrar arttırıcı, hafif uyutucu, ağrı kesici, terletici, balgam
söktürücü ve müshil etkilidir. Haricen deri hastalıklarında kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve
ark., 1998).
Stellaria media (L.) Vill. (Caryophyllaceae): Kuş Otu, Serçe Otu
Toprak üstü kısımları idrar arttırıcı ve balgam söktürücüdür. Haricen yara iyi edici olarak
kullanılır (Baytop, 1984).
Teucrium chamaedrys L. (Labiatae): Kısamahmut Otu, Yer Meşesi, Dalak Otu
Bitki iştah açıcı, mide ağrılarını kesici, uyarıcı, kuvvet verici ve şeker hastalığını karşı
kullanılmaktadır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Savran ve ark., 2009).
Teucrium polium L. (Labiatae): Tüylü Kısamahmut
T. chamaedrys ile aynı etkilere sahiptir (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998). Sindirim ve
boşaltım sistemi rahatsızlıkları, soğuk algınlığı, boğaz ağrıları, romatizma, baş ve diş ağrılarında
ağrı kesici olarak kullanılmaktadır (Özçelik ve Balabanlı, 2005; Doğanoğlu ve ark., 2006).
Thlaspi perfoliatum L. (Brassicaceae): Yabani Gıcılavuk, Eşekgıcılavuk
Burdur gölü çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae): Demir Dikeni, Abdestbozan Otu, Çoban
çökerten
Meyveleri kaynatılıp taş düşürücü, idrar söktürücü, kuvvet verici, lokal sıkıştırıcı olarak
ve şeker hastalığına karşı kullanılır (Baytop, 1984; Kırıcı ve ark., 1999; Özçelik ve Balabanlı,
2005).
Trifolium pratense L. (Leguminosae): Kırmızı Yonca, Çayır Tırfılı
Çiçekleri balgam söktürücü, antiseptik ve yatıştırıcı etkiye sahiptir (Baytop, 1984).
Trifolium repens L. (Leguminosae): Beyaz Yonca
Çiçekli dalları kuvvet verici ve romatizma ağrılarını dindirici etkiye sahiptir (Baytop,
1984).
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (Apiaceae): Geniş Yapraklı Pıtrak, Pıtrak Dikeni
Burdur gölü çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Tussilago farfara L. (Compositae): Öksürük Otu, Kabalak
Yaprakları ve çiçekleri demlenerek öksürük kesici, göğüs yumuşatıcı ve bağırsak gazı
giderici olarak kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Özçelik ve Balabanlı, 2005).
Vaccaria pyramidata Medik. (Caryophyllaceae): İnek Sabunotu, İnek Otu
Kökleri kaynatılıp terletici, safra ve idrar söktürücü olarak kullanılır (Baytop, 1984).
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Verbena officinalis L. (Verbenaceae): Mineçiçeği, Güvercinotu
Çiçekli bitki kabız, ateş düşürücü, uyarıcı, kan kesici ve kuvvet verici olarak kullanılır
(Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998).
Vicia peregrina L. (Leguminosae): Efek Otu
Burdur gölü çevresinde tıbbi ve aromatik özellikleri için kullanılmaktadır (Çetin ve ark.,
2012).
Viola odorata L. (Violaceae): Kokulu Menekşe
Toprak üstü kısmı özellikle çiçekleri dahilen terletici, haricen öksürük ve boğaz
iltihaplarına karşı yumuşatıcı olarak etkilidir. Çiçeklerinden elde edilen esans parfümeride
kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Ketenoğlu ve ark., 2011).
Viscum album L. (Loranthaceae): Ökse Otu, Burç
Bitki kabız, idrar arttırıcı, kusturucu, kuvvet verici, tansiyon düşürücü ve kansere karşı
etkilidir. Prostata karşı çay şeklinde hazırlanarak içilir. Meyveleri haricen çıban açıcı ve
romatizma ağrılarını giderici olarak kullanılır (Baytop, 1984; Tanker ve ark., 1998; Sezik ve
ark., 2001)
Xanthium spinosum L. (Compositae): Küçük Pıtrak, Dikenli Sıraca Otu, Çakırdiken
Yaprakları idrar arttırıcı, terletici, antibakteriyel ve yatıştırıcı etkilere sahiptir. Ezilerek
kahve veya rakının içine konduğunda sarhoşluğu arttırır (Baytop, 1984; Kırıcı ve ark., 1999).
Xanthium strumarium L. (Compositae): Büyük Pıtrak, Domuz Pıtrağı, Sırça Otu
Yaprakları Xanthium spinosum L. gibi kullanılır (Baytop, 1984).
Ziziphora taurica Bieb. subsp. taurica (Labiatae): Nane Ruhu
Toprak üstü kısımları çay gibi hazırlanarak karın ağrılarında içilmektedir. Haricen yara
iyi edici olarak kullanılır (Baytop, 1984).
Tartışma ve Sonuç
Son yıllarda ekonomik yetersizlikler ve sentetik ilaçların yan etkileri nedeniyle tedavi için
bitki kullanımında artış görülmektedir. Ancak yanlış bitki kullanımı, kullanılacak bitkinin yanlış
hazırlanması ve iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla yüksek dozda alınması sonucunda
zehirlenmeler hatta ölümler meydana gelmektedir. Çünkü bitkiler şifa amacıyla kullanılırken
potansiyel zararları göz ardı edilmekte, zararları bilimsel ortamlarda tartışılmamaktadır. Tıbbi
özelliği olan bitkilerin bileşenleri ve etkileri ile ilgili araştırmalar olmakla birlikte kullanımları
konusunda gerekli yasal düzenlemeler bulunmamaktadır (Erdem ve Ata Eren, 2009).
Tıbbi bitkiler ile ilgili yasal düzenlemeler hazırlanarak toplama, saklama ve kullanım
şartlarının belirlenmesi ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca doğada
var olan bitkilerin bilinçsiz bir şekilde kullanılarak yok edilmesinin önüne geçilmeli ve bu
bitkileri yetiştirme yoluna gidilmelidir. Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi aynı
zamanda ekonomik faydalar da sağlayacaktır.
Kaynaklar
Baytop, T., 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Sanal Matbaacılık, İstanbul, 520 s.
Baytop, T., 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Türk Dil
Kurumu Yayınları: 578, Ankara, 508 s.
Çetin, A., Erdoğan, N., Genç, H., 2012. Burdur Gölü Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerine
Bir Bakış. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Tokat, 182–
190
Doğanoğlu, Ö., Gezer, A., Yücedağ, C., 2006. Göller Bölgesi–Yenişarbademli Yöresi’nin
Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar. Süleyman
Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10–1, 66–73
Erdem, S., Ata Eren, P., 2009. Tedavi Amacıyla Kullanılan Bitkiler ve Bitkisel Ürünlerin Yan
Etkileri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 66(3):133–141

338

Ertuğrul, G., 2011. Çankırı–Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Florası. İstanbul
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 131 s.
Güner, A. ve ark., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik
Bahçesi Yayınları Flora Dizisi: 1, İstanbul, 1290 s.
Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G. N., Geven, F., Bingöl, Ü., Körüklü, T.,
2011. Ekonomik Bitkiler. Palme Yayıncılık, Ankara, 259 s.
Kırıcı, S., Türkmen, N., İnan, M., 1999. Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Doğal Olarak
Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. 1. International Symposium on Protection of Natural
Environment and Ehrami Karaçam, Kütahya, 868–878
Koçyiğit, M., Özhatay, N., 2006. Wild Plants Used as Medicinal Purpose in Yalova (Northwest
Turkey). Turkish J. Pharm. Sci, 3(2):91–103
Özçelik, H., Balabanlı, C., 2005. Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri. 1. Burdur
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Burdur, 2:1127–1136
Sarıbaş, M., 2010. Bitki Adları Sözlüğü. Cinius Yayınları, İstanbul, 262 s.
Savran, A., Bağcı, Y., Kargıoğlu, M., 2009. Gemerek (Sivas) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin
Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8(1):313–321
Sezik, E., Yeşilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T., 2001. Traditional
Medicine in Turkey X. Folk Medicine in Central Anatolia. Journal of
Ethnopharmacology, 75, 95–115
Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M., 1998. Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları No:78, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 416
s.
Trivedi, P. C., 2009. Medicinal Plants Utilisation and Conservation. Aavishkar Publishers, India
536 s.
Tuzlacı, E., 2011. Türkiye Bitkileri Sözlüğü. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul,
1294 s.

339

Origanum micranthum Vogel (Akoluk Çayı) Uçucu Yağının Kimyasal
Kompozisyonunun İncelenmesi
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Özet
Bu çalışmada Adana Feke ilçesinin Akoluk köyünde toplatılan yerel olarak Akoluk çayı olarak
bilinen Origanum micranthum VOGEL’un clavenger aparatında uçucu yağı verimi ve uçucu yağ
kompozisyonu GC–MS kullanılarak araştırılmıştır. Uçucu yağ kompozisyonunda 68 tane bileşen tespit
edilmiştir. Bunların başlıcaları %1.26 limonene, %3,11 eucalyptol, %18 linalool, %42,79 α–terpineol’dur.
Anahtar Kelimeler: Akoluk Çayı, α–terpineol, Origanum micranthum VOGEL, uçucu yağ
The Investigation of Chemical Composition of Origanum micranthum VOGEL (Akoluk Tea)
Essential Oil
Abstract
In this study, essential oil yield by clavenger apparatus and essential oil composition of Origanum
micranthum VOGEL locally known as Akoluk tea collected from the village of Akoluk of Feke town in
Adana were investigated. Essential oil components were identified using GC–MS equipment. In
conclusion, 68 active components in essential oil composition were determined. The most important of
these components were α–terpineol (%42,79), Linalool (%18,00), Eucalyptol (%3,11) and Limonene
(%1,26).
Keywords: Akoluk tea, α–terpineol, Origanum micranthum VOGEL, essential oil

Giriş
Türkiye, Lamiaceae familyasının önemli bir gen merkezi konumunda olup, bu familyaya
ait 45 cins olmak üzere toplam 731 takson ile temsil edilmektedir. Ülkemizdeki endemizm oranı
%44.2 olan bu familya, Türkiye’nin en zengin üçüncü familyası konumundadır. Türkiye’de
15’den fazla bitki türü “kekik” adıyla adlandırılıp kullanılmaktadır. Origanum’ların yaklaşık
%75’i Doğu Akdeniz’e özgü olup çok az bir kısmı ise batı Akdeniz bölgesinde yayılış
göstermektedir (Ietswaart, 1980; Greuter ve ark., 1986; Kokkini ve Padulosi, 1997). Origanum
cinsi içerisinde morfolojik ve kimyasal içerik yönünden çok geniş farklılıklar mevcuttur.
Dünyada tanımlanan 52 Origanum türü 10 değişik bölüm altında gruplandırılmaktadır
(Ietswaart, 1980).
Ülkemizde sekiz seksiyona ait toplam 22 Origanum türü tespit edilmiştir. Türkiye’de
yayılış gösteren tür, alttür ve hibritlerin sayısı 32 adet olup bunlardan 22 tanesi Türkiye’ye
endemiktir (Federov, 1974; Ietswaart, 1982; Davis, 1988; Duman ve ark., 1996; Kıtıcı, 1996;
Kıtıcı ve ark, 1997). Origanum micranthum VOGEL endemik türlerdendir.
Türkiye’de yetişen Origanum cinsleri aromatik olup, Origanum genellikle baharat olarak
kullanılmakla birlikte uçucu yağının timol ve karvakrol içermesinden dolayı eczacılık ve
parfümeri sanayinde kullanımının dışında antioksidant özelliğinden dolayı tıbbi alanda bir çok
hastalığa (bademcik iltihabı, soğuk algınlığı, öksürük giderici, boğaz, baş, diş, diş eti ve böbrek
ağrılarında, midevi ve romatizmal rahatsızlıklarda, ayrıca şeker hastalığı vb) yönelik kullanımı
da yapılmaktadır (Başer, 1993).
Bu çalışma da Adana’nın feke ilçesinin Akoluk köyünde bulunan Origanum micranthum
VOGEL bitkisinin yağ içeriği ve kimyasal kompozisyonunun araştırılması amaçlanmıştır.
Bitkinin uçucu yağ verimi ve kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi ile ileride çay olarak
kullanılması ve ekonomik olarak kullanılabilirliği hakkında bilgi vermek amaçlamaktadır.
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Materyal
Bitki örneklerinin Toplanması
Origanum micranthum Vogel Ağustos 2011’de çiçeklenme zamanında Adananın feke
ilçesinin akoluk köyünde hopka dağında 2000 metre yükseklikte bulunan akloluk özel
ormanından toplanmıştır. Bitkinin teşhisi Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Necattin Türkmen tarafından yapılmıştır. Toplanan
bitkilerin yaprakları gövdelerinden ayrılarak açık havada kurutulmuş ve polyetilen paketlerde
distilasyon için hazır hale getirilmiştir.
Yöntem
Uçucu yağın elde edilmesi
Ayıklanmış, kurutulmuş Akoluk çayı yapraklarından 100 g materyal, 2000 ml’lik balona
yerleştirildikten sonra 1000 ml saf su eklenerek 4 saat boyunca distilasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir. Distilasyon işlemi tamamlandıktan sonra Clevenger aparatının dereceli
kısmından yağ miktarı okunarak kuru madde üzerinden % yağ verimi hesaplanmıştır.
Su buharı distilasyonu sonucunda elde edilen uçucu yağlar gaz kromatografisi/ kütle
spektrometresi (GC–MS) yöntemi kullanılarak uçucu yağ kompozisyonları analiz edilmiştir.
Uçucu Yağın Kimyasal Analizi
Uçucu yağın kimyasal analizleri Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Analitik
Kimya Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 1 damla uçucu yağ örneği içerisine 1 ml n–hekzan
eklenerek vortekste karıştırılmıştır. Bu örnekler sonrasında enjektörle 1 µl alınarak GC–MS’e
enjekte edilmiştir. Araştırmada Perkin Elmer Clarus 500(GC–MS) sistemi kullanıldı. DB–5 MS
Kolonu bulunan cihazın çalışma şartlarında taşıyıcı gaz olarak helyum kullanılmıştır.
Cihazın enjectör sıcaklığı 240°C, splitless., Kolon fırını sıcaklığı 60°C’de 10 dk beklemeden
sonra, dakikada 4°C artarak 220°C ve daha sonra 10 dakika beklenir. Daha sonra dakikada 4°C
artışlarla 250°C ve 250°C 10 dakika beklenir. Uçucu yağın bileşenlerinin karakterizasyonu Nist
ve Wiley elektronik kütüphaneleri kullanılarak yapılmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Origanum micranthum VOGEL (Akoluk çayı)’ın 4 saatlik su buharı distilasyonu
sonucunda %0.55 verim elde edilmiştir. Göğüş ve ark (2005) farklı sıcaklıklarda yaptıkları
çalışmada farklı miktarlarda verim elde etmişlerdir. 100°C, 125°C, 150°C ve 175°C sırasıyla
%0.51, %0.60, %0.64 ve %0.49 olarak elde edilmiştir. Başer ve ark. (1996) hidrodistilasyon ile
yaptıkları çalışmada 0.5 yağ verimi elde etmişlerdir. Yapılan uçucu yağ verimi çalışmasından
elde edilen sonucun benzer sonuçlar elde edilmiştir.
O. micranthum uçucu yağ bileşenleri üzerine yapılan GC–MS analizi sonucu elde edilen
sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Bu çalışma sonucunda toplam da 68 bileşen tespit edilmiştir.
Bunların başlıcaları %1.26 limonene, %3.11 eucalyptol, %18 Linalool, %42.79 α–terpineol’dur.
Goğüs ve ark. (2005) Origanum micranthum VOGEL’in süper ısıtılmış su ile yaptıkları
ekstraksiyonda farklı koşullar denemiş ve uçucu yağ bileşenlerine etkilerini araştırmışlardır.
Yaptıkları araştırma sonucunda 61 bileşen tespit etmiş ve bunların en önemlilerinin (Z)–a–
Terpineol, terpinen–4–ol olarak bildirmişlerdir. Başer ve ark., (1996) yaptıkları çalışmada en
önemli bileşiklerin linalyl acetate, cis–sabinenehydrate, α–terpineol, linalool, ve terpinen–4–ol
olarak bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada elde edilen uçucu yağ bileşenlerinin literatür ile
benzerlik göstermesine rağmen % miktarı açısından farklılık göstermiştir. Bunun nedeninin
bitkinin hasat zamanının ve distilasyon metodundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yapılan analiz sonuçlarından, O. micranthum’un uçucu yağ miktarı ve kimyasal içeriği
bakımından oldukça zengin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma ile O. micranthum’un uçucu
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yağ verimi ve kompozisyonu belirlenmiş ve uçucu yağının içerdiği bileşikler bakımından çay
olarak tüketilmesi yönünde önemli sonuçlar ortaya konmuştur. Ayrıca O. micranthum uçucu
yağının bileşenlerinin bilimsel ve sanayi çalışmalarında kullanılabilirliği konusunda önemli
olduğu düşünülmektedir.
Origanum micranthum VOGEL uçucu yağının içerisinde bulunan α–terpineol maddesinin
bundan sonraki yapılacak çalışmalarla miktarının yükseltilmesi yönünde ıslah çalışmalarının
yapılarak sanayide kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca O. micranthum yaprağının içerdiği fenolik maddelerin tespit edilerek aydınlatılması
biyoaktivitelerinin belirlenmesi sanayi için faydalı olacaktır.
Çizelge 1. Origanum micranthum Vogel (Akoluk çayı) kimyasal kompozisyonu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

RT
14.13
14.81
14.95
15.22
15.77
16.42
17.6
18.32
19.13
19.37
20.22
21.17
21.34
21.75
22.03
22.25
22.48
22.67
23.75
24.69
25.06
25.67
26.48
26.92
27.37
27.54
27.76
28.65
28.91
29.1
29.65
29.8
30.44
30.54
30.93
31.28
31.59
31.84
32.17
32.31
32.77
33.02
33.29
33.48
33.76

% Oran
0.89
1.26
0.48
3.11
0.06
1.63
5.75
0.10
18.04
5.27
0.32
0.08
0.71
0.06
0.01
0.01
1.08
5.59
42.79
0.12
5.87
0.32
0.23
0.02
0.01
0.32
0.10
0.07
0.02
0.19
0.09
0.39
0.02
0.02
1.12
0.01
0.01
0.01
0.05
0.03
0.02
0.16
0.02
1.14
0.03

Bileşen
α–Terpinene
Limonene
α–Pinene
Eucalyptol
Trans–Ocimene
γ–Terpinene
Cis–Sabinene Hydrate
Trans Linaloloxide
Linalool
Trans–Sabinene Hydrate
Cis–Sabinene Hydrate Acetate
Ascaridole
Camphor
Isoborneol
Linalyl Propionate
2–Dodecenyl Acetate
Borneol
4–Terpineol
α–Terpineol
α–Bergamotene cis
Linalyl Acetate
Nerol
Acetic Acid, bornyl ester
Phellandral
Bicyclogermacrene
Thymol
Elixene
Perilla Acetate
1,4–Cyclohexadiene–1–Methanol,4–(1–Methylethyl)–
Neryl Acetate
β–Bourbonene
Geranyl Acetate
2,6–Dimethyl–1,3,5,7–octatetraene, e, e–
Nerolidol
Trans–Caryophyllene
Caryophyllene oxide
Aromadendrene
Calarene
α–Humulene
Alloaromadendrene
β–Cubenene
Isoledene
α–Amorphene
Germacrene–D
Valencene
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No
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

RT
34.11
34.25
34.4
34.57
35.54
36.22
36.39
36.48
36.65
36.79
37.19
37.34
38.05
38.24
38.34
38.55
38.7
39.24
39.87
40.96
42.32
47.6
50.95

% Oran
0.18
0.01
0.03
0.01
0.03
0.21
0.36
0.40
0.12
0.02
0.05
0.05
0.04
0.08
0.11
0.03
0.28
0.02
0.09
0.04
0.03
0.09
0.04

Bileşen
γ–Elemene
δ–Cadinene
Veridiflorol
Tau–Cadinol
α–Farnesene
γ–Gurjunene
γ–Muuronele
Spathulenol
Globulol
(+)–Aromadendrene
Guaiol
β–Cedrene
(+)–Vitrenoyl Acetate
(+)–δ–Delta Selinene
Tau–Muuronele
Verrucarol
α–Cadinol
(+)–Beta Costol
Farnesene
(–)–α–Neoclovene
Benzyl Benzoate
Sandaracopimaradiene
Linoleic acid
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Özet
Lavanta (Lavandula sp.), ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından değerli bir uçucu yağ
bitkisidir. Akdeniz Bölgesi’nde geniş bir yayılım göstermekte; Bulgaristan, İngiltere, Almanya, ABD ve
Kuzey Afrika’da da yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bugüne kadar belirlenmiş yaklaşık 25 türü
bulunmaktadır. Bu çalışma, Lavandula intermedia türüne ait 5 farklı lavanta çeşidinin (Seguret, Abrial,
Grasso, Dutch, ve Süper A), kuru çiçek verimi ve uçucu yağ verimlerinin belirlenmesi amacıyla Isparta İli
Eğirdir İlçesi’nde yürütülmüştür. Kuru çiçek verimi ve uçucu yağ verimleri bakımından çeşitler arasında
farklılık belirlenmiştir. En yüksek kuru çiçek verimi “Grasso” (341,33 kg/da) çeşidinden, en düşük kuru
çiçek verimi “Dutch” (162,66 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. En Yüksek uçucu yağ verimi “Grasso”
(31,17 lt/da) çeşidinden, en düşük yağ verimi ise “Dutch” (8,02 lt/da) çeşidinden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, uçucu yağ, kuru çiçek verimi, Lavandula
Determination of Agricultural Properties of Some Lavender (Lavandula x Intermedia Emeric Ex
Loisel.) Cultivars In Isparta Conditions
Abstract
Lavender (Lavandula sp.) which belongs to Lamiaceae (Lamiaceae) is a valuable plant for
essential oil production. Commonly, it is found in the Mediterranean region and also grown in Bulgaria,
England, Germany, the United States and North Africa. Lavender has about 25 species identified so far.
This study was carried out on 5 different lavender varieties (Seguret, Abrial, Grasso, Dutch, and Super)
and evaluated their dried flowers yield and essential oil yield in Eğirdir District (Isparta Province)
condition. It was determined differences as statistically among varieties in terms of dried flowers and
essential oil yield. While the highest yield of dried flower (341.33 kg/da) and essential oil (31.17 lt/da) were
obtained from "Grasso" cultivar, the lowest yields of dried flowers (162.66 kg/da) and essential oil (8.02
lt
/da) were obtained from "Dutch" cultivar.
Keywords: Lamiaceae, essential oil, dried flower yield, Lavandula

Giriş
Lavanta lamiaceae familyasında değerli bir uçucu yağ bitkisidir. Kanarya Adalarından
Akdeniz Kıyılarına ve Hindistan’a kadar yabani olarak yetişen 39 kadar türü bulunmaktadır
(Kara, 2011). Doğal yayılış gösterdiği bölgeler dışında, lavanta tarımı Bulgaristan, İngiltere,
Almanya, ABD ve Kuzey Afrika’da yapılmaktadır (Ceylan, 1996).
Lavantanın ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Lavanta çiçeklerinin en önemli
etken maddesini renksiz ve sarı renkte olan uçucu yağları oluşturur. Lavanta yağlarında uçucu



Bu çalışma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen,
Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa yürütülen “Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları” isimli projenin Eğirdir Lokasyonundan elde edilen
verilerinin bir kısmı kullanılarak hazırlanmıştır.
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yağ oranı %1–6 arasında değişmektedir. Lavanta yağının en önemli uçucu yağ bileşenleri linalil
asetat, linalool, cineol ve kafur’dur. (Baydar, 2007).
Lavanta uçucu yağı; kolonya, parfüm, sabun, deterjan, sıvı temizleyiciler, losyon ve
kozmetik ürünleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Dünyada lavanta çiçeklerinden elde edilen
yağların yıllık üretimlerinin 1500 ton olduğu, bu yağın %75 ini lavandin, %20 sini lavender, %5
ini başak lavanta oluşturduğu bildirilmiştir. (Baydar, 2007)
Ülkemiz dünya uçucu yağ ihracatında yağ gülü dışında önemli bir yere sahip değildir
(Karik ve Öztürk, 2010). Ancak iklim bitki çeşitliliği ve toprak yapısı gibi kriterler gözönüne
alındığında tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği açısında çok avantajlı durumdadır.
Materyal ve Yöntem
Deneme Isparta ili Eğirdir İlçesi’nde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü
olarak, Ülkemiz ve dünyanın değişik yerlerinden temin edilen Lavandula x intermedia Emeric
ex Loisel türü lavantadan 5 çeşidi (Seguret, Abrial, Grasso, Dutch ve Süper A) ile
yürütülmüştür.
Çalışmamızda lavantanın kalitesini belirleyen tarımsal özelliklerinden olan kuru çiçek
verimi ve uçucu yağ verimi ölçülüp değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler
JMP 7 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Kuru Çiçek Miktarı (kg/da): Lavandin Çeşitlerinin dekara kuru çiçek verimlerine ilişkin
yapılan varyans analiz sonuçlarına göre; çeşitlerin dekara kuru çiçek verimi değerleri
interaksiyonu istatistiksel olarak p≤0.01 düzeyinde önemli olmuştur. Lavandin çeşitlerinin
dekara kuru çiçek verimi değerleri ile ilgili veriler grafiksel olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.
Lavandinlerin dekara kuru çiçek verimleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Lavandin dekara kuru çiçek verimi
Çeşit
Seguret
Abrial
Grasso
Dutch
Süper A
CV. %
LSD.

Kuru çiçek miktarı (kg/da)
324,44 a
239,11 b
341,33 a
162,66 c
273,91 ab
30,17
28,97

Şekil 1. Lavandin dekara kuru çiçek verimi
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Dekara kuru çiçek verimi bakımından lavandin çeşitleri arasında önemli farklılıklar tespit
edilmiştir. Lavandin çeşitleri içerisinde en yüksek dekara kuru çiçek verimi; 341,33 kg/da ile L. x
intermedia var. Grasso çeşidinde ölçülürken, en düşük dekara kuru çiçek verimi 162,66 kg/da ile
L. x intermedia var. Dutch çeşidinde tespit edilmiştir.
Atalay (2008) çalışmasında lavanta kuru çiçek verimini 113,47–64,12 kg/da ve Kara (2011)
ise lavandin kuru çiçek verimini 114,5–58,2 kg/da olarak tespit etmişlerdir.
Uçucu Yağ Verimi (lt/da): Lavandin Çeşitlerinin uçucu yağ verimlerine ilişkin yapılan
varyans analiz sonuçlarına göre; çeşitlerin uçucu yağ verimi değerleri interaksiyonu istatistiksel
olarak p≤0.01 düzeyinde önemli olmuştur. Lavandin çeşitlerinin uçucu yağ verimi değerleri ile
ilgili veriler grafiksel olarak Şekil 2’de gösterilmiştir.
Lavandinlerin uçucu yağ verimleri ile ilgili veriler Çizelge 2’de verilmiştir.
Uçucu yağ verimi bakımından lavandin çeşitleri arasında önemli farklılıklar tespit
edilmiştir. Lavandin çeşitleri içerisinde en yüksek uçucu yağ verimi; 15,55 lt/da ile L. x
intermedia var. Grasso çeşidinde ölçülürken, en düşük uçucu yağ verimi ise 4,01 lt/da ile L. x
intermedia var. Dutch çeşitlerinde tespit edilmiştir.
Arabacı ve Bayram (2005) lavanta uçucu yağ verimini 13,47–0,83 lt/da, Atalay (2008)
uçucu yağ verimini 2,53–1,45 kg/da ortalama 2,10 kg/da ve Kara (2011) ise lavandin yağ
verimlerini 10,00–3,47 kg/da olarak tespit etmişlerdir.
Çizelge 2. Lavandinlerin uçucu yağ verimleri (lt/da)
Çeşit
Seguret
Abrial
Grasso
Dutch
Süper A
Cv. %
LSD.

Uçucu yağ verimi (lt/da)
8,05 b
7,00 bc
15,55 a
4,01 c
8,71 b
23,46
3,51

Şekil 2. Lavandinlerin uçucu yağ verimleri (lt/da)

Sonuç
Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz sonuçlara göre Isparta koşullarında dekara kuru
çiçek verimi açısından en iyi sonuç 341,33 kg/da ile L. x intermedia var. Grasso çeşidinden elde
edilmiştir. Dekara uçucu yağ veriminde ise en iyi sonuç 15,55 lt/da ile yine L. x intermedia var.
Grosso çeşidinden elde edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında Isparta koşullarında L. x
intermedia var. Grosso çeşidi, en uygun lavandin çeşidi olarak tespit edilmiştir.
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Konya Şartlarında Bazı Haşhaş Genotiplerinin Tohum, Kapsül ve Morfin
Verimi Açısından Değerlendirilmesi
Hasan Koç*, Ahmet Güneş, Oğuz Gündüz, Rıza Ülker, Gönül Gümüşçü, Şeref
Aksoyak
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya
*koc175@hotmail.com
Özet
Haşhaş, ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisidir. Tohumları, tohumlarından elde edilen yağı
ile kapsüllerinden elde edilen morfin ve diğer alkaloitlerinden yararlanılmaktadır.
Morfin oranı ve Tohum verimi yüksek haşhaş çeşitleri geliştirme çalışmaları Eskişehir Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TMO Afyon Alkoloidleri fabrikasında yürütülmektedir. Bu
çalışma iki kuruluşun verim denemesi aşamasına gelmiş, 11 hat ve üç standart çeşitle Konya Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde 2013 yılında yapılmıştır. Haşhaş
hatlarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülen bu araştırma “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre üç
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda hatlar arasındaki fark; tohum verimi, kapsül
verimi, morfin oranı ve morfin verimi bakımından istatistikî açıdan %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.
Tohum verimi 117–72 kg/da, kapsül verimi 98–42 kg/da, morfin oranı (%) 0,45–1,30, morfin verimi 762–
292 g/da arasında değişmiştir.
Tohum verimi açısından ilk sırayı standart olarak kullanılan Ofis–96 çeşidi alırken ikinci sırayı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 4 nolu hattı almıştır. Morfin oranı bakımından TMO’nun
4 nolu hattı %1,3 morfin oranı ile birinci sırada yer almış, yine TMO’nun 5 nolu hattı %0,84 morfin
oranıyla ikinci sırada yer almıştır. Dekara morfin verimi açısından ise 4 (789 g/da) numaralı hat morfin
verimi bakımından ilk sırada yer alırken, TMO’nun 2 nolu hattı (515 g/da) ve 3 nolu hattı (511 g/da)
numaralı hatlar onu takip etmiştir.
Araştırma sonuçları Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü hatlarının daha çok
yüksek tohum verimi ve kapsül veriminden dolayı tercih edilebileceği, morfin oranı açısından ise TMO
Afyon Alkoloidleri Fabrikası hatlarının tercih edilebileceğini göstermiştir. Ülkemizin Dünya piyasaları ile
rekabeti açısından bu iki kuruluşun işbirliğini artırmaları gerektiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Haşhaş, kapsül verimi, tohum verimi, morfin, genotip
Evaluation of Certain Opium Popy Genotypes For Seed and Capsule Yields and Morphine Content
Under Konya Province Conditions
Abstract
Opium popy (Papaver somniferum L.) is one of the important cultural species of Turkey. Seeds,
oil extracted from its seeds and the alkaloid morphine produced from its capsule are benefits. The study to
improve opium popy lines with high alkaloid morphine and yield has been conducted in Eskişehir
Transitional Agricultural Research Institute (TARI) with supported by Afyonkarahisar Alkaloid Factory
of Turkish Grain Board (TMO). This study was conducted in Bahri Dağdaş International Agricultural
Research Institute, Konya, with 13 advanced lines and 3 cultivars provided by TARI and TMO in 2013.
In order to evaluate popy genotypes, the research has been conducted completely randomized blocks
design with 3 replications. According to the result of research, the difference between the lines was
statistically significant at P<0.01 for grain yield, capsule yield, and morphine content. Grain yield was
between 117–72 kg/da, capsule yield productivity between 98–42 kg/da, morphine content between (%)
0.45–1.30 and morphine production between 762–292 g/da with regards to grain yield, the cultivar Ofis–96
was ranged the top, whereas the line 4, improved by TARI occupied the second rank. with regards to
morphine content, the line 4 of TMO was ranged the top with 1.3%, whereas the line 5 of TMO occupied
the second rank with 0.84. The research conclusions show that the lines of TARI are more preferable due
to very high grain and capsule yields while Afyonkarahisar Alkaloid Factory of TMO is more preferable
due to morphine content. It has been observed that 2 institutions should increase the corporation for the
benefit of Turkey to compete with world market.
Keywords: Opium popy, seed and capsule yields, morphine, genotype
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Giriş
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).
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.
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.
Bu çalışma, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TMO Afyon
Alkoloidleri fabrikası tarafından geliştirilen, verim denemesi aşamasına gelmiş, 11 hat ve üç

349

standart çeşitle Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme
arazilerinde 2013 yılında yapılmıştır.
Materyal
Bu çalışmada materyal olarak TMO tarafından geliştirilen üç standart çeşit Ofis–3, Ofis–
8, Ofis–96 çeşitleri kullanılmıştır. Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen 8 tane hat (GKTAE–1, GKTAE–2, GKTAE–3, GKTAE–4, GKTAE–5, GKTAE–6,
GKTAE–7, GKTAE–8) ve TMO tarafından geliştirilen üç tane hat (AAF–1, AAF–2, AAF–3)
kullanılmıştır.
Yöntem
Bu çalışma 2012–2013 Ekim sezonunda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü deneme arazilerinde, 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.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucunda hatlar arasındaki fark; tohum verimi, kapsül verimi, morfin oranı ve
morfin verimi bakımından istatistiki açıdan %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Tohum verimi
117–72 kg/da, kapsül verimi 98–42 kg/da, morfin oranı (%) 0,45–1,30, morfin verimi 762–292 g/da
arasında değişmiştir.
Çizelge1. Konya haşhaş verim denemesinde kullanılan hat ve çeşitler
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Çeşit
OFİS–8
OFİS–3
AAF–1
AAF–2
AAF–3
GKTAE 1
GKTAE 2
GKTAE 3
GKTAE 4
GKTAE 5
GKTAE 6
GKTAE 7
GKTAE 8
Ofis96

Islahçı Kuruluş
TMO
TMO
TMO
TMO
TMO
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
Geçit Kuşağı TAE
TMO

Renk
Beyaz
Mavi
Beyaz
Beyaz
Mavi
Sarı
Sarı
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Sarı
Beyaz
Mavi
Sarı

Çizelge.2’de görüldüğü gibi tohum verimi açısından ilk sırayı standart olarak kullanılan
Ofis–96 çeşidi alırken ikinci sırayı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün GKTAE–4
nolu hattı almıştır. Morfin oranı bakımından TMO’nun AAF–2 nolu hattı %1,3 morfin oranı ile
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birinci sırada yer almış, yine TMO’nun AAF–3 nolu hattı %0,84 morfin oranıyla ikinci sırada
yer almıştır. Dekara morfin verimi açısından ise TMO’nun AAF–2 4 (789 g/da) numaralı hattı
morfin verimi bakımından ilk sırada yer alırken, TMO’nun Ofis–3 çeşidi (515 g/da) ve AAF–1
nolu hattı (511 g/da) onu takip etmiştir.
Kapsül verimi açısından ise GKTAE–4 nolu hattı 85 kg/da ile birinci sırada yer almıştır. Bu
hat hem tohum verimi hem de kapsül verimi açısından ilk sırada yer almıştır.
Çizelge.2 Konya şartlarında bazı haşhaş çeşit ve hatlarının verim değerleri
Çeşit
Ofis–8
Ofis–3
AAF–1
AAF–2
AAF–3
GKTAE 1
GKTAE 2
GKTAE 3
GKTAE 4
GKTAE 5
GKTAE 6
GKTAE 7
GKTAE 8
Ofis96
CV
LSD

Tohum Verimi (kg/da)
109 a–d
95 e–f
100 c–f
84 h
72 h
108 a–e
115 ab
101 c–f
115 a
100 c–f
110 a–c
107 a–e
103 b–e
117 a
8,8
12,7

Kapsül Verimi (kg/da)
76 a–d
73 a–e
75 a–d
61 e–f
46 g
83 a–b
79 a–c
72 b–e
85 a
68 c–f
78 a–c
75 a–d
77 a–c
82 ab
11,7
12,0

Morfin %
0,57 ef
0,70 c
0,68 cd
1,30 a
0,84 b
0,55 e–g
0,62 c–e
0,52 f–ı
0,55 e–h
0,49 f–ı
0,56 e–g
0,60 d–f
0,52 f–ı
0,47 g–ı
10.7
0,09

Morfin Verimi (g/da)
439 d–g
515 b
511 bc
789 a
386 g–ı
454 c–f
490 b–d
391 gh
475 b–e
333 ı–k
427 e–h
438 d–g
399 f–h
374 h–j
9,1
57.2

Morfin Ver

Sonuç
Araştırma sonuçları Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü hatlarının daha
çok yüksek tohum verimi ve kapsül veriminden dolayı tercih edilebileceği, morfin oranı
açısından ise TMO Afyon Alkoloidleri fabrikası hatlarının tercih edilebileceğini göstermiştir.
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Peganum harmala (L.) Tohumunun Metanol ve Etanol Ekstraktlarının
Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması
Türkan Kutlu¹, Işıl Yıldırım¹–*, Sevda Kırbağ²
¹İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı,
Malatya
²Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ
*isilyld@hotmail.com
Özet
Günümüzde; bitkisel ürünler ile ilgili birçok antimikrobiyal çalışmalar yapılmaktadır. Bunun
temelinde bitkinin içindeki bio bileşenler yatmaktadır. Peganum harmala’da güçlü içeriğe sahip bitkiler
arasında düşünülmektedir. Bu çalışmada üzerlik tohumunun metanol ve etanol ekstraktlarının
antimikrobiyal aktivitelerini karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmalarda; Staphylococcus aureus
COWAN 1, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans kullanıldı. Bitki örnekleri 2/10 (g/ml)
oranında metanol ve etanol ile ekstrakte edildi [1]. Mikroorganizmalar kültür ortamında çoğaltıldı ve
antimikrobiyal etkileri disk düfüzyon yönetmine göre belirlendi [20–21]. Sonuçta metanol ekstraktı
standart (bakteriler için Clavulanic asit, Candida için Mikostatin) ile kıyaslandığında; tüm türlerde yüksek
antimikrobiyal aktivite gösterirken, etanol ekstraktı standart ve metanol ekstarktına göre daha düşük
antimikrobiyal aktivite sergiledi.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, Peganum harmala L.
Comparison of Antimicrobial Activity of Peganum harmala Seed Methanol and Ethanol Extract
Abstract
Today, many antimicrobial studies on herbal products are made. on the basis of it, the plant lies in
the bio–components Peganum harmala is thought of plants with strong content. In this study, was aimed
that methanol and ethanol extracts of comparison of the antimicrobial activity Peganum harmala. Used in
the study; Staphylococcus aureus COWAN 1, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans FMC 17,
Fırat University, Faculty of Science, Department of Biology, Microbiology Laboratory were obtained
from culture collections. Plant samples 2/10 (g /ml) ratio was extracted with methanol and ethanol [1].
Microorganisms were grown in culture medium. Antimicrobial activity was determined by disk diffusion
method [20–21]. In Consequence, methanol extract compared to standard (for bacteria clavulanic acid, for
Candida Mikostat’s); In all species showed high antimicrobial activity, ethanol extract, according to
standard and themethanol extracts lower antimicrobial activity exhibited.
Keywords: Antimicrobial activity, Peganum harmala L.

Giriş
Son yıllarda; bitkisel ürünlerin antimikrobiyal özellikleri inceleme konusu olmuştur.
Bunun temelinde bitkisel ürünlerdeki uçucu yağlar yatmaktadır. Bitkilerden elde edilen uçucu
yağlar dikkate değer şekilde antifungal, antibakteriyal, antioksidan aktivitelere sahiptirler.
Bunların antimikrobiyal aktiviteleri, yapılarında bulunan fenolik (timol, karvakrol, öjenol vb.)
ve terpenoid bileşenlerden kaynaklanmaktadır [2]. Uçucu yağlardaki bu fenolik bileşikler, hücre
membaranındaki fosfolipit tabakanın hassaslaşmasına ve geçirgenliğinin artmasına sebep olur.
Böylece hücre içi bileşenlerin hücre dışına sızmasına veya bakterilerin enzim sistemlerinin
bozulmasına sebep olarak mikroorganizma inhibisyonunu gerçekleştirirler [3, 4, 5]. Bitki
esansiyel yağları antimikrobiyal ve diğer biyoaktif özelliklere sahiptirler [6]. Peganum
harmala’nın da zengin içeriğe sahip olduğu bilinmektedir. Peganum harmala Zygophyllaceae
(kimyongiller) ailesindendir. Birçok farmakolojik özellikleri vardır Bu farmakolojikal etkilerin
temelinde harmalin vardır. Bu özellikler anti tümör aktivite [7], antioksidan aktivite[8],
analjezik ve anti–inflamatuar etki antinosiseptif etki [9], hipoglisemi etki [10], antidiyabetik etki
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[11], antileishmaniyal [12], sitotoksik[13], hepatoprotektif etki [14], LDL düşürücü [15], böcek
öldürücü etki [16], anti–spazmodik, anti–histaminik, vasorelaksant etki [17], immunomodülatör
özellik [18], antifungal, antibakteriyel ve antiviral [19] gibi etkilerdir. Ancak Peganum
harmala’nın tohumu ile ilgili antimikrobiyal çalışmaya rastlanılmadığından bu çalışmada
Peganum harmala tohumunun metanol ve etanol ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitelerini
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal
Peganum harmala Elâzığ’da bir aktardan temin edilmiştir. Bitki örnekleri 2/10 ( g/ml)
oranında metanol ve etanol ile ekstrakte edildi [1]. Bitki ekstraktları deneysel çalışmalar
süresince +4°C’de muhafaza edildi. Çalışmalarda kullanılan; Staphylococcus aureus COWAN
1, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans FMC 17, Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı kültür kolleksiyonundan temin edilmiştir.
Çalışmalar Fırat üniversitesi biyoloji bölümü mikrobiyoloji laboratuvarında yapılmıştır.
Yöntem
Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması ve Aşılama
Bakteri suşları, Staphylococcus aureus COWAN 1, Escherichia coli ATCC 25922,
Nutrient Buyyon’a (35±1°C’de 24 saat) maya Candida albicans FMC 17, Yeast Malt Ekstrakt
Buyyon’a (25±1°C’de 48 saat) aşılanarak inkübasyona bırakıldı. Besiyerlerin de gelişen
kültürler, Mc Farland (0,5) standardına göre yoğunluk ayarı yapıldıktan sonra buy yon tüplerine
aktarıldı. Erlenmayerde steril edilen ve 45–50°C’ye kadar soğutulan Mueller Hinton Agar ve
Yeast Malt Ekstrakt Agar yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan bakteri ve mayanın
buyyondaki kültürü ile %1 oranında aşılandı (106 bakteri/ml, 104 maya/ml). İyice çalkalandıktan
sonra 9 cm çapındaki steril petri kutularına 15’er ml döküldü ve besiyerinin homojen bir şekilde
dağılması sağlandı.
Disk Diffüzyon Yöntemi
Katılaşan agar üzerine, emdirilmiş diskler hafifçe bastırılarak yerleştirildi. Bu şekilde
hazırlanan petri kutuları 4°C’de 1,5–2 saat bekletildikten sonra bakteri aşılanan plaklar
37±1°C’de 24 saat, maya ve dermofit aşılanan plaklar ise 25±1°C’de 3 gün süre ile inkübe
edildi. Süre sonunda besiyeri üzerinde oluşan inhibisyon zonları (mm) olarak değerlendirildi.
Kontrol için standart antibiyotik diskler kullanıldı [20–21].
Bulgular
Metanol ekstraktın da 1 ml de E. coli ATCC de sayımı 14 tane, Staphylococcus aureus
COWAN 15 tane, Candida albicans FMC için 12 tane bulunmuştur. Standardın 1 ml E. coli 13,
diğer iki türde 14 tane olarak sayılmıştır. Etanol ekstraktında ise; E. Colide 12 tane,
Staphylococcus aureus COWAN 11 tane, Candida albicans FMC için 14 tane bulunmuştur.
Tartışma
Yapılan çalışmalarda üzerlik tohumun balgam söktürücü, hemoroid, egzma gibi birçok
hastalığa faydalı olduğu belirtilmiştir [22]. Ayrıca geleneksel tıpta; bel ağrısı, astım, kolik,
sarılık gibi çeşitli tedaviler için kullanılmaktadır [23].
Bunların temelinin içindeki bileşenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bitkisel
ürünlerin antimikrobiyal özellikleri fitonsidlerden kaynaklanır. Fitonsidler, (bitkilerin
sentezlendiği ve mikroorganizmaları öldüren veya gelişmelerini engelleyen maddeler) bitki
dokularının zedelenmeleri veya herhangi bir enfeksiyon halinde, hücrelere lokalize olan inaktif
haldeki ana bileşiklerden enzimatik olarak meydana gelmektedir [24–25].
Biz bu çalışmada Peganum harmala tohumunun antimikrobiyal etkilerini çalıştık.
Sonuçta onun antimikrobiyal etkisinin olduğunu belirledik Bulgularımıza göre; metanol
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ekstraktı standart (bakteriler için Clavulanic asit, Candida için Mikostatin) ile kıyaslandığında
C. Albicans hariç diğer türlerde yüksek antimikrobiyal aktivite gösterirken, etanol ekstraktı
standart ve metanol ekstarktına göre C. Albicans hariç daha düşük antimikrobiyal aktivite
sergiledi.
Sonuç
Peganum harmala’nın yeşil koni şeklindeki meyvelerinin içinde kahverengi tohumları
vardır. Tohumlarının içeriğinde harmin, harmalol, harmalin, peganin gibi alkaloitler ile yağ ve
kırmızı boya maddesi ve flavonoid bulunur. A vitamini ile C vitamini açısından da zengindir.
Bu ürünün kullanılması sağlık açısından yararlı olacaktır.
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Salvia sideritis Sıcak Sulu Ekstraktının Antioksidan Flavonoid İçeriğinin
Belirlenmesi
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İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
*isilyl@hotmail.com
Özet
Son zamanlarda bitkisel ürünlerle çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bunun temelinde bitkilerin kimyasal
ve biyolojik aktiviteleri yatmaktadır [1]. Salvia sideritis de güçlü içeriği sahip bitkiler arasında
düşünülmektedir. Aktif maddeleri; diterpen flavonoid ve uçucu yağlardır [5] Bu nedenle bu çalışmada
onun total flavonoid içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Antioksidan flavonoid içeriği alüminyum
klorid yöntemi ile değerlendirildi [7]. Standart olarak kateşin kullanıldı. Standart eğrisinden yararlanılarak
total flavonoid içeriği hesaplandı. Sonuçta 14,49±0,81 mg/ 1 gr kuru bitki kateşine eşdeğer antioksidan
flavonid kapasite belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Salvia sideritis, antioksidan flavonoid
Determination of Total Antioxidant Flavonoid Levels of Salvia siderites Water Extract
Abstract
Recently has been studied with herbal products. The basis for this is rooted in the plant the
chemical and biological activities [1]. Salvia sideritis is thought of plants with strong content. Active
elements include diterpenoids, flavonoids, and its essential oils [5]. Therefore, this study aimed to
determine its total flavonoid content. antioxidant flavonoid content was assessed by aluminum chloride
[7]. Catechin standards were used. The total flavonoid content was calculated from the standard curve
utilizing. As a result; 14.49±0.81 mg/ 1 gr dry plant flavonoids catechin equivalent to the total capacity
was determined.
Keywords: Salvia sideritis, antioxidant flavonoid

Giriş
Bitkilerdeki aktif bileşenler fenolik, flavonoid, alkoloid, taninlerdir [2, 3]. Flavonoidler;
hidrolitik ve oksidadif enzimleri inhibe eden radical temizleme özelliğine sahip bitkide bulunan
polifenolik bileşikler olarak bilinirler [1]. Antioksidan olan flavonoidlerin kapasitesi molekül
yapısına bağlıdır. Flavonoidlerin kimyasal yapısında, hidroksil grupları ve diğer özellikleri
antioksidan ve serbest radikal süpürme etkisi için önemlidir. Flavonoidlerin etki mekanizması
radikal temizleme veya şelatlama işlemi ile ilgilidir [4]
Salvia sideritis Ballıbabagiller ailesindendir. Çiçekli adaçayı türüdür. Onun antioksidan,
antimikrobiyal, anti–inflamatuar özellik gösterdiği belirtilmiştir [5]
Bu çalışmada bir ada çayı türü olan Salvia sideritis’in antioksidan flavonoid içeriğinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal
Bitki Elazığ’da bir aktardan temin edilmiştir. 1/10 (g/ml) [6] oranında sıcak su ile ekstrakte
edilmiştir. Çalışmada kullanılan kimyasallar şu şekildedir. %5 NaNO2, %10 AlCl3, 1 M NaOH
çözeltileri kullanılmıştır. UV–spektrofotometre Shimadzo marka idi.
Yöntem
Antioksidan flavonoid içeriği alüminyum klorid yöntemi ile değerlendirildi [7]. Bunun
için sıcak suda hazırlanan ekstrakt çözeltisinden 50 µl alındı. Tüplere konuldu. Üzerine 150 µl
%5 NaNO2 çözeltisinden ilave edildi. 5 dakika beklendikten sonra %10 AlCl3 çözeltisinde 150
µl ilave edildi. 6 dakikada 1 M NaOH çözeltisinden 2 ml ilave edildi. De iyonize su ile 3 ml
tamamlandı. Solüsyon vortekste karıştırıldı. Oluşan koyu renk çözeltinin absorbansı 510 nm
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ölçüldü. Standart olarak (100 µl, 250 µl, 500 µl, 750 µl) kateşin kullanıldı. Standart eğrisinden
yararlanılarak total flavonoid içeriği hesaplandı. Çalışma 3 kez tekrarlandı.
Bulgular
Sonuçta 14,49±0,81 mg / 1 gr kuru bitki de kateşine eşdeğer antioksidan flavonid kapasite
belirlendi.
Tartışma
Bitkilerdeki fenolik ve flavonoidlerin yüksek radikal temizleme özelliğine sahip oldukları
bilinmektedir. Bu yüzden onlar güçlü antioksidanlardır ve serbest radikal oksidasyonunu
engelleler [8]. Flavonoidler; insan vücudunun toplam antioksidan savunma sistemi, antioksidan
vitaminler ve enzimler ile birlikte, katkıda bu hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı
olurlar. Yapılan bir çalışmada; Salvia officinalisdan çeşitli flavonoidler izole edilmiştir. bunlar
4–hidroksi 4–O–(6’–O–β–D–apiofuranosil)–β–D–glukopiranosid, luteolin 7–O–β–D glukosid,
7–ve 3’O–β–D–glukuronid, 6–hydroxyluteolin 7–O–β–D glukozit ve 7 glükuronid, ve 6,8–di–
Cı–β–D–glucosylapigenin (vicenin–2) dir [9]. Bu çalışmada Salvia Sidertisin flavonoid
kapasitesi çalışılmıştır. Flavonoid içeriğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu bitki
yüksek antioksidan özellik göstermiştir.
Sonuç
Bu bitkinin soğuk algınlığı, grip, alerjiyi önlemek için popüler kullanımı Yunanlılarda
yaygındır [10]. Bu nedenle çay olarak tüketilmesi sağlık açısından yararlı olacaktır.
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Hakkâri İlinde Bazı Yabani Bitkilerin Kullanım Alışkanlığının
Değerlendirilmesi
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²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Van
*hividar13@hotmail.com
Özet
Bu çalışma Hakkâri ili ve çevresinde, bölge halkı tarafından en çok kullanılan yabani bitkilerin
tespit edilmesi, bitkilerin kullanım alışkanlığının değerlendirilmesi, ekonomik bakımından önem teşkil
eden tıbbi ve faydalı bitkiler, Hakkâri yöresindeki bitkilerin ticari açıdan potansiyel durumları ve bölgede
doğal olarak yetişen bazı bitkilerin kullanım yüzdeliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 20 Mart
2013 ile 15 Ekim 2013 tarihleri arasında Hakkâri merkez ve köylerine gidilerek, bitkileri doğadan
toplayan kişilerle, yöredeki bitkileri toplayıp satan ve bölgede değişik amaçlarla yörede yetişen bitkileri
kullanan yöre halkı ile yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgiler toplanmıştır.
İlde yaygın olarak kullanılan bitkilerin teşhisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Biyoloji Bölümünde yapılmıştır. Çalışma sonucunda yöre halkı tarafından en çok yararlanılan bitkilerin
Plantago lanceolata L., Diplotaenia cachrydifolia Boiss., Rheum ribes L., Ferula stellata Boiss.,
Teucrium chamaedrys L., Lepidium latifolium L., Pelargonium quertecorum agnev., Urtica dioica L.,
Gundelia tournefortii L., Mentha longifolia L. vb. bitkiler olduğu, bu bitkilerin kullanım amaç ve
sıklıkları, bitkilerin kullanım yüzdelikleri, bitkilerin ekonomik ve ticari açısından değerleri araştırma
sonucunda tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve faydalı bitkiler, kullanım alışkanlığı, ekonomik değeri
Evaluation of Usage Habits of Some Wild Plants in Hakkari Province
Abstract
This study was conducted to determine the most used wild plant species, evaluation of usage of
wild plants, economically important medicinal and aromatic plant species, economical capacity of wild
collected plants and their percentage in Hakkari province and surrounding areas. During March 20, 2013
and October 15, 2013, visits to local villages were organized in order to collect information about
collected plants and their local uses with inhabitants. and face to face questionnaires were made about
wild collected plants and some plants were sampled for identification.
Collected plants were botanically identified at Yüzüncü Yıl University, Arts and Sciences Faculty,
Biology Department. In conclusion, mostly collected plant species were determined in the region as
folloews: Plantago lanceolata L., Diplotaenia cachrydifolia Boiss., Rheum ribes L., Ferula stellata
Boiss., Teucrium chamaedrys L., Lepidium latifolium L., Pelargonium quertecorum agnev., Urtica dioica
L., Gundelia tournefortii L., Mentha longifolia L. Additionally, their purpose of usage and frequency,
percentage of usage and economically importance were also determined.
Keywords: Medicinal and useful plants, usage habits, the economic value

Giriş
Geçmişten bugüne insanlar yaşamlarını doğayla etkileşim içerisinde geçirmişlerdir.
Doğadaki bitkilerden gıda amaçlı ve tıbbi olarak yararlandıkları gibi farklı şekillerde yararlanma
metotlarını da aramışlardır. Gıda, ilaç, kozmetik ve değişik endüstrilerde kullanılan yabani
bitkiler insan yaşamı içerisinde önemli bir yer edinmektedir. Son yıllarda yabani bitkilere
yönelimin artması, bitkilerin ticari değerini de etkilemiştir.
Dünya nüfusunun artması ve endüstrinin gelişmesi sonucu doğal kaynaklı bitkilerden elde
edilen etken maddelerin kullanılabilirliği hızla artmış ve dünya ülkelerinin bu ürünlere olan
talepleri dikkat çekecek şekilde artış göstermiştir (Demirtürk, 1990).
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Baytop (1999), Türkiye’de geçmişte ve bugün bitkilerle tedavi konulu çalışmasında;
Tıbbı bitkilerin çok eski tarihlerden günümüze değin kullanılageldiğini ve son zamanlardaki
şehirleşme sebebi ile bu bilgilerin kaybolabileceğini bildirmiştir.
Hakkâri ili İran–Turan floristik alan içerisinde kaldığından bitki çeşitliliği bakımından
zengin bir yöredir. Hakkâri’ de yaşayan yöre halkı, köklü bir tarihten bu yana tıbbi ve faydalı
bitkilere yönelmiş ve bu bitkilerden yararlanmıştır. Bundan dolayı yöre halkı bu bitkilerin
geleneksel olarak kullanım metotlarını, kullanım dozlarını, yetişme alan ve zamanlarıyla ilgili
köklü ve zengin bir kültür mirasına sahiptir. Fakat bu köklü ve zengin mirasın kuşaktan kuşağa
sağlıklı aktarılmaması ve bitkilerle ilgili gerekli araştırma–inceleme yapılmamasından dolayı bu
zenginlik her geçen gün kaynağını ve önemini kaybetmiştir. Yöredeki halk hekimleri; sağlık
hizmetlerinin yöreye geç geldiğini, doktorlara ulaşmanın eski dönemlerde çok zor olduğunu
bundan kaynaklı yöre halkının tek alternatiflerinin tıbbi ve faydalı bitkiler olduğunu, aslında bu
tercihlerinin zamanında zorunlu olduğunu ifade etmişlerdir. Hakkâri ili ve çevresinde; geçmiş
zamanlarda ulaşım ve sağlık imkânlarının kısıtlılığından kaynaklı insanlar doğada sağlık ve
açlık sorunlarını gidermek için doğadaki yabani bitkilere yönelmişlerdir. Zamanla bazı sağlık
sorunlarını doğadaki yabani bitkiler sayesinde gidermeyi başarabilmişlerdir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, Hakkâri ili ve çevresinde doğal olarak yetişen ve yaygın olarak kullanılan,
bazı yabani bitkilerin kullanım alışkanlığının değerlendirilmesi bu bitkilerin Hakkâri ili ve
çevresinde yayıldığı ve toplandığı alanların tespiti, yöredeki tıbbi değerleri, ticari değerleri,
kullanım yoğunluğu vb. özelliklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 20 Mart 2013
ile 15 Ekim 2013 tarihleri arasında Hakkâri ili merkez ve merkezin kırsalında, 6 köy ve il
merkezinde (Merkez, Kırıkdağ, Çanaklı, Üzümcü, Bağışlı, Oğul, Harput) bu bitkileri doğadan
toplayan, pazarlarda satan kişiler, yöredeki aktarlar ve yöredeki halk hekimleri ile yüz yüze
anket yöntemi yapılarak bilgiler toplanmıştır. Ayrıca araştırmada yöredeki halk hekimleri ile
kırsalda bitki inceleme gezileri ve etnobotanik çalışmaları da yapılmıştır.
Bu araştırma kapsamında Hakkâri’de doğal olarak yetişen yabani bitkiler yöre halkı
tarafından toplanan ve tüketilen bitkiler belirlenmiş, yöre halkının bitki kullanım alışkanlığı
değerlendirilmiştir. Yöre halkının bitki kullanım sıklığı, bitki tüketim ve faydalanma yüzdeliği
vb. bilgiler elde edilmiştir. Kırsalda yapılan çalışmalarda yöre halkının yoğun olarak
kullanmakta olduğu bazı yabani bitki droglarının teşhisi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarla
Bitkileri Ana Bilim Dalından ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji
bölümünden destek alınmıştır.
Bulgular
İnsanlar doğada doğal olarak yetişen bitkileri uygun mevsim ve aylarda toplamakta ve
bitkinin yarar sağlayacağı droglarını tıbbi olarak kullanmakta veya stoklamaktadır. Bazı yabani
bitkileri ise sebze olarak doğrudan kullanmakta bazılarını ise kurutarak veya tuzlu suda
bekleterek daha değişik alanlarda kullanmaktadır. Yörede yabani bitkilerin toplayıcılığı ve
ticareti yaygındır. Bahar mevsimlerinin ilk aylarında yabani bitkiler önemli bir geçim kaynağı
oluşturmaktadır. Hakkari ili ve çevresinde doğal olarak yetişen yabani bitkiler; bir çok yemek
çeşidinde de kullanılmakta, kurutulup kış aylarında baharat olarak ta stoklanmaktadır. Ayrıca bu
bitkilerin tedavi edici özelliklerinden de yararlanılmaktadır.
Çalışma sonucunda tespit edilen; yörede en çok yararlanılan tıbbi ve faydalı bitkilerin
durumu, hane halkının bitkileri tüketme amaçları ve kullanım sıklığı, yöredeki tıbbi ve faydalı
bitkilerin ticari önemi, hane halkının bitkileri toplarken ya da alırken tükettikleri zaman aralığı,
bitki tüketiminde hane halkını yönlendiren ve etkileyen faktörler, yörede yetişen tıbbi ve faydalı
bitkilerin önem ve etki durumları, yörede kullanılan bitkiler için tercih edilen kullanım metotları
vb. bilgiler aşağıda verilmiştir.
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1. Yörede en çok yararlanılan tıbbi ve faydalı bitkilerin durumu: Yöre halkı ile
görüşmelerin sonucunda yöre halkının %21’i Siyabo (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.), %17’si
Hıngedan (Ferula sp.), %13’ü Işgın (Rheum ribes L.), %12’si Mend (Chaerophyllum
macrospermum.), %9’u Çakşır grubunu (Ferula stellata Boiss.), %7’si diğer bitki gruplarını
(Atkuyruğu (Equisetum fluviatile L.), Civanperçemi (Tanacetum argyrophyllum), Semizotu
(Portulaca oleracea L.), Kıselmahmut (Teucrium chamaedrys L.), Gülhatmi (Alcea
hohenackeri), Altın otu (Helichrysum plicatum DC.), Nojdar (Lepidium latifolium L.), Alou
(Pimpinella anthriscoides Boiss.) vs.), %6’sı Tolk (Pelargonium quertecorum agnev), %5’i
Isırgan otunu (Urtica dioica L.), %5’i Kereng (Gundelia tournefortii L.) ve %5’i Yarpuz
(Mentha longifolia L.)) bitkisinden en çok yararlandığı ve kullanmak için ilk olarak bu bitkileri
tercih ettiği tespit edilmiştir. Bu bitkiler genellikle ilkbahar aylarında toplanmakta ve
tüketilmektedir. Yörede genellikle bitkilerin toprak üstü aksamları gıda amaçlı, kök ve gövde
kısımlarının ise tıbbi amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.
2. Yöre halkının bitkileri kullanım sıklığı: Yöre halkının bitkileri tüketim amacı ve
kullanım sıklığına bakıldığı zaman; yöre halkının %58’i haftada en az bir sefer de olsa tıbbi ve
faydalı bitkileri tüketmektedirler. %12.5’i günde bir sefer, %24’ü en az ayda bir sefer, %3’ü
yılda bir sefer faydalı bitkileri tüketmektedirler. Yörede bitkilerin kullanım sıklığı mevsimlere
göre değişmektedir. Yörede kış aylarında tıbbi ve faydalı bitkilerin yetiştiriciliğine yönelik ya
da kültüre almaya yönelik herhangi bir çalışma olmadığı için tıbbi ve faydalı bitkilerin yaş hali
piyasada çok fazla görülmemektedir. Sadece bahar aylarında bitkileri yaş olarak satın almak
mümkündür.
3. Yöredeki tıbbi ve faydalı bitkilerin ticari önemi: Yöredeki halk ile görüşmenin
sonucunda ve teknik gözlem detayları da göz önüne alındığında yörede tıbbi ve faydalı
bitkilerin ticaretinin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Yalnız ticari olarak değer kazanan bitkilerin
genellikle gıda olarak da kullanılabilecek bitkiler olduğu, sadece sağlık amaçlı olarak kullanılan
bitkilerin ise az olduğu tespit edilmiştir. Yörede yöre halkı ile yapılan görüşmelerin sonucunda
yöre halkının %92’sinin tıbbi ya da faydalı bitkileri ticari amaçla toplayanların var olduğunu,
bunun görünür olduğunu ve ticari alanda kendilerinin de zaman zaman dâhil olduğunu ifade
etmişlerdir. %8’i ise yörede tıbbi ve faydalı bitkiler ticaretinin yok denecek kadar az olduğunu
ifade etmişlerdir.
4. Yöredeki bitkilerin ekonomik değeri ve geçim durumuna etkisi: Yapılan çalışmada
bahar aylarında en çok satılan bitkinin Siyabo (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.) olduğu tespit
edilmiştir. Bunu Hıngedan (Ferula sp.), Işgın (Rheum ribes L.), Mend (Chaerophyllum
macrospermum), Mantar (Pleurotus eryngii), Kereng (Gundelia tournefortii L.), Tolk
(Pelargonium quercetorum agnev), Çakşır grubu (Ferula stellata Boiss.) ve Big (Ferula
stellata) şeklinde sırasıyla takip etmektedir. Siyabo’nun (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.) en
çok kazanç getiren bir bitki olmasındaki özelliği; kullanım alanının çok geniş olmasıdır (Hekarî,
2012). Bu da bitkinin albenisini artırmaktadır. Hıngedan bitkisinin ise revaçta olmasının en
temel kaynağı birçok hastalığa iyi geldiğinin düşünülmesidir. Işgın hem keyfi olarak tüketilen
hem yörede sevilen bir bitki olması hem de kök kısmının sağlık açısından çok önemli
olmasından kaynaklı ticari anlamda iyi kazanç sağlamaktadır. Ayrıca Kari (Arum elongatum
Stev.), Sirk (Allium schoenoprasum L.), Yarpuz (Mentha longifolia L.), Luşe (Allium
rhetoreanum Nab.), So (Heracleum persicum Desf.) gibi bitkilerin de ciddi bir geçim kaynağı
oluşturduğu tespit edilmiştir.
5. Bitkilerle ilgili bilgi almak için danışılan yaş aralığı: Yöre halkı ile yapılan anketin
sonucunda yöre halkının %47’si 50–60 arası yaş grubundan, %23’ü ise 60 ve üzeri yaş
grubundan bitkilerle ilgili bilgi aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca %18’i 40–50 arası yaş
grubundan, %7’si 30–40 arası yaş grubundan ve %5’i ise 20–30 arası yaş grubundan bilgi
aldıkları ve bitkilerle ilgili merak edilen her şeyin özellikle 50–60 arası yaş grubuna sorulduğu
ve bu yaş aralığının bitki danışma merkezi haline getirildiği tespit edilmiştir.
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6. Tercih edilen bitki satış noktaları: Yörede yapılan görüşmelerin sonucunda yöre
halkının %49’nun bitkileri kendilerinin topladığı, %31’nin bitkileri pazarlardan aldığı, %3’ünün
bitkileri manavlardan aldığı, %12’sinin ise bitkileri aktarlardan temin ettiği tespit edilmiştir.
Aktarlardan alınan bitkilerin genellikle kurutulmuş bitki olduğu yöre halkı tarafından ifade
edilmiştir.
7. Bitki tüketim zamanı: Yöre halkının %19’unun bitkileri hemen tükettiği, %71’inin
bitkileri ihtiyaç duyduğunda tükettiği, %9’unun bitkileri hastalandıkça tükettiği tespit edilmiştir.
Sağlık amaçlı olarak kullanılan bitkilerin periyodlar şeklinde tüketildiği, bitkilere rastgele
dekoksiyon, maserasyon, infüzyon gibi metotların uygulandığı ifade edilmiştir. Fakat bu
metotların bilinçli yapılmadığı ifade edilmiştir. Bitkiler ile ilgili fikir sahibi olan yaşlılardan
kullanım ile ilgili bilgiler alındığı ve bu doğrultuda bitkilerin tıbbi amaçlı kullanıldığı ifade
edilmiştir.
8. Yöre halkının bitkilerden faydalanma yüzdeliği: Anket yapılan tüketici ve
kullanıcıların %24’ü Hıngedanı (Ferula sp.), %20’si Siyabo ve kökünü (Diplotaenia
cachrydifolia Boiss.), %14’ü Işgın ve kökünü (Rheum ribes L.), %9’u diğer bitki gruplarını
(Kari (Arum elongatum Steven), Kuzukulağı (Rumex alpinus L.), Nojdar (Lepidium latifolium
L.), Şehbenir (Arctium minus (Hill) Bernh.), Abdülselam Otu (Bryonia aspera Stev.), Kereng
(Gundelia tournefortii L.), Big (Ferula stellata), Sirk (Allium schoenoprasum L.), Sinirli Ot
(Plantago major L.), Aslanpençesi (Alchemilla hessii. Rothm) vb.) yoğun bir şekilde
kullanmaktadır. %6’sı Çakşır grubunu (Ferula stellata Boiss.),, %5’i Isırgan otunu (Urtica
dioica L.), %5’i Kıselmahmut otunu (Teucrium chamaedrys L.), %5’i Kekik otunu (Ziziphora
clinipodioides L.), %4’ü Tolk otunu (Pelargonium quercetorum agnev), %4’ü Mend otunu
(Chaerophyllum macrospermum) ve %4’ü Nane (Mentha longifolia L.) otunu kullandığı tespit
edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Çalışma sonucunda yöre halkının Siyabo (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.), Hıngedan
(Ferula sp.), Işgın (Rheum ribes L.), Mend (Chaerophyllum macrospermum.), Çakşır grubu
(Ferula stellata Boiss.), Kıselmahmut (Teucrium chamaedrys L.), Gülhatmi (Alcea
hohenackeri), Altın otu (Helichrysum plicatum DC.), Nojdar (Lepidium latifolium L.), Tolk
(Pelargonium quertecorum agnev), Isırgan otu (Urtica dioica L.), Sakız otu (Scornozara
tomentosa L.), Sinirli ot (Plantago major L.), Kari (Arum elongatum Stev.), Yarpuz (Mentha
longifolia L.) Kekik (Ziziphora clinipodioides L.) vb. bitkilerinden çok yararlandığı ve eski
dönemlerden beri bu bitkilerin yöre halkı tarafından toplanıp tüketildiği tespit edilmiştir. Ayrıca
tıbbı ve ekonomik değeri olup, yöre halkı tarafından keşfedilmeyen birçok bitkinin olduğu
yöredeki halk hekimleri tarafından belirtilmiştir. Kullanılan bitkilerin çoğu genellikle gıda
amaçlı ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca alternatif tıp alanında kullanılan bu bitkilerin
bilinçsiz kullanıldığı, kullanılan bu bitkilere yönelik ilgili birimlerce eğitim verilmesi ve bitki
sürdürülebilirliğin sağlanması için bitki toplayıcılarının bilinçlendirilmesi gerektiği kanısına
varılmıştır.
Yöredeki Kekik (Ziziphora clinopodioides Lam.) türlerinin önemsenmesi ve ihracata
kazandırılması ve Kekik ile ilgili kültüre alma çalışmalarının hemen başlatılması gerektiği
kanısına varılmıştır.
Kekik solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde iyi rol aldığı gibi, cinsel gücü artırıcı
özelliğinin de olduğu belirtilmiştir. Mide rahatsızlıklarında da etkili olduğu belirtilmiştir
(Öztürk ve Özçelik, 1991).
Çalışması sonucunda; Yörede en çok yararlanılan tıbbi ve faydalı bitkilerin durumu, Yöre
halkının bitkileri kullanım sıklığı, Yöredeki tıbbi ve faydalı bitkilerin ticari önemi, Yöredeki
bitkilerin ekonomik değeri ve geçim durumuna etkisi, Bitkilerle ilgili bilgi almak için danışılan

361

yaş aralığı, Tercih edilen bitki satış noktaları, Bitki tüketim zamanı, Yöre halkının bitkilerden
faydalanma yüzdeliği gibi bulgular elde edilmiş ve değerlendirilmiştir.
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Campanula allıarııfolia Willd. ve C. aucheri A. Dc. Türlerinin Fenolik
Bileşikleri
İlham Eröz Poyraz¹–*, Fatih Gülbağ², Serdar Erken², Nilgün Öztürk³, Mustafa
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Özet
Dünyada 300 türü bulunan Campanula L. (Campanulaceae) cinsinin Türkiye Florası kayıtlarına
göre ülkemizde 65’i endemik olmak üzere 113 türü (122 takson) doğal olarak yetişmektedir. Süs bitkisi
potansiyeline sahip Campanula türlerinden C. alliariifolia Willd. ve C. aucheri A. DC. türlerinin
kloroform ve metanol ile toprak üstü kısımları ekstre edilmiştir. Elde edilen ekstrelerdeki toplam fenolik
madde miktarı Folin–Ciocalteu fenol yöntemi ile fenolik bileşiklerin ayırımı ters faz kolon (C18) ve
gradient ayırım kullanılarak YBSK–DAD sisteminde gerçekleştirilmiş, propil paraben bu sistem için iç
standart olarak kullanılmıştır. Türlere ait ekstrelerin antioksidan etkinliği DPPH (2.2–difenil–1–
pikrilhidrazil) radikali üzerinden tayin edilmiş, elde edilen sonuçlar sentetik antioksidan BHT’nin
sonuçları ile karşılaşılmıştır. YBSK–DAD sisteminde analiz edilen C. alliariifolia ekstresinde tespit
edilen başlıca fenolik asitler vanilik (44 mg/g bitki), kafeik (21 mg/g bitki) ve ferulik (4.9 mg/g bitki) asit
olarak; C. aucheri ekstresinde tespit edilen başlıca fenolik asitler protokateşik (3.2 mg/g bitki), p–
hidroksibenzoik (2.9 mg/g bitki) ve p–kumarik (2.5 mg/g bitki) asit olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Campanula alliariifolia Willd., Campanula aucheri A. DC., antioksidan
aktivite, fenolik bileşikler
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Ekinezya (Echinacea purpurea) Bitkisinin Fide Kalitesi Üzerine Farklı Ön
İşlemlerin ve Yetiştirme Ortamlarının Etkisinin Belirlenmesi
İmge İ. Özcan¹–*, Olcay Arabacı², Neval Gül Öğretmen²
¹Bülent Ecevit Üniversitesi, Gökçebey Mithat–Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu, 67670
Zonguldak
²Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 09100 Aydın
*imgeiozcan@beun.edu.tr
Özet
Asteraceae familyası, yeryüzünde 1.000’e yakın cins ve 20.000’e yakın türe sahip, çiçekli
bitkilerin en zengin familyasıdır. Yurdumuzda Asteraceae familyasına ait 133 kadar cins ve 1.156 tür
yetişmektedir. Kuzey Amerika’nın endemik bitkisi olan Echinacea türleri Asteraceae familyasında yer
almaktadır. İngilizce Cone flower, Black Sampson, Red Sunflower gibi isimler ile tanınan bu bitkiler
ülkemizde ekinezya, erguvani kirpibaşı, kirpibaşı, kirpiotu, ince yapraklı eflatun koza çiçeği, samson
kökü olarak bilinmektedir. Ekinezya’nın özellikle bağışıklık sisteminin gelişimine katkıda bulunması ve
bunun yanı sıra antioksidan ve antiviral etkilere sahip olması ekinezya üretimini gün geçtikçe önemli
kılmaktadır. Ekinezya’ya ait tohumlarda dormansi çimlenmeyi engelleyici önemli bir faktördür. Bu
nedenden dolayı Ekinezya yetiştiriciliğinde fideden üretim yapmak gerekmektedir. Bu çalışma, tıbbi
amaçla kullanılan Echinacea purpurea türünde, sekiz farklı çimlenme uygulamalarında (Etilen,
Gibberellin, KNO3, NaCl, Putresin, Mannitol, Deniz yosunu ve Salisilik asit) bekletilen tohumların sekiz
farklı harç ortamında (Torf, Torf:Perlit, Tarla toprağı, Yanmış hayvan gübresi:Dere kumu:Orman toprağı,
Bahçe toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum, Bahçe toprağı:Organik gübre (katkılı):Kum, Hümik
asit:Tarla toprağı, Torf:Perlit:Kum) yetiştirilip fide kalitesine etkisini belirlemek amacıyla Adnan
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Laboratuarında ve serasında yapılmıştır.
Denemeler iki faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Farklı yetiştirme ortamlarının Echinacea purpurea bitkisinin fide kalitesinde önemli farklılıklar ortaya
koyduğu belirlenmiştir. Torf ve Torf:Perlit ile hazırlanan harçlardan diğer uygulamalara göre daha iyi
sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Echinacea purpurea, fide, ortam, uygulamalar
Determining The Effects of Growth Media and Different Pre–Treatments on Seedling Quality of
the Echinacea purpurea
Abstract
The Asteraceae family is the richest flowery plant family that has nearly 1.000 species and 20.000
types in the Earth. In our country, there are nearly 133 species and 1.156 types belonging to the
Asteraceae family. The endemic plant of North America, the Echinacea species, belongs to the
Asteraceae family. These plants are known as Coneflower, Black Sampson, Red Sunflower in English,
and are called as Echinacea, Purple Globe Thistle, Globe Thistle, Purple Coneflower, Lamina Leaved
Purple Cocoon Flower, and Samson Root in our country. The fact that Echinacea has important
contributions to the immune system as well as having antioxidant and antiviral properties makes the
cultivation of this plant become more important day by day. The dormancy in the seeds of Echinacea is
an important factor that prevents germination. For this reason, it is necessary that seedlings are used for
cultivation of Echinacea. This study has been conducted in Adnan Menderes University Agricultural
Faculty, Field Plants Laboratory and Greenhouse to determine the effects of cultivation in eight different
growth media (Peat, Peat: Perlite, Field soil, Burnt Animal Fertilizer: Stream sand: Forest soil, Garden
soil: Organic fertilizer (pure): Sand, Garden Soil: Organic fertilizer (mixed): Sand, Humic acid: Field soil,
Peat: Perlite: Sand) after keeping the seeds in eight different germination media (Ethylene, Gibberellin,
KNO3, NaCl, Putrescine, Mannitol, Seaweed and Salicylic acid) on the Echinacea purpurea type that is
used for medical purposes. The experiments were conducted according to the 2–Factor Completely
Randomized Design in 3 replications. It has been determined that different growth media have important
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effects on the seedling quality of the Echinacea purpurea plant. Better results have been obtained from
the growth medium that was prepared with Peat and Peat: Perlite.
Keywords: Echinecea purpurea, seedling, medium, applications

Giriş
Echinacea kelimesi Yunanca bir kelimedir. Denizkestanesi ya da kirpi anlamına gelen
“echinos” kelimesinden türetilmiştir. Echinacea cinsi bu ismi çiçek tablasındaki dikenimsi
çiçeklerinden almaktadır. Echinacea türleri kendini yenileyebilme ve kuraklığa dayanaklılık
özelliğine sahiptir ancak çok hızlı büyümemektedir (Mistrikova ve Vaverkova, 2007).
Echinacea türleri Amerika yerlileri tarafından haricen yara iyi edici; dâhilen ise baş ağrısı, mide
ağrısı ve öksürük kesici olarak kullanılmıştır. Farmakolojik olarak bu endikasyonlarda kullanımı
kanıtlanmasa da immünostimülan etkileri birçok deneysel yöntemle ortaya çıkarılmıştır.
Echinacea türleri fitoterapi ve homeopatide kullanılmaktadır (Bruneton, 1999). Echinacea
türlerinin bağışıklık sistemini uyarıcı, iltihap giderici, antibakteriyel, antiviral, antifungal,
antikanser ve yara iyileştirici etkilere sahip olduğunu, bu etkilerden sorumlu bileşiklerin
polisakkaritler, glikoproteinler, alkalamitler ve kafeik asit türevleri (kikorik asit, ekinakosit)
olduğu düşünülmektedir (Mat, 2002). Günümüzde özellikle 3 Echinacea türünün (E.
angustifolia DC, E. pallida Nutt., E. purpurea L. Moench) preparatları bitkisel ilaç olarak
değerlendirilmektedir (Mazza ve Cottrell, 1999). Echinacea preparatlarının yıllık satışı 1997’de
365 milyon doları bulmuş, Avrupa’da ise 1998’deki Echinacea preparatlarının yıllık satışının
120 milyon dolar civarında olduğu bildirilmiştir. 1998’de tüm Batı Dünyası’nda Echinacea
preparatlarının satışının 1 milyar dolara yakın olduğu tahmin edilmektedir (Miller ve Yu, 2004;
Schar, 1999). Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe Ekinezya ile hazırlanan ürünler çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. İlaç olarak kullanılan bu bitki ülkemizdeki bitkisel
ilaç sanayinde ham madde olarak değerlendirilerek ülke ekonomisinde yeni bir sektör
oluşturulması, yapılacak agronomik çalışmalarla mümkündür. Bu araştırma, farklı ön işlemlere
maruz bırakılan Echinacea purpurea tohumlarının farklı harç ortamlarında yetiştirilen
fidelerinin kalitesi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Yöntem
E. purpurea (L.) Moench türünün genel özellikleri
Echinacea purpurea çok yıllık otsu bir bitkidir. Dik, güçlü, dallanmış, 60–180 cm
uzunluğunda, az ya da çok yumuşak tüylü veya tüysüz bir gövdeye sahiptir. Taban yaprakları
ovattan ovat–lanseolata kadardır, tepesi akut şeklindedir, kenarları keskin ya da yumuşak testere
dişleri şeklinde girintilidir. Yaprak sapları 20 cm’ye kadar lamina, 20×15 cm genişliğinde ve
tabana doğru daralır. Çoğunlukla yapraklar tabanda kalp şeklinde, dekurrent, 3–5 damarlıdır.
Gövde yaprakları aşağıda saplı, üste sapsız 7–20 cm uzunluğunda ve 1,5–8 cm genişliğinde, iki
yüzeyde pürüzlü; brakteler linear–lanseolat, tabana doğru daralan, dış yüzeyi tüylü, sonradan
zarımsıdır. Başları 1,5–3 cm uzunluğunda, 5–10 mm genişliğinde; morumsu kırmızı renktedir.
Brakteoller 9–13 mm uzunluğunda ve kılçıklıdır. Tüpsü çiçeklerin korollası 4,5–5,5 mm
uzunluğunda olup loblar 1 mm uzunluğundadır. Aken 4–4,5 mm; polen taneleri sarı, 19–21 μm
çapında haploittir (Demirezer ve ark., 2007; Mistrikova ve Vaverkova, 2007). Araştırmada
dünyada tıbbi amaçla kullanılan ekinezya türlerinden biri olan Echinacea purpurea tohumları
kullanılmıştır. Kullanılan tohumlar J. L. HUDSON firmasından temin edilmiştir. Orijini La
Honda, California, USA’dir. Tohumlara farklı harç ortamlarına konulmadan önce çimlenmeyi
uyarıcı ön işlemler uygulanmıştır. Sekiz farklı çimlenme uygulamalarında (Etilen, Gibberellin,
KNO3, NaCl, Putresin, Mannitol, Deniz yosunu ve Salisilik asit) 2 saat süreyle bekletilen
tohumlar 8 farklı harç (Torf, Torf:Perlit, Tarla toprağı, Yanmış hayvan gübresi:Dere
kumu:Orman toprağı, Bahçe toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum, Bahçe toprağı:Organik
gübre (katkılı):Kum, Hümik asit:Tarla toprağı, Torf:Perlit:Kum) ortamına ekilmiştir. Kontrol
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olarak tohumlara herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Uygulanan ön işlemler ve uygulama
dozları Çizelge 1’de, kullanılan harçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir. Fide Boyu (cm), Kök Boyu
(cm), Yaprak Sayısı (adet), Yaş Gövde Ağırlığı (g), Yaş Kök Ağırlığı (g), Kuru Fide Ağırlığı
(g), Kuru Kök Ağırlığı (g), Gövde Çapı (mm) değerlerine bakılarak fide kalitesi belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Laboratuvarında ve serasında yürütülmüştür. Denemeler iki faktörlü tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri,
TARİST paket programından faydalanılarak yapılmıştır. Farklılıkların gruplandırmaları LSD
testine göre belirlenmiştir.
Çizelge 1. Çimlenmeyi uyarıcı ön işlemler
Uygulama No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uygulanan Ön İşlemler
Hormonda bekletme (Etilen)
Hormonda bekletme (GA3)
Asit stresi (KN03)
Tuz stresi (NaCl)
Poliaminde bekletme (Putresin)
Şeker alkolünde bekletme (Mannitol)
Alginik asit stresi (Deniz yosunu)
Salisilik asit
Kontrol

Uygulama Dozları
500 ppm
500 ppm
%0.5
%1.5
1.00 mM
0.3 M
%0.2
300 mg
Herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Çizelge 2. Uygulanan harç ortamları
Harç No
1
2
3
4
5
6
7
8

Harç ortamları
Torf
Torf:Perlit
Tarla toprağı
Yanmış hayvan gübresi:Dere kumu:Orman toprağı
Bahçe toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum
Bahçe toprağı:Organik gübre (katkılı):Kum
Hümik asit:Tarla toprağı
Torf:Perlit:Kum

Bulgular ve Tartışma
Farklı ön işlemde bekletilen E. purpurea türüne ait tohumların, sekiz farklı harç
ortamında yetiştirilmesiyle elde edilen verilerde yapılan istatistiksel analiz sonucu incelenen
özelliklerinin hepsinin ortamlardan etkilendiği ve fide kalitesinde farklılığa neden olduğu
belirlenmiştir. Uygulama ve ortam × uygulama ikili interaksiyonunun ise istatistiki açıdan hiçbir
özellikte önemli olmadığı saptanmıştır (Çizelge 3).
E. purpurea tohumlarının ön uygulama sonrası farklı harç ortamlarına yapılan ekimlerine
göre en uzun fide boyu torf (17.60 cm) ortamında elde edilirken, bunu torf:perlit (15.56 cm)
ortamında yetişen fidelerin izlediği ve her iki ortamında aynı istatistiksel grupta yer aldığı
bulunmuştur. İncelediğimiz ortamlar arasında en kısa fide boyu bahçe toprağı:organik gübre
(katkısız):Kum ortamından (5.56 cm) elde edilmiş, bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):Kum
ortamında ise tohumlarda hiç çıkış gözlenmemiştir (Çizelge 4).
Kök boyu değerlerine baktığımızda ise Torf, Torf:Perlit ve Torf:Perlit:Kum
karışımlarında en yüksek ortalama değerlere (sırasıyla 17.08, 18.21 ve 17.01 cm) ulaştığı
görülmüş, üç ortamında aynı grup içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. En düşük kök boyu
değerlerinin ise fide boyunda olduğu gibi Bahçe toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum
ortamından (7.58 cm) elde edildiği görülmüştür (Çizelge 5).
Fide yaprak sayısına ait değerlerin verildiği Çizelge 6 incelendiğinde, Torf ve Torf:Perlit
karışımında en yüksek ortalama değerler (sırasıyla 7.76 adet ve 8.91 adet) görülmüştür. Fide
yaprak sayısının en az olduğu değer ise Bahçe toprağı: Organik gübre (katkısız):Kum ortamında
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belirlenmiştir. Yaş gövde ağırlığına baktığımızda yine aynı ortamlarda en yüksek ortalama
değerler (sırasıyla 3.48 ve 3.55 g) tespit edilmiştir. En az yaş gövde ağırlığının ise Bahçe
toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum ortamından (0.66 g) elde edildiği gözlenmiştir (Çizelge
7).
Çizelge 8’de verilen yaş kök ağırlığının en yüksek değer Torf ortamından (1.68 g) elde
edilirken, bunu Torf:Perlit ortamında (1.30 g) yetişen fidelerin izlediği bulunmuştur. Bu
ortamlar aynı grupta yer almıştır. En düşük yaş kök ağırlığı (0.10 g) ise Bahçe toprağı: Organik
gübre (katkısız):Kum ortamından elde edilmiştir. Kuru fide ağırlığının verildiği Çizelge 9
incelendiğinde; en yüksek ortalama değerler Torf ve Torf:Perlit karışımlarından (sırasıyla 0.70
ve 0.67 g) elde edilmiş olup aynı grup içinde yer almışlardır. En düşük değer ise 5. harç olan
Bahçe toprağı:Organik gübre (katkısız):Kum karışımında (0.14 g) belirlenmiştir.
Çizelge 3. Özelliklere ait varyans analizi sonucu elde edilen kareler ortalaması değerleri
Varyasyon Fide boyu Kök boyu Yaprak sayısı Yaş gövde
kaynağı
(cm)
(cm)
(adet)
ağırlığı (g)
Ortam
258.622** 129.034**
51.290**
25.808**
Uygulama
12.503
17.112
14.954
1.994
Ort. xUyg. 19.159
15.835
5.309
1.351
Hata
21.023
17.487
8.863
2.212
Genel
30.168
21.717
9.763
2.919
*, **, sırayla 0.05 ve 0.01 olasılık düzeyinde önemli

Yaş kök Kuru fide Kuru kök Gövde çapı
ağırlığı (g) ağırlığı (g) ağırlığı (g)
(mm)
7.170**
0.754**
0.127**
33.957**
0.385
0.102
0.036
3.728
0.232
0.062
0.010
1.330
0.454
0.100
0.019
2.149
0.664
0.115
0.022
3.311

Çizelge 4. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının fide boyu (cm) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
18.84
19.24
21.47
19.50
11.17
17.60 A
17.83
17.04
16.05
17.17
9.83
15.56 A
12.38
8.94
8.20
13.39
13.87
11.58 B
11.58
13.94
11.78
8.11
8.61
11.59 B
16.25
0.00
10.75
4.50
11.38
5.56 D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 E
6.62
6.44
8.70
6.83
7.20
7.64 CD
10.25
9.34
10.39
10.00
12.39
10.26BC
11.72
9.37
10.92
9.94
9.31
9.97
LSD 2.563
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
no
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
17.50
16.03
12.17
11.58
3.20
0.00
11.42
13.67
10.69

GA3
13.08
16.15
10.83
16.46
3.00
0.00
8.55
8.15
9.53

KN03
20.42
15.27
14.87
5.55
0.00
0.00
7.86
8.67
9.08

NaCl
17.20
14.64
9.61
16.70
1.00
0.00
5.12
9.47
9.22

Çizelge 5. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının kök boyu (cm) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
16.59
15.89
19.58
17.21
13.83
17.08 A
20.35
21.20
18.28
17.03
12.39
18.21 A
17.75
11.77
15.94
15.53
12.46
14.13BC
13.69
9.73
12.00
9.67
10.03 11.85CD
11.75
0.00
23.00
3.00
16.50
7.58 D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 E
11.89
13.60
15.45
18.58
14.69
14.51 B
17.03
19.61
15.50
17.00
14.28
17.01 A
13.63
11.47
14.97
12.25
11.77
12.55
LSD 2.352
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
no
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
16.97
18.67
15.08
11.67
7.50
0.00
17.75
15.12
12.84

GA3
18.55
20.53
13.64
13.75
3.00
0.00
13.22
18.40
12.64

KN03
17.80
17.22
13.71
12.36
0.00
0.00
15.58
18.19
11.86

NaCl
17.28
18.27
11.28
13.75
3.50
0.00
9.83
18.00
11.49

367

Çizelge 6. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının yaprak sayısı (adet) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
8.22
6.89
7.17
7.55
3.83
7.76 A
9.00
7.61
8.37
14.33
3.89
8.91 A
4.50
4.83
5.50
6.22
4.75
5.20 B
5.00
5.00
5.33
4.89
4.50
4.93 B
8.00
0.00
7.00
4.00
3.50
3.61 B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 C
5.11
5.78
4.77
5.70
4.50
5.60 B
4.65
5.36
4.67
5.44
5.22
5.57 B
5.56
4.43
5.35
6.02
3.77
5.20
LSD 1.674
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
no
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
10.75
11.17
4.83
4.00
5.00
0.00
8.50
7.55
6.48

GA3
7.11
11.10
4.89
7.00
3.00
0.00
6.55
5.11
5.60

KN03
8.50
8.67
5.75
3.44
0.00
0.00
4.28
6.11
4.59

NaCl
9.83
6.10
5.50
5.25
2.00
0.00
5.17
6.00
4.98

Çizelge 7. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının yaş gövde ağırlığı (g) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
3.32
3.13
4.29
3.35
2.30
3.48 A
4.44
3.57
4.26
4.13
1.39
3.55 A
1.24
0.57
1.22
1.43
2.83
1.69 B
1.38
1.33
1.05
0.77
1.02
1.19 B
3.18
0.00
1.33
0.16
1.14
0.66 B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 C
0.71
0.72
0.98
0.56
1.12
0.96 B
1.57
1.13
1.12
1.56
1.33
1.50 B
1.98
1.31
1.78
1.50
1.39
1.63
LSD 0.836
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
4.90
3.87
2.40
0.84
0.07
0.00
1.95
3.18
2.15

GA3
2.32
4.74
1.49
2.73
0.06
0.00
1.32
0.96
1.70

KN03
3.98
3.13
2.93
0.34
0.00
0.00
0.88
1.20
1.56

NaCl
3.71
2.41
1.12
1.30
0.01
0.00
0.37
1.45
1.30

Çizelge 10’a bakıldığında kuru kök ağırlığının sadece Torf karışımında en yüksek
ortalama değere (0.33 g) ulaştığı bulunmuştur. En düşük değer ise 5. harçtan (0.05 g) elde
edilmiştir. Çizelge 11’deki gövde çapı değerleri incelendiğinde en yüksek ortalama değerler
(sırasıyla 5.48 ve 5.68 mm) Torf ve Torf:Perlit karışımında bulunmuş olup aynı grupta yer
aldıkları görülmüştür. En az gövde çapı 1.96 mm değeri ile Bahçe toprağı:Organik gübre
(katkısız):Kum karışımında tespit edilmiştir.
Çizelge 8. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının yaş kök ağırlığı (g) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
1.74
1.81
2.16
1.50
0.48
1.68 A
1.46
1.56
1.72
1.13
0.17
1.30 A
0.22
0.28
0.49
0.57
0.76
0.47 B
0.21
0.14
0.18
0.15
0.09
0.25BC
0.37
0.00
0.34
0.01
0.13
0.10BC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 C
0.12
0.13
0.12
0.08
0.38
0.17BC
0.46
0.31
0.36
0.32
0.41
0.42 B
0.57
0.53
0.67
0.47
0.30
0.55
LSD 0.379
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
2.20
1.41
0.63
0.18
0.03
0.00
0.25
0.70
0.67

GA3
1.21
1.83
0.21
0.77
0.01
0.00
0.30
0.49
0.60

KN03
1.99
1.39
0.94
0.24
0.00
0.00
0.13
0.33
0.63

NaCl
2.03
1.01
0.15
0.26
0.00
0.00
0.04
0.44
0.49
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Çizelge 9. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının kuru fide ağırlığı (g) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
0.76
0.64
0.85
0.66
0.46
0.70 A
0.86
0.66
0.84
0.79
0.26
0.67 A
0.23
0.28
0.28
0.39
0.65
0.39 B
0.40
0.29
0.25
0.15
0.18
0.31BC
0.64
0.00
0.29
0.05
0.20
0.14 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 D
0.17
0.22
0.22
0.13
0.25
0.26BC
0.32
0.28
0.25
0.33
0.36
0.33BC
0.42
0.30
0.37
0.31
0.30
0.35
LSD 0.178
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
0.97
0.72
0.52
0.18
0.02
0.00
0.80
0.65
0.48

GA3
0.46
0.89
0.29
0.61
0.02
0.00
0.27
0.24
0.35

KN03
0.81
0.57
0.68
0.41
0.00
0.00
0.21
0.23
0.36

NaCl
0.70
0.46
0.21
0.27
0.00
0.00
0.10
0.31
0.26

Çizelge 10. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının kuru kök ağırlığı (g) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
0.32
0.35
0.34
0.27
0.10
0.33 A
0.27
0.24
0.28
0.23
0.08
0.24 B
0.09
0.11
0.14
0.18
0.17
0.14 C
0.09
0.09
0.31
0.07
0.04
0.13 C
0.13
0.00
0.23
0.00
0.06
0.05 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 D
0.07
0.07
0.06
0.05
0.08
0.11 C
0.17
0.13
0.14
0.13
0.09
0.14 C
0.14
0.12
0.19
0.12
0.08
0.14
LSD 0.078
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
0.40
0.27
0.18
0.09
0.01
0.00
0.12
0.16
0.15

GA3
0.32
0.31
0.08
0.24
0.00
0.00
0.33
0.16
0.18

KN03
0.50
0.25
0.26
0.11
0.00
0.00
0.18
0.12
0.18

NaCl
0.36
0.21
0.05
0.14
0.00
0.00
0.04
0.14
0.12

Çizelge 11. Farklı ön işlem ve harç ortamlarının gövde çapı (mm) üzerine etkileri
Ön işlemler
Put.
Man.
D.Y.O.
Sali.
Kont.
Ort.
5.67
5.27
6.39
5.25
4.00
5.48 A
6.16
5.33
6.23
5.71
2.93
5.68 A
3.44
2.48
2.85
3.13
3.71
3.39 BC
3.01
2.98
2.85
2.39
2.25
3.01BCD
5.81
0.00
3.45
1.58
2.94
1.96 D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 E
2.50
2.67
2.80
1.63
2.35
2.54 CD
3.56
3.23
3.55
3.64
2.63
3.41 B
3.77
2.75
3.52
2.91
2.60
3.18
LSD 0.824
*1. torf, 2. torf:perlit, 3. tarla toprağı, 4. yanmış hayvan gübresi:dere kumu:orman toprağı, 5. bahçe toprağı:organik
gübre (katkısız):kum, 6. bahçe toprağı:organik gübre (katkılı):kum, 7. hümik asit:tarla toprağı, 8. torf:perlit:kum
Harç*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort.

Etilen
6.40
7.04
4.50
2.76
1.72
0.00
3.77
4.50
3.84

GA3
4.67
7.07
3.43
4.59
1.43
0.00
2.48
2.90
3.32

KN03
5.70
5.51
4.21
2.23
0.00
0.00
2.60
3.23
2.93

NaCl
6.00
5.13
2.75
4.04
0.67
0.00
2.03
3.50
3.02

4 farklı ortam (Toprak+Perlit, Torf+Perlit, Toprak+Organik gübre+Perlit, Torf+Organik
gübre+Perlit) ve 4 farklı kireç dozu (0 kg/da, 500 kg/da, 1000 kg/da, 1500 kg/da) kullanarak Cyclamen
hederifolium tohumlarının çimlenmesi ve yumru gelişimini belirlemek amacıyla yapılan
çalışmada bitkinin Torf+Perlit ortamında daha iyi gelişme gösterdiği bildirilmiştir Coşkun
(2005). Çalışmamız da elde ettiğimiz sonuç araştırıcının sonuçlarıyla uyum içerisindedir.
Sonuç
Araştırmada, Echinacea purpurea bitkisinde farklı ön işlemler ve yetiştirme ortamları
uygulanarak fide kalitesini belirleyen özellikler incelenmiştir. Yapılan ön işlemlerde önemli
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farklılıklar bulunmazken, Torf ve Torf:Perlit ile hazırlanan harçların incelenen diğer harçlara
göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Dünyada ve ülkemizde bitkisel ilaç sanayinde
kullanılan bu bitkinin üretimine yönelik çalışmaların yapılması ve uygun yetiştirme şartlarının
belirlenmesi gerekmektedir.
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Origanum dubium Boiss. Seleksiyon Islahında Geliştirilen Klonların Uçucu
Yağ Verimleri ve Carvacrol Oranlarındaki Değişimler
Kenan Turgut*, Begüm Tütüncü, Yaşar Özyiğit, Esra Uçar
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya
*kturgut@akdeniz.edu.tr
Özet
Origanum dubium Boiss. ülkemizin güney kıyılarında yayılış gösteren, yaprak ve çiçekleri
gastrointestinal problemlerde, uçucu yağı ise antifungal, antioksidan ve antiromatizmal olarak kullanılan
tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Ekonomik önemi olan bu bitki; Antalya’nın doğal florasından (Gazipaşa ve
Alanya) toplanarak baharat, gıda ve ilaç hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Origanum dubium Boiss.’
un carvacrol kemotipi yüksek yağ veriminden dolayı, uçucu yağ üretiminde tercih edilmektedir. Doğal
floradan toplanarak tüketilen bu bitkinin ülkemizde henüz tarımı yapılmamaktadır. Özellikle talebin
yüksek olduğu yıllarda yoğun bitki toplama faaliyetleri nedeniyle populasyonlarda önemli azalmalar
meydana gelmektedir. Dolayısıyla, hem doğal populasyonların korunması ve hem de kaliteli drogların
elde edilebilmesi için tarımının yapılması gereklidir. Bu çalışmada; Gazipaşa lokasyonundan seleksiyon
yoluyla geliştirilen klonlarda uçucu yağ verimleri ve carvacrol oranlarındaki değişimler araştırılmıştır. Bu
amaçla, Origanum dubium bitkisine ait tüm herbadan hidrodistilasyonla uçucu yağlar elde edilmiş ve
bileşen analizleri GC–MS ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uçucu yağ verimleri %6 ile %14
arasında, carvakrol oranları ise %73,26 ile %88,21 arasında değişmiştir. Yapılan içerik analizlerinde,
carvacrol dışında diğer önemli bileşenler olarak sırasıyla p–cymene, γ–terpinene, α–thujene and myrcene
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Origanum dubium, uçucu yağ bileşenleri, carvakrol, GC–MS
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İran’ın Batı Azerbaycan İlinde Badreşbu (Dracocephalum moldavica L.)
Tarımında Enerji Etkinliğinin Belirlemesi
Dariush Taghavi¹, Kiarash Afshar Pour Rezaeieh², Bilal Gürbüz²–*, Ehsan
Khadem Arabbaghi²
¹Karaj Azad Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Karaj/Iran
²Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara
*gurbuz@ankara.edu.tr
Özet
Badreşbu (Dracocephalum moldavica L.), Lamiaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir.
Koromozom sayısı 2n=2x=10 ve kökeni Güney Sibirya ve Himalayaların eteklerindendir ve Doğu ve
Orta Avrupa’da doğal olarak yayılış göstermektedir. İran’da, ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde, özellikle
Albourz Dağlarında bulunan bu bitki İran’ın batısında “Urmia”da daha çok “Badreşbu” adıyla
bilinmektedir. Bitkisel bir ilaç olarak, mide ve karaciğer rahatsızlıkları, baş ağrısı, tıkanıklık ve şişkinliğe
karşı kullanılır. Aynı zamanda bu bitkinin uçucu yağı, antiseptik ve anti bakteriyel özelliklere ve
antioksidan aktiviteye sahiptir. Gelişmiş ve sürdürülebilir bir tarıma ulaşmak için, tarım ekosistemleri
içerisine enerji incelemesi önemli bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Enerji döngesi ve kullanılan
malzemeler tarım ekolojisine konu olup ve dünyanın birçok ülkesinde çıktı enerjilerin girdi enerjilerine
oranı hesaplanmaktadır. Tarım ekosistemleri zirai ve ekolojik olmak üzere iki farklı enerji kaynağına
dayanmaktadırlar. Bu araştırma badreşbu tarlalarında enerji incelemesi amacıyla İran’ın Batı Azerbaycan
ilinde yapılmıştır ve bareşbu yetiştiren çiftçilerden bilgi toplanmıştır. Kullanılan malzemeler ve ürün
miktarının enerji değerleri hesaplanarak girdi ve çıktı enerjiye çevrilip enerji etkinliği hesaplanmıştır.
Girdilerin enerjisi 5’535’000 kilo kalori hektar başına ve çıktıların enerjisi 1’476’000 kilo kalori hektar
başına tayin edilmiştir. Enerji etkinliği biyolojik verime 2.66 ve tohum verimine 0.59 hesaplanmıştır.
Sonuçlara göre bu bitkinin tarımında enerji tüketimi açısından azotlu gübre birinci sırada yer alıp %40
oran ile en fazla enerji tüketen girdidir ve sulama %0.04 oran ile en az enerji tüketmiştir. Toprak analizi
yapılması, biyolojik gübreler ve doğru ekim nöbetinin uygulanması, gereksiz kimyasal gübre kullanımın
azaltarak çevre kirliliğin önlemesinde yardımcı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Badreşbu (Dracocephalum moldavica L.), enerji etkinliği, Urmia
Energy Efficiency Determining of Dracocephalum moldavica L. Fields in Urmia: Western Iran
Abstract
Dragon’s head (Dracocephalum moldavica L.), commonly known as Moldavian balm, is an
annual herb belonging to the family Lamiaceae with chromosome number 2n=2x=10, originated from
southern Siberia and off the slopes of the Himalayas, naturalized in eastern and central Europe. In Iran, it
is predominantly found in the north of the country, especially in the Albourz Mountains, where it is
known as “Badarshboo” and in Urmia, western Iran, as well. As a herbal drug, it is used in stomach and
liver disorders, headache, congestion and bloat. Its essential oil has antioxidant activity, antiseptic and
antibacterial properties. One of the ways to estimate agriculture development and product stability in
agricultural ecosystems is the use of energy flow method. Energy and material cycle is the subject of
agro–ecology and in different areas of the world, the ratio of output to input energy is calculated in
different agricultural ecosystems. Agricultural ecosystems are dependent on two different inputs:
ecological energy and agricultural energy. In this study, agro–ecosystem energy flow in Dracocephalum
moldavica L. was evaluated, using questionnaire data from the farmers of the region. Energy value of
inputs and outputs was 5535000 Kcal/ha and output energy value (production) of grain yield was
1476000 Kcal/ha. Also, energy efficiency value (output/input ratio) was 2.6 and grain efficiency was
0.59. According to results the highest and the lowest energy consuming cultivation of the crop in the field
were related to nitrogen fertilizer (46%) and irrigation (0.04%), respectively. As a consequence, on the
basis of soil analysis, organic fertilizers application and performing rotation, we can reduce the
application of chemical fertilizers and prevent the environmental pollutions.
Keywords: Dracocephalum moldavica L., energy efficiency, Urmia
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Giriş
Badreşbu (Dracocephalum moldavica L.) İran’ın Batı Azerbaycan bölgesinin yerli
bitkileri arasında önemli bir tıbbi bitki olup gelişme süresi dört aydır (Omidbaigi, 2010).
Tarım ekosistemlerinde zirai ve ekolojik olmak üzere iki farklı enerji kaynağı
bulunmaktadır. Ekolojik enerji kaynağı güneş olup fotosentez, çevrenin sıcaklık dengesi,
atmosferik akışlar ve yağışları oluşturmaktır. Genel olarak bitki yetiştirmede kullanılan enerji,
doğal ekosistemlerdeki yapılan değişim oranına bağlıdır (Hosier, 1985; Kochaki 1995).
Tarım ekosistemlerinde, devridaim katsayısı çok düşüktür zira ürün hasat edildikten
sonra, bütün mineral elementler devirden (sistemden) dışarı çıkıp ve bitki kalıntıları hayvan
yemi olarak kullanılır. Böylece bu ekosistemlerin verimliliği, sadece ticari veya organik
gübreler kullanarak korunabilir (Hulsbergen, 2007; Astaraye, 1996).
Bu nedenle tarım ekosistemlerinde etkili üretim ve üretim etkinliğinin artması için,
kullanılan enerji, biyofiziki açıdan analiz edilmesi gereklidir (Peterson ve ark., 1990).
Zirai enerjilerin kaynakları biyolojik ve endüstriyel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
İnsan ve hayvan gücü biyolojik enerjinin iki temel şeklidir ayrıca kullanılan organik gübre
biyolojik enerjiye örnek olabilir (Dick ve ark., 1985).
Girdi enerjinin tüketimi çok değişkendir ve bitki türü ve tüketilen azotun miktarına
bağlıdır. Çıktı enerjinin (birim alan verimi) alanda sınır olup ve üretim talebi fazla olduğu
zaman, önem kazanmaktadır (Valdyani ve ark., 2005).
Çıktıların, girdilere oranı tarla bitkilerinin üretiminin üzerinde çevre koşullarının etkisin
belirtmek için kullanılabilen bir indekstir ve gübre tavsiyesinde önemli olabilir (Gillard, 1993).
İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları, yulaf ve arpa tarımında çıktı, girdi
oranının 2.4 olmasın belirtmiştir (Kochaki, 1994). Buna benzer bir araştırma ABD’de yulaf
tarımında bu oran 3.11 bulunmuştur. İngiltere’de yüksek miktarda gübre kullanılmasından
dolayı verim ABD’den daha fazladır ancak ABD’de çıktı, girdi oranı daha fazladır (Kochaki,
1994). İran’ın Batı Azerbaycan bölgesinde bu oran arpa tarımında 2.22 bulunmuştur (Tagavi ve
ark, 2007). Enerji etkinliği hesaplaması ve kullanılan enerji miktarı ve türlerin belirtmesi, tarım
ekosistemi içerisinde istikrarlı ve sürdürülebilir üretim için bilimsel yöntemdir (Giampietro,
1992; Gillard, 1993). Yapılan bu çalışmada badreşbu tarlalarında enerji etkinliği hesaplanmıştır
ve etkinliğin azalma nedenleri incelenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Bu araştırma İran’ın batı Azerbaycan bölgesinde, badreşbu tarlalarında enerji verimliliğin
hesaplama amacıyla yapılmıştır. Veriler badreşbu yetiştiriciliği yapan çiftçilerden (bölgenin
orta, güney ve kuzeyinden), anket doldurma ve bilgi toplama yöntemini kullanarak elde
edilmiştir. Verilerden ortalama alınıp, formüller ile her bir girdinin enerji içeriği hektar başına
kilo kalori birimiyle ifade edilmiştir. Böylece enerji girdisi hesaplanıp, enerji çıktısıyla
kıyaslanmıştır (Çizelge 1). Sonra daha doğru bir sonuç almak için mekanizasyonda tüketilen
enerjinin tahmininde her bir aletin etkin kapasitesi, genişlik, performans ve traktör hızına bağlı
olarak alttaki formülle hesaplanmıştır.
Aletin etkin kapasitesi =

Genişlik (m) × Hız (km/saat) × Etkinlik yüzdesi
1000

Saatte hektarı, hektar başına saate çevirmek için bir, üstteki formülden hesaplanan sonuca
bölünmüştür (Kochaki, 1994; Valdyani ve ark., 2005). Sonraki Adımda, enerji verimliliği
düzeyi (çıktıların girdilere oranı) aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmıştır (Hasanzadh, 2001;
Hedargolinezad ve ark., 2003).
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Biyolojik verimde etkinlik =

Tane veriminde etkinlik =

Toplam üretilen enerji
Toplam tüketilen enerji

Tanede üretilen enerji
Toplam tüketilen enerji

Bu bölgede genelde 65–75 beygir gücünde olan traktörlerin kullanılmakta olması
nedeniyle, traktör gücü ortalama 70 beygir ve transmisyon etkinliği %75 olarak tüketilen yakıt
miktarı aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmıştır (Valdyani ve ark., 2005).
Tüketilen yakıt miktarı = pto (hp) × transmisyon etkinliği × 0.73 × 0.06
Tüketilen yakıt miktarı = 70 × 0.75 × 0.73 × 0.06 = 2.2995 (galon/saat)
Bir galon 3.78 litre ve traktörün hektar başına işleme saati 14.84 olduğundan dolayı
tüketilen yakıt miktarı hektarda, litre biriminde aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (Hasnzadeh, 2001;
Hedargo–Linezad, 2003; Kochaki, 1994).
Yakıt tüketimi (litre hektar başına) = 2.2995 × 14.84 × 3.78 = 128.99
Makinaların ağırlığın tahmin etmekte makinelerin gücü hektar başına bir beygir olarak
belirlenmiştir bu tahminle traktör ağırlığı bir beygir gücü karşılığında 25–30 kilogramdır.
Böylece traktörün hektar başına ağırlık olarak 25–30 kg olup ve başka aletlerde aynı miktarda
tahmin edilmesi neden ile toplam ağırlık hektar başına 50 kg olmuştur (Hasanzadeh, 2001;
Kochaki, 1989). Yabancı otlarla mücadele amacıyla ilkbaharda “Olitroph” herbisiti 3.18 kg/ha
miktarda ve zararlılara karşı 1.95 kg/ha “Galkron” (%1 solüsyon) kullanılmıştır. Tarlada
kullanılan su m³ ve her m³ su için 2.75 kilokalori enerji ve toplam enerji hektar başına kilokalori
olarak hesaplanmıştır. İşçinin kullandığı enerji saat başına 175 kilokalori orak hesaplanmıştır ve
hektarda kilokalori olarak ifade edilmiştir.
Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Bu araştırmanın sonuçları, badreşbu ürününde enerji etkinliğinin (çıktıların girdilere
oranı) 0.58 olarak hesaplanmıştır. Bunun bir enerji birimi tüketilmesinin karşılığında 0.58 birim
enerji elde edilmesi anlamına gelir (Çizelge 3). Diyagram 1’de gösterildiği gibi en fazla azotlu
gübre (%46.1) ve en az tohum (%1) kullanılması, enerji tüketimi göstermiştir (Çizelge 1). Bu
sonuçlar (Tagavi ve ark., 2007) yaptıkları araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Nem
oranının artmasıyla kullanılan gübre, özellikle azotlu gübre miktarı artmıştır (Peterson ve ark.,
1990). Enerji etkinliği artmasıyla azotlu gübrelerin etkisi, bir önceki bitki türü ve toprağın
primer azot miktarına bağlıdır. Makine ve aletlerin kullanılması kuru topraklarda, nemli
topraklara göre daha ekonomiktir ve aletler kuru topraklarda daha hızlı ve etkilidir (Petrson ve
ark., 1990). Son yıllarda yağış miktarının azalması, Batı Azerbaycan bölgesinde badreşbu
bitkisinin birim alan verimi ve ekim alanının azalmasının önemli nedenlerindendir. Bunun
sonucu enerji veriminin düşmesidir çünkü suyun enerji ulaştırma ve tüketiminde önemli rolü
vardır (Hulsbergen ve ark., 2004). Sulama suyu ve azotlu gübrenin miktarının artırılması, birçok
bitkide biyolojik verim ve tohum veriminin artmasına neden olur ve verim artışı enerji
tüketiminin artmasıyla gerçekleşir (Tripathi ve ark., 2001). Öte yandan azotun emmesi, azot
miktarının dışında bitkinin verim ve emme kabiliyetine bağlıdır (Valdiyani, 2005; Gillard,
1993). Bir tarım sisteminde enerji etkinliği düşme nedeni ticari gübrelerin fazla kullanımı ise,
çevre (toprak, su ve hava) kirliliği riski vardır. Bu durum Batı Azerbaycan bölgesinin badreşbu
tarlalarında görülmektedir ve eğer bu dikkatsizlik devam ederse uzun sürede ciddi sorunlar
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çıkarabilir. Bu yüzden bu alanların toprağı makro ve mikro elementler bakımından analizi ve
incelenmesi önemlidir. Bu hususlara dikkat etmek ve ticari gübreler ve başka girdilerin
optimum miktarlarda kullanılması, tarlalarda enerji verimin önemli ölçüde artırıp ve ya en az
şimdiki durumundan daha iyileşmesini sağlar. Toprak yönetimi ve toprağın muhafaza ve
korumasında toprak bilim adamları, mikro–biyologlar, moleküler biyoloji araştırmacılar ve
fizyolojistler büyük ölçüde rol almaktadırlar. Havanın serbest azotunu fikse ederek toprağa
bağlanmasını artmak ve çevre kirliliğine neden olan azot kayıplarını önlemek, kısa veya uzun
süre stratejilerle gerçekleştirilmelidir (Valdiyani ve ark., 2005). Sonuçta enerji veriminin
artması, girdilerin azalması, azotlu gübrelerin daha etkili ve faydalı kullanılması için ekim
nöbetinin uygulamasında baklagil bitkilerine yer verme ve gübre uygulama metodunun
değiştirme ve kükürtlü gübrelerin uygulanması tavsiye edilir.
Çizelge 1. İran’ın Batı Azerbaycan ilinde üretilen Dracocephalum moldavica’nın enerji girdi ve çıktısı
Girdi ve çıktı enerjiler
İşçi gücü
Makine
Yakıt
P gübresi
N gübresi
Kullanılan tohum
Pestisit
Herbisit
Sulama
Toplam

Hektarda miktar
Enerji birimi (kcal)
Enerji tüketimi
680 saat
175
50 kg
18000
128.99 Litre
10109
36.94 kg
3190
145 kg
17600
12 kg
4630
1.95 Litre
86910
3.18 Litre
99910
8600 m³
2.75

Toplam enerji (kcal/ha)
119000
900000
1303959.91
117838.60
2552000
55560
169474.50
317713.80
23650
5559196.81

Enerji üretimi
Biyolojik verim
Tane verim
Toplam

3174.90 kg
1200.30 kg

3630
2700

11524887
3240810
14765697

Çizelge 2. Kullanılan enerjiden her bir girdinin yüzdesi
Kullanılan girdi

Genel yüzde
2.1
16.2
23.5
2.1
46
1
3
5.7
0.04

İşçi gücü
Makine
Yakıt
P gübresi
N gübresi
Kullanılan tohum
Pestisit
Herbisit
Sulama

Çizelge 3. İran’ın Batı Azerbaycan ilinde Dracocephalum moldavica tarımında enerji etkinliği
Üretim
Biyolojik verim
Tane verimi

Üretilen enerji
11524887
3240810

Tüketilen enerji
5559196.81
5559196.81

375

Enerji etkinliği
2.1
0.58

İşçi gücü
Makine
yakıt
P gübresi
N gübresi
Kullanılan tohum
Pestisit
Herbisit
Sulama
Şekil 1. Kullanılan enerjiden her bir girdinin yüzdesi
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Orta ve Doğu Karadeniz Florasında Belirlenen Oğulotu (Melisa officinalis
L.) Alttürlerinin Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon
Arslan Uzun¹–*, Kudret Kevseroğlu², Bilal Gürbüz³
¹Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun
²Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun
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Özet
Önemli bir tıbbi bitki olan Oğulotunun gerek drog herbası uçucu yağı bölgemizde ve ülkemizde
tüketilmektedir. Ancak doğal floradan toplanmak suretiyle kullanılan oğulotu genotipleri arasında önemli
kalite farklılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma Orta ve Doğu Karadeniz Florasında bulunan
Oğulotu genotiplerinin uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Çalışmada toplanan 8 genotipten 4’ü subsp. officinalis, 3’ü tanesinin subsp. altimisia, 1’i tanesininde
subsp. inadora alttürü olduğu belirlenmiştir. Bunların Uçucu yağ oranları %0,1–0,35 arasında değiştiği
görülmüştür ve uçucu yağda –Caryophyllene, Caryophyllene oxide, Germacrene–d, Germacrene–d–4–
ol, Citral, Z–Citral, Citronellal, Geranyl acetate, Geraniol, trans–anethol, Naphthalene bileşenler ana
bileşenler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oğulotu (Melisa officinalis L.), uçucu yağ, varyasyon
Determination of Some Vegetal and Chemical Traits of Lemon Balm (Melissa officinalis L.)
Ecotypes Presented in the Flora of Middle and East Black Sea Region
Abstract
An important medicinal plant of the drug need to lemon balm herbası, volatile oil is consumed in
our region and our country. However, by gathering the natural flora important quality differences between
genotypes are used in the balm. Therefore, this study Middle and East Black Sea Flora of genotypes in the
Lemon balm essential oil content and essential oil components was carried out to determine. 4 of 8
genotypes collected from the study subsp. officinalis, 3 of them subsp. altimisia, 1 tanesininde subsp.
inadora subspecies were determined. Essential oils of these rates ranged from 0.1 to 0.35% and the
volatile oil––Caryophyllene, Caryophyllene oxide, Germacrene–d–d–4–Become Germacrene, Citral, Z–
Citral, Citronellal, Geranyl acetate, Geraniol, trans–anethol, Naphthalene components have been
identified as the main components.
Keywords: Lemon balm (Melisa officinalis L.), volatile oil, variation
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Altın Çilek (Physalis peruviana L.) Bitkisinin Beslenme ve Tıpta Kullanım
Olanakları
Lale Efe¹–*, Emre Doğruluk²
¹Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş
²Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş
*laleefe63@gmail.com
Özet
Ülkemizde altın çilek, yer kirazı gibi isimlerle anılan Physalis peruviana L. türü Solanaceae
familyasından olup ekonomik değeri bulunan bir bitkidir. Meyvesi provitamin A, Mineraller, C vitamini
ve B vitamini kompleksi açısından iyi bir kaynaktır. Meyvedeki fosfor seviyesi ve diyet lif içeriği yüksek
olup, yüksek pektin içeriği incebağırsak sistemini düzenleyici olarak önemli rol oynamaktadır. Altın çilek
geleneksel tıpta hepatit, sıtma, astım, dermatit, idrar söktürücü ve romatizma hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır. Ayrıca, antiastım, antiseptik, anti–ülser, gözün görme gücüne etkisi, boğaz
rahatsızlıklarının tedavisi ve bağırsak parazitleri ile amiplerin yok edilmesi gibi birçok tıbbi özellikleri
bulunduğu ve kolesterol seviyesini düşürücü etkiye sahip olduğu belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Altın çilek, Physalis peruviana L. besin değeri, tıbbi kullanımı
Possibilities of Nutritional and Medicinal Use of Golden Berry (Physalis peruviana L.)
Abstract
In our country, the golden berry, ground cherry Physalis peruviana L. species with names like that
is the economic value of the Solanaceae family, is a plant. It’s fruit a good resource for provitamin A,
minerals, vitamin C and vitamin B complex. Phosphorus levels in fruit and dietary fiber content is high,
high pectin content plays an important role in regulating intestinal system. Golden berry is used in
traditional medicine hepatitis, malaria, asthma, dermatitis, diuretic and is used in the treatment of
rheumatic diseases. Besides it is stated, antiasthmatic, antiseptic, anti–ulcer, eye vision effect on the throat
the treatment of disorders and intestinal parasitic amoeba exterminating many medicinal properties
located and cholesterol level–lowering effect.
Keywords: Golden Berry, Physalis peruviana L. nutritional value, medicinal use

Giriş
Ülkemizde Altın Çilek, Yer Kirazı, Güvey Feneri olarakta bilinen ve İngilizce’de Cape
Goosberryolarak adlandırılan Physalis peruviana L. türü Solanaceae (Patlıcangiller)
familyasından Physalis cinsine mensup olup; bu cinsin tek yıllık ve çok yıllık türleri mevcuttur.
Meyveleri globular (küresel) olup keseli bir kabuk içinde bulunmakta, tam olgunluğa
ulaşıldığında bu kabuklar kağıtsı bir yapı almaktadır. 70’ten fazla türü bulunan bu cinsin sadece
birkaç türünün ekonomik önemi bulunmaktadır. Bunlar domates, çilek ve kabuklu domates yada
yer çileği olarak adlandırılan Physalis pruinosa L. orta ılıman iklimlerde yetişmekte ve sos,
pastalarda koruma maddesi olarakta kullanılmaktadır (1).
2005’te dünya çapında 1.8 milyon dekardan fazla ekilen çilek türü meyvelerin sadece 966
dekarında altın çilek üretimi yapılmıştır (3). Kolombiya da artan altın çilek ihraç talebine ilişkin
ekim oranı artmakta ve muzdan sonra ikinci ihraç ürünü olarak yer almıştır (4).
Altın çilek Physalis peruviana L.’in egzotik meyveleri düşük kalorisi ve diyet
özelliğinden ötürü harika bir beslenme materyali olmaktadır. Son araştırmalar; Altın çilek
Physalis peruviana L.’ye eşsiz tadı, rengi ve tekstürünü içeriğindeki çok farklı kimyasal
bileşenden aldığını göstermektedir. Yiyecek endüstrisi altın çileği; içecekler, reçel, yoğurt gibi
çok çeşitli alt ürünlerle değerlendirmektedir (2).
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Tanımı ve Bitkisel Özellikleri
Ülkemizde Altın çilek, Yer kirazı gibi isimlerle; İngilizcede de Cape Gooseberry,
Goldenberry, Husk Cherry, Peruvian Ground Cherry gibi isimlerle anılan Physalis peruviana L.
türü Solanaceae familyasından olup; 70’ten fazla türü olan Physalis cinsine mensup ekonomik
değeri olan sadece birkaç türden biridir.
Otsu yada yumuşak odunsu çok yıllık bitki olan altın çilek 0.9 ila 1.6 m’ye kadar boylanır
nadir olarakta boyu 1.8 m’ye kadar ulaşabilir. Damarlı, morumsu, dallar üzerinde yayılmış,
yakın olarak karşılıklı dizilmiş, kadifemsi, kalp şekilli, noktalı, nadiren dişli yapıda olan
yaprakları 6–15 cm uzunluğundadır. Yaprak ekseninde 4–10 cm genişliğinde ve çan şeklinde
açan çiçekler 2 cm genişlikte boğazında 5 adet koyu mor–kahverengi bölmeli ve kaseli
morumsu–yeşil tüylü kaliks ile çevrelenmiştir. Çiçekler düştükten sonra kaliks genişler ve açık
sarı renkte kabuk meyveden daha büyük hale gelir ve meyveyi çevreler. Altın çilek meyvesi
küremsi 1.25 ila 2 cm genişliğinde, pürüzsüz, parlak, portakal rengi meyve kabuğu ve çok
sayıda küçük sarımsı tohum içeren sulu posalı bir yapıya sahiptir. Meyve tam olarak
olgunlaştığında tatlıdır. Meyveyi çevreleyen kese şeklindeki kabuk acıdır ve yenmez (25).
Yetiştiriciliği
Altın çilek diğer tüm bitkiler gibi güneşi sever, don olmayan, güçlü rüzgarlardan korunan
bölgeleri tercih eder. Güneye bakan arazi yönünde iyi yetişmektedir. Altın çilek drenajı iyi olan
toprakları sever fakat en iyi toprak tipi çakıllı–killi kum topraklarda yetişir. Kum oranı oldukça
düşük topraklarda en iyi ürün kalitesine ulaşılır. Altın çilekte iyi bir ürün kalitesine ulaşmak için
düzenli sulamaya ihtiyaç duyulur, ekimde drenaj problemde ve hafif eğim olan yerler uygundur
ve sıraları hafif tepeciklendirilmelidir. Sulama meyveler olgunlaşmaya başladığında kesilir.
Kuraklık olduğunda bitkiler dormansiye girerler. Gübreleme; altın çilek bitki besin elementi
ihtiyacı ihmal edildiğinde daha kuvvetli büyüme gösterir, ortalama bir gübreleme bile bitkilerde
aşırı vejatatif büyümeye neden olarak çiçeklenmeyi baskı altına almaktadır. Yüksek meyve
verimine ya çok az gübreleme yada hiç gübreleme yapmadan ulaşılır. Bitki aşırı dallanma
yapmadığı sürece budamaya çok az ihtiyaç vardır. Dondan koruma ise; bazı bölgelerde don
bitkiler için problem oluşturabilir bu yüzden herhangi bir yapı ya da bina, duvar eklenerek
dondan koruma sağlanabilir. Bireysel olarakta bitkiler plastik perdeleme kullanılarak kolayca
don zararından korunabilirler. Altın çilek yaygın olarak tohumdan üretim şeklinde
çoğaltılmaktadır. Yaklaşık olarak 3 gr’da 5000 ila 8000 tohumu bulunmakta olup; pülverizatörle
üniform bir ekim yapılmak istendiği zaman kül veya toprakla karıştırılarak ekim yapılır. İyi bir
çimlenme için yüksek miktarda nem istemektedir. Bunun yanın bir yaşındaki gövde dallarının
köklendirme hormonuyla muamele edilerek çelikle üretimi de mümkündür. Bu yolla üretilen
bitkiler erkenci ve yüksek verimli fakat tohumdan üretilenlere göre daha cılızdırlar. Hastalıklar;
Alternaria spp. ve Mildiyö olup; iyi drenajı yapılmamış topraklar kökler virüs hastalıklarına
daha hassas hale gelmektedir. Zararlılar ise; Heliotis suflixa L. ve Epiatrix spp.’dir. Hasat
zamanı ise; meyveler tamamen olgunlaşıp yere düşmeye başladığı zamandır Fakat bu tüm yere
düşen meyvelerin aynı anda olgunlaştığını göstermemektedir. Altın çilek meyvesi 3–4 güne bir
olgunlaşarak yere düşer, bu yüzden çoğu üretici nemin az olduğu zaman olan öğleden sonraları
yerden toplayarak hasat yapmaktadır. Meyve etrafında kalikslerin tamamen meyve çevresini
kaplaması meyve olgunlaşmasının bir göstergesidir (26).
Ülkemizde Altın çilek Physalis sp. cinsine ilişkin G. Amerika 01, Almanya 01 ve USA
01 genotipleri üzerinde yapılan çalışmada; ortalama kabuklu meyve ağırlıkları 3,67 g–29,52 g;
ortalama bitki başına meyve sayısı 19,32 adet–134,48 adet ve ortalama bitki başına meyve
ağırlığı ise 180,50–426,79 g arasında değişmiştir. Aynı genotiplere ait verim 150,52 kg/dekar–403
kg
/dekar arasında saptanmıştır. G. Amerika 01, Almanya 01 ve USA 01 genotiplerinin SÇKM ve
asitlik değerleri ise sırasıyla %16.31, 14.72 ve 8.45 ile %1.81, %1.75 ve %1.45 olarak
belirlenmiştir (35).
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Tıp ve Beslenmedeki Yeri, Önemi
Altın çilek Physalis peruviana L. geleneksel tıpta hepatit, sıtma, astım, dermatit, idrar
söktürücü ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (18–19). Altın çileğin;
antiastım, antiseptik, gözün görme gücüne etkisi, boğaz rahatsızlıklarının tedavisi ve bağırsak
parazitleri ile amiplerin yok edilmesi gibi birçok tıbbi özellikleri bulunmakta, anti–ülser etkisi
ve kolesterol seviyesini düşürücü etkileri bulunmaktadır (20–21).
Altın Çilek (Physalis peruviana L.); Pepino (Solanum muricatum Ait.) ve Passiflora
(Passiflora edulis Sims) gibi tropikal meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ve
antioksidan aktiviteleri yönünden karşılaştırılmış ve meyve ağırlığı bakımından altın çilek
meyvesi; 2.268 g, pepino 203.263 g ve passiflora meyvesi 44.210 g. olarak bulunmuştur. Meyve
en/boy oranı altın çilekte 0,914; pepinoda 0.946 ve passiflorada 0.864 olmuştur. Suda
çözünebilir toplam kuru madde bakımından altın çilek %14.133, pepino %5.515 ve passiflora
ise %15.400 değerlerini vermişlerdir. Diğer taraftan pH seviyeleri altın çilek meyve suyunda
4.467, pepinoda 5.340 ve passiflorada ise 3.833 olarak ölçülmüştür. Aynı zamanda titre
edilebilir asitlik açısından sitrik asit en baskın asit olup, altın çilek meyve suyunda %1.827,
pepinoda %0.026 ve passiflorada %1.429 oranlarında belirlenmiştir. Elde edilen meyve renk
ölçüm değerleri olan L (parlaklık, 100=beyaz, 0=siyah), a (+, kırmızı; –, yeşil) ve b (+, sarı; –,
mavi) sırasıyla altın çilek meyveleri için 56.620, 5.450, 31.980; pepino meyveleri için 69.122, –
2.294, 23.347 vepassiflora meyveleri için ise 50.594, 2.504, 23.498 olarak bulunmuştur (27).
Altın çileğin meyvesinin içerdiği özsu miktarı toplam meyve ağırlığının %72.6’sıdır.
Enzimatik muameleler makro ve mikro komponent seviyelerinin arttığını göstermiştir. Diğer
taraftan enzim uygulanmış meyve özsuyu düşük çözülmez katı alkol içeriği ve pH ile
karakterize edilmiştir (8). Taze meyvede çözülmeyen katı alkolün miktarı meyve özsuyunda
0.62 g/100 g olarak tespit edilmiştir. Altın çilek suyunda toplam asit içeriği %0.9–%1 ve meyve
özsuyunun pH içeriğinin düşük olduğu tespit edilmiştir (3.79–3.86). Meyve özsuyundaki toplam
şeker içeriği 4.9 g/100 g, hakim bileşenler (35 g/100 g şeker) ve fruktoz (29 g/100 g şeker)
içeriği diğer meyve özsuları ile karşılaştırılmış olup; armutta %9.8, portakalda %7.0, elmada
%11.1 şeftalide %8.5 ve çilekte %5.7 olarak tespit edilmiştir (9–10).
Meyve pro vitamin A, Mineraller, C vitamini ve B vitamini kompleksi açısından iyi bir
kaynaktır. Meyve %15 çözünebilir katı maddeler içerir (Başlıca şekerler) ve bu yüksek fruktoz
içeriği özelliği diyabet hastaları için değerli bir kaynaktır. Meyvedeki fosfor seviyesi yüksektir
(Çizelge 1). Diyet lif içeriği yüksek olup, meyvedeki yüksek pektin içeriği intestinal regülatör
(incebağırsak sistemi düzenleyici) olarak önemli rol oynamaktadır (6–7).
Altın Çilek (Physalis peruviana L.); yüksek miktarda C vitamini içermektedir. P.
peruvianaöz suyunun askorbik asit içeriği yaklaşık 46 mg/100 g’dır. Altın çileğin askorbikasit
içeriği; Armut (4 mg/100 g), Elma (6 mg/100 gr), Şeftali (7 mg/100 g), Ananas (25 mg/100 g),
Erik (3 mg/100 g) ve Kayısı (9 mg/100 g) gibi meyvelerin özsularından yüksek çıkmış sadece
Portakal (50 mg/100 g) ve Çilek (60 mg/100 g) gibi meyvelerden az miktarda düşük çıkmıştır. E
vitamini seviyesi oldukça yüksek çıkmış olup;γ– ve α–tocopherol’lerin ana bileşenleri olduğu
tespit edilmiştir. α–Tocopherol bu bileşikler içinde en etkin olan antioksidandır. %10–35’lik α–
tocopherol ve γ–tocopherol’ün antioksidan aktivitesinin %25–50 lik kısmı β–Tocopherol’dedir.
Physalisperuviana L.’nın kabuk ve meyve posasından ekstrakte edilen yağdaki E vitamini
seviyesi tohumdaki yağ miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek çıkmıştır (7).
Altın çilek Physalis peruviana L. bünyesinde bulunan bioaktif fitokimyasallar;
Vithanolidler ve Karotenoidlerdir. Bu fitokimyasalları kısaca tanımlamak gerekirse;
Vithanolidler; Solanaceae familyası üyelerinden Acnistus, Datura, Jaborosa, Lycium,
Physalis ve Withania cinslerinden ekstrakte edilebilen steroidallaktonlardır. Vithanolidlerilk kez
withania cinsinden ekstrakte edilmiş olup; daha sonra Solaneceae familyasının 12 cinsinde de
tespiti yapılmıştır (11,12). Vithanolidler CC14 hepatoksisitesine karşı koruyucu,
antitümorsitotoksik aktivitesi, antienflamatuar, antibakteriyel, immunomodületer (bağışıklık
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sistemi düzenleyici), hepatoprotektif, zararlı engelleyici aktiviteler, böcek beslenmesini
engelleyici gibi bir dizi önemli farmakolojik aktiviteler ve biyolojik özellikleri kapsar (11, 13,
14).
Çizelge1. Physalis peruviana L. posasının besin, mineral ve suda çözünebilir bioaktiflerinin seviyeleri (5)
Nem (g/100 g)
Protein (g/100 g)
Yağ (g/100 g)
Karbonhidrat (g/100 g)
Lif (g/100 g)
Kül (g/100 g)
Kalsiyum (mg/100 g)
Fosfor (mg/100 g)
Demir (mg/100 g)
Karoten (mg/100 g)
Tiamin (mg/100 g)
Riboflavin (mg/100 g)
Niasin (mg/100 g)
Askorbik asit (mg/100 g)

78.9
0.05–0.3
0.15–0.2
19.6
4.9
1.0
8.0
55.3
1.2
1.6
0.1
0.03
1.70
43.0

Karotenoidlerin; çoğu kronik–dejeneratif hastalıkların engellenmesi ve karotenoid içeren
meyve ve sebzelerin sindirim sistemine yaptığı olumlu etkileri arasında pozitif korelasyonlar
olduğu saptanmıştır (15,16).
Physalis cinsinden tespit edilmiş HPLC–PDA–MS/MS ile elde edilmiş 22 bileşik
tanımlanmıştır. trans–β–karoten temel karotenoid olup toplam karotenoidin %76.8’ini
kapsamakta ve bunu da yaklaşık %3.6 ve %3.4 oranlarında 9–cis–β–karoten ve trans–α–
cryptoxanthin takip etmektedir (22).
Altın çilek Physalis peruviana L.’nin tıbbi antioksidan özelliği meyvedeki mevcut
polifenollerin antioksidan kapasitesiyle ilişkilidir (23,24).
Altın çilek meyvesinden ekstrakte edilen %2’lik yağın %1.8’i tohumlarda ve %0.2 si
meyve kabuğu ve posasında bulunmaktadır. Altın çilek meyvelerinden ekstrakte edilmiş 15 yağ
asidi bulunmakta olup; bunlar içerisinde linoleik asit, oleik, palmitik asit ve stearik asit içeren
yağ asidi toplam yağ asitlerinin %95’ini içermektedir. Linoleik asit oleik asitten sonra gelen
baskın yağ asidi olup, linoleik ve oleik asidin oranları posa ve meyve kabuğunda 2:1 ve
tohumda 5:1 olarak tespit edilmiştir. Linoleik asit; damar sertliği, hipertansion, koroner kalp
rahatsızlıkları gibi kardiyovasküler rahatsızlıkları engellemesi yönüyle iyi bilinen bir diyet
yağ’dır. Linoleik asit türevleri bazı bileşiklerin metabolik düzenleyicileri ve öncüleri olarak
plazma membranlarının yapısal komponentleri olarak hizmet vermektedirler (7).
Altın çileğin antispazm, diüretik, antiseptik, sedatif, analijezik, görmeyi güçlendirici,
nefes açıcı, bağırsak parazitleri ve amipleri yok edici gibi birçok tıbbi özellikleri bulunmaktadır.
Günde 5 adet altın çilek meyvesi tüketiminin antidiyabetik etkisi olduğu saptanmıştır. Altın
çileğin bugüne yan etkisi olduğunu gösteren çalışma bulunmamaktadır (28). Kolombiya’nın
farklı bölgelerinde altın çilek üzerinde yapılan çalışmalarda; böbreklerdeki kanı temizleyici,
albumin azaltıcı, katarakt temizleyici, kireçlenme ve amipli dizanteri kontrolü gibi tıbbi
özelikleri bulunduğu rapor edilmiştir (29, 30).
Physalis peruviana L. meyvesi fosfor, potasyum, demir ve çinko içermektedir (31).
İnsanlarda fosfor ve potasyum iskelet sisteminde temel komponentler olarak rol oynamaktadır.
Bunun yanında fosfor ve potasyum sinir uyarılması, kas fonksiyonu ile ilişkili önemli metabolik
fonksiyonlarda rol oynamaktadırlar (32). Physalis peruviana L. meyvesi dikkate değer şekilde
yüksek fosfor içermektedir (33). Demir bitki ve hayvan kaynaklı besinlerde bulunur. Demirin
başlıca biyolojik özelliği vücuda oksijenin taşınması olup; beslenme düzeninde bu mineralin
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eksikliği anemi hastalığına yol açmaktadır. Physalis peruviana L. meyvesinin demir içeriği 1.2
mg’a yakındır (34).
Altın çilek Physalis peruviana L. meyvesi yüksek miktarda içerdiği A, B, C vitaminleri
içeriğiyle oldukça besleyicidir. Meyvedeki A vitamininin aktif bileşenleri α–karoten, β–karoten
ve β cyptoxanthin’dir (36). Karotenoidler Physalis peruviana L. meyvesine rengini veren
bileşiklerdir (37). β–karoten kanser gibi bazı hastalıkların engellenmesinde oldukça önemlidir.
Karotenoidlerin kanseri engellenmesinin nedeni dokularda üretilen serbest radikalleri etkisiz
hale getiren antioksidan aktivitesiyle ilişkili olmasıdır (38).
Sonuç ve Öneriler
Altın çilekle ilgili olarak yukarıda bahsedilen hususlardan; zahmetsiz yetiştiriciliği;
özellikle gübreleme ve sulama stresine karşı tolerant bir bitki olması, içerdiği antioksidan,
Vithanolidler ve Karotenoidler gibi bitkisel kökenli kimyasalların varlığı, zengin mineral ve
vitamin içeriği, çoğu hastalığa karşı (diyabet, anti–ülser, idrar söktürücü, kolesterol düşürücü,
sindirim sistemi düzenleyici, romatizmal hastalıklar vb.) umut olarak ortaya çıkması, gün
geçtikçe artan piyasa talebi, bu bitkide ülkemiz koşullarına uygun çeşitlerin geliştirmesine
yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin, uygun agronomik uygulamaların tespit edilmesinin ve
üreticinin bu ürüne yönlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Özet
Echinacea türleri Asteraceae familyasından Kuzey Amerika kökenli bitkiler olup,
fitofarmakoterapi ve homeopatide kullanılmaktadır. Kullanılan türe bağlı olarak kökleri, yaprakları veya
tüm bitki kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı koruyucu ve tedavi edici olduğu
bilinmekte ve özellikle enfeksiyon hastalıklarında vücut direncinin doğal olarak artmasına ve harekete
geçmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir. Birçok çalışmada Echinacea türlerinde bulunan kafeik asit
türevlerinin immünostimülan, antienflamatuvar ve antioksidan etkileri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekinezya, Echinacea spp., tıbbi kullanımı
Possibilities of Medicinal Use of Echinacea (Echinacea spp.) Plant
Abstract
Echinacea species of the family Asteraceae plants are native to North America, phytopharmaco
therapy and are used in homeopathy. Depending on the species used roots, leaves or whole plants are
used. Colds, flu and cold shield and is known to have therapeutic and especially natural increase in
resistance to infectious diseases, the body and help to take action is noted. In many studies, the caffeic
acid derivatives of Echinacea species immunostimulant, anti–inflammatory and antioxidant effects were
measured.
Keywords: Echinacea spp., medicinal use

Giriş
Echinacea türleri Asteraceae familyasına ait halk arasında koniçiçeği, kirpi otu olarak
bilinen çok yıllık otsu özellikte, kuzeydoğu Amerika’nın doğal bir bitkisidir. Son yıllarda
Amerika’da tıbbi bitki endüstrisinin %10’luk bir kısmını oluşturmaktadır. Bu da Echinacea’nın
dünya üzerindeki kültürünün hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Kültürü yapılan
Echinacea türleri içerinde en fazla (%80) kültürü yapılan tür E. purpurea’dır (Li, 1998).
Alternatif tıpta bitkisel ilaç, peyzajda süs bitkisi, yem sanayinde çiftlik hayvanları ve
yaban hayvanları tarafından yem olarak kullanılan, Echinacea türlerinden E. purpurea’nın
kullanımı ve üretim alanı da hızla artmaktadır.
Echinacea purpurea ekinezya türleri içerisinde bitkisel ilaç olarak en fazla kullanılan
türdür. Echinacea’nın kullanılan türlerine bağlı olarak kökleri, yaprakları veya tüm bitki kısmı
kullanılmaktadır. Bitkinin kökü ve yaprakları her tür yaranın tedavisinde, enfeksiyon ve
iltihaplanmalarda, zehirli böcek ve yılan sokmasına, boğaz ve diş ağrısına, kabakulak, çiçek
hastalığı ve kızamığa karşı başarıyla kullanılmaktadır.
Echinacea purpurea soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları gibi iki
viral hastalığın önlenmesinde çok büyük yardımcıdır. Ekinezya grip dahil olmak üzere birçok
diğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, vajinal mantar enfeksiyonları, diş eti hastalığı,
tifo, sıtma ve difteriye karşı kullanılmaktadır. Enfeksiyona bağlı olmayan diğer kullanımları ise
kronik yorgunluk sendromu, romatizma, migren, baş dönmesi, yılan sokması, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozukluğu için de kullanılmaktadır.
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Morfolojisi: Echinacea purpurea gövde 60–180 cm uzunluğunda, saçak köklü bir
bitkidir. En alt yapraklar, oval, uçları mızrak ve kabaca düzensiz dişlerle dişlenmiştir.
Echinacea purpurea türünü ayırt edici en önemli özellik budur. Merkez koninin ucu genelde
parlak portakal uçludur. Bu türü ayırt edici ikinci karakterdir. Işınsal çiçekler kırmızıdan koyu
mora değişir nadiren beyazdır.
Yetiştiriciliği: Echinacea purpurea mor çiçekli, tüysüz yapraklı ve lifli yapıda kökleri
olan bir bitkidir. Almanya’da homeopatik amaçlarla analiz edilmiş daha sonra da tıbbi
kullanıma geçilmiştir. Echinacea purpurea suda çözünen immünostimulan polisakkaritler,
uçucu yağ, flavonoitler, kafeik ve ferulik asit türevleri ile alkamitleri içermektedir. Echinacea
taze çiçeklerinin preslenerek elde edilen suyu tropikal olarak lokal dokulara uygulandığında
hiyaluronidaz’ı engelleyerek yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.
İklim ve Toprak isteği: Ekinezya serin iklim bitkisidir ancak yaz sıcaklığına ve kurağa
adapte olabilmektedir. Ekinezya türleri genelde fakir, kayalık, iyi drene olmuş alkali ve nötr
pH’ya yakın topraklarda yetişir. E. purpurea saçak köklü olduğundan kuraklık toleransı daha
azdır (Kindscher, 2006). İdeal toprak isteği türlere göre değişebilmektedir. E. purpurea 6–7 pH
değerlerinde iyi gelişmektedir.
Foster (1991)’e göre kurak, düşük azot içerikli topraklarda daha yüksek uçucu yağ
üretilirken nemli, yüksek azot içerikli topraklarda alkoloid seviyesi yükselmektedir. Berbec ve
ark. (1998) çalışmalarına göre E. purpurea’da fenolik bileşiklerin miktarı üzerine farklı toprak
tiplerinin ve farklı gübreleme oranlarının etkisi önemli olmaktadır.
Tarla Teşekkülü: Ekinezya bitkisi; tohumların doğrudan tarlaya ekilmesi, fidelerin
viyollerde yetiştirilerek tarlaya şaşırtılması ve kök parçalarından vejetatif üretim yöntemleri
olmak üzere üç şekilde tarla teşekkülü oluşturulabilmektedir. E. purpurea’da 3 yetiştirme
sistemini 3 yıl süreyle gözlemleyen Seemannova ve ark. (2006), en düşük rizom verimini
tohumla doğrudan ekimden, en yüksek ise vejetatif üretimden elde etmişlerdir. Araştırıcılar
ayrıca kontrollü kurak stresinin kök kuru ağırlığını arttırdığını bildirmektedirler.
Gübreleme: Ekinezya yetiştiriciliğinde, gübreleme ve hasat zamanı işlemleri, onun
kimyasal kompozisyonu üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Berbec ve ark. (1998), E. purpurea
için kumlu ve killi toprak tiplerinde, farklı besin içerikleri ile yürüttükleri saksı denemeleri
neticesinde; toplam biyokütle veriminin hem toprak tipine hem de gübre miktarına bağlı olduğu,
gübrenin etkisinin toprak tipine bağlı olduğu, genelde yüksek gübre dozunun kumlu toprakta
fenolik bileşiklerin miktar ve varlığını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Hasat, Kurutma ve Depolama: Hasat işlemi kullanılacak bitki aksamına göre kök
hasadı ve toprak üst aksam hasadı olarak çeşitlenmektedir. Hasat zamanı ise bitkiden alınacak
verim ve etken maddelerin oran ve miktarını etkilemektedir. Tohumdan büyüyen bitkilerde kök
hasadı 3–4 yıl alabilir. (Kindscher ve Wittenberg, 2006).
E. purpurea’da bir yaşındaki bitkiler için çiçeklenme başlangıcında, iki yaşındaki
bitkilerde tam çiçeklenme döneminde en yüksek verime ulaşılmıştır (Lozykowska, 2003).
Genelde yaz ortasına denk gelen tam çiçeklenmede, E. purpurea için yaprak ve çiçek hasadı
önerilmektedir. Yaprak ve çiçek gövdeden ayrılıp taze kullanılır ya da kurutulur (Kindscher ve
Wittenberg, 2006).
Kurutma aşamasında kazık köklü türlerin tüm olarak, E. purpurea gibi dallanmış kök
yapısına sahip türlerde parçalanarak kurutulması önerilmektedir. Kökler açık havada gölgede
veya hafif ısıtılarak fanla kurutulabilir. Sadece yetiştirme işlemleri değil, kurutma yöntemleri de
etken maddelerin varlığını etkilemektedir. (Kindscher ve Wittenberg, 2006).
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Tıbbi Kullanım Olanakları: Tıbbi bitkilere özellik kazandıran maddeler; onun yetişme
döneminde değişik kısımlarında sentezlediği segonder (ikincil) metabolitlerdir. Ekinezya
cinsine dahil bitkilerin hem üst aksamlarında hem de toprak altı organlarında çeşitli segonder
metabolitler bulunmaktadır. En çok rastlananlar ise kafeik asit türevleri, flavanoitler,
alkilamidler, polisakkaritler, uçucu yağ gibi etken maddelerdir (Mat, 2002). Segonder
metabolitlerin miktar ve oranları; yetiştirme şartları, hasat zamanı, kurutma ve depolama gibi
işlemlerden etkilenmektedir. Kuzey Amerika’dan dünya geneline yayılan ekinezya bitkisi için
birçok ülkede tarımsal denemeler ve araştırma projeleri yürütülmektedir (Letchamo ve ark.,
2002).
Bitki antienflamatuar (iltihap giderici), antienfeksiyöz (enfeksiyonlara karşı),
immunomodülatör (bağışıklık sistemini düzenleyici), immünostimulan (bağışıklık sistemi
uyarıcısı) etkileriyle soğuk algınlığı, grip, mantar enfeksiyonlarında, bronşit, sinüzit ve üriner
sistem enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin etken maddelerinin sinerjik etkisi
sayesinde bedenin savunma sistemini güçlendirerek enfeksiyon tedavilerinde yardım sağladığı
da bulunmuştur (Uluışık, 2010). Buna ilaveten cilde ekinezya uygulamak cilt yaraları, yanık,
egzama, sedef hastalığı ve UV radyasyonu ile cilt hasarına iyi gelmektedir.
Van Klink ve ark. (1994), bağışıklık sistemini uyaran alkilamidlerin ince kök ve
rizomlarda olduğunu belirtmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, ülkemizde yapılan çalışmalarda da pembe koni çiçeğinin kültüre
alınmasında herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Pembe koni çiçeği bölgemiz için gelecekte
tüketim potansiyeline sahip önemli bir tıbbi bitkidir. E. purpurea geniş adaptasyon kabiliyeti
nedeniyle ülkemizde de kültüre alınması durumunda yüksek verim elde edilmesi muhtemeldir.
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Özet
İran’da yetiştirilen kimyonun bilimsel adları Cuminum cyminum L. ve Carum carvi L.’dır.
Kimyonun coğrafi kökeni üzerinde farklı görüşler vardır; Bazı kaynaklarda kimyonun kökenin
Akdeniz’in güneyi ve diğer kaynaklarda Mısır’ın kuzey bölgesi ve Nil kumsalları olduğu kaydedilmiştir.
Frenk kimyon ise Dünya üzerinde Kuzey Afrika, Güney–Doğu Avrupa ve Himalaya’larda dağılım
gösterir. Kimyon ekimi gelişme döneminin kısa olması, kuraklığa dayanıklılığı ve ihracatta önemli bir yer
alması nedeniyle İran’da önem kazanmaktadır. İran ülkesinde kimyonun yetiştirildiği yöreler Horasan
ilinde Sabzevar ve Mashhad, Semnan, Tahran ve Frenk kimyon ise doğal olarak Doğu Azerbaycan,
Kerman illerinde yetişmektedir. Kimyon önemli bir baharat olup, yiyeceklere tat ve aroma vermek için
kullanılmaktadır, Kimyondan elde edilen uçucu yağ da çeşitli gıdalarda çeşni olarak kullanılır. Frenk
kimyon hoş kokuludur ve tadı biraz yakıcıdır ve özelliği bu bitkinin sıcak ve kuru doğasıdır. Kimyon
tıbbi olarak; ağrı kesici, anti bakteriyel, anti tümör, idrar söktürücü, Frenk kimyon ise Farmakopelere
kayıtlı bir drogdur. Frenk kimyonu meyvelerinde %3–7 oranında uçucu yağ bulunur. Meyveleri
(tohumları) doğrudan kullanıldığı gibi, hasattan sonra uçucu yağı elde edilip kullanılmaktadır. Son
yıllarda uçucu yağda bulunan carvon patateste filizlenmeyi önleyici, hem de depo hastalıklarına karşı ilaç
olarak kullanılmaktadır. Bu derlemede kimyon ve Frenk kimyonun İran’da yetiştirildiği bölgeler, ekiliş ve
üretiminin yanı sıra, kimyonun değerlendirilmesi ve ihracatı ile ilgili bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İran, kimyon, frenk kimyon, üretim, değerlendirilme
Production and Evaluation of (Cuminum cyminum L. and Carum carvi L.) in Iran
Abstract
The scientific name of Cumin and Caraway that have been grown in Iran are Cuminum cyminum
L. and Carum carvi L. There are different opinions on the geographical origin of Cumin; in some sources
the origin of Cumin in the south of the Mediterranean and in other resources have been recorded in
Egypt’s northern and in the Nile beaches. Caraway over the world are distributed in, North Africa, South–
East Europe, and in the Himalayas. The shorter growth period of Cumin cultivation, drought resistance
and gaining importance on export is due to take place in Iran. The growing region of Cumin in Iran
respectively, is in Khorasan province Sabzevar and Mashhad, Semnan, Tehran and Caraway naturally are
grown in East Azerbaijan and Kerman province. Cumin is an important spice, are used to give flavor and
aroma in foods, essential oil obtained from Cumin used as a condiment in various foods. Caraway smells
good and the taste’s is a bit caustic. Caraway’s characteristic is in hot and dry nature of this plant. Cumin
medicinally; has effects on analgesic, anti–bacterial, anti–tumor, diuretic and Caraway registered as a
drug in Pharmacopeia. In fruits of caraway rate of volatile oil is %3–7. Fruits (seeds) were used directly,
after harvest essential oils has been obtained and used. In recent years in essential oil, the carvone
inhibites sprout in potatoes, and are used as medicine against storage diseases. In this review, the
information about the evaluation and production of Cumin and Caraway as well as, export of this two
plants in Iran, will be given.
Keywords: Iran, cumin, caraway, production, evaluation

Giriş
Kimyon gibi değerli tıbbi bitki olarak, İran’ın ekilen bazı bölgelerinde ekim şeklini
aşağıdaki özelliklerle tespit etmektedir:
Kimyonun kısa gelişme döneminin (100–200 gün) nedeniyle, hasadından sonra tarla
toprağı sorgom, soya, havuç, darı, susam bitkilerinin ekimi için müsait olmaktadır.
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Kimyonun su isteği azdır. Ayrıca su ihtiyacının büyük kısmını yağıştan temin etmektedir.
Kimyon diğer tıbbi bitkilerle karşılaştırıldığında, özellikle sulama sıkıntısı olduğu
bölgelerde daha yüksek ekonomi değere sahiptir.
Kimyon ihracatı yapılan bitki olduğu için, onun fiyatı daha az değişmektedir ve bunun
için çiftçi daha güvenle ürününü uygun fiyata sata bilmektedir (Sormaghi, 2008).
Kimyon ve Frenk Kimyonun Tarihçesi ve Menşei
Kimyon eski zamanlardan beri tıbbi ve baharat bir bitki olarak tanımlanmıştır. Kimyonun
coğrafi kökeni üzerinde farklı görüşler vardır; Bazı kaynaklarda kimyonun kökenin Akdeniz’in
güneyi ve diğer kaynaklarda Mısır’ın kuzey bölgesi ve Nil kumsalları olduğu kaydedilmiştir. Bu
bitkinin yarı yabani olanları daha çok İran’ın doğusunda yetiştirilmektedir. İran’ın Frenk
kimyonu, genellikle Kerman ilinin dağlık alanlarında yetişmektedir. Bu bitkinin tohumu baharat
ve aroma verici olarak çeşitli yemek ve tatlılarda kullanılmaktadır. Ayrıca geleneksel tıpta ilaç
olarak yararlanmaktadır (Sormaghi, 2008).
Morfolojisi
Cuminum Cinsi
Tek yıllık aromalı, tüysüz (meyve hariç), otsu sap, 2 veya bazen 3’lü dallanması ile
bitki’nin yüksekliği 10 ile 50 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. Alternatif yaprakları üç parçalı iki
iplicikten oluşur, Çiçeği bir bileşik şemsiye şeklindedir. Çanak yaprakları ve taç yaprakları her
birisi 5 adet ve çiçekler yumurtalığa bağlıdırlar. Bayraklar 5 adettir ve içe doğru açılır. Dişi
organın iki bitişik meyve yaprağı vardır ve 2 haneli yumurtalık oluşturulmaktadır ve meyvesi
ince iğ şeklindedir, meyvenin peri çarpı tanenlidir ve demir mineralleri nedeniyle renkli olur,
meyve rengi sarı veya grimsi kahverengidir (Aminpour, 2010).
Kimyon (Cuminum cyminum L.) (2n=14)
Tek yıllık bir bitkidir ve yüksekliği çevre koşullarına bağlı 5–10 cm arasında
değişmektedir. Kökü uzun, ince ve beyaz renklidir, sapı otsu, düz, 2–3 dallanmalı ve bu
dallanmalar en son bileşik şemsiye şeklinde çiçek oluşturmaktadır. Yaprakların rengi koyu ve
görünüşü şeffaf ve tüysüzdür, flamentli ve kulakçığı yoktur. Genelde kimyon kendine döllenen
bir bitkidir ve yabancı döllenme oranı %2–3’dür (tozlanması daha çok rüzgârla
gerçekleşmektedir). Çiçekleri küçük ve beyaz, kırmızı, pembe veya mor renklerde
görünmektedir. Çanak yaprağı 5 adet, sivri şeklinde ve yeşil renklidir. Taç yapraklar 5 adet ve
içinde de 5 tane bayrak yaprağı vardır. Kimyonun tohumu 5–6 mm boyunda ve 1.5–2 mm
çapında, ince iğ şeklinde ve hoş kokuludur. Tohum rengi yeşilden kahverengine kadar
değişmektedir, sağlıklı ve olgun tohum sarı renklidir ve geçtikçe tohum rengi koyulaşır. Bin
tane ağırlığı yaklaşık 3 g’dır. Bu bitkinin en önemli kullanılan kısmı tohumdur. Meyve (%7)
yağ, (%13) reçine, (%2.5–4) esans ve alörondan oluşmaktadır. Tohumdaki özel esans kokusu
kuminol bileşeni içindir (Aminpour, 2010).
Carum carvi L.
Frenk kimyon tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak görünmektedir. Genel olarak Dünya
üzerinde iki yıllık Frenk kimyonun ekimi daha çok yaygındır.
Frenk kimyon Maydanozgiller (Apiaceae) familyasından, iki yıllık, tüysüz, 30–60 cm
boyunda, sapın içi boş, oyuklu ve tabandan dallanmış bir durumdadır. Kökü düz ve iğ
şeklindedir. Yaprakları ince ve ipliksi kesimi ile açık yeşil renklidir. Çiçekleri küçük, beyaz
veya pembe renkli bileşik şemsiye şeklindedir. Meyvesi oval şeklinde, 4–6 mm uzunlukta
çikolata kahvesi veya sarımsı kahve renkli ve şeffaftır. Hoş kokulu ve tadı acı ve biraz
keskindir. Hoş kokunun nedeni tohumdaki esanstan kaynaklanmaktadır. Arı frenk kimyon
çiçeklerini çok sever. Bitkinin kullanım yeri meyvesidir (Kafi, 2008).
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Bunium persicum (2n=14)
İran’ın Frenk kimyonu, çok yıllık bir bitki’dir. 60 cm uzunlukta, yumrulu siyah kök, içi
boş sap, ipliksi yeşil renkli yapraklardan oluşmaktadır. Aşağıdaki yapraklar paralel bölümlü ve
yaprakların sapı var ama üstteki yaprakların sapı yoktur. Çiçekleri beyaz veya krem renginde,
ana ve yan sapların ucunda birleşik şemsiye şeklinde görünmektedir. Bu bitkinin tozlanması
arılarla yapılmaktadır. Meyvesi kotiledondur (Kafi, 2008). Dünya üzerinde dağılım açısından
Asya kıtasının sıcak bölgeleri, Avrupa, İran’ın güneyi ve Afrika’da yetiştirilmektedir. İran’da
Frenk kimyonun en önemli cinsi Bunium persicum’dur. Dağlık yerlerde (1710–3500 m
yükseklikte) yetişmektedir. İran’da Frenk kimyon yabani olarak Semnan, Ghazvin, Hormozgan,
Horasan, Yazd, Fars, Markazi, Kerman illerinin dağlarında görünmektedir (Rahimian, 2000).
Materyal ve Yöntem
Kimyonun Büyüme Ortamı: Kimyon için en uygun gelişme ortamı ılıman bölgedir. Bu
bitkinin sıcaklık isteği 9–26°C’dir ve kimyonun tarımı yapılan bölgelerde kış aylarının sonunda
ve Baharın ilk ayları bu sıcaklıklar temin edilmektedir. İran ülkesinin birçok yerinde kimyonun
iklim istekleri için uygundur ama İran’ın kuzey bölgelerinde kimyon tarımı için sınırlayıcı
faktör yüksek nispi nem olduğunu için, çeşitli mantarların gelişimi görünmektedir ve kimyon
tarımının sınırlanması Kerman, İsfahan ve Horasan illerine bu durumdan kaynaklanmaktadır
(Kafi, 2008; Rahimian, 2000).
Sıcaklık İsteği: Ilıman bölgelerin sıcaklığı kimyonun tarımı için uygundur.
Araştırmaların sonucuna göre kimyonun tohumu sıcaklık sıfırın altında olduğu zaman
çimlenmemektedir (Kafi, 2008).
Toprak İsteği: Kimyonun fidesi hassas ve güçsüzdür, çimlenmesi ağır topraklarda
özellikle kaymak tabaka bağlanması durumda çok zor olur. Bu yüzden kumlu–tınlı topraklar
kimyonun ekimi için tavsiye edilmektedir. Ayrıca yeterli havalandırma ve toprağın bol
oksijenlenmesi bu bitkinin ekimi için önerilir. Toprağın pH’sı 4–8 arasında olmalıdır (Kafi,
2008).
Işık isteği: Kimyon ince yaprakları nedeniyle az oranda güneşin ışığından
yararlanmaktadır, bu yüzden bu bitkide gölgelenme ve ışık için rekabet görünmemektedir. Kuru
ve güneşli günler, bitkinin mantar hastalıklardan korunmasını için uygun ortam sağlanmaktadır
(Kafi, 2008).
Ekim Nöbeti: Kimyonu buğday, pamuk, mısır, nadastan sonra ekimi yapılır. Kimyonun
hasatından sonra tarlada yem mısır, sorgom, soya, havuç, darı ve susamın ekimi uygundur
(Kafi, 2008).
Gübreleme: Azot, fosfor ve Potasyum tarla bitkilerinin en çok kullanılan gübrelerinden
sayılır. Kimyonun gübre ihtiyacı azdır ve toprağın verimliliği bitkinin ihtiyacı olan gübreyi
seçmektedir. Genelde sırayla dekara 30–60–30 kg saf Azot–Fosfor–Potasyom tavsiye
edilmektedir (Kafi, 2008; Rahimian, 2000).
Kimyonun Ekimi: Toprak ve tohum yatağının hazırlamasının amacı, bitki gelişimine
uygun şartları sağlamaktır. Toprak işlenmesi ekilen tohumun daha rahat çimlenmesini sağlamak
amacı ile yapılır. Tohum yatağını hazırlamak için sonbaharın başında hayvan gübresini
ekledikten sonra toprağın iyice işlenmesi gerekmektedir. Toprağın iyice ufalanması gerekir
böylece toprakla tohum iyice birbirine yapıştıktan sonra çimlenmesi daha çabuk yapılır, çünkü
kimyonun çimleri çok güçsüzdür ve toprak sıkışması ve kaymak tabaka bağlamasına çok
hassastır. Ayrıca toprak yüzeyinde oluşan sıkışma, küçük tohumlu bitkiler için nemi içinde
tutması nedeniyle yararlıdır ve bitkinin toprakta daha iyi durmasını sağlayacaktır. Böylece
dayanıklılığı sağlamak, daha az tohum kullanmak ve toprağın rutubetini korumak amacı ile
toprağın üst tabakasının sıkıştırmasında fayda vardır (Aminpour, 2010; Rahimian, 2000).
Ekim İçin Tohum Hazırlanması: Ekim’den önce kimyon tohumlarının daha iyi
çimlenmesi için 24–36 saat akan su altında tutulması gerekir, böylece tohum kabuğunda
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çimlenmeyi önleyen faktörler çözülmektedir. Fuzaryum ve Blayt hastalıkları olan bölgelerde
sağlıklı ve fungusitlerle dezenfekte olan tohumların kullanılması tavsiye edilmektedir
(Aminpour, 2010; Rahimian, 2000).
Ekim Tarihi: Kimyonun iklim koşullarına özellikle fotoperiod ve sıcaklığa hassas olması
nedeniyle bitkinin ekim zamanı otsu gelişimi ve dallanması için uygun olmalıdır. Erken ekimde
kimyon generatif dönemini doğal şekilde geçirebilmektedir ve yeterli gelişim ve uygun
dallanması olur ve sonuçta yüksek verim elde edilir ama geç yapılan ekimde generatif dönem
doğal şeklinde geçmemektedir. Bu yüzden sıcak bölgede kimyon ekimi kışlık olarak
yapılmaktadır, ayrıca kimyonun kışlık ekiminde verim yüksektir (Aminpour, 2010).
Ekim: Kimyonun ekimi serpme veya sıraya ekim şeklinde yapılmaktadır. Son yıllara
kadar kimyon kuru tarım şeklinde ekimi yapılmıştır, ama şimdi sulu tarımı yapılmaktadır. Kuru
tarımda uygun zamanda tohum tarlaya serpilir ve toprakla kapattıktan sonra, merdane tohum
yatağının üzerinden geçirilir. Sulu tarımda tohum, hayvan gübresi karışımı olan toprağa serpilir
sonra tohum yüzeyi kapatılır ve merdane üzerinden geçirilir (Aminpour, 2010).
Kimyonun Hastalıkları: Kimyonun optimum şartlarda üretiminin engellerinden
özellikle yağmurlu senelerde, kimyonun hastalıklara bulaşmasıdır. Araştırmaların sonucuna
göre dünya üzerinde kimyon’un 3 mantarlı hastalığı (Fusarium oxysporum, Erysiphe polygoni,
Alternaria burnsii) tanımlamaktadır. İran’da Fusarium oxysporum ve Alternaria burnsii
hastalıkları kimyonda önem taşımaktadır (Kafi, 2008).
Hastalıklarla Mücadele: Ekim nöbeti, Hasattan sonra bitki kalıntılarını tarla dışında
imha etmek, Hastalığın başlangıcında hasta bitkileri tarladan uzaklaştırmak, Tohumları
sterilizasyon yapmak kimyon hastalıklarının mücadelesinden sayılmaktadır (Kafi, 2008).
Hasat Zamanı: Kimyonun hasadı farklı bölgelerde genelde baharda Mayıs–Haziran
ayları arasında iklim koşullarına göre yapılmaktadır. Tohum dökülmesini engellemek amacı ile
çalılar sarı renge dönüştüğü zaman, el ve orakla hasadı yapılmaktadır. Hasattan sonra
küflenmeyi önlemek için ve çalının iyice kuruması için havalandırılması gerekmektedir.
Kuruduktan sonra sopa veya özel çengeller ile tohum çalıdan ayrılır, böylece ilk ayıklaması
yapılır ve çuvalların içine dökülür ve depoya gönderilir (Aminpour, 2010).
Kimyonun Kullanımı ve Tıbbi Değeri: Kimyon tohumu ve samanı, ilaç, gıda, kozmetik
ve sabun yapımında kullanılmaktadır. Birçok bitkisel gıdalarda kimyon tat ve aroma vererek bir
önemli baharat bileşenidir. Karbonhidratlı gıdalarda, örneğin ekmek, pilav ve patateste kimyon
tatlandırıcı olarak kullanılır. İran’da kimyondan geleneksel yemeklerin yapımında
kullanılmaktadır. Kimyon kozmetik ve parfümeri sanayinde de kullanılır. Kimyon Gıda
yönünden İran mutfağında (sınırlı) ve Meksika’da tüketilmektedir. Kuru pastalarda, ekmek ve
bazı peynirlerin içinde kullanılmaktadır. Hollanda’da bazı içeceklerde aroma vermek amacı ile
ve peynir yapımında kullanılmaktadır. Hindistan’da önemli bir baharat sayılır, Orta ve Güney
Amerika’da geleneksel yemeklerde hoş bir koku vermek amacı ile ayrıca birçok yemeğin
yapımında kullanılmaktadır. Kimyonun esansından konserve, içecek sanayinde ve sınırlı olarak
parfüm, şampuan ve sabun yapımında da kullanılır (Sormaghi, 2008). Tıbbi değerine bakacak
olursak, gaz giderici, mide rahatsızlıklarının gidermesinde, iştah açıcı, anti mikrobiyel etkisi
vardır, Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. İdrar söktürücüdür. Yemekten önce
kimyonla sirkeli suyun karışımı iştah açmasına yardımcıdır. Geleneksel tıpta burun kanamasını
önlemek için sıcak suda bekletilmiş kimyonu burun içine alması ve kaç dakika beklemesi
kanamayı önlemekte yardımcı olur. Gözde oluşan iltihaplarda, suda bekletilen kimyon ve
kimyon taneleri alındıktan sonra gözün yıkanması iltihabın giderilmesinde yardımcı olmaktadır.
Kimyon küspesi fiber ve proteinli bileşenler nedeniyle hayvan yeminde çok önemli yer
kapsamaktadır ve hayvanlarda süt oranını arttırır (Sormaghi, 2008).
Kimyonun Esansı: Kimyonun esans meyvede küçük gözeneklerin içinde bulunur.
Kimyon Esansındaki Kimyasal Bileşenler: Kumin aldeid: Kimyon esansındaki ana
bileşenidir ve esansın %63’ünü içermektedir. Hasattan sonra taze tohumdan alınan esansın
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içerisinde yüksek oranda kumin aldeid bulunmaktadır. Kimyon esansının anti oksidan özelliği
kumin aldeid bileşeni içindir (Zargari, 2007).
Diğer Kimyasal Bileşenler: Beta pinen, Parasimen, Kuminil alkol.
Kimyon Esansının Ekstraksiyon Yöntemleri: Damıtma Ekstraksiyonu, Çözücülerle
Ekstraksiyon, CO2 ile Ekstraksiyon, Fiziksel ve Mekanik yöntemlerle Ekstraksiyon
yapılmaktadır (Zargari, 2007).
Frenk Kimyonun Ekolojik İhtiyacı: Gölge olan bölgeleri sever ve daha çok başka
bitkilerin gölgesinde, eğimli ve az güneş alan yerlerde görünmektedir. Kumlu ve kumlu tınlı
toprakları sever. Frenk kimyonun tohumları 7–9°C arasında çimlenebilmektedir. Bu bitki
gelişme döneminde çok sıcak hava ortamına ihtiyacı yoktur. Optimum sıcaklık isteği
çiçeklenme ve tohum oluşturması için 16–20°C arasındadır. pH’sı 4.5–8 olan topraklarda
görünmektedir. Frenk kimyonun yetiştirildiği bölgeler yıllık yağış 300 mm üzerindedir ve bu
bitki gelişme döneminde fazla suya ihtiyacı vardır, bu dönem içerisinde bitki fazla su almazsa,
ikinci senede tohum vermemektedir. Bitkinin en fazla su isteği sapa kalkma ve çiçeklenme
dönemleridir. Mineral maddeler bu bölgede %1.5–2.2 oranındadır (Kafi, 2008).
Toprak Hazırlığı: Frenk kimyon nemli ve yumuşak topraklara ihtiyacı vardır.
Sonbaharda derin toprak işlemesi ve ekimden önce toprak gübresinin verilmesi bu bitki için
önemlidir. Bu yüzden sonbaharda toprak hazırlığı ile birlikte 50–70 kg/ha fosforlu gübre, 50–80
kg
/ha potasyumlu gübre toprağa verilmektedir. Bahar’ın ilk günlerinde kaymak tabaka
kırmasından sonra 50–60 kg/ha azot gübresi kullanılır ve toprak tamamen tohum ekimi için
hazırlanır. Toprağın üst tabakası tohumların küçük olduğu için ufalanmalıdır (Kafi, 2008).
Ekim Tarihi: Bu bitkinin uygun zamanda ekilmesi verim üzerinde etkisi vardır. Bazı
ülkelerde Frenk kimyonu genellikle yazın başında veya sonlarına doğru ekimi yapılmaktadır.
Ama baharın ilk ayı (kışın son günleri) Frenk kimyonun ekimi için daha uygundur. Ekimde
gecikme yapılırsa, ekimin ilk senesinde tepe yapraklar normal gelişimini yapamamaktadır ve bu
durumda elde edilen ürün iyice azalır (Kafi, 2008).
Ekim: Frenk kimyonun ekimi, ekim şekline de (tek veya karışık ekim) bağlıdır. Eğer
Frenk kimyonun ekimi tek bitki olarak veya başka bitkilerle karışık şekilde (iki yıllık bitki)
ekimi yapılırsa, sıra arası mesafe 30–40 cm arasında uygundur veya sıra üzerinde bir metrede
80–100 adet tohumun ekimi de uygun olabilir. Bu durumda dekara 10–12 kg tohuma ihtiyaç
vardır. Tek yıllık Frenk kimyonun ekimi için sıra arası mesafe 20–25 cm’dir. Her metrede iki
yıllık Frenk kimyonu için gereken tohum aynı oranda tek yıllık bitkinin ekimi için uygundur.
Ekim derinliği 2 cm olmalıdır ve daha derine ekilirse bitkiler, homojen çıkmamaktadır. Eğer
Frenk kimyon başka bitki ile (Dereotu) karışık olarak ekilirse, ekim iki dönemde yapılmalıdır.
Birinci dönemde dereotunun ekimi yapılmalıdır ve ondan sonra iki yıllık Frenk kimyon ekilir.
Dere otu için sıra arası mesafe 20 cm ve dekara 10–15 kg tohumu ekim için gerekmektedir ve
ondan sonrada Frenk kimyon 45–50 cm sıra arası mesafe ile dekara 8–10 kg tohum
kullanılmaktadır (Kafi, 2008).
Bakım: Son baharda toprak hazırlığı, gübreleme ve birinci senede yabancı otlarla
kimyasal ve mekanik olarak mücadele önemlidir. Sıralar arasında çapalama, yabancı otları
ortadan kaldırır ve toprakta havalandırma yapılır. Ekimin ikinci senesinde yabancı otlarla
kimyasal mücadele yapılır ve hastalıklarına karşı ilaçlama yapılır. İkinci senenin bahar
mevsiminde’de çapalama yabancı otların alması için yapılmalıdır, ayrıca tane verimi’nin
yükselmesinde etkisi vardır. Eğer Frenk kimyonu başka tek yıllık bitkilerle karışık olarak
ekilirse, çapalama’nın yapılması hasattan sonra önemlidir (Kafi, 2008).
Hasat: Küçük alanlarda Frenk kimyonun hasatı elle yapılmaktadır ve bunun aksine
büyük alanlarda hasat makine ile yapılır. İki yıllık Frenk kimyonun hasatı iki dönemde
yapılmaktadır, birinci dönem meyvenin oluşumundan başlamaktadır, bu dönemde çiçekli saplar
özel makine ile hasat edilmektedir ve 5–6 gün açık havada bekletiyorlar. İkinci dönemde son
hasat yapılır, sabah erkenden veya öğleden sonra hasat için uygun bir zamandır. Eğer hava
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yağmurlu olursa, hasat iki dönemde yapılamaz, çünkü ürün hasattan sonra açık havada olması
nedeniyle hasar görebilir, bu yüzden hasat bir dönemde yapılması daha uygundur. Hasattan
sonra tohumlar kurutulur. Kurutma işlemi elektrikli kurutucular veya açık alanda yapılmaktadır.
Kurutmadan sonra tohumlar temizlenip ambalajlanır. Eğer tohumlar iyice kurumadıysa içinde
mantar oluşmaktadır ve küflenir ve kullanışsız hale gelir. Tek yıllık frenk kimyonun tohumlar
olgunlaştığı zaman havaya uçabilmektedir, bu yüzden hasattın tek dönemde yapılması tavsiye
edilmektedir. Hasatta Frenk kimyonuna benzer başka yabancı otların tohumu kesinlikle
karışmamalıdır çünkü ayırması çok zordur. Frenk kimyonun verimi çok farklıdır. Bu bitkinin
verimi hava koşullarına ve gelişme devresinde bakım işlerine bağlıdır. Tek yıllık Frenk
kimyonun verimi dekara 1–1.6 ton ve iki yıllık Frenk kimyonun verimi dekara 0.5–1.9 ton
bildirilmektedir (Sormaghi, 2008).
Frenk Kimyonun Etken Maddeleri: Frenk kimyonun esansı destilsyon yöntemi ile elde
edilmektedir. Frenk kimyonun tohumları %3.5–9 esans içermektedir. Frenk kimyonun esansını
oluşturan en önemli bileşenler; P–simen, Cumin aldeid, γ terpinen, α pinen, β pinen, α terpinen
ve limonen. Frenk kimyonun esansını içeren maddeler: Di hydro karon, Flandron, Formik asit,
Asetik asit, mono terpen, keton, demir, rezin, kalsiyum, niyasin, Aloron, kalvakrol, tanen, yağlı
maddeler, musilaj ve şeker (Sormaghi, 2008).
Kimyasal Bileşenler: Proteinli maddeler: %18.9–21.3, Yağlı maddeler: %9.95–22.14,
Uçucu esanslar: %4.10–5.85, Kül oranı %6.07–7.49, Carvon oranı %56–58.9.
Kullanım Şekli: Demleme olarak meyvesi kullanılmaktadır.
5–10 g Frenk kimyon + Rezene + Kişniş + Dereotu + Anason = Kabız giderici,
Hazımsızlıkta, Spasm giderici, Sakinleştirici, Süt çoğaltımında kullanılmaktadır.
Frenk kimyonun demlemesi ile Mentha polegium (Amerikan yarpuzu) bitkisi Kabız
giderici ve İshal giderici etkiye sahiptir.
Frenk kimyonun tozu yara üzerine dökülürse kanamayı durdurur.
Frenk kimyonun suyu balla karışımında köpek ısırmasından oluşan yaranın iyileşmesinde
etkilidir (Sormaghi, 2008).
Yan Etkileri: Akciğer, Böbrek ve sıcak huylu kişiler için zararlıdır. Frenk kimyonun
kullanımında fazla ilerlemeler sıcak temperli olduğu için ürtiker oluşumuna neden olmaktadır.
Ayrıca tiroit salgısının çoğalmasında ve ondan oluşan zayıflıkta etkisi vardır.
Tıbbi kullanımı: Bu bitkinin en önemli etkisi sıcak ve kuru doğasıdır. Frenk kimyon
vücutta güçlendirici etkiye sahiptir ve sindirim sistemindeki olan rahatsızlıkların (İştah açıcı,
Gaz giderici, Anti spazm, Kabız giderici) tedavisinde kullanılmaktadır. Frenk kimyonun tohumu
veya bu bitkinin yağının kullanılması kişilerde olan hazımsızlığın gidermesinde
yararlanmaktadır. Bu bitki vücutta dezenfekte edici etkiye sahiptir. Bebeklerin karnında oluşan
sancıların gidermesinde yardımcı olabilir. Veterinerlikte hayvanların iştahsızlığına, sütlerinin
azalmasına karşı ve anti spazm etkisi ile iyi gelmektedir. Frenk kimyon ağrı kesici etkiye
sahiptir. Mide kaslarında oluşan spazma karşı etkisi vardır. Bu bitkinin tütsülemenin kullanımı
göz akıntısını gidermektedir. Frenk kimyon epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
Bronşit hastalığında Frenk kimyonun demlemesinden yararlanır. Gıdalarda kullanılan
baklagillerin karında oluşan gaz etkisinin azaltması için yemeğe Frenk kimyon ilave edilebilir.
Frenk kimyonun demlemesi veya tohumlarını direk çiğnenmesi iştahsızlıkta ve bağırsakta
oluşan sancıların gidermesinde kullanılmaktadır. Araştırmaların sonucuna göre bu bitki kurt
düşürücü, kas gevşetici ve anti kanser etkiye de sahiptir (Sormaghi, 2008).
Kimyonun Ekonomik Değeri: İran’da kimyon bitkisi en önemli kültüre alınmış tıbbi
bitki olarak tanımlanmaktadır. Bu bitki İran’da Horasan, Doğu Azerbaycan, Yazd, Semnan,
İsfahan ve Kerman illerinde yetiştirilmektedir. Kimyon düşük verim alınmasının aksine
ekonomik değeri yüksektir. Bu ürünün değeri sadece ülke ekonomisine döviz geliri açısından
önemli değil, belki işgücü için de önemlidir, çünkü yaklaşık bir dönüm kimyon ekimi için,
günlük 35 işçi ihtiyacı gerekmektedir (Kashfi, 2010).
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Dünya Üzerinde Kimyonun Üretimini yapan Diğer Ülkeler: Kimyonun üretimini
yapan diğer önemli ülkeler sırayla, Hindistan, Türkiye, Suriye, Pakistan ve Mısır’dır. Hindistan
ve Pakistan ülkeleri yüksek üretimlerinin yanında üretimlerinin önemli tüketicilerinden
sayılırlar. Bu arada İran, Türkiye ve Suriye ülkeleri üretimlerinin büyük kısmını ihraç
etmektedirler (Kashfi, 2010).
İran’da Kimyonun Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi. Son yıllarda bu bitkinin kuru ve
sulu tarımı artan büyüme göstermektedir. Kimyonun sulu tarımı yapan bölgeler 1984–1999
yılları arasında 4.3 kata çıkmıştır ve 2001 yılında kimyonun sulu ekim alanı 16.253 hektar
olmuştur. Kuru tarımda da benzer durum görünmektedir, öyle ki geçtiğimiz 15 yıl içerisinde
9515 hektardan, 47665 hektara yükselmektedir. Buna rağmen 1993 yılında 99860 hektar ile
kuru tarımda en yüksek ekim alanı ve 1995 yılında 3811 hektar ile en düşük ekim alanını
kapsamaktadır. Kimyonun verim ortalaması yıllar içerisinde farklıdır ve hava koşullarına göre
değişmektedir, ayrıca yıllar içerisinde kimyonun kuru tarım verimi 104.2–412.8 kg/ha arasında
değişmektedir. Sulu tarım verimi de kuru tarım verimi gibi farklı yıllar içerisinde değişmektedir
ve 243.8–837 kg/da arasındadır ve bu durum verimin bağımlılığını hava koşullarına
göstermektedir (Kashfi, 2010).
Kimyonun İhracatı: Kimyon tarımında ihtiyacı olan özel ekolojik koşulları için
dünyanın bazı bölgelerinde yetiştirilmektedir. Kimyonun ihracatını yapan önemli ülkeler
Hindistan, İran, Endonezya ve Lübnan ülkeleri başta olmak üzere Türkiye, Mısır, Arjantin ve
Meksika ülkeleri de kimyon ihracatını yapmaktadırlar. Her yıl İran’da kimyon üretiminin bir
kısmı çeşitli ülkelere ihracatı yapılmaktadır. İran 1960 yılına kadar dünyanın en büyük kimyon
ihracatı yapan ülke sayılıyordu, ama 1970 yılında 4. sıraya düşmektedir. 1996 yılında Ukrayna,
Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Pakistan ülkeleri İran’ın kimyon ihracatının hedef
pazarlarından olmuştur. Kimyonun ithalatı yapan ülkeler 1996 yılında 19 ülkeden, 1997 yılında
15 ülkeye düşüş yapmaktadır. Buna rağmen 1997 yılında, İran kimyonun %73 ithalatı, Ukrayna
ülkesine aittir. 2000 yılında Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Japonya, İngiltere ve
Almanya ülkeleri İran’dan kimyon ithalatını yapmışlardır. Araştırmaların sonucuna göre
Avrupa Birleşik pazarından İran’ın payı %32.3’dür ve bu oran ihracattaki izin sınırlamalarının
giderilmesi ile %45’e kadar yükselmektedir (Kashfi, 2010).
Tartışma ve Sonuç
Geçtiğimiz yıllarda İran kimyon ihracatının durgunlaşma nedenlerinden alttaki durumlar
sayılabilmektedir:
 İhracat oranının dengesizliği ile yerli üretimin enflasyon ve maliyet ile karşılaştırılması.
 Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’nün Kimyon kalitesi üzerinde tam
kontrol edilmemesi
 Kimyonun düzgün hazırlanmaması ve başarısız paketleme uluslararası sınıflandırma
ilkelerine göre hijyenik olmaması ve tüketici tercihlerine uymaması
 Üreticileri ve ihracatçıları teşvik etmek ve desteklemek için kapsamlı ve etkili reklam
olmaması
 Genellikle daha gelişmiş ve yeni rakiplerin ortaya çıkması
 İhracat sorunları konusunda bilgisiz ihracatçılar (Kashfi,2010).
İran’ın farklı illerinde kimyonun biyoçeşitliliği (Bagheri, 2008; Kuchaki, 2003)
İller
Doğu Azerbaycan
Horasan
Semnan
Tahran

Kimyonun
İl içerisinde ekim alanın yüzdesi
ekim alanı (ha)
toplam ekim alanına göre
224.0
1.98
621.84
2.79
692.5
2.65
610.0
2.0
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İl içerisinde tıbbi bitkilerin ekim alanının
yüzdesi toplam ekim alanına göre
0.42
6.8
4.75
Az

İran’da yetiştirilen bazı önemli tıbbi ve aromatik bitkiler (Bagheri, 2008; Kuchaki,2003)
Bitki türlerinin
latincesi
Crocus sativus
Cuminum cyminum
Rosa damascena
Matricaria recutita
Berberis vulgaris

Ekim Ülkede tıbbi bitkilerin ekim
alanı
alanının yüzdesi toplam
(ha)
ekim alanına göre
3144
18.8
428
25.7
338
21.0
225
0.01
591
3.55

Ülkede ekim alanın
yüzdesi toplam ekim
alanına göre
0.16
0.22
0.01
az
0.03

Önemli yetiştirilmesi yapılan
iller
Horasan
Horasan–Doğu Azerbaycan
İsfahan–Fars
Tahran–Horasan
Horasan
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Rhodeodendron luteum Sweet (Sarı Orman Gülü) Çiçeklerinden Pilot
Ölçekte Uçucu Yağ Eldesi ve Kimyasal Kompozisyonunun İncelenmesi
Mehmet Kenar
BİOMESİ Biyoargoteknoloji AR–GE, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi, Çukurova Teknokent
Z–11, 01130 Sarıçam/Adana
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Özet
Bu çalışmada Giresun’un, Bektaş yaylasından toplatılan Rhodeodendron luteum Sweet (Ericaceae)
yaş çiçeklerinden pilot ölçekli hidro distilasyon sistemi kullanılarak uçucu yağ eldesi ve kimyasal
kompozisyonu araştırılmıştır. Pilot ölçekte hidro distilasyonla elde edilen uçucu yağın verim ve uçucu
karakterdeki bileşikleri GC–MS ile analiz edilerek belirlenmiştir. Çalışma sonucunda başlıca α–Pinene,
(E)–β–Ocimene, β–Caryophyllene, Methyl eugenol maddeleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rhodeodendron luteum, hidrodistilasyon, β–Caryophyllene
The Investigation of Chemical Composition of Rhodeodendron Luteum Sweet and Essential Oil
Obtained From the Flowers on a Pilot Scale
Abstract
In this study, essential oil yield and essential oil composition of Rhodeodendron luteum Sweet
(Ericaceae) wet flowers collected from the Bektaş of Giresun were investigated by hydro distillation
systems of pilot scale. Essential oil yield and volatile components obtained from hydro distillation
systems of pilot scale were determined by GC–MS analysis. In the result of this study, primarily α–
Pinene, (E)–β–Ocimene, β–Caryophyllene, Methyl eugenol components were determined.
Keywords: Rhodeodendron luteum, hydrodistillation, β–Caryophyllene

Giriş
Ormangülleri (Rhododendron L.) bitki sistematiğinde Bicornes takımının–Ericaceas
familyasında yer alır. Söz konusu familyanın dört alt familyasından biri olan Rhododendroideae
alt familyasının beş cinsi ve bu cinslerin de yüzlerce taksonları vardır. Rhododendron bu cinsler
içinde en önemlisidir. Çoğunlukla herdem yeşil ve bazı taksonları yazın yeşil çalı halinde olan
Ormangüllerinin 600’den fazla türü, çeşitli varyete ve formları vardır. Kuzey Yarı Kürenin serin
ve ılıman bölgelerinde ve çoğunlukla bol yağışlı ve nemli dağlık yerlerinde yayılmışlardır.
Türkiye dışındaki ülkelerde genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilirler. Bu amaçla ana türler ıslah
edilerek yeni yeni hibritler elde edilmektedir. Ormangülünün Türkiye’de doğal olarak yetişen
beş türü vardır. Bunlar; Mor Çiçekli Ormangülü (Rhododendron ponticum L.), Sarı Çiçekli
Ormangülü (Rhododendron luteum Sweet), Kafkas Ormangülü (Rhododendron caucasicum
Pall.), Rhododendron smirnowi Trautv. ve Rhododendron ungernii Trautv (Kayacık, 1975).
Sarı çiçekli ormangülü (Rhododendron luteum Sweet), yaprak döken, 4 m’ye kadar
boylanabilen çalı şeklindeki bir bitkidir. İbreli, yaprak döken ormanlar ile eğimli çayırlık
alanlarda yetişmektedir. Yapraklar, yumurta ya da ters kılıç şeklinde, Ekim–Eylül ayları
arasında açılan çiçekler bol nektarlı ve sarı renklidir. Yapraklar, nektar ve polenleri toksin
içermektedir. Ülkemizde Çanakkale, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize ve
Balıkesir illerinde deniz seviyesinden 2200 m’ye kadar olan yüksekliklerde doğal yayılış
göstermektedir (Davis, 1978).
R. luteum yaprakları ve çiçekleri andromedotoxin gibi zehirli maddeler içerir. Koyun ve
keçiler genç sürgünler ve çiçekler ile beslendiğinde zehirlenirler. Sarı orman gülünden yapılan
balların (deli bal) zehirli olmasını andromedotoxin den kaynaklanmaktadır. Bu bal içerisinde
tanen, erikolin ve andromedol gibi maddeler içermesi sebebiyle çok tüketilmesi öldürücü
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olabilir. Bitki diüretik ve romatizma ağrıları için kullanılmasına rağmen andromedol türevleri
den dolayı zehirleyebilir. R. luteum yaprakları kaynatılarak hazırlanan suyu Giresun (dereli,
çalca, eğriambar)’da ayak mantarlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca R. luteum çiçekleri
süs olarak kullanılmaktadır. (Baytop, 1984; Baytop, 1991; Zeybek, 1994; Acartürk, 1997;
Tuzlacı, 2006)
Sarı çiçekli ormangülü (Rhododendron luteum Sweet), çiçeklerinin uçucu bileşenleri
üzerine yapılan çalışmalar ekonomik olarak değerlendirilebilmesi pilot ölçekte elde edilmesi ve
uçucu yağ bileşenlerindeki değişimin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal
Bitki Örneklerinin Toplanması
Rhododendron luteum Sweet (Sarı orman gülü) çiçekleri Haziran 2013’de Giresun’un
Bulancak ilçesinin Bektaş yaylasından 2200 m yükseklikten toplatılmıştır. Toplanan çiçekler
aynı gün içerisinde pilot ölçekli distilasyon sisteminde uçucu bileşenleri alınmak üzere hazır
hale getirilmiştir.
Yöntem
Uçucu Yağın Elde Edilmesi
Krom distilasyon kazanının içerisine 100 kg sarı orman gülü çiçeği yerleştirilir. Daha
sonra 300 kg temiz su konulur. Buhar ile 4 saat kaynatılarak distilasyon işlemi başlatılır.
Kaynama ile birlikte buharlaşan sarı orman gülü yağlı su soğutma sisteminde yoğunlaşarak sarı
orman gülü yağlı 100 kg su toplanır. Sarı orman gülü yağlı 100 kg su buhar yardımıyla tekrar
distile edilerek su soğutma siteminde yoğunlaştırılarak sarı orman gülü yağı elde edilir. Sarı
orman güllü su florentina kabına gönderilerek su ile birbirinden ayrıştırılır. Yağ ayırıcıdan yağ
enjektör ile alınır.
Uçucu Yağın Kimyasal Analizi
Uçucu yağın kimyasal analizi için 1 damla uçucu yağ örneği içerisine 1 ml n–hekzan
eklenerek vortekste karıştırılmıştır. Bu örnekler sonrasında enjektörle 1 µl alınarak GC–MS’e
enjekte edilmiştir. Araştırmada Agilent 6890 N GC ve Agilent 5975B VL MSD (GC–MS)
sistemi kullanıldı. DB–5 MS kolonu bulunan cihazın çalışma şartlarında taşıyıcı gaz olarak
helyum kullanılmıştır. Cihazın enjektör sıcaklığı 220°C, helyumun akış hızı 1.5 ml/dak, Kolon
fırını sıcaklığı 60°C’de 3 dk beklemeden sonra, dakikada 2°C artarak 220°C ve daha sonra
dakikada 2°C artarak 245°C 10 dakika beklenir. Daha sonra dakikada 4°C artışlarla 250°C ve
250°C 10 dakika beklenir. Uçucu yağın bileşenlerinin karakterizasyonu Nist ve Wiley
elektronik kütüphaneleri kullanılarak yapılmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Rhododendron luteum Sweet (Sarı orman gülü)’nün 4 saatlik pilot ölçekli su buharı
distilasyonu sonucunda %0.05 verim elde edilmiştir. Pilot ölçekte elde edilen uçucu yağ GC–
MS ile analiz edildi ve toplam 28 tane bileşen tanımlanmıştır. Bileşenlerin içerisindeki en
önemlileri trans–caryophyllene (%35,3), α–pinen (%8,4), trans beta–ocimene (%9,4), metil
benzoat (%6,7) olarak belirlenmiştir.
Taşdemir ve ark. (2003), R. luteum’un yaprak ve çiçekleri farklı çözücülerle ekstrakte
etmiş ve uçucu bileşenlerini araştırılmıştır. Hekzan ekstraktında %13,3 ethyl acetate %11,1 6–
methyl–5 hepten–2–one, kloroform ekstraktında ise %58,7 butanol, %17,1 benzyl alcohol,
%14,6 limonen ve %8,4 p–cymene tespit edilmiştir.
Alan ve ark. (2010), R. luteum’un çiçeklerinin taze çiçeklerinin uçucu bileşenlerini GC–
MS ile analiz etmişler ve çalışma sonucunda 34 tane bileşen tanımlamışlardır. Bu bileşenler
arasında en önemlileri β–caryophyllene (%34), methyl benzoate (%11,7), (E)–β–ocimene
(%10.4) ve α–pinene (%10.0) olarak tespit etmişlerdir.
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Usta ve ark. (2012), R. luteum’un uçucu yağ kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi
üzerine yaptıkları çalışmada. R. luteum’un uçucu yağında 64 bileşen tanımlamışlardır. Bu
bileşenlerin içerisinde en önemlileri α–cadinol (%8.9), δ–cadinene (%7.6), α–terpineol (%7.2),
benzyl salicylate (%6.2), α–muurolene (%4.1) and 1,6–germacradien–5b–ol (%3.4) olarak tespit
edilmiştir. Uçucu yağ Serratia marcescens, Enterococcus faecalis ve Staphylococcus aureus
etki gösterirken mantar ve mayalara karşı etki göstermediği tespit edilmiştir.
Yapılan pilot ölçekli distilasyonda elde edilen uçucu yağ bileşenlerinin diğer çalışmalarla
benzerlik gösterdiği farklı bileşiklerin tanımlanmasının bitkinin bulunduğu yerin yüksekliği,
elde edilme yöntemi gibi nedenlerden olduğu düşünülmektedir.
Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda R. luteum uçucu yağının biyoaktif özelliklerinin
aydınlatılması ile sanayiye yeni bir uçucu yağın kazandırılması açısından önemlidir.
Çizelge 1. Rhododendron luteum’un uçucu yağ kompozisyonu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RT
4.95
7.01
11.80
12.37
18.20
22.59
23.82
24.42
25.31
25.85
27.27
28.55
28.90
29.44
30.70
31.25
32.18
32.74
33.86
35.75
37.39
38.62
39.23
39.65
41.03
42.03
42.64
43.23

Bileşik
α–pinen
β–pinene
cis–ocimene
trans beta–ocimene
nonanol
Delta–elemen
α cubebone
β–bourbonene
Bornyl acetate
Metil benzoat
Trans–caryophyllene
Gamma–elemene
Aromadendrene
α–humulene
Germacrene–D
α–muurolene
Delta–cadinene
Anethol
Germacrene–B
α–calacorene
Methy eugenol
Ledol
Hexyl benzoat
Veridifloral
Trans–methly eugenol
α–copone
α–cadinol
Benzyl benzoat

% Miktarı
8,14
2,4
0,7
9,18
0,2
2,2
1,73
0,47
0,56
6,7
35,3
2,15
1,06
5,6
0,6
0,3
0,9
1,5
2,8
0,28
1,6
0,71
1,9
2,1
3,4
2,08
3,47
0,58
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Özet
Bu çalışma Batman ili ve çevresinde, bölge halkı için önemli yere sahip bazı faydalı bitkilerin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada; 2014 yılı Mart–Mayıs aylarında Batman merkez ve
ilçelerine gidilerek bu bitkileri toplayan kişilerle, bitkileri doğrudan doğadan toplayıp ve semt
pazarlarında satışa sunan kişilerle, bu bitkileri farklı amaçlar için doğrudan kullanan bölge halkı ve
aktarlarla yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgiler toplanmıştır. Bitki teşhisleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Fen–Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde yapılmıştır.
Çalışma sonucunda bölgede doğal olarak yetişen bu bitkilerin ekonomik açıdan önemi, yöresel ve
bilimsel isimleri, kullanım alanları, bitkisel özellikleri, tıbbi etkileri hakkında bilgi toplanarak
değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca yapılan gezi ve doğal yayılış alanlarının incelenmesi sonucu Allium
schoenoprasum, Anchusa azurea, Erumurus spectabilis, Gundeliae tournefortii L., Mentha longifolia,
Nasturtium officinale, Portulaca oleracea, Rheum ribes L., Rumex acetosa, Taraxacum officinale,
türlerinin Batman ili doğal florasında yoğunluk gösterdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Faydalı bitkiler, kullanım alanları, ekonomik değeri
Identification of Certain Naturally Growing Beneficial Plants and Determination of their
Usage Area in Batman Province
Abstract
This study was carried out to identify some certain beneficial plants having importance to local
community of Batman province and nearby vicinity. In the study, going to Batman Centre and its
provincial towns, information was collected by face to face conversing to people gathering them, and to
people collecting them and selling in district bazaars, and to local community directly utilizing these
plants for various aims and to herbalists from March to May in 2014. The identification of the plants was
conducted at Biology Department of Science and letters faculty of Van 100 th University.
In conclusion, evaluations were carried out by gathering information about the importance of these
naturally growing plants in the region in terms of economy, and their local and scientific names, and their
field of usage, and their plant characteristics, and their medical impacts. Furthermore, as a result of
investigation of their natural distribution areas and scientific trip to there, it was observed that species
such as Allium schoenoprasum, Anchusa azurea, Erumurus spectabilis, Gundeliae tournefortii L., Mentha
longifolia, Nasturtium officinale, Portulaca oleracea, Rheum ribes L., Rumex acetosa, Taraxacum
officinale display intensity in Batman province natural flora.
Key words: Beneficial plants, Usage areas, economical value

Giriş
İnsanoğlu var olduğundan beri doğal bitkileri kendi ihtiyaçları için (özellikle gıda,
hastalık tedavisi, alet ve ekipmanlar, imalat vs.) kullanmıştır. Bitkilerin çeşitli özellikleri, tıbbi
ve gıda olarak kullanılma bilgisi nesilden nesile aktarılmıştır (Lev ve Amar, 2000). Fakat bu
bilgi ve iletilme durma aşamasına gelmiştir. Bunun nedeni ise yaşlı ve genç nesil arasında her
zaman bilgi aktarımı olmayışından ileri gelmiştir (Anyinam, 1995; Özgen ve ark., 2004;
Ghorbani, 2005; Teklehaymanot ve ark., 2007).
Türkiye, bitki türlerinin çeşitliliği bakımından ılıman kuşak ülkeleri arasında eşsiz bir
konuma ve öneme sahiptir. Türkiye’de ekolojik koşulların farklılığı, çok zengin bir bitkisel
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çeşitliliğe sebep olmuştur. Türkiye, üç kıtanın birleşme noktasında yer almakta ve bu kıtalar
arasında doğal bir köprü görevi görmektedir. Bu nedenle de, Türkiye’nin bitki örtüsü içerisinde
bu üç kıtadan da bitki türlerine rastlamak mümkün olmaktadır. Bitki coğrafyası bakımından da
Avrupa–Sibirya, Akdeniz ve İran–Turan gibi üç ana bitki coğrafyası bölgesinin Türkiye
üzerinde bir arada olması ve dünyanın en önemli iki gen merkezinin çakıştığı bir yörede
bulunması da bitki türlerinin bu zenginliği ve gen merkezleri bakımından ilginçliğini
artırmaktadır. Türkiye’de bulunan bitki tür ve alttürlerinin 3200 kadarını yani yaklaşık olarak
%30’unu endemik bitkilerin oluşturduğu bildirilmektedir (Davıs, 1965–88; Asmaz, 1992;
Gemici ve Şık, 1992; Kence, 1992; Tan, 1992).
Çalışma alanı olarak bu bölgenin seçilmesinin nedenleri; daha önce çalışılmamış bir
bölge olması ve bu bölgede yetişen bitkilerin kullanım alanı ile ilgili bir çalışmanın olmayışı
şeklinde özetlenebilir.
Bu çalışma Batman ili ve çevresinde halk arasında kullanılan ve ekonomik öneme sahip
olan bitkilerin belirlenmesi, taranması ve toplanması amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmada öncelikle Batman yöresinde halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan
bitkiler, yöre halkı ve aktarlarla yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Elde edilen
bilgiler ışığında yöre halkının yardımlarıyla bitkilerin Batman yöresinde yetiştikleri yerler
saptanarak 2014 yılı Mart–Mayıs aylarında tarama ve toplama çalışmaları yürütülmüştür.
Araştırma boyunca karşılaşılan bitkilerin fotoğrafları çekilmiş ve bazı bitki materyalleri
toplanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen–Edebiyat Biyoloji bölümünde bitkiler teşhis
edilmiştir. Batman florasında bulunan bu bitkilerin listesi alfabetik sıraya göre verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Muhtelif dönemlerde yaptığımız envanter çalışmaları ile özellikle kırsal kesimde yaşayan
Batman halkının çevredeki bitkilerden ve bitkileri yakından tanıyan kişilerden çeşitli amaçlarla
yararlandığı belirlenmiştir. Bu bölge, bitkiler için uygun ekolojik koşullara sahip olması
nedeniyle ekonomik öneme sahip bitkiler bakımdan zengin bir floraya sahiptir.
Batman ili ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler tüketim olarak yöresel yemeklere
katılmakta, doğrudan kızartılarak yenilmekte, kurutulup kış aylarında baharat olarak
kullanılmakta yada doğrudan sebze olarak tüketilmektedir. Ayrıca bu bitkilerin tedavi edici
özelliklerinden de yararlanılmaktadır.
Araştırmanın yapıldığı dönem içinde doğal olarak toplanan ve piyasada satılan bazı
bitkilerin kg fiyatı olarak fiyatlarına (sirmo otu: 1.5–2.5 TL, çiriş 2–4 TL, kenger: 5 TL, uçkun:
3–5 TL, semiz otu: 1–2.5 TL, sığır dili: 1.5–2.5 TL) bakıldığında bu bitkilerin yöre halkı için ne
kadar önemli bir gelir kaynağı olduğu görülebilir.
Bu çalışmada bitkilerin yayılış durumu, ildeki tüketim oranı ve ekonomik değerleri göz
önüne alınarak sadece 10 bitki üzerinde durulmuştur. Araştırmada elde edilen bilgiler
sonucunda doğal olarak yetişen bu bitkilerin Batman florasında yoğun olarak bulunan bitkilerin
kullanım alanları, yöresel ve bilimsel isimleri, bitkisel özellikleri ve tıbbi etkileri hakkında
bilgiler aşağıda verilmiştir.
1–Allium schoenoprasum (Sirmo, Sirik, Sirim): Batman ili ve çevresindeki çayırlarda,
yamaçlarda daha çok nemli alanlarda yetişen 10–60 cm boyunda olan çok yıllık otsu bir bitkidir.
Toprak üstü aksamı kullanılır. Salatalara ve peynire katılmaktadır.
2–Anchusa azurea (Sığır dili, Guriz): Kırlarda, çayırlarda yetişen geniş ve yeşil yapraklı
bir bitkidir, yaprakları kullanılır. Bal şerbeti ile pişirilip içilirse öksürüğü keser, kalbi
kuvvetlendirir ve ferahlatır. Yaprakların suyu çıkartılıp diş etlerine sürüldüğünde diş eti
çekilmeleri ve diş eti iltahaplarını iyileştirir. Çocukların ağzında meydana gelen iltihaplarda çok
etkilidir (Anonim, 2014b).
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3–Erumurus spectabilis (Çiriş): Batman ili Gercüş ilçesinde taban suyu yüksek olan
yerlerde bol miktarda yetişmektedir. Nisan–Haziran aylarında toplanmaktadır. Genelde kızartma
olarak ya da yemeklere katılarak değerlendirilir. Çiriş bitkisinin faydalanılan kısımları kök,
rizom ve yapraklarıdır. Çok yıllık otsu bir bitkidir. Tıbbı etkisi: Çocuk düşürücü, idrar arttırıcı
ve yaraların tedavisinde kullanılmaktadır. Arap hekimleri, uyuz ve frengi hastalıklarının
tedavisinde bu bitkiden yararlanmışlardır. Ayrıca, köklerindeki sütten yapıştırıcı olarak ta
faydalanılmaktadır (Koç, 2002).
4–Gundeliae tournefortii L. (Kenger): Batman’ın yüksek kesimlerinde özellikle Sason
ilçesinde yaygınca bulunur. İlkbaharda toplanır. Peynire katılması yanında yemeklere de
katılmaktadır. Çok yıllık, 30–100 cm boylanan dikenli otsu bir bitkidir. Tıbbi etkisi: İştah açıcı
ve diş etlerini kuvvetlendirici, yorgunluk, böbrek ve mesane rahatsızlıklarını giderici, mide
asidini önleyici ayrıca çiçek ve yaprağı merhem şeklinde hazırlandığında yara iyileştirici etkiye
sahiptir (Koç, 2002).
5–Mentha longifolia (Nane, Punk, Yarpuz): Bölgedeki bütün dere, su kenarları ve
rutubetli yerlerde yetişir. Yeşil olarak toplanan yaprakları kurutularak peynire ve yemeklere
katılır. 30–90 cm boyunda çiçekleri erguvani renginde çok yıllık otsu bir bitkidir. Kokusu özel,
tadı baharlı ve serinleticidir. Tıbbi etkisi: Sinirsel kökenli mide bulantılarını kesici ve gaz
söktürücü olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999; İlisulu, 1992).
6–Nasturtium officinale (Su teresi, Tuzik): Bölgedeki bütün dere, su kenarlarında
yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi yeşil renkli, köşeli, parlak ve yatıktır. Boyu 30–40
cm kadardır. Yeşil olarak toplanan yaprakları yemeklerin yanında tüketilir. İçeriğinde; kükürtlü
bir glikozit, sabit yağ, A, C, D vitaminleri vardır. Sinirleri yatıştırır, idrar söktürür ve iştah açar
(Anonim, 2014a).
7–Portulaca oleracea (Semiz otu, Parpar): Batman ili ve çevresinde yaygın olarak
bulunan bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerinde yatık, yaprakları sapsız ve etlidir.
Kullanımı ıspanağa çok benzer. Çiğ olarak salatalara konur. Yoğurtlu olarak yenir. Ya da etli
yemeklerde veya böreklerde pişirilerek kullanılır. C vitamini ve demir bakımından zengindir.
Mide ve bağırsak kanamalarında, kanlı idrarda faydalıdır. Kanı temizler, vücuda serinlik verir.
Şeker hastalarının susuzluğunu giderir, zayıflamaya yardımcı ve uykusuzluğa faydalıdır
(Anonim, 2014b).
8–Rheum ribes L. (Uçkun, Işkın): Kayalık ve dağlık bölgelerde, özellikle Sason
ilçesinde yetişir. İlkbaharda fazla miktarda toplanmaktadır. Taze sebze olarak tüketilen bitki
bölgede dağ muzu olarak da adlandırılmaktadır. Çok yıllık 30–40 cm boylanan otsu bir bitkidir.
9–Rumex acetosella (Kuzu kulağı, Tırşok): Nemli ve gölge yerlerde kendiliğinden
yetişir. Çok yılık otsu bitkilerdir. Taze yaprakları salata veya yemeklerin yanında çiğ olarak
yenilir. Mide şişkinliğini giderir, egzamalar üzerine kompress yapılır (Anonim, 2014b).
10–Taraxacum officinale (Karahindiba): Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla
kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, çok yıllık sarı çiçekli otsu bir bitkidir.
Yaprakları salatalara katılıp yenir. Öz, sıvı ekstre, tentür ve infüzyon halinde kullanılır. Safra
akışını kolaylaştırıcı, kabızlığı giderici, kuvvetlendirici, temizleyici özelliklere sahiptir. Şeker
hastalığına iyi gelmektedir (Baytop, 1999).
Sonuç
Batman ili ve çevresinde faydalı bitkiler yönünden oldukça dikkate değer ve zengin bir
floraya sahiptir. Bu bitkilerin öncelikle korunmaya alınması, halk arasında bu bitkilerin
ekonomik önemleri konusunda farkındalık yaratması ve sürdürülebilir doğal bitki toplamaları
konularında eğitimin yaygınlaştırılması, bölgede hem biyolojik çeşitliliğin korunması ve hem de
köylülerine ek gelir kaynağı sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ekonomik
önemi yüksek olan ve sürdürülebilir doğal toplamalarla yeterince temin edilemeyen bitkilerin de
tarımının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekli ve uygun olacaktır.

402

Kaynaklar
Anonim, 2014a. www.bitkikurdu.com (Erişim Tarihi: 20.08.2014)
Anonim, 2014b. www.şifalibitkiler.gen.tr (Erişim Tarihi: 20.08.2014)
Anyinam, C., 1995. Ecology and Ethnomedicine: Exploring Links between Current
Environmental Crisis and Indigenous Medical Practices, Social Science and Medicine,
40:321–329
Asmaz, H., 1992. Biyolojik Zenginliklerimiz ve Koruma Stratejisi. Tarım ve Köy. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 74:7–10
Baytop, T., 1999. Türkiye’ de Bitkiler İle Tedavi Geçmişte ve Bugün, Baskı: II, Nobel Kitabevi
İstanbul
Davis, P. H., 1965–1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol: l–10
Gemici, Y. ve Şık, L., 1992. Türkiye Florasında Endemizm. Tarım ve Köy. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Dergisi, 74:11–12
Ghorbani, A., 2005. Studies on Pharmaceutical Ethnobotany in the Region of Turkmen Sahra,
North of Iran (Part 1): General Results. Journal of Ethnopharmacology, 102:58–68
İlisulu, K., 1992. İlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları:
1256, Ders Kitabı: 360
Kence, A., 1992. Biyolojik Zenginlikler Sorunlar ve Öneriler. Tarım ve Köy. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 74:13–16
Koç, H., 2002. ‘‘Bitkilerle Sağlıklı Yaşama’’ T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 2883, Yayın
Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi No: 373. Ankara
Lev, E. ve Amar, Z., 2000. Ethnopharmacological Survey of Traditional Drugs Sold in Israel at
The End of The 20th Century. Journal of Ethnopharmacology 72:191–205
Özgen, U., Kaya, Y. ve Coşkun, M., 2004. Ethnobotanical Studies in the Villages of the District
of Ilıca (Province Erzurum) Turkey. Economic Botany, 58(4):691–696
Tan, A., 1992. Türkiye’de Bitkisel Çeşitlilik, Endemik Tür Dağılımı ve Muhafazası. Tarım ve
Köy. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 74:22–24
Teklehaymanot, T., Giday, M., Mehdim, G. ve Yalemtsehay, M., 2007. Knowledge and Use of
Medicinal Plants by People Around Debre Libanos Monastery in Ethiopia, Journal of
Ethnopharmacology, 111:271–283

403

Meyve Türlerinin İnsan Sağlığı Bakımından Önemi ve Tıbbi Kullanımı
Melekber Sülüşoğlu¹–²–*, Aysun Çavuşoğlu¹–², Süleyman Erkal¹
¹Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, 41285 Kartepe/Kocaeli
²Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, 41380
İzmit/Kocaeli
*meleksl@kocaeli.edu.tr
Özet
Meyve türleri vitaminler, mineral ve fenolik maddeler, antioksidanlar açısından oldukça zengin
içeriklere sahip olup, bu özellikleri nedeniyle insan sağlığı ve beslenme açısından önem taşımaktadır.
Meyvelerin başta kanser olmak üzere, tansiyon, sindirim sistemi rahatsızlıkları, sakinleştirici, Parkinson
gibi birçok hastalıklara karşı geleneksel tıpta koruyucu etkileri bilinmekte, yıllardan bu yana halk
arasında değerlendirilmektedir. Meyveler sahip oldukları değerli bileşenlerle, vücutta kemik, diş ve kas
sisteminin gelişimini etkilemekte, büyüme ve gelişimde önem taşımaktadır. Çiğ ve işlenmiş olarak
tüketilmelerinin yanı sıra, kalp hastalıkları, tansiyon, böbrek rahatsızlıklarına karşı üretilen ilaçların ana
hammaddesi olarak ilaç sanayi açısından da vazgeçilmez kaynaklardır. Burada sunulan çalışmada,
ekonomik önem taşıyan ve yaygın üretimi olan meyve türlerinin yanı sıra, lokal olarak bilinirliği olup,
tüketilen, ancak giderek değer kazanan alternatif meyve türleri de tıbbi–aromatik özellikleri bakımından
ele alınmıştır. Derleme niteliğindeki çalışma kapsamında, meyvelerin tür bazında etken madde içerikleri,
geleneksel tıpta ve ilaç sanayi açısından kullanımları olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meyve, tıbbi ve aromatik özellikler, geleneksel tıp, ilaç sanayi
Importance of Fruit Species for Human Health and Medicinal Uses
Abstract
Fruit species contains vitamins, minerals and phenolic compounds. They are a good antioxidant
source so important for human nutrition and health. These valuable components affect the human
development and growth; have an important role in the development of bones, teeth and muscle system.
This property of the fruits has been known among the people and has been utilized for many years as a
provider of protective and healing traditional medicine. Fruits are consumed raw and processed and also
are indispensable for the pharmacological industry. Inspired by the traditional uses, fruit has been used as
material in the manufacture of many drugs. In the study has been reported some stone and pome fruits
species that have economic value and widespread production and also locally consumed but has an
increasing request species. Beside traditional use, pharmacological studies carried out on these fruit
species have been evaluated with positive and adverse effects and active material content have been
given.
Keywords: Fruit species, folk medicine, pharmacological studies, active compounds

Giriş
Meyveler insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli fitokimyasal bileşenlere sahiptir
ve miktarları meyve tür ve çeşidine, meyvenin olgunluk durumuna göre değişiklik
göstermektedir. İnsan sağlığına etkileri ve tıbbi amaçlarla kullanımı eski çağlardan beri bilinen
meyveler günlük beslenme rejiminde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde tıbbi tedavilerin
yanında tamamlayıcı olarak veya alternatif tıp olarak ilgi görmektedir. Meyvelerin en önemli
etkileri antioksidan olmalarıdır. İnsan vücudundaki antioksidanlar hücresel oksidasyonlar
sırasında açığa çıkan ve hücrelerdeki nükleik asit, mitekondri, protein ve enzimlere zarar veren
serbest radikallere karşı savunma sistemini oluşturmakta, hücreleri oksidatif stresten
korumaktadır. Serbest radikaller savunma sisteminin yetersiz kalması durumunda kanser,
alzheimer, parkinson, diyabet, miyokardiyal enfarktüs gibi birçok fizyolojik hastalık
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oluşabilmektedir. Tedavide kullanılan sentetik antioksidanlar bulunmaktadır ancak vücutta bir
takım yan etkiler oluşturabilmektedir (Rice–Evans, 2001; Liu, 2003). Doğal antioksidanlar olan
polifenoller birçok meyve türünde önemli miktarda bulunmakta, meyvelerce zengin bir
beslenme programı fizyolojik hastalıkların görülme riskini azaltabilmektedir. Glisemik indeksi
düşük beslenme programları son yıllarda fizyolojik rahatsızlıklardan korunmada ve sağlıklı bir
yaşam için önem kazanmıştır. Meyveler glisemik indeksi düşük, lif içeriği zengin iyi bir enerji
kaynağıdır (Çizelge 1). Farklı toplumlarda geleneklere dayalı tedavi amaçlı kullanımından yola
çıkılarak bir çok tıbbi ve farmakoloji çalışmada meyveler ana materyal olarak yer almıştır. Yine,
bakteri gruplarının mevcut antibiyotiklere direnç kazanması ilaç sektörünü yeni arayışlara itmiş,
meyve türleri yeni ilaçların geliştirilmesinde de kaynak olmuştur. Bunun sonucunda meyvelerin
bileşenlerinin tanımlanması ve etki mekanizmalarının aydınlatılabilmesi için yapılan çalışmalar
artmıştır. Derleme niteliğindeki bu makalede, üretimi yaygın olan ve geleneksel kullanımı olan
bazı yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinin etken madde içerikleri, geleneksel tıpta
kullanımı ve ilaç üretimine yönelik katkıları olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte
değerlendirilmiştir.
Çizelge 1. Bazı meyve türlerinin besin değerleri
Servis miktarı Glisemik
C vitamini
Lif içeriği (g)¹
(g)¹
indeks²
(mg)¹
Elma
125
38
5.7 mg
3.0
Ayva
92
<35
13.8
1.7
Armut
148
38
6.2
4.6
Kocayemiş
100
20
271.5³
–
Muşmula
–
–
5.054
–
Kiraz
100
22
7.0
2.1
Karayemiş
1005
–
2.1–4.15
0.44–0.855
Kayısı
155
56–69
35.0
3.1
Şeftali
175
42
11.6
2.6
Erik
165
39
15.7
2.3
¹Anonymous, 2014; ²Yılmaz, 2006; ³Vidrih ve ark., 2013; 4Nabavi ve ark.,
Reis Giada, 2013
Tür

Kalori¹

Toplam fenolik
(%mg)6
100,118,125
–
125

65
52.4
85.8
–
–
–
–
63.0
79
–
–
74.4
–
68.3
35, 53
75.9
73,88
2011; 5Çelik ve ark., 2011;

Sert Çekirdekli Meyve Türleri
Kiraz (Prunus avium L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Antosiyanin, flavonoidler, selenyum,
askorbik asit ve pantothenik asitçe zengin bir meyvedir (Sharma ve Sisodia, 2014).
Geleneksel tıpta kullanımı: Kansere, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu,
damarları daraltıcı, ağrı kesici, idrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı, bronşları açıcı ve
yaşlanmayı engelleyici etkileri ile bilinmektedir (Rivera ve ark., 2005; Ferretti ve ark., 2010).
Çekirdeği ve meyve sapı böbrek taşı ve iltihaplarına karşı kullanılmaktadır (Kültür, 2007; Sarı
ve ark., 2010, Biçen ve ark., 2012).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Kanser hastalarındaki radyoterapi
uygulamalarında istenen kanserli hücrelerin ışınlar tarafından baskılanırken, normal hücrelerin
korunmasıdır. Radyoterapi uygulamalarından önce ve/veya sonra antosiyanince zengin
kirazlardan hazırlanan methanolik kiraz meyve ekstraktı, yürütülen in vitro çalışmalarda albino
farelerde beyin dokusundaki lipid peroksidaz seviyesini azaltmış, vücudun toksinlerden
arınmasında gerekli bir enzim olan glutathion ile protein hücrelerinin yapısını iyileşmiştir
(Sharma ve Sisodia, 2014).
Alzheimer hastalığı sinirsel bozulma ile bağlantılı bir bunama tipidir. Oksidatif stres
merkezi sinir sistemindeki hücrelerin zarar görmesinin ana nedenlerinden biridir ve özellikle
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beyin dokusunda etki yapmaktadır. Kirazın ethanolik meyve ekstraktının in vitro deneylerde ve
farelerdeki in vivo çalışmalarda streptozotocin (toksik etki yapan doğal bir kimyasal olup,
özellikle beyinde etkilidir) tarafından indüklenen sinirsel toksiteyi azalttıcı etkisi ortaya
konmuştur (Vinitha ve ark., 2014). Ekstraktın verildiği farelerde öğrenme ve bellek kaybı ile
ilgili sorunlar azalmıştır. Kutlu ve ark. (2014), kiraz yapraklarının methanol ekstraktının
antioksidan etkisinin DNA yapısının bozulmasından kaynaklanan yaşlanmayı engellediğini,
kanser ve doku dejenerasyonlarına karşı önleyici olabileceğini belirlemiştir. Yabani kirazın
alkol ekstraktı in vitro çalışmalarda sperm hareket bozukluğu olan erkek semenlerinin kültür
ortamına karıştırıldığında semen kalitesini etkileyerek sperm aktivitesini artırıcı etki yapmıştır
(Jawad ve ark., 2014).
Vişne (Prunus cerasus L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Antosiyanince zengindir, klorogenik asit,
gallik asit ve kuercetin gibi biflavonoidleri içermektedir (Seymour ve ark., 2008).
Geleneksel tıpta kullanımı: Yaprakları kaynatılarak 5 gün süre ile günde iki fincan
içildiğinde karın ağrısına iyi gelmektedir (Kültür, 2007).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: İnsanlarda uyuma–uyanma düzenini etkileyen
bir bileşik olan melatonin içeriği yüksektir ve medikal olarak uyku problemlerine karşı
kullanılmaktadır (USA, 2013–03–25). Kemoterapinin yan etkilerine ve oksidatif strese karşı
koruyucudur (Haidari ve ark., 2009). İltihab giderici ve antimikrobiyal etkisi farmakolojik
olarak ortaya konmuştur (Hanbali ve ark., 2013). Gönüllü kişiler üzerinde toz haline getirilmiş
vişne sapı kapsüllerinin idrar söktürücü etkileri incelenmiş ve hafif idrar söktürücü olarak
kullanılabileceği gösterilmiştir (Hooman ve ark., 2009).
Uyarılar: vücuttan idrar yolu ile kalsiyum, sodyum ve klorid atılmasını artırdığından
dikkatli kullanılması gerekmektedir (Hooman ve ark., 2009).
Erik (Prunus domestica L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Kaffeil kinik asitler, hidroksisinnamik ve
protokateşik asit, koumarin, lignin, flavanoidler, antosiyanin bulunmaktadır; iyi bir
antioksidandır (Kayano ve ark., 2004; Dhingra ve ark., 2014).
Geleneksel tıpta kullanımı: Hepatit ve sarılığa (Abbasi ve ark., 2009), adet sancıları ve
vajinal akıntılara karşı, ateş düşürücü olarak, astıma karşı etkili uygulamaları yer almakta (Duke
ve ark., 2002), kandaki glikoz seviyesini düşürmektedir (Çakilcioglu ve Turkoglu, 2009). 3–4
adet kuru erik bir gece boyunca suda bekletildikten sonra, sabah hipertansiyon için içilmektedir
(Usmanghani ve ark., 1986).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Erik suyu insanlarda kolon karsinom
hücrelerinin apoptatik değişimini engellemekte ve çoğalmalarını baskılayarak kansere karşı
koruyucu etki yapmaktadır (Fujii ve ark., 2006) ve bu etki muhtemelen antioksidan aktivitesi ile
bağlantılıdır. Kanserojenlerin metabolik aktivasyonunu veya DNA moleküllerine direk
bağlanmalarını engelleyerek DNA yapısının mutasyona uğramasını önlemektedir (Tanaka ve
ark., 2011). Kuru erik zengin bir bor kaynağıdır ve osteoporozun engellemesinde etkili
olabileceği belirlenmiştir (Stacewicz ve ark., 2001). Menapozdaki kadınların diyet programında
günde 100 g kuru erik bulunması kemik dokusunun korunmasına yardımcı olmuştur
(Hooshmand ve ark., 2011). Kandaki yağ oranını düşürmektedir (Jabeen ve Aslam, 2011).
İçeriğindeki zengin fenolik bileşikler (neoklorogenik ve klorogenik asitler) ve zengin potasyum
içeriği nedeniyle kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir. Zengin bir lif kaynağı
olup, sorbitol ve früktozdan oluşan şeker içeriği ile kan şekerini yükseltmeyen, iyi bir enerji
kaynağıdır (Stacewicz ve ark., 2001).
Uyarılar: Tohumunda bulunan siyanogenik glikozidler amigdalin ve hidrojen siyanite
hidrolize olduğunda toksik etkili prunasin açığa çıkmaktadır. Bu nedenle uygun koşullarda
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işlenmeyen erik mamulleri ve uygunsuz hazırlanan geleneksel ilaçlar siyanid kaynaklı toksik
etki yapabilmektedir (Vetter, 2000).
Karayemiş (Prunus lauroceraus L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Yeşil meyveleri laurocerasin ve tanen,
yaprak ve tohumları siyanogenik glikozit içermektedir (Yaldız ve ark., 2010).
Geleneksel tıpta kullanımı: Kasılmalara karşı ağrı kesici etkisi vardır, çekirdeklerinden
yapılan lapa haricen kullanıldığında ağrıları gidermektedir (Akkol ve ark. 2012; Turan ve ark.,
2013). Hipertansiyon ve baş ağrısına karşı kullanılmaktadır (Roth ve ark., 1994), ateş
düşürücüdür (Akkol ve ark., 2012). Öksürük nöbetlerinde buğu yapılmaktadır (Turan ve ark.,
2013).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Olgun meyve ekstraktının hipoglisemi ve
hiperglisemiye karşı etkili olduğu ve antidiyabetik etkili olduğu belirlenmiştir (Turan ve ark.,
2013). Yapraklarının ethanolik ekstraklarının iltihap kurutucu etkisi vardır (Akkol ve ark.,
2012). Karayemişin kuru ve taze meyveleri yüksek oranda antioksidan etkiye sahiptir,
kaynatmaya bağlı olarak karayemiş pekmezinde antioksidan içeriği azalmaktadır (Alasalvar ve
ark., 2005).
Uyarılar: Yeşil meyveleri yendiğinde içerdikleri laurocerasin hidrosiyanik asite
dönüştüğü için zehirlidir. Bu nedenle olgunlaşmadan yenmemelidir ve yeşil meyvelerin
kullanımında dikkatli olunmalıdır (Turan ve ark., 2013).
Mahlep (Prunus mahaleb L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Çekirdekleri koumarin, herniarin,
dihidrokoumarin ve az miktarda amigdalin içermektedir (Alsaid ve Hifnawy, 1986).
Geleneksel tıpta kullanımı: Çekirdeklerinden %5 oranında infüzyon hazırlanarak sabah
aç karnına 1 su bardağı içildiğinde böbrek taşlarına iyi gelmektedir (Çakılcıoğlu ve Türkoğlu,
2009). Çekirdekleri Sudan’da çocuklarda ishali iyileştirmek için kullanılmaktadır (Al–Said ve
Hifnawy, 1986). Şeker hastalığının tedavisinde, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarında, nefes
darlığı ve astıma karşı kullanılmaktadır (Meraler, 2010).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Ferahlatıcı özelliğinden dolayı
antibiyotiklerin üretiminde yer almaktadır ve tohumu aspirin bileşenlerinden biridir (Meraler,
2010). Mahlebin çeşitli kısımlarının methanol ekstraktının güçlü antioksidan, antifungal ve
antimikrobiyal etkisi olduğu belirlenmiştir (Özçelik ve ark., 2012).
Kayısı (Prunus armeniaca L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Amigdalin, olenoik ve ursolik asitler
bulunmaktadır.
Geleneksel tıpta kullanımı: Amigdalin içeren acı kayısı çekirdekleri geleneksel tıpta
deri hastalıkları ve parazitik hastalıklara karşı kullanılmaktadır (Abtahi ve ark., 2008).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Acı kayısı çekirdeğinin suda ve methanol ile
hazırlanan ekstraktlarının kuvvetli antibakteriyel etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve özellikle
deri hastalıklarına karşı doğal bir antibakteriyel olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür
(Abtahi ve ark., 2008; Yiğit ve ark., 2009). Antibakteriyel etkisi amigdalinin bakteriyel
enzimlerle parçalanarak hidrojen siyanid ve benzaldehite dönüşmesinden ve bu zehirli
bileşiklerin bakteriler üzerindeki ölümcül etkisinden kaynaklanmaktadır (Al–Bakri ve ark.,
2010).
Uyarılar: Kayısı çekirdeklerinin ve çekirdeklerinden üretilen ürünlerin siyanide bağlı
olarak zehirlenmeye neden olduğu, koma oluşumuna kadar varan ciddi sorunlara yol açtığı
belirlenmiştir (Suchard ve ark., 1998).

407

Şeftali (Prunus persica L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Neo–klorogenik asitler ve flavanoidlerce
zengin iyi bir antioksidandır (Manzoor ve ark., 2012).
Geleneksel tıpta kullanımı: Yaprakları kaynatılarak içildiğinde ishale ve kabızlığa iyi
gelmektedir (Kültür, 2007).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Şeftalinin suda hazırlanan ekstraktı
asetilkolinesteraz inhibitörü olma potansiyeline sahiptir ve Alzheimer hastalığında
kullanılmaktadır (Suh ve ark., 2006). Şeftali yapraklarının suda ve etil asetatla hazırlanan
ekstraklarındaki spazmogenik (kolinomimetrik) ve spazmolitik (kalsiyum antogonisti)
bileşenlerin tavşanlarda spazm giderici ve rahatlatıcı etkisi ortaya konmuştur (Gilani ve ark.,
2000). Sarı etli şeftaliden izole edilen ekstraktın östrojen–bağımsız göğüs kanseri hücre
hatlarının çoğalmasını engellerken, normal hücrelerde en az düzeyde toksiteye neden
olduklarından kemoterapi sırasında koruyucu olabileceği belirlenmiştir (Noratto ve ark., 2009).
Şeftalideki fenolik maddelerin metalloproteinaz genini baskılayarak tümör oluşumunu ve
akciğerde metastazı engelleyici etkileri in vitro çalışmalarla ortaya konmuş, benzer etkinin
günlük olarak yenecek 2–3 adet şeftali ile veya alternatif olarak şeftali polifenol ekstrak tozu ile
karşılanabileceği vurgulanmıştır (Noratto ve ark., 2014).
Uyarılar: Anti–kanser amaçlı kullanılan doğal ürünlerde şeftali çekirdeklerindeki
amigdaline bağlı olarak zehirlenme vakaları yaşanabilmektedir (Barwina ve ark., 2013).
Kızılcık (Cornus mas L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Antioksidan bileşiklerce (antosiyaninler,
flavonoidler) zengindir (Yılmaz ve ark., 2009).
Geleneksel tıpta kullanımı: Çiçekleri halk arasında gastrit, ülser gibi mide
rahatsızlıklarına karşı kullanılmaktadır (Sarı ve ark., 2010).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Kızılcık meyve özütü farelerde yapılan
çalışmalarda kalp kası sorununu gidermiş, antioksidan aktivitesini artırmış ve kalp için
koruyucu bulunmuştur (Eshaggi ve ark., 2012). Kansere karşı etkilidir (Yılmaz ve ark., 2009).
Hipolipidemik ve hipoglisemik etkileri ile kolesterolü düşürmekte, günlük beslenme
programında önerilmektedir (Mirbadal ve Shirdel, 2010).
Hünnap (Zizyphus jujuba Mill)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Flavonoidler, triterpenik asitler ve
polisakkaritler bulunmaktadır.
Geleneksel tıpta kullanımı: Tansiyon düşürücü, kolesterol giderici, kabızlık önleyici
olarak kullanılmaktadır (Sarı ve ark., 2010).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Antikanserojen, ağrı giderici, obesiteye karşı
etkili, antioksidan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, karaciğeri koruyucu ve sindirim sistemi
ile ilgili rahatsızlıklarda etkilidir. Hücresel deformasyonları önleyici bileşenleri içermektedir
(Gao ve ark., 2013). Farelerde gerçekleştirilen farmakolojik çalışmalarda hünnap ve gardenya
yağı karışımı sakinleştirici ve hipnotik etki yapmış, hünnapın yaprak ekstraktı kas spazmlarını
azaltmıştır (Li ve ark., 2008).
Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri
Elma (Malus communis L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Elma çok güçlü bir antioksidandır, kuersetin,
kateşin, floridzin, klorogenik asit, hesperidin, naringenin içermektedir (Boyer ve Liu, 2004).
Geleneksel tıpta kullanımı: Elma suyu kulak ağrısı için kulağa damlatılmaktadır
(Kültür, 2007). Diyabet için kurutulmuş meyveleri yenir, yaprakları kaynatılarak içilir,
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meyveleri bir ay suda bekletilir ve diyabet için içilir (Kültür, 2007). Kalp hastalıklarına ve
astıma karşı koruyucu, kansere yakalanma riskini azaltan bir meyve olarak tanınmaktadır
(Boyer ve Liu, 2004).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Çok güçlü bir antioksidan kaynağı olarak
kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemekte, lipid hücrelerinin oksidasyonunu azaltmakta ve
kolesterolü düşürmektedir (Shi ve ark., 2011). Kadınlarda kardiyovasküler hastalıkların
oluşumunda %13–22 oranında engelleyici etki yapmaktadır (Shaheen ve ark., 2001).
Elma astım ve akciğer fonksiyonları üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Özellikle
kadınlarda, akciğer kanseri riskini azaltmada tek başına etkili olabilen tek meyvedir. Günde en
az bir elma veya armut yiyen kadınlarda risk önemli oranda azalırken, erkeklerde ise belirgin bir
etki gözlenmemiştir. (Feskanich ve ark., 2000). Haftada en az 2 elma tüketimi vücuda selenyum
alımını sağlamakta ve yetişkinlerde astımı azaltıcı etki yapmaktadır (Shaheen ve ark., 2001).
Haftada 5 veya daha fazla elma tüketenlerde akciğer kapasitesi artmaktadır (Butland ve ark.,
2000). Elma kabuklarının temel bileşimi olan kuersetin diyabet–tip II oluşumunu azaltmaktadır
(Knekt ve ark., 2002). Tüm bu sonuçlar gönüllülerde yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Elma sirkesinin antioksidan olarak damar tıkanıklığına karşı etkilidir (Setorki ve ark.,
2010). Sekiz haftalık kullanım süresi sonunda elma sirkesinin kandaki yağ oranını önemli
ölçüde düşürdüğü ve damar tıkanıklığı riskini azalttığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır
(Beheshti ve ark., 2012). Elma ve armut tüketimi orta yaşlı, aşırı kilolu kadınlarda kilo
kontrolünde önemlidir ve kandaki glikoz seviyesini düşürmektedir (de Oliviera ve ark., 2003).
Elmadan ekstrakte edilen prosiyanidin B–2 laboratuvar çalışmalarında saçların büyümesini
artırıcı etki göstermiştir (Kamimura ve Takahashi, 2002). Elma kabuğundan hazırlanan
ethanolik ekstrakt cilt sorunlarında tedavi edici olmuştur (Bennet ve ark., 2014).
Uyarılar: Aşırı elma sirkesi tüketimi yüksek potasyum atılımına bağlı olarak hipoklemi
(solunum kaslarının felci) oluşturabilmektedir (Lhotta ve ark., 1998).
Ayva (Cydonia oblanga Mill.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: E vitamini ve fenolik bileşiklerce (kateşin,
fenolik asitler, kaempferol–3–o–rutinozit) zengindir. Yapraklarında yoğun olarak kaempferol–
fosfat bulunmaktadır (Silva ve ark., 2004; Oliveira ve ark., 2007; Oliveira ve ark., 2008; Costa
ve ark., 2009).
Geleneksel tıpta kullanımı: Türkiye’de yaprak, meyve ve kabukları sakinleştirici, ishal
önleyici, böbrek rahatsızlıkları, mide ve göğüs rahatsızlıklarını iyileştirici (Kültür, 2007; Sarı ve
ark., 2010; Biçen ve ark., 2012), İran’da kolon ve uterus yaralarını iyileştirici, hemoroid
kanamalarını önleyici (Minaiyan ve ark., 2012), Portekiz’de ishale, hipertansiyona karşı ve
yaraların iyileştirilmesinde antiseptik (Silva ve Oliveira, 2013) olarak kullanılmaktadır.
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Ayva yapraklarından hazırlanan ekstraktın
antimikrobiyal etkisi belirlenmiş, meyvesi ve tohumundan hazırlanan müsilaj ise iltihaplı deri
yanıklarını ve yaraları iyileştirmiştir (Fattouch ve ark., 2007; Silva ve Oliveira, 2013; Tamri ve
ark., 2014). Alerjik reaksiyonlarda etkili olan immunglobülün E reaksiyonuna karşı engelleyici
etkileri (Kawahara ve Lizuka, 2011) belirlenmiştir. Kronik bağırsak bozukluğu, kolon iltihabı
ve ülseri hafifletmede etkili olduğu gösterilmiş, meyve ekstraktı adeta antikolitik ajan olarak
çalışmıştır (Minaiyan ve ark., 2012). Erkeklerde infertillik reprodüktüf sistemdeki bir takım
anormalliklerden kaynaklanan önemli bir konu olup genellikle afrodizyak ilaçlarla tedavi
edilmektedir. Ancak geleneksel olarak kullanılan bitkisel ilaçlar yan etkilerinin daha az olması
nedeniyle önem taşımaktadır. Pakistan–Arap Tıbbi Sisteminde erkeklerde potansiyel bir lipido
artırıcı olarak tanınan ayva meyvesinin hidroalkolik ekstraktı farelere oral olarak verildiğinde
dişilere karşı ilgiyi artırmıştır (Aslam ve Sial, 2014).
Ayva Uygur toplumunda kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olarak bilinen bir
meyvedir. İnsanlarının uzun ömürlü olmasının ve kan basıncının düşük olmasının bu meyvenin
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tüketimi ile bağlantısının olabileceği düşünülerek, farelerde ayva meyvesinin ve yaprak
ekstraktının etkileri incelenmiş, böbreklerdeki hormon seviyesine bağlı hipertansiyona karşı
etkileri belirlenmiştir (Zhou ve ark., 2014). Ayvanın yaprak ekstraktlarının kolon kanserine,
meyve ve tohum ekstraktının ise böbrek kanserine karşı daha etkili olduğu görülmüş ve meyve
ekstraktı kemoterapi uygulamalarında koruyucu etkisi ile umut verici bulunmuştur (Carvalho ve
ark., 2010). Ayva ekstraktı kolesterolü düşürmede ve plak birikimini engellemede standart
ilaçlara göre daha etkili bulunmuştur. Bu etkinin antioksidan bileşenleri ile ilgili olduğu
düşünülmektedir ve sentetik ilaca kıyasla daha düşük toksik etkiler oluşturması yönü ile
kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde avantaj sağlayabilecektir (Tamri ve ark., 2014).
Armut (Pyrus communis L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Önemli miktarda polifenoller
(hidroksisinnamik asit esterleri, flavanol glikozitler, klorogenik asit, flavan–3 ve arbutin)
içermektedir (Escarpa ve Gonzalez, 2000; Chinnasamy ve Bhargava, 2014).
Geleneksel tıpta kullanımı: Sakinleştirici ve ateş düşürücü olarak bilinmekte, yaprakları
ve kabukları yaraları iyileştirmede (Chinnasamy ve Bhargava, 2014), çiçekleri ağrı kesici ve
spazm giderici olarak (Rychlinska ve Gudej 2002) kullanılmaktadır.
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Armut meyvelerinden ekstrakte edilen
klorogenik asidin tek başına gastrik ülseri önleyici etkisi görülmüş, prosiyanidinlerin yüksek
derecede anti–ülser etkisine sahip olduğu, tüm bu fenoliklerin karışımının ise önemli bir
koruyucu etki sergilediği ortaya konmuştur (Hamauzu ve ark., 2007). Meyve ekstraktları
farelerde yaraların iyileştirilmesini sağlamış (Chinnasamy ve Bhargava 2014) ve doğal bir ilaç
olarak anti–mikrobiyal etkisi kanıtlanmıştır.
Ahlat (Pyrus elaeagnifolia Pall.)
Geleneksel tıpta kullanımı: Kurutulmuş meyveleri böbrek iltihabı ve diyabete;
meyveleri, kabukları, ve kökleri şeker hastalığı, ishal ve böbrek taşına karşı kullanılmaktadır
(Sarı ve ark., 2010). %10 luk meyve infüzyonu idrar söktürücü olarak günde 1–2 su bardağı
içilmektedir (Çakılcıoğlu ve Türkoğlu, 2009).
Alıç (Crataegus oxyacantha)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Kalp–damar sistemi üzerinde pozitif etkiler
gösteren 3 grup ana bileşik içermekte olup, bunlar triterpenoid saponinler, aminler ve
flavonoidlerdir.
Geleneksel tıpta kullanımı: Kalp damar rahatsızlıklarına karşı, kolesterol düşürücü,
tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, ishale karşı ve sinirleri yatıştırıcı etkisi ile bilinmektedir.
Bitkinin yaprak, çiçek, tohum, toprak üstü organlarının tamamı kullanılmaktadır (Sarı ve ark.,
2010).
Bitki çiçeği %5–10 oranında infüzyon yapılmakta ve kalp damarlarını rahatlatmak için
her sabah aç karnına bir çay bardağı içilmektedir (Çakılcıoğlu ve Türkoğlu, 2009).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Alıç’ın antioksidan etkisi, serbest radikal
oluşumunu engelleyerek kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve hipertansiyon gibi kalp
rahatsızlıklarına iyi gelmektedir (Batu ve ark., 2007). Araştırmacılar, bu bitkinin kalbe ve beyne
olan kan akışını artırdığını, kalbi ritim bozukluklarına karşı koruduğunu, kalbin kasılma gücünü
artırdığını ve kan basıncını (tansiyon) dengelediğini (Schmidt ve Kuhn, 1994), damarları açıcı
özelliği olduğunu (Smolinske, 2005) belirlemişlerdir. Aynı zamanda safranın akışını
desteklemekte, kolesterol biyosentezini bastırarak karaciğerde kolesterol birikimini
önlemektedir. Almanya ve İsviçre başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde alıç bitkisel
ilaçların yapımında yer almaktadır (Chang ve ark., 2004).
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Alıç’ın Olumsuz Etkileri: Hipertansiyona karşı kontrolsüz kullanımı düşük tansiyona
sebep olabilmektedir (Smolinske, 2005).
Üvez (Sorbus L. spp.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Neoklorogenik ve klorogenik asit
içermektedir (Raudone ve ark., 2014).
Geleneksel tıpta kullanımı: Yaprakları kaynatılıp içildiğinde prostata, diyabete, böbrek
taşı ve iltihabına, kolesterole, safra kesesi hastalıklarına, ishale; taze meyveleri ishale iyi
gelmektedir (Kültür, 2007). Sorbus türleri Çin ve Kuzey Amerika’da da geleneksel tıpta geniş
yer almaktadır (Li ve ark., 2012).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Meyve, yaprak, çiçek ve kabuk ekstraktları
idrar söktürücü, iltihap giderici, hipoglisemik etkili, ishal önleyici olarak kullanılmaktadır (Lee
ve ark., 2006; Yu ve ark., 2011). Yaprakları ve çiçek kısımlarının antioksidan etkisi
meyvelerinden fazladır (Raudone ve ark., 2014). Üvezin farklı olgunluk aşamalarındaki meyve
ekstraktı yüksek oranda flavanoid ve hidroksisinamol esterleri içermekte olup, özellikle erken
safhadaki diyabete karşı olumlu etkileri vardır (Termentzi ve ark., 2008).
Muşmula (Mespilus germanica L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Kafeik, ferulik, syringik, ellagik, askorbik,
gallik, p–kumarik asitleri, kuersetin, α–tokopherol, pyrogallol, vanillin gibi bir çok fenolik
bileşikleri içermektedir (Gülçin ve ark., 2011).
Geleneksel tıpta kullanımı: Taze meyveleri ishale iyi gelmekte, yaprakları kaynatılarak
soğuk algınlığına karşı içilmektedir (Kültür, 2007). Yaprakları ve meyveleri kalın bağırsak
enfeksiyonu, ishal, iç kanama, cildi güçlendirici, boğaz iltihabı için ve gargara olarak
kullanılmaktadır. Meyveleri sinirleri güçlendirici etki yapmakta, mide şişkinliği ve adet
düzensizliği tedavisi için de yararlanılmaktadır (Bibalani ve ark., 2012).
Uyarılar: Tohumlarının zehirli olduğu bildirilmiştir (Bibalani ve ark., 2012).
Kocayemiş (Arbutus unedo L.)
Etken maddeler ve besin elementi içeriği: Antosiyanin, gallik asit, tanen gibi bir çok
fenolik madde içeren ve insan sağlığı bakımından önemli olarak tanımlanan bir meyvedir
(Fortalezas ve ark., 2010).
Geleneksel tıpta kullanımı: Meyveleri antiseptik, diüretik, laksatif olarak kullanılmakta,
yaprakları ise damarları daraltıcı, diüretik etkili, üriner sistem için antiseptik, hipertansiyon ve
diyabet rahatsızlıklarına karşı etkili olarak bilinmektedir (Bnouham ve ark., 2007).
Farmakolojik çalışmalar ve tıbbi önemi: Kocayemişin meyve ve yaprak ekstrakları
incelendiğinde yüksek miktarda gallik asit içerdiği belirlenmiştir. Bu asit tümör hücrelerinde
seçici olarak etki etmekte ve anti–tümör özelliği ile bilinmektedir (Tavares ve ark., 2010).
Sonuç ve Öneriler
Meyveler hayatımızda önemli bir yere sahip besinlerdir. Keyifle yenmelerinin yanında,
sağlığımızı da korumakta, vücudumuza direnç sağlamaktadır. Bu yarar genel olarak
fitokimyasalların etkileşimli çalışması sonunda oluşmaktadır. Farmakolojik çalışmalar
sonucunda elde edilmiş ilaçların yanı sıra, farklı şekillerde hazırlanan geleneksel ilaçlar ve ticari
olarak üretilen bazı preparatlar sağlık sorunlarına yönelik olarak kullanılmakta ve bu tip
ürünlere ilgi giderek artmaktadır. Gerçekleştirilen bu derleme çalışma meyvelerin gelecekte
tıbbi değerlerinin daha da artacağını göstermektedir. Meyvelerin olanaklar dahilinde taze
tüketilmesi, farklı ürünlere işlenmesi sırasında besin değerlerinin korunmasına özen
gösterilmesi unutulmamalıdır. Yine gerek taze tüketiminde, gerek farklı preparatlar şeklinde
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hazırlanan ürünlerinin kullanımında aşırıya kaçmamak, özellikle tıbbi tedaviler sırasında olası
etkileşimine mutlak olarak dikkat etmek gerekmektedir.
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Özet
Lamiaceae familyasına bağlı Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden&Scheng türü Türkiye için
endemik bir türdür. Bu türe ait tohumlar 20.08.2013 tarihinde Nemrut Dağı Milli Parkı (Adıyaman/Kahta)
sınırları içerisinden toplanarak materyal olarak kullanılmıştır. Toplanan tohumlardaki boş ve
olgunlaşmamış tohumlar ayıklanmış ve bin dane ağırlıkları (0,216 g) belirlendikten sonra, 0 (kontrol),
100, 250, 500, 750 ve 1000 ppm’lik konsantrasyonlarda gibberillik asit (GA 3) uygulanarak tohumlardaki
çimlenme durumları incelenmiştir. Bu amaçla, her bir uygulama için, üç tekrarlamalı olacak şekilde, 30
adet tohum sayılarak petri kaplarına dizilmiş, çimlendirme dolabına yerleştirilmiş ve çimlenen tohumlar
üç günde bir sayılmıştır. 100, 250, 500 ve 750 ppm GA3 uygulanan tohumların 7 gün sonra çimlenmeye
başladığı, diğer uygulamalarda ise 10. günden sonra ilk çimlerin çıkmaya başladığı gözlenmiştir. 36 gün
sonra en yüksek çimlenme oranının %86.67 250 ppm GA3, en düşük çimlenme oranının %70 ise 1000
ppm GA3 uygulanan tohumlardan alındığı tespit edilmiştir. Düşük konsantrasyonlarda uygulanan 100–
250 ppm gibberillik asit çimlenme hızı ve oranı üzerine olumlu, konsantrasyonun arttırılması 750–1000
ppm ise olumsuz etki yapmıştır. Bu nedenle kısa sürede çimlenme ve çimlenme oranı için 100–250
ppm’lik konsantrasyonlarda GA3 hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cyclotrichium niveum, çimlenme, gibberillik asit, dağ nanesi
Effect of Different Gibberellic Acid (GA3) Concentrations on Germination of Cyclotrichium niveum
(Boiss.) Manden.&Scheng Seeds
Abstract
Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden&Scheng species is endemic species to Turkey which
species is a member of Lamiaceae. Seeds of this species were collected on Mount Nemrut National Park
(Adıyaman/Kahta) at 20.08.2014 and was used as a material. The seeds were cleaned in the empty and
immature seeds and after determining grain weight 0,216 g, 0 (control), 100, 250, 500, 750 and 1000 ppm
concentrations gibberellic acid (GA3) were examined by applying germination in seeds. Three
replications for each application in which 30 seeds were placed in petri dishes and these placed in
germination cabinets. Germinated seeds were counted every three days. After 7 days the seeds have
begun to germinate at 100, 250, 500 and 750 ppm GA 3 applied but in other applications, it was observed
that the germination first started to appear after 10 days. The highest germination rate 86.67% to be found
after 36 days at 250 ppm GA3 while the lowest germination rate 70% from 1000 ppm GA3 applied seeds.
Applied in the low concentration 100–250 ppm gibberellic acid on the rate of germination rate as a
positive, increasing concentration 750–1000 ppm have a negative effect. Therefore soon germination and
germination rate from 100 to 250 ppm, should be prepared at concentrations of GA 3 is concluded.
Keywords: Cyclotrichium niveum, germination, gibberellic acid, mint

Giriş
Tohumun çimlenmesi üzerine, tohumun fizyolojisi, morfolojisi, çevresel faktörler ve
yapılan kültürel işlemler etki etmektedir. Bununla birlikte, Gibberillik asit gibi (GA 3) bazı bitki
büyüme hormonlarının, tohum çimlenmesi üzerine farklı konsantrasyon ve bitki tohumlarında
etkili oldukları bir çok çalışmada bildirilmektedir (Gürbüz ve Gümüşçü, 1996; Söyler ve Arslan,
1999; Kırıcı ve ark., 2001; Ünal ve ark., 2004; Akhtar ve ark., 2008; Ulukapı ve ark., 2008;
Arslan, 2009; Mello ve ark., 2009; Subaşı ve Güvensen, 2010; Tsakalidi ve Barouchas, 2011;
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Rezaie ve ark., 2013; Sarıhan, 2013). Güneş (2000) dormant tohumlara uygulanan GA3’ün ışık
ve sıcaklık gibi uyaranların yerine geçerek çimlenmeyi başlattığını ileri sürmüştür. Digitalis
lanata tohumları ile yapılan bir çalışmada farklı dozda GA3 uygulamalarının tohumun çimlenme
hızı ve oranına olumlu etki ettiği, kontrol ve düşük dozlar 50–100 ppm ele alındığında
istatistiksel anlamda bir farkın olmadığı, ancak 150 ve 200 ppm olarak uygulanan
konsantrasyonlar aynı grupta yer almasına karşın, diğer uygulamalardan istatistiksel anlamda
önemli farkların olduğu bildirilmektedir (Gürbüz ve Gümüşçü, 1996; Kırıcı ve ark., 2001)
Rubia tinctorum tohumlarına farklı dozlarda GA3 (0, 50, 100, 150 ve 200 ppm) uygulamışlardır.
150 ppm GA3 uyguladıkları tohumlar ile kontrol olarak kullandıkları tohumlar arasında
çimlenme oranları bakımından farklılık olmazken (%49,3), diğer uygulamalardan daha düşük
çimlenme oranları %34.7–45.3 tespit etmişlerdir. Spinacea oleraceae tohumlarına uygulanan
GA3 dozunun 10 ppm’e kadar olumlu etki ettiği, ancak bu dozdan sonra çimlenme oranı
üzerinde istatistiksel anlamda bir etki yaratmadığı, bu nedenle dozu arttırmanın herhangi bir
yararı olmadığı saptanmıştır (Akhtar ve ark., 2008). Salvia smyrnaea tohumlarına uygulanan
GA3 dozlarının çimlenme oranı üzerine olumlu etki ettiği, 250 ppm’lik konsantrasyonlardan
sonra dozu arttırmanın (500, 1000 ve 2000 ppm) çimlenme oranını düşürdüğü, buna karşın
tohumlarda çimlenme oranını arttırmak için GA3 uygulamasının bu bitkide gerekli olduğu
belirtilmektedir (Subaşı ve Güvensen, 2010). Bu sonuçlara benzer görüşler Sarıhan (2014)’ın
Crocus kotchyanus subsp. kotchyanus tohumları ile yaptığı çalışmada da bildirilmektedir.
Anılan araştırıcı 1000 ppm’in üzerindeki GA3 dozlarının tohum çıkışlarında az da olsa
azalmalara neden olduğunu saptamıştır.
Cyclotrichium cinsi Türkiye’de 6 türle temsil edilmekte olup, Cyclotrichium niveum
(Boiss.) Manden.&Scheng. türü Türkiye’nin farklı bölgelerinde yayılış gösteren Lamiaceae
familyasına bağlı endemik bir türdür (Kaya ve ark., 2000; Sanon ve ark., 2007). Bitkinin kokusu
nane kokusunu andırdığı için “dağ nanesi” olarak bilinmektedir (Baytop, 1984). Bu tür, yöre
halkı tarafından, grip, mide bulantısı ve kas ağrısı şikayetlerine karşı bitkisel çay olarak
tüketilmektedir (Gülçin ve ark., 2008). Yapılan literatür taramasında bu bitkinin uçucu yağı,
taksonomisi ve benzeri konularda çalışmaların yapıldığı buna karşın tohumun çimlenmesi ile
ilgili çalışmaların yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle endemik olan türe ait tohumların
çimlenme durumlarını ve farklı gibberillik asit konsantrasyonlarının tohumlardaki çimlenme
hızını ve oranını nasıl etkileyeceğini belirlemek amacıyla böyle bir çalışma yürütülmüştür.
Materyal ve Yöntem
C. niveum türü Nemrut Dağı’nın (Adıyaman/Kahta) batısında doğal yayılış gösteren bir
türdür. Bu türe ait tohumlar 17.08.2013 tarihinde doğal ortamlarından toplanarak materyal
olarak kullanılmıştır. Toplanan tohumlar çiçek zarflarından (kalliks) ayrılmış ve düşük hava
akımı ile boş olan tohumlar uzaklaştırılıp, sağlam ve dolgun tohumların bin tohum ağırlıkları
belirlendikten sonra çimlendirmeye tabi tutulmuştur.
Çimlendirmede 9 cm’lik petri kapları kullanılmıştır. Petri kaplarının sterilazasyonu için
%5’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisi ile muameleden sonra, petriler saf su ile yıkanmış
ve kurutma dolabında kurutulmuştur. Tohumlar steril edildikten sonra her bir petri kabı için 30
adet tohum sayılmıştır. Kontrol uygulaması hariç 100, 250, 500, 750 ve 1000 ppm’lik
Gibberelik Asit (GA3) çözeltisi hazırlanmış ve tohumlar bu çözeltilerde 15’er dakika
bekletilmiştir. Süre sonunda her bir uygulama için 3 tekrarlamalı olarak 30 adet tohum petrilere
yerleştirilmiş ve çimlendirme dolabına konulmuştur. Çimlendirme dolabı 16 saat ışık, 8 saat
karanlık olacak şekilde, sıcaklık 25°C ve nem %60 gece–gündüz sabit tutulmuştur.
Çimlendirme denemesi 17.03.2014 tarihinde kurulmuş ve bu tarihten 7 gün sonra (24.03.2014)
ilk çimler çıkmaya başlamıştır. Tohumlar 36 gün boyunca takip edilmiş, ancak ilk çıkışlardan
15 gün sonra petrilerde kalan tohumlarda çimlenme olmamıştır. Çimlerin ilk çıkmaya
başlamasıyla her bir uygulamadaki çimlenen tohumlar 3 gün arayla sayılmıştır. Deneme tesadüf
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blokları deneme desenine göre kurulmuş, çimlenme hızı ve oranına ilişkin sonuçlar Mstatc
paket programı kullanılarak, uygulamalar arasındaki istatistiki farklılıklar belirlenmiştir.
Bulgular
Doğal yaşama ortamlarından hasat edilen Cyclotrichium niveum bitkilerine ait tohumlar
harmanlandıktan sonra temizlenip, belli bir süre laboratuvar ortamında kurutulmuştur. Bitkiye
ait tohumlarda bin tohum ağırlığının 0.216 gram olduğu belirlenmiştir.
Farklı gibberillik asit dozlarının C. niveum tohumlarında çimlenmeyi nasıl etkilediğine
ilişkin sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Çimlendirme dolabına yerleştirilen petri kaplarında ilk
çimler 100, 250, 500 ve 750 ppm’lik uygulamalarda 7 gün sonra görülmeye başlanmış, ancak
kontrol ve en yüksek doz olan 1000 ppm’lik konsantrasyonda ilk sayımlarda çıkış
gözlenmemiştir. Bu iki uygulamada ilk çıkışlar 10. günden sonra olmuştur. İlk sayımlardan elde
edilen çimlenme oranları incelendiğinde çıkış yapan petrilerde, dozlar arasında istatistiksel
anlamda önemli bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Petri kaplarının dolaba yerleştirilmesinden
22 gün sonraya kadar çimlenme görülmüş, daha sonra çimlenmeyen tohumlar için 36. güne
kadar beklenilmiş ancak çimlenme olmadığı için deney sonlandırılmıştır. İlk 3 sayıma
bakıldığında en fazla çimlenen tohum sayısının 100 ppm’lik uygulamadan alındığı tespit
edilmiştir. Bu da çimlenme hızının düşük konsantrasyonlarda, bu bitki tohumları için, daha iyi
sonuç verdiğini göstermektedir. 3. sayımlardan sonra ise 250 ppm’lik doz uygulamasının
tohumların çimlenmesinde önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Tüm uygulamalar göz önüne
alındığında tohumlarda çimlenme oranının %70.00 ile %86.67 arasında olduğu belirlenmiştir.
Buna göre çimlendirme denemesi sonucunda, en yüksek çimlenme oranının %86.67 250 ppm
GA3 uygulamasından alındığı, en düşük çimlenme oranının %70.00 ise 1000 ppm’lik
uygulamadan alındığı belirlenmiştir.
Çizelge 1. Farklı gibberillik asit dozlarının Cyclotrichium niveum tohumlarında çimlenmeye etkileri (%)
7. Gün
10. Gün
13. Gün
16. Gün
19. Gün
22. Gün
Ortalama

Kontrol
100 ppm
–
7.78 n
23.34 n
40.00 ıjk
31.11 klm
47.78 ghı
41.11 hıj
52.22 fg
60.00 ef
72.22 cd
73.33 cd
83.33 ab
38.15
50.56
EGF (%1)

250 ppm
6.67 n
32.22 j–m
46.67 ghı
64.44 de
76.67 bc
86.67 a
52.22

500 ppm
5.56 n
33.33 jkl
36.67 jkl
40.00 ıjk
51.11 fg
73.33 cd
40.00

750 ppm
3.33 n
31.11 klm
35.56 jkl
41.11 hıj
51.11 fg
71.11 cd
38.89

1000 ppm
–
10.00 n
30.00 lm
33.33 jkl
50.00 gh
70.00 cd
32.22

Ortalama
3.89
28.33
37.96
45.37
60.18
76.30

9.42

Tartışma ve Sonuç
100 ve 250 ppm’lik uygulamalarda istatistiksel anlamda önemli bir fark oluşmazken, en
iyi çimlenme oranları bu iki uygulamadan alınmıştır. Kontrol dahil diğer uygulamalar arasında
çimlenme oranları bakımından farklılıklar olsa da bu farklılıklar istatistiksel anlamda önemli
olmamış ve bu uygulamalar aynı gurupta yer almıştır. GA3 dozunun 250 ppm’den sonra
arttırılması çimlenme oranını olumsuz etkilemiş ve çimlenmenin geç başlamasına neden
olmuştur (Çizelge 1). Bu nedenle 250 ppm’den sonra GA3 dozunu arttırmanın C. niveum
tohumlarında olumlu bir etki yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Buna benzer sonuçlar farklı
bitkilerle yapılmış çalışmalarda da bildirilmektedir (Kırıcı ve ark., 2001; Akhtar ve ark., 2008;
Subaşı ve Güvensen, 2010; Sarıhan, 2014). Sayımların yapıldığı günlerin ortalaması göz önüne
alındığında, uygulanan ilk iki dozda çimlenme oranının %50.56–52.22 arasında değiştiği,
dozların arttırılması ile oranın %32.22’lere kadar gerilediği görülmektedir. Bu bize dozu
arttırmanın sadece çimlenme oranını değil, aynı zamanda çimlenme hızını da düşürdüğünü
göstermektedir. Sonuç olarak;
–C. niveum tohumlarında iyi bir çimlenme oranı ve hızı için 100 ve 250 ppm’lik GA3
dozlarının uygun dozlar olduğu,
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–Kontrol grubundaki tohumların çimlenme oranı ile yüksek konsantrasyonlardaki
dozların istatistiksel anlamda aynı sonuçları verdiği, bu nedenle GA3 dozunu arttırmanın sadece
kimyasal israfa neden olacağı sonucuna varılmıştır.
Yapılan bu çalışma kontrollü koşullarda (iklimlendirme dolabında) ve yeni hasat edilen
tohumlarla yürütülmüştür. Endemik bir türe ait bu tohumların farklı ortam ve toprak
koşullarında (sera, açık alan, fidelik vb.), aynı zamanda iki üç yıllık tohumlarla (yaşlı) yapılması
ileride yapılacak kültüre alma çalışmalarına rehberlik edecektir.
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Özet
Nane genotiplerinin (Mentha spicata L. ve Mentha villoso–nervata L.) kalite özellikleri üzerine
azot ve fosfor dozlarının etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2010 ve 2011 yıllarında
Erzurum’da yürütülmüştür. Mentha spicata’ya ait iki (2 ve 6 no’lu) ve Mentha villoso–nervata’ya ait bir
genotip (4 no’lu) ile üç azot (0, 5 ve 10 kg/da) ve üç fosfor (0, 5, 10 kg/da) dozunun kullanıldığı deneme
“Şansa Bağlı Tam Bloklar Deneme Planına” göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede kuru
madde oranı, kuru madde verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi incelenmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre; incelenen karakterler üzerine deneme yıllarının, azot ve fosfor dozlarının etkisi önemli
bulunmuştur. Azotlu ve fosforlu gübre dozları dikkate alındığında, en fazla kuru madde verimi dekara 10
kg’lık azot ve fosfor dozunda, kuru madde oranı 10 kg azot ve 5 kg fosfor dozlarında, uçucu yağ verimi
ve uçucu yağ oranı ise azot ve fosforun 5 kg’lık dozunda tespit edilmiştir. Genotipler içerisinde kuru
madde oranı ve kuru madde verimi 4 no’lu genotipte, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi ise 6 no’lu
genotipte daha fazla olmuştur.
Sonuç olarak uçucu yağ verimi ve uçucu yağ oranı dikkate alındığında dekara azotun ve fosforun 5
kg’lık dozu ile 6 no’lu genotip önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mentha spicata, Mentha villoso–nervata, kalite özellikleri
Mentha spicata L. and Mentha villoso–nervate L. Quality Characteristics of Nitrogen and
Phosphorus Levels Effect of Genotypes
Abstract
This study was conducted in Erzurum in 2010 and 2011 for the purpose of determining effects of
nitrogen and phosphorus dosage on quality properties of spearmint genotypes (Mentha spicata L. and
Mentha villoso–nervata L.). The test used two genotypes of Mentha spicata (numbered 2 and 6) and one
genotype of Mentha villoso–nervata (numbered 4) with three dosages of nitrogen (0, 5, 10 kg/da) and three
dosages of phosphorus (0, 5, 10 kg/da) and it was performed as three repetitions according to “Randomized
Complete Block Test Plan”. The test studied the dry matter rate, dry matter yield, essential oil rate and
essential oil yield. According to the test results; it is confirmed that the years of test, dosages of nitrogen
and phosphor had effect on the properties studied. It is confirmed that the highest rate of dry matter yield
was achieved with 10 kg of nitrogen and phosphor dosages per decare whereas it was 10 kg of nitrogen
and 5 kg of phosphor dosages for dry matter rate and 5 kg of nitrogen and phosphor for essential oil yield
and essential oil rate. In terms of genotypes, genotype number 4 had the higher dry matter rate and dry
matter yield whereas genotype number 6 had higher essential oil rate and essential oil yield.
In conclusion, in terms of essential oil yield and essential oil rate, genotype number 6 might be
suggested with 5 kg of nitrogen and phosphor dosage per decare.
Keywords: Mentha spicata, Mentha villosa–nervata, quality properties

Giriş
Tıbbi ve aromatik bitki olarak kabul edilen nane, Mentha türlerine verilen genel bir isim
olup çok yıllık, sürünücü gövdelere sahip otsu bir bitkidir (Başer, 1997). Taze sürgün ve
yaprakları, yemeklere çeşni veren bir baharat olarak kullanılmakta, geleneksel Türk mutfağında
bir bölümü taze şekliyle sebze olarak kullanılıp ve salatalarda yerini alırken, üretilen miktarın
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önemli bir bölümü kurutularak toz haline getirilmekte ve çeşitli firmalar tarafından
ambalajlanarak satışa sunulmakta veya üreten kişilerin bizzat kendileri tarafından kurutulup
kullanılmaktadır (Ellialtıoğlu ve ark., 2008). Nane ve nane yağının gaz giderici, idrar sökücü,
spazm giderici, uyarıcı, lokal anestezik, anti–enflamatuar, antifungal ve antibakteriyel özelliğe
sahip olduğuna dair pek çok çalışma mevcuttur (Ali ve ark., 2002; Stefanini, 2006; Dhifi ve
ark., 2012). Uçucu yağlarının gıda, kozmetik, sakız, şeker, diş macunlarında ve ilaç
endüstrisinde yaygın olarak kullanılması sebebi ile birçok ülkede ticari olarak tarımı
yapılmaktadır (Özgüven ve Kırıcı, 1999; Lawrance, 2006). Ülkemizde ise bütün bölgelerde
küçük çaplı yetiştiricilik şeklinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak üretimi
gerçekleştirilmektedir (Kocabıyık ve Demirtürk, 2008). Ancak bu üretim miktarı yeterli
olmayıp ülkemizin ihtiyacı olan nane uçucu yağı (nane esansı) açığı dış alımla karşılanmaktadır.
Geniş tarım arazisine, uygun iklim şartlarına ve temelde tarıma dayalı endüstrilere sahip
olan Türkiye’de, bu potansiyellerin iyi değerlendirilmesi durumunda ithal edilen nane uçucu
yağının ülkemizde üretilerek döviz kaybının önlenmesi, hatta ihracatı yapılarak döviz
kazanılması sağlanabilir. Bu nedenle kaliteli yağ içeren nane türlerinin belirlenmesi ya da ıslah
yolu ile elde edilmesi, bunların yetiştirme tekniklerinin bölgelere göre optimize edilmesi
gerekmektedir (Ellialtıoğlu ve ark., 2008).
Bu çalışma; Erzurum şartlarında Mentha spicata (2 ve 6 no’lu genotip) ve Mentha
villoso–nervata (4 no’lu genotip)’ya ait üç nane genotipinin kalite özellikleri üzerine farklı azot
ve fosfor dozlarının etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait 4 no’lu deneme alanında 2010 ve
2011 yıllarında yürütülmüştür. Deneme yıllarına ait toplam yağış miktarları 475,9 mm ile 472,8
mm arasında olmuş, aylar itibariyle ise en fazla yağış 2010 yılında Mayıs (63,6 mm) ve 2011
yılında ise Nisan (147 mm) ayında tespit edilmiştir. Denemenin birinci yılında ortalama sıcaklık
değeri 7,9°C, ikinci yılında ise 4,6°C olmuştur. Her iki deneme yılında da en yüksek sıcaklık
değerleri Temmuz (19,51/19,6°C) ve Ağustos (20,3/19,4°C) aylarında belirlenmiştir. Erzurum
ovasında havanın nispi nemi değerleri, 2010 ve 2011 yıllarında sırası ile %66,5 ve %68,4
olmuştur. Her iki deneme yılında yetişme mevsimi içerisinde en yüksek nispi nem Mayıs ayında
(%69,6/69,5), en düşük nispi nem ise Ağustos (%44,8/48,2) ayında tespit edilmiştir.
Deneme alanı topraklarının bünyesi killi–tınlı olup pH’sı 7,27 dir. Organik madde miktarı
%0,11, bitkilere yarayışlı P2O5 14,2 kg/da, K2O ise 163,6 kg/da dır. Bu verilere göre, deneme alanı
toprakları hafif alkali karakterde, bitkilere yarayışlı fosfor orta, potasyumca zengin ve organik
maddece fakir durumdadır (Sezen, 1991).
Denemede Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Bölümünden temin edilen Mentha türlerinden Mentha spicata’ya ait iki genotip (2 ve 6 no’lu)
ve Mentha villoso–nervata Opiz’e ait bir genotip (4 no’lu) kullanılmış, üç azot ve üç fosfor
dozu (0 kg/da, 5 kg/da, 10 kg/da) yer almıştır. Araştırma, Şansa Bağlı Tam Bloklar Deneme Planına
göre 3 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir (Yıldız, 1994). Parsel boyu 3,6 m, eni 1,6 m olurken,
parsel alanı 5,76 m² olmuştur. Genotiplerin dikimi 40 cm sıra arası, 30 cm sıra üzeri
mesafelerine göre düzenlenmiş, her parsel 4 sıradan oluşmuştur. Denemede parsel sayısı 81
adet, toplam deneme alanı ise 1532,16 m²’den meydana gelmiştir. Her iki deneme yılında da tek
biçim yapılmış ve biçim zamanı olarak uçucu yağ oranının en yüksek olduğu çiçeklenme
başlangıcı tercih edilmiştir. Biçimler, birinci deneme yılında parsel kenarlarından birer sıra ve
baş kısımlardan 30 cm kenar tesiri bırakılarak geri kalan alan hasat edilerek yapılmıştır. İkinci
deneme yılında ise nane bitkilerinin toprağa yayılarak sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri
kapatması sebebi ile 200×80 cm ebadında çerçeve kullanılarak bu alana düşen bitkiler hasat
edilmiştir.
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Denemede kuru madde oranı, kuru madde verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi
konu ile ilgili araştırma yapmış olan bazı araştırıcıların yöntemlerine göre belirlenmiştir (Özel
ve ark., 1997; Telci, 2001; Kireçci, 2006; Erşahin, 2006; İpek, 2007).
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS bilgisayar programı yardımıyla varyans
analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar için Duncan çoklu karşılaştırma
testi uygulanmıştır. Değerlendirilmeler iki yılın birleştirilmiş varyans analizleri üzerinden
yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kuru Madde Oranı (%)
Deneme faktörlerinin kuru madde oranlarına ait ortalama değerler Çizelge 1’de, ilgili
varyans analiz sonuçları ise Çizelge 2’de verilmiştir.
Deneme faktörlerinin ortalaması olarak, deneme yılları arasında nanenin kuru madde
oranları arasında farklılık olup, bu farklılık istatistiki olarak önemli (p<0,01) bulunmuştur
(Çizelge 2). Kuru madde oranı, birinci deneme yılında (%21.34), ikinci deneme yılına (%27.19)
göre az olmuştur (Çizelge 1). İkinci deneme yılında kuru madde oranının fazla olması, bu
yıldaki nane genotiplerinin vejetatif aksamının fazla olmasından kaynaklanabilir.
İki yılın birleştirilmiş ortalamasına göre, azot dozlarının artması ile nanenin kuru madde
oranı rakamsal olarak artmış ancak bu artış istatistiki olarak önemli olmamıştır (Çizelge 1 ve 2).
Dekara 0, 5 ve 10 kg azot uygulamalarının kuru madde oranları sırası ile %23.68, 24.18, 24.94
olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Denemeden elde edilen sonuçlar (Nelson ve ark., 1971)’un
bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Denemede uygulanan fosfor dozlarının kuru madde oranına önemli bir etkisi
belirlenememiş, dekara 0, 5 ve 10 kg fosfor uygulanan nane genotiplerinin ortalama olarak kuru
madde oranları %23.89, 24.73 ve 24.18 olmuştur (Çizelge 1, Çizelge 2).
Genotiplerin kuru madde oranları arasında hem rakamsal olarak hem istatistiki olarak
farklılık (p<0.05) tespit edilememiştir (Çizelge 2). Genotipler arasında en fazla kuru madde
oranı 4 no’lu genotipte (%22) belirlenmiş, bu genotipi 6 no’lu genotip 23.90) ve 2 no’lu genotip
(%23.89) takip etmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin kuru madde oranları (%)
Azot dozları
(kg/da)

Fosfor dozları
(kg/da)
0
5
10
0
5
10
0
5
10

Nane genotipleri
Azot dozları
ortalama
2
4
6
21,88
23,68
21,13
0
24,22
27,08
22,92
23,68
23,08
26,83
22,30
23,33
25,18
24,07
Yıllar
5
23,95
24,95
24,60
24,18
ortalaması
23,88
23,67
24,00
24,80
26,42
24,53
10
24,28
25,30
25,28
24,94
22,92
24,67
26,25
Genotip ortalama
23,59b
25,31a
23,90b
24,27
Fosfor dozları ortalama
0: 23,89 5: 24,73 10: 24,18
Yıllar
2010 yılı:21,34B
2011 yılı: 27,19A
*Büyük harfle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar (p<0.01), küçük harfle işaretlenenler (p<0.05) ihtimal
sınırlarına göre önemlidir.

Kuru Madde Verimi
Dekara kuru madde verimlerine ait ortalama değerler Çizelge 3 ve ilgili varyans analiz
sonuçları ise Çizelge 2’de verilmiştir.
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Dekara kuru madde verimi, denemenin ilk yılında 123.26 kg ve ikinci yılında ise 496.84
kg olmuş (Çizelge 3) yıllar arasındaki bu farklılık önemli (p<0,01) bulunmuştur (Çizelge 2).
İkinci deneme yılında kuru madde oranının fazla olması, yeşil herba veriminin fazla olmasından
kaynaklanabilir.
Çizelge 2. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin kuru madde oranları ve kuru madde
verimlerine ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon kaynakları SD Kuru madde oranı yıllar arası F değerleri Kuru madde verimi yıllar arası F değerleri
Yıl (Y)
1
107,043**
1015**
Azot dozları (A)
2
1,673
12,153**
Fosfor dozları (F)
2
0,759
4,268*
Genotipler (G)
2
3,494*
1,304
YxA
2
0,888
2,034
YxF
2
0,585
3,609*
YxG
2
0,143
2,773
AxF
4
0,936
2,079
AxG
4
1,495
1,527
FxG
4
0,121
0,890
YxAxF
4
0,534
0,834
YxAxG
4
0,247
1,838
YxFxG
4
0,459
1,208
AxFxG
8
0,341
1,689
YxAxFxG
8
0,259
0,501
Hata
108
*İşaretli F değerleri (p<0,05), ** işaretli F değerleri ise (p<0,01) ihtimal sınırında önemlidir.

Çizelge 3. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin kuru madde verimleri ( kg/da)
Azot dozları
(kg/da)

Fosfor dozları
(kg/da)
0
5
10
0
5
10
0
5
10

Nane genotipleri
Azot dozları
ortalama
2
4
6
212,40
238,50
196,60
0
264,40
356,73
265,22
269,90B
308,15
327,67
259,47
312,13
314,23
326,98
Yıllar
5
300,58
362,47
329,67
323,44A
ortalaması
371,80
311,10
281,98
363,33
295,70
317,43
10
331,78
330,32
315,93
336,80A
299,13
368,83
408,73
Genotip ortalama
307,08
322,84
300,22
310,05
Fosfor dozları ortalama
0: 286,37b 5:317,46a 10:326,32a
Yıllar
2010 yılı:123.26B
2011 yılı: 496.84A
*Büyük harfle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar (p<0.01), küçük harfle işaretlenenler (p<0.05) ihtimal
sınırlarına göre önemlidir.

Yılların birleştirilmiş ortalamasına göre azot dozları ve fosfor dozları arttıkça kuru madde
verimi de artmış, azot dozları arasındaki artış (p<0.01), fosfor dozları arasındaki artış ise
(p<0.05) seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 2). Dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozu
uygulamalarında sırası ile dekara kuru madde verimleri 269.90, 323.44, 336.80 kg, dekara 0, 5
ve 10 kg fosfor uygulamalarında ise 286.37, 317.46, 326.32 kg olarak tespit edilmiştir (Çizelge
3). Bu bulgular azot dozu artışı ile kuru madde veriminin artacağını belirten araştırıcıların
bulguları ile paralellik göstermektedir (Alkire ve Simon, 1995; Ahsan, 1999; Patra ve ark.,
2000; Anwar ve ark., 2005; Abbass, 2009; Anwar ve ark., 2010).
Denemede kullanılan genotipler arasında rakamsal olarak farklılık olmasına rağmen
istatistiki olarak farklılık olmamıştır (Çizelge 2, Çizelge 3). Deneme faktörlerinin ortalamasına
göre 2, 4 ve 6 no’lu genotiplerin dekara kuru madde verimleri sırası ile 307.08, 322.84, 300.22
kg olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). Kuru madde veriminin deneme yılları ortalamasında fosfor

426

dozlarına göre istikrarlı bir durum göstermemesi yıl × fosfor interaksiyonunun önemli (p<0.05)
çıkmasını sağlamıştır (Çizelge 2, Çizelge 3).
Uçucu Yağ Oranı
Deneme faktörlerinin etkisiyle nane genotiplerinde tespit edilen uçucu yağ oranlarına ait
ortalama değerler Çizelge 4’de, ilgili varyans analiz sonuçları ise Çizelge 5’de verilmiştir.
Denemenin birinci yılında uçucu yağ oranı %1.17, ikinci yılında ise %0.98 olarak belirlenmiştir
(Çizelge 4). Denemenin ikinci yılında uçucu yağ oranının düşük olması, bu yılda birinci deneme
yılına göre toplam sıcaklığın düşük (63.2°C/66.1°C), yağışın fazla (208.9 mm/178.6 mm)
olmasından kaynaklanabilir. Nitekim konu ile ilgili çalışmalarda; Ceylan (1983) ve Telci (2001)
sıcaklıkla birlikte artan ışık şiddetinin uçucu yağ oranını artırdığı, ayrıca (Kokkini ve ark., 1995;
Telci, 2001) yetişme mevsimi içinde meydana gelen yağışlarla yapraklardaki uçucu yağların
yıkandığını belirtmektedirler. Denemeden elde edilen sonuçlar bu araştırıcıların bulguları ile
benzerlik göstermektedir.
Azot ve fosfor dozlarının uçucu yağ oranı üzerine etkisi (p<0.01) seviyesinde önemli
bulunmuştur (Çizelge 5). Deneme yıllarında dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozlarında elde edilen
uçucu yağ oranları sırası ile %0.95, %1.16 ve %1.12, fosfor dozlarında ise %1.03, %1.18,
%1.03 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Bu sonuçlar azot gübrelemesinin nane bitkisinde
uçucu yağ oranını artırdığını belirten araştırıcıların bulguları ile benzerlik göstermektedir
(Kothari ve ark., 1987; Ram ve ark., 1988; Munsi, 1992; Court ve ark., 1993; Mahmoud and
Croteau, 2003; Abbass, 2009; Zheljazkov ve ark., 2010; Anwar ve ark., 2010).
Genotiplerin uçucu yağ oranları arasında hem rakamsal hem de istatistiksel olarak önemli
(p<0,01) farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 4 ve 5). Uçucu yağ oranı bakımından 6 no’lu
genotip %1.22 ilk sırayı almış bu genotipi 4 no’lu genotip %1.02 ve 2 no’lu genotip %0.99
izlemiştir (Çizelge 4). Kokkini (1992)’nin belirtmiş olduğu gibi genotiplerin uçucu yağ oranları
arasındaki bu farklılık genetik yapılarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 4. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin uçucu yağ oranları (%)
Azot dozları
(kg/da)

Fosfor dozları
(kg/da)
0
5
10
0
5
10
0
5
10

Nane genotipleri
Azot dozları
ortalama
2
4
6
0,93
0,87
0,94
0
0,84
1,09
1,06
0,95B
0,94
0,89
1,03
0,93
1,09
1,32
Yıllar
5
1,07
1,20
1,51
1,16A
ortalaması
0,95
1,01
1,33
1,01
0,99
1,16
10
1,34
1,00
1,47
1,12A
0,87
1,08
1,14
Genotip ortalama
0,99B
1,02B
1,22A
1,08
Fosfor dozları ortalama
0: 1,03B 5: 1,18A 10: 1,03B
Yıllar
2010 Yılı: 1,17A
2011 Yılı: 0,98B
*Büyük harfle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar (p<0,01), küçük harfle işaretlenenler (p<0,05) ihtimal
sınırlarına göre önemlidir.

Uçucu Yağ Verimi
Deneme konularının etkisi ile tespit edilen uçucu yağ verimlerine ait ortalamalar Çizelge
6’da bunlara ait varyans analiz sonuçları Çizelge 5’de gösterilmiştir.
Deneme yılları arasında uçucu yağ verimlerinde farklılık olup, bu farklılık önemli
(p<0.01) bulunmuştur (Çizelge 5). Denemenin birinci yılında uçucu yağ verimi 0.75 L/da, ikinci
yılında ise 2.34 L/da olmuştur (Çizelge 6). İkinci deneme yılında uçucu yağ veriminin fazla
olması bu yıldaki drog yaprak veriminin fazla olmasından kaynaklanmaktadır.
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Dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozlarının uçucu yağ verimi üzerine etkisi önemli (p<0,01)
olmuştur (Çizelge 5). Uçucu yağ veriminin dekara 5 kg’lık azot dozunda (1.73 L/da), 0 ve 10
kg’lık azot dozlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu dozu dekara 10 kg’lık azot
dozu (1.58 L/da) ve azot uygulanmayan muameleler (1.33 L/da) takip etmiştir (Çizelge 6). Bu
sonuçlar nane bitkisinde azot gübrelemesinin belirli bir doza kadar uçucu yağ verimini
artırdığını belirten araştırıcıların bulguları ile benzerlik göstermektedir (Rao ve Singh, 1991;
Court ve ark.,1993; Mahmoud ve Croteau, 2003; Abbass, 2009).
Denemede uygulanan fosfor dozlarının (0, 5 ve 10 kg) uçucu yağ verimleri üzerine etkisi
önemli (p<0,05) bulunmuştur (Çizelge 5). En fazla uçucu yağ verimi 5 kg’lık fosfor dozunda
(1,70 L/da) belirlenmiş, bu dozu 10 kg’lık dozu (1,51 L/da) ve 0 (kontrol) dozu (1,44 L/da) takip
etmiştir (Çizelge 6). Bu sonuçlar gübre uygulamasının tıbbi ve aromatik bitkilerde yeşil herba
verimini artırdığı için uçucu yağ veriminin de arttığını belirten (Malik ve ark., 2011) tarafından
da desteklenmektedir.
Çizelge 5. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin uçucu yağ oranları ve uçucu yağ verimlerine
ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon kaynakları SD Uçucu yağ oranı yıllar arası F değerleri
Uçucu yağ verimi yıllar arası F değerleri
Yıl (Y)
1
19,578**
310,618**
Azot dozları (A)
2
8,120**
6,535**
Fosfor dozları (F)
2
5,227**
3,165*
Genotipler (G)
2
10,795**
5,873**
YxA
2
1,940
0,442
YxF
2
0,082
2,060
YxG
2
0,349
2,652
AxF
4
0,611
0,831
AxG
4
1,746
1,949
FxG
4
0,200
0,252
YxAxF
4
1,638
1,330
YxAxG
4
0,171
0,931
YxFxG
4
0,629
1,088
AxFxG
8
1,108
1,931
YxAxFxG
8
0,412
0,520
Hata
108
*İşaretli F değerleri (p<0,05), ** işaretli F değerleri ise (p<0,01) ihtimal sınırında önemlidir.

Çizelge 6. Azot ve fosfor dozlarına göre nane genotiplerinin uçucu yağ verimleri ( L/da)
Azot dozları
(kg/da)

Fosfor dozları
(kg/da)
0
5
10
0
5
10
0
5
10

Nane genotipleri
Azot dozları
ortalama
2
4
6
1,16
1,13
1,12
0
1,02
1,85
1,39
1,33B
1,49
1,32
1,53
1,51
1,52
2,02
Yıllar
5
1,39
1,85
2,39
1,73A
ortalaması
1,57
1,35
1,97
1,47
1,26
1,74
10
2,08
1,33
2,05
1,58A
1,02
1,61
1,68
Genotip Ortalama
1,41B
1,47B
1,77A
1,55
Fosfor Dozları Ortalama
0: 1,44b 5: 1,70a 10: 1,51ab
Yıllar
2010 Yılı:0,75B
2011 Yılı: 2,34A
*Büyük harfle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar (p<0,01), küçük harfle işaretlenenler (p<0,05) ihtimal
sınırlarına göre önemlidir.

Nane genotiplerinin uçucu yağ verimleri arasındaki fark hem rakamsal hem de
istatistiksel olarak (p<0,01) önemli bulunmuştur (Çizelge 5 ve 6). En fazla uçucu yağ verimi 6
no’lu genotipte (1,77 L/da) belirlenmiş bu genotipi 4 no’lu genotip (1.47 L/da) ve 2 no’lu genotip
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(1,41 L/da) izlemiştir (Çizelge 6). Bu sonuçlar aromatik bitkilerde uçucu yağ miktarının çevresel
faktörlere, bitkinin genetik yapısına ve yetiştirme tekniklerine bağlı olduğunu belirten
araştırıcıların bulguları ile uyumlu olmuştur (Sangwan ve ark.,2001; Telci ve ark., 2006;
Figueiredo ve ark., 2008).
Sonuç
Bu çalışma değişik azot (0, 5, 10 kg/da) ve fosfor (0, 5, 10 kg/da) dozlarının, nane
genotiplerinin (2, 4 ve 6 no’lu) kuru madde oranı, kuru madde verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu
yağ verimi üzerine etkilerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Deneme faktörlerinin ortalamasına
göre, yılların incelenen karakterler üzerine önemli etki yaptığı belirlenmiştir.
Dekara 10 kg’lık azot dozunun kuru madde oranı ve kuru madde verimini artırdığı, en
yüksek uçucu yağ oranı ve uçucu yağ veriminin dekara 5 kg’lık azot dozunda ortaya çıktığı
tespit edilmiştir. Dekara 10 kg uygulanan fosfor dozunda en fazla kuru madde verimi, dekara 5
kg fosfor dozu uygulamasında ise kuru madde oranı, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi elde
edilmiştir. Genotiplerden 4 no’lu genotip kuru madde oranı ve kuru madde verimi bakımından 6
no’lu genotip ise uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi yönünden daha üstün olmuştur.
Sonuç olarak; araştırma bulguları ve aşırı gübrelemenin yarattığı ekonomik zararın yanı
sıra, çevre üzerine olumsuz etkileri de göz önüne alınarak dekara 5 kg’lık azot ve fosfor
dozunun kaliteli bir nane yetiştiriciliği için yeterli olacağı düşünülmektedir. Yüksek kuru madde
verimi ve kuru madde oranı bakımından 4 no’lu genotip, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi
bakımından da 6 no’lu genotip değerlendirilebilir.
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Özet
Bu araştırma diurnal varyabilitenin oğulotu (Melissa officinalis L.)’nda uçucu yağ oranı ve
bileşenlerine etkisini belirlemek için Ankara koşullarında 2012 yılında yapılmıştır. Melissa officinalis ssp.
officinalis popülasyonunun materyal olarak kullanıldığı çalışmada, çiçeklenme başlangıcında gün
içerisinde değişik saatlerde (06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 21.00) tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 tekerrürlü olarak yaprak örnekleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, gün içinde
farklı saatlerde yapılan biçimler yapraktaki uçucu yağ oranı üzerine istatistiki olarak önemli etki
yapmıştır. Nitekim yaprakta uçucu yağ oranı %0.03–0.08 arasında değişmiş ve en yüksek uçucu yağ oranı
saat 12.00’den yapılan biçimden elde edilmiştir. Farklı biçim saatlerine bağlı olarak uçucu yağ bileşenleri
incelendiğinde, biçim yapılan tüm saatlerde caryophyllene oxide temel bileşen olurken, β–caryophyllene,
estragole, citral, z–citral ve citronellal ikincil bileşenler olarak tespit edilmiştir. Literatürde oğulotunun
karakteristik kokusunu veren bileşen olarak belirtilen citral ve citronellal, yine saat 12.00’de yapılan
biçimde yüksek oranda (sırasıyla %23.31 ve %12.31) belirlenmiştir. Sonuçlar toplu olarak
değerlendirildiğinde, Ankara koşullarında uçucu yağ açısından oğulotu hasatının saat 12.00’ye kadar
yapılmasının uygun olacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Oğulotu, Melissa officinalis, diurnal varyabilite, caryophyllene oxide
A Study on Determination of Dıurnal Variability In Lemon Balm (Melissa officinalis L.)
Abstract
This study was carried out to determination effect of diurnal variability on essential oil and its
compositions in lemon balm (Melissa officinalis L.) at Ankara ecological conditions in 2012. In this
experiment Melissa officinalis ssp. officinalis was used as plant material and leaf samples were taken at
different hours during day (06.00 am., 09.00 am., 12.00 pm., 3.00 pm., 6.00 pm. and 9.00 pm.) at the
beginning of flowering stage with three replications. According to results, different harvesting hours
during a day had significant effect on essential oil content. Essential oil content varied between 0.03–
0.08% and the highest essential oil content was obtained from 12.00 pm. Examined the essential oil
compositions depending on different harvesting hours, caryophyllene oxide was main component and β–
caryophyllene, estragole, citral, z–citral and citronellal were secondary components at all harvesting
hours. Citral and citronellal, which were specified as given characteristic odour of Melissa officinalis in
literature, were also high rate (23.31% and 12.31%, respectively) at 12.00 pm. As a result, it can be said
that harvesting of Melissa in terms of essential oil at Ankara conditions should be done by 12.00 pm.
Keywords: Lemon balm, Melissa officinalis, diurnal variability, caryophyllene oxide

Giriş
Lamiaceae familyasına bağlı, 100 cm kadar boylanabilen, çok yıllık ve limon kokulu
önemli bir tıbbi ve aromatik bitki olan oğulotu (Melissa officinalis L.), Güney Avrupa, Orta
Asya ve Kuzey Amerika’nın güney kesimlerinden orjin alıp ülkemizin de içine bulunduğu tüm
Akdeniz ülkelerinde doğal yayılış göstermektedir (Baytop, 1984; Ceylan, 1987).
Türkiye’de Melissa cinsine ait iki alttür (ssp. officinalis ve ssp. inodora) bulunduğu son
yapılan çalışmayla (Günel, 2012) ortaya konmuş olup, sadece ssp. offcinalis tıbbi değere
sahiptir. Oğulotunda uçucu yağ oranı düşük olmasına rağmen çok güzel kokulu olması
nedeniyle kozmetik sanayinin önde gelen bitkileri arasındadır (Tansı ve Özgüven, 1995).
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Oğulotu eski çağlardan beri pek çok amaç için, özellikle de halk hekimliğinde
kullanılagelmiştir. Yaprakları baharat ve çay olarak, uçucu yağı ise parfümeri, kozmetik ve
eczacılıkta kullanım alanına sahiptir (Akgül, 1993). Bunun yanında yaprakları ağrı kesici, gaz
söktürücü, sakinleştirici özelliklerinden dolayı halk hekimliğinde önemli kullanım alanı
bulmaktadır (Ayanoğlu, 2005). Bunun yanında, bitkinin yeşil veya drog herba kısımları
salatalara, soslara, çorbalara, et yemeklerine ve tatlılara aroma vermek için katılmakta; alkollü
içecek, likör ve çay yapımında da kullanılmaktadır (Katar, 2004). Yine, uçucu yağı yüksek
antioksidan etkisinden dolayı sebze ve meyvelerin muhafazasında kullanılan sentetik
antioksidanlar yerine doğal madde olması nedeniyle tercih edilmektedir (Ponce ve ark., 2004).
Tıbbi bitkilerin sahip olduğu bu önemli özellikler, içerdikleri uçucu yağ bileşenlerinden
kaynaklanmaktadır. Oğulotunda uçucu yağ miktarı ve bileşenleri üzerine etki eden faktörlerin
araştırıldığı pek çok çalışma mevcuttur (Adzet ve ark., 1992; Tınmaz ve ark., 2001; Sağlam ve
ark., 2004; Ayanoğlu, 2005; Kızıl, 2009; Kaçar ve ark., 2010). İçerdiği uçucu yağ miktarının az;
fakat kullanım alanının yaygın olduğu düşünüldüğünde oğulotunda bu konudaki çalışmaların
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yapılan literatür taramalarında diurnal varyabilitenin oğulotunda
uçucu yağ bileşenlerine etkisinin araştırıldığı çalışmalara rastlanamamıştır. Dolayısıyla, bu
çalışmamızda Ankara koşullarında gün içerisindeki farklı biçim saatlerinin oğulotunda uçucu
yağ oranı ve bileşenlerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Materyal
Melissa officinalis türüne ait ssp. officinalis alttürünün kullanıldığı bu çalışma 2012
yılında Ankara koşullarında yürütülmüştür. Araştırma yeri denizden 860 m yükseklikte olup,
39°57´ kuzey enlem ve 32°52´ doğu boylamında yer almaktadır. Deneme alanı toprağı tekstür
sınıfı bakımından tınlı, pH bakımından hafif alkali 8.3 karakterde, organik maddece fakir
%1.53, fosfor içeriği 4.316 kg/da ile kireç %0.476 ve tuz miktarı EC: 0.255 bakımından da düşük
niteliktedir. Araştırmanın yapıldığı dönemdeki iklim durumu da Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi, Ankara ilinde yağış, sıcaklık ve nispi nem uzun yıllar
ortalamaları sırasıyla 416.0 mm, 12°C ve %60.7 olarak ölçülürken, araştırmanın yapıldığı 2012
yılında bu değerler sırasıyla 345.2 mm, 14.1°C ve %58.4 olmuştur. Dolayısıyla, araştırmanın
yapıldığı haziran ayında yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre %98.2 oranında azalırken,
nispi nem miktarı %28.4 oranında azalmıştır. Yine, aynı ayda sıcaklık ortalaması uzun yıllara
göre %68 artış göstermiştir.
Çizelge 1. Araştırmanın yapıldığı döneme ait iklim değerleri
Month
May
June
July
Total
Mean

Rainfall (mm)
Long Term
2012
50.3
65.1
50.3
1.2
15.5
4.6
416.0
345.2

Mean Temperature (°C)
Long Term
2012
16.1
17.2
20.2
23.7
23.6
26.6
12.0

14.1

Relative Humidity (%)
Long Term
2012
56.9
60.1
52.0
41.8
46.0
37.4
60.7

58.4

Yöntem
Araştırmada diurnal varyabiliteyi belirlemek için çiçeklenme başlangıcında (20 Haziran
2012) günün değişik saatlerinde (saat 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 21.00) bitkilerden
3’er tekerrürlü olarak yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan bu örnekler gölgede kurutulduktan
sonra 50’şer gram alınarak clevenger cihazında su destilasyonu yöntemiyle 3 saat süreyle
kaynatılmak suretiyle uçucu yağ oranı volumetrik olarak belirlenmiştir (Kılıç, 2008).
Örneklere ait uçucu yağ bileşen analizleri için HP–5 MS kapiler koloni (30 m × 0.25 µm)
ve HP 5973 mass selektif dedektöre sahip Hevvlett Packard 6890 N model GC–FID ve GC–MS
(Gaz Kromatografisi–Kütle Spektrometresi) cihazı kullanılmıştır (Şekil 3.7). GC–MS tespitinde,
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70 eV iyonizasyon enerjiye sahip elektron iyonizasyon sistemi kullanılmıştır. Taşıyıcı gaz
olarak helyumdan yararlanılmış, akış oranı 1 mL/dk olmuş ve enjektör sıcaklığı 220°C’ye, MS
transfer sıcaklığı ise 290°C’ye ayarlanmıştır. Kolon sıcaklığı ilk 3 dk için 50°C’ye, ardından
3°C/dk’lık artışlarla 150°C’ye yükseltilmiş ve bu sıcaklıkta 10 dk tutulduktan sonra
250°C/dk’ya yükseltilmiştir. Splitless yöntemde 1.0 µL seyreltilmiş örnekler (1/100 aceton, v/v)
otomatik olarak enjekte edilmiştir. Uçucu yağlardaki bileşenlerin karakterizasyonu elektronik
kütüphaneler" (Flavor2. L, Wiley7n. l ve NIST98. L) kullanılarak yapılmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmadan elde edilen uçucu yağ oranları tesadüf parselleri deneme deseni’ne göre
TARİST istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş olup, ortalamalar
arasındaki farklılıkların önemlilik düzeyleri LSD testi ile kontrol edilmiştir.
Bulgular
Araştırmadan elde edilen uçucu yağ oranlarına ait varyans analiz sonuçları Çizelge 2’de,
ortalamaların önemlilik kontrolü ise Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 2’den görüldüğü gibi gün içerisindeki farklı biçim saatleri uçucu yağ oranı
üzerine istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli etki yapmıştır. Çizelge 3’te de biçim saatlerinde
elde edilen uçucu yağ oranları verilmiş olup, saat 12.00’da yapılan biçimden en yüksek uçucu
yağ oranı (%0.080) alınırken, bunu saat 09.00’da yapılan biçim (%0.077) izlemiş ve bu iki
değer istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Saat 15.00’ten itibaren uçucu yağ oranı önemli
oranda azalmaya başlamış olup, saat 21.00’de en düşük uçucu yağ miktarı (%0.033) elde
edilmiştir.
Çizelge 4’te gün içerisinde farklı biçim saatlerinde yaprakta belirlenen uçucu yağ
bileşenleri verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği üzere, saat 12.00’deki biçim dışında yapılan
tüm biçimlerde ana bileşen caryophyllene oxide olurken, ikinci ve üçüncü bileşenler değişiklik
göstermiştir. Saat 06.00, 09.00 ve 15.00’te ikinci bileşen β–caryophyllene (%8.7, %9.3 ve %9.8)
olurken, saat 18.00 ve 21.00’de ikinci bileşen citral (%14.4 ve %12.3) olmuştur. Saat 12.00’de
yapılan biçimde ise ana bileşen citral (%23.3) olurken, bunu caryophyllene oxide (%21.3) ve z–
citral (%18.1) izlemiştir.
Çizelge 2. Farklı biçim saatlerinde elde edilen uçucu yağ oranlarına ait varyans analizi
Varyasyon Kaynakları
Genel
Biçim saatleri
Hata

S. D.
17
5
12

K. T.
0,005295
0,004628
0,000667

K. O.
0,000311
0,000926
0,000056

Çizelge 3. Farklı biçim saatlerindeki uçucu yağ oranları
Biçim Saatleri
06.00
09.00
12.00
15.00
18.00
21.00
Ortalama
LSD (0.01)

Uçucu Yağ Oranı (%)
0,057 b
0,077 a
0,080 a
0,067 ab
0,050 bc
0,033 c
0,06
0,019
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F
16,535**

Çizelge 4. Farklı biçim saatlerinde yaprakta belirlenen uçucu yağ bileşenleri
Bileşen
p–cymene
γ–terpinene
Linalool
Citronellal
Z–citral
Geraniol
Citral
α–copaene
β–bourbonene
β–caryophyllene
α–humulene
Germacrene D
δ–cadinene
Caryophyllene oxide
Cyclohexanone
Naphthalene
Copaene
t–cadinol
Toplam (%)

RT
1016
1051
1093
1146
1234
1248
1264
1368
1377
1411
1445
1473
1515
1578
1601
1637
1643
1651

06.00
–
–
2.6
3.0
2.3
–
3.5
0.7
1.1
8.7
1.2
2.9
1.1
29.0
2.7
2.9
0.7
4.5
66.9

09.00
–
–
8.6
5.2
–
8.3
–
–
9.3
1.1
3.0
–
23.8
–
5.0
–
5.9
70.2

12.00
–
–
2.5
12.3
18.1
–
23.3
–
1.0
5.6
0.7
1.1
–
21.3
1.6
1.6
–
2.3
91.4

15.00
0.9
0.9
2.3
8.7
5.9
–
9.2
0.8
1.1
9.8
1.1
2.4
1.1
33.6
2.5
1.3
0.9
4.5
87,0

18.00
–
–
2.6
8.9
10.0
1.4
14.4
0.8
1.3
10.2
1.2
1.8
1.0
25.9
2.1
2.6
0.8
4.3
89.3

21.00
–
–
4.8
6.6
7.7
–
12.3
–
–
3.7
–
0.8
–
40.9
2.5
2.5
–
3.5
85.3

Tartışma ve Sonuç
Oğulotunda uçucu yağ miktarı çok sayıda faktörün etkisi altında önemli miktarlarda
değişiklik göstermektedir. (Baytop, 1984; Ceylan, 1987), oğulotunda uçucu yağ oranının
%0.05’ten az olmaması gerektiğini bildirmişlerdir. Saat 21.00’daki biçim dışında bizim
bulduğumuz sonuçlar da araştırıcıların bildirdiği sınırlar içerisinde yer almıştır. Bunun yanında
diurnal varyabilitenin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçların elde
edildiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmada en yüksek uçucu yağ miktarı saat 12.00’de yapılan
biçimden elde edilirken, (Simionatto ve ark., 2009) tarafından Çin–Shanghai ekolojik
koşullarında yapılan bir çalışmada oğulotundan en yüksek uçucu yağ oranının (%0.25) sabah
saat 5.00’de yapılan biçimden alındığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, (Ayanoğlu ve ark.,
2005) Hatay’ın Sinanlı ve Batıayaz lokasyonlarında oğulotu için en uygun biçim saatinin
sırasıyla saat 06.00 ve saat 19.00 olduğunu bildirmişlerdir. Yine, (Özay, 1990) Bornova ekolojik
koşullarında yaptığı bir çalışmada, en yüksek uçucu yağ oranını 1. biçimde (%0.15) saat 10.00’
da elde ederken, 2. biçimde (%0.60) saat 22.00’de elde etmiştir. Görüldüğü gibi, oğulotunda
uçucu yağ miktarı gün içindeki biçim zamanından önemli oranda etkilenmektedir. Dolayısıyla,
elde edilen bu farklılıkların çalışmanın yapıldığı ekolojiden kaynaklandığı söylenebilir.
Tıbbi bitkilerde uçucu yağ miktarı önemli olsa da uçucu yağın özelliğini belirleyen esas
unsur uçucu yağın bileşenleridir. Nitekim (İlisulu, 1992) oğulotunun karakteristik kokusunun
uçucu yağında bulunan citral ve citronellal bileşenlerinden ileri geldiğini bildirmektedir.
Dolayısıyla, bizim çalışmamızda da biçim yapılan tüm saatlerde citral ve citronellal bileşenleri
tespit edilmiş ve uçucu yağ miktarının en yüksek bulunduğu saat 12.00’de de bu bileşenler en
yüksek değerini (%23.3 ve %12.3) almışlardır. Yapılan literatür taramalarında oğulotunda
uçucu yağ bileşenleri üzerine diurnal varyabilitenin etkisinin araştırıldığı çalışmaya
rastlanamamıştır; ancak uçucu yağ bileşenleri üzerine yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur.
Yapılan çalışmalara bakıldığında çok farklı sonuçların alındığı görülmüştür. Nitekim (Patora ve
ark., 2003; Coşge ve ark., 2009)’e göre ana bileşenler citral, citronellal, β–caryophyllene ve β–
caryophyllene oxide iken, (Sarı ve Ceylan, 2002)’a göre citral, citronellal; (Ayanoğlu ve ark.,
2005)’ne göre β–caryophyllene ve germacrene D’dir. Almanya koşullarında yapılan bir başka
çalışmada ise (Basta ve ark., 2005) ana bileşenleri caryophyllene oxide (%12.60–24.40), β–
pinene (%6.40–18.20), sabinene (%6.90–17.40) olarak belirlemişlerdir.
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Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, bizim bulgularımız diğer çalışmalarla
paralellik gösterdiği gibi farklılıklar da göstermiştir. Nitekim tespit ettiğimiz uçucu yağ
miktarları literartürde verilenlerle paralellik içerisindedir. Yine, oğulotunun kendine has
kokusunu veren citral ve citronellal bizim çalışmamızda da tespit edilmiş; fakat değerleri diğer
çalışmalara göre düşük düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan, diğer çalışmalarda düşük düzeylerde
tespit edilen caryophyllene oxide, bizim çalışmamızda ana bileşen olarak bulunmuştur. Uçucu
yağ oranı ve bileşenlerindeki bu farklılıklar başta bitkinin türü ve genetik yapısı olmak üzere,
bitkinin yetiştirildiği ya da toplandığı bölgenin iklim ve toprak özellikleri, morfolojik olarak
bitkinin örnek alınan kısmı, biçim zamanları, analiz yapan cihazın modeli ve kütüphanesinin
özellikleri gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor olabilir. Bu çalışmanın sonucuna göre pratik
bir öneride bulunmak gerekirse, elde edilen uçucu yağ miktarı göz önüne alındığında Ankara
koşullarında oğulotu biçiminin saat 09.00 ile 12.00 arasında yapılması gerektiği söylenebilir.
Aksi halde bu saatler dışında uçucu yağ miktarı azalmaktadır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin yeni tanımış olduğu ve tatlandırıcı olarak gıda sanayinde
kullanmayı hedeflediği şeker otunun tesis ve üretim dönemindeki masrafları ile maliyet ve karlılık
durumunu belirlemektir. Çalışmada kullanılan veriler, 2014 yılı üretim döneminde Ege ve Marmara
Bölgesi üreticilerinden elde edilmiştir. Araştırmada işletmelerde dekara tesis ve üretim masrafları
hesaplanmıştır. Şeker otu üretiminde elde edilen brüt, net ve oransal kar belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şeker otu, üretim girdileri, maliyet, kar
Determination of Stevia Production Inputs, Cost and Profitability
Abstract
This study was aimed to determine the plant and inputs during the production period, cost and
profitability of sugar grass which was recognized by Turkey in last days and targeted as a sweetener in
the food industry. The data used in this study was obtained from the Aegean and Marmara regions
manufacturer during 2014 production year. According to the survey result, total plant operating costs per
hectare, and production costs were calculated. Gross, net and proportional profits were determined for
production of sugar grass.
Keywords: Stevia, production inputs, cost, profit

Giriş
Stevia olarak bilinen Stevia rebaudiana Bertoni, yüzyıllardır Güney Amerika yerlileri
tarafından geleneksel bir tatlandırıcı olarak kullanılan, bitki çaylarına ve diğer içeceklere
eklenen bir bitkidir (http://stevia.com.tr/). Bu bitki ülkemizde şeker otu olarak adlandırılmakta
ve aktarlarda kurutulmuş yaprak ve toz şeklinde satılmaktadır.
Şeker otu yaprakları, steviol glikozitleri olarak adlandırılan doğal tatlandırıcılar içerir.
Bitkinin tatlılık veren iki ana bileşeni, steviozit ve rebaudiozit A’dır (http://www.dfgd.org.tr).
Şeker otu, kan şekeri etkisi olmayan bir doğal kaynaklı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıdır.
Yıllardır dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmaktadır (http://www.internationalsteviacouncil.
org/).
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nin tatlandırıcılar konusunda çalışan bilimsel
paneli, Nisan 2010’da steviol glikozitlerin güvenilirliğini değerlendirmiş ve kabul edilebilir
günlük alım değerini 4 mg/kg olarak belirlemiştir. Avrupa Birliği, 11 Kasım 2011’de şeker otunun
gıdalarda ve içeceklerde kullanımına izin veren regülasyonu onaylamıştır (http://www.
dfgd.org.tr). Şeker otu ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Şeker
otunu sınırlı sayıda işletme üretmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin yeni tanımış olduğu
ve tatlandırıcı olarak gıda sanayinde kullanmayı hedeflediği şeker otunun tesis ve üretim
dönemindeki masrafları ile maliyet ve karlılık durumunu belirlemektir.
Materyal ve Yöntem
Araştırmanın verileri 2014 yılında Marmara ve Ege Bölgesinde tam sayım yöntemiyle 3
adet şeker otu yetiştiriciliği yapmakta olan işletmelerden elde edilmiştir.
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İşletme masraflarının belirlenmesinde tek ürün bütçe analiz yöntemi esas alınmıştır.
Gelir–gider durumu bir tarım işletmesinde yetiştirilen tüm ürünler için değil yalnız araştırma
konusu olan ürün için hesaplanmıştır. Üretim faaliyetinde kullanılan işgücü ve çeki gücü
miktarları saat olarak verilmiştir. Aile işgücü ücret karşılığının hesaplanmasında araştırma
yöresindeki yabancı işgücü ücretleri esas alınmıştır. Hesaplamalarda üreticilerin kendi
makineleri kullanmaları halinde birim makine fiyatları esas alınmıştır. Toplam değişen
masrafların %3’ü genel idari giderler olarak dikkate alınmıştır. Döner sermaye faizi değişen bir
masraf olup, üretim faaliyetine yatırılan sermayenin fırsat maliyetini temsil etmektedir. Döner
sermaye faizi, değişen masraflara T. C. Ziraat Bankasının bitkisel üretim kredilerine uyguladığı
faiz oranının yarısı uygulanarak hesaplanmıştır. Çıplak arazi değerinin faizi, araştırma
bölgesindeki çıplak arazi değerinin %5’i alınarak bulunmuştur. Tesis masrafları yıllık
amortisman payı, tesis döneminde yapılan toplam tesis masraflarının şeker otunun ekonomi
ömrüne (5 yıl) bölerek elde edilmiştir (Anonim, 1998). Tesis sermayesi faizi ise toplam tesis
masraflarının yarı değerine %4 faiz uygulanarak hesaplanmıştır (TEAE, 2001).
Üretim faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün miktarı ile satış fiyatının çarpımı sonucu
gayrisafi üretim değeri hesaplanmıştır. Gayrisafi üretim değerinden değişen masrafların
çıkarılmasıyla net kar hesaplanmıştır. Gayrisafi üretim değerinin üretim masraflarına oranı ile
oransal kar bulunmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Yetiştirme Tekniği: Şeker otu fidesi, tohum olarak ekildikten 1–2 ay sonra torf üzerinde
3–5 cm kadar boyutlara ulaştığında tarlaya dikilmektedir. Şeker otu fidelerinin tarlaya sıra arası
50–70 cm. sıra üzeri ise 20–40 cm ile dikimi yapılmaktadır. İncelenen işletmeler şeker otu
fidesini kendileri üretmektedirler. Bir adet fidenin maliyetini ortalama 0,60 TL’ye kadar
indirebildiklerini belirtmişlerdir. Şeker otu yetiştiriciliğinde fide yetiştiriciliğinin hem teknik
hem de maliyeti yönünden çok önemli olduğu bildirilmektedir. Bir dekar alana 4.000–6.000
arasında fide dikimi gerçekleştirmektedirler. Şeker otu yetiştirilmesinde, sıcaklık, güneş ışınları
ve nemliliğin önemli rolü bulunduğu, 20°C sıcaklığın uygun olduğu söylenmektedir. Azotlu
gübrelerin bitki verimi üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. En önemli iş, sulama
ve tarladaki yabani otlarla mücadeledir. İncelen işletmelerde şeker otu damlama sulama ile
yapılmaktadır. Bu bitki, toprak hastalıklarına karşı da oldukça duyarlıdır. Ancak bu bitkiyi
etkileyebilecek böcek zararlıları azdır. Uçucu sinek ve böceklere karşı bilinen zirai ilaç
yöntemleri uygulanabilir. Kararında herbisit uygulanabilir.
Şeker otu bitkisinde yaprakların hasat edilme zamanı temmuz ayında başlar. Bölgenin
iklim özelliklerine göre, hasat başlangıcı biraz öne veya arkaya kayabilmektedir. Bitkinin
gövdesi, toprak seviyesinden ortalama 10 cm kadar üstten olmak üzere, mümkünse keskin bir
makas marifetiyle kesilip, ana gövdeden ayrılır. Hasat sırasında, sadece bitki gövdesi değil, aynı
zamanda gövdeden çıkan tüm dallar ve yaprakları ile birlikte ana gövdeden kesilerek alınır.
Kesilen dal ve yapraklar bir yerde toplanır. Kesilen ana ve yan dallar üzerindeki yapraklar, elle
gövdeden sıyrılarak ayrı bir alana biriktirilir. Kökler bir sonraki dönem veya yılda büyüyüp
yeniden yaprağı hasat edilmek üzere beklemeye alınır. Toplanan yapraklar, daha sonra açık
güneşli bir ortama serilerek kurumaya bırakılır. Güneşte bekletme süresi yaprakların gevremesi
suyunu %10–12 oranında kaybetmesine kadardır. İncelenen işletmelerde şeker otunun gövde,
dal ve yaprakları hasat edilmektedir. İncelenen işletmelerde dekara ortalama 250 kg kuru yaprak
elde edilebilmektedir.
Böylece kurutulup, suyunu kaybeden gevreyen yapraklar evsel ortamda tatlandırıcı
yapılmaya uygun hale getirilmiş olur. Kurutulan yapraklar, taze yeşil yapraklara göre daha fazla
tatlıdır. Öğütücü ile ince bir kıvama gelinceye kadar öğütülür. Ufalanan şeker otu tozları bir kap
içerisinde toplanarak, kullanıma hazır hale getirilir.
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Tesis Dönemi Fiziki Üretim Girdileri ve Maliyeti: Şeker otu yetiştiriciliğinde ilk yıl
tesis yılı olarak alınmıştır (Anonim, 1998). İncelenen işletmelerde dekara düşen tesis masrafları
5.019,30 TL olarak saptanmıştır. Tesis döneminin en büyük giderlerini fide ve damlama sulama
sistemi oluşturmaktadır. Şeker otu yetiştiriciliğinde dekara 4.500 adet fide kullanılmaktadır.
İşletmeler fide üretimlerini kendileri yapmakta olup birim fideyi 0.60 TL’ye mal etmektedirler.
Böylece fide gideri 2.700 TL olarak gerçekleşmektedir. Tesisin ekonomik ömrü 5 yıl olarak
dikkate alınmıştır. Buna göre tesis masrafları amortisman payı 1.003,86 TL olarak belirlenmiştir
(Çizelge 1).
Çizelge1. Şeker otunun tesis döneminde dekara kullanılan fiziki üretim girdileri ve maliyeti
Kullanılan işgücü ve Çekigücü
Kullanılan
İşgücü
Çekigücü
ekipmanlar
Saat Tutar (TL) Saat Tutar (TL)
Toprak Hazırlığı ve Dikim
a) İlk Sürüm
2.00
2.00
80,00 Pulluk
b) İkinci Sürüm
1.00
1.00
60,00 Kültivatör
c) Dikime Hazırlama 2.00
2.00
120,00 Makine
d) Dikim
8.00
50,00 4.30
300,00 Makine
e) Sulama Sistemi
8.00
100,00
Damlama
f) Gübreleme
2.20
Dikimle birlikte
Makine
g) İlaçlama
1.00
30,00 Makine
A–Değişen Masrafalar Toplamı (a+b+c+d+e+g)
a) Genel İdari Giderler (A*0.03)
b) Çıplak Arazi Değeri Faizi i=0.05
c) Yatırım Cari Faizi (A*0.04)
B–Sabit Masraflar Toplamı (a+b+c)
C–Tesis Masrafları Toplamı (A+B)
D–Ekonomik Ömür (Yıl)
E–Tesis Masrafları Amortisman Payı
Tesis işlemleri

Kullanılan materyal
Miktar
Tutar
Cinsi
*Adet
(TL)

Fide
Sistem
Taban
Toprak

4.500*
1 adet
15 kg
450 ml

2.700,00
500,00

Masraflar
toplamı
(TL)
80,00
60,00
120,00
3.050,00
600,00
45,00
35,00
3.990,00
119,70
750,00
159,60
1.029,30
5.019,30
5,00
1.003,86

Üretim Dönemi Fiziki Üretim Girdileri Maliyeti ve Karlılığı: İncelenen işletmelerde
şeker otu üretiminde işgücü ve çeki gücü Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi
üretim döneminde dekara ortalama 88.00 saat işgücü ve 7 saat makine çeki gücü kullanıldığı
belirlenmiştir. Şeker otunun yaprakları ile sap ve gövdesinin hasat sırasında ayrımı
yapılmadığından üretimde dekara kullanılan toplam işgücü içerisindeki ilk sırayı %90’lık payla
harman almaktadır. Böylece ürün bütün halinde biçildikten sonra elle yaprakları sıyrılmakta ve
kurutulmaya alınmaktadır. Bu işlem işgücü maliyetini artırmaktadır. Ürün kuru yaprak veya
öğütülmüş toz halde satışa sunulmaktadır.
İncelenen işletmelerde dekara tesis döneminde 15 kg taban gübresi ve üretim döneminde
20 kg azotlu gübre kullanılmaktadır. İlaçlamada ise üretim döneminde 200 gr. insektisit
kullanılmaktadır (Çizelge 3). Şeker otu üretim faaliyetine ait masraflar sabit ve değişen
masraflar şeklinde sınıflandırılmıştır. Değişen masraflar üretim hacmine bağlı olarak artan ya da
azalan masraflardır. Bu masraflar üretim yapılınca ortaya çıkarlar ve üretim miktarına bağlı
olarak değişim gösterirler. Sabit masraflar ise üretim hacmine bağlı olarak değişmeyen, üretim
yapılsa da yapılmasa da ortaya çıkan masraflardır (İnan, 1998).
Şeker Otu üretiminde dekara üretim masraflarının dağılımı çizelge 4’de verilmektedir.
İncelenen işletmelerin değişen masrafları 910,80 TL, sabit masrafları 1.881,56 TL ve üretim
masrafları ise 2.792,36 TL olarak hesaplanmıştır. Değişen masrafların üretim masrafları
içerisindeki payı %32,60 iken sabit masrafların üretim masrafları içerisindeki payı %67,40’dır.
Sabit masrafları oranı üretim masraflarının büyük kısmını oluşturmaktadır. Damla sulama
sistemi, fide maliyeti ve çıplak arazi değeri aynı zamanda toplam maliyeti de artırmaktadır.
İncelenen işletmelerde Şeker Otu üretiminin karlılık durumu çizelge 5’de verilmiştir
Dekara şeker otu verimi kuru yaprak olarak 250,00 kg, 1 kg şeker otunun maliyeti 11,17 TL
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belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde şeker otunun satış fiyatı ise 20,00 TL/Kg, kilogram başına
sağlanan kar marjı 8.83 TL ve kar marjının satış fiyatına oranı %44 olarak belirlenmiştir.
Dekara gayrisafi üretim değeri 5.000,00 TL, brüt kar ise 4.089,20 TL, net kar ise 2.207,64 TL
olarak hesaplanmıştır. Oransal kar ise 1.79 olarak bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle 1,00 TL’lik
masrafa karşılık 1,79 TL gelir elde edilmektedir.
Çizelge 2. Şeker otunun üretiminde işgücü ve çekigücü kullanımı
Tarımsal işlemler
Çapalama
İlaçlama
Hasat
Harman
Toplam

Kullanılan işgücü
Saat/da
%
–
–
–
–
8.00
10.00
80.00
90.00
88.00
100.00

Kullanılan makine çekigücü
Saat
%
4.00
57.00
1.00
15.00
2.00
28.00
–
7.00
100.00

Çizelge 3. Şeker otu üretiminde dekara kullanılan fiziki üretim girdileri ve maliyeti
Kullanılan işgücü ve çekigücü
Kullanılan
Işgücü
Çekigücü
ekipmanlar
Saat Tutar (TL) Saat Tutar (TL)
I. Bakım
A) gübreleme
Damla sulama sistemiyle
S. Sistemi
B) çapalama
4.00
110,00 Çapa mak.
C) sulama
S. Sistemi
D) ilaçlama
1.00
20,00 Makine
II. Hasat–harman
A) Hasat
8.00
50,00 2.00
120,00 Makine
B) Harman
80.00
400,00
Elle
C) Döner sermaye faizi
A. Değişen masraflar toplamı (i+ii)
A) Genel idari giderler (a*0.03)
B) Çıplak arazi değeri faizi (i=0.05)
C) Masrafları amortisman payı
D) T. Sermaye faizi (tesis masrafları /2 *0.04)
B. Sabit masraflartoplamı (a+b+c+d)
C. Üretim masrafları toplamı (a+b)
D. Kuru şeker otu verimi (kg/da)
E. Üretim maliyeti (TL/kg)
Tesis işlemleri

Kullanılan materyal
Miktar Tutar
Cinsi
Kg/
TL
adet
N

20 kg

60,00

200 gr

15,00
35,00

S. Suyu

Değer (TL/da)
910,80
450,00
250,00
110,00
100,80
1.881,56
27,32
750,00
1.003,86
100,38
2.792,36
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60,00
110,00
15,00
55,00
170,00
400,00
100,80
910,80
27,32
750,00
1003,86
100,38
1.881,56
2.792,36
250,00
11,17

Çizelge 4. Şeker otu üretiminde dekara üretim masrafları ve dağılımı
Masraf unsurları
A–Değişen Masraflar Toplamı
İşgücü Masrafları
Makine Çekigücü Masrafları
Materyal Masrafları
Döner Sermaye Faizi
B–Sabit Masraflar Toplamı
Genel İdari Giderler
Çıplak Arazi Değeri Faizi
Tesis Masrafları Amortisman Payı
Tesis Sermayesi Faizi
C–Üretim Masrafları Toplamı

Masraflar
toplamı
(TL)

Oran (%)
32,60
16,11
8,95
3,93
3,60
67,40
1,00
26,80
36,00
3,60
100,00

Çizelge 5. Şeker otu üretiminin karlılık durumu
Değerler
250,00
20,00
5.000,00
910,80
2.792,36
11,17
4.089,20
2.207,64
1,79

Unsurlar
Verim (kg/da)
Satış Fiyatı (TL/Kg)
Gayrisafi Üretim Değeri (TL/Da)
Değişen Masraflar (TL/Da)
Üretim Masrafları (TL/Da)
Üretim Maliyeti (TL/KG)
Brüt Kar (TL/Da)
Net Kar (TL/Da)
Oransal Kar

Sonuç
Şeker otu üretiminin karlı bir faaliyet olduğu söylenebilir ancak fide maliyeti tesis
maliyetinin %54’ünü oluşturmaktadır. Şeker otu fidesi yetiştiriciliği, özel ortam ve teknik bilgi
gerektirmektedir. Fide maliyetlerinin daha aşağılara çekilmesi gerekmektedir.
Şeker otu ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Şeker otunu
sınırlı sayıda işletme üretmektedir. Şeker otunun üretimin yaygınlaşması tatlandırıcı olarak gıda
sanayinde kullanımına bağlıdır. Şimdilerde ise özel sektör ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı şeker otunun tatlandırıcı olarak gıda sanayinde kullanım olanaklarını araştırmaktadır.
Üretim prosesi belirlendiğinde ve ticari olarak uygulamaya konulduğunda yetiştirilen şeker otu
miktarının yeterli ve ekonomik olması zorunludur.
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Van İlinde Tıbbi Bitki Olarak Kullanılan Süs Bitkileri
Nalan Türkoğlu*, Sevda Demirel, Nurhan Keskin, Şeyda Çavuşoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van
*nalanturkoglu@yyu.edu.tr
Özet
Türkiye’de çok sayıda süs bitkisi tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. İç ve dış piyasada
değerlendirilen bu bitki türlerinin büyük bir kısmı evlerde iç mekan bitkisi ya da ev bahçelerinde peyzaj
tasarım elemanı olarak kullanılmaktadır. Van’ da yapılan peyzaj düzenlemelerinde, canlı materyali
oluşturacak olan bitkiler seçilirken estetik özelliklerinin yanı sıra fonksiyonel amaçlı olarak halk ilaçları
yapımında kullanılabilecek özellikte bitkiler olması da tercih sebeplerindendir. Bu çalışmada Van ilinde
özellikle bahçe tasarımlarında en fazla tercih edilen hem süs bitkisi hem de tıbbi bitki olarak kullanılan
bitkiler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, süs bitkisi, Van
Ornamental Plants Featured as Medical Plant in Van Province
Abstract
Numerous ornamental plants are used for medical purposes in Turkey. Many parts of these plants
that utilized domestic and foreign market are also used indoor plants at home or the element of landscape
design in the home gardens. When selecting of plant to form live material for landscape arrangement in
Van, the reasons of preferring ornamental plants are both aesthetics and functional purposes that can be
used in the production of folk medicine. In this study, the plants especially most preferred in garden
design and used both ornamental and medical purposes in Van have been identified.
Keywords: Medical plant ornamental, Van

Giriş
Başta Asur kaynaklarında olmak üzere, XVIII. yüzyılın sonlarına kadar kaleme alınan
eserlerde Van, bahçelerle süslü ağaçlı bir yer olarak belirtilmiştir. Eserlerde kerpiçten yapılmış,
üstü toprakla örtülü ve en çok iki katlı olan ve kendine has mimari çizgilere sahip evlerin
etrafında çeşitli meyve ağaçları ve başta gül olmak üzere değişik süs bitkileriyle çevrili büyük
bahçeli evlerden bahsedilmektedir (Sevim, 2001).
Bu bitkiler beslenme, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini törenler de ya da güzel
koku ve tat vermeleri için geçmişte olduğu gibi günümüzde de kullanılmaktadır. Ev
bahçelerinde, parklarda ve yol ağaçlandırmalarında, kırsal peyzaj düzenlemelerinde, bu bitkiler
üç farklı biçimde kullanılmaktadır.
1. Yer örtücü olarak kullanımı: Kısa boylu ve yüksek derecede basılmaya ve susuzluğa
dayanıklı ayrıca, her türlü toprakta yetişebilen ve kuraklık şartlarına dayanıklı bazı Kekik
(Thymus spp.), Gypsophila ssp. nane, kardelen, zerrinkadeh, ısırgan otu ve kadife çeşitleri çim
alanlarında yer örtücü olarak kullanılmaktadır.
2. Saksı içinde kullanımı: Van’da son yıllarda saksı içerisinde süs bitkisi kullanımı
rağbet görmeye başlamıştır. Kekik (Origanum spp., Thymus spp.), Nane (Mentha spp.),
Reyhan–Fesleğen (Ocimum basilicum), Sarı sabır (Aloe vera) Gül vb. gibi türler bu amaçla
saksı içinde çok rahatlıkla yetiştirilebilir.
Böylece yetiştirilen bitkilerden süs bitkisi olarak faydalanmanın yanı sıra, baharat ve tıbbi
bitki olarak da faydalanmaktadır. Özellikle balkonlarda yetiştirilmekte ve taze olarak
tüketilmektedir.
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3. Park ve bahçelerde kullanımı: Söğüt, meşe, iğde, ardıç, kuşburnu, alıç, böğürtlen,
yabani elma, ceviz, badem, at kestanesi, dut, kayısı, leylak, hanımeli ev bahçelerinde ve kent içi
peyzaj düzenlemelerinde kullanılan süs bitkileridir.
Dış mekan düzenlemelerinde park ve bahçelerde en yoğun kullanılan süs bitkileri:
Eleagnus angustifolia . (Fam: Eleagnaceae) Kuş iğdesi: 3,5–4,5(6) m boy ve aynı
oranlarda taç genişliğine sahip olan iğde (Dirr, 1998), tepesi geniş ve yuvarlak, gövde kabuğu
çatlaklı, 60–80 yıldan fazla yaşamadığı için kısa ömürlü olan bir ağaçtır Gri–gümüş yaprakları
ve sarkık yapısıyla peyzaj düzenlemede, yeşil ya da rüzgâr perdesi oluşturmada, kumulların
durdurulması ve erozyon kontrolünde kullanıldığı gibi (Mataracı, 2004); yeşil alan
düzenlemesinde deniz kenarları, tuz problemi olan yerlerde çalı grupları arasında yer alırken
vurgu bitkisi olarak da kullanılmaktadır (Dirr, 1998).
Yöre halkı meyvelerini mide rahatsızlığına tedavi amaçlı olarak tüketmektedir.
Pinus nigra (Fam: Pinaceae) Karaçam: 15–18 m boy ve 6–12 m taç genişliği olan
karaçam (Dirr, 1998), gençlik devresinde geniş, piramidal yapıya sahipken yaşlı halde dağınık,
şemsiye şeklinde bir tepeye sahiptir (Korkut, 1992). Karaçamın, boylu, 1. sınıf orman ağacı
olup sarıçamın yetişemediği ya da iyi gelişmediği yerlerde yetiştiği, denizden esen kuvvetli
rüzgârlara karşı koyabildiği için çok önemli bir rüzgâr perdesi olarak kullanılabileceği
bildirilmiştir (Yaltırık ve Efe, 2000). Karaçam yaşlı haldeki güzel görünümü ile peyzaj
mimarlığında geniş çim alanlar üzerinde gruplar halinde veya soliter olarak kullanıma uygunluk
göstermektedir (Korkut, 1992).
Ağrı kesici, antimikrobiyal, antiseptik antiviral, balsam söktürücü, idrar söktürücü
etkilere sahiptir. Sinirleri yatıştırıcı sıvı merhem olarak kullanılmasının yanında kaslarda, eklem
yerlerinde ve lifli dokulardaki ağrıların dindirilmesinde kullanılır. Bronşların akut veya kronik
iltihaplanmalarında, üşütmelerde ve göğüs daralmalarında kullanılır.
Pinus sylvestris (Fam: Pinaceae) Sarıçam: 20–40 metreye kadar boylanabilen sivri
tepeli, silindirik gövdeli, ince dallı veya dolgun gövdeli, tepesi şemsiye biçimli, kalın dallı bir
orman ağacı olan sarıçam (Günal, 1997; Yaltırık ve Efe, 2004), bazen fakir topraklarda
kayalıklar üzerinde ve arktik rejyonlarda çalı halinde bodur halde bulunmaktadır Alerjik
reaksiyonlara sebep olmasına rağmen sistit, hepatit ve prostat problemlerine karşı
kullanılabilmektedir. Oda havasını temizleyici etkiye sahiptir. Bitkinin çeşitli kısımlarından
buhar distilasyonu ile elde edilen %0,1–0,5 miktarındaki uçucu yağı soluk sarı renkte ve taze bir
orman kokusuna sahiptir. Antimikrobiyal, antiromatik, antiseptik ve antiviral etkiye sahiptir.
Astım, üşütme ve sinüzit tedavisinde, karışımlar içerisinde kullanıldığında ise masaj yağı
olarak, selulit tedavisinde, romatizma ve sinüzite karşı kullanılmaktadır. Kas ağrılarının
dindirilmesinde kullanılmaktadır.
Syringa vulgaris (Fam: Oleaceae) Leylak: 2,5–4,5 (6) m boy ve 2–4 (4,5) m taç
genişliği olan leylak, çiçeklerinden dolayı çok değerlidir. Çiçeklerinden uçucu yağ elde edilir ve
parfümeride kullanılır ve aynı zamanda çiçeklerinden yeşil boya, yapraklarından kahverengi ve
yeşil boya, dallarından ise yeşil–turuncu renk boya elde edilir. Yaprak ve meyveleri tonik
(uyarıcı, güçlendirici) ve solucan düşürücü olarak kullanılır. Dal ve yaprakları çocuklar
tarafından çiğnenince ağız yaralarına karşı iyi gelir.
Rosa canina (Fam: Rosaceae) Kuşburnu: Kuşburnu bitkisi türlere göre değişmekle
beraber, 0.5–4.0 m kadar boylanabilen dik ve sarkık formlu, gövde ve dalları az ya da çok
dikenli, kışın yaprağını döken, çalı formunda bir bitkidir. Yörede grip ve soğuk algınlığı
rahatsızlıklarında meyveleri çay ve marmelat olarak tüketilmektedir.
Crataegus ssp (Fam: Rosaceae) Alıç: Alıç (Crataegus oxyacantha) genellikle kısa boylu
kırmızı, pembe sarı veya beyaz renkli çiçeği ve 6–10 mm çapında, 1–3 tohumlu, lezzetli,
meyveleri hafif ekşimsi ve yenilmektedir. Gülgiller familyasına ait olup yaklaşık olarak 280
tane türünün olduğu sanılmaktadır. Kurak koşullara uyum sağlayabilen, kumlu taşlı topraklarda
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yetişebilen uzun ömürlü bir türdür. Alıç ağaçları mayıs ayında çiçeklenir ve meyveleri
sonbaharda toplanır. Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle dağlık alanlarda ve hatta toprağın
fakir olduğu yerlerde bile fazla miktarda yetişmektedir (Gültekin,2005).
Avrupalı araştırmacılar, bu bitkinin kalp ve beyne olan kan akışını artırdığını, kalbi
düzensiz atışlara karşı koruduğunu, kalbin kasılma gücünü artırdığını ve kan basıncını
(tansiyon) dengelediğini ispatlamışlardır (Batu,2012). Taze meyve olarak tüketilmektedir.
Gypsophila ssp (Fam: Caryophyllaceae) Geven: Çöven olarak da bilinen bu bitkiler,
değişik özelliklere sahip olması nedeniyle birçok bilim dalını ilgilendirmekte olup ilaç, gıda
ürünü, temizlik ürünü, park ve bahçelerin süslemesinde kullanılabilmesi nedeniyle, ziraatçıların,
gıdacıların, kimyacıların, eczacıların, peyzajcıların, tekstilci ve kuyumcuların ilgi alanı
içerisindedir
G. bicolor: “Van Çöveni, Tarla Çöveni” veya “Birinci Kalite Çöven” olarak
adlandırılmaktadır. En çok tercih edilen çöven olmakla birlikte dar yayılışa sahip olan bu bitki
özellikle Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Erçek Gürpınar, Gevaş, Hoşap (Güzelsu),
Başkale ve Van Gölü çevresindeki köylüler tarafından yaklaşık 30 yıldan beri toplanmaktadır
Gözlemlerimize göre; bu tarih 30 yıldan daha eskidir ve tarla kenarlarından toplanan göven
rizomları tarlalara serilerek kurutulmakta ve kamyonlarla İzmir’deki likör fabrikalarına
gönderilmekte idi. Azerbaycan tarafında özellikle Doğu Anadolu’ya yakın olan kesimlerde bol
miktarda yetişmektedir ve Türkiye’deki popülasyonlara göre daha kuvvetli gelişim
göstermektedir. Belki de bu gelişmede söküm yapılmamasının rolü büyüktür. Diğer çövenlerle
karşılaştırıldığında en yüksek saponin miktarı G. Bicolor dadır. Saponin miktarı %20–25
arasında değişen bu bitkinin rizomları oldukça sert olup tozu hapşırığa neden olmaktadır G.
bicolor rizomları ve Van çevresinde yetişen tek yıllık, endemik bir tür olan G. bitlisensis
Bark.’in iyi gelişenlerinin kökleri “Otlu peynir” ve “Siirt Helvası” adlı yöresel gıdaların
hazırlanmasında kullanılmakta ve ticari amaçlarla toplatılmaktadır (Özçelik ve Yıldırım, 2011).
Halk tarafından sabun olarak tüketilmektedir.
Alkanna tinctoria (Fam: Boraginaceae) Hava civa otu: Kumlu topraklarda yetişen,
mavi çiçekli, çok yıllık bir bitkidir. Tanen, alkannin adında kırmızı boya maddesi ve mum
içerir. Hava civa otu genellikle yanıklarda kullanılan bir bitkidir, evde yapılan merhemlerle çok
uzun yıllar yanık pomadı olarak kullanılmıştır.
Sonuç
Bu çalışmanın amacı; Van ve çevresinin yerleşim birimlerindeki büyük bahçelerde tıbbi
bitki olarak kullanılan süs bitki türlerinin tanıtımını yaparak gelecekte kültür peyzaj alanlarında
kullanılabilecek ve üretimi yapılarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak bitki türlerinin
kullanımlarına dikkat çekebilmektir.
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Özet
Safran (Crocus sativus L.) Iridaceae familyasına ait önemli tıbbi ve baharat bitkilerin birisidir.
Safranın kromozom sayısı 2n=3x=24 olup, triploid, çok yıllık bir bitkidir. Kuzey yarıkürede tropikal ve
subtropikal iklim bölgelerinde yayılış göstermektedir. Safran bugün İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan,
Azerbaycan, İtalya gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. İran, Dünyada en önemli üretici ülke olup, yıllık 190
ton kadar bir üretimi vardır. Dünya ticaretinde de ihracatçı ülke olarak ilk sırada yer almaktadır. Safran,
İran’da en fazla Razavi ve güney Horasan illerinde yetiştirilmektedir.
Safran bitkisinin yararlanılan kısımları dişi organlarının tepeciğidir. Hasat zamanı ekim ayının
sonudur, çiçeklere zarar vermemesi için hasat güneş doğmadan, sabahın erken saatlerinde yapmaktadır ve
çok işgücü istenmektedir. 150 tane safran çiçeklerinden 1 g safran ve 147 bin taze çiçeklerden 1 kg kuru
safran elde edilmektedir. Hasattan sonra çiçekler sağlık, renk, koku ve tat kontrolü için laboratuvara
gönderilerek değerlendirilir. Safran, tepeciğin bileşiminde bulunan crocin (renk faktörü) picrocrocin (tat
faktörü) ve safranal (koku faktörü) kimyasal bileşimlerinin, özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu
bildiride, İran’ın dünya safran üretimi ve ticaretindeki yeri, safran tarımı, endüstrisi ve kullanım alanları
ile safranın tıbbi değeri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İran, safran, Crocus sativus, crocin, safranal
The Cultivation and Industrialization of Saffron in Iran
Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is one of the most important medicinal and spice plants that belong to
the Iridaceae family. Saffron is a triploid, and perennial plant that its number of chromosomes is
2n=3x=24. It is mainly distributed in the tropical and subtropical climate zones of the northern
hemisphere. At present saffron is cultivated in countries such as Iran, Spain, India, Greece, Azerbaijan
and Italy. Iran is the world's most important saffron producing countries that the annual production of
saffron is190 tons. More over Iran is placed among top first countries exporting saffron in the World trade
center. The maximum amount of cultivated saffron is reported in Irans Razavi and South Khorasan. The
most utilizing parts of saffron is Stigmas of the female organs. The harvest time is the end of October. in
order to prevent damage to the flowers while harvest time, the early morning hours before the sun rises
should be preferred. The 1 g saffron is achieved from 150 unites flower, 1 kg of dry saffron is obtained
from 147 thousand fresh flower. After harvest, flowers are being sent to the laboratory for controls colors,
smells and tastes. The composition of saffron stigmas are, crocin (color factor), picrocrocin (taste factor)
and safranal (Smell factor) that they are classified according to the characteristics. During this paper,
Iran's place in world production, trade of saffron, saffrons agriculture, industry, application area and
medicinal value will be discussed.
Keywords: Iran, saffron, Crocus sativus, crocin, safranal

Giriş
Safran Crocus sativus L. dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Dünya üzerinde
kuzey yarım kürenin tropikal ve subtropikal bölgelerinde yayılış göstermektedir. Safran bugün
İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan, Azerbaycan, İtalya gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. İran
dünya safranının %90’dan fazlasını üretmektedir. Dolaysıyla Dünyada bu değerli ürünün en
büyük üreticisidir İran’ın önemli bitkilerinden olan safran, bu ülkede 3000 yıldan beri baharatı
için yetiştirilmektedir. Hatta bazı araştırmacılar İran’ı safranın kaynağı olarak belirtmişlerse de
bu kesin değildir. Safran, İran’da çöllük bölgelerde yetiştirildiği için “kırmızı altın’’ veya “çöl
altını’’ olarak adlandırılmaktadır (Kumar, 2009; Mohammad–Abadi ve ark., 2006; Arslan ve
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ark., 2006). Bitkinin su isteğinin az olması ve işsizlik zamanında çiftçilere iş imkanı sağlaması
ve sonunda iyi bir kazanç elde edilmesinden dolayı tarla bitkileri arasında popülerdir. Horasan
eyaletinin bazı şehirlerinin ekonomisi bu bitkiye bağlıdır (Behniya, 1996; Mollafilabi, 2004).
Bitkinin Kısa Morfolojisi: Safran (Crocus sativus L.) İridacae familyasından çok yıllık
otsu bir bitkidir. Kromozom sayısı 2n=3x=24 olup triploittir. Bu nedenle kültürü yapılan safran
kısırdır ve toprak altında kalan ve üreme organı görevini yapan soğanlarla çoğaltılır. Safran
soğanları (korm) dikimi yapılan ana soğan üzerinde oluşurlar. Toprak üstünde ince dar 15–40
cm uzunluğunda yeşil renkli ve ortası gümüşi beyaz çizgili yaprakları vardır. Her bir bitkiden
ortalama 7–8 adet çiçek alınmaktadır. Her bir çiçekte iç içe üçerli iki sıra halinde altı adet
pembe–mor renkli tepal yaprağı, üç adet erkek organ ve bir adet olan dişi organ bulunmaktadır.
Erkek organların sapları (flamentleri) beyaz, tepesi (anterleri) sarı renklidir. Çiçeğin asıl önemli
olan organı, dişi organdır. Dişi organ yumurtalık (ovary), yumurta borusu ve tepecik
(stigma)'ten oluşmaktadır. Tepecik kısmı, uzunlukları 2,5–3,5 cm olan, ipliksi görünüşlü olarak
üç parçaya ayrılır. Tepecik (stigma) koyu kırmızı renktedir. Bitkinin yararlanılan organı, işte bu
üç parçalı olan tepecik kısmıdır.
Safranın Bileşimi: Safran, 150’den fazla bileşik içermektedir. Bunların çoğu aralarında
zeaksantin, likopen, ve değişik α– ve β–karoten de bulunan karotenoidlerdir. Safranın kokusunu
“safranal”, tadını “picrocrocin” ve rengini “crocin” maddelerinin verdiği ve bu maddelerinde
Crocus sativus L.’nin kırmızımsı ve üç parçalı stigmalarında bulunduğu tespit edilmiştir
(Neghbi ve ark., 1989; Plessner ve ark., 1989; Himeno ve Sano, 1987). Keskin bir tadı olan bu
baharat, karbonhidrat açısından zengin olup, bir miktar da protein içermektedir. Ayrıca safranda
A, C ve B grubu vitaminler ile kalsiyum, demir ve magnezyum mineralleri bulunmaktadır.
Safranın Kullanım Alanları: Safran çok eskiden beri yetiştirilen önemli bir ilaç, baharat
ve boya bitkisidir. Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan safranın en bilinen yararları
vücuda enerji vermesi, ağrı kesici, iştah açıcı, yatıştırıcı ve rahatlatıcı olmasıdır. Ateşi düşürür
ve öksürüğü keser. Safran bileşiminde farklı antioksidanların anti kanserojen özelliği de
bulunmaktadır. B grubu vitaminlerini içermesinden dolayı depresyona karşı etkili olduğu da
saptanmıştır. Kötü kolesterolü düşürücü etkisi bulunan bu keskin baharat kalp hastalıklarına
yakalanma riskini de azaltmaktadır. Hafızayı kuvvetlendirir, Alzheimer ve Parkinson gibi
hastalıklara karşı büyük etkisi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yemeklere konulduğunda güzel
tat ve koku verir ve beyindeki seratonin hormonunu aktive ederek mutluluk sağlar. İran da
safran, pilav ve tatlılarda lezzet ve renk vermesi açısından çok sık kullanılır. Safran aşırı dozda
kullanıldığında narkotik etkiye sahiptir. Çok yüksek dozlarda vücut sıcaklığını artırdığı ve
kuvvetli kanamalara yol açtığı belirlenmiştir. İnsanlar için öldürücü doz 10–12 g arasındadır.
Safran zehirlenmesi özellikle böbreklere yaptığı zarardan dolayı tehlikelidir.
İran’da Safranın Yetiştirilmesi: Safran bitkisi ana soğan üzerinde oluşan yavru
soğanlarla çoğaltılır. Birinci yıl soğan dikiminden sonara, aynı tarladan ardışık 7–10 yıl ürün
alınabilmektedir. Dikim sadece birinci yılda olup, sonraki yıllar yalnızca bakım ve hasat
işlemleri sürdürülmektedir. Safran, kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı topraklarda iyi
yetişmektedir. Baharda toprak işlenir, tarla iki kez sürülür, yabancı otlarla mücadele edilir ve
sonbahara kadar dinlenmeye bırakılır. Ağustos ayında dikimden 2 hafta önce tarla bir kez daha
sürülmekte ve kesekler parçalanmaktadır. Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için
dikimden 2 ila 3 hafta önce 25–30 ton/ha yanmış ahır gübresi verilmektedir.
İkinci senede, Eylül ayının sonunda dönüm başına toprağa 15 ton ahır gübresi
verilmektedir. Tohumluk olarak eski dikimlerdeki soğanların oluşturduğu yavru soğanlar
kullanılmaktadır. Bunun için soğanlar önceden toprak kazılarak hasat edilip, çıkarılmalı,
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ayrılmalı ve soğanlar kuru ve serin bir mekânda muhafaza edilmelidir. Tohumluk olarak
kullanılacak soğanlar sağlıklı, yarasız ve hastalıksız ve çapları 23–25 ve boyu 35–45 mm
arasında olmalıdır. Dikimden önce soğanlar mantar öldürücü ilaçlar ile dezenfekte edilmektedir.
Safranın dikimi ağustos ayının ikinci yarısı ile eylül ayında yapılmaktadır. Dikimde
gecikme bitki ve soğan gelişmesinde sıkıntılar yaratabilmektedir. Dikimler pratik olarak pulluk
arkasına pulluğun açtığı çiziye 12–15 cm derinliğe soğanlar dikkatli bir şekilde bırakılarak
yapılmaktadır. Her ocağa 2–4 soğan bırakılmaktadır Dikim sırasında birkaç erkek işçi pulluk
çizgisini temizlemekte, bir işçi soğanları dikmekte diğer bir işçi de üzerlerine yanmış ahır
gübresi serpmektedir. Böylece eşit derinliğe iyi bir dikim yapılmış olmaktadır.
Sıra araları 25 cm, sıra üzeri de 20 cm kadardır. Ortalama olarak hektara 3 ton soğan
dikilmektedir. Dikim yöntemi ocak usulü olunca sıra üzeri soğanlar arasındaki mesafe 15 cm
olmalıdır. Soğanların dikildiği derinlik, aralık ve iklim, ürün miktarını etkileyen kritik
faktörlerdir. Daha derine dikilen ana soğanlar daha yüksek kaliteli safran üretir ancak, daha az
çiçek tomurcuğu ve yavru soğan verirler. Dikimden sonra tarla hemen sulanmaktadır; ancak,
dikimden önce sulanma yapılmışsa sulanma bir kaç gün sonra yapılmaktadır.
En uygun sulama zamanı ekimin ayının ortalarıdır, eğer sulama erken yapılırsa yapraklar
çiçeklenmeden önce tezahür ederler ve bu hasat işini zorlaştırırlar. Dolaysıyla soğanların dikim
zamanı ile hasat zamanı arası sadece bir kez sulama yeterlidir. Safran kuru bölgelerin bitkisidir
ve su isteği azdır; ancak hasattan sonra, kış boyu kaç kez sulanırsa soğanlar daha büyük olur ve
ertesi yıl kuvvetli bitkiler geliştirirler.
Sulama ikinci yılda da aynı birinci yıldaki gibidir. Normal yıllarda her 20 günde bir
sulama yapılmaktadır. Kışın soğuk geçek aylarında soğanların dondan zarar görmemesi için
sulanma yapılmamaktadır, en son sulama martın ortalarında, safranın yapraklarının sarardığı
dönemde yapılmaktadır. Sulamadan sonra yapraklar hasat edilip, yem olarak kullanmaktadır.
İkinci yıl Eylül ayında yüzeysel bir toprak sürmesi ve çapa yapılmaktadır. Bu arada soğanların
zarar görmemelerine dikkat edilmelidir. Yabancı otlara karşı iki kez de el ile çapa
yapılmaktadır.
Hasadı: Hasat zamanı her yılın ekim–kasım ayıdır. Yazın safran tarlaları kurudur ve
toprak yüzünde safrandan hiçbir eser yoktur. Safran çiçeğinin hasat zamanı, ilk sulamadan 10–
15 gün sonra ve çiçeklerin görünmesi ile başlamaktadır ve her sene bölgede sadece 15 gün
sürmektedir. Safran çiçekleri sabah erkenden toplanmaktadır. Zira hasatta gecikme ve güneş
ışığı sadece hasat işlemini zorlaştırmamakta, safranın kalitesini de azaltmaktadır. Tecrübeli
işçiler, günlük 4 ila 6 kilo safran çiçeği toplayabilmektedirler. Safranın çiçeğinin taşıma ve
ulaşım esnasında çiçekler mekanik hasar, çevre kirliliği ve aşırı sıkıştırmadan uzak
tutulmalıdırlar. Taşıma gecikecek olursa, çiçeklerin güneş ve kirlilikten korunmaları için, uygun
kaplar kullanılmalıdır. Çiçekler toplandıktan sonra gölge bir yerde serilerek açılmaları
beklenmektedir. Açılan çiçeklerden dişi organları telcikler halinde alınmaktadır. 3 parçalı
tepecik kırmızı renktedir. Bu işlem "safran doldurulması" olarak adlandırılmaktadır. Safran
doldurulması çok zor ve fazla işgücü istemektedir. Bir gün içinde tecrübeli bir kişi, yaklaşık 4
Kg safran doldurması işlemini yapabilmektedir. Yani 4 kg çiçeğin tepeciğini ayırabilmektedir.
Hasat ve ayırma ne kadar çabuk yapılırsa, elde edilen safranın kalitesi daha yüksek olur. Ayırma
ve kurutma işlemleri başlayana kadar tepecikler buzdolabında tutulmaktadır. Çiçeğin kalan
diğer kısımları atılır. Tepecikler çiçek içinden tırnak veya makasla ayrılır. Kesilen parçada kalan
dişicik borusu ne kadar kısaysa kalite o kadar iyi, uzunsa o kadar kötüdür.
Kurutulması: Taze safranın kullanım süresinin uzatılması için kurutma işlemi
yapılmaktadır. Safranın değeri büyük ölçüde stigmalarının kurutma yöntemime bağlıdır.
Kurutma işlemi esnasında Picrocrocin (Acı bir madde, acı tat sorumlusu) hidrolizi ve Safranal
(Aromatik koku sorumlusu) üretilmesi safranın özel aromasına sebep olmaktadır. İran’da iki
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yöntem ile kurutma yapılmaktadır, ilk olarak İran’ın geleneksel yöntemi ve ikinci İspanyol
yöntemi. Geleneksel yöntemde 8–10 gün tepecikler kuru, sıcak ve karanlık bir odada
tutulmaktadır. Bu yöntemin, mikroorganizmaların çoğalması, kirliliği artırması, enzimlerin
faaliyetlerinin başlaması ve renk kuvvetinin azalması gibi olumsuz yönleri olabilmektedir.
İspanyol yönteminde önce stigmalar 2–3 cm kalınlıkta tabakalar halinde eleklerin içine
yerleştirilmekte, sonra bu elekler 50–60°C sıcaklıkta 30–60 dakika süreyle yapay fırınlarda,
dolaylı ısıda tutulmaktadır. Bu yöntemde renk canlılığı ve parlaklığı, İran geleneksel yöntemine
göre daha yüksektir ve mikroorganizma faaliyeti de kısıtlıdır. Kurutmadan sonra safranın nemi
%10 veya ondan aşağıdır.
Kalite Kontrolü: İran'da genellikle safran üretimi çeşitli şekillere ayrılmaktadır. Başta
gelen iki üretim şekli, birisi "Sargol Safran" ve diğeri "Dasteh Safran"’dır, ki sırasıyla diğer
ülkelerde tam kırmızı (All–Red) ve kırmızı–beyaz (Red & White) safran olarak
adlandırılmaktadırlar. Sargol safranı Dasteh safranından üretilmektedir. Tepeciğin sari beyaz
kısımları makas yardımıyla kesilmekte ve kırmızı kısımdan statik elektriği yöntemi ile
ayrılmaktadır. Sonuçta tamamen kırmızı, yüksek kaliteye sahip ve daha pahalı bir safran
üretilmektedir. Stigmaların ayrılmasından sonra safranın sap, çiçek ve diğer kısımları
atılmaktadır. Safranın kalitesi laboratuvardaki yapılan testler ile ölçülmektedir. Safran
ambalajlama fabrikasına gönderildiğinde, varışta kalite kontrol birim alanı tarafından kontrol
edilmektedir. Kalite kontrol birimi numune almakta ve sonuçlar ilgili standartlarla
karşılaştırılarak ve kaydedilmektedir. Renklilik testi (ekstraksiyon, renk eklemelin tanınması)
Kalite kontrol laboratuvarında tepeciklerin renk ve Picrocrocin, safranal, crocin miktarının
değerlendirilmesi, nem miktarı, toplam kül, asitte çözünmeyen kül, yabancı madde miktarı
(çiçek kalıntıları dahil), Soğuk suda çözünen madde miktarı, pigmentler, toplam azot, ham lif
gibi özelliklerine bakılmaktadır.
Paketleme ve Ambalajlama: Stigmanın kalite kontrolünden sonra paketleme aşaması
başlamaktadır. Tüm yabancı parçacıklar ve kalıntılardan arındırılmış olan saf safran, tartım
bölümüne aktarılmaktadır. Bu bölümde, personel hassas ve kalibre edilmiş terazi ile safranın
ağırlığı ve ambalaj türüne göre tartım işlemlerini yapmaktadırlar. Tartıldıktan sonra safran
paketleme bölümüne aktarılmaktadır. Ambalajlamada paketlerin ağzı çalışanların tarafından
dikkatlice kapatılmakta ve kutu kapağının paketlemesi dikiş makinesi ile yapılmaktadır.
Diğer bir çeşit ambalajlamada da, kutular plastik asetat kağıdı ile vakumlamaktadırlar.
Paketlemeden sonra, püskürtme cihazı ile ürün özellikleri, paket ağırlığı, üretim tarihi, son
kullanma tarihi, ürün kodu, seri üretim ve ürün tipi paketlerinin üzerine basılmaktadır. Ölçüm,
tartım ve ambalajlanma aşmalarında ürünün özellikleri ve çalışanların performansları kontrol ve
kaydedilmektedir. Ambalajlamadan sonra ürünler büyük kutulara yerleştirilmektedir; bu
kutuların büyüklüğü ve şekli ürünün tipi ve türüne bağlı olarak değişmektedir.
İran’da Safran Dikim Alanı ve Üretim Miktarı: 2011 yılında İran’ın safran üretimi
yapılan 20 ilin adı, dikim alanı ve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir. Toplam ürün
alınan dikim alanı (ha), üretim (kg) ve hektarda verim (kg/ha) sırasıyla, 72.162.071 (ha),
254.060,39 (kg), 3.521 (kg/ha) görülmektedir. 950 ha da ürün alınamayan alan bulunmaktadır. Bu
alanlar bazı ilk yıl dikimlerine, uzun yıllar bekletilip verimden düşmüş tarlalara veya her hangi
bir sebeple ürün alınamayan tarlaların toplamıdır. Safran ilk yılda fazla çiçek açmamakta,
sadece büyük ve iyi beslenen soğanlar çiçek açmaktadırlar.
Çizelge 1 incelendiğinde; en fazla dikim alanının sırasıyla Razavi Horasan (57275 ha),
Güney Horasan (12411 ha) illerine ait olduğu görülmektedir. Üretim bakımından da yine aynı
şekilde Razavi Horasan (195515 kg), Güney Horasan (46877 kg) illeri takip etmektedirler.
Ayrıca hektarda verim (kg/ha) en yüksek miktar Golistan iline (6.9 kg/ha) aittir ve ondan sonra
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İsfahan (5.7 kg/ha), Fars (4.7 kg/ha) illeri ilk sıralarda yer almaktadırlar. Safran yetiştirilen
tarlaların büyük bir kısmı bir hektarın altındadır. Bu da safran tarımının daha çok küçük aile
işletmelerinde yapıldığını göstermektedir. Sonuç olarak dikim alanı ve üretim bakımından
Razavi Horasan ili, ve hektar da verimde de Golistan ili ilk sırada yer almaktadır.
Çizelge 1. İran’ın illere göre safran dikim alanları ve üretimi (İran Tarım Bakanlığı, Tarım İstatistikleri
Dergisi, 2011)
İlin adı
Doğu Azerbeycan
Erdebil
İsfahan
Tahran
Çarmahal ve bakhtıyari
Güney Horasan
Razavi Horasan
Kuzey Horasan
Zancan
Semnan
Fars
Qazvin
Ghom
Kirman
Kirmanşah
Golistan
Loristan
merkezi
Hamidan
Yazd
Toplam

Ürün alınan
84.05
5.1
455.9
44.05
40.43
12411
57.275
363
12.22
67
350.15
14.6
4
282
4.5
50
14.611
60.2
32.15
592
72.162.071

Ürün
alınamayan
18.7
10.42
43.9
3
7.5
579
92.5
2.86
5
25.2

30
1
22
20.146
16.8
5.9
73
956.926

452.5
6.18
2637.9
127.3
127.05
46877
195.515
1585.5
36.89
250
1677.22
23.9
4
1203
18.95
345
37.027
203.4
125.6
2807
254.060.39

3.5
1.1
5.7
2.8
3.1
3.7
3.4
4.3
3
3.7
4.7
1.6
1
4.2
4.2
6.9
2.5
3.3
3.9
4.7
71.3

Bir hektar
altında
117
49
2.973
34
101.5
34.308
79.445
215
112
92
312
10

1–2 hektar
arası
20

2 hektar
üzeri

17
13
12
1.861
25.565
146
4
4
87
3

4
0
1
372
10.351
49

391
11
288
165
203
153
1.182
120.162

49
1
0
1
8
4
107
27.902

4

1
25
1

0
0
3
3
22
10.836

İran’ın Safran İhracatı: 2012 yılında İran’ın safran ihracatı Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2’de de görüleceği gibi İran toplam 53 ülkeye 136606 kg safran ihracatı yapmaktadır bu
miktarın toplam parasal değeri 2.002.711.833 dolar olmaktadır. Diğer bir deyişle İran sadece
safrandan yılda ortalama iki milyar dolar döviz sağlamaktadır. İran’ın en fazla safran ihraç ettiği
ilk 3 ülke, Birleşik Arap Emirlikleri (53808 kg), İspanya (35421 kg) ve Suudi Arabistan (11987
kg) dur.
İran’da Safranın Kullanımı: Safran kuru ve temiz, güneşten uzak ve hava sıcaklığı
20°C yüksek olmayan yerde muhafaza edilmektedir. Safran kullanılmasının en iyi yolu, onu
demlemektir. Safran hazırlanması ve demlenmesi için küçük bir havanda öğütmek
gerekmektedir. Sonra bir çay kaşığı safran, yarım su bardağı kaynar su ile 10 dakika
demlenmeye bırakılmaktadır. 10 dakikadan fazla demlemeye tutmamaktayız. Safran ne kadar
iyi öğütülürse ve su kaynar olursa demin rengi daha belirgin olmaktadır. Demledikten sonra
soğutmaya bırakılmakta ve sonra buzdolabına konulmaktadır. Bu şekilde dem, 2 haftaya kadar
kullanılabilmektedir.
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Çizelge 2. İran’ın safran ihracatı (İran Safran İhracatçılar Birliği, 2012)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Diğer

Ülke Adları
Birleşik Arap Emirlikleri
İspanya
Suudi Arabistan
Hong Kong
Hindistan
Çin
İtalya
Almanya
Katar
İsveç
43 ülke
Toplam

Miktar (kg)
53.808
35.421
11.987
6.183
5.103
4.738
3.975
2.199
1.683
1.231
10.278
136.606

Parasal değeri (dolar)
80.308.302
55.020.281
14.679.214
9.442.918
7.951.844
7.305.950
9.542.380
3.597.118
2.601.134
1.614.796
1.810.647.896
2.002.711.833
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Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olan anason, taksonomik olarak
Apiaceae (syn. Umbelliferae) familyasına ait tek yıllık aromatik bir bitkidir. Ülkemizde çiçeklenme
döneminde yağış almayan geçit bölgelerine adapte olan bu bitkinin tarımı, Denizli, Burdur, Muğla,
Antalya illeri başta olmak üzere, daha az oranda da Bursa, Balıkesir, Afyon, Uşak ve İzmir illerinde
yapılmaktadır. Son yıllarda Eskişehir ve Ankara gibi Orta Anadolu illerinde de yetiştiriciliği yapılmaya
başlanmıştır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde önemli bir ihracat payına sahip olan anason
başta rakı sanayi olmak üzere tıp, eczacılık, gıda, kozmetik gibi pek çok alanda da kullanılmaktadır.
Gerek iç tüketimde gerekse dış satımda istenilen kaliteli ürünün elde edilebilmesi, verimin
arttırılması, Orta Anadolu çiftçisine bu bitkinin alternatif bir ürün olup olamayacağının belirlenebilmesi
için adaptasyon ve yetiştirme tekniği çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada; anason bitkisinin genel özelliklerinin tanıtılması, tarımı hakkında genel bilgiler
verilmesi, yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken noktaların ortaya konması ele alınmıştır.
Anahtar Kelimler: Anason, anason tarımı, Pimpinella anisum L.
Anise Cultivation
Abstract
Anise, which has an important place in Medicinal and aromatic plants, taxonomically, is a
perennial aromatic plant belonging to Apiaceae (syn. Umbelliferae) the family. In our country during
flowering rainfall, passage region adapted to this plant cultivation, Denizli, Burdur, Muğla, Antalya
province, mainly, to a lesser extent in Bursa, Balıkesir, Afyon, Uşak and Izmir cities are in line. In recent
years in the Central Anatolian province of Eskişehir and Ankara, the cultivation has been started.
Medicinal and aromatic plants in our country, which has a significant share of exports anise, especially
rakı industry including medical, pharmaceutical, food, cosmetics are also used in many fields such as.
Both in domestic consumption and exports in order to obtain the desired quality of the product,
increase yields, farmers in Central Anatolia is whether an alternative product of this plant adaptation and
cultivation techniques for the determination of the work must be done.
In this study; The introduction of the general characteristics of anise plant, giving general
information about agriculture, cultivation of points to be considered are discussed to reveal.
Keywords: Anise, anise cultivation, Pimpinella anisum L.

Giriş
Anason Apiaceae (syn. Umbelliferae) familyasından tek yıllık önemli bir aromatik
bitkidir. Yaklaşık 1500 yıldır, eski Mısırlılar’dan beri kültürü yapılan bu bitki dünyada en fazla
Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişmektedir. Güney Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika
ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Hindistan ve Meksika gibi birçok ülkede kültürü
yapılmaktadır (Baydar, 2007). Ülkemizde çiçeklenme döneminde yağış almayan geçit
bölgelerine adapte olan bu bitkinin tarımı, Denizli, Burdur, Muğla, Antalya illeri başta olmak
üzere, daha az oranda da Bursa, Balıkesir, Afyon, Uşak ve İzmir illerinde yapılmaktadır. Son
yıllarda Eskişehir ve Ankara gibi Orta Anadolu illerinde de yetiştiriciliği yapılmaya
başlanmıştır.
Dünya piyasasında bilinen anason tipleri; İtalyan anasonu, İspanya anasonu, Alman
anasonu ve Rus anasonudur. Bunlar içerisinde İtalyan anasonu en değerli olanıdır. Türk

453

anasonları Çeşme anasonu, Denizli anasonu ve Burdur anasonu gibi yetiştirildiği yörelerin
adıyla tanınmaktadır (Baydar, 2007).
Tıbbi ve baharat bitkileri arasında yer alan anason; ülkemizde önemli bir ihracat payına
da sahiptir. Yurdumuzda üretilen anasonun büyük bir kısmı rakı fabrikalarınca kalan kısmı ise
iç ihtiyacı karşılamak üzere baharatçılara satılmaktadır (Bayram, 1992).
Türkiye, dünyanın en önemli anason üreticilerinden birisidir. Örneğin ABD, anason
ihtiyacının %50’den fazlasını ülkemizden karşılamaktadır (Baydar, 2007). En çok anason
ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla Brezilya, ABD, Almanya ve İspanya’dır.
Çizelge 1. Ülkemizde yıllara göre anason ekim alanı ve üretim miktarı değerleri (TÜİK, 2014)
Yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ekim Alanı (da)
122.906
118.799
119.177
186.272
211.542
194. 430
152.431

Üretim (ton)
8.006
8.594
9.472
13.992
14.879
11. 023
10.046

Çizelge 2. 2013 yılı illere göre anason ekim alanı, üretim miktarı ve ortalama verim değerleri (TÜİK,
2014)
İl
Balıkesir
İzmir
Denizli
Muğla
Afyon
Bursa
Eskişehir
Ankara
Konya
Antalya
Burdur
Sivas

Ekim Alanı (da)
2.307
510
34.763
10.000
9.628
6.703
3.000
200
4.100
14.000
67.020
200

Üretim (ton)
230
20
2.055
800
620
483
210
15
221
1.130
4.246
16

Ortalama Verim (Kg)
100
39
59
80
64
72
70
75
54
81
63
80

Çizelge 3. 2013 yılı Eskişehir ilinde anason ekim alanı, üretim miktarı ve ortalama verim değerleri
(TÜİK, 2014)
İl
Eskişehir

İlçe
Sivrihisar

Ekim Alanı (da)
3.000

Üretim (ton)
210

Ortalama Verim (Kg)
70

Anason (Pimpinella anisum L.) Bitkisi
Etken Maddeleri: Anasonun ekonomik olarak kullanılan organları meyveleridir (Fructus
Anisi). Meyvelerinde %1,5–4 arasında uçucu yağ bulunur. Bu yağın en önemli bileşenleri trans
anethol, anisaldehid, anisketon ve metil şavikoldür. TSE standartlarına göre anasonda uçucu yağ
oranı en az %1,5 olmalıdır.
Batı Andolu anasonlarında %1,8–2,9 arasında uçucu yağ ve %95,8–97,1 arasında trans–
anethol saptanmıştır. Bu değerler Türk anasonunun yüksek kalitede olduğunun göstergesidir
(Baydar, 2007).
Kullanım Alanları: Tıbbi ve aromatik bitki olarak yetiştirilen anason bitkisinin çok
çeşitli alanlarda kulanım olanağı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;
Rakı Üretiminde Kullanımı: Rakı damıtılmış alkollü içki pazarında önemli bir yere
sahiptir. İç tüketime sunulan yerli ve ithal içkilerin yaklaşık yüzde 80’i, ihraç edilenlerin yüzde
95’ini rakı oluşturmaktadır. Ülkemizde anasonun büyük bir bölümü rakı fabrikaları tarafından
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satın alınmakta ve rakıya aroma ve koku kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. (Rahmanoğlu,
2007).
Tıp ve Eczacılıkta Kullanımı: Anason tıpta ve eczacılıkta; anne sütü arttırıcı, solunum
kolaylaştırıcı, bronşit tedavisinde, ağrı dindirici, uyku getirici, balgam söktürücü, hazımsızlık
tedavisi, mide bulantısı önleyici, felç tedavisi, öksürük ilaçlarında, vücut ısısını arttırıcı olarak,
pastil yapımında ve antiseptik olarak kullanılmaktadır (Rahmanoğlu, 2007).
Gıda Sanayinde Kullanımı: Anason gıda sanayinde ve kek, ekmek yapımında,
sakızlarda ve içeceklerde tatlandırıcı olarak, İtalyan sucuklarında ve ezeltere olarak bilinen
anasonun taze yaprakları salatalarda kullanılmaktadır (Rahmanoğlu, 2007).
Temizlik ve Kozmetik Kullanımı: Anason bitkisi şampuan, sabun, cilt kremi, diş
macunu yapımında kullanılmaktadır
Botanik Özellikleri
Anason (Pimpinella anisum L.) 30–50 (70) cm boylanan tek yıllık otsu bir bitkidir. Kökü
kazık kök yapısında olmasına rağmen, çok fazla derine gitmez. Sapı silindir şeklinde içi boş,
tüylü ve çok dallıdır. Sulanmayan bakımsız topraklarda 15–20 cm sulu tarım yapılan bakımlı
topraklarda sıcak geçen mevsimlerde 40–50 cm boyunda olabilmektedir. Yaprakları
bulundukları yere göre 3 değişik şekil gösterirler. Alt yapraklar uzun saplı, şekilleri
yuvarlağımsı kalp biçimindedir, kenarları az ya da çok dişlidir. Orta yapraklar az veya çok
belirgin üç parçalı olup temele doğru daralırlar. Üst yapraklar kısa saplı genellikle dar mızrak
şeklindedir. Bitki toprak üstünün son üçte birinde dallanmakta ve bu dalların ucunda şemsiye
tipinde seyrek tipli çiçek kümeleri bulunmaktadır. Bir çiçek kümesi 8–15 adet ışınımsı dalcıktan
oluşmaktadır. Çiçekleri küçük beyaz renkte olup muhafaza yaprakları ya yoktur veya tek
yapraklıdır. Taç yapraklar 5 adet olup, beyaz renklidir. Meyve sık veya kısa tüylü olup,
yanlardan hafif basık armut şeklinde iki parçadan oluşur. Dış görünüş 5–6 mm uzunluk ve 1–3
mm genişlikte, yeşilimsi gri renkli ve üzeri tüylü tanelerdir. 5 veya daha fazla damarlıdır.
Ayrıca 4–8 adet yağ damarı bulunur. (Bayram, 1992).
Anason Tarımı
İklim İsteği: Tek yıllık olan ve dolayısıyla her yıl ekimi yapılan anasonun tarımında
iklim ve toprak başlıca belirleyici doğal çevre koşullarıdır. Bu faktörlerden iklimin etkisi daha
belirgindir.
Anasonda farklı iklimlere adapte olmuş türlere rastlanmasına karşın, büyük oranda sıcak,
nemli, denizel iklimler ile karasal karakterli iklimler arasındaki geçiş tipi iklimlerin hakim
olduğu yerlere uyum sağlamıştır.
Birçok tarım bitkisinin yetişme koşullarını belirleyen sıcaklık, anason tarımı için de temel
iklim elemanıdır. Bulutluluk oranının az olduğu, açık ve sıcak iklimlerde iyi yetişse de, çok
seçici değildir.
Vejetasyon süresinin genellikle açık güneşli, aynı zamanda biraz serin olması iyi bir
anason tarımı için önemlidir. Ekiminin genellikle Mart ya da Nisan aylarında yapılıyor olması,
kış mevsiminde meydana gelebilecek düşük sıcaklık değerlerini anason tarımı açısından
önemsiz kılarken, Mart ya da Nisan aylarında meydana gelebilecek beklenmedik don olayları
anason tarımını olumsuz etkileyebilir. Anason tarımında iklim elemanı olarak sıcaklığın en
belirleyici olduğu tek dönem, işte bu Mart–Nisan devresidir.
Sıcaklıktan sonra belirleyici olan diğer bir iklim elemanı yağış ve nemdir. Burada
özellikle yağışın miktarından çok, rejimi daha etkilidir. Çünkü anason yetişme döneminde suya
ihtiyaç duyan bir bitki olmasına karşın, olgunlaşma dönemlerinde (Temmuz ayının sonu ile
Ağustos ayı) yağıştan olumsuz etkilenen bir bitkidir. Olgunlaşma döneminde meydana
gelebilecek yağışlar, tohumlarda yağ ve renk kaybına neden olmakta, dolayısıyla ürünün
değerini düşürmektedir. İstenilen düzeyde ve kalitede anason tarımının gerçekleştirilebilmesi
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için yağış rejimine ek olarak, mutlak nem oranlarının da düşük olması gerekir (Anonim, 2014a).
Çimlenme ve başlangıçtaki gelişme devresinde rutubetli havalardan hoşlanmasına karşın,
özellikle çiçeklenme döneminde serin ve nemli havalar hastalıklara neden olmaktadır. Bu durum
çiçek ve tohumun renginin siyahlaşmasına dolayısıyla kalitenin düşmesine neden olmaktadır.
Anason tarımını etkileyen önemli diğer bir iklim elemanı ise rüzgardır. Rüzgarın hızının
ötesinde, estiği yöne göre sıcak–kurak ve soğuk etkisi çok daha önemlidir. Anasonun hemen her
döneminde ama özellikle çiçeklenme ve olgunlaşma dönemlerinde (Haziran, Temmuz) lodos
olumsuz bir etki yaratır. Bu dönemlerde çiçeklerin solmasına ya da tohumların dolgun
olmamasına neden olan lodos, rekolteyi doğrudan etkilediği gibi, bitkinin gelişme döneminde
ise su ihtiyacını artırmaktadır. Dolayısıyla, serin hava şartlarından hoşlanan anason bitkisinin
verimliliği açısından kuzey sektörlü rüzgarlardan yıldız ve poyrazın son derece olumlu etkileri
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle, kuzey sektörlü rüzgarlara açık ya da bahar ve yaz
aylarında (anasonun vejetasyon dönemi) bu rüzgarların esme sıklığının yüksek olduğu alanlar
anason tarımı için son derece uygun yerlerdir (Çetin, 2008).
Toprak İsteği: Toprak konusunda seçici olmamasına karşın, soğuk, ağır ve nemli
topraklar anason tarımına uygun değildir. Besin maddelerince zengin çabuk tava gelen, tavını
koruyan, havalanabilen, gevşek–geçirgen, orta hafif ağırlıktaki topraklardan hoşlanır. Kireçli ve
pH’sı 6,3–7,5 arası topraklarda daha iyi performans göstermekte, büyüme ve gelişme hızlı
olmaktadır (Ceylan, 1997).
Toprak Hazırlığı: Anason bitkisinin tohumları küçük, çimlenme gücü zayıf olduğundan
iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ihtiyaç vardır. Bu nedenle ekim yapılacak tarla sonbaharda
bir veya iki kere derin olarak, ekimden önce de gerekiyorsa bir kere yüzlek sürülmelidir. Ekim
öncesi sürümden sonra diskaro veya benzeri bir aletle yüzlek işleme ile tohum yatağı hazırlanır.
Nadasa bırakılmış arazide yetiştiricilik yapılacaksa; 30–35 cm, nadasa bırakılmamış ise 15–20
cm. derinlikte sürülür.
Tohumluk: Anasonda 1000 dane ağırlığı küçük meyvelilerde 1–1.5 gr, büyük
meyvelerde 2.5–3 gr’dır. Çimlenme kabiliyetinin %70’den az olmaması gerekir. Çimlenme
kabiliyeti kısa sürede azaldığından taze tohum kullanılması öngörülmektedir (Anonim, 2014a).
Ekim Zamanı ve Ekim: Anason ekimi bölge ve ekim şartlarına göre Ocak sonu–Mart 15
tarihleri arasında yapılmaktadır. Toprak tavındayken ekim yapılması önemlidir. Serpme
ekimlerde dekara 1,5–2 kg, mibzerle sıraya ekimlerde ise 40–45 cm sıra arası ve 1–2 kg/da tohum
atılması tavsiye edilmektedir. Ekim derinliği 1–3 cm arasında değişmelidir (Anonim, 2014a).
Ekim işleminden sonra toprağın merdane ile sıkıştırılması, hızlı ve homojen bir çıkışa olanak
sağlamaktadır (Baydar, 2007).
Ekimden 2–3 hafta sonra anason çıkışları başlar. Çıkış öncesi yağmur yağması
durumunda toprak yapısına bağlı olarak toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşabilir. Anason
kaymak tabakasına karşı oldukça hassas olup, bu tabaka anason çıkışını engeller. Bu durumda
anason çıkışını sağlamak için kaymak tabakası kırılmalıdır. Anason çıkıştan sonra yabancı
otlara oranla oldukça yavaş geliştiğinden, bu devrede yabancı ot mücadelesi çok önemlidir ve
ihmal edilmemelidir (Anonim, 2014a).
Anason Yetiştiriciliğinde mutlaka ekim nöbetine uyulmalıdır. Suluda: Hububat–çapa
bitkisinden sonra, Kuruda ise Nohut–Hububattan sonra ekilmelidir
Gübre İsteği: Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinde gübreleme büyük bir öneme
sahiptir. Gübreleme sadece bitki ya da tohum verimi değil, etken madde ve uçucu yağ miktarı
ile kalitesini de etkilemektedir (Ceylan 1997). Bu nedenle doğru dozda gübre verilmesine dikkat
edilmelidir.
Anasonda da gübreleme verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen bir uygulamadır. Azotlu
gübre miktarı verim ve kalite yönünden çok önemlidir. Yüksek dozdaki azot, bitkinin yeşil
aksamının artmasına, buna karşılık meyve bağlama oranının azalmasına, uçucu yağ oranlarının
düşmesine ve çiçek dökümlerine neden olmaktadır (Anonim, 2014a).
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Anasonda toprak altı gübresi olarak uygulanmak üzere saf madde olarak dekara 5 kg azot,
5–7 kg fosfor ve 8–10 kg potasyum gelecek şekilde gübreleme yapılması tavsiye edilmektedir
(Anonim, 2014a)
Sulama: Anoson çiçekten 10 gün evvel sulanabilir. Dane bağlama döneminde yapılan
sulama verime asgari %20–40 oranında fayda sağlamaktadır. Tam çiçek döneminde sulama
yapılmaz. Bitkilerin boyu 10–15 cm olunca ilk su verilmelidir. Sulu alanlara ekilen anasonlarda;
1. sulama, ot alma ve birinci çapadan sonra, 2. sulama, çiçeklenmeden önce, 3. sulama,
çiçeklenme bittikten sonra yapılır (Anonim, 2014a).
Yabancı Ot Mücadelesi: Anasonda bakım önemli bir yer tutmaktadır. Mücadele
yapılmaması halinde %10 ürün kaybı oluşmaktadır. Yurdumuzda en çok anason üretildiği
Antalya–Denizli–Burdur ve İzmir yörelerinde ekim büyük oranda serpme olarak yapılmaktadır.
Bu gibi yerlerde yabani otlarla elle mücadele etme zorunluluğu vardır. Sıraya ekim yapılan
alanlarda vejetasyon döneminde 2–3 defa çapa yapılması gerekmektedir. Yabancı ot
mücadelesinde kimyasal yöntemden de yararlanılmaktadır.
Etkili madde
Trifluralin 480 g/L

Formülasyon
SC

Dozu (dekara)
150–175 ml

(Anonim, 2014b).

Anason Hastalık ve Zararlıları: Anasonun fazla hastalık ve zararlısı olmamakla
beraber, yetiştiriciliğin yapıldığı yıldaki iklim koşullarına ve üst üste anason ekilmesine bağlı
olarak en fazla karşılan hastalık ve zararlılar; Yaprak Leke Hastalığı, Külleme, Anason güvesi,
Yaprak Biti ve Anasonlarda kesici kurt (Agrotis)’tur. Hastalık ve zararlıların etkinliğini en alt
seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınmalı, organik yetiştiricilikte kullanılan teknik ve
yöntemler (seyrek dikim, damla sulama vb.) kullanılmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele
ise yönetmeliğin izin verdiği doğrultuda yapılır (Anonim, 2014c).
Hastalıklar
1–Anasonda Çökerten
Nemli havalarda tarlanın su tutan kısımlarında genç fidelerin yer yer sararması ile kendini
gösterir. Hastalığın ilerlemesi sonucu sararan genç fideler kurur ve ölür. Yer yer boşalmış
sahalar meydana gelir. Hasta bitki topraktan çekildiğinde kök boğazından aşağı kısmının iplik
gibi incelmiş ve esmerleşmiş olduğu görülür. Toprak kaynaklı olan bu hastalık etmenleri
ülkemizde çok yaygındır.
Kültürel önlemler: Toprağı kuru tutarak hastalık etmenlerinin çoğalmasına engel olan
hububatla ekim nöbeti yapılmalıdır. Toprağın rutubetini gideren ve havalandıran iyi bir toprak
işlemesi yapılmalıdır. Ekim toprak ve hava ısındıktan sonra ve tohumlar fazla derine
gitmeyecek şekilde yapılmalıdır. Sık ekimden kaçınmalıdır. Hasta fideler sökülüp atılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Etkili madde: PCNB (Quintozene) %18 toz, karık usulü ekimde
dekara 2,5 kg, serpme usulü ekimde dekara 5 kg ilaç tohumla birlikte tohum yatağına verilir
(Anonim, 2014b).
2–Anason Yaprak Lekesi Hastalığı
Etmen, anasonun yaprak ve diğer yeşil kısımlarında açık kahverenginde stroma oluşturur.
Buradan çıkan konidioforlar tek hücrelidir, konidiosporlar bölmeli (ekseriya 3 hücreli) ve
uzundur. İlk bulaşmalar askosporlar tarafından, sekonder bulaşmalar ise konidiosporlar ile olur
ve esas önemli olan bu bulaşmalardır. İnkübasyon süresi rutubete göre değişmekle birlikte, 21–
22°C’deki sıcaklıklarda oldukça kısadır. İlk bulaşmalar genellikle sıcaklığın düşük olduğu
mayıs ve haziran aylarında olur. Etmen, tohum ve hastalıklı bitki artıklarında kışı geçirir.
Hastalık genellikle bitkiler 15–20 cm boyunda iken yaprak lekesi şeklinde görülür. Anason
bitkisinin yapraklarında yuvarlak kül renginde esmer lekeler oluşur ve bu lekeler zamanla tüm
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yaprağı kaplar. Hastalığın daha ileri durumunda yapraklarda dökülme, çiçeklerde kuruma ve
meyvelerde siyahlaşma görülür. Rutubetli geçen yıllarda hastalık, verim ve kalitede önemli
azalmalara yol açmaktadır.
Kültürel Önlemler: Sağlıklı tohumluk kullanılmalı, hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok
edilmeli, erken ekim yapılmalı, ekim nöbeti yapılmalı ve sulama gece yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda
yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Hastalık bölgede görülür görülmez ilaçlamaya
başlanmalıdır. İlaçlamalara çiçeklenme başlangıcına kadar 14 günlük aralıklarla devam
edilmelidir. İlaçlar çiçeklerde yakma yapabileceğinden çiçeklenme devresinde bitkilere ilaç
uygulaması yapılmaması gerekmektedir.
Etkili madde
Bakır Oksiklorür %50 (mbe)
Manep %80
Propineb %70

Formülasyon
WP–WG
WP
WP

Dozu (100 l suya)
300 g
200 g
200 g

Zararlılar
1–Anason Güvesi
Zararı larvalar meydana getirir. Yaprak, çiçek ve tomurcukları yer, yapraklarda küçük
delikler açarlar. Yaprak zarının altında galeriler meydana getirir. Ağ örerek henüz oluşmakta
olan çiçekleri ve olgunlaşmak üzere olan tohumları yiyerek verimin oldukça azalmasına sebep
olurlar.
Kültürel Önlemler: Tarla temizliğine önem verilmeli, kıştan bahara çıkarken tarla otlu
bırakılmamalı ve tarladaki bitki artıkları yok edilmelidir. Zararlıların biyolojisi dikkate alınarak
meydana gelebilecek zararı azaltabilme veya elimine edebilmesi bakımından erken ekim
yapılmasına dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadele: Bulaşma %20’yi bulduğunda çiçeklenmeden önce ilaçlı
mücadeleye geçilir.
Etkili Madde
Fenthion 525 g/L
Azinphos–Methyl 230 g/L
Azinphos–Methyl %25

Formülasyon
EC
EC
WP

Dozu (100 l Suya)
100 ml
200 ml
160 gr

(Anonim, 2014c).

2–Anasonda Yaprak Bitleri
Yaprakların kıvrılmasına, sararmasına, çiçek ve meyvelerin anormal olmasına neden
olurlar. Çiçeklenme devresinde verdiği zarar verim düşüklüğüne neden olur.
Kültürel Önlemler: Sonbaharda tarlada bulunan bitki artıkları ile tarla içinde ve
kenarındaki yabancı otlar yok edilmelidir.
Kimyasal Mücadele: Çiçeklerin şemsiye tablasında veya yaprakların alt yüzeyinde
yaprak biti kolonileri oluştuğu zaman %15 zarar saptandığında hava koşulları da zararlının
çoğalması için uygun gittiği takdirde hemen ilaçlı mücadeleye geçilmelidir.
Etkili Madde
Azinphos–Methyl 230 g/L
Azinphos–Methyl%25
Diazinon 185 g/L
Dimethotote 400 g/L
Oxydemeton–Methyl 265 g/L

Formülasyon
EC
WP
EC
EC
EC

(Anonim, 2014c).
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Dozu (100 l Suya)
200 ml
160 gr
200 ml
75 ml
100 ml

Hasat
Anason hasadı, ana çiçek dallarındaki tohumların kahverengileşmeye başladığı devrede
yapılmaktadır. Tohumlar olgunlaştığında kolayca dökülebileceğinden kayıp yaşanmaması için
hasat zamanı önemlidir.
Hasat genellikle Temmuz–Ağustos aylarında, elle yada makineyle biçilerek yapılmakta,
yolunan veya biçilen bitkiler kurutulduktan sonra tohumlar saplardan ayırılmaktadır. Hasattan
sonra rutubeti azaltmak için bitkiler 1 gün güneşte kurutulur ve daha sonra çuvallanıp,
depolanır. Hasadın erken veya geç yapılması kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hasadı
yapılan anason yağmura maruz bırakılmamalıdır. Bu tür durumlarda ve geç hasatta taneler
siyahlaşır, kalitesi düşer. Biçerdöver ve batözle yapılan hasattan sonra ürünün mutlaka
kurutulması gerekir.
Anasonda dekara verim ekolojik koşullara, yetiştirme tekniğine ve kullanılan tohumluğun
kalitesine bağlı olarak 45–110 kg arasında değişmektedir.
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Özet
Bu çalışmada, Çorum merkezde faaliyet gösteren aktarlar ile yüz yüze görüşülerek, satış yaptıkları
tıbbi bitkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta 132 bitki tespit edilmiştir. Bu bitkiler kullanılan
kısımları, kullanım şekilleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aktar, baharat, bitkisel tedavi, tıbbi bitki, Çorum

Giriş
Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kısmında yer almaktadır. Doğuda Amasya, güneyde
Yozgat, batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale ile
çevrilidir. Topraklarının yarısı Karadeniz, yarısı da İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çorum ili
fazla yüksek olmayan ve akarsularla parçalanmış engebeli bir alanı kaplar. Çorum ili,
Anadolu’daki ilkçağdan kalma yerleşim yerlerinin bulunduğu bir yöre olması bakımından ilgi
çeker. Barındırdığı çok önemli arkeolojik değerler nedeniyle Anadolu’nun uygarlık tarihine ışık
tutar ve bu açıdan büyük önem taşır. 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan
Hattuşaş (Çorum, Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar
boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Çorum ilinin yüz ölçümü 12.820 km2, 2012 verilerine
göre toplam nüfus 529.975, il ve ilçe nüfusu 365.526, köy ve belde nüfusu 164.499 olup, dışa
göçten dolayı her geçen yıl nüfusu azalmaktadır. Bu çalışma, Çorum aktarlarında satılan tıbbi
bitkileri kapsamakta olup, tıbbi bitkilerin önemini, üretimleri, bitkilerin satışa ne şekilde
sunuldukları, ürünlerin hazırlanmalarını içermektedir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma Çorum ilindeki aktarlarını kapsamaktadır. Çorum ilinde 8–9 baharat dükkânı
vardır. Çorum’daki aktarlar şehrin merkezinde toplanmıştır, birkaçı hariç ana cadde de
sıralanmıştır. Şehrin en eski baharat dükkânı “Birlik Bakkaliye” Adil Kayışoğlu tarafından 1945
yılında kurulmuştur. Çorum’un ilk kuru kahve ve baharat dükkânıdır. Bu baharat
dükkânlarından; Muradi Rabi Baharat, Kırkambar, Adil Kayışoğlu, Ebiloğlu Baharat ve Huzur
Baharatın yetkilileri ile görüşülmüş; sattıkları bitkilerle ilgili bilgiler temin edilmiştir.
Aktarlardaki tıbbi bitkilerin Türkçe ve Latince adı, familyası, temin edildiği yer, kullanılan
kısmı, kullanım şekli ve zehirli olup olmadığı, hangi hastalıklarda hangi bitkiler kullanıldığı ve
kullanım belirlenmiştir.
Araştırma Sonuçları
Çorum ilindeki aktarlarda 132 bitki türünün satıldığı tespit edilmiştir. Satılan bitkiler
Çizelge 1’de toplu olarak verilmiştir.
Çizelge 1’de de görüldüğü gibi aktarlarda satılan drogların Lamiaceae (Labiatea) 11,
Apiaceae (Umbelliferae) 10, Asteraceae (Compositea) 10, Fabaceaee (Leguminosae) 8,
Rosaceae 8 ve Lauraceae 5 adet olmak üzere toplam 52 adedi %39,1’sı altı familyaya aittir. Bu
familyalara ait bitkilerin 18’inin kökü, 6’sının gövdesi, 4’ünün sapı, 9’unun dalları, 25’nin
çiçeği, 43’ünün yaprağı, 31’inin meyvesi, 23’sinin tohumu, 2’sinin kozalağı, 1’nin özü, 2’sinin
sakızı, 4’ünün reçinesi, 2’sinin stigması, 7’sinin kabuğu, 1’nin toprakaltı gövdesi, 4’ünün
topraküstü kısımları, 1’inin sütü ve 1’inin soğanı kullanılmaktadır. Ayrıca kullanım şekillerinin
38’i dâhilen, 23’ü haricen, 109’u çay (dekoksiyon, infüsyon), 32’si gıda (meyve, macun,
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baharat, çeşni, sebze, suyu, şurup, çerez, bal, pekmez), 7’sinin yağı (uçucu ve sabit), 1’i
merhem, 2’si lapa, 1’i kapsül, 6’sı hap, 1’i yakı, 1’i çiğneme, 1’i tütsü, 2’si ilaç, 1’i esans,
1’iparfümeri, 1’i yapıştırıcı ve biri de hülasa olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda şifalı
bitkilere artan ilgi ve talep aktarların canlanmasına neden olmuştur. Çorum aktar dükkânları
arasında tarihi yapısını korumayı başarmış ve işletmenin titizliği ile dikkat çekenler
bulunmaktadır. Droglara gereken önem verilmekte ve bitkiler uygun koşullarda (tahta kutular,
kanaviçe çuvallar, cam şişeler) satışa sunulmaktadır. Bazı baharatçılar yeteri bilgiye sahip ve
müşterilerin güvenini sağlamaktadırlar. Şifalı bitki kullanımında tecrübeli olmayan
vatandaşların hatalı tavsiyelerden dolayı ciddi zarar görmeleri son derece kolaydır. Bu nedenle
1985 Ekim’de Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak bazı bitki ve bileşiklerin satışının
kontrolsüz olarak yapılmasını yasaklamıştır. Bu genelge uyarınca yasaklanan bitki ve bileşikler
baharatçılarda bulunmamaktadır. Tıbbi bitkilerle tedavi modern tıbba alternatif değil ancak
yardımcıdır. Tıbbi bitki satıcılarının da bu konuda eğitimli olmaları ve halkı ilk önce doktora
yönlendirmeleri uygun olur. Aktarlarda bulunan bitkiler önceleri nerede ise tamamen
yurtiçinden temin edilirken günümüzde ithal bitki oranı oldukça artmıştır. Ülkemizde bitki
toplayıcıların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Eskiler kadar bilinçli olmayan az sayıda
toplayıcı ise bitkileri iyi tanımamakta ve toplarken bitki nesli devamı prensibine dikkat
etmemektedirler. Bilinçsizce toplanan bitki türlerinin nesilleri tehlikeye girmektedir. Bitki
toplayıcıları bitkileri çok iyi tanımalı ve bitkinin hangi kısmının toplanacağını iyi bilmeleri
gerekmektedir. Ayrıca otoban kenarları, fabrika yanları, arık su kenarları gibi yerlerden
kesinlikle bitki toplamamaları gerekmektedir. Baharatçılar satılan bitkileri toplayıcılardan
kendisi almaktadır, bitkileri kurutulmuş halde ve kullanıma hazır halde alıp paketleme yaparak
satışa sunmaktadırlar. Şifalı bitki satışını profesyonelce yapan ve genelde ithalata yönelik
çalışan firmalar aktarlara bitki vermektedir. Çorum aktarları da kaliteli olduğu için bu firmaları
tercih etmektedir. Bitkilerin kurutulması ve saklanması esnasında çok dikkat edilmelidir. Çünkü
bu dönemlerde yapılan hatalar ürünün kalitesini düşürüp satışını güçleştirmektedir. Kurutulmuş
bitkiler gerek toplayıcıların elinde gerekse satıcının deposunda uygun koşullarda bekletilmeli
nem, toz, küf, mantar, zararlı organizma gibi dış etkenlerden bitkiler etkilenmemelidir. Tıbbi
bitki ve baharatların büyük bir çoğunluğunun üretimlerinin yapılmaması Çorum aktarlarındaki
ürün devamlılığının sağlanmasında sıkıntı oluşturmaktadır. Memleketimizde haşhaş, kenevir,
susam, kimyon, kırmızıbiber vb. bazı bitkilerin dışında tıbbi bitki üretimi ne yazık ki
yapılmamaktadır. Satıcı ürün devamlılığı endişesi yaşarken, üreticide de pazar bulamama
endişesi vardır. Dolayısıyla ülkemizde tıbbi bitkilerin programlı bir üretimi yapılmalıdır.
Çizelge 1. Çorum aktarlarında satılan tıbbi bitkiler
Bitki adı
Acı badem
Acı yonga
Ada çayı

Latince adı

Prunus
amygdalus var. Rosaceae
amara
Quassia amara
Simaroubaceae
Lignum quassiae
Salvia officinalis
Lamiaceae
L.

Alıç

Crataegus spp.

Altın çilek

Physalis
peruviana
Ceterach
officinarum

Altın otu

Anason

Familyası

Pinpinella
anisum

Temin edildiği Kullanılan
yer
kısmı

Ne şekilde Zehirli etkisinin
kullanıldığı
varlığı

Türkiye geneli Tohum

Dâhilen

Orta ve Güney
Kabuk
Amerika

Yongası
kaynatılır

Avrupa

Yaprak

Çay

Rosaceae

Türkiye geneli

Solanaceae

Güney
Amerika

Yaprak,
Meyve
Meyvesi,
Tohumu

Aspleniaceae

Apiaceae

Yüksek dozda
zehirli
Hamileler için
tehlikeli
Yüksek dozda
mide ağrısı

Meyveler

Yok

Meyveler

Yok

Türkiye geneli Çiçek

İnfüsyon

Yok

Antalya,
Muğla,
Balıkesir,
İzmir

İnfüsyon,
Çay

Yüksek dozda
zararlı
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Tohum

Bitki adı

Latince adı

Familyası

Andız

Inula aucherana Asteraceae

Ardıç

Juniperus
communis

Aslanpençesi

Alchemilla
vulgaris
Aesculus
hippocastanum

Atkestanesi
Avokado
yaprağı
Aynı safa
Ayrık otu

Cupressacaea

Zehirli etkisinin
varlığı
Fazlası zararlı
Yüksek dozda
zararlı

Rosaceae

Avrupa

Yaprağı

Çay

Yok

Hippocastanaceaea

Türkiye geneli

Bitkinin
tamamı

Toz,
İnfüsyon

Yok

Antalya,
Adana,
Alanya

Meyvesi

Sabit Yağ

Yok

Astaraceae

Türkiye geneli

Sap, yaprak,
çiçek

Dâhilen,
Hamilelere yasak
Haricen, Çay

Poaceae

Türkiye geneli Kök, yaprak

Persea gratissima Lauraceae
Calendula
officinalis
Agropyrum
repens

Temin edildiği Kullanılan
Ne şekilde
yer
kısmı
kullanıldığı
İç Anadolu
Kök
Harici, Çay
Dâhilen,
Orta Avrupa,
Kozalağı
İnfüsyon,
Trakya
Merhem

Dekoksion

Dâhilen,
Çekirdek,
Dekoksiyon,
Türkiye geneli
yaprak, meyve Haricen,
Gargara
Kuzey
Toz,
Kabuk
Anadolu
Dâhilen,
Dâhilen,
Haricen,
Ege, Akdeniz Yaprak
İnfüsyon,
Dekoksiyon
Türkiye geneli Tohum
Dâhilen
Türkiye geneli Yaprak
Harici
İnfüsyon,
Kuzey ve
Çiçekli
Yenerek,
Doğu Anadolu yapraklı dallar
Çay
Türkiye
Reçine
Haricen
Marmara
Güney Doğu Tohum
İnfüsyon
Anadolu

Yok

Ayva

Cydonia ablonga Rosaceae

Barut ağacı

Rhamnus
frangula

Rhamnaceae

Biberiye

Rosmarinus
officinalis

Lamiaceae

Burçak
Ceviz

Vicia ervilia L. Fabaceaee
Juglans regia L. Lauraceae

Civanperçemi

Achillea
millefolium

Asteraceae

Çam sakızı

Pinus L.

Pinaceae

Çedene

Cannabis sativa Cannabaceae

Çemen

Trigonella
Fabaceaee
foenum–greacum

Çin–Akdeniz Tohum

Toz, macun Yok

Çınar yaprağı

Platanus

Kuzey
Amerika,
Yaprak
Avrupa, Asya

Dekoksiyon Yok

Çobançantası

Capsella bursa–
Brassicaceae
pastoris

Türkiye geneli

Çoban çökerten

Tribulus
terrestris

Asya Afrika
Amerika

Plantaceae

Zygophyllaceae

Konya,
Afyon,
Burdur,
Isparta
Kuzey
Anadolu
Doğu
Hindistan

Yok

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Yüksek dozda ve
hamileler
kullanmamalı
Hamileler ve
çocuklar Doktor
Meyve ve Kök İnfüsyon, çay
tavsiyesinde
kullanmalı
Bitkinin
tamamı

İnfüsyon

Tohum

Baharat,
İnfüsyon

Yok

Kabuk

Dekoksion

Yok

Çörek otu

Nigella sativa

Ranunculaceae

Çöven kökü

Saponaia
officinalis

Caryophyllaceae

Darü fül fül

Piper longum

Piperaceae

Defne

Laurus nobilis

Lauraceae

Ege, Akdeniz Yaprak

Demirhindi

Tamarindus
indica

Fabaceae

Hindistan,
Mısır
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Yok

Meyve

Meyve,
Tohum

Baharat,
Çeşni
Baharat,
İnfüsyon
Dâhilen

Yok
Yok
Yok

Bitki adı

Latince adı

Familyası

Deniz kadayıfı Chondrus srispus Gigartinaceae
Dere otu

Anethum
graveolens

Apiaceae

Deve dikeni

Silybum
marianum L.

Asteraceae

Ebe gümeci

Malva sylvestris Malvaceae

Ekinezya

Echinacea
purpurea

Ginkgo

Ginkgo bilobalı Ginkgoaceae

Ginseng

Panax ginseng

Gülkurusu
Günlük (Sığla
ağacı)

Rosa damescena
Rosaceae
L.
Liquidambar
Altingiaceae
oriantalis

Hardal

Brassica nigra

Hatmi çiçeği

Althea officinalis Malvaceae

Hava civa

Alkanna tinctoria Boraginaceae

Havlucan

Alpinia
officinarum

Hayıt tohumu

V. agnus–castus Verbenaceae

Asteraceae

Araliaceae

Brassicaceae

Zingiberaceae

Hazanbel kökü Acorus calamus Acoraceae
Hiltan tohumu Ammi visnaga
Hindiba

Cichorium
endiva

Hindistan cevizi Cocos nucifera

Apiaceae
Asteraceae
Arecaceae

Hünnap

Zizyphus jujuba Rhamnaceae

Ihlamur

Tilia cordata

Urticaceae

Isırgan otu

Urtica dioica,
Urtica urens

Urticaceae

Temin edildiği Kullanılan
Ne şekilde Zehirli etkisinin
yer
kısmı
kullanıldığı
varlığı
Atlantik
Alg gövdesi Dekoksion Yok
okyanusu
Türkiye geneli Meyve

İnfüsyon

Yok

Akdeniz,
Çiçekli dallar, İnfüsyon,
Karadeniz, İç Yaprak,
Dekoksion, Yok
Anadolu
Tohum
Toz
İnfüsyon,
Dekoksion,
Türkiye geneli Yaprak, Çiçek
Yok
Haricen,
Lapa
Hamile ve
Kuzeybatı
emzikli kadınlar
Kök, Çiçek
Dekoksiyon
Amerika
doktor tavsiyeli
almalı
Çin
Yaprak
Dekoksiyon Yok
Kapsül, çay,
Uzak doğu
Kök
Yan etkileri var
yağ, hap
İnfüsyon,
Isparta
Çiçek
Yok
Haricen,
Fethiye,
Hamilelerde
Reçine
Çiğneme
Muğla
riskli
Dâhilen,
Türkiye geneli Tohum
Haricen,
Yok
Yakı, Lapa,
İnfüsyon,
Yaprak, kök, Gargara,
Türkiye geneli
Yok
çiçek
Toz,
Dekoksiyon
Akdeniz, Batı
Kök
İnfüsyon
Yok
Anadolu
Hindistan,
Kök, Toprak
Güney Doğu
Baharat
Yok
altı gövdesi
Asya
Akdeniz,
Kafkasya,
Tohum
İnfüsyon
Yok
Trakya ve
Anadolu
Asya, Avrupa,
Dekoksiyon,
Kuzey
Kökü
Yok
Haricen
Amerika
Asya, Avrupa,
Tohum
Dekoksiyon Yok
Afrika
Mısır,
Bitkinin
İnfüsyon
Yok
Endonezya
tamamı
Tropikal
Meyvesi
Dâhilen
Yok
bölgelerde
Kuzey Afrika,
Dâhilen,
Suriye,
Meyvesi
Fazlası zararlı
Dekoksiyon
Hindistan, Çin
Trakya,
İnfüsyon,
Marmara,
Çiçek
Dekoksion, Yok
Karadeniz
Toz
İnfüsyon,
Dekoksiyon, Deri de yakıcı
Türkiye geneli Yaprak, tohum
Macun,
etki
Sebze
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Bitki adı
İğde
Kabuk buhur
Kabuk tarçın
Kakao yağı
Kakule
Kantaron otu
Kara helile

Latince adı
Elaeagnus
pungens
Liquidambar
oriantalis
Cinnamomum
zeylaniccum
Theobroma
Elettaria
cardamomum
Hypericum
perforatum
Terminalia
chebula

Familyası
Elaeagnaceae
Altingiaceae
Lauraceae
Sterculiaceae
Zingiberaceae
Gentianaceae
Combretaceae

Temin edildiği Kullanılan
yer
kısmı
Anadolu

Ne şekilde Zehirli etkisinin
kullanıldığı
varlığı
İnfüsyon,
Meyve, yaprak Şurup,
Yok
Haricen

Fethiye,
Kabuk
Muğla
Güney, Güney
Kabuk
Doğu Asya
Hollanda
Tohum
Hindistan,
Tohum,
Güney Doğu
meyve
Asya
Anadolu,
Çiçek
Marmara
Asya,
Meyve
Hindistan

Tütsü

Yok

Baharat

Yok

Yağ

Yok

Baharat

Toz,
Yok
İnfüsyon
Toz,
Yok
Dekoksiyon
Dâhilen
Kekik Suyu,
Çiçekli dallar,
Türkiye geneli
Dâhilen,
Yok
yaprak
Haricen
Kekik Yağı
Fazlası zararlı,
Akdeniz
Bitki tamamı Dekoksiyon Hamileler
kullanmamalı

Kara kekik

Thymus
serpyllum

Lamiaceae

Karabaş otu

Lavandula
stoechas

Lamiaceae

Karabiber

Piper nigrum, P.
cubebe, P.
Piperaceae
longum

Hindistan

Meyve

Karanfil

Caryophylls
aromaticus

Myrtaceae

Madagaskar

Tohum, kök

Kardeş kanı

Calamus draco

Arecaceae

Hint Çini

Reçine

Keçi boynuzu

Ceratonia siliqua Fabaceae

Akdeniz

Meyve

Kedi otu

Valeriana
officinalis

Valerianaceae

Apium
Apiaceae
graveolens
Linum
Keten tohumu
Linaceae
usitatissimum L.
Cinchona
Kına kına
Rubiaceae
pubescens
Kereviz tohumu

Kırk kilit otu

Equisetum
arvense

Equisetaceae

Kırlangıç otu

Chelidonium
majus

Papaveraceae

Kimyon

Cuminum
cyminum

Kiraz çöpü
Kişniş

Cerasus avium,
C. vulgaris
Coriandrum
sativum

Baharat,
Yok
Dekoksiyon

Baharat,
Esans, Toz, Yok
İnfüsyon,
Haricen,
Yok
Dâhilen
Dekoksion,
Yok
Gıda, Çerez

Avrupa, Asya,
Kuzey
Kök, Rizom Hap
Amerika
Meyve,
Dâhilen,
Anadolu
tohum, yaprak İnfüsyon
Türkiye geneli Meyve
Hint Çini

Dal, kök ve
yaprak

Kuzey Yarım
Kürenin
Yaprak
ılıman
bölgelerinde
Avrupa, Asya,
Toprak üstü
Kuzey
kısımları
Amerika
Olmamış
meyve

Yok
Yok

Toz, Şarap

Yok

Dâhilen,
Haricen,
Fazlası zehirli
Dekoksiyon
İnfüsyon,
Dâhilen

Yok

Baharat, Toz,
İnfüsyon,
Yok
Hap,
Dekoksiyon

Apiaceae

Rosaceae

Türkiye geneli Meyve sapları İnfüsyon

Apiaceae

Akdeniz
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Yok

İnfüsyon

Konya, Orta
Anadolu

Tohum

Yok

Yok

İlaç, Baharat Fazlası

Bitki adı
Kitre
Kudret narı
Kurt pençesi
Kuşburnu
Lavanta
Maydanoz

Latince adı
Astragalus
gummifer
Momordica
charantia
Polygonom
bistorta L.

Familyası
Fabaceaee
Cucurbitaceae
Polygonaceae

Fructus cynosbati Rosaceae
Lavandula
angustifolia
Petroselinum
crispum

Lamiaceae
Apiaceae

Melek otu

Angelica
sylvestris

Apiaceae

Melisa

Melissa
officinalis

Lamiaceae

Mercan köşk

Origanum
vulgare

Lamiaceae

Mersin yaprağı

Myrtus
comminus

Myrtaceae

Meşe palamudu
Semen quercus
unu

Meyan

Glycyrrhiza
glabra

Fagaceae

Fabaceaee

Mezeki (damla)
Pistacia lentiscus Anacardiaceae
sakızı

Temin edildiği Kullanılan
yer
kısmı
Çin,
Moglistan,
Sütü
Kore
Marmara,
Meyve
Yalova
Kök, rizom,
Ege, Akdeniz
yaprak
Avrupa,
Meyvesi
Afrika, Asya

Zea mays

Graminea

Mürsafi

Commiphora
gileadensis

Burceraceae

Mürver çiçeği

Sambucus nigra Adoxaceae

Nane

Mentha piperita
Lamiaceae
L.

Nar ağacı

Punica
granatumun

Nişadır (ada
soğanı)

Urginea maritima Liliaceae

Okaliptus

Eucaliptus
globulus

Myrtaceae

Ege, Akdeniz Yaprak

Ökse otu

Viscum album

Santalaceae

Avrupa, Asya,

Öksürük otu

Tussilago farfara Asteraceae
Matricaria
Asteraceae
maritima

Papatya

İlaç, Dâhilen Yok
Haricen, Toz Yok

Dekoksion,
Dâhilen
Dekoksiyon,
Dâhilen
İnfüsyon,
Türkiye geneli Çiçek
Uçucu Yağ
Baharat,
Marmara, Ege Tohum
İnfüsyon
Yağı,
Orta ve Kuzey
Kökü
Haricen,
Avrupa
Baharat
Yağı,
Avrupa
Yaprak
İnfüsyon,
Dâhilen
Dâhilen
Çiçekli toprak
Alanya
Haricen,
üstü aksamı
İnfüsyon
Toz Baharat,
Akdeniz
Meyve
Çay
Anadolu, İran,
Dâhilen,
Suriye ve
Meyve
Haricen
Yunanistan
Toz, Hap,
Doğu
Bal,
Kökü
Anadolu, Siirt
İnfüsyon,
Dekoksion
Dal ve
Parfümeri,
gövdesinden
Akdeniz
yapıştırıcı,
pıhtılaşan
çiğneme
sakız
İnfüsyon,
Tekirdağ
Stigma
Dekoksion

Mısır püskülü

Punicaceae

Ne şekilde Zehirli etkisinin
kullanıldığı
varlığı

Arap diyarı

Çiçeği

Çay

Dâhilen,
Çiçek, yaprak,
Haricen,
dal, kabuk,
Dekoksiyon
Baharat,
Türkiye geneli Yaprak
İnfüsyon
Kök, gövde,
Hülasa,
Türkiye geneli dal, kabuk,
İnfüsyon
tohum, çiçek
Kurutulup,
Akdeniz
Soğanı
Dâhilen sıvı
halde
Avrupa

İnfüsyon

Yaprak, Genç İnfüsyon,
sürgün
Dâhilen
Anadolu
Yaprak
İnfüsyon
İnfüsyon,
Türkiye geneli Çiçek
Haricen
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Zehirli
Yok
Yok
Kanatlıyı zehirler
Yok

Yok

Yok
Yok
Yok

Yok

Yok

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Zehirli
Yok
Yok
Yok
Yok

Bitki adı
Pelin otu
Peygamber
çiçeği
Reishi mantar

Latince adı
Artemisia
absinthum
Centaurea
tchihatcheffii
Ganoderma
lucidum

Ravant çini

Rheum
rhabarbarum

Reyhan
(fesleğen)

Ocimum
basilicum
Feoniculum
vulgare

Rezene

Familyası
Asteraceae
Asteraceae
Gonadermateceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Apiaceae
İridaceae

Safran

Crocus sativus

Salep

Orchis mascula Orchidaceae

Sarıballı baba

Lamium
Galeobdolon

Sarı sabır

Aloe barbadensis Liliaceae

Servi kozalağı

Cupressus
sempervirens

Sığırkuyruğu

Verbascum
thapsus
Cassia
angustifolia

Lamiaceae

Cupressacaea

Temin edildiği Kullanılan
Ne şekilde Zehirli etkisinin
yer
kısmı
kullanıldığı
varlığı
Çiçekli veya
Türkiye geneli
Toz İnfüsyon Yok
yapraklı dal
İnfüsyon,
Alerjik,
Orta Avrupa Çiçek, Yaprak
Haricen
hamilelere yasak
Toz
Çin
Özü
Yok
Dekoksiyon
Dâhilen,
Uzak Doğu, Işkın sapı,
pişirilerek, Yok
Türkiye
Yaprak sapı
çiğ
Yaprak, çiçek, İnfüsyon,
Akdeniz, Ege
Yok
tohum
Baharat
Hap,
Marmara, Ege Meyve,
Yok
İnfüsyon
İran,
Stigma
Baharat, Toz Hafif zehirli
Safranbolu
Sakız adası Reçine
Çiğneme
Yok
Avrupa, Asya,
Kuzey
Yaprak
Çay
Yok
Amerika
Güney
Yaprak aşuresi Hap
Zehirli
Amerika
Dekoksiyon,
Akdeniz
Kozalağı
Dâhilen,
Yok
Haricen

Scrophulariaceae

Türkiye geneli Çiçek, yaprak İnfüsyon

Yok

Fabaceae

Arabistan,
Hindistan

Yaprak

Yok

Plantaginaceae

Marmara

Yaprak

Soya fasulyesi Glycina max

Fabaceaee

Türkiye geneli Meyve

Sumak

Rhus coriaria

Anacardiaceae

Çukurova

Yaprak

Şahtere

Fumaria
officinalis

Papaveraceae

Çiçekli dallar İnfüsyon

Yok

Şerbetçi otu

Humulus lupulus Cannabaceae

Dişi çiçek
durumları

İnfüsyon

Yok

Tarçın

Cinamomum
verum

Ege,
Çukurova
Bilecik,
Marmara
Güney ve
Güney Doğu
Asya

Meyve

Baharat Toz,
Yok
Çay

Asteraceae

Sibirya

Yaprak

İnfüsyon

Apiaceae

Anadolu

Topraküstü
kısımları

Dâhilen,
İnfüsyon
Haricen,
İnfüsyon

Sinemaki

Sinirli ot

Tarhun
Tere tohumu

Plantago
lanceolata

Artemisia
dracunculus
Lepidium
sativum

Lauraceae

Topalak

Cyperus rotundus Cyperaceae

Udi hindi

Aquilaria
agallocha

Üvez yaprağı

Liliaceae

Sorbus domestica Rosaceae
Peganum
Üzerlik tohumu
Zygophyllaceae
harmala

Avrupa, Asya Kök, Sap
Arabistan,
Güney
Avrupa,
Anadolu
Marmara
Konya
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Gövde

Toz,
İnfüsyon
Dâhilen,
Haricen,
İnfüsyon,
Dekoksiyon
Pişirilerek
Baharat,
İnfüsyon,
Gargara,
Meyve

Toz,
İnfüsyon

Meyve, yaprak Dâhilen
Dâhilen,
Tohum
İnfüsyon

Yok
Yok
Yok

Yok
Yok
Yok

Yok
Yok
Yok

Bitki adı

Latince adı

Üzüm tohumu Vitis vinifera

Familyası
Vitaceae

Temin edildiği Kullanılan
yer
kısmı
Yaprak,
Türkiye geneli Meyve,
tohumu
Avrupa,
Meyve (kuru)
Amerika
Kuzey Yarım
Gövde, Çiçek,
Küre
Yaprak
taygalarda

Yaban mersini

Vaccinium
myrtillus

Ericaceae

Yakı otu

Epilobium
parviflorum

Onagraceae

Yasemin otu

Flos jusmini

Oleaceae

Yeşil çay

Camelia sinensis Theaceae

Asya

Yaprak

Yoğurt otu

Galium aparine Rubiaceae

Avrupa,
Kuzey
Amerika

Bitki tamamı

Zahter kekik

Thymbra spicata Lamiaceae

Antakya

Toprak üstü
kısımları

Zingiber
Zingiberaceae
officinale
Zeytin yaprağı Olea europaea Oleaceae
Zırnık
Sülfüred arsenie
Zencefil

Türkiye geneli Çiçek

Asya,
Hindistan
Akdeniz

Ne şekilde Zehirli etkisinin
kullanıldığı
varlığı
Pekmez

Yok

İnfüsyon,
Dâhilen

Yok

İnfüsyon,
Dâhilen

Bazı çeşitleri

İnfüsyon,
Dâhilen,
Yok
Çaya katılır
İnfüsyon,
Yok
Dâhilen
İnfüsyon,
Dâhilen

Yok

Hamileler ve
Çay, Baharat guatr rahatsızlığı
olanlara yasak
Dâhilen,
Kökü
Yok
İnfüsyon
Yaprak, Çiçek Dekoksiyon Yok
Toz, Haricen Zehirli
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Gentiana olivieri Griseb ve G. gelida Bieb. Türlerinin Fenolik İçeriği ve
Antioksidan Kapasitesi
Nilgün Öztürk¹–*, İlham Eröz Poyraz², Serdar Erken³, Fatih Gülbağ³, Mustafa
Ercan Özzambak4
¹Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Tepebaşı/Eskişehir
²Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,
Tepebaşı/Eskişehir
³Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
4
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova/İzmir
*noztürk@anadolu.edu.tr
Özet
Ülkemizde Gentiana L. (Gentianaceae) cinsi 12 tür (14 takson) ile temsil edilir. Türkiye’de doğal
yayılış gösteren cinsin türleri erken ilkbahardan Ağustos sonuna kadar farklı zamanlarda çiçeklenir.
Gentiana türlerinin çoğunun gösterişli çiçeklerinin olması, ayrıca kök ve toprak üstü kısmında aktif
bileşenler içermesi sebebi ile insanlar tarafından yok olmakta ve Gentiana populasyonları ciddi zarar
görmektedir. Bu çalışmada, Gaziantep (Nizip)’ten toplanan Gentiana olivieri Griseb türü ile Erzurum
(Erzurum–Çat yolu) toplanan G. gelida Bieb. türünün toprak üstü kısımları metanol ile ekstre edilmiştir.
Elde edilen bu ekstrelerdeki toplam fenolik madde miktarı Folin–Ciocalteu fenol yöntemi ile fenolik
bileşiklerin ayırımı ODS (C18) kolon ve gradient ayırım kullanılarak YBSK–DAD sisteminde
gerçekleştirilmiş, propil paraben bu sistem için iç standart olarak kullanılmıştır. Türlere ait ekstrelerin
antioksidan etkinliği DPPH (2.2–difenil–1–pikrilhidrazil) radikali üzerinden tayin edilmiş, elde edilen
sonuçlar sentetik antioksidan BHT’nin sonuçları ile karşılaşılmıştır. YBSK–DAD sisteminde analiz
edilen G. olivieri ekstresinde tespit edilen başlıca fenolik asitler p–kumarik (11,71 mg/g bitki), klorojenik
(1,96 mg/g bitki) ve o–kumarik (0,89 mg/g bitki) asit olarak; G. gelida ekstresinde tespit edilen başlıca
fenolik asitler klorojenik (7,44 mg/g bitki), ferulik (5,05 mg/g bitki) ve vanilik (0,48 mg/g bitki) asit olarak
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gentiana olivieri Griseb, Gentiana gelida Bieb., antioksidan aktivite, fenolik
bileşikler
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Çınar Ağacı (Platanus orientalis L.) Yaprak, Kozalak ve Gövde Kabuğunda
Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Tayinleri
Nurtaç Çınar*, Orçun Çınar, Ahu Çınar
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
*nurtaccinar@hotmail.com
Özet
Platanaceae familyasından Platanus cinsini oluşturan çınar ağaçları yüzlerce yıl yaşayan çapı 5–6
metreye, boyu 20–30 metreye kadar çıkabilen ulu ağaçlardır. Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren tek
tür, doğu çınarı (P. orientalis)’dır. Odunu alet sapları, fıçı, çit kazığı ve mobilya yapımında, ayrıca
kaplamacılıkta ve yakacak olarak kullanılan çınar ağacı tıbbi amaçlarla da kullanılmaktadır.
Kozalaklarından hazırlanan çay böbrek taşı için, kabukları ishale karşı ve ateş düşürücü olarak, yaprakları
eklem iltihabına karşı, kozalak infüsyonu ise kaşıntıya karşı antiseptik olarak haricen kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı son yıllarda halk tarafından şifa bulmak amacıyla çay şeklinde tüketilen çınar
yaprak ve gövde kabuğunda fenolik–flavonoid madde miktarları ve antioksidan aktivitenin
belirlenmesidir. Çalışma materyali BATEM Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde yer alan
çınar ağacından temin edilmiştir. Analizler sonucunda toplam fenolik–flavonoid madde miktarı sırasıyla
yaprakta 37.23 mg GAE/g–9.26 mg CE/L, kozalakta 2.75 mg GAE/g–0.18 mg CE/L, kabukta ise 7.71 mg
GAE/g–0.28 mg CE/L, olarak bulunmuştur. Antioksidan aktivite sonuçları yaprakta 23.57 (IC %50),
kozalakta 5.77 (IC %50) olurken, kabukta uygulanan DPPH yöntemi sonuç vermemiştir. Çınar ağacı
gövde kabuğu ve kozalağı fenolik madde açısından çok düşük değere sahipken, yaprakta az miktarda da
olsa fenolik madde bulunduğu ve antioksidan potansiyele sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çınar, fenolik madde, antioksidan aktivite
Determination of Total Phenolic and Antioxidant Activity of the Leaves, Cones, Body Shell of the
Plane Tree
Abstract
Plane trees which constitute Platanus species from Platanaceae family are the large trees growing
to 20–30 meter with a diameter of 5–6 meter and can live for several hundred years. Only the P. orientalis
among the plane trees can grow naturally in Turkey. Woods of them are used as handle, barrel, and fence
post and in furniture making. In addition they are used in plating and as a fuel and for medical purposes.
Tea prepared from their pine cones is used for renal calculus, shells are used against diarrhea and as an
antifebrile, their leaves are used against arthritis and infusion of their pine cones are used exteriorly
against itching as an antiseptic. Purpose of this study is to determine amount of phenolic–flavonoid
substance and antioxidant activity in the leaves and shells of the bodies of plane trees which have been
used as a tea by the people in order to heal in recent years. Material of the study was obtained from the
plane tree inside the BATEM Garden of Medicinal and Aromatic Plants Collection. As a result of the
analyses amount of total phenolic–flavonoid substance is 37.23 mg GAE/g–9.26 mg CE/L in the leave,
2.59 mg GAE/g–0.18 mg CE/L in the pine cone and 7.71 mg GAE/g–0.28 mg CE/L in the shell were
found respectively. Results of antioxidant activity is 23.57 (IC50%) in the leave, 5.77 (IC50%) in the pine
cone. from DPPH method which was applied to the shell no result was obtained. It was found that while
body shell and the pine cone of the plane tree has no value in phenolic substance, in the leave there is
little amount of phenolic substance and they have antioxidant potentials.
Keywords: Plane tree, phenolic substance, antioxidant activity

Giriş
Çınar ağaçları (Platanus orientalis L.) Platanaceae familyası içinde yer alan boyu 30
metreye, çapı 5–6 metreye, gövde tabanı çevresi 16 metreye kadar çıkabilen ulu ağaçlardır.
Gövde kabuğu küçük kareler şeklinde soyulabilen, koyu kahverengi renkte ve soyulduğu yerde
iz bırakan tabaka şeklindedir. Yapraklar 3–5(–7) loblu; 11–18×12–24 cm ebatlarda, genel olarak
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tabanda kesik uçlu ya da kama şeklindedir. Meyve 13–19 cm uzunluğunda sarkık saplara sahip
3–6 baş şeklindedir. Genel yayılış alanları 1–1100 m yüksekliklerde, ormanlar, vadi tabanları,
çakılca zengin alüvyonlu topraklar, nehir ve dere kenarları olup yol kenarlarında peyzaj amaçlı
dikimi de yapılmaktadır (Davis, 1972). P. orientalis ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.
Cinsin diğer türü olan P. occidentalis (Londra çınarı) ise ülkemiz florasında doğal olarak
bulunmamakta, cadde ve parklarda süs ağacı olarak yetiştirilmektedir (Ekim, 2012). Geniş taç
yapısına sahip çınar ağaçları tarih boyunca dinlenmek için en iyi bir gölgelik olarak kullanılmış
ve insanlar tarafından saygıdeğer bulunmuştur. Çoğu yerde anıt ağacı olarak tescillenmiş,
devasa gövdesi etrafında 15–16 kişi el ele tutuşarak fotoğraflar çektirmiş, eğlenceler
düzenlenmiştir (Alibertis, 2007).
Çınar yaprakları halk tıbbında yara iyileştirici ve soğuk algınlığı, ateş ve gözlerdeki
iltihaba karşı oftalmolojik etmen olarak kullanılmakta, kabuk ve yapraklarının antiseptik ve
kanama durdurucu özellikte olduğu benimsenmektedir (Alibertis, 2007; Haider, 2012). İranlı
bilim adamları ve hekimler özellikle diz bölgesindeki ağrı ve iltihabı giderici etkide olduğunu
bildirmişlerdir. Çınar yapraklarına ilişkin bazı bilimsel çalışmalar etnobotanik kullanımını
doğrular niteliktedir;
Ratlar üzerinde yapılan deneyler, yaprağın güçlü bir iltihap giderici ve ağrı kesici etkiye
sahip olduğunu göstermiştir. Yaprak ekstraksiyonunda etanol ve farklı fraksiyonlar (petroleteri,
kloroform ve metanol) kullanılmış ve kloroform fraksiyonunun 3 saatte %68.33 inhibisyon
oluşturarak en iyi sonucu verdiği görülmüştür (Haider, 2012). Yapraklarda fenolik içeriğin
çalışıldığı diğer bir çalışma bilinen 9 flavonoide ek olarak yeni bir flavonoid glikozit (5,7,4’–
trihydroxy–3,6–dimethoxyflavone–3’–O–beta–D–xylopyranoside) izole edilmiştir. Etanol, su
ve etil asetat ekstraktlarının antihepatotoksik, antioksidant ve sitotoksik etkisi belirlenmeye
çalışılmış ve alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) ve alkaline
phosphatase (ALP) seviyelerini önemli derecede düşürmek suretiyle karaciğere zararlı CCL4’e
karşı koruyucu etkiye sahip oldukları, ayıca ekstraktların glutatyon seviyesini düzenlediği,
güçlü antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Ei–Alfy, 2008).
Etnobotanikte kullanılan çınar ağacının diğer bazı ağaçlar gibi dokularında
kontaminantları çekme özelliği bulunduğundan çevresel kirliliğin belirlenmesi
çalışmalarında da kullanılmış, sonuçlar kirlilikten çok fazla etkilenmediğini göstermiştir.
Çalışmalarda çınar ağacının karaçam, akasya ve dişbudak ağaçlarına oranla daha az ağır
metal (kurşun ve kadmiyum) biriktirdiği, özellikle sürgünlerinin daha az etkilendiği
belirlenmiştir (Sawdis, 2011; Monfared, 2013). Diğer bir kirlilik çalışmasında kentsel alanda
toprak ve havada 7 toksik etmen bulunurken çınar yapraklarında sadece kurşun bulunmuştur.
Kırsala oranla şehirdeki yaprak büyüklüğü ve stoma yoğunluğunun düşük olduğu, ancak toz
partikülleri yaprak yüzeyinde yüklü olduğundan stomaların tıkalı olmadığı, kütikül inceliği ve
diğer anatomik özelliklerin etkilenmediği görülmüş ve çınar ağacının büyük şehirlerdeki egzoz
kirliliğinden çok fazla etkilenmeyeceği raporlanmıştır (Pourkhabbaz, 2010).
Ülkemizde yapılan bir etnobotanik çalışmada, Balıkesir Edremit Körfezi civarında, çınar
kozalaklarının böbrek taşı için (3–4 günlük bir sürede günde iki kez bir fincan), kabuklarının
ishale karşı ve ateş düşürücü olarak (1–2 günlük bir sürede günde üç kez bir fincan),
yapraklarının eklem iltihabına karşı (2 haftalık bir süre için günde iki kez bir fincan), kozalak
infüsyonunun ise kaşıntıya karşı (haricen) antiseptik olarak kullanıldığı bildirilmektedir (Polata,
2011). Son yıllarda özellikle diz ağrısı, eklem iltihabı ve kireçlenme için yapraklarının
kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı kullanımı yaygınlaşan çınar ağacı yaprağının ve
ek olarak bazı yörelerde kullanılan kozalak ve gövde kabuğunun fenolik madde ve antioksidan
aktive değerlerinin belirlenmesidir.
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Materyal ve Yöntem
Çalışma materyali, BATEM Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesinde bulunan
çınar ağacından (P. orientalis) sağlanmıştır. Toplanan yaprak ve kozalak örnekleri hava
sirkülasyonunun olduğu gölge ortamda kurutulmuş, kabuk örneği direk kullanılmıştır. Örnekler
(Retsch marka GM200 model öğütücü ile) öğütülerek toz haline getirilmiştir.
Ekstraksiyon: Örneklerden 0,5 g. tartılarak üzerine metanol:su (70:30, h/h) karışımından
10 ml ilave edilip 1 dk vortekslenmiş, ardından +5°C’de 5 dk 1370 g’de (Hettich Zentrifugen
marka Universal 32R model soğutmalı santrifüjle) santrifüj edilerek üstteki sıvı kısım alınmıştır.
Bu işlem 2 defa daha tekrar edilip elde edilen üst faz 40 ml’ye tamamlanmıştır.
Toplam Fenolik Madde: Örneklerinin toplam fenolik madde miktarı Singleton ve ark.
tarafından önerilen yöntemle, Folin–Ciocalteu çözeltisi kullanılarak belirlenmiştir.
Toplamfenolik madde miktarı mg gallik asit eşdeğeri [GAE]/L olarak spektrofotometrede
(Shimadzu UV–Vis 160A, Japonya) absorbansın 765 nm’de ölçülmesiyle tespit edilmiştir
(Singleton, 1999).
Toplam Flavonoid Miktarı :Toplam flavonoid madde miktarı Zhishen ve ark. tarafından
önerilen yöntemle belirlenmiştir. Örneklerinin toplam flavonoid madde miktarı mg kateşin
eşdeğeri [KE]/L olarak spektrofotometrede [Shimadzu UV–Vis 160A, Japonya] absorbansın
510 nm’de ölçülmesiyle tespit edilmiştir (Zhishen, 1999).
Antioksidan Aktivite Tayini: Antioksidan aktivitesi (Moon ve Terao, 1998)’de
tanımlanan DPPH metodundan uyarlanmıştır. Örnek miktarları hazırlanan 25 mg/L dpph
çözeltisinin inhibisyonuyla oluşturulan standart eğriye göre ayarlanmıştır. Karışım
vortekslendikten sonra 30 dakika bekletilmiş, elde edilen çözeltinin UV–spektrofotometre ile
517 nm dalga boyunda absorbansı ölçülerek hesaplama aşağıdaki gibi yapılmıştır.
% İnhibisyon= [(ADPPH–Aekstrakt) / ADPPH] × 100
Sonuçlar 1 g. yaprak örneğinin 1 g. DPPH radikalinin yarısının (IC50) inbisyonunun %
olarak ifadesi olarak verilmiştir.
Bulgular
Analiz sonuçlarında toplam fenolik madde ve toplam flavonoid miktarı yaprakta kozalak
ve gövde kabuğuna oranla daha yüksek bulunmuş, buna bağlı olarak antioksidan aktivite de
yaprakta daha etkin olmuştur. Çizelge 1’de görüldüğü üzere çınar yaprağı yaklaşık olarak %25
antioksidant aktivite gösterebilmektedir. Gövde kabuğunda uygulanan DPPH yöntemi ile
antioksidan etki belirlenemezken, fenolik/flavonoid madde içeriği bakımından gövde kabuğu
kozalaktan kısmen daha iyi sonuç vermiştir.
Çizelge 1. Çınar ağacı yaprak, kozalak ve gövde kabuğunda fenolik/flavonoid madde miktarı ve
antioksidant aktivite sonuçları
Bitki kısmı
Yaprak
Kozalak
Gövde kabuğu

Fenolik madde miktarı
(GAE mg/g)
37.23±0.98
2.59±0.22
7.71±0.06

Flavonoid miktarı
(CE mg/g)
9.26±0.35
0.18±0.01
0.28±0.01

Antioksidan IC50
(g/gdpph)
4.24±0.15
17.32±0.47
Belirlenemedi

Antioksidan IC50 (%)
23.57±0.82
5.77±0.17
Belirlenemedi

Tartışma ve Sonuç
Son yıllarda ateş yükselmesi, diz ağrısı, eklem iltihabı ve kireçlenmeye karşı halk
tarafından kullanılmaya başlanan çınar ağacı yaprak, kozalak ve gövde kabuğunda toplam
fenolik/flavonoid madde miktarları ve antioksidan aktive değerlerinin belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmamızla kozalak ve gövde kabuğunda kayda değer değerler bulunamazken,
yaprakların fenolik maddeler içerdiği ve %25 civarında antioksidant aktiviteye sahip olduğu
görülmüştür.
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Literatür bilgileri çınar yapraklarının halk tıbbında antiseptik, kanama durdurucu, yara
iyileştirici ve oftalmolojik etmen olarak kullanıldığını, içerikteki fitol türevlerinin anti–ülser
aktivite gösterdiğini, özellikle diz bölgesindeki ağrı ve iltihabı giderici etkide olduğunu, ayrıca
soğuk algınlığı, ateş ve gözlerdeki iltihaba karşı kullanıldığını göstermektedir (Polata, 2011).
Çınar yapraklarına ilişkin bazı bilimsel çalışmalar etnobotanik kullanımını doğrulamakta ve
flavonoid içeriğine sahip olduğunu, yara iyileştirici, ağrı kesici, antihepatotoksik, antioksidant
ve sitotoksik özelliklerde olduğunu göstermektedir (Ei–Alfy, 2008; Haider, 2012).
Çınar ağacı yapraklarının faydaları etnobotanik çalışmalarda görülmekte, literatürce de bu
etkiler doğrulanmaktadır. Bizim çalışmamızla yapraklarda fenolik/flavonoid madde ve
antioksidan aktivite varlığı da gösterilmiştir. Ancak çınarın diğer bazı türlere oranla az olsa da
çevre kirliliğinden etkilenebileceği göz ardı edilmemeli, tıbbi amaçla kullanılacak yapraklar
doğal ve temiz ortamlardan alınmalı ve yaprak yüzeyinde kirlilik etmeni toz partikülleri
olabileceğinden yapraklar yıkanarak kurutulmalı ve kullanılmalıdır.
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Özet
Orchidaceae familyası cezbedici güzellikleri ve hala çözülmemiş bazı gizemli yönleriyle tüm
çiçekli bitkiler arasında en renkli türlerdir. Salep, Orchidaceae familyasının yumrularının doğadan
toplanması, kurutulması ve öğütülmesiyle elde edilmektedir. Salep orkideleri ülser ve üst solunum yolları
rahatsızlıklarında, ishal kesici, kuvvet verici ve gıda olarak ülkemizde kullanılmaktadır. Ayrıca
dondurmalarda ve geleneksel sıcak içecek olarak yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Türkiye Bitkileri
Kırmızı kitabına göre Orchidaceae familyasından bazı türlerin yüksek risk altında olduğu ve yakın
gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu kayıtlıdır. Ülkemizde 1974 yılından itibaren
“Salep” dışsatımı yasaklanmış olmasına rağmen farklı formlarda ihracatı hala devam etmektedir. Yoğun
yumru toplamaları floramızdaki salep türlerinin ve popülasyonlarının azalmasına, bazı türlerin ise yok
olmasına neden olmaktadır. Ege Bölgesinde yapılan çalışmalarda en çok toplanan türlerin Orchis sancta
L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.). Brig. türleri olduğu belirlenmiştir. Salep türlerinin yoğun
toplanması bu türlerin kültüre alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi Araştırma Çiftliğinin deneme tarlasında Ege Bölgesinde yoğun toplanan türlerden olan
Orchis sancta L. türünün en uygun hasat zamanını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; bitki
boyu (cm), yumru sayısı (adet/bitki), yumru çapı (mm), yaş yumru ağırlığı ( g/bitki), kuru yumru ağırlığı
(g/bitki), yaş yumru verimi (kg/da) ve kuru yumru verimi ( kg/da) incelenmiştir. Hasat zamanlarına göre kuru
yumru veriminin 9,75–17,57 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orchis sancta L., salep, hasat zamanı, verim
Determination of Harvest Time on Field Conditions of Species Orchis sancta L.
Abstract
Orchidaceae family which captivate beauty, mystery and still unsolved properties is the most
colorful species among to all flowering plant species. Salep is obtained by drying and grinding from
tubers of the family Orchidaceae which collected from nature. Salep orchids have been used in our
country as upper respiratory tract disease, ulcers, diarrhea relief, tonic and food. Also as ice cream and
conventional hot drinks are widely used. According to the Red Book of Plants in Turkey from species
from family Orchidaceae are at high risk of extinction in the near future. Although an “Orchid” export has
been banned in our country since 1974, it is still continuing exports in different forms. Intensive tuber
gathering from nature decrease orchid species and populations in our flora and cause the extinction of
some species. According in some studies which was conducted in the Aegean Region the most collected
species are Orchis sancta L. and Serapias vomerace (Burm. fill.). Brig. species. Intensive collection of
orchid species makes it compulsory to cultivation of these species. This study was conducted to determine
the optimal harvest time with one of the intensive collected species of Orchis sancta L. at the
experimental field of the Faculty of Agriculture in the Aegean region. In this study, plant height (cm),
tuber number (number/plant), tuber diameter (mm), fresh tuber weight ( g/plant), dry tuber weight ( g/plant), fresh
tuber yield (kg/ha) and dry tuber yield (kg/ha) were examined. Dry tuber yield was determined between
0,975–1,757 kg/ha according to harvest times.
Keywords: Orchis sanctum L., orchid, harvest, yield


ADÜBAP ZRF–13003 nolu projenin bir kısmıdır.
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Giriş
Çiçekli bitkilerin en büyük ve en çeşitlisi Orchidaceae familyasıdır. Orkide türlerinin
%85’inden salep yumrusu elde edilmektedir. Salep; Orchis, Ophyris, Serapias, Platanthera,
Dactylorhiza cinslerine ait türlerin yumrularına verilen isimdir. Bitki, Batı Asya kökenli,
yumrulu, otsu, düz ve uzun yapraklı, beyaz, pembe, kırmızı, leylak veya mor renkte çiçeklere
sahiptir. Salep bitkilerinin dahil olduğu Orchidacea familyasına ait 24 cins ve 90 kadar tür
saptanmıştır (Sezik, 1984). Türkiye orkidelerinin 17 cinsi yumruludur. Bunların altısı
(Coeologlossum, Gymnadenia, Listera, Spiranthes, Steveniella, Traunsteinera) hariç,
diğerlerinden (Aceras, Anacamptis, Barlia, Comperia, Dactylorhiza, Himantoglossum,
Neotinea, Ophrys, Orchis, Platanthera, Serapias) salep elde edilişinde yararlanılmaktadır
(Sezik, 2011).
Orchidaceae familyasının yumrularının doğadan toplanması, kurutulması ve
öğütülmesiyle salep elde edilmektedir. Salep orkideleri ülser ve üst solunum yolları
rahatsızlıklarında, ishal kesici, kuvvet verici ve gıda olarak ülkemizde kullanılmaktadır. Ayrıca
dondurmalarda ve geleneksel sıcak içecek olarak yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Türkiye
Bitkileri Kırmızı kitabına göre Orchidaceae familyasından bazı türlerin yüksek risk altında
olduğu ve yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu kayıtlıdır. Ülkemizde
1974 yılından itibaren “Salep” dışsatımı yasaklanmış olmasına rağmen farklı formlarda ihracatı
hala devam etmektedir. Yoğun yumru toplamaları floramızdaki salep türlerinin ve
popülasyonlarının azalmasına, bazı türlerin ise yok olmasına neden olmaktadır.
Biyolojik özellikleri diğer bitkilerden oldukça farklı olan salep bitkisinin doğal koşullarda
embriyolarının çimlenip bitkicik oluşturması türden türe değişmekle birlikte, en kısa ortalama
süre 4 yıl olarak bildirilmektedir. Doğada yapılan incelemeler sonucunda bazı bitkilerin kümeler
halinde geliştikleri gözlenmiş ve bunların kardeş yumrularla çoğaldığı tahmin edilerek daha
detaylı gözlemler yapılmıştır. Örneğin Orchis, Ophrys ve Dactyylorhiza’larda bulunan 2 yumru,
zamanla birbirinden ayrılıp 2 ayrı bitki verecek şekilde gelişmekte ve böylece orkide kümeleri
meydana gelmektedir (Sezik, 1984). Ülkemizde yapılan çalışmalar, salep yetişen bölgelerdeki
türlerin saptanması ve bazı kültüre alma çalışmalarıyla sınırlı kalmıştır. Çok sayıda endemik
orkide türü salep elde etmek amacıyla çok uzun yıllar doğadan toplanmış ve tükenme durumuna
gelmiştir (Özhatay ve ark., 1997).
Ege Bölgesinde yapılan çalışmalarda en çok toplanan türlerin Orchis sancta L. ve
Serapias vomeracea (Burm. fill.). Brig. türleri olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarla Ege
Bölgesinde yetiştirmeye uygun olan orkidelerin Orchis sancta L. ve Serapias vomeraceae
(Burm. fil.) Briq. olduğu saptanmıştır (Tutar ve ark., 2011). Diğer taraftan salep elde edilen
Serapias türlerinin yetiştirilmesi (tarımının yapılmasında) sırasında hangi morfolojik özelliklere
sahip olan bireylerin alınması gerektiği de yapılan bir çalışmayla ortaya konulmuştur (Sevgi ve
ark., 2011). Dolayısıyla saleplerin yetişme ortamının bilinmesi koruma alanlarının yönetim
planlarının yapılması önemlidir (Kara ve ark., 2011). Salep türlerinin korunması, yetişme
ortamlarının ıslahı ve üretimi konusunda bölgesel ve yerel bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Tarla
şartlarında yürütülen ve bazı türlerde başarılı ilk sonuçların elde edildiği çalışma Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsünde Tutar ve ark. (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Aydın ekolojik koşullarında tarla şartlarında Orchis sancta L. türünün kültüre alınmasına
yönelik yürütülen ve bitkinin çiçeklenme dönemlerine göre hasat zamanının saptanması bu
konuda yapılan ilk çalışmadır. Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesinde yoğun toplama yapılan
türlerden olan Orchis sancta L. türünün Aydın ekolojik koşullarında en uygun hasat zamanını
belirlemektir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma 2012–2013 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinin Tarla Bitkileri Bölümüne ait Deneme Tarlasında
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yürütülmüştür. Deneme materyalini, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen
denemeden elde edilen Orchis sancta L. türüne ait fideler oluşturmuştur.
Aydın ili konum olarak; 37°30′ ve 38°03′ kuzey enlemleriyle, 27°00′ ve 28°57′ doğu
boylamları arasındadır. Araştırmanın yürütüldüğü Adnan Menderes Üniversitesi Güney
Yerleşkesi ise Aydın iline 18 km mesafede 37°44′ ve 37°49′ kuzey enlemleri ile 27°43′ ve
27°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 2013 yılı ve uzun yıllar (1975–2012) vejetasyon
süresine (Ocak–Mayıs) ait bazı iklim değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’in
incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, uzun yıllar ortalamasına göre vejetasyon döneminde
toplam yağış 354.1 mm, ortalama sıcaklık 13.2°C ve oransal nem %65.93 olarak kaydedilmiştir.
Araştırmanın yürütüldüğü 2013 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık (13.21°C), toplam yağış
miktarı (111.0 mm) ve oransal nem %80.2 olarak ölçülmüştür. Deneme yılında vejetasyon
süresince ortalama sıcaklık uzun yıllarla benzer bulunurken, toplam yağış miktarının azaldığı ve
oransal nem miktarının arttığı görülmüştür.
Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü döneme ve uzun yıllara (1975–2012) ait bazı iklim verileri*
Ortalama sıcaklık (°C)
Toplam yağış (mm)
Ortalama oransal nem (%)
2013
Uzun Yıllar
2013
Uzun Yıllar
2013
Uzun Yıllar
Ocak
8.32
8.31
179
103.4
87
72.35
Şubat
9.93
9.2
172
93.3
89
69.50
Mart
12.55
11.8
112
68.1
79
66.51
Nisan
16.08
15.8
43
55.3
72
63.70
Mayıs
19.18
20.9
49
34.0
74
57.61
X/Σ
13.21
13.20
111.00
354.1
80.20
65.93
*Aydın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, uzun yıllar iklim kayıtları ve Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Meteoroloji İstasyonu 2013 kayıtları
Aylar

Deneme alanı düz bir yapıya sahiptir. Çalışmanın yürütüldüğü arazinin toprak analiz
sonuçlarına göre; toprak tınlı tekstürde, kireçli (%1,53), 7.89 pH değerine sahip ve organik
maddesi çok düşüktür (%0,57). Besin elementlerinden azot bakımından fakir (%0,05), fosforca
orta (11,91 kg/da), potasyumca düşük (18,86 kg/da), kalsiyum, magnezyum ve demir bakımından
orta (sırasıyla 2101 mg/kg, 84,06 mg/kg, 5,81 mg/kg) seviyede ve çinko bakımından yeterli (0,71
mg
/kg) düzeydedir.
Salep orkidelerinden Ege Bölgesinde yoğun olarak toplanan iki türün yetiştirme
yöntemlerinin araştırıldığı proje kapsamında yürütülen agronomik çalışmalar içerisinde yer alan
hasat zamanı denemesi Tesadüf Blokları deneme desenine göre ve 3 tekrarlı olarak
düzenlenmiştir. 1 m genişlik ve 25 cm yükseklikte hazırlanan dikim yerlerine 21.12.2012
tarihinde Orchis sancta L. türüne ait fideler dikilmiştir. Dikim öncesi dekara 5 ton yanmış ahır
gübresi uygulanmıştır. Hazırlanan parsellere fideler 20×20 cm mesafede dikilmiştir. Vejetasyon
süresince bitkilerde gerekli bakım işlemleri yapılmıştır. Yumru hasadı bitkilerin çiçeklenmeye
başlaması ile birlikte 30.04.2013 ile 22.05.2013 tarihleri arasında çiçeklenme başlangıcı, tam
çiçeklenme, çiçeklenme sonu ve tohum olgunluğu dönemleri olmak üzere dört dönemde
yapılmıştır.
Elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne uygun olarak TARİST paket
programı ile değerlendirilmiş ve ortalamalar arasındaki farklar LSD testi ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Hasat zamanlarına ait varyans analiz sonuçlarının verildiği Çizelge 2’de Orchis sancta L.
türünün yumru çapı (mm), yaş yumru ağırlığı ( g/bitki) ve yaş yumru verimi (kg/da) bakımından
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istatistiksel olarak önemli olduğu izlenebilmektedir. İncelenen diğer özelliklerden bitki boyu
(cm), yumru sayısı (adet/bitki), kuru yumru ağırlığı (g/bitki) ve kuru yumru verimi (kg/da)’nin
istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir.
Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarına göre incelenen özelliklere ait ortalama
değerler Çizelge 3’de sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre bitki boyu değerleri 20.11–23.47
cm arasında değişim göstermiştir. En uzun bitki boyu değeri çiçeklenme sonunda hasat edilen
bitkilerde ölçülürken, en kısa bitki boyu değeri ise son hasat dönemi olan tohum olgunluğu
döneminde ölçülmüştür (Çizelge 3, Şekil 1).
Bitki başına yumru sayısı ortalama 1.333–1.667 adet arasında bulunmuş, çiçeklenme
başlangıcı ile tohum olgunluğu dönemlerinde, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonu dönemlerine
göre daha az yumru sayısının elde edildiği belirlenmiştir (Çizelge 3, Şekil 2).
Yumru çapı için hasat dönemleri arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan önemli olduğu
saptanmıştır. Tam çiçeklenme döneminde yapılan hasat ile en yüksek yumru çapı (18.090 mm)
ve tohum olgunluğu döneminde yapılan hasat ile en düşük yumru çapı (13.370 mm) elde
edilmiştir (Çizelge 3, Şekil 2).
Çizelge 2. Orchis sancta L. türünde incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları (2013)
Bitki
Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru
Kuru yumru
Yaş yumru
boyu
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da)
(cm)
Tek.
2
4.087
0.440
0.806
0.015
0.022
9.151
Has. zam.
3
7.233
0.101
11.968**
1.485*
0.060
928.131*
Hata
6 14.490
0.051
0.492
0.166
0.019
103.462
Genel
11 10.619
0.063
3.679
0.498
0.031
311.224
*; 0.05, **; 0.01 olasılık düzeyinde önemlidir.
Varyasyon
kaynağı

SD

Kuru yumru
verimi (kg/da)
13.844
37.766
11.619
19.155

Çizelge 3. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının incelenen özellikler üzerine etkileri (2013)
Hasat zamanları
Çiçek. başlangıcı
Tam çiçeklenme
Çiçeklenme sonu
Tohum olgunluğu
LSD

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru çapı
(cm)
(adet/bitki)
(mm)
23.13
22.98
23.47
20.11
Önemsiz

1.367
1.667
1.667
1.333
Önemsiz

14.727 bc
18.090 a
14.937 b
13.370 c
1.402

Yaş yumru
Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
ağırlığı
ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
g
( /bitki)
1.244 b
0.417
31.100 b
10.417
2.892 a
0.703
72.303 a
17.567
1.707 b
0.481
42.670 b
12.027
1.717 b
0.390
42.930 b
9.753
0.813
Önemsiz
20.333
Önemsiz

Şekil 1. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının bitki boyuna etkisi (cm)
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Şekil 2. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının yumru sayısı (adet/bitki) ve yumru çapı (mm)’na etkisi

Yaş yumru ağırlığı (g/bitki) yumrusu değerlendirilen salep için önemli bir özelliktir.
Ortalama yaş yumru ağırlığı bitki başına en yüksek değerini tam çiçeklenme döneminde hasat
edilen bitkilerde vermiş ve 2.892 g yumru ağırlığına ulaşmıştır. Tohum olgunluğu (1.717 g),
çiçeklenme sonu (1.707 g) ve çiçeklenme başlangıcı (1.244 g) dönemlerinde hasat edilen
bitkilerden elde edilen yumru ağırlıklarının istatistiksel olarak aynı grup içerisinde yer aldığı
tespit edilmiştir (Çizelge 3, Şekil 3).
Kuru yumru ağırlığı değerleri bitki başına ortalama 0.390–0.703 g arasında değişmiştir.
Elde edilen değerler istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte çiçeklenme başlangıcı ile
birlikte artmaya başlayan yumru ağırlığının, tam çiçeklenme döneminde en yüksek değere
ulaştığı, dönemin bitmesiyle birlikte tekrar azalmaya başladığı ve en düşük değere tohum
olgunluğu döneminde ulaştığı kaydedilmiştir (Çizelge 3, Şekil 3).
Yaş yumru verimi (kg/da) için vejetasyon süresince hasat zamanları arasındaki fark önemli
bulunmuştur. Çizelge 3’de verilen değerler incelendiğinde dekara en yüksek yaş yumru
veriminin tam çiçeklenme döneminde yapılan hasattan elde edildiği ve 72.303 kg/da verimin
alındığı saptanmıştır. Bunu tohum olgunluğu döneminde yapılan hasat (42.930 kg/da), çiçeklenme
sonu hasadı (42.670 kg/da) ve en düşük değerin alındığı çiçeklenme başlangıcı hasadı (31.100
kg
/da) takip etmiştir. Tam çiçeklenme dönemi dışındaki tüm hasat dönemlerinin aynı istatistiksel
grup içerisinde yer aldığı dikkati çekmiştir (Çizelge 3, Şekil 4).
Salep için önemli bir verim öğesi olan kuru yumru verimi istatistiksel olarak önemlilik
göstermemiş olmasına rağmen, tam çiçeklenme döneminde yapılan hasattan, diğer hasat
dönemlerine göre daha yüksek (17.567 kg/da) verimin alındığı belirlenmiştir. Kuru yumru
verimleri 17.567–9.753 kg/da arasında değişmiştir. En düşük kuru yumru verimi son hasat olan
tohum olgunluğu döneminde yapılan hasatla elde edilmiştir (Çizelge 3, Şekil 4).
3,5

Yaş Yumru Ağırlığı (g/bitki)
2,892

3

a

2,5
2

b
1,707
1,244
b

1,717
b

1,5
1

0,5
0
Çiçeklenme
Tam
Çiçeklenme
Başlangıcı Çiçeklenme
Sonu

Tohum
Olgunluğu

Şekil 3. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının yaş yumru ağırlığı ve kuru yumru ağırlığına etkisi
(g/bitki)
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Şekil 4. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının yaş yumru verimi ve kuru yumru verimine etkisi
(kg/da)

Salep orkidelerinden biri olan Orchis sancta L. türünde yürütülen hasat zamanlarına
ilişkin tarla çalışmasından elde edilen agronomik özelliklerin incelendiği benzer çalışmaların
olmaması nedeniyle, bulgularımız diğer kaynaklarla karşılaştırılamamıştır.
Sonuç
Salep orkidelerinin toplanması ve ihracatı yasak olmasına rağmen hala yoğun olarak
toplanmakta, dondurma ve salep içeceği yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde ise sürekli
talebi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması ve doğa tahribinin önlenerek ihtiyacın
yetiştiricilik ile karşılanması oldukça önemlidir.
Aydın ili tarla koşullarında yetiştirilen salep orkidesi Orchis sancta L. türünün en uygun
hasat zamanı bu çalışmada belirlenmiştir. Elde ettiğimiz tek yıllık sonuçlara göre hasat
zamanları içerisinde en yüksek yumru çapı (18.090 mm), yaş yumru ağırlığı (2.892 g/bitki) ve yaş
yumru verimi (72.303 kg/da) değerleri tam çiçeklenme döneminde hasat edilen bitkilerde
saptanmıştır. Diğer taraftan istatistiksel olarak önemli çıkmamakla birlikte yumru sayısı (1.667
adet
/bitki), kuru yumru ağırlığı (0.703 g/bitki) ve kuru yumru verimi (17.567 kg/da) bakımından yine
aynı hasat zamanının en yüksek değeri verdiği belirlenmiştir. Tarla koşullarında yetiştirilen
Orchis sancta L. türünün en uygun hasat zamanının bitkilerin tam çiçeklendiği dönemde olduğu
sonucuna varılmıştır.
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Özet
Türkiye’de yetişen Orchidaceae türlerini korumak amacıyla 1974 yılından itibaren “Salep”
dışsatımı yasaklanmıştır. Dışsatımı yasak olmasına rağmen her yıl doğadan milyonlarca yumru sökülerek
farklı formlarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Biyolojik
özellikleri diğer bitkilerden oldukça farklı olan salep bitkisinin doğal koşullarda embriyolarının çimlenip
bitkicik oluşturması türden türe değişmekle birlikte, en kısa ortalama süre 4 yıl olarak bildirilmektedir.
Önceki araştırıcılar bazı türlerin birden fazla yumru verdiğini ve bunların daha sonraki süreçte her birinin
farklı bitkileri meydana getirdiğini kaydetmişlerdir. Salep, yumrulu orkidelerden elde edilmesine karşın
tüm yumrulu cinsler bu amaç için uygun değildir. Daha çok Orchis, Anacamptis, Ophyrs, Serapias,
Himantoglossum, Barlia gibi ovoid yumrulu olanlarla, Dactylorhiza gibi parçalı yumruya sahip
orkidelerin değişik türleri uygundur. Salep orkidelerinin kültüre alınmasına yönelik yapılan çalışmaların
birçoğunun in vitro çalışmalar olduğu ve bitkilerin dış ortam koşullarına alıştırma aşamasında
başarısızlıkla sonuçlandığı da bilinmektedir. Günümüzde salep türleri üzerinde bulunan yoğun toplama
baskısı ve bazı türlerin yüksek risk altında bulunması nedeniyle vakit kaybedilmeden gerekli tedbirlerin
alınması ve bu bitkilerin tarla koşullarından elde edilen ürünlerinin kullanılması gerekmektedir. Ege
Bölgesinde yoğun toplanan Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türlerinin Aydın
ekolojik koşullarında tarla şartlarında kültüre alınmasına yönelik yürütülen denemeler bu çalışmada
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orchis sancta L., Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig., salep, yetiştirme,
verim
Effects of Different Cultural Practices in Salep Orchids
Abstract
Since 1974, "Orchid" export is prohibited in order to protect Orchidaceae species grown in
Turkey. Although the ban on exports, every year millions tubers removed from nature and it was exported
to many countries particularly European countries in different forms. Biological characteristics of orchid
plants are quite different from other plants. In natural conditions germination of embryos varies from
species to species, but it is reported that the shortest average duration is 4 years. Previous researchers find
out that the tubers of some species generate more than one tuber and every one of them generates one
plant. Salep despite obtaining from tuberous orchid species, all nodules are not suitable for this purpose.
Different types of orchids are more suitable like tuberous ovoid those Orchis, Anacamptis, Ophyrs,
Serapias, Himantoglossum, Barlia and piece of tubers such as Dactylorhiza. It is known that most of
them are in vitro studies and familiarizations to under outdoor conditions of salep orchids were
unsuccessful. Nowadays, orchid species are at high risk due to the dense collection pressure on some
species so it is need to take the necessary measures without delay and these plants must be obtain from
under field conditions because of their product. Species Orchis sancta L. and Serapias vomeracea (Burm.
fill.) Brig. which dense collected in the Aegean region was examined in this study by conducted culturing
experiments in field conditions in the ecological conditions of Aydın.
Keywords: Orchis sancta L., Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig., orchid, growing, yield



ADÜBAP ZRF–13003 nolu projenin bir kısmıdır.
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Giriş
Cezbedici güzellikleri ve hala çözülmemiş bazı gizemli yönleriyle orkideler, tüm çiçekli
bitkiler arasında en renkli ve anlaşılmaz türlerdir. Victoria Döneminde yaşayan insanlar
orkidelere o kadar aşırı ilgi ve talep göstermişlerdir ki İngilizlere o dönemlerde ‘Orkide
Çılgınları’ adı verilmiştir (Ar, 2000). Tarihçilere göre, Ortadoğu’ya özgü bir içecek olan salep,
kahvenin yaygınlaşmasından önce Avrupa’da, özellikle de İngiltere’de "salep dükkânların" da
satılır, tereyağlı ekmekle birlikte servis yapılırdı. Ancak, kahvenin yaygınlaşmasıyla bu gelenek
zamanla yok olmuştur (Karaman, 2009). Salep antik zamanlardan beri besin, keyif verici madde
ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Yumrulardan yapılan ilaç “mucilago salep” (salep mukusu)
olarak tanımlanmakta ve ilacın her kullanımda taze olarak hazırlanması gerekmektedir
(Karaman ve Aydoğan, 2009). Soğuk algınlıklarında ve öksürüğe karşı halk arasında çok
kullanılan salebin, afrodizyak etkisi de vardır. Tıbbi kullanımda salep mukusu yerini, sentetik
ürünlere bırakmıştır (Sandal, 2009).
Orchidaceae familyası içerisinde olan salep, çiçek boyutu, şekli ve rengi inanılmaz bir
çeşitlilik sergilemektedir. Taksonomik olarak, 600–800 cins ve 25.000–35.000 türü bulunmakla
birlikte, monocotyledons ailesinin en geniş türüdür. Bazı kaynaklara göre 100.000 orkide
hibridinin bulunduğu ve her yıl 800 yeni orkide türünün tanımlandığı; tür sayısının 40.000’e
kadar çıkabileceği bildirilmektedir. Ülkemizde, 10 değişik cinse ait 38 farklı orkide bitkisinden
salep elde edildiğini bildirilmektedir. Bu türlerden tarıma en uygun olanlar Orchis, Anacamptis,
Ophyrs, Serapias, Himantoglossum, Barlia gibi ovoid yumrulu olanlarla, Dactylorhiza gibi
parçalı yumruya sahip orkidelerin değişik türleridir (Sezik, 1984). Salep orkidelerinin kültüre
alınmasına yönelik yapılan çalışmaların birçoğunun in vitro çalışmalar olduğu ve bitkilerin dış
ortam koşullarına alıştırma aşamasında başarısızlıkla sonuçlandığı da bilinmektedir. Salep
bitkisinin doğal koşullarda embriyolarının çimlenip bitkicik oluşturması türden türe değişmekle
birlikte, en kısa ortalama süre 4 yıl olarak bildirilmektedir (Sezik, 1984). Çağlayan ve ark.,
(1996)’nın yapmış oldukları araştırmanın sonucuna göre bu süre in vitro çalışmalarla oldukça
kısaltılmış ve Ophris coriophora türünde 5 ayda bitkicik elde edilmiştir. Bu sonuç, nesli
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan salep orkidelerinin üretimine büyük ölçüde katkıda
bulunacağı gibi doğanın korunması açısından da önemlidir. Maraş salebi olarak bilinen Orchis
coriophora, O. laxiflora, O. mascula, O. anatolica ve Himantoglossum affine türlerinde in vitro
tohum çimlendirme çalışmalarında, üç farklı besin ortamının (KC, PF, VWDB) kullanıldığı
denemelerde, en yüksek çimlenme oranı Orchis coriophora türünden ve KC ortamından elde
edilmiştir (Kısakürek ve ark., 2009).
Orchidaceae familyasına ait türlerin ekolojisi ve yetişme ortamı özellikleri üzerine
bilgilerin bazıları (yükselti, bakı, çiçeklenme zamanı vb.) daha önceki çalışmalardan
derlenebilir. Fakat türlerin ekolojisi ve yetişme ortamı özelliklerinin önemli kısmı (toprak
özellikleri, iklim vb.) bilinmemektedir (Kara ve ark., 2011). Diğer yandan ekonomik ve kitlesel
üretim için uygun bir yöntem halen geliştirilememiş olmasından yola çıkılarak, bazı salep
türlerini tarla koşullarında kültüre alınıp bir üretim modelinin ortaya konması ve çiftçilerin
üretim materyali ihtiyaçlarının karşılanarak yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan
çalışmadan pratiğe aktarılabilecek ilk sonuçlar alınmıştır (Tutar ve ark., 2011).
Ege Bölgesinde yoğun toplanan Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.)
Brig. türlerinin Aydın ekolojik koşullarında tarla şartlarında kültüre alınmasına yönelik
yürütülen denemeler bu çalışmada incelenmiştir. Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea
(Burm. fill.) Brig salep orkidelerinin Aydın ekolojik koşullarında yetiştirilme yöntemlerinin
belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
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Materyal ve Yöntem
Bu çalışma 2012–2014 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinin Tarla Bitkileri Bölümüne ait Deneme Tarlasında
yürütülen çalışmaların ilk yılına ait sonuçların genel bir değerlendirmesini kapsamaktadır.
Aydın ili konum olarak; 37°30′ ve 38°03′ kuzey enlemleriyle, 27°00′ ve 28°57′ doğu
boylamları arasındadır. Araştırmanın yürütüldüğü ADÜ Güney Yerleşkesi ise Aydın iline 18
km mesafede 37°44′ ve 37°49′ kuzey enlemleri ile 27°43′ ve 27°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 uzun yıllar (1975–2012) ve 2013 yılı vejetasyon
süresine (Ocak–Mayıs) ait bazı iklim değerlerine göre uzun yıllarda toplam yağış 354.1 mm,
ortalama sıcaklık 13.2°C ve oransal nem %65.93, 2013 yılında ise ortalama sıcaklık 13.21°C,
toplam yağış 111.0 mm ve oransal nem %80.2 olarak kaydedilmiştir. Deneme yılında
vejetasyon süresince ortalama sıcaklık uzun yıllarda benzer bulunurken, toplam yağış miktarının
azaldığı ve oransal nem miktarının arttığı görülmüştür.
Deneme alanı düz bir yapıya sahiptir. Çalışmanın yürütüldüğü arazinin toprak analiz
sonuçlarına göre; toprak tınlı tekstürde, kireçli (%1,53), 7.89 pH değerine sahip ve organik
maddesi çok düşüktür (%0,57). Besin elementlerinden azot bakımından fakir (%0,05), fosforca
orta (11,91 kg/da), potasyumca düşük (18,86 kg/da), kalsiyum, magnezyum ve demir bakımından
orta (sırasıyla 2101 mg/kg, 84,06 mg/kg, 5,81 mg/kg) seviyede ve çinko bakımından yeterli (0,71
mg
/kg) düzeydedir.
Deneme materyalini, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen denemeden elde
edilen Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türlerine ait fide ve yumrular
oluşturmuştur.
Salep orkidelerinden Ege Bölgesinde yoğun olarak toplanan iki türün yetiştirme
yöntemlerinin araştırıldığı proje kapsamında yapılan agronomik çalışmalar; dikim zamanı,
dikim sıklığı, gübre miktarı, gübre çeşidi ve hasat zamanı çalışmalarıdır. Tarla denemeleri her
tür bazında kurulan birbirinden ayrı beş ve toplamda dokuz denemeden oluşmuştur. Tüm
denemeler Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre ve 3 tekrarlı olarak düzenlenmiştir.
Yürütülen denemeler aşağıda verilmiştir.
1. Dikim zamanı denemesi: 15 Ekim, 30 Ekim, 15 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde
Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde yumru dikimi yapılmıştır. Orchis sancta L.
türünde ise dikimde yumru yerine fide ile dikim yapılacağından öngörülen dikim tarihlerinde
(30 Ekim, 15 Kasım, 30 Kasım ve 15 Aralık 2012) fideler uygun dikim boyuna ulaşamadığı için
dikim zamanı denemesi kurulamamıştır.
2. Dikim sıklığı denemesi: 15×15 cm, 20×20 cm, 30×30 cm ve 40×40 cm olmak üzere 4
dikim sıklığından oluşan denemelerden yumru ile çalışılan Serapias vomeracea (Burm. fill.)
Brig. türüne ait denemeler Ekim ayında, fide ile çalışılan türe ait denemeler de ise Aralık ayında
kurulmuştur.
3. Gübre miktarı denemesi: Ticari azotlu gübrenin 4 farklı dozu (0, 5, 10, 15 kg/da)’nun
ele alınacağı bu denemede, dikim öncesinde temel gübre olarak 10 kg/da saf P ve K’lı gübre
verilmiştir. Araştırmada azotlu gübrenin yarısı bitkilerin rozet döneminde kullanılmıştır.
4. Gübre çeşidi: Organik ve ticari gübre (Ahır gübresi, Ticari gübre, Hümik asit)’lerin
uygulanacağı denemede, ahır gübresi dekara 5 ton, ticari gübre (15:15:15) ve Hümik asit (%40)
dekara 5 kg saf madde üzerinden hesaplanarak parsellere verilmiştir.
5. Hasat zamanı: Yumru dikimi Ekim ayında yapılan Serapias vomeracea (Burm. fill.)
Brig. türü ve fide dikimi Aralık ayında yapılan Orchis sancta L. türü ile hasat zamanı denemesi
kurulmuştur. Bitkiler 4 farklı dönemde (çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, çiçeklenme
sonu ve tohum olgunluğu) hasat edilmiştir.
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Dikim öncesi 1 m genişlik ve 25 cm yükseklikte hazırlanan dikim yerlerine, dikim sıklığı
denemesi dışındaki tüm denemeler 20×20 cm mesafede yumru ve fide dikimleri yapılmıştır.
Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türüne ait denemelerde yumrular toprağın 5 cm derinliğe
bırakılmıştır.
Dikim sıklığı, gübre miktarı, gübre çeşidi ve hasat zamanı denemeleri Serapias
vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde proje çalışma takviminde öngörüldüğü gibi ekim ayında,
15 Ekim 2012 tarihinde yumru dikimi yapılarak kurulmuştur. Orchis sancta L. türünde ise aynı
denemelerin Kasım ayı içerisinde yapılması planlanmış, ancak havaların yağışlı ve soğuk
olması nedeniyle fideler dikim büyüklüğüne ulaşamadığından bu türe ait denemeler 21.12.2012
tarihinde kurulmuştur.
Bitkilerin gelişimi süresince gerekli görüldükçe yabancı otlarla mücadele çapayla
yapılmıştır. Vejetasyon sürecinde yağışların iyi olması nedeniyle sulama yapılmamış, bitkiler
yağışlardan yararlanmıştır.
Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde kurulan dikim zamanı ve her iki türde de
kurulan dikim sıklığı, gübre miktarı ve gübre çeşidi denemeleri 17/05/2013 tarihinde hasat
edilmiştir. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde hasat zamanı denemesi 17/04/2013
ile 17/05/2013 tarihleri arasında, Orchis sancta L. türünde 30/04/2013 ile 22/05/2013 tarihleri
arasında çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu ve tohum olgunluğu
dönemlerinde hasat işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Denemede; kanopi genişliği (cm), bitki boyu (cm), yumru sayısı (adet), yumru çapı (mm),
yaş yumru ağırlığı (g), kuru yumru ağırlığı (g), yaş yumru verimi ( kg/da) ve kuru yumru verimi
(kg/da) gibi morfolojik ve tarımsal özellikler incelenmiştir. Elde edilen veriler Tesadüf Blokları
Deneme Deseni’ne uygun olarak TARİST paket programı ile değerlendirilmiş ve ortalamalar
arasındaki farklar LSD testi ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
2012–2013 yetiştirme sezonunda kurulan dikim zamanı, dikim sıklığı, gübre miktarı,
gübre çeşidi ve hasat zamanı denemelerinden elde edilen türe ait verilerde yapılan istatistiksel
değerlendirmeler Çizelgeler halinde aşağıda verilmiştir.
Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde dikim zamanlarına ait varyans analiz
sonuçları Çizelge 1.’de verilmiştir. Çizelge 1.’de görüldüğü gibi bitki boyu (cm), yaş yumru
ağırlığı (g/bitki), kuru yumru ağırlığı (g/bitki), yaş yumru verimi (kg/da) ve kuru yumru verimi
(kg/da)’nin istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur. Buna göre Çizelge 2 incelendiğinde,
en uzun bitki boyu (31.17 cm), en fazla yaş yumru ağırlığı (5.446 g/bitki), kuru yumru ağırlığı
(1.315 g/bitki), yaş yumru verimi (136.14 kg/da) ve kuru yumru verimi (32.89 kg/da)’nin 15 Ekim
dikimleriyle ve en düşük değerlerin ise genellikle en geç dikim zamanı olan 30 Kasım
dikimleriyle elde edildiği belirlenmiştir. Dikim zamanı geciktikçe verim ve verim öğelerinin
düştüğü görülmüştür.
Araştırmada ele alınan Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türüne ilişkin dikim
sıklıklarının (15×15 cm, 20×20 cm, 30×30 cm, 40×40 cm) bitki boyu (cm), yumru sayısı
(adet/bitki), yumru çapı (mm), yaş yumru ağırlığı ( g/bitki), kuru yumru ağırlığı (g/bitki), yaş yumru
verimi (kg/da) ve kuru yumru verimi (kg/da) üzerine etkisinin istatistiksel anlamda önemli olmadığı
belirlenmiştir (Çizelge 3). İstatistiksel anlamda önemli olmamakla birlikte incelenen dikim
sıklıklarından15×15 cm dikim sıklığı ile bitki boyu (30.93 cm), yumru çapı (19.17 mm), kuru
yumru ağırlığı (1.77 g/bitki) ve kuru yumru verimi (44.15 kg/da)’nin ve 40×40 cm dikim
sıklığından ise yumru sayısı (1.73 adet/bitki), yaş yumru ağırlığı (5.89 g/bitki) ve yaş yumru verimi
(147.26 kg/da)’nin en yüksek değerleri verdiği tespit edilmiştir (Çizelge 4).
2012–2013 yetiştirme sezonunda Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türüne
uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının incelendiği denemenin varyans analiz sonuçları ve elde
edilen ortalama değerler Çizelge 5 ve Çizelge 6’da sunulmuştur. İncelenen tüm özelliklerin
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istatistiki olarak gübre dozlarından etkilenmediği, ancak bitki boyu ve bitkideki yumru sayısı
bakımından 5 kg/da N ve yaş yumru verimi bakımından 15 kg/da N’lu gübrenin diğer dozlara göre
daha etkili olduğu saptanmıştır (Çizelge 5 ve Çizelge 6).
Çizelge 1. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde dikim zamanlarının incelenen özelliklere ait
varyans analiz sonuçları
Varyasyon
Bitki boyu Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
SD
kaynağı
(cm)
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
Tek.
2
0.887
0.033
1.281
0.290
0.028
181.452
17.692
Dik. Zam.
3
36.797*
0.023
1.685
3.549*
0.217*
2217.890*
135.552*
Hata
6
3.785
0.062
1.187
0.398
0.041
248.583
25.835
Genel
11
12.261
0.046
1.340
1.238
0.087
773.461
54.277
*; 0.05 olasılık düzeyinde önemlidir.

Çizelge 2. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde dikim zamanlarının incelenen özellikler üzerine
etkileri
Dikim
zamanı
15 Ekim
30 Ekim
15 Kasım
30 Kasım
LSD

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru
(cm)
(adet/bitki)
çapı (mm) ağırlığı (g/bitki)
31.17 a
1.74
17.21
5.446 a
30.28 a
1.60
15.51
3.743 b
25.82 b
1.60
15.96
5.016 a
23.88 b
1.53
15.81
3.110 b
3.889
Önemsiz
Önemsiz
1.261

Kuru yumru
ağırlığı (g/bitki)
1.315 a
1.109 a
0.956 ab
0.677 b
0.406

Yaş yumru
verimi (kg/da)
136.14 a
93.58 b
125.39 a
77.74 b
31.517

Kuru yumru
verimi (kg/da)
32.89 a
27.74 a
23.90 ab
16.93 b
10.160

Çizelge 3. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde dikim sıklıklarının incelenen özelliklere ait
varyans analiz sonuçları
Varyasyon
SD
kaynağı
Tek.
2
Dik. Sık.
3
Hata
6
Genel
11

Bitki boyu
(cm)
9.142
5.285
9.937
8.524

Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(adet/bitki)
çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
0.002
1.307
0.656
0.068
411.373
42.749
0.033
0.815
0.300
0.194
187.796
121.417
0.039
0.356
0.583
0.064
365.516
39.905
0.031
0.654
0.519
0.100
325.384
62.653

Çizelge 4. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde dikim sıklıklarının incelenen özellikler üzerine
etkileri
Dikim sıklığı
15×15 cm
20×20 cm
30×30 cm
40×40 cm
LSD

Bitki boyu
(cm)
30.93
28.73
30.60
28.27
Önemsiz

Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
1.63
19.17
5.13
1.77
128.30
44.15
1.57
18.30
5.38
1.28
134.53
31.93
1.48
18.38
5.43
1.20
135.58
30.06
1.73
17.94
5.89
1.51
147.26
37.77
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz

Çizelge 5. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde azotlu gübre miktarlarının incelenen özelliklere
ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon
kaynağı
Tek.
Güb. Mik.
Hata
Genel

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru
Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(cm)
(adet/bitki) çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
2
14.226
0.110
0.385
0.276
0.098
842.257
61.403
3
11.579
0.007
2.925
0.345
0.089
636.121
55.664
6
11.865
0.027
1.031
0.313
0.076
473.560
47.529
11
12.216
0.037
1.430
0.315
0.084
584.930
52.271

SD

Çizelge 7 ve Çizelge 8’de gübre çeşitlerinin Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türü
üzerine olan istatistiksel değerler ile verim ve verim komponentlerine ilişkin ortalama değerlere
yer verilmiştir. Deneme faktörünü oluşturan farklı gübrelerinin incelenen özellikler üzerine
belirgin bir etkisinin denemenin ilk yılı için olmadığı tespit edilmiştir.
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Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde farklı hasat zamanlarının incelendiği
denemeye ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir. İncelenen özelliklerden
yumru sayısı dışındaki tüm özelliklerin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir.
Araştırmadaki farklı hasat zamanlarına göre çiçeklenme sonu hasadının bitki boyu (31.33 cm)
ve yumru çapı (17.097 mm) bakımından, tam çiçeklenme dönemi hasadının da yumru sayısı
(1.96 adet/bitki), yaş yumru ağırlığı (5.707 g/bitki), kuru yumru ağırlığı (1.823 g/bitki), yaş yumru
verimi (142.69 kg/da) ve kuru yumru verimi (45.58 kg/da) bakımından, diğer hasat zamanlarına
göre en yüksek değerleri verdiği dikkati çekmiştir (Çizelge 10).
Denemenin ikinci türünü oluşturan Orchis sancta L türünden elde edilen dikim sıklıkları
bulguları ile yapılan varyans analiz sonuçlarına Çizelge 11’de ve ortalama değerlerine ise
Çizelge 12’de yer verilmiştir. Çizelge 11 incelendiğinde ele alınan özelliklerin istatistiki olarak
önemli olmadığı görülmektedir. Buna göre ilk yıl için Orchis sancta L. türünde bitki boyu
(20.44 cm) için 30×30 cm, yumru sayısı (1.52 adet/bitki) için 20×20 cm, yumru çapı (16.590 mm),
yaş yumru ağırlığı (1.999 g/bitki), kuru yumru ağırlığı (0.444 g/bitki), yaş yumru verimi (49.97 kg/da)
ve kuru yumru verimi (11.11 kg/da) için de 40×40 cm dikim sıklığının istatistiksel anlamda
önemli olmamakla birlikte en yüksek değerleri verdiği belirlenmiştir (Çizelge 12).
Çizelge 6. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde gübre miktarlarının incelenen özellikler üzerine
etkileri
Azotlu gübre Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru Kuru yumru
miktarları (kg/da)
(cm)
(adet/bitki) çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki)
0
26.90
1.333
17.563
3.876
0.995
5
28.53
1.433
15.620
3.642
0.910
10
24.56
1.380
15.867
3.163
0.614
15
24.47
1.330
15.393
3.232
0.730
LSD
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz

Yaş yumru
verimi (kg/da)
96.913
91.063
79.160
114.143
Önemsiz

Kuru yumru
verimi (kg/da)
24.877
22.747
15.350
18.243
Önemsiz

Çizelge 7. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde gübre çeşitlerinin incelenen özelliklere ait
varyans analiz sonuçları
Varyasyon
kaynağı
Tek.
Güb. Çeş.
Hata
Genel

SD
2
2
4
8

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru
Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(cm)
(adet/bitki) çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
5.930
0.065
0.644
2.315
0.166
1446.930
103.753
1.962
0.002
0.596
0.341
0.097
213.298
60.902
4.738
0.050
2.042
0.370
0.028
231.075
17.310
4.342
0.042
1.331
0.849
0.080
530.595
49.819

Çizelge 8. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde gübre çeşitlerinin incelenen özellikler üzerine
etkileri
Gübre
çeşitleri
Ahır güb.
Tic. güb.
Hüm. asit
LSD

Bitki boyu
(cm)
28.36
29.32
29.96
Önemsiz

Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
1.230
16.533
3.121
0.777
78.037
19.437
1.273
17.323
3.556
1.064
88.897
26.610
1.267
16.570
2.892
0.732
72.293
18.300
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz

Çizelge 9. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde hasat zamanlarının incelenen özelliklere ait
varyans analiz sonuçları
Varyasyon
kaynağı
Tek.
Has. zam.
Hata
Genel

SD
2
3
6
11

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(cm)
(adet/bitki) çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
0.083
0.116
1.001
0.308
0.027
192.458
16.644
157.855**
0.209
6.472*
5.255*
0.739**
3284.606*
461.989**
3.087
0.050
1.126
0.733
0.010
458.004
6.413
44.750
0.105
2.561
1.889
0.212
1180.614
132.521

*; 0.05, **; 0.01 olasılık düzeyinde önemlidir.
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Çizelge 10. Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türünde hasat zamanlarının incelenen özellikler
üzerine etkileri
Bitki boyu Yumru sayısı
(cm)
(adet/bitki)
Çiçek başlangıcı
15.62 c
1.84
Tam çiçeklenme
25.96 b
1.96
Çiçeklenme sonu
31.33 a
1.60
Tohum olgunluğu
30.67 a
1.37
LSD
3.512
Önemsiz
Hasat zamanları

Yumru
Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
13.933 b
2.488 b
0.647 c
62.203 b
16.177 c
16.737 a
5.707 a
1.823 a
142.687 a
45.583 a
17.097 a
3.766 b
1.141 b
94.160 b
28.527 b
16.717 a
3.999 a
0.969 b
99.970 ab
24.217 b
2.121
1.711
0.202
42.781
5.062

Çizelge 11. Orchis sancta L türünde dikim sıklıklarının incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon
Bitki boyu Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
SD
kaynağı
(cm)
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
Tek.
2
18.925
0.025
5.059
0.292
0.019
182.621
12.121
Dik. Sık.
3
3.519
0.011
2.736
0.570
0.004
356.267
2.546
Hata
6
7.941
0.070
4.639
0.533
0.027
333.373
17.160
Genel
11
8.732
0.046
4.196
0.500
0.020
312.205
12.258

Çizelge 12. Orchis sancta L türünde dikim sıklıklarının incelenen özellikler üzerine etkileri
Dikim sıklığı
15×15 cm
20×20 cm
30×30 cm
40×40 cm
LSD

Bitki boyu
(cm)
20.00
17.95
20.44
19.45
Önemsiz

Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
1.42
14.687
1.582
0.420
39.56
10.50
1.52
14.997
1.733
0.412
43.33
10.29
1.38
14.493
0.970
0.357
24.26
8.93
1.46
16.590
1.999
0.444
49.97
11.11
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz

Farklı azotlu gübre dozlarının incelendiği Orchis sancta L. türüne ait denemenin varyans
analiz sonuçları Çizelge 13 ve ortalama değerleri Çizelge 14 verilmiştir. Çizelge 13
incelendiğinde, kuru yumru ağırlığı ve kuru yumru verimi deneme faktöründen istatistiksel
olarak etkilenmiştir. Buna göre en yüksek değerler 15 kg/da azotlu gübre uygulamasıyla elde
edilirken kuru yumru ağırlığının 0.825 g/bitki ve kuru yumru veriminin de 20.630 kg/da olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 14).
Orchis sancta L. türünde üç farklı gübrenin ele alındığı denemeye göre gübrelerin bitki
boyu (cm), yumru sayısı (adet/bitki), yumru çapı (mm), yaş yumru ağırlığı (g/bitki), kuru yumru
ağırlığı (g/bitki), yaş yumru verimi (kg/da) ve kuru yumru verimi (kg/da) üzerine olan etkileri Çizelge
15’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi deneme varyantının incelenen özellikler üzerine
etkisi istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. Ortalama değerlerin verildiği Çizelge 16’ya göre
en yüksek bitki boyu (19.47 cm), yaş yumru ağırlığı (1.245 g/bitki), kuru yumru ağırlığı (0.343
g
/bitki), yaş yumru verimi (31.130 kg/da) ve kuru yumru verimi (8.570 kg/da) ahır gübresi
uygulamasıyla elde edilmiştir.
Hasat zamanlarına ait varyans analiz sonuçlarının verildiği Çizelge 17’den Orchis sancta
L. türünün yumru çapı (mm), yaş yumru ağırlığı ( g/bitki) ve yaş yumru verimi (kg/da) bakımından
istatistiksel olarak önemli olduğu izlenebilmektedir. Hasat zamanları içerisinde en yüksek
yumru çapı (18.090 mm), yaş yumru ağırlığı (2.892 g/bitki) ve yaş yumru verimi (72.303 kg/da)
değerleri tam çiçeklenme döneminde hasat edilen bitkilerde saptanmıştır. Diğer taraftan
istatistiksel olarak önemli çıkmamakla birlikte yumru sayısı (1.667 adet/bitki), kuru yumru ağırlığı
(0.703 g/bitki) ve kuru yumru verimi (17.567 kg/da) bakımından yine aynı hasat zamanının en
yüksek değerleri verdiği belirlenmiştir (Çizelge 18).
Salep orkidelerinden Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. ve Orchis sancta L.
türlerinde tarla çalışmasından elde edilen benzer çalışmalar bulunamadığından bulgularımız
diğer kaynaklarla karşılaştırılamamıştır.
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Çizelge 13. Orchis sancta L. türünde gübre miktarlarının incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları
Bitki
boyu
(cm)
Tek.
2
12.394
Güb. Mik.
3
19.898
Hata
6
25.193
Genel
11 21.422
*; 0.05 düzeyinde önemlidir.
Varyasyon
kaynağı

SD

Yumru sayısı
(adet/bitki)
0.307
0.334
0.215
0.264

Yumru
Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
çapı
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
(mm)
20.155
0.584
0.017
365.159
10.758
4.792
0.847
0.112*
529.133
69.884*
5.963
0.275
0.013
171.839
7.838
8.224
0.487
0.040
304.432
25.291

Çizelge 14. Orchis sancta L. türünde gübre miktarlarının incelenen özellikler üzerine etkileri
Azotlu gübre
Bitki Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
miktarları (kg/da) boyu (cm) (adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
0
24.557
1.667
15.997
2.055
0.513 b
51.377
12.833 b
5
19.333
1.667
15.160
0.780
0.388 b
19.503
9.710 b
10
19.390
1.220
17.177
1.603
0.457 b
40.080
11.420 b
15
19.500
1.000
14.200
1.600
0.825 a
40.003
20.630 a
LSD
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
0.224
Önemsiz
5.597

Çizelge 15. Orchis sancta L. türünde gübre çeşitlerinin incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon
Bitki boyu Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
SD
kaynağı
(cm)
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
Tek.
2
5.499
0.090
28.232
0.378
0.046
236.556
28.543
Güb. Çeş.
2
6.767
0.030
6.597
0.813
0.020
508.190
12.503
Hata
4
1.174
0.072
8.015
0.197
0.007
123.038
4.239
Genel
8
3.653
0.066
12.715
0.396
0.020
247.705
12.381

Çizelge 16. Orchis sancta L. türünde gübre çeşitlerinin incelenen özellikler üzerine etkileri
Gübre
çeşitleri
Ahır güb.
Tic. güb.
Hüm. asit
LSD

Bitki boyu
(cm)
19.47
16.92
16.82
Önemsiz

Yumru sayısı Yumru çapı Yaş yumru Kuru yumru Yaş yumru
(adet/bitki)
(mm)
ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da)
1.223
13.450
1.245
0.343
31.130
1.277
15.683
0.275
0.193
6.877
1.083
16.257
0.433
0.211
10.817
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz

Kuru yumru
verimi (kg/da)
8.570
4.833
5.277
Önemsiz

Çizelge 17. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon
kaynağı
Tek.
Has. zam.
Hata
Genel

Bitki boyu Yumru sayısı Yumru
Yaş yumru
Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
(cm)
(adet/bitki) çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
2
4.087
0.440
0.806
0.015
0.022
9.151
13.844
3
7.233
0.101
11.968**
1.485*
0.060
928.131*
37.766
6
14.490
0.051
0.492
0.166
0.019
103.462
11.619
11
10.619
0.063
3.679
0.498
0.031
311.224
19.155

SD

*; 0.05, **; 0.01 olasılık düzeyinde önemlidir.
Çizelge 18. Orchis sancta L. türünde hasat zamanlarının incelenen özellikler üzerine etkileri
Bitki boyu Yumru sayısı
(cm)
(adet/bitki)
Çiçek Başlangıcı
23.13
1.367
Tam Çiçeklenme
22.98
1.667
Çiçeklenme Sonu
23.47
1.667
Tohum Olgunluğu
20.11
1.333
LSD
Önemsiz
Önemsiz
Hasat zamanları

Yumru
Yaş yumru
Kuru yumru Yaş yumru Kuru yumru
çapı (mm) ağırlığı (g/bitki) ağırlığı (g/bitki) verimi (kg/da) verimi (kg/da)
14.727 bc
1.244 b
0.417
31.100 b
10.417
18.090 a
2.892 a
0.703
72.303 a
17.567
14.937 b
1.707 b
0.481
42.670 b
12.027
13.370 c
1.717 b
0.390
42.930 b
9.753
1.402
0.813
Önemsiz
20.333
Önemsiz

Sonuç
Aydın bölgesinde bu konuda yapılan ilk çalışma özelliği taşıyan araştırma ile farklı
kültürel uygulamaların etkileri ortaya konmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için de
kaynak oluşturulmuştur. Yürütülen denemeler ve incelenen özellikler bakımından Orchis sancta
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L. ve Serapias vomeracea (Burm. fill.) Brig. türlerine ait literatüre katkı da sağlanmıştır. Elde
edilen olumlu sonuçların gelecekte yapılacak çok faktörlü çalışmalarla detaylandırılması üretim
sürecine ve bölge ürün desenine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte gıda sanayinin ihtiyaç
duyduğu hammaddenin tarla koşullarından elde edilen bitkilerden sağlanması doğa ve türlerin
korunması açısından da oldukça önemlidir.
Kaynaklar
Ar, E., 2000. Orkideler ve Türkiye’deki Mevcut, Derim, 17(3):136–152
Çağlayan, K., A. Özavcı, A. Eskalen, 1996. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yaygın Olarak Yetişen
Bazı Salep Orkidelerinin Embriyo Kültürü Kullanılarak In Vitro Koşullarda
Çoğaltılmaları, Tr. J. of Agriculture and Forestry 22, 187–191
Karaman, B., Ö. Aydoğan, 2009. Geleneksel Bir İçeceğimiz Salep, Gıda Mühendisliği, Uludağ
Üniversitesi, Bursa, 9, http://kishazirliklari.blogspot.com/2009/09/salep.html
Kısakürek, Ş., B. B. Arpacı, A. Özdemir, K. Dalfesoğlu, N. Ergun, Y. Kaya, 2009.
Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen ve Salep Üretiminde Kullanılan Bitkilerin
Kültüre Alınabilme Olanakları, Doğal Kaynaklar ve Çevre Araştırmaları Programı
Değerlendirme Toplantısı, 209, Kahramanmaraş
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İle Tehdit Faktörlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Peyzaj
Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi, 210, Adana
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Yetiştirilme Olanakları, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 1235–1240, Bursa
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Gölgede ve Fırında Kurutmanın Lavandula angustifolia Bitkisinin Uçucu
Yağ Oranı ve Uçucu Yağ Bileşimine Etkisinin İncelenmesi
Orçun Çınar*, Fırat Ayas, Kerem Yüksel
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
*orcun81tr@yahoo.com
Özet
Lavandula angustifolia çok yıllık önemli bir tıbbi bitkidir. Lavanta (Ballıbabagiller) familyasına
ait olup uçucu yağı özellikle parfümeri ve kozmetik alanlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada Antalya
koşullarında yetiştirilmiş olan Lavandula angustifolia bitkisinin toprak üstü kısımları alınarak gölgede ve
fırında kurutma işlemleri ayrı ayrı uygulanarak değişik kurutma işlerinin uçucu yağ oranına ve uçucu yağ
bileşimine etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bitkiler fırında kurutma işleminde 35°C’de 2 gün boyunca
kurutulmuş, gölgede kurutma işleminde ise 5 gün boyunca kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ
oranı hidrodistilasyon yöntemi kullanılarak Clevenger cihazında belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşenleri ise
GC/GC–MS cihazı kullanılarak saptanmıştır. Gölgede kurutulan bitkide uçucu yağ oranı %0,35, fırında
kurutulan bitkide uçucu yağ oranı ise %0,4 olarak ölçülmüştür. Gölgede kurutulan bitkide uçucu yağ ana
bileşenleri camphor (%25,32), 1,8–cineole (%13,31), linalool (%13,20), borneol (%12,93) olarak
saptanmıştır. Fırında kurutulan bitkide ise uçucu yağ ana bileşenleri 1,8–cineole (%26,76), camphor
(%20,87), borneol (%8,11), linalool (%4,03) olarak saptanmıştır. Önemli bir bileşen olan 1,8–cineole’ün
oranının fırında kurutma sonucunda yaklaşık 2 katına çıkması, ayrıca kozmetik alanında kullanılırken
istenmeyen bir bileşen olan camphor’un oranının fırında kurutma işlemi sonucunda azalma göstermesi bu
tür için fırında kurutma işleminin uygulanmasının önemli olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Lavandula angustifolia, uçucu yağ bileşenleri, kurutma
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Farklı Bitki Sıklıklarının Reyhan (Ocimum basilicum L.)’da Verim ve Uçucu
Yağ Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Oya Kaçar*, Erdinç Göksu, Nedime Azkan
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa
*okacar@uludag.edu.tr
Özet
Bu araştırma, farklı sıra üzeri mesafelerinin reyhan bitkisinde verim ve uçucu yağ oranı üzerine
etkilerinin belirlenmesi amacı ile 2011 ve 2013 yıllarında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nde yürütülmüştür. Bu araştırmada Fransa kökenli Vilmorin tohum firmasının
üretimini yaptığı, Türkiye’de de Anadolu tohumculuk tarafından dağıtımı sağlanan iri yapraklı olarak
isimlendirilen reyhan bitki materyali olarak kullanılmıştır. Denemede sıra arası 40 cm, sıra üzeri ise 15
cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm olarak belirlenmiştir. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak
3 tekrarlamalı kurulmuştur. Çalışmanın her iki yılında da vejetasyon dönemi boyunca 3 biçim alınmıştır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen 2 yılık birleştirilmiş verilere göre; bitki boyu 48.93–50.80 cm, yaş
herba verimi 2206.55–3997.90 kg/da, drog herba verimi 356.77–657.38 kg/da, drog yaprak verimi 238.27–
429.05 kg/da, uçucu yağ oranı %1.14–1.30 ve uçucu yağ verimi 2.58–5.73 L/da arasında değişim
göstermiştir. İkinci yıl ilk yıla oranla daha yüksek değerler elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; genel
olarak sıra üzeri mesafesi azalıp, birim alandaki bitki sayısı arttıkça verim ve uçucu yağ oranında artışlar
kaydedilmiştir. Yapılan 2 yıllık araştırma sonuçlarına göre, Bursa ekolojik koşullarında bir vejetasyon
döneminde 3 biçim alınabilen reyhan yetiştiriciliğinde, 40×15 cm dikim sıklığı daha yüksek verim ve
uçucu yağ oranı elde etmek için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reyhan, Ocimum basilicum L., bitki sıklığı, drog yaprak verimi, uçucu yağ
verimi
The Effect of Different Plant Densities on Some Agronomic Characteristics and Essential Oil
Content of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)
Abstract
The objective of this study was to determine effects of different plant densities on some agronomic
properties and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.). at Bursa ecological conditions.
This study was carried out in the experimental fields of The Research and Application Center, Agriculture
Faculty, Uludağ University during 2011 and 2013 years. Commercial seed of basil obtained from a
private company (Vilmorin) in Turkey were used as a plant material in this study. Field trials were
arranged in the complete randomised block design with three replications and it was used three plant
densities (40×15 cm, 40×30 cm, 40×45 cm and 40×60 cm). In the trial, the plants were harvested three
times in every each year experiment. According to two–year results, 48.93–50.80 cm for plant height,
2206.55–3997.90 kg/da for green herb yield, 356.77–657.38 kg/da for drug herb yield, 238.27–429.05 kg/da
for drug folia yield, 1.14–1.30 % for essential oil ratio, 2.58–5.73 L/da for essential oil yield were
determined. It was obtained the better results in the second year in this study than in the first year. As a
result of the research, generally, that increasing plant densities positively affected the examined
characters. Consequently, Ocimum basilicum L. should be grown with 40×15 cm plant density for high
drug leaves and essential oil yield for Bursa and similar ecological conditions.
Keywords: Basil, Ocimum basilicum L., plant densities, drog leaves yield, essential oil yield

Giriş
Labiatae familyasına ait hem morfolojik hem de kemotipik bakımdan geniş bir
varyabiliteye sahip, Dünya’da 65’in üzerinde tür (Paton ve ark., 1999) ile temsil edilen Ocimum
cinsi Kuzey Batı Hindistan, Kuzey Doğu Afrika ve Orta Asya orijinlidir (Gill ve Randhawa,
1992). Ocimum türleri Türkiye’de reyhan veya fesleğen olarak bilinmekte (Baytop, 1999) ve
Türk Kodeksine kayıtlı bulunmaktadır. Ocimum basilicum L., en fazla ekonomik öneme sahip,
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tek yıllık, tüm dünyada tarımı yapılan ve kullanılan türdür (Marotti ve ark., 1996). Bugün daha
çok Fransa, İtalya ve İspanya’da kültürü yapılmaktadır (Ceylan, 1997).
O. bacilicum L. türü morfolojik özellikleri (Simon ve ark., 1999) kimyasal içerikleri
(Marotti ve ark., 1996) bakımından geniş varyasyon göstermektedir. Reyhandaki morfolojik ve
kimyasal varyasyon bu türün süs, baharat, bitkisel çay, gıda ve kozmetik gibi geniş alanlarda
kullanımına neden olmaktadır. Geleneksel olarak reyhan, mide ağrısı, balgam söktürücü,
diüretik, gaz giderici ve uyarıcı özellikleri nedeniyle halk arasında kullanılmaktadır (Ceylan,
1997; Baytop, 1999). Fesleğen tıbbi bitki olarak, baş ağrısı, şişkinlik, hazmı kolaylaştırıcı, mide
rahatsızlıklarında, spazm çözücü, ishal, ateşlenme, kurt düşürücü, öksürük giderici, balgam ve
gaz söktürücü, böbrek rahatsızlıkları, stres giderici ve idrar yolları antiseptiği olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca ilaç sanayinde, gıda endüstrisinde, konserve yiyeceklerde ve içkilerde,
çeşitli çayların bileşiminde kullanılır ve bakterilere karsı koruyucu bir özelliği vardır. Ayrıca
reyhanın mor renkli çeşitleri gıda sanayisi için önemli bir antosiyan kaynağıdır (Simon ve ark.,
1999). Reyhanın çiçekli dal ve yapraklarının distilasyonu ile uçucu yağ elde edilmektedir.
Uçucu yağ oranı %0.3–1 arasında değişmektedir (Akgül, 1993). Reyhanın uçucu yağı başlıca
gıda ve kozmetik endüstrisinde kullanılmakta (Charles ve Simon, 1990), antimikrobiyal
(Marotti ve ark., 1996) ve antifungal (Zollo ve ark.,1998)) gibi biyolojik etkilerinden dolayı,
giderek artan bir öneme sahiptir.
Güçlü antioksidant etkiye sahip rosmarinik asit reyhanda en fazla bulunan fenolik asittir.
Son yapılan çalışmalarda ekinezya bitkisinde bulunan ve bağışıklık sistemini güçlendiren
fenolik asitlerden kikorik asidin reyhan bitkisinde de rastlandığı bildirilmiştir (Lee, 2010).
İçerdiği bileşikler ve reyhanın kolay ve ekonomik karşılanabileceği düşüncesi bu bitkinin
kültüre alınmasının önemini güçlendirmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde amaç
kaliteli ve yüksek verim almaktır. Bu amaca; istenen özelliklere uygun çeşitlerin geliştirilmesi,
uygun iklim koşullarının ve yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi ile ulaşılabilir. Bu çalışmada,
farklı sıra üzeri mesafelerinin reyhan bitkisinde verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma 2011 ve 2013 yıllarında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uygulama ve
Araştırma Merkezi deneme tarlalarında gerçekleştirilmiştir. Deneme alanının denizden
yüksekliği 155 m’dir. Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ndeki Ziraat Fakültesi toprakları
kil ve marn katmanlı olup, neojen formasyon üzerinde oluşmuş, eğime bağlı olarak 50–200 cm
kalınlıkta, ağır bünyeli, ana maddeleri açık gri ya da beyaza yakın renkte olup kil ve kireçce
zengin materyallerdir. Organik madde içerikleri düşüktür (%1.51–0.18) ve derinlikle beraber
daha da azalmaktadır (Katkat ve ark., 1985).
Araştırmanın yapıldığı 2011 ve 2013 yıllarındaki bitki gelişme periyodu içinde yer alan
ayların yağış, sıcaklık ve oransal nem değerleri ile aynı ayların uzun yılları kapsayan ortalama
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir (Anonim, 2013). Denemenin 1. yılı Mayıs–Ağustos, 2. yılı ise
Mayıs–Eylül aylarını içine almaktadır. 2011 yılında ortalama sıcaklık 22.2°C, toplam yağış 75.8
mm, ortalama oransal nem %63.8; 2013 yılında ortalama sıcaklık 22.5°C, toplam yağış 123.0
mm, ortalama oransal nem %58.2’dir (Anonim 2011, 2013). Her iki yılda da dikim tarihlerinin
farklı olması nedeni ile 1. yıl son biçimler Ağustos ayı içerisinde biterken, 2. yıl bitkilerin son
biçimleri Eylül ayına kadar uzamıştır. Bu durum ikinci yılda bitkilerin Eylül yağışlarından da
faydalanmasına olanak tanımıştır.
Bu araştırmada Fransa kökenli Vilmorin tohum firmasının üretimini yaptığı, Türkiye’de
de Anadolu tohumculuk tarafından dağıtımı sağlanan ve daha önceki çalışmalarımızda (Kaçar
ve ark., 2009) verim ve uçucu yağ oranı bakımından ümitvar olarak değerlendirdiğimiz Kalın
olarak isimlendirilen üretim izinli reyhan çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Kalın
çeşidin yaprak rengi yeşil, çiçek rengi beyaz, yaprak büyüklüğü iri ve yaprak yüzey şekli ise
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düzdür. Reyhan tohumları her iki yılda da içerisinde çimlendirme torfu bulunan kasaların
içerisine Nisan ayı başlangıcında ekilmiştir. Elde edilen fideler yaklaşık 10 cm yüksekliğe
eriştiğinde 2011 yılı için 16 Mayıs, 2013 yılı için 23 Mayıs tarihlerinde tarlaya dikilmiştir.
Araştırma Tesadüf Blokları deneme desenine göre planlanmış ve 3 tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Parsel boyutları 1.6 m × 3 m (4.8 m²) olup bir parsel 4 sıradan oluşmaktadır.
Denemede Sıra arası 40 cm, sıra üzerleri ise 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm olarak belirlenmiştir.
Parseldeki bitki sayıları 40×15 cm dikim sıklığında 80 bitki, 40×30 cm dikim sıklığında 40
bitki, 40×45 cm dikim sıklığında 28 bitki, 40×60 cm dikim sıklığında 20 bitki olacak şekilde
düzenlenmiştir. Denemede dikim ile birlikte dekara 5 kg N, 5 kg P2O5 hesabı ile 20–20–0
gübresi, ayrıca her biçim sonrası dekara 1 kg gelecek şekilde üre verilmiştir. Denemede
vejetasyon periyodu boyunca parseller ihtiyaç olduğunda sulanmış ve çapalama, yabancı ot
mücadelesi gibi bakım işlemleri sürdürülmüştür. Vejetasyon periyodu boyunca 2011 yılında kök
çürüklüğü hastalığının belirtileri bitkileri olumsuz yönde etkilemiş, 2013 yılında ise önemli bir
hastalık ve zararlı sorunu ile karşılaşılmamıştır.
Hasat bağ bıçağı yardımı ile tam çiçeklenme döneminde toprak yüzeyinden yaklaşık 10
cm yükseklikte gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon dönemi boyunca 2011 yılında 24.06.2011,
28.07.2011 ve 25.08.2011, 2013 yılında ise 10.07.2013, 14.08.2013 ve 30.09.2013 tarihlerinde
olmak üzere 3 biçim alınmıştır. Hasat edilen bitkiler oda koşullarında gölgede kurutulmuş ve
yaprak+çiçek ve sap ayırımı gerçekleştirilmiştir. Her parselden elde edilen kuru yapraktaki
(çiçekler dahil) uçucu yağ oranı su distilasyonu (Clevenger Apareyi) yöntemi ile saptanmıştır.
Bitki örnekleri 2 saat süre ile distilasyona tabi tutulmuş ve elde edilen uçucu yağlar volümetrik
olarak hesap edilmiştir (Wichtl, 1971). Analizler Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.
Farklı sıra üzeri mesafelerinin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkisin
değerlendirilmesine ilişkin veriler Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne uygun olarak,
MINITAB ve MSTAT–C paket programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Önemlilik
testlerinde %1 ve %5, farklı grupların saptanmasında ise %5 olasılık düzeyi kullanılmıştır.
İstatistiki farklı grupların belirlenmesinde AÖF (LSD) testinden yararlanılmıştır.
Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü dönemde ve uzun yıllarda kaydedilen iklim değerleri (Anonim, 2013)
Sıcaklık (°C)
U.Y.
2011
2013
Mayıs
17.7
16.8
20.0
Haziran
22.4
22.2
22.3
Temmuz
24.6
26.4
24.4
Ağustos
24.3
23.5
25.7
Eylül
20.1
–
20.3
Toplam
–
–
–
Ortalama
21.8
22.2
22.5
U.Y.: Uzun yıllar (1975–2008)
Aylar

U.Y.
43.4
33.6
18.9
13.8
39.1
148.8
–

Yağış (mm)
2011
27.3
14.0
5.2
29.3
–
75.8
–

2013
23.8
60.2
21.0
1.4
16.6
123.0
–

U.Y.
64.8
58.7
57.5
60.2
65.3
–
61.3

Oransal Nem (%)
2011
2013
75.7
63.0
63.3
63.2
55.6
55.4
60.7
53.3
–
56.0
–
–
63.8
58.2

Bulgular
Teksel ve birleştirilmiş yıllarda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan
varyans analiz sonuçları Çizelge 2’de, incelenen özelliklere ait ortalama değerler ise Çizelge 3,
4 ve 5’de gösterilmiştir.
Çizelge 2’den incelenen özellikler bakımından denemenin yürütüldüğü yıllar arasındaki
farklılıkların bitki boyu, yaş herba, drog herba, drog yaprak ve uçucu yağ verimleri bakımından
%1, uçucu yağ oranı bakımından ise %5 olasılık düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu
görülmektedir. Sıra üzeri mesafesi bakımından incelenen özellikler arasında belirlenen
farklılıklar ise yaş herba, drog herba, drog yaprak verimleri, uçucu yağ oranı ve verimi
bakımından %1, bitki boyu bakımından ise %5 olasılık düzeyinde istatistiki olarak önemli
bulunmuştur. Yıl × Sıra Üzeri interaksiyonu incelendiğinde ise yaş herba verimi ve uçucu yağ
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verimi bakımından belirlenen farklılıkların %1, drog herba verimi ve uçucu yağ oranı
bakımından belirlenen farklılıkların ise %5 olasılık düzeyinde istatistiki olarak önemli, bitki
boyu ve drog yaprak verimi bakımından belirlenen farklılıkların ise istatistiki olarak önemsiz
olduğu görülmektedir.
Bitki boyu, herbası değerlendirilen bitkilerde önemli bir morfolojik ve agronomik
özelliktir. 2013 yılı ortalama bitki boyu değerleri (57.45 cm) 2011 yılına göre (42.00 cm) daha
yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte yapılan hasatlar sonucunda elde edilen bitki boyları 2011
yılında 41.11–43.21 cm, 2013 yılında 56.75–58.40 cm, birleştirilmiş yıllarda ise 48.93–50.80
cm arasında değişim göstermiştir. Teksel yıllarda sıra üzeri mesafesinin artması veya
azalmasının bitki boyu üzerinde önemli etkisi bulunmazken, birleştirilmiş yıllarda en yüksek
değer en sık sıra üzeri mesafesinde dikilen parsellerden elde edilmiştir (Çizelge 3).
Yaş herba veriminde de 2013 yılında (4663.39 kg/da) 2011 yılına (1510.14 kg/da) göre daha
yüksek değerler elde edilmiştir. Yıl × sıra üzeri interaksiyonu önemli bulunmuş, yaş herba
verimleri 2011 yılında 1083.15–2069.92 kg/da, 2013 yılında 3329.94–5926.19 kg/da, birleştirilmiş
yıllarda 2206.55–3997.90 kg/da arasında değişmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde sıra üzeri
mesafesinin azalması ve m²’de bitki sayısının artması ile verim değerlerinde artışlar
kaydedilmiştir. En yüksek değerlerin 15 cm sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden, en
düşük verimlerin ise 60 cm sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden elde edildiği
görülmektedir (Çizelge 3).
Yaş herba verimi değerlerinde olduğu gibi drog herba ve drog yaprak verimi değerlerinde
de 2. yılda 1. yıla göre çok daha yüksek değerler elde edilmiştir. Yapılan hasatlar sonucunda
elde edilen drog herba verimleri ve drog yaprak verimleri sırasıyla; 1. yıl 200.99–421.46 kg/da ve
144.63–299.07 kg/da, 2. yıl 512.56–893.31 kg/da ve 331.90–559.02 kg/da, birleştirilmiş yıllarda
356.77–657.38 kg/da ve 238.27–429.05 kg/da arasında değişmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde
sıra üzeri mesafesinin azalması ve m²’ de bitki sayısının artması ile verim değerlerinde artışlar
kaydedilmiştir. En yüksek değerlerin 15 cm sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden, en
düşük verimlerin ise 60 cm sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden elde edildiği
görülmektedir (Çizelge 4).
Çizelge 2. Reyhan (Ocimum basilicum L.)’da incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları (kareler
ortalaması değerleri)
İncelenen özellikler
Yaş herba
Drog herba
Drog yaprak
Bitki boyu
verimi
verimi
verimi
Yıl
1
1431.75**
59658008**
1052645**
352501**
Blok
2
0.19
47591
44
106
Sıra Üzeri
3
3.67*
3456256**
100716**
41001**
Yıl × S. Ü
3
0.13
673038**
8306*
2276
Hata
14
0.94
71468
1980
805
*,** : Sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde istatistiki olarak önemlidir.
Varyasyon
S.D.
kaynağı

Uçucu yağ
oranı
0.032267*
0.004063
0.043300**
0.023856*
0.004882

Uçucu yağ
verimi
44.5538**
0.1004
12.0400**
1.8036**
0.1250

Çizelge 3. Reyhan (Ocimum basilicum L.)’da teksel ve birleştirilmiş yıllarda farklı sıra üzeri
mesafelerinde ortalama bitki boyu (cm) ve yaş herba verimi ( kg/da) değerleri
Bitki boyu (cm)
Yaş herba verimi (kg/da)
Sıra üzeri mesafesi
(cm)
2011
2013
11/13
2011
2013
11/13
15
43.21
58.40
50.80 a
2069.62 e
5926.19 a
3997.90 a
30
41.97
57.18
49.57 b
1657.84 ef
4980.14 b
3318.99 b
45
41.70
57.46
49.58 b
1229.94 fg
4417.30 c
2823.62 c
60
41.11
56.75
48.93 b
1083.15 g
3329.94 d
2206.55 d
Lsd (%5)
Öd
1.201
468.2
331
Yıl ort.
42.00 b
57.45 a
1510.14 b
4663.39 a
Harfler 0.05 olasılık düzeyinde farklı grupları göstermektedir. Aynı harfi veya harfleri içeren rakamlar arasında
istatistiki olarak farklılık yoktur. öd: Önemli değil
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Uçucu yağ oranı bakımından 1. yılda %1.25 ile 2. yıla (%1.17) göre biraz daha yüksek
değerler elde edilmiştir. Bitkilerde sekonder maddelerin oluşumu, genetik yapısı ile birlikte
çevre faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bitkinin yetiştiği çevredeki iklim faktörleri
ile birlikte edafik faktörler de büyük rol oynamaktadır (Franz, 1983; Palevitch, 1987). 1. yıl
iklim koşulları sonucu oluşan stres koşulların uçucu yağ oranını biraz arttırmış olabileceği
düşünülebilir. Yıl × Sıra üzeri interaksiyonu önemli bulunmuş uçucu yağ oranları %1.03–%1.31
arasında değişmiştir. Birleştirilmiş yıl verileri değerlendirildiğinde uçucu yağ oranları %1.14–
1.30 arasında değişmiş ve en yüksek değerler 15 ve 30 cm, en düşük değerler ise 45 ve 60 cm
sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden elde edilmiştir (Çizelge 5).
Uçucu yağ verimi değerlerinde drog yaprak verim değerlerinin yüksekliğine paralel
olarak 2. yıl 1. yıla göre daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Yıl × Sıra üzeri interaksiyonu
önemli bulunmuş uçucu yağ verimleri 1.91–7.48 l/da arasında değişmiştir. Birleştirilmiş yıl
verileri değerlendirildiğinde uçucu yağ verimleri 2.58–5.73 l/da arasında değişmiştir. Drog
yaprak veriminin ve uçucu yağ oranının artmasına paralel olarak uçucu yağ verimi değerleri de
yükselmiştir. Sonuç olarak bitki sıklığının artması uçucu yağ oranını ve uçucu yağ verimini
olumlu yönde etkilemiştir (Çizelge 5).
Çizelge 4. Reyhan (Ocimum basilicum L.)’da teksel ve birleştirilmiş yıllarda farklı sıra üzeri
mesafelerinde ortalama drog herba verimi (kg/da) ve drog yaprak verimi (kg/da) değerleri
Drog herba verimi (kg/da)
Drog yaprak verimi (kg/da)
Sıra üzeri mesafesi
(cm)
2011
2013
11/13
2011
2013
11/13
15
421.46 e
893.31 a
657.38 a
299.07
559.02
429.05 a
30
315.78 f
782.04 b
548.91 b
226.31
503.30
364.81 b
45
235.04 g
660.79 c
447.91 c
174.41
419.72
297.07 c
60
200.99 g
512.56 d
356.77 d
144.63
331.90
238.27 d
Lsd (%5)
77.92
55.10
Öd
35.13
Yıl ort.
293.32 b
712.17 a
211.10 b
453.49 a
Harfler 0.05 olasılık düzeyinde farklı grupları göstermektedir. Aynı harfi veya harfleri içeren rakamlar arasında
istatistiki olarak farklılık yoktur. öd: Önemli değil

Çizelge 5. Reyhan (Ocimum basilicum L.)’da teksel ve birleştirilmiş yıllarda farklı sıra üzeri
mesafelerinde ortalama uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ verimi (l/da) değerleri
Uçucu yağ oranı (%)
Uçucu yağ verimi (l/da)
Sıra üzeri mesafesi
(cm)
2011
2013
11/13
2011
2013
11/13
15
1.29 a
1.31 a
1.30 a
3.98 cd
7.48 a
5.73 a
30
1.24 a
1.29 a
1.27 a
2.94 e
6.65 b
4.80 b
45
1.21 a
1.07 b
1.14 b
2.17 f
4.52 c
3.35 c
60
1.24 a
1.03 b
1.14 b
1.91 f
3.53 de
2.58 d
Lsd (%5)
0.1224
0.08651
0.6191
0.4378
Yıl ort.
1.25 a
1.17 b
2.75 b
5.48 a
Harfler 0.05 olasılık düzeyinde farklı grupları göstermektedir. Aynı harfi veya harfleri içeren rakamlar arasında
istatistiki olarak farklılık yoktur.

Tartışma ve Sonuç
Çalışmada genel olarak, sıra üzeri mesafesi azalıp, birim alandaki bitki sayısı arttıkça
verim ve verim özelliklerinde artışlar kaydedilmiştir. 15 cm sıra üzeri mesafesi ile yetiştirilen
bitkilerden en yüksek, 60 cm sıra üzeri mesafesi ile yetiştirilen bitkilerden ise en düşük verim ve
kalite değerleri elde edilmiştir. Araştırmada 2. yıl 1. yıla göre incelenen özellikler bakımından
daha yüksek değerler saptanmıştır. 1. yıl bitkilerin kök çürüklüğü hastalığından etkilenmiş
olmaları verim ve verimi oluşturan özelliklerde azalmaya yol açmıştır. Ayrıca 2. yıl vejetasyon
döneminde düşen yağış miktarının daha fazla olması bitkilerin performanslarını daha iyi ortaya
koymalarına olanak sağlamıştır. Birim alandaki bitki sayısının artması uçucu yağ oranı üzerine
de olumlu etkilerde bulunmuştur. Birleştirilmiş yıl verileri değerlendirildiğinde uçucu yağ
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oranları %1.14–1.30 arasında değişmiş ve en yüksek değerler 15 ve 30 cm, en düşük değerler
ise 45 ve 60 cm sıra üzeri mesafesi ile dikilen parsellerden elde edilmiştir.
Farklı ekolojik koşullarda farklı bitki sıklıkları ile reyhanda yürütülen araştırmalarda,
birim alana düşen bitki sayısının artması ile verim ve kalite özelliklerinde artışlar
kaydedilmiştir. Aydın ekolojik koşullarında Arabacı ve Bayram (2004) tarafından 20×20 cm,
40×20 cm, 40×60 cm bitki sıklıklarının değerlendirdiği çalışmada en yüksek yaş herba (4197.5
kg
/da), drog herba (1078.6 kg/da), drog yaprak (671.1 kg/da) verimleri ile uçucu yağ oranı (%0.826)
ve uçucu yağ verimi (5.2 L/da) 20×20 cm dikilen parsellerden elde edilmiştir. Antalya ekolojik
koşullarında Tuğrul Ay ve ark.(2005) tarafından 30×25 cm, 40×25 cm, 50×25 cm bitki
sıklıklarının değerlendirildiği çalışmada en yüksek bitki boyu (46.93 cm), yaş herba (1813 kg/da)
ve drog herba verimi (353.3 kg/da) 40×25 cm dikim sıklığında yetiştirilen parsellerden elde
edilmiş, farklı dikim sıklıklarının uçucu yağ oranı üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. İzmir
ekolojik koşullarında Ekren ve ark. (2009) tarafından 20×10, 20×20, 30×10, 30×20, 40×10,
40×20, 50×10 ve 50×20 cm bitki sıklıklarının değerlendirildiği çalışmada, yaş herba verimi
568.9–3901.2 kg/da, drog herba verimi 92.0–942.1 kg/da, drog yaprak verimi 72.5–608.4 kg/da
arasında değişim göstermiş ve en yüksek değerlere birim alandaki bitki sayısının artması ile
ulaşılmıştır. Aynı çalışmada dikim sıklıklarının uçucu yağ oranlarına etkisi önemsiz olup
%0.36–1.45 arasında değişim göstermiştir. Ankara koşullarında Daneshian Moghaddam (2010)
tarafından 30×20 cm, 40×20 cm, 50×20 cm bitki sıklıklarının değerlendirildiği çalışmada bitki
boyu 35.5 cm, yesil herba verimi 2366.0 kg/da, drog herba verimi 456.0 kg/da, drog yaprak verimi
252.2 kg/da, yaprakta uçucu yag oranı %0.56 ve yaprakta uçucu yag verimi 1.44 l/da olarak
bulunmustur. Çalışmanın sonucunda birim alanda daha fazla bitki bulunan parsellerden daha
yüksek verim değerleri elde edildiği belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda bitki sıklığının ve birim
alandaki sayının artması ile birlikte elde edilen verimlerde artış gözlenmiştir. Çalışmamızda
belirlenen değerler incelenen özelliklere göre değişmekle birlikte diğer araştırıcıların sonuçları
ile uyumludur. Bazı farklılıklar araştırma yerinin, yapılan kültürel işlemlerin, biçim sayısının ve
iklim koşullarının farklı olması ile açıklanabilir. Ülkemizde yürütülen bu çalışmalar ile birlikte
Pirkouhi ve ark. (2012), bitki sıklığının artmasının reyhanda uçucu yağ verimi üzerine olumlu
etkisi olduğunu, Maboko ve Du Plooy (2013), m²’de 10, 16, 20, 25 ve 40 adet bitkinin
değerlendirildiği çalışmada, en yüksek verim değerlerinin daha fazla sayıda bitkinin bulunduğu
parsellerden elde edildiğini belirtmişlerdir.
Araştırmanın sonucunda Bursa ekolojik koşullarında bir vejetasyon döneminde 3 biçim
alınabilen reyhan yetiştiriciliğinde 40×15 cm dikim sıklığı daha yüksek verim ve uçucu yağ
oranı elde etmek için önerilmektedir.
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Abstract
In this study aerial parts essential oil of Bupleurum gerardii all. and Bupleurum rotundifolium L.
were analyzed by HS–SPME/GC–MS. As a result, twenty one and twenty three components were
identified representing 90.8% and 91.7% of the oil, respectively. Undecane (38.3%), hexanal (19.9%) and
α–pinene (15.8%) were detected main compounds of B. gerardii; α–pinene (29.7%), spathulenol (25.6%)
and germacrene D (18.4%) were detected the major constituents of B. rotundifolium. In this study, studied
plants were found to be rich in respect to essential oil content and the results evaluated natural product,
renewable resources and chemotaxonomy.
Keywords: Apiaceae, Bupleurum, essential oil, HS–SPME/GC–MS

Introduction
Umbelliferae (Apiaceae) family is rich in secondary metabolites and includes high
economic and medicinal plants which were value yielding flavonoids, coumarins, acetylenes,
terpenes and essential oils. In the literature it is well known that occurrence of oleoresins and
essential oils is a characteristic properties of Apiaceae family (Kubeczka, 1982). The genus
Bupleurum L. which belongs to Umbelliferae family, comprising about 200 species and
primarily located in the Northern Hemisphere, Eurasia and North Africa (Pan, 2006).
Bupleurum comprises 49 taxa, of which 21 taxa are endemic in Flora of Turkey (Davis, 1982;
Güner et al., 2000). The plants in this genus annual or perennial, always glabrous; collar not
fibrous, leaves always undivided, entire or finely serrulate. Bracts present or absent, petals
yellow, white or purplish (Davis, 1972).
In Japanese and Korea, the roots of several species from Bupleurum have been frequently
used in the prescriptions of oriental traditional medicine for the treatment of common cold with
fever inflammation, influenza, malaria, hepatitis and also menopausal syndrome in China for
2000 years (Pan, 2006). The member of Bupleurum genus nearly a quarter of which have been
subjected to phytochemical investigation and the main constituents are triterpene glycosides,
lignans, flavanoids, coumarins, polysaccharides, polyacetylenes, phytosterols, phenylpropanoids
and essential oils are also reported (Pan, 2006). Biologically active acetylenes and lignans are
natural products which are attracting increasing attention. Several biological effects are ascribed
to various structures found in these substances (Ayres et al., 1990). Some lignans extracted from
B. salicifolium R. Br. have already shown nematostatic activity against potato cyst nematodes
(Globodera pallida and G. rostochiensis), and a polyacetylene from the leaves of the same plant
has exhibited potent antibiotic activity (Gonzales et al., 1994). Extracts and essential oils of
Bupleurum have been largely used in traditional medicine for their antiseptic and anti–
inflammatory activity (Nose et al., 1989). Recent researchs have shown that natural products
and especially essential oil components display potential as antimicrobial agents for various
uses in medical applications (Hammer et al., 1999). In addition essential oils are used in many
areas as flavorings, cosmetics and pharmaceutical industry for functional properties (Lubbe et
al., 2011). For ages, indigenous plants have been used in herbal medicine for curing various
illness and there is a popularity and scientific interest to about essential oils used medicinally all
over the world (Cowan, 1999). Many disease are known to be treated with herbal remedies
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throughout the history of mankind, even today plants continue to play a major role in primary
health care as therapeutic remedies in many countries (Zakaria, 1991).
In the literature essential oil composition and medicinal uses different Bupleurum species
has been reported (Joshi and Pande, 2008; Li XQ et al, 2007; Ashoura et al., 2009). to the best
of our knowledge, there is no previous study on the essential oil B. gerardii and B.
rotundifolium with HS–SPME/GC–MS method. Therefore, the aim of this study is to provide
essential oil composition of two Bupleurum species that might be helpful in potential usefulness
and chemotaxonomy of these species.
Materials and Methods
Plant material
B. rotundifolium was collected from south of Dikme plateau, steppe, Bingol/Turkey, on
30.06.2013, at an altidude of 1700–1750 m., by O. Kilic, collect no: 5008. B. gerardii was
collected south of Şaban village, slopes and steppe, Bingol/Turkey, on 30.06.2013, at an
altidude of 1600–1650 m., by O. Kilic, collects no: 5055. Plant materials were identified with
volume 4 of Flora of Turkey and East Aegean Islands (Davis, 1972). The voucher specimens of
B. rotundifolium and B. gerardii kept at the Bingöl University Herbarium (BIN) with 2923 and
2924 herbarium numbers, respectively.
HS–SPME Procedure
Five grams powder of dried aerial part of plant samples were carried out by a (HS–
SPME) head space solid phase microextraction method using a divinyl benzene/carboxen/
polydimethylsiloxane fiber, with 50/30 lm film thickness; before the analysis the fiber was
conditioned in the injection port of the gas chromatography (GC) as indicated by the
manufacturer. For each sample, 5 g of plant samples, previously homogenized, were weighed
into a 40 ml vial; the vial was equipped with a ‘‘mininert’’ valve. The vial was kept at 35°C
with continuous internal stirring and the sample was left to equilibratefor 30 min; then, the
SPME fiber was exposed for 40 min to the headspace while maintaining the sample at 35°C.
After sampling, the SPME fiber was introduced into the GC injector, and was left for 3 min to
allow the analytes thermal desorption. In order to optimize the technique, the effects of various
parameters, such as sample volume, sample headspace volume, sample heating temperature and
extraction time were studied on the extraction efficiency as previously reported by Verzera et
al., 2004.
GC–MS Analysis
A Varian 3800 gas chromatograph directly inter faced with a Varian 2000 ion trap mass
spectrometer was used with injector temperature, 260°C; injection mode, splitless; column, 60
m, CP–Wax 52 CB 0.25 mm i. d., 0.25 lm film thickness. The oven temperature was
programmed as follows: 45°C held for 5 min, then increased to 80°C at a rate of 10°C/min, and
to 240°C at 2°C/min. The carrier gas was helium, used at a constant pressure of 10 psi; the
transfer line temperature, 250°C; the ionization mode, electron impact (EI); acquisit ion range,
40 to 200 m/z; scan rate, 1 usˉ¹. The compounds were identified using the NIST library, mass
spectral library and verified by the retention indices which were calculated as described by Van
den Dool and Kratz (Van Den Dool et al., 1963). The relative amounts were calculated on the
basis of peak–area ratios. The identified constituents of studied species are listed in Table 1 and
herbarium samples are seen in Figure 1 and 2.
Results and Discussion
The chemical composition essential oil of dried aerial parts of B. gerardii and B.
rotundifolium were analyzed by HS–SPME/GC–MS. 21 and 23 compounds were identified in
B. gerardii and B. rotundifolium respectively, accounting from 89.5% and 90.6% of the whole
oil. The main compounds of B. gerardii were undecane (38.3%), hexanal (19.9%) and α–pinene
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(15.8%), while in the B. rotundifolium α–pinene (29.7%), spathulenol (25.6%) and germacrene
D (18.4%). B. gerardii and B. rotundifolium included high concentrations of α–pinene (15.8%–
29.7%, respectively). B. gerardii has, undecane (38.3%) and hexenal (19.9%), but low content
of germacrene D (2.7%) and spathulenol (0.4%). B. rotundifolium was described by their lower
content of undecane (2.5%) and hexanal (1.2%) (Table 1). Among the monoterpenes, α–pinene
was found principal constituents of B. gerardii (15.8%) and B. rotundifolium (29.7%) (Table 1);
α–pinene also dominat constituent of umbel rays (17.6%), stems (6.0%), leaves (13.0%), fruits
(42.7%) and the whole aerial parts (5.9%) of B. gibraltarium Lam. from Spain (Arturo et al.,
1998). Different parts of some Bupleurum species were analyzed and the main constituents of B.
croceum Fenzl. were germacrene D (12.7%) in flowers and undecane (13.0%) in fruits; the main
components of B. lancifolium Hornem. were spathulenol (15.4%) in flowers, and hexacosane
(13.0%) in fruits; the major components of B. intermedium Poiret in Lam. were methyl linoleat
(21.2%) in flowers and germacrene D (25.9%) in fruits; the dominant components of B.
cappadocicum Boiss. were heptanal (46.5%) in flowers, undecane (50.3%–23.1%) in fruits and
roots; the main components of B. gerardii were undecane (36.9%–49.2%) in flowers and fruits;
the main components of B. falcatum L. subsp. cernuum (Ten.) Arc., were α–pinene (41.2%–
42.4%) in flowers and fruits (Saracoglu et al., 2004). In our study with B. gerardii and B.
rotundifolium has different chemical properties from cited study; B. gerardii producing high
concentration of α–pinene (15.8%), hexanal (19.9%), undecane (38.3%), and no percentages of
hexacosane and amyl furan. B. rotundifolium producing high concentration of α–pinene
(29.7%), spathulenol (25.6%), germacrene D (18.4%) and no percentages of methyl linoleat and
heptanal (Table 1). In another research with Bupleurum species, the oils from the umbel rays,
stems, leaves and fruits of B. gibraltarium Lam. have been examined by GC/MS and the major
constituents of the umbel rays oil were: α–pinene (17.6%), sabinene (33.8%), 2,3,4–
trimethylbenzaldehyde (8.4%); the stem oil of was characterized by the presence of sabinene
(21.8%), 2,3,4–trimethylbenzaldehyde (10.7%); the leaf oil has dominant α–pinene (13.0%),
sabinene (50.0%) and limonene (10.0%), whereas in the oil from the fruits, α–pinene (42.7%),
sabinene (28.3%) and limonene (9.0%) were detected the most important ones (Arturo et al.,
1998). Whereas in our study B. gerardii and B. rotundifolium has no percentange of 2, 3, 4–
trimethylbenzaldehyde and low percentange of sabinene (Table 1).
The main conclusion from the above data, particularly interspecific differences means,
might be explain that genetic and environmental factors both play a role in determining the
composition of essential oils of the Bupleurum species studied. Inter and intraspecific variations
in the essential oils composition of many genera patterns (like Anthemis, Nepeta, Sideritis,
Ziziphora, Satureja etc.) were previously reported, depending on genetic, environmental factors,
ontogeny, season, plant part analyzed and analytical methods (Kilic et al., 2011; Kilic et al.,
2013; Kilic 2014; Kilic and Bagci 2013; Kilic 2013).
In this study the comparison between two studied Bupleurum species evidenced a
similarity, at least with reference to the presence of the main constituents: in fact α–pinene was
among the principal one in both species. Also the percentages of hexanal, undecane, spathulenol
and germacrene D were comparable. The only differences between two species were
substantially due to undecane (38.3%) and hexanal (19.9%) found high amounts only in B.
gerardii; and due to spathulenol (25.6%) and germacrene D (18.4%) found high amounts only
in B. rotundifolium.
α–pinene
chemotypes of B. gerardii and α–pinene/ spathulenol/germacrene D chemotypes of B.
rotundifolium in Eastern Anatolian region of Turkey (Table 1). In conclusion, the essential oil
results have given some clues on the chemotaxonomy of the genus patterns and usability of
these species as natural product. According to these results, B. gerardii and B. rotundifolium
were found to be rich in respect to essential oils. So these plants can be used different purposes
in industry, ethnobotany and can be cultivated to richened natural products. Finally, many plant
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species are threatened due to overharvesting for medicinal or other use, so there is great need to
protect plant diversity in Turkey and in the world. There is also a need to develop more
sustainable ways of obtaining industrial products from renewable resources.
Table 1. Essential oil composition of Bupleurum species (%).
Compounds
α–thujene
α–pinene
Hexanal
Undecane
Sabinene
β–pinene
Heptenal
Limonene
α–phellandrene
α–terpinene
β–ocimene
γ–terpinene
α–cubebene
α–copaene
Pentadecane
β–bourbenene
β–cubebene
Pinocarvone
β–copaene
β–elemene
β–caryophyllene
Aromadendrene
α–humulene
Muurolene
Germacrene D
1,5–Epoxy–salvial 4(14)–ene
Heptadecanoic acid
Caryophylleneoxide
Salvial–4(14)–en–1–one
Humulene epoxide–II
Spathulenol
Tricosane
Tetracosane
Pentacosane
Dodecanoic acid
Tetradecanoic acid
Heptacosane
Hexadecanoic acid
RRI*: Relative Retention Index

*RRI
1025
1032
1084
1095
1110
1120
1195
1205
1218
1224
1249
1255
1475
1498
1505
1532
1551
1585
1595
1605
1615
1630
1697
1708
1725
1936
1975
2008
2032
2056
2140
2295
2395
2455
2502
2655
2700
2925
Total

B. gerardii
0.3
15.8
19.9
38.3
1.3
–
–
2.5
–
0.2
–
0.4
0.4
–
0.2
–
2.1
–
0.7
–
1.7
–
0.1
–
2.7
1.4
–
1.7
–
0.2
0.4
–
0.2
–
–
0.1
–
0.2
90.8
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B. rotundifolium
–
29.7
1.2
2.5
1.1
0.8
2.2
–
0.9
–
0.1
–
–
1.6
0.4
1.2
–
0.3
–
0.8
1.6
0.1
–
0.5
18.4
–
0.1
–
2.4
–
25.6
0.1
–
0.3
0.4
–
0.4
–
91.7

B. gerardii
B. rotundifolium
Figure 1. Herbarium samples of studied Bupleurum species.
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Abstract
In this study the chemical composition of four Salvia L. species (S. trichoclada Bentham., S.
virgata Jacq., S. ceratophylla L., S. multicaulis Vahl.) from Turkey, were analyzed by GC–MS (Gas
chromatography / mass spectrometry) system. Forty, forty one, forty three and thirty nine compounds
were identified representing 91.9%, 90.4%, 89.7% and 88.4% of the S. trichoclada, S. virgata, S.
ceratophylla and S. multicaulis oils, respectively. Caryophyllene oxide (25.1%), spathulenol (15.4%) and
β–pinene (12.3%) were identified to be the main constituents of S. trichoclada. 1,8–cineole (20.3%), α–
copaene (18.6%) and germacrene D (17.6%) were determined the major compounds of S. virgata.
Germacrene D (23.6%), α–copaene (19.4%) and 1,8–cineole (7.8%) were found to be the main
constituents of S. ceratophylla. Caryophyllene oxide (22.5%), spathulenol (12.7%) and β–pinene (7.5%)
were detected to be the main constituents of S. multicaulis. The results were discussed in view of
chemotaxonomy and natural products.
Keywords: Salvia; Essential oil; Chemotaxonomy; GC/MS

Introduction
The genus Salvia L. includes more than 900 species and is mostly found in both
subtropical and temperate parts of the world; the two largest gen centers of the Salvia are in
America and South–West Asia¹. In Turkey, endemism ratio of Salvia is 48%, so Turkey is a
major gen centre for the Salvia genus². This genus is named “Salvia”, derived from latin
“Salveo”, which means to “save, to recover”³. Salvia taxa is used in folk medicine from ancient
times and find application in many commercial and medicinal products, particularly in essential
or volatile oils and flavoring agents manufacture and is widely used in the food and cosmetic
industries. The essential oils of Salvia plants have broad spectrum of beneficial for the human
health characteristics, such as: antioxidant, antifungal analgesic and antiinflammatory4. These
essential oils have been used also for treatment of asthma, eczema, psoriasis and tuberculosis
deseases5. In addition, the antituber culous, antibacterial, and antiphlogistic activities of the
Salvia species extracts are well known6ˉ7. Also, there are several researchs on phytochemical
analysis of Salvia8 genus and Lamiaceae taxa9ˉ¹². Phytochemical studies conducted on plants of
Salvia demonstrated the presence of many diterpenoids of the abietane, ictexane, labdane,
neoclerodane and phenalenone types in the extracts¹³ˉ¹4. Triterpenes and sterols were also
found¹5, in addition to anthocyanins, coumarins, polysaccharides, flavonoids and phenolic acids
and their derivatives¹6 However, the essential oils chemical composition is known for a number
of Salvia taxa¹7ˉ¹9, but few data are found in chemotaxonomy studies of Salvia genus. on the
other hand, essential oil composition of this genus has been proved particularly helpful in
assessing taxonomic relationships of several genera in Lamiaceae¹.
from the taxonomical and systematic point of view, the more a substance is deduced and
found in the biosynthetic pathway the more distinct it is for certain taxa. For example
monoterpenes are typical for the genus Mentha L., but menthol is characteristic for M. piperita
L. and M. arvensis L.²°. on the other hand, the phenylpropenoid eugenol, typical for cloves of
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry. This compound can also be found in large
amounts in Cinnamomum zeylanicum Breyne., Ocimum basilicum L.; as sources for anethole in
Pimpinella anisum and fennel in Foeniculum vulgare both in Apiaceae family; eucalyptol (1,8–
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cineole) named after its occurrence in Eucalyptus sp. Taking the above facts into consideration,
chemotaxonomically relevant are accepted or distinct pathways, typical fingerprints, and either
major constituents or very specific even minor (δ–3–carene to separate Citrus grandis from
other Citrus sp) or trace compounds²¹. Regarding the essential oil, there are many mono–and
sesquiterpenes found in sage but, in Ocimum sp. and Perilla sp., no phenylpropenes were found.
to understand species–specific differences within Salvia genus, the Mediterranean S. officinalis
L., S. fruticosa Mill., and S. lavandulifolia Vahl. will be confronted with the S. stenophylla
Burch. ex Benth., S. repens Benth., and S. runcinata L. indigenous to South Africa: in the
Mediterranean group usually α–and β–thujones, 1,8–cineole, camphor, linalool, β–pinene,
limonene, cis–sabinyl acetate are the prevailing compounds, whereas in the South Africa group
caryophyllene and α–bisabolol are main constituents²².
This study aims to investigate the essential oil compounds of four Salvia species (S.
trichoclada, S. virgata, S. ceratophylla, S. multicaulis), to explain the chemotaxonomic
significance; to determined chemotypes and to potential usefulness of studied samples.
Materials and Methods
Plant Materials
Plant samples were collected from their natural habitats. S. trichoclada was collected
from west of Dikme village (Bingöl) steppe, on 20.06.2013, at an altitude of 1400–1500 m., by
O. Kilic., collection number; 4702. S. virgata was collected from vicinity of Dikme upland
(Bingöl) slopes, on 20.06.2013, at an altitude of 1400–1500 m., by O. Kilic., collection number;
4774. S. ceratophylla was collected from west of Dikme village (Bingöl), rocky slopes, on
26.06.2013, at an altitude of 1350–1400 m., by O. Kilic, collection number; 4900. S. multicaulis
was collected from vicinity of Yelesen village (north of Dikme upland) (Bingöl) steppe, on
30.06.2013, at an altitude of 1350–1400 m., by O. Kilic, collection number; 5149. All plant
samples were identified by Kilic with Flora of Turkey and East Aegean Islands ³. The voucher
specimens have been deposited at the Herbarium of Biology Department (BIN), Bingöl
University.
Isolation of the essential oil
Air–dried aerial parts of the Salvia species were subjected to hydrodistillation using a
Clevenger–type apparatus for 2 or 3 h.
Gas chromatographic (GC) analysis
The essential oil of studied species was analyzed using HP 6890 GC equipped with and
FID detector and an HP–5 MS column (30 m × 0.25 mm i. d., film tickness 0.25 μm) capillary
column was used. The column and analysis conditions were the same as in GC–MS. The
percentage composition of the essential oils was computed from GCFID peak areas without
correction factors.
Gas chromatography/mass spectrometry (GC–MS) analysis
The essential oils of four Salvia species were analyzed by GC, GC–MS, using a Hewlett
Packard system. HP–Agilent 5973 N GC–MS system with 6890 GC in Plant Products and
Biotechnology Research Laboratory (BUBAL) in Fırat University. HP–5 MS column (30 m ×
0.25 mm i. d., film tickness (0.25 μm) was used with helium as the carrier gas. Injector
temperature was 250°C, split flow was 1 mL / min. The GC oven temperature was kept at 70°C
for 2 min and programmed to 150°C at a rate of 10°C/min and then kept constant at 150°C for
15 min to 240°C at a rate of 5°C/min. Alkanes were used as reference points in the calculation
of relative retention indices (RRI). MS were taken at 70 eV and a mass range of 35–425.
Component identification was carried out using spectrometric electronic libraries (WILEY,
NIST). The identified compounds are showed in Table 1.
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Results
In this study caryophyllene oxide (25.1%), spathulenol (15.4%) and β–pinene (12.3%)
were in S. trichoclada; 1,8–cineole (20.3%), α–copaene (18.6%) and germacrene D (17.6%) in
S. virgata; germacrene D (23.6%), α–copaene (19.4%) and 1,8–cineole (7.8%) in S.
ceratophylla; caryophyllene oxide (22.5%), spathulenol (12.7%) and β–pinene (7.5%) in S.
multicaulis, were identified as main compounds (Table 1). Caryophyllene oxide was determined
as the main compounds of S. trichoclada (25.1%), S. multicaulis (22.5%) (Table 1) and S.
atropatana Bunge (19.3%) ²³; whereas low amounts of this compound were detected in the
esential oil of S. virgata (3.5%), and S. ceratophylla (2.9%) (Table 1).
Discussion
Caryophyllene oxide was not reported in S. macrosiphon Boiss. and S. oligophylla
Aucher ex Benth. oils extracts ²³. Spathulenol was found to be the major compounds of S.
trichoclada (15.4%) and S. multicaulis (12.7%). on the other hand, spathulenol was detected in
very low amount in the esential oil of S. virgata (0.3%) and was missing in S. multicaulis oil
(Table 1). Among the studied Salvia species, β–pinene was found to be the main constituents of
S. trichoclada (12.3%) and S. multicaulis (7.5%) (Table 1), although literature data did not
indicated the presence of this compound in the oil extracts of six different Salvia species ²³. 1,8–
cineole was found to be the main compounds of S. virgata (20.3%), S. ceratophylla (7.8%)
(Table 1) and S. mirzayinii (21.9%)²4; whereas this compound was reported in low amounts in
the esential oil of S. multicaulis (4.1%) (Table 1). Among the sesquiterpene hydrocarbons, α–
copaeen was found to be the major constituent of S. mexicana L.²5, this compound also has been
reported as main constituent in the S. virgata (18.6%) and S. ceratophylla (19.4%) (Table 1);
whereas α–copaene was found to be in very low amount in the essential oils of S. tirchoclada
(0.3%) (Table 1).
In the S. reuterana essential oil 21 components were identified with (E)–β–ocimene
(32.3%), α–gurjunene (14.1%) and germacrene–D (11.2%) were the main compounds²6. In our
study germacrene D was identified as the main compounds of S. virgata (17.6%) and S.
ceratophylla (23.6%) (Table 1). In another study the essential oil composition of some Salvia
species is reported: S. canariensis, S. confertiflora, S. mexicana and S. microphylla . Among the
detected compounds, α–pinene, β–pinene, camphene, 8–3–carene, limonene (monoterpene
hydrocarbons) were the main compounds of S. canariensis; 1,8–cineole, camphor, borneol,
bornyl acetate were the major constituents of S. confertiflora; β–caryophyllene, γ–muurolene,
germacrene B, α–copaene were the main compounds of S. mexicana; globulol, guaiol,
spathulenol, and α–eudesmol (oxygenated sesquiterpenes) were the main constituents of S.
microphylla²5. In our study caryophyllene oxide, bornylacetate, β–pinene; 1,8–cineole, α–
copaene, germacrene D; β–caryophyllene, linalool, β–pinene and caryophyllene oxide,
spathulenol, β–pinene were the main constituents of S. trichoclada; S. virgata; S. ceratophylla
and S. multicaulis respectively (Table 1). 1,8–cineole or eucalyptol, is widely distributed in
plants and is found in high concentrations in the essential oil of Eucalyptus polybractea R. T.
Baker. It is broadly used in cosmetics industry, muscular pain, for cough treatment, neurosis,
rheumatism, asthma, and urinary stones²7. In this study 1,8–cineole was identified as main
compounds of Salvia virgata (20.3%) and Salvia ceratophylla (7.8%) (Table 1).
One of the highest concentrations of α–pinene and β–pinene is in the essential oil fruit of
Juniperis communis L. (Cupressaceae) include over 80% of these compounds. α–pinene is also
found the main compounds in the essential oil of Pinus resinosa Sol. ex Aiton (12.96%), Pinus
flexilis E. James (33.29%), Pinus strobus L. (32.96%), Pinus parviflora Siebold & Zucc
(25.56%) and Pinus mugo Turra subsp. mugo (9.00%)²8. In the industry, α–and β–pinene are
used in the production of alcoholic beverages like gin²7. In our research the β–pinene was
identified as the main constituent of S. trichoclada and S. multicaulis (12.3%–7.5%
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respectively) (Table 1). β–caryophyllene or caryophyllene derivatives are the main
sesquiterpene of hops and are being used as cosmetic additives in soaps and fragrances²7. In
herbal medicine, the mild sedative properties of hops is due to the presence of β–
caryophyllene²9. Furthermore, by in vitro studies it was demonstrated the cytotoxic activity of
the β–caryophyllene against breast cancer cells³°. Our study demonstrated that the oil extracts of
S. trichoclada and S. multicaulis contained 25.1% and 22.5% caryophyllene oxide, respectively
(Table 1). The existence of different valuable compounds in the selected Salvia species (S.
trichoclada, S. virgata, S. ceratophylla, S. multicaulis) was revealed by the detailed oil
composition characterisation performed in this study, thus demonstrating their applicability for
medicinal and pharmaceutical purposes; and in the cosmetic and beverages industry.
In conclusion, some of the Salvia species showed various chemotypes of essential oil
including, β–caryophyllene/germacrene D/linalool/caryophyllene oxide in S. palaestina, and α–
pinene/germacrene D/β–pinene in S. tomentosa8. Caryophyllene oxide/β–pinene/spathulenol
were detected as the chemotypes of S. trichoclada and S. multicaulis; 1,8–cineole/α–
copaene/germacrene D were found to be as the chemotypes of S. virgata and S. ceratophylla in
eastern Anatolian region of Turkey. According to these results, studied Salvia species are
overlapping with morphological classification with Flora of Turkey ³.
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Table 1. Chemical composition of studied Salvia taxa (%).
Compounds
2–Hexenal
α–thujene
α–pinene
Camphene
Benzaldehyde
Sabinene
7–octen–4–ol
β–pinene
–octane
β–mrycene
–octanol
p–cymene
β–ocimene
Limonene
1,8–cineole
Benzeneacetaldehyde
δ–3–carene
γ–terpinene
α–terpinolene
Linalool
Butanoic acid
Cis–sabinenehydrate
Terpinen–4–ol
Acetaldehyde
Myrtenal
Pulegone
Bicyclo (3.1.1) heptan–2–one
Trans–pinocarveol
Camphor
Pinocarvone
Borneol

*RRI
965
1012
1020
1032
1040
1052
1058
1061
1063
1067
1069
1082
1089
1095
1102
1105
1108
1112
1125
1140
1153
1159
1165
1167
1171
1175
1178
1180
1183
1185
1192

S. trichoclada
0.2
0.2
3.4
–
0.1
–
0.3
12.3
–
2.2
0.4
–
0.5
1.2
6.8
–
0.3
–
1.2
0.5
0.1
–
0.2
0.3
–
0.7
0.3
–
3.4
0.1
0.4
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S. virgata
–
0.4
3.2
1.2
–
0.4
–
1.5
0.6
1.3
–
1.1
0.1
–
20.3
0.4
–
0.8
0.2
0.7
–
0.1
0.1
–
0.4
0.2
–
0.1
4.8
0.2
–

S. ceratophylla
0.3
0.1
2.5
–
0.3
–
0.4
2.6
0.3
1.5
–
0.3
0.2
2.1
7.8
–
0.1
0.2
0.3
1.1
0.2
–
0.3
1.2
–
–
0.2
0.1
5.6
–
1.2

S. multicaulis
0.6
–
2.6
0.5
–
1.3
0.1
7.5
–
1.1
–
0.3
1.6
3.5
4.1
–
0.3
–
0.2
4.1
0.4
–
1.1
–
0.2
1.0
–
0.3
2.6
–
0.4

Compounds
α–terpineol
Linanyl–acetate
Bornyl acetate
Thymol
Bicycloelemene
α–copaene
β–bourbenene
β–elemene
β–caryophyllene
Aromadendrene
Epi–bicyclophellandrene
Naphtalene
Germacrene D
Germacrene B
Spathulenol
Caryophyllene oxide
β–selinene
Salvial–4 (14)–en–1–on
δ–cadinene
Nerolidol
α–cadinol
α–farnesene
α–ylangene
Azulene
β–eudesmol
α–cadinol
Benzene
Total
*RRI: Relative Retention Index

*RRI
1210
1235
1247
1282
1320
1352
1360
1362
1385
1407
1415
1428
1438
1482
1495
1499
1503
1506
1518
1522
1533
1540
1551
1554
1612
1656
1683

S. trichoclada
–
0.1
–
0.2
–
0.6
0.2
–
5.3
–
1.1
0.1
4.2
2.6
15.4
25.1
0.2
0.1
–
0.2
–
0.6
0.2
–
0.1
0.4
–
91.9

S. virgata
1.2
0.3
1.2
–
0.2
18.6
–
1.3
2.6
0.3
–
0.3
17.6
1.7
0.3
3.5
–
0.2
0.3
–
1.1
–
0.3
0.2
–
1.0
–
90.3

S. ceratophylla
1.7
0.2
0.9
0.3
–
19.4
0.6
0.5
2.5
–
0.3
0.1
23.6
0.8
–
2.9
0.1
3.8
–
0.6
–
1.3
–
0.1
0.4
–
0.7
89.7

S. multicaulis
–
3.3
2.1
–
0.1
3.3
0.5
0.2
3.9
0.8
–
0.2
1.1
–
12.7
22.5
–
0.3
0.5
–
0.3
2.2
–
0.2
–
–
0.1
88.4
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Liquidambar orientalis (Sığla Ağacı) Yapraklarından Elde Edilen Su
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Özet
Bu çalışmada sığla (Liquidambar orientalis Mill. (Hamamelidaceae)) yapraklarından elde edilen
su ekstraklarının tarımı çok yaygın olarak yapılan mısır ve buğday tohumları üzerine fitotoksik etkisi
araştırılmıştır. Çalışmada aynı zamanda yaprak ekstraktlarının sığla ağacı civarında yetişmeyen fakat tarla
yabancı otları olarak bilinen Cynanchum acutum L. (Asclepiadaceae) ve Peganum harmala L.
(Zygophyllaceae) tohumları üzerine fitotoksik etkiside belirlenmiştir. Sığla’nın yapraklarından elde edilen
%5, 2.5, 1 ve 0.5’lik su ekstraktları; buğday mısır, P. harmala ve C. acutum tohumlarının çimlenme ve
büyümesi üzerine etkileri 6–7 gün süre ile belirlenmiştir. Çalışmada yaprak ekstraktları kültür bitkilerinin
(buğday ve mısır) çimlenmesine ciddi bir olumsuz etki göstermezken, tarla yabancı otları (C. acutum ve
P. harmala) üzerinde ise çimlenmeyi hem geciktirdiği hem de engellediği gözlemlenmiştir. Sığla
yapraklarının artan konsantrasyonlarında tüm bitkilerde kök ve gövde uzunluklarında azalma
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak kök ve gövde ağırlıklarında genellikle bir azalma vardır. Günümüzde
doğal olmayan herbisitlerin çevreye verdiği zararlar bilinmektedir. Fitotoksik etkiye sahip bu maddenin
izole edilerek tarımsal alanlarda biyoherbisidal amaçlarla kullanma potansiyeli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sığla, fitotoksik etki, çimlenme, ekolojik herbisit
Phytotoxic Effects on the Some Cultivated Plants and Weeds of Water Extract Obtained from the
Leaves of Liquidambar orientalis (Sweetgum)
Abstract
In this study, it has been aimed to be determined phytotoxic effects on the some cultivated plants
(wheat and corn) which is the most widely cultivated and weeds (Cynanchum acutum L. (Asclepiadaceae)
and Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)) which is not grow Liquidambar orientalis Miller
(Hamamelidaceae) forests, but the field is known as weeds of different concentrations of water extract
obtained from the leaves of Sweetgum water extract obtained from the leaves. 5%, 2.5, 1 and 0.5 percent
water extracts derived from the leaves of sweetgum; effects on germination and seedling growth of wheat,
corn, C. acutum and P. harmala seeds were observed with a period of 7 days in the petri dishes
environment. In this study, leaf extracts don’t show a significant negative effect on germination of
cultivated plants (wheat and corn). Weeds in the field on (C. acutum and P. harmala) are determined to
both delay and block germination. Moreover, increasing concentrations are observed reduction in this
plants of roots and stem lengths. Accordingly, there is a generally reduction in root and stem weights.
Today, non–natural pesticides are known to give damage to the environment. Being isolated of this
bioactive substance having phytotoxic effects on weeds in field, is thought to be the potential for using
agricultural area with ecological biyoherbisidal purposes.
Keywords: Sweetgum, phytotoxic effects, germination, ecological bioherbicides

Giriş
Ülkemizde sığla ya da yöresel adıyla günlük ağacı olarak bilinen Liquidambar orientalis
Mill., Hamamelidaceae familyası içerisinde yer alır (Davis, 1982; Örtel, 1988). Liquidambar,
Latince liquidus, Arapça amber sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ve güzel
kokulu sıvı demektir (Önal ve Özer, 1985). L. orientalis’in yayılış sahasının kuzey sınırı
Milas’ın kuzey tarafından, güney sınırı ise Antalya’dan geçmektedir. Aydın yöresinde bulunan
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örneklerle yayılış sahası biraz kuzeye çıkmıştır. Türkiye’de sadece Güneybatı Anadolu’da,
Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye ve Ula’da, Aydın Çine Çayın’da, Denizli Acıpayam’da
yayılış gösterdiği belirlenmiştir (Bozkurt ve ark., 1990). L. orientalis, ekolojik ve biyocoğrafik
öneme sahip olduğu kadar, sığla yağı adı verilen bir balzamın elde edilmesi nedeniyle ekonomik
açıdan da çok önemli bir türdür. Sığla yağı ülkemizde bulunan L. orientalis’in dışında sadece
Orta Amerika’da bulunan L. styraciflua’dan elde edilmektedir. Halk arasında sığla balzamı;
balgam söktürücü, astım, bronşit ve akciğer hastalıklarında kullanılmaktadır (Fıçıcıoğlu, 1988;
Top ve ark., 2007). Sığla balzamının yatıştırıcı ve analjezik özelliği olduğuna inanıldığından
özellikle romatizma ağrılarını azaltmakta kullanılmıştır. Yine parazit kovucu özelliğinden dolayı
mantar, uyuz gibi deri hastalıklarının tedavisinde de kullanılmıştır. Antibakteriyel ve skatrizan
etkisi varsayılarak antiseptik ve yaraların iyileşmesinde pomat olarak kullanılmış, dişetlerini
güçlendirmek amacıyla ağızda çiğnenmiştir. Mide ülseri başta olmak üzere, mide hastalıklarında
şekerle ya da balla karıştırılarak kullanılmıştır (Guenther, 1952; Baytop, 1984; Bozkurt ve
Göker, 1986; Fıçıcıoğlu, 1988; Aureli ve ark., 1992). Ter kokularını gidermede etkilidir.
Günümüzde sığla yağı parfüm sanayisinde sabitleyici olarak kullanılır (Guenther, 1952; Aureli
ve ark.,1992).
Çalışmamızda Sığla ağacının bahsedilen bu özelliklerinden tamamen farklı olarak ilk defa
bu bitkinin yabani istilacı bitkiler ve bazı kültür bitkileri üzerindeki fitotoksik etkisi
araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışmada kullanılan Sığla ağacı yaprakları Muğla–Köyceğiz’den toplanmıştır. Günışığı
görmeyen bir ortamda uygun hava sirkülasyonunda kurutulmuş ve ticari blendırdan geçirilerek
toz haline getirildikten sonra çalışma için hazır hale getirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan diğer
materyallerden Cynanchum acutum L. (Asclepiadaceae) ve Peganum harmala L.
(Zygophyllaceae) tohumları ise uygun vejetasyon döneminde toplanmıştır. Buğday (Triticum
aestivum) ve mısır (Zea mays) tohumları ise Erzincan Tarım Kredi Kooparatifi’den elde
edilmiştir.
Çalışmanın temel materyalini oluşturan toz haline getirilen Sığla yapraklarından 5 gr
tartıldıktan sonra 95 ml suda +4°C’de 1 gün boyunca ağzı kapalı bir erlende çalkalanmıştır.
Sonra filtre kâğıdından süzülmüştür. Elde edilen süzüntü %5’lik Sığla yaprağı extraktıdır. Bu
materyalden %2.5, 1 ve 0.5’lik çözeltiler hazırlanmıştır.
Elde edilen çözeltiler 2’si kültür bitkisi diğerleri yabani ot tohumu olmak üzere 4 farklı
bitki tohumlarına petri ortamında uygulanmış ve 6–7 gün boyunca çimlenmeleri takip
edilmiştir.
Çimlenmelerinden sonra fide haline gelen bitkilerin kuru ağırlıkları ve fide uzunlukları
belirlenmiştir.
Araştırma Bulguları
Çimlenme Durumları
Sığla yaprağı su ekstraktlarının çimlenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla ikisi
kültür diğer ikisi yabani bitki olmak üzere 4 farklı tohumun petri ortamında 6–7 gün boyunca
çimlenmeleri gözlemlendi. Ekstraktların yabani tohumlardan P. harmala üzerinde daha etkili
olduğu görüldü. P. harmala tohumunun kontrolü ile %0.5’lik ektraktında çimlenme yüzdesi
benzerdir. Her iki yabani türde de %2.5’lik ekstraktan sonra çimlenme hızında ve yüzdesinde
düşüşler gözlendi. İki yabani türün %5’lik konsantrasyonlarında çimlenme yüzdelerinde önemli
ölçüde inhibisyon belirlendi (Şekil 1).
Kültür bitkilerine bakıldığında ise bitki su ekstraktından mısır bitkisinin buğdaya göre
biraz daha fazla etkilendiği gözlenmiştir. Mısır’da en düşük çimlenme yüzdesi %75 olarak
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%5’lik ekstraktta gerçekleşmiştir. Bu bitkinin kontrol grubu ile %0.5–2.5 arasında fark
gözlenmemiştir ve çimlenme oranı ise %90’dır. Buğdayda ise Sığla yaprağı su ekstraktının
bütün çözeltilerinde hiçbir kayda değer inhibisyon etkisi gözlenmemiştir. Bütün tohumlar
kontrol grubu çimlenme yüzdesinde (%100) çimlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Dört türe ait çimlenme yüzdesi grafikleri

Bitki kök ve gövde uzunlukları
Kök uzunluğuna bakıldığında kültür bitkileri çok fazla etkilenmezken yabani bitkilerin
çok daha fazla etkilendiği gözlenmektedir. Her iki grup bitkide de %0.5 su ekstraksiyonundan
sonra inhibisyon belirlenmiştir. P. harmala bitkisinde %5 ve %2.5’ lik su ekstraksiyonunda çok
düşük oranda çimlenme olsa da kök gelişmesi olmamıştır. Gövde gelişmesi ise %2.5’lik su
ekstraksiyonunda çok düşük orandadır. Kültür bitkilerinin kök uzunluğu gövde uzunluğundan
daha fazla etkilenmiştir. Yabani bitkilerde ise %1’lik uygulamadan sonra inhibisyon belirgindir.
Dört bitki arasından en fazla etkilenen ise P. harmala’dır (Şekil 2).

Şekil 2. Bitkilere ait kök ve gövde uzunlukları
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Bitki kök ve gövde kuru ağırlıkları
Kök ve gövde kuru ağırlığına bakıldığında kültür bitkileri çok fazla etkilenmezken yabani
bitkilerin çok daha fazla etkilendiği gözlenmektedir. Yabani grup bitkilerinde kontrol
grubundan sonra inhibisyon gözlenmektedir. P. harmala bitkisinde %5 ve %2.5’lik su
ekstraksiyonunda çok düşük oranda çimlenme olsa da kök gelişmesi olmamıştır, gövde
gelişmesi %2.5’lik su ekstraksiyonunda çok düşük orandadır. Dolaysıyla kök ve gövde kuru
ağırlıkları da negatif yönde etkilenmiştir. Kültür bitkilerinin kök kuru ağırlığı gövde kuru
ağırlığından biraz daha fazla etkilenmiştir. Yabani bitkilerde ise %2.5’ lik uygulamadan sonra
inhibisyon belirgindir. Dört bitki arasından en fazla etkilenen ise P. harmala’dır (Şekil 3).

Şekil 3. Bitkilere ait kök ve gövde kuru ağırlıkları

Tartışma ve Sonuç
Akıncı’nın 2011 yılında yapmış olduğu “Nikel’in Ispanakta (Spinacia oleracea)
çimlenme ve bazı fide büyüme parametreleri üzerine etkisi” adlı çalışmasında ıspanak bitkisine
2.5, 5, 10, 20, 40 ve 80 mg Lˉ¹ konsantrasyonlarında nikel uygulamıştır. Çalışmasında kontrol
grubunda yaklaşık %90 olan çimlenme oranı artan nikel konsantrasyonlarında %50’ye kadar
düşmüştür. Çalışmamızda da kültür bitkileri hariç uygulama yapılan bitkilerde artan ekstraksyon
yüzdelerinde çimlenmede inhibisyon gözlenmiştir. İlhan ve ark.’nın 2014 yılında yapmış olduğu
çalışmasında allelopatik etkisi olduğu düşünülen trans–pinocarveol maddesinin farklı
konsantrasyonları (0, 1, 10, 100 ve 1000 µM) yabani ot olan Cynodon dactytlon, Avena fatua ve
Sinapis arvensis tohumlarına uygulamış ve çimlenme yüzdelerini takip etmişlerdir. Bu
çalışmada artan madde konsantrasyonlarında çalışmamızla paralel olarak çimlenmede
inhibisyon gözlenmiştir.
İlhan ve ark. aynı zamanda kök–gövde uzunluğu ve kuru ağırlıklarını da incelemişlerdir.
Çalışmalarında artan madde konsantrasyonlarında kök ve gövde uzunluğunda düşüş gözlenmiş
ayrıca bitkilerin kuru ağırlıkları da azalmıştır. Yine Akıcı’nın çalışmasında nikel’in ıspanak
üzerinde kuru ağırlığı ve kök–gövde uzunluğunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sonuçlar ise
çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Bu çalışmada Sığla bitkisinin farklı bir özelliği ortaya koymak amaçlanmıştır. Fitotoksik
etkiye sahip bu maddenin izole edilerek tarımsal alanlarda biyoherbisidal amaçlarla kullanma
potansiyeli olduğu düşünülmektedir.
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Özet
İnsanlar yüzyıllar boyunca hastalıkların tedavisinde bitkileri değişik şekillerde kullanmışlardır.
Tıbbi aromatik bitkiler günümüzde de ilaç sanayii başta olmak üzere kozmetik, içecek, temizlik
malzemesi sanayilerinin hammaddesi olmaktadır. Ülkemizde doğal alanlarda geniş yayılım olanağı bulan
bu bitkiler, gelişen ve büyüyen kentsel mekanlarda da insanlar tarafından doğaya olan özlemlerini
gidermek ve doğala yakın estetik ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak adına kullanılmaktadırlar. Kentsel
mekanlarda da peyzaj değeri taşıdığı için estetik ve fonksiyonel amaçlarla değerlendirilen, pek çok tıbbi
ve aromatik bitki türü bulunmaktadır. Bu çalışmada Ordu kentinde kentsel peyzajda kullanılan bazı tıbbi
ve aromatik bitki türlerinin belirlenmesi ve kentsel peyzaja katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, bitki kullanımı, Ordu.
Some Medicinal Aromatic Plants Used In Cityscape in Ordu Province
Abstract
People have used plants in various ways in treatment of diseases for centuries. Medicinal aromatic
plants are used as raw materials mainly in medicine, cosmetics, drink and cleaning material industries.
These plants which are widely available in natural areas in our country are used with an aim to fulfill
people’s longing for the nature in developing and growing urban spaces and to create aesthetic and
functional places close to the nature. There are many types of medicinal and aromatic plants used for
aesthetic and functional purposes as they have a landscape value in urban areas. This study aims at
identifying certain medicinal and aromatic plant species used in cityscape in Ordu province and
explaining their contributions to urban planning.
Keywords: Medicinal and aromatic plants, use of plants, Ordu

Giriş
Kentsel mekanlar, içerisinde bulunan insanların yaşama, barınma, korunma, dinlenme,
eğlenme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü mekanlar olma özelliğine sahiptir.
Günümüzde kentler insan sayısının gitgide artması ve teknolojik gelişimler ve değişimlerin
yaşanmasına paralel olarak hızlı bir ivme ile gelişmekte ve değişmektedir. Kentliler yoğun yapı
kitleleri arasında doğal alanlardan uzak yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu yüksek yapısal
yoğunluğun etkisinin azaltılması, sertliğinin kırılması noktasında devreye giren açık ve yeşil
alanların pek çok işleve sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Kentsel mekanda açık ve yeşil alanlar, genelde bir bütünlük içinde yer alır ve birbirini
tamamlarlar. Bu nedenle açık–yeşil alanlar, kentin fiziksel yapısını ortaya koyan ve
biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup diğer alan kullanımlarını bütünleştiren bir
denge unsurudur [1]. Açık ve yeşil alanların en önemli bileşeni bitkilerdir.
Günümüz kentlerinde bitkiler sadece bir donatı veya bir estetik değerden çok, kent
bileşenlerinin önemli bir halkası olarak görülmektedir [2].
Bitkilerin estetik ve fonksiyonel pek çok görevi vardır. Örneğin havayı temizleme, iklimi
düzenleme, erozyonu önleme, su dengesini sağlama, biyolojik çeşitliliği koruma, gürültüyü
azaltma, kentsel mekanların estetik ve rekreasyonel değerini artırma, kent insanının psikolojik,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama gibi fonksiyonel özellikleri yanında alana hacim ve
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boyut kazandırma, mekan etkisi oluşturma, görüşü sınırlama, yapıların sert görünümünü
yumuşatarak insan ölçeğine uyumlu hale getirme gibi pek çok estetik görev de
üstlenmektedirler [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Doğal ortamlarında farklı işlevler üstlenen bitkiler kentlere
adapte edilerek yukarıda sayılan fonksiyonları da yerine getirmektedir.
Bitkilerin kentlere adaptasyonu ile elde edilen bu faydalarının yanı sıra doğada birer şifa
kaynağı olarak kapsadıkları önem bilinen bir gerçektir. Gıda, giyecek, yakacak, boya, yapı işleri
ve mobilya üretimlerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik özellikleri nedeni ile kullanılan pek çok
bitki bulunmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler günümüzde de ilaç sanayii başta olmak üzere
kozmetik, içecek, temizlik malzemesi sanayilerinin hammaddesi olmaktadır.
Kentsel mekanlarda peyzaj değeri taşıdığı için estetik ve fonksiyonel amaçlarla
değerlendirilen, pek çok tıbbi ve aromatik bitki türü bulunmaktadır. Bu çalışmada doğal
özellikleri nedeni ile de tıbbi ve aromatik özelliklere sahip olan bazı bitkilerin Ordu kenti
örneğinde kentsel mekanlarda kullanımının ve kentsel peyzaja katkılarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Ordu; Doğu Karadeniz Bölgesi içinde yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde
Tokat, Sivas, doğusunda Giresun, batısında Samsun ili bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 5961
km²’dir. Şehir kıyı ile birlikte doğu–batı doğrultusunda uzanan, yüksekliği 3000 m’yi geçen
aşılması güç Doğu Karadeniz dağ sıralarının kıyıda sıkıştırdıkları dar bir bölge ve küçük bir
körfezin kenarında kurulmuştur. Ordu ılıman bir iklime sahiptir. Kışları ılık yaz ayları ise serin
geçer. Karadeniz yağış rejimi ile hakim durumdadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1152,0
mm’dir. Yıllık ortalama sıcaklık ise 13.8°C’dir [9].
Çalışma, genel olarak incelendiğinde kentin genel floristik yapısını temsil edebileceği
düşünülen kent merkezi sahil şeridinde yürütülmüştür. Çalışma alanının kent dokusu
içerisindeki konumunu gösterir harita Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanının kentsel doku içerisindeki yeri

Bu çalışma 2013–2014 yılları arasında yürütülen ölçüm ve gözlemlere dayanılarak
yapılmıştır. Önce çalışma alanı ve literatürler birlikte taranmış ve alanda yer alan tıbbi ve/veya
aromatik özelliğe sahip temel bitkiler tespit edilmiştir.
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Her bir bitki türünün bazı fenolojik ve morfolojik özellikleri ile en önemli peyzaj değeri
(doku, renk, sonbahar yaprak rengi, form, meyve, çit bitkisi olabilirlik, yönlendirme, vurgu vb.)
yerinde yapılan gözlemlerle ortaya konmuştur [10].
Bulgular ve Tartışma
Çalışma bölgesinde tıbbi ve/veya aromatik özelliğe sahip olan 12 adet bitki tespit
edilmiştir. Bu bitkiler Platanus orientalis, Pinus pinaster, Robinia pseudoacacia, Aesculus
hippocastanum, Fraxinus excelsior, Nerium oleander, Tamarix tetranda, Catalpa bignonoides,
Eleagnus angustifolia, Rosa sp., Magnolia grandiflora ve Lavandula sp.’dir. Tespit edilen
bitkilerin özellikleri ve taşıdığı peyzaj değerleri Çizelge 1’de özetlenmiştir. Platanus orientalis
genellikle yol ağacı olarak kullanılmış olup, yer yer geniş açık alanlar üzerinde soliter veya grup
halinde olarak da gözlemlenmiştir. Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia, Pinus pinaster
ağaçları yürüme yollarının yanında bazen tek sıra, bazen alle ağacı olarak konumlandırılmıştır.
Aesculus hippocastanum, Tamarix tetranda, Catalpa bignonoides, Eleagnus angustifolia, Rosa
sp., yer yer geniş çim alanlar üzerinde soliter ya da grup halinde, yer yer de çeşitli peyzaj
donatılarının yakınında mekan oluşturma amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Lavandula sp. ise
genellikle oturma mekanlarının arkasında sınırlayıcı amaçlı kullanıldığı görülmüştür.
Çalışmada tespit edilen bitkilerin pek çoğu, peyzaj tasarım ve planlamalarında estetik ve
fonksiyonel olarak yaygın olarak kullanılan değerli bitkilerdir. Platanus orientalis, yoğun yapısı
nedeni ile gölge ağacı olarak, sembolik özelliği nedeni ile soliter olarak, hava kirliliğine
dayanıklılığı nedeni ile yol ağacı olarak kullanılabilen, uzun ömürlü oldukça değerli bir ağaç
türüdür. Çalışma bölgesinde kullanım amacı ve şekli olarak incelendiğinde doğru kullanımların
gerçekleştiği söylenebilir.
Rüzgâra ve kirli hava şartlarına dayanıklılığı, yıl boyu yeşil kalması, formu nedeni ile
sahil bölgelerinde yaygın olarak kullanılan Pinus pinaster, aynı zamanda kumul
stabilizasyonunun sağlanmasında da etkin rol oynar. Çalışma alanında, yaya bölgelerinin
kenarlarında yoğun olarak kullanılan bu bitki, düzensiz kullanımı nedeni ile yaya yolunun
karmaşık bir hale gelmesine neden olmuştur. Bu ağacın alanda mevcut bulunan geniş çim
alanlarda kullanılması daha uygun olacaktır.
Robinia pseuduacacia, kentsel mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen, hava kirliliğine
dayanıklı formu ve çiçekleri ile ön plana çıkmasının yanı sıra gölge ağacı olarak da değerli olan
bir ağaçtır. Alanda mevcut olan Robinia pseudoacacia’lar dağınık ve bakımsız bir yapıda olup
mekanın genel siluetine katkı sağlayamamıştır. Türün Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
varyetesi, top akasya olarak bilinmekte olup, yol ağacı olarak özellikle de alle ağaçlamasında
çokça tercih edilmektedir. Çalışma alanında da bu özellikleri ile kullanılmış olan güzel örnekler
mevcuttur.
Alle ve kitle ağacı olarak kullanımının yanı sıra geniş ve yüksek taç yapısı nedeni ile
gölge ağacı olarak da kullanıma uygun olan Aesculus hippocastanum, çalışma alanında yeni
yapılan bitkilendirme çalışmalarında yer yer kullanılmış olup, henüz alanda kendini gösterecek
boyutlara ulaşamamıştır. Ancak yapılan bitkilendirme çalışmasında dikimlerin genellikle gölge
amaçlı yapılması nedeni ile amaca uygun olduğu görülmüştür.
Yine özellikle gölge ve alle ağacı olarak kullanıma uygun olan Fraxinus excelsior, kirli
havaya dayanıklılığı nedeni ile kentsel mekanların fazlaca kullanılan ağaçlarındandır. Alanda az
miktarda tespit edilen bu ağacın herhangi bir estetik ve fonksiyonel özelliği gözetilmeden
kullanıldığı görülmektedir.
Eleagnus angustifolia; gri rengi, kokusu, dağınık formu ile geniş çim alanlarda
kullanılmaktadır. Çalışma alanında kullanım şekli oldukça doğru olmakla birlikte sayıca
yetersiz olduğu görülmüştür. Bu kullanımın aralıklı tekrarlar yapılarak yaygınlaştırılması
olumlu etkiye neden olabilecektir. Çalışma sahasında genellikle soliter olarak kullanılan
Magnolia grandiflora park ve bahçelerin önemli ağaçlarındandır. Geniş açık alanlarda ayrıca

515

Catalpa bignonoides, Tamarix tetranda, Nerium oleander, Rosa sp., Berberis thunbergii’ ler
kullanılmış olup Lavandula sp. ise oturma birimlerinin arkalarında sınır bitkisi olarak
konumlandırılmıştır.
Çalışma alanında yaya yolu planlama ilkeleri göz önünde tutularak bir düzenleme
yapılmadığı ve bitkilerin tekrar, aralıklı tekrar, dizi, ritim, denge, harmoni, birlik ve
kompozisyon gibi peyzaj tasarım ilkelerine uyularak dikim yapılmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü
özellikle yaya bölgelerinde ağaçların karışık kullanılmasından kaynaklı bir karmaşa oluştuğu
gözlemlenmiştir. Geniş çim alanlar üzerinde bitkilendirme çalışması yapılırken, bitkilerin
gelişigüzel serpiştirilmesi değil de mekanlar, odak noktaları, vurgulanmak istenen noktalar
belirlenerek uygun bitki kullanımı ile doğru çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir. Alanda aksi
örneklere de rastlansa da, bahsi geçen ilkelere uygun örnekler de tespit edilmiştir.
Çizelge 1. Ordu kentsel dokusu içerisinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerden bazıları
Türkçe
adı
Platanus
Doğu
orientalis
çınarı
Sahil
Pinus pinaster
çamı
Robinia
Yalancı
pseudoacacia
akasya
Aesculus
At
hippocastanum kestanesi
Fraxinus
Adi
excelsior
dişbudak
Nerium oleander Zakkum
Bitki ismi

Lavandula sp.

Yapraklanma
durumu

Platanaceae

Yaprak döken

Pinaceae

Herdem yeşil

Fabaceae

Yaprak döken

Hippocastanaceae Yaprak döken

Yaşam
Kullanım
Tıbbi ve/veya
Peyzaj değeri
formu
yoğunluğu aromatic özelliği
Form, gölge,
Ağaç
Yoğun Tıbbi [11]
doku
Tıbbi–aromatik
Ağaç Form, gölge
Yoğun
[12]
Tıbbi–aromatik
Ağaç Form, çiçek
Orta
[13]
Tıbbi–aromatik
Ağaç Form, çiçek
Az
[14]

Oleaceae

Yaprak döken

Ağaç Form

Az

Tıbbi [15]

Apocynaceae

Herdem yeşil

Çalı

Az

Tıbbi [11]

Tamaricaceae

Yaprak döken

Çalı

Az

Tıbbi [16]

Katalpa

Bignoniaceae

Yaprak döken

Ağaç Form

Az

Tıbbi [17]

İğde

Elaeagnaceae

Yaprak döken Ağaçcık

Az

Tıbbi [11]

Gül

Rosaceae

Yaprak döken

Çalı

Az

Manolya Magnoliaceae

Herdem yeşil

Ağaç Çiçek, form

Az

Aromatik [16]
Tıbbi–aromatik
[18]

Kadın
tuzluğu

Berberidaceae

Yaprak döken

Çalı

Renk

Az

Lavanta

Lamiaceae

Herdem yeşil

Çalı

Koku

Orta

Tamarix tetranda Ilgın
Catalpa
bignonoides
Eleagnus
angustifolia
Rosa sp.
Magnolia
grandiflora
Berberis
thunbergii

Familyası

Çiçek
Tekstür,
çiçek

Renk,
meyve, koku
Çiçek

Tıbbi [19]
Tıbbi–aromatik
[11]

Sonuç
Çalışma sonucunda, kentsel mekanların sahip olduğu set yapının yumuşatılması, kent
insanının doğaya olan özleminin giderilmesi gibi pek çok işlevi nedeni ile ve genellikle bu
işlevlerinin yanında estetik kaygılarla kullanılan pek çok ağaç ve çalı türünün diğer taraftan da
tıbbi ve aromatik özellikleri ile kullanım gördüğü tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında
aslında bitkilerin büyük çoğunluğunun tıbbi ve/veya aromatik özelliğe sahip olduğu
görülebilmektedir. Çalışma alanında da oldukça değerli olan ve taşıdıkları çeşitli peyzaj
değerleri nedeni ile kullanılan ve tıbbi–aromatik bitkiler başlığı altında irdelenen bazı ağaç ve
çalıların kentsel peyzaj içerisinde kullanımı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışma sonucunda, alanda genel olarak uygun türlerin kullanıldığı, bitkilendirme
çalışmalarının ise kısmen doğru olmakla beraber peyzaj tasarım ilkeleri açısından bazı
hatalarının olduğu tespit edilmiştir.
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Farklı Rakımlardan Toplanan Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O.
Schwarz et. H. Davis) Örneklerinin Uçucu Yağ Verimlerinin, Bileşenlerinin
ve Kuruma Endekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Rafet Sarıbaş¹–*, Hasan Aslancan¹, Ramazan Toker²
¹Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Eğirdir/Isparta
²Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Aksu/Antalya
*rafetsaribas@gmail.com
Özet
Halk arasında “Sütçüler Kekiği”, “Tota Kekiği” ve “Yayla Kekiği” olarak bilinen Origanum
minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis, soğuk algınlığının ve gastrointestinal hastalıkların tedavisinde
kullanılan endemik bir kekik türüdür. Sütçüler kekiği, kontrolsüz toplamalar ve şiddetli sökümler
nedeniyle Türkiye’de geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruması gereken ilk 10 tür arasında
gösterilmektedir. Bu çalışma, aynı tarihte farklı yüksekliklerden hasat edilen kekik örneklerinin, uçucu
yağ oranlarını, uçucu yağ bileşenlerini ve kuruma endekslerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu
amaçla 19.09.2011 tarihinde 5 farklı rakımdan (1200–1300–1400–1500–1600 m) toplanan kekik
örneklerinin kurutulmasına müteakip su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları çıkarılmış ve elde edilen
uçucu yağların GC/MS ile bileşenleri belirlenmiştir. Hasadın yapıldığı tarihte 1200–1300 m rakımdaki
bitkilerin fenolojik olarak çiçeklenme sonu ile olgunlaşma dönemi arasında, 1400 m rakımdaki bitkilerin
çiçeklenme sonu döneminde, 1500–1600 m rakımdaki bitkilerin ise tam çiçeklenme ile çiçeklenme sonu
dönemi arasında oldukları görülmüştür. GC/MS sonuçlarına göre 24 farklı bileşen tespit edilmiş olup, öne
çıkan bileşenler karvakrol (%74,83–85,37), borneol (%3,83–6,23) ve simen (%4,57–13,72) olarak
belirlenmiştir. Kekik örneklerinin uçucu yağ oranlarının %2,31–3,32 arasında, kuruma endekslerinin ise
1,39–1,76 arasında değişim gösterdiği, yine uçucu yağ oranlarının ve kuruma endekslerinin rakım
artışıyla birlikte artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum minutiflorum, kekik, rakım, kuruma endeksi, karvakrol
A Research on the Determination of Essential Oil Yield Compositions and Drying Index for
Sütçüler Thyme Which were Collected from Different Altitude Levels
Abstract
Thyme (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) is an endemic plant species which is
used to cure for cold flu and gastrointestinal diseases. It is widely known as “Sütçüler Thyme”, “Tota
Thyme” or “Yayla Thyme” among the people. Sütçüler thyme is in danger to extinct plant species in next
10 years because of uncontrolled harvest and hard uprooting works and it must be immediately protected.
In the study it was aimed to determine essential oil ratios, contents and drying index of thymus which
collected from different altitudes (1200–1300–1400–1500–1600 m) in 19.09.2011 and after drying them,
water was evaporated by distillation method, essential oils were got and they were analyzed with GC/MS.
At harvest time plants in 1200–1300 m altitude were in the stage of bloom–maturation period, plants in
1400 m were in after bloom period, plants in 1500–1600 altitude were in full bloom periods were
evaluated. According to GC/MS results 24 different compound were determined, important compounds
were carvacrol (%74,83–85,37), borneol (%3,83–6,23) and cymene (%4,57–13,72). Thyme samples
essential oil contents varied between %2,31–3,32 and drying index values varied between 1,39–1,76 and
higher values of essential oil ratios and drying index were evaluated in high altitude levels.
Keywords: Origanum minutiflorum, Thyme, Altitude, Drying Index, Carvacrol

Giriş
Bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede yada bölgede
yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilere endemik bitkiler denir.
Türkiye, 174 familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve tür altı takson (alt tür ve

518

varyete) ile oldukça zengin bir floraya sahiptir. Ülkemizdeki alt tür ve varyeteleri dâhil
ettiğimizde toplam endemik takson sayısı 3925 ve endemizm oranı %34’tür (Güvenç, 2012;
Çevre ve Orman Bakanlığı UBSEP Raporu, 2008). Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O.
Schwarz et. H. Davis) ülkemizde en fazla Isparta İlinin, Sütçüler İlçesinin dağlık bölgelerinde
yetişen ve yine bu bölgelerden toplanarak ihraç edilen endemik bir kekik türü olup, Türkiye’de
koruma altına alınması gereken en önemli 10 tür arasında gösterilmektedir (Özhatay ve ark.,
1997). Bilinçsiz ve kontrolsüz toplamalar sebebiyle bitki örtüsü yoğunluğu her geçen gün
azalmakta ve buna paralel olarak ta toplanan ve ihraç edilen kekik miktarı düşmektedir. Ayrıca
azalan kekik popülasyonu bölgede arıcılıkla uğraşan çiftçilerin kekikten elde ettiği bal miktarını
da düşürmektedir. Bu çalışma, aynı tarihte farklı yüksekliklerden (rakımlardan) hasat edilen
kekik örneklerinin, uçucu yağ oranlarını, uçucu yağ bileşenlerini ve kuruma endekslerini tespit
etmek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Sütçüler ilçesinin Akçal Tepesi mevkiinin 1200–1600 m. yüksekliğindeki 5 farklı
rakımından ve her rakımı temsil eden 6 farklı bölgeden 19.09.2011 tarihinde kekik örnekleri
toplanmış ve aynı gün Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Laboratuvarına getirilmiştir. Aynı rakımı temsil eden örnekler harmanlanıp 6 eşit parçaya
ayrıldıktan sonra 0,001 hassasiyetindeki hassas terazi ile tartılmış ve tespit edilen değerler yaş
ağırlık olarak kaydedilmiştir. 35°C’de 48 saat süreyle kurutma dolabında tutulan kekik
örneklerinin 0,001 hassasiyetindeki hassas terazi ile tekrar tartımları yapılmış ve örneklerin kuru
ağırlıkları tespit edilmiştir. Elde edilen yaş ve kuru ağırlık değerleri birbirine oranlanarak
yaş/kuru ağırlık oranları (kuruma endeksleri) belirlenmiştir. Ayrıca yaş ve kuru ağırlık değerleri
kullanılarak nem değeri de % olarak hesaplanmıştır.
Aynı rakımı temsil eden ve 35°C’de 48 saat süreyle kurutma dolabında tutulan kekik
örnekleri, 3 tekerrürlü olarak Clevenger hidro–distilasyon cihazında su ile damıtılmıştır. Bu
amaçla her bir tekrarlama için 25 gr kuru kekik numunesi 5 L’lik Clevenger balonuna koyulmuş
ve üzerine 1,5 L su ilave edilerek mantolu ısıtıcı yardımıyla 2,5 saat süreyle distilasyona tabi
tutulmuştur. Distilasyon işlemi sonunda elde edilen uçucu yağ % (v/w) olarak kaydedilmiştir.
Elde edilen uçucu yağların kompozisyonu Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(BATEM) bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvarında,
gaz kromatografisi (GC/MS) cihazıyla belirlenmiştir.
Bulgular
Aynı tarihte farklı rakımlardan toplanan Sütçüler Kekiği örneklerinin kuruma endeksleri,
nem ve uçucu yağ oranları Çizelge 1’de gösterilmiştir. Sütçüler Kekiği örneklerinin kuruma
endeksleri 1,39–1,76 arasında, nem oranları %27,72–43,20 arasında, uçucu yağ oranları ise
%2,31–3,32 arasında değişim göstermiştir. Düşük rakımlardan toplanan kekik örnekleri
fenolojik olarak olgunlaşma başlangıcı ile çiçeklenme sonu arasındaki bir dönemde
olduklarından kuruma endeksi, nem ve uçucu yağ oranı açısından düşük değerler vermiştir.
Rakımın yükselmesiyle birlikte kekik fenolojisinin tam çiçeklenmeye doğru kaydığı, dolayısıyla
da kuruma endeksinin, nem ve uçucu yağ oranının yükseldiği tespit edilmiştir. Toplama
tarihinin aynı olması koşuluyla rakımın, Sütçüler Kekiğinin kuruma endeksi, nem ve uçucu yağ
oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur.
Aynı tarihte farklı rakımlardan toplanan Sütçüler Kekiği örneklerinin uçucu yağ
bileşenleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. Elde edilen uçucu yağların GC/MS sonuçlarına göre
Sütçüler Kekiğinde 24 farklı bileşen tespit edilmiştir ve öne çıkan bileşenler karvakrol, borneol
ve simen olarak belirlenmiştir. Rakımın yükselmesiyle birlikte karvakrol oranının %74,83’ten
%85,37’e yükseldiği, borneol oranının %6,23’ten %3,83’e ve simen oranının ise %13,72’den
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%4,57’e düştüğü tespit edilmiştir. Toplama tarihinin aynı olması koşuluyla rakımın, Sütçüler
Kekiğinin uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi önemli bulunmuştur.
Çizelge 1. Farklı rakımlardan toplanan Sütçüler Kekiği örneklerinin kuruma endeksleri, nem ve uçucu
yağ oranları
Toplama yüksekliği (rakım) Kuruma endeksi (yaş/kuru ağırlık oranı)
Nem oranı (%) Uçucu yağ oranı (%)
1200 m.
1,39 d
27,72 d
2,31 d
1300 m.
1,46 c
31,74 c
2,53 c
1400 m.
1,52 c
34,38 c
2,99 b
1500 m.
1,66 b
39,75 b
3,19 a
1600 m.
1,76 a
43,20 a
3,32 a
*: Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak (0.01) önemli değildir.

Çizelge 2. Farklı rakımlardan toplanan Sütçüler Kekiği örneklerinin uçucu yağ bileşenleri
Uçucu yağ bileşenleri (%)
Toplama yüksekliği
(rakım)
Karvakrol
Borneol
1200 m.
74,83 e
6,23 a
1300 m.
78,46 d
5,66 b
1400 m.
81,07 c
4,82 c
1500 m.
83,79 b
4,50 c
1600 m.
85,37 a
3,83 d
*: Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak (0.01) önemli değildir.

Simen
13,72 a
11,57 b
8,49 c
6,43 d
4,57 e

Tartışma ve Sonuç
Baydar (2005) tarafından yayla kekiğinde yüksek uçucu yağ verim ve kalitesi için en
uygun toplama zamanının belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, uçucu yağ oranlarının
%1,7–4,9 arasında değiştiği, en yüksek uçucu yağ oranının çiçeklenme başında toplanan
bitkilerden, en düşük uçucu yağ oranının ise olgunlaşma döneminde toplanan bitkilerden elde
edildiği tespit edilmiştir. Başer ve ark. (1993) ve Başer (1994) tarafından yapılan çalışmalarda
Origanum minutiflorum’un %2,5 uçucu yağ içerdiği ve uçucu yağın en önemli bileşeninin ise
karvakrol (%75,1–83,6) olduğu belirtilmiştir. Şarer ve ark. (1996) tarafından yapılan başka bir
çalışmada Origanum minutiflorum O. Schwarz et P. H. Davis uçucu yağ örneklerinin kimyasal
bileşimleri ve antimikrobiyal etkileri incelenmiş olup, örneklerde %4,3–5,3 arasında uçucu yağ
tespit edilmiş ve uçucu yağda %90,78–92,95 karvakrol bulunduğu belirlenmiştir.
Baydar (2005) yayla kekiği yağının kalitesini belirleyen en önemli monoterpenik
maddenin olan karvakrol olduğunu ifade etmekte ve karvakrol oranının tam çiçeklenme
döneminde artışa geçtiğini, çiçeklenme sonunda en yüksek değere ulaştığını, olgunlaşmayla
birlikte ise önemli bir azalış gösterdiğini belirtmektedir.
Sonuç olarak rakımın bitki fenolojisi üzerinde oldukça etkili olduğu, rakım değişiminin
bitkinin toplama (hasat) zamanını değiştirdiği bir kez daha ortaya koyulmuştur. Bu noktadan
hareketle, doğadan yapılacak kekik toplamalarında toplama bölgesi olarak, bir bölgenin yada
mevkinin tamamının değil, aynı fenolojik dönemin hakim olduğu alanların yani birbirine yakın
rakımların dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Thymus Türlerine Ait Kekiklerin Uçucu
Yağ Verim ve Bileşimine Etkisi
Ramazan Toker*, Muharrem Gölükcü, Haluk Tokgöz, Fatma Uysal, Nurtaç Çınar
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 Antalya
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Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından ülkemiz önemli gen merkezlerinden birisidir. Bu tarif içerisine
giren çok sayıda bitki ülkemizde bulunmaktadır. Lamiaceae familyası özellikle Akdeniz Bölgesi’nde
yayılış gösteren bir veya çok yıllık bitkiler olup Türkiye familyanın önemli bir gen merkezi
konumundadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, ilaç sanayinde kozmetik ürünlerde ve temizlik maddeleri
üretiminde önemli rol oynamaktadır. Bu bitkilerin uçucu yağ verim ve bileşimi; çeşit, ekolojik koşullar,
kültürel işlemler, hasat zamanı gibi birçok faktörün yanı sıra bitkinin yaşı da etkilidir. Bu çalışmada farklı
yıllarda hasat edilen Thymus vulgaris, ve Thymus citriodorus Mystic Lemon bitkilerinin uçucu yağ verim
ve bileşimindeki değişim ortaya konulmuştur. Materyaller 2011 yılında üretilmiş ve 2012 yılının Mart–
Nisan aylarında yaklaşık 30 m rakımlı Enstitü arazisine dikilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında çiçeklenme
döneminde hasat edilerek, gölgede kurutulmuş, uçucu yağ verim ve bileşenleri clevenger düzeneği ve
GCMS–FID ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 2012 yılında uçucu yağ verimleri T. vulgaris, ve
T. citriodorus Mystic Lemon için sırasıyla %1.79 ve %2.10, 2013 yılında ise %1.82 ve %2.16 olarak
belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşenleri açından T. vulgaris için timol, T. citriodorus Mystic Lemon için
geraniol en baskı etken madde olmuştur. Yıllara bağlı değişimde timolde %40.73 ve %51.47, geraniol ise
%64.23 ve %69.28 oranında bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Thymus vulgaris, Thymus citriodorus Mystic Lemon, uçucu yağ bileşimi
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Hidroprimingin Çimlenme İndekslerine Olan Etkisi
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Mahdi Bayat¹, Hosein Nazari¹, Abdollah Hassanzadeh Gorttapeh³
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²Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Urmia/İran
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Özet
Çimlenme sorunları birçok tıbbi bitkilerde yaygın olarak görünmektedir. Kimyon tohumunda
Hardning ve Hidroprimingin çimlenme üzerine yapan etkilerinin belirlemek amacıyla bu deneme 3
tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni şeklinde Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Hardining uygulanması için tohumlar 2 aşamada 6 saat
süresince saf suda ıslatılmış olup daha sonra başta içerdiği neme kadar gölgede 24 saat süresince
kurutulmuştur. Hidropriming yönteminde tohumlar 12 saat süresince saf suda ıslatılmıştır. Kontrolde ise
hiç bir muamele uygulanmamıştır. Sonuçlar her 2 muamelenin çimlenme indekslerini olumlu
etkilediklerini göstermektedir. Bunlardan ortalama çimlenme süresi (MGT), %50 çimlenme süresi (T 50)
ve çimlenme indeksinde (Gİ) kontrole nazaran gelişme saptanmıştır. En iyi sonuç hardning
uygulamasından elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çimlenme, hardning, hidropriming, kimyon
Effect of Hardening and Hydropriming Treatments on Germination and Vigor Indexes of Cumin
Seed
Abstract
The poor germination is the main problems in cultivation of different crop especially medicinal
plants such as cumin. In order to evaluate the effects of hardening and hydro priming treatments on
germination and vigor indexes of cumin seed conducted an experiment in Department of Agronomy,
Faculty of Agriculture, Urmia University during 2014. For this purpose cumin seeds were soaked in
distilled water for 12 h (hydropriming). In the hardening treatment seeds were soaked in distilled water in
the two stages for 6 h in each soaking operation. In all treatments after the priming treated seeds re–dried
to initial moisture content under shade. Control seed lots were not treated. The results showed that hydro
priming and hardening treatments significantly improved germination and seedliong indexes such as
mean germination time (MGT), time to reach 50% germination (T50) and germination index (GI) than
control. Optimal results were obtained from hardening treatment.
Keywords: Germination, hardening, hydropriming, cumion

Giriş
Tıbbi bitkilerin kültürünün yayılması tarım ürünlerinde bir değişiklik ve gelişme meydana
getirmektedir. Bu bitkilerde gerçekleşen gelişme ekonomi açısından da önem taşımaktadır.
Fakat tıbbi bitkilerin kültüründe bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların en yaygını bu
bitkilerin tohumlarının düşük vigora sahip olduklarıdır (Bejandi ve ark., 2009). Kimyon çok
önemli ve tek yıllık bir tıbbi bitkisidir. Bu bitki tohum yoluyla kültüre alınır ve Asya’nın güney
batısında yaygın olarak görünmektedir. Bu bitkiden elde edilen ilaçların geniş kullanım alanı
sahip olmakla birlikte en çok sindirim sisteminin kuvvetlenmesinde yararlanılır (Amjad ve ark.,
2007). Bitki üretimi uzmanlarının sürekli tohum vigorunun artırılmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar
yapmaktadırlar. Böylece bitki istikrarının sağlanması ardından homojen bitki büyüme
gelişmesinin sağlanması gerçekleşmektedir. Fakat bu çalışmaların yüksek maliyeti olduğundan
dolayı araştırıcıların ekonomik ve kolay yöntemlerin bulmalarını gerektirmiştir. Bu konuda çok
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ilgi toplayan yöntemlerden biri tohum ön muamelesi veya primingdir (Basra ve ark., 2006).
Priming yöntemlerinin en yaygını Hardning ve Hidro primingdir. Bu yöntemlerde sadece saf
veya normal sudan yararlanılır. Bu yöntemlerin temeli ekimden önce tohumun su alımını
sağlayıp daha sonra kurutarak ekimi yapılır böylece tohumun metaboliki aktiviteleri kontrol
edilmiş koşullar altında gerçekleşir. Sonuçta daha iyi ve homojen çimlenme ve bitki istikrarı
gerçekleşir (Ansari ve ark., 2012). Hidroprimingde iki yöntem kullanılır, birincinde tohum direk
su içerisine konulur ve belli bir süreç suda tutulur. Bu yöntemde su hızla tohumun içine taraf
hareket eder. Bu yöntem tüm tohumlarda kullanılmamaktadır. Çünkü bazı tohum zarları ince ve
zayıf olduğundan dolayı tohumun suda tutulması tohum içreğinin dışarı çıkmasına yol açabilir,
dolaysıyla böyle koşullarda diğer yöntem kullanılır. Bu yöntemde su banyosundan yararlanılır.
Tohum nemi atmosferden yani nisbi nemden (RH) almaktadır. Fakat bu yöntemde diğer
yönteme nazaran süre daha uzun olup mantar bulaşımı ihtimali daha yüksektir (Armin ve ark.,
2010). Hardning denen başka priming yollarından biridir. Buradaki işlemler aynen hidro
priming gibi yapılır fakat ıslatma kurutma sayısı bir defadan fazladır (Basra ve ark., 2006).
Birçok çalışmalar bu yöntemin çimlenme sırasında metaboliki aktivitelerin daha iyi
gerçekleşmesine yardımcı olduğunu vurgulanmışlardır. Bu denemede kimyon tohumlarında
hidro priming ve hardningin çimlenme indekslerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni şeklinde Urmia
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Denemeden
önce tohumlar benomil ile dezenfekte edilmiştir. Hardining uygulanması için tohumlar 2
aşamada 6 saat süresince saf suda ıslatılmış olup daha sonra başta içerdiği neme kadar gölgede
24 saat süresince kurutulmuştur. Hidro priming yönteminde tohumlar 12 saat süresince saf suda
ıslatılmıştır. Kontrolde ise hiç bir muamele uygulanmamıştır. Tohumlara muamelenin uygulama
süreci bittiğinde çimlenme denemsi öncesinde 24 saat süresince gölgede kurutulmuştur. Tüm
denemde İSTA kuralları uygulanmıştır. Denemede ortalama çimlenme süresi (MGT), çimlenme
indeksi (Gİ), son çimlenme oranı ve fide vigor indeksi (SVI) değerlendirilmiştir. İstatistiki
analizler Minitab paket programıyla yapılmıştır.
Sonuç ve Tartışma
İstatistiki analiz sonuçlarına bakıldığında priming ortalama çimlenme süresi (MGT),
çimlenme indeksi (Gİ) ve %50 çimlenme süresini (T50) anlamlı şekilde etkileşmiştir. Fakat son
çimlenme oranına etki yapmamıştır. Bunun nedeni deneme sırasında tohumların çimlenme
halinde olmasından kaynaklanabilmektedir (Şekil 1).
Ortalama değerlerine bakıldığında her iki muamele ortalama çimlenme süresini (MGT)
kontrole nazaran düşürmüştür. Rakamsal olarak kontrol, hardning ve hidropriming de sırasıyla
16.92, 13.1 ve 13.6 gün tespit edilmiştir. Fakat muameleler arasında istatistiki fark
bulunmamıştır (Şekil 2).
Ortalama değerleri muamelelerin %50 çimlenme süresini (T50) istatistiki olarak anlamlı
etkilediğini göstermektedir. Öyle ki bu özellik kontrolde, hardning ve hidro priming de sırasıyla
13.2, 7.8 ve 8.4 gün olarak tespit edilmiştir. Fakat her iki muamele istatistiki olarak farklı
olmayıp aynı gurupta yer almışlardır (Şekil 3).
Çimlenme indeksi (Gİ) özelliğinin ortalama değerlerini incelediğimizde hardning ve
hidro priming anlamlı etkilemiş olup buda çimlenme hızının yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu indeks kontrol, hardning ve hidro priming için sırasıyla 0.9, 1.6 ve 1.25 olarak tespit
edilmiştir. Ayrıca hardning diğer iki muamele ile istatistiki olarak fark göstermiştir. Bu çalışma
her iki muamelelerin çimlenme indeksleri ve tohum vigorunda gelişme meydana getirdiklerini
göstermektedir. Buna rağmen bu gelişme hardning uygulamasında daha yüksektir (Şekil 4).
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Bu uygulamalar kimyon tohumunda hidratasyon dönemine kadar su alımını devam ettirir.
Bunun sonucunda biyolojik enerji seviyesi yükselerek solunum sistemi daha iyi çalışıp ve
mitokondri aktivitelerinde gelişme gerçekleşir. Ayrıca enzimi sistemde de gelişme
gerçekleşerek çimlenme indeksleri ve vigorda gelişme meydana gelmektedir.
FG %

76

FG %

74
72
70
68
Kontrol

Hardening

Hydropriming

Şekil 1. Kimyon tohumuna uygulanan ön muamelelerin son çimlenme oranına etkisinin ortalama
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Şekil 4. Kimyon tohumuna uygulanan ön muamelelerin çimlenme indeksine etkisinin ortalama değerleri
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Kimyonun Çimlenme Döneminde Kullanılan Zencefilin Mantar Bulaşımının
Azalmasına Olan Etkisi
Mehdi Tajbakhsh¹, Reza Amirnia¹–*, Mahdi Ghiyasi¹, Younes Rezaee Danesh²,
Solmaz Najafi¹, Abdollah Hassanzadeh Gorttapeh³
¹Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Urmia/İran
²Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Urmia/İran
³Urmia Tarım ve Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi, Urmia/İran
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Özet
Kimyon tarımının çimlenme döneminde meydana gelen mantar bulaşımı bu bitkinin kültüründe en
önemli sorunlardan biri olarak sayılmaktadır. Bu sorunun çözülmesi doğrultusunda yapılan bu
araştırmada zencefilin etkisi değerlendirilmiştir. Deneme Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni
şeklinde kurulmuş olup, zencefil 6 seviyede (0, 2, 4, 8, 10 ve 12 gram) 100 ml saf suda çözülerek
kullanılmıştır. Petri dişlerde konulan kimyon tohumlarının muamelelerle sulanması 12. günden itibaren
başlanmıştır. Ondan önce normal saf su ile bir gün arayla sulanmıştır. Denemede çimlenmekte olan
kimyon tohumlarında gerçekleşen mantar bulaşmasında istatistiki olarak anlamlı şekilde azalma meydana
gelmiştir. Bununla ilgili en çok etki 10 ve 12 gram zencefil pudrası kullanımından sağlanmıştır.
Denemede 12 gram zencefil kullanımı hariç diğer muameleler son çimlenme oranı, ortalama çimlenme
süresi (MGT) ve çimlenme süresi gibi çimlenme indekslerini olumlu şekilde etkilemişlerdir. 12 gram
zencefil kullanımı bu indekslerde azalmaya neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zencefil, mantar bulaşımı, çimlenme, kimyon
Impact Assessment of Ginger Assessment of Ginger Extract on Reducing Fungal Contamination of
Cumin Seed
Abstract
Seed rot caused by fungal contamination is the main problems of cumin production. In order to
impact assessment of ginger extract on reducing fungal contamination of cumin seed an experiment was
performed in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia university, Iran during 2014.
Evaluated treatments were 2, 4, 8, 10 and 12 g of powdered ginger in 100 ml of distilled water. Seeds
containing petri dishes were irrigated by extract of ginger in these extracts once every two days to 12
days. The results revealed ginger extract significantly was leads to reduction of fungal infection in the
cumin seed during the germination process. Most anti–fungal effects were obtained 10 and 12 g ginger
extracts. Evaluated concentrations of ginger (except 12 g) were not any negative effects on germination
characters of cumin assessment indicators were final germination percentage, mean germination (MGT)
and germination index (GI).
Keywords: Ginger, fungal infection, germination, cumin

Giriş
Günümüzde kimyasal ilaçların sınırsız kullanımı büyük sorunlara yol açmaktadır. Örneği
biyolojiki dengenin bozulması, gıda maddelerin toksiki olması, biyo çeşitliliğin düşmesi vb. Son
yıllarda araştırıcılar kimyasal ilaçlara alternatif olarak biyolojik ilaçların kullanımını
önermişlerdir. Bu ilaçların üretiminde tıbbi bitkilerin daha önemli olduğu vurgulanmıştır
(Branauskiene ve ark., 2003; Imelouane ve ark., 2009). Bu bitkilerde bulunan sekonder
metabolitler ve değişik organlarından hazırlanan uçucu yağlar ve bitki özleri tek başına veya
başka biyolojik maddelerin karışımıyla bakteriler ve mantarlar gibi mikro organizmalar üzerine
toksiki etki yapmaktadırlar (Zwimity ve Ahmed, 2005). Zencefil (Zingiber officinalis L.)
kullanılan bu bitkilerden biri olarak bilinmektedir (Hudaib ve ark., 2003). Bu bitkinin etken
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maddesi kökte toplanmakta olup farklı bileşimlerden oluşmaktadır. Etken madde ekolojik
koşullar ve türü göre kökün %1–3 ağırlığını oluşturmaktadır. Momeni ve Zamanzad (2009)
yaptıkları bir çalışmada zencefil özünün Candida albicans mantarına karşı olduğunu
saptamışlardır. Benzer çalışmalar Supreetha ve ark. (2011) tarafından yapılmış olup aynı
sonuçları tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı çimlenmekte olan kimyon tohumlarında
zencefil özü kullanarak mantar bulaşımın azalmasını belirlemektedir.
Materyal ve Yöntem
Deneme Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında
yapılmıştır. Deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni şeklinde kurulmuş olup,
zencefil 6 seviyede (0, 2, 4, 8, 10 ve 12 gram) 100 ml saf suda çözülerek 24 saat süresince
şekere konulup daha sonra süzülüp ve bitki özü elde edilerek kullanılmıştır. Petri dişlerde
konulan kimyon tohumlarının muamelelerle sulanması 12. günden itibaren çimlenme ile beraber
3 ml miktarla başlanmıştır. Ondan önce normal saf su ile bir gün arayla sulanmıştır. Tüm
işlemler ista kurallarına uyarak yapılmıştır. Denemede son çimlenme oranı, ortalama çimlenme
süresi (MGT) ve çimlenme indeksi (Gİ) ve mantar bulaşımı oranı her gün sayılarak
saptanmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmana sonucu çimlenmekte olan kimyon tohumlarına zencefil özünün 2, 4, 8 ve 10
gram 100 ml suda sulanması çimlenme ve tohum vigoru üzerine anlamlı etki yapmamıştır. Öyle
ki son çimlenme oranı, MGT ve Gİ kontrolle istatistiki fark göstermemiştir. Fakat zencefil
miktarının 12 grama arttığı zaman tüm çimlenme indeksleri kontrolle istatistiki anlamlı fark
göstermişlerdir (Şekil 1–3).
Mantar bulaşımı oranı ise 2 ve 4 gram zencefil pudrasının 100 ml suda çözülmesi ve
kullanımıyla istatistiki olarak anlamlı olmasa da bulaşım oranın oranında azalma tespit
edilmiştir. Buna rağmen 8, 10 ve 12 gram zencefil kullandığımızda mantar bulaşımı oranındaki
azalma istatistiki olarak da anlamlı çıkmıştır. 10 ve 12 gram zencefil kullanımında mantar
bulaşımında sırasıyla 0.66 ve 0.55 olup en çok düşüş görünmüştür.
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Şekil 4. Farklı zencefil özü miktarının mantar bulaşımı oranı etkisinin ortalama değerleri
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Hidropriming Yapılmış Olan Kimyon Tohumlarında Kurutma ve Kurutma
Yöntemlerinin Çimlenme İndeksleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
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Özet
Hidroprim olmuş kimyon tohumlarında kurutmama ve kurutma yöntemlerinin çimlenme
indekslerine olan etkisinin belirlenmesi için bir deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni
şeklinde Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır.
Denemede kimyon tohumları 12 saat süresince saf suda tutularak ön muamele uygulanmıştır. Kurutma
yöntemleri olarak 5 seviyede (gölgede, kurutma makinesinde ve 35°C, NaCl mücaviretinde ve
kurumama) 24 saat süresince uygulanmıştır. Sonuçlar gölgede ve NaCl mücaviretinde kurutma
yöntemleri diğer yöntemlere nazaran çimlenme indekslerini istatistiki olarak anlamlı ve olumlu
etkilediklerini göstermiştir. Daha sonra kurutmama yönteminden en iyi sonuç alınmış olup, en düşük
çimlenme indeksleri 35°C kurutmada saptanmıştır. Bu denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi,
ortalama çimlenme süresi ve anormal çim oranı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyon, çimlenme, hidropriming, kurutma yöntemleri
Compare the Effects of Drying, Dehydration Methods and Non–drying of Hydroprimed Cumin
Seeds on its Germination Indexes
Abstract
In order to compare the effects of drying, dehydration methods and non–drying of hydroprimed
cumin seeds on germination indexes an experiment was conducted in Department of Agronomy, Faculty
of Agriculture, Urmia University, Iran during 2014. The cumin seeds were treated with distilled water for
12 h under laboratory conditions. The studied samples were consisted control (non–treated seeds), air
drying in the shade, drying in an oven at 35°C, drying in the vicinity of NaCl for 24 h and non–
dehydration of seed after hydropriming treatment. The results showed that germination indexes in the air
dried and drying in adjacent of NaCl treatments were significantly improved than other treatments. After
these, non–drying of seeds after hydro priming had the optimum germination and vigor indices. Seed
drying in oven at 35°C resulted in a significantly wake of the cumin seed germination. In this treatment,
germination indexes were even weaker than the control.
Keywords: Cumin, germination, hydropriming, drying methods

Giriş
Bitki yetiştirmesinde çimlenme ve fide istikrarının önemli oldukları vurgulanmıştır. Bu
özellikler sonuçta verimi etkilemektedirler. Sağlam bir çim ve fide istikrarı hem bitkinin doğal
kaynaklardan yeterince yararlanmasını sağlar hem de bitkini tuzluluk kuraklık gibi stresler
karşısında daha dayanaklı olmasını sağlar (Behtari, 2010). Uygun bir çimlenme ve iyi bir vigor
için priming önerilen bir yöntem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu yöntemlerin içerisinde
hidropriming en kolay ve etkili bir yöntem olduğu vurgulanmıştır. Hidroprimingde tohum
yatağına konulmadan farklı süre içerisinde su içinde tutulur böylece su alımı kontrollü şekilde
gerçekleşerek çimlenme prosesi gelişir (Armin ve ark., 2010). Diğer priming yöntemleri gibi
hidroprimingde de su alımı radikal çıkışından önce yapılmaktadır (Azooz, 2009; Bejandi ve
ark., 2009). Bazı araştırıcılar hidroprimingden hemen sonra tohumun ekimi kurutmaya nazaran
daha uygun sonuçlar vereceğinin kanaatındadırlar. Fakat bazı araştırıcılar da hidroprimingden
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sonra tohumun kurutulması vigor üzerini olumlu etki yapabileceğini vurgulamışlardır. Bu
durumda tohumun mantar tarafından hasarlanmasında önlenmektedir (Basra ve ark., 2006). Bu
denemenin amacı hidroprim olunmuş tohumlarda kurutma, kurutma yöntemleri ve
kurutmamanın çimlenme ve fide büyümesi üzerine olan etkisinin belirlenmesidir.
Materyal ve Yöntem
Bu deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni şeklinde Urmia
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Denemede
kimyon tohumları 12 saat süresince saf suda tutularak ön muamele uygulanmıştır. Kurutma
yöntemleri olarak 5 seviyede (gölgede, kurutma makinesinde ve 35°C, NaCl mücaviretinde ve
kurumama) 24 saat süresince uygulanmıştır. Denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi,
ortalama çimlenme süresi ve anormal çim oranı değerlendirilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Varyans analizi sonucunda uygulanan muameleler çimlenme özelliklerini istatistiki
olarak anlamlı etkilemişlerdir. Ortalama değerleri 35°C’de kurutma haricinde tüm
muamelelerde çimlenmede fark bulunmadığını göstermektedir (Şekil 1).
Ortalama çimlenme süresinin ortalama değerlerine bakıldığında en yüksek miktar avende
kurutma yönteminden elde edilmiştir. Açık havada, NaCl kenarında ve kurutulmamış
tohumlarda bu özellik aynı bulunup ve kontrolden daha düşük çıkmıştır (Şekil 2).
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Şekil 1. Kurutma yöntemlerinin son çimlenme üzerine olan etkisi
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Şekil 2. Kurutma yöntemlerinin ortalama çimlenme süresi üzerine olan etkisi

Ortalama değerlere bakıldığında en yüksek çimlenme indeksi 2.1 ile açık hava
kurutmadan sağlanmış olup diğer muamelelerle istatistiki olarak farklılıklar göstermektedir. En
düşük indeks ise 0.89 ile avende 35°C kurutmaktan sağlanmıştır (Şekil 3).
En yüksek anormal çimlenme oranı tohumun avende kurutmasından gerçekleşmiştir. En
düşük miktar ise açık havada ve NaCl kenarında kurutmaktan sağlanmış olup istatistiki olarak
ikisinin arasında fark bulunmamıştır. Anormal çim oranı prim edilmiş tohumlarda kontrolle aynı
bulunmuştur (Şekil 4).
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Bu denemenin sonucu tohumun açık havada ve NaCl kenarında kurtulması çimlenme
indekslerinin gelişmesine neden olduğunu göstermektedir. Hâlbuki 35°C avende kurutma
çimlenmede gelişme sağlamamasının yanında vigor indekslerinde de düşüş meydana
getirmektedir.
3

GI
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0
Kontrol

Air Drying Drying at 35° Drying with Non-drying
C
NaCl

Şekil 3. Kurutma yöntemlerinin çimlenme indeksi üzerine olan etkisi
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Şekil 4. Kurutma yöntemlerinin anormal çimlenme üzerine olan etkisi
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Özet
Besin elementi olan nano demirin ekimden önce kimyon tohumuna ön muamele olarak
uygulanması etkisinin belirlenmesi bu çalışmada amaçlanmamıştır. Deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf
Parseller Deneme Deseni şeklinde Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014
yılında yapılmıştır. Çalışmada nano demir pudrası 0, 0.5, 1, 1.5 ve %2 yoğunluğunda kullanılmıştır.
Kimyon tohumları hazırlanan nano demir emülsiyonlarında 12 saat süresince ıslatılmıştır. Sonuçlar tüm
nano demir muamelelerin kontrole nazaran çimlenme indekslerini olumlu etkilediklerini göstermektedir.
Örneği %50 çimlenme süresi (T50), ortalama çimlenme süresi (MGT), çimlenme indeksi (GI) ve fide
vigor indeksinde (SVI) gelişme saptanmıştır. En hızlı çimlenme ve yüksek vigor %1.5 ve %2 nano
demirin uygulanmasından elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nano demir, kimyon, çimlenme, ön muamele
Effect of Seed Priming with Nano Fe on Germination and Vigor of Cumin Seed
Abstract
In order to study the effect of seed priming with nano Fe on germination and vigor of cumin seeds
an experiment was arranged in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia university, Iran
during 2014. Assessed treatments were 0.5, 1, 1.5 and 2% of nano Fe. The seed samples primed in
uniform emulsions of these concentrations of nano Fe. The results indicated that pre–sowing seed
treatment with all concentrations of nano Fe were enhanced time to reach 50% germination (T50), mean
germination time (MGT), germination index (GI) and seedling vigor index (SVI). Amoung the studied
treatments vigorous and faster germination than other treatments was recorded from 1.5% and 2%
concentrations of nano Fe These treatments were not significantly different from each other.
Keywords: Nano Fe, cumin, germination, seed priming

Giriş
Kimyon önemli tıbbi ve baharat bitkilerden biridir. Günümüzde ticari açıdan çok önem
taşıyan kimyonuna istek yükselmektedir. Diğer tıbbi bitkilerde olduğu gibi kimyonda da geç
çimlenme ve zayıf fide istikrarı bu bitkinin tarımında önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu
durum da ürünün miktarı ve kalitesini düşürmektedir (Faroog ve ark., 2012). Çimlenme
gelişmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en kolay ve en ekonomisi priming
veya ön muameledir (Gallaer ve ark., 2001). Primingin çeşitli yöntemleri kullanılmaktadır.
Bunların birisi besin elementlerinden yararlanmaktadır. Bu yöntemde tohum besin elementinden
oluşan çözelti veya emülsiyon içinde tutulmaktadır. Bu süreç sonunda tohum ilk durumuna
yakın bir şekilde olmak üzere kurutulur. Böylece çimlenmekte olan tohumdan su alımı radikal
çıkışında önce gerçekleşir (Ghiyasi ve ark., 2012). Aynı zamanda besin elementleri de
çimlenme ve ya büyümenin ilk aşamasında tohumun içerisine girip fide tarafından kullanılır
(Ghiyasi ve ark., 2008). Son zamanlarda nano elementlerin kullanımı farklı biyoloji dallarında
yaygın olmaktadır. Tohum priminginde de bu maddelerin kullanımı tohum sektörü bilim
adamlarının ilgisini çekmektedir (Gallaer ve ark., 2001). Nano demir oksidinin kullanımı Nitrat
Redoktaz enziminin aktivitesini çoğaltarak kök büyümesini arttırır ve yer fıstığı, domates ve
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kekik gibi birçok bitkilerde fotosentez hızını yükseltmiştir (S. Giri ve F. Schillinger, 2003). Bu
denemin amacı ekimden önce kimyon tohumuna uygulanan nano demir priminginin çimlenme
ve fide büyümesi üzerine olan etkisini belirlemektir.
Materyal ve Yöntem
Bu deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller Deneme Deseni şeklinde Urmia
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümün laboratuvarında 2014 yılında yapılmıştır.
Denemede kullanılan tohum yöresel bir tohum olarak çiftçiler tarafından kullanılmaktadır.
Denemede kullanılan muamele nano demir emülsiyonunun farklı yoğunluğu (kontrol, %0.5, 1,
1.5 ve 2) emülsiyonlarda homojenliğin sağlanması için uygulama süresince petriler şeyker
üzerinde tutulmuştur. Tohumlara muamelelerin uygulandığından sonra ilk nem oranına
yetişebilmek için 24 saat süresince gölgede kurutulmuştur. Denemede çimlenme ve fide
büyümesinin değerlendirmesi İSTA kurallarına uyarak yapılmıştır. Denemede %50 çimlenme
süresi (T50), son çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi (MGT), çimlenme indeksi (GI) ve
fide vigor indeksinde (SVI) özellikleri değerlendirilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Deneme sonucunda çimlenme oranı istatistiki olarak kontrol ile fark göstermemiştir.
Buda muamelelerin bu özellik üzerine etki yapmadığını göstermektedir (Şekil 1).
Ortalama çimlenme süresi (MGT) özelliği ortalama değerlerine bakıldığında istatistiki
olarak anlamlı bir şekilde muameleler den etkilenmiştir. Öyle ki tüm yoğunluklarda kontrole
nazaran bu süre kısalmıştır. Buna rağmen en çok çimlenme süresi düşüşü %1.5 ve %2 nano
demir kullanımıyla gerçekleşmiştir (Şekil 2).
%50 çimlenme süresi (T50) ortalama değerleri incelediğimizde sadece %0.5 nano demir
kullanımı istatistiki olarak kontrol ile fark görünmemiştir (Şekil 3).
Çimlenme indeksi (Gİ) ortalama değerlere bakıldığında tüm muameleler istatistiki olarak
kontrol ile farklılıklar göstermektedir (Şekil 4).
Fide vigor indeksinde (SVI) ortalama değerleri incelediğimizde tüm muameleler
yoğunlukları bu indeksin yükselmesine neden olmuşlardır. En yüksek değer 392 ile %2 nano
demir kullanımında gerçekleşmiştir (Şekil 5).
Fide vigor indeksi fide uzunluğu ile son çimlenme oranının çarpısıyla elde edilir. Öte
yandan muamelelerin uygulaması ile son çimlenme oranında fark görünmediğinden dolayı
ekimden önce tohum muamelesi fide büyümesine neden olmuştur. Sonuç olarak bu deneme
ekimden önce yapılan nano demir priminginin %1.5 ve %2 yoğunlukları çimlenme
indekslerinin ve vigor gelişmesine neden olmuştur.
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Şekil 1. Farklı nano demir emülsiyonların kimyon tohumunda son çimlenme oranına etkisinin ortalama
değerleri
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Şekil 2. Farklı nano demir emülsiyonların kimyon tohumunda ortalama çimlenme süresine etkisinin
ortalama değerleri
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Şekil 3. Farklı nano demir emülsiyonların kimyon tohumunda çimlenme hızına etkisinin ortalama
değerleri
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Şekil 4. Farklı nano demir emülsiyonların kimyon tohumunda çimlenme indeksine etkisinin ortalama
değerleri
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Şekil 5. Farklı nano demir emülsiyonların kimyon tohumunda fide vigor indeksine etkisinin ortalama
değerleri
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Özet
Bu denemede Urmia ekolojik koşullarında en iyi ekotip ve korm ağırlığı seçimi amaçlanmıştır.
Denemede 6 safran ekotipi (Mashahd, torbat jam, Torbat heydariyyeh, Gonabad, Birjand ve Ghayen) ve 4
korm ağırlığı (6, 8, 10 ve 12 gram) kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Bloklar Deneme Deseni şeklinde 3
tekrarda Urmia Universitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2012–2013 yıllarında yapılmıştır.
Varyans analizi sonuçları tüm özelliklerde korm ağırlığı ve ekotipler arasında istatistiki olarak anlamlı
farklılıkların bulunduğunu göstermiştir. Fakat bu ikisinin entraksyonu istatistiki açıdan farklılık
göstermemiştir. Ana korm ağırlığı arttıkça tüm ekotiplerde verim ve verim komponentlerinde artış
meydana gelmiştir. Ortalama değerleri Torbat Heydariyyeh ekotipinin verim ve diğer özellikler açısından
en iyi ekotip oluğunu göstermektedir. Regresiyon analizi sonucu çiçek sayısı, yavru korm kuru ağırlığı ve
sayısı ve yaparak sayısının verim üzerinde en etkilili özellikler olduklarını göstermiştişr. Bu denemenin
sonucuna göre 10 gram üzeri korm ağırlığının seçimi en çok safran verimine neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Safran ekotipi, regresyon analizi, agronomik özellikler, ana korm ağırlığı
Selection of the Best Saffron Ecotype and Maternal Corm Weight at Urmia Climate
Abstract
to select the best saffron ecotype (Mashhad, Torbat Jam, Torbat Heydarieh, Gonabad, Birjand and
Ghaen) and maternal corm weight (6, 8, 10 and 12 g) at Urmia’s climatic, a factorial experiment based on
randomized complete block design was carried out at Urmia University’s research farm in 2012–13.
Results showed that there were extremely significant differences between saffron ecotypes and maternal
corm weights in terms of all studied traits. As notable point, there weren’t showed any significant
differences between interaction effects of saffron ecotype and maternal corm weight, thus the saffron
yield and the yield components will increase in all ecotypes by selecting bigger maternal corm weight. So
we concluded that the maternal corm weight trait as compared to the saffron ecotype trait have a more
important role in saffron commercial production. The results of means comparison showed that ecotypes
Torbat Heydarieh and Mashhad were the most appropriate saffron ecotypes at the Urmia climate. The
results of regression analysis identified that traits flower number, dry weight of daughter corm, daughter
corm number and leaf number were the most effective traits on increasing the saffron yield. In total,
according to the results of this study it can be concluded that the selection of bigger corms (greater than
10 grams) we can significantly increase the saffron yield.
Keywords: Agronomic traits, maternal corm weight, regression analysis, saffron ecotypes

Introduction
Saffron is a perennial herbaceous plant and is often grown in countries with dry climates.
More than 90 percent of the world’s saffron is produced in Iran (Mohammad–Abadi, et al,
2006). This plant due to its low water needs, creating jobs during unemployment farmers and
sufficient income have a particular importance between all the crop plants (Nehvi, et al, 2008).
on the other hand, saffron is widely used in traditional medicine and is among the most
expensive and valuable spices in the world (Sepaskhah and Yarami, 2009). Siracusa et al.,
(2010) stated that traits dry saffron yield and flower number influenced by environmental
conditions strongly. Also, Ehsanzadeh et al., (2004) reported significant differences between 10
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saffron ecotypes in respect of agronomical aspects. Omidbaigi (2005) stated that the production
of bigger saffron corms is one of the most agronomical goals of saffron farms, he believed that
the bigger saffron corms can product more flowers and daughter corms and subsequently
increase dry saffron yield especially in coming years.
Materials and Methods
to select the best saffron ecotype (Mashhad, Torbat Jam, Torbat Heydarieh, Gonabad,
Birjand and Ghaen) and maternal corm weight (6, 8, 10 and 12 g) at Urmia’s climatic, a
factorial experiment based on randomized complete block design was carried out at Urmia
University’s research farm in 2012–13. After preparing the field in April, 75 kg ha–1 pure
nitrogen, 75 kg ha–1 pure phosphorous, 50 kg ha–1 pure potassium were used. Each plot
contained 8 culture lines with 3 meter length and 25 cm distances from another line (the plot
area was 6 m²). Corm distances on lines were 8 cm and 15 cm depth (density was 50 corms m²).
Data were collected on the following characters in each plot: Dry Stigma Yield (kg/ha) (DSY),
Flower Number (FN), Stigma Length (cm) (SL), Leaf Number (LN), Leaf Length (cm) (LL),
Daughter Corm Number (DCN), Fresh Weight of Daughter Corm (mg) (FWDC), Dry Weight of
Daughter Corm (mg) (DWDC), Biomass (BIO) and Harvest Index (HI). Data was treated by
analysis of variance using the SAS version 9.12 statistical software.
Results and Discussion
Analysis of variance (Table 1) showed that there were significant differences between
saffron ecotypes in terms of all studied traits, this result clarified that studied saffron ecotypes
had extremely genetic diversity and it be able us to select the most appropriate ecotype to the
climatic conditions of Urmia. The results also showed that the different weights of the maternal
corms had significantly differences in terms of all agronomical traits. This result emphasized
that the attention to weight of maternal saffron corm for developing a new saffron farm have a
very important role. on the other hand, the results of variance analysis showed that the
interaction effects between different saffron ecotypes×weight of maternal corms had not
significant differences for most traits, therefore it can be concluded that the weights of maternal
corm had the same impacts in different saffron ecotypes.
The results of mean comparison (Figure 1) showed that ecotypes Torbat–Heydarieh and
Mashhad were as the best saffron ecotypes in the weather conditions of Urmia. While ecotypes
Ghayen and Gonabad did not thrive and were considered the most inappropriate ecotypes in
Urmia region. In this study, saffron ecotypes were collected from regions with different climatic
characteristics, so the observed differences between the ecotypes were related to the different
climatic characteristics. with the evaluation of the meteorological data, it was found that the
climatic characteristics of the Urmia region had the most similarity to the climate characteristics
of Mashhad and Torbat–Heydarih regions and had the lowest similarity to the climate
characteristics of Torbat–Jam, Birjand, Ghaen and Gonabad regions. In total, it can conclude
that for establishing a new saffron farm, considering the climate characteristics of the region is
very important and plays an effective role in the improvement of the saffron yield. Maggi et al.,
(2011) pointed out that climate and environmental conditions such as temperature, soil and
water significantly impact on the quality and quantity of saffron. However Anastasaki et al.,
(2010) in a study on 250 saffron ecotypes reported highly significant differences between
ecotypes.
The results of the mean comparison of maternal corm weight are shown in Figure 2. The
results emphasized that the importance of maternal corm weight on improving saffron flowering
and yield, was much more significance than saffron ecotype effects. As mentioned above,
increasing the maternal corm weight from 6 to 12 grams produced a corresponding significant
increase all studied traits. These results showed that corms of 12 grams not only had more
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flower buds, but that this corm size increased the saffron yield in the first year directly.
Additionally, because of their ability to produce more daughter corms with higher weight, the
saffron yield was able to increase dramatically in the coming years. In summary, it can be
advised that saffron corms 10 grams and above are most suitable for establishing a new farm,
while corms 6 grams and smaller are not recommended for use. Mollafilabi (2004) pointed out
that planting corms above 3 cm diameter with an approximate weight of 10 g produced the
highest yields. on the other hand, Molina et al., (2004) stated that there is an increase in the
number of flowers per corm when larger corms are used at planting. Renau–Morata et al.,
(2012) conclude that maternal corm weight determines if the corm will flower or not, given that
if the corm does not reach a certain weight, it only produces leaves.
Table 1. Variance analysis of traits of different saffron ecotypes
S.O.V.

DF

R
MCS
SE
SE*MCS
E
CV%

2
3
5
15
46
–

MS
DSY
FN
SL
LN
LL
DCN
FWDC DWDC
Bio
0.02**
0.35 0.82**
0.13
1.85
0.15
0.61
0.15 194.6**
1.12** 338.7*** 0.57** 31.47** 127.04** 10.36** 489.81** 80.19** 1696.2**
0.36** 16.59** 0.91** 3.17** 118.37** 2.77** 52.63** 7.03** 4505.9**
0.01
0.01 0.02
0.03
1.03
0.03
1.75
0.30*
42.1
0.01
0.17 0.06
0.16
2.58
0.06
0.96
0.14
25.9
7.10
2.90 6.90
8.10
8.10
9.90
7.40
7.20
4.1

HI
0.05
0.36**
2.74**
0.13**
0.04
5.20

Abbreviations: MS (means of square); DF (degree of freedom); DSY (dry saffron yield); FN (flower
number); SL (stigma length); LN (leaf number); LL (leaf length); DCN (daughter corm number); FWDC
(fresh weight of daughter corm); DWDC (dry weight of daughter corm); Bio (biomass); HI (harvest
index); R (replication); SE (saffron ecotype); MCS (maternal corm weight); E (error); CV (coefficient of
variance).
**: Significancy in 0.01 level, *: Significancy in 0.05 level
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Stepwise regression
In order to determine the most influential traits on the dry saffron yield, stepwise
regression was used. In this method, the dry saffron yield as the dependent variable and the
other traits as independent variables were considered. The stepwise regression results (Table 3)
showed that traits flowers number (FN), dry weight of daughter corm (DWDC), number of
daughter corm (NDC) and leaf number (LN) entered the model regression and were able to
justify the greatest changes of dried saffron yield (92%). Finally, we can conclude that the most
effective traits in increasing dry saffron yield were traits dry weight of daughter corm (DWDC)
and number of daughter corm (NDC). These traits not only increase saffron yield in the first
year but also by producing more daughter corms and bigger corms will increase saffron yield in
the coming years, exponentially. Tourhan et al. (2007) stated that the quality of saffron corms
and cultivated density play a crucial role in the successful establishment of new saffron farms.
In total, the regression model of dry saffron yield is as follows:
DSY = 0.37(FN) + 0.71(DWDC) + 0.27(DCN)–0.34(LN)
Table 3. Regression coefficients of saffron yield using stepwise method
Model
Intercept
FN
DWDC
DCN
LN

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
–0.33
0.06
0.12
0.03
0.005
0.01
0.002
0.01
–0.007
0.03

Unstandardized Coefficients
Beta
0.37
0.71
0.27
–0.34

t

R2

Durbin Watson

0.92

1.2

–5.9 **
4.12 **
5.77 **
4.12 **
–2.72 **

Conclusions
The results of this study showed that there were significant differences between saffron
ecotypes in respect of all studied traits and ecotypes Torbat–Heydarieh and Mashhad
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recommended as the most compatible saffron ecotypes at the Urmia climate conditions. The
results also showed that with increasing maternal corm weight (from 6 to 12 grams), not only
dry saffron yield increased in the first year, but also it improved the yield components and
consequently will increase dry saffron yield in the future years extremely. In this study, it
identified that the most effective traits in increasing the dry saffron yield were traits corm
weight and corm number. Anyway according to this study, finally we have concluded that for
establishing new saffron farms, it is better to pay attention to corm quality and climate
accordance between the regions have produced mother corms and the region will be established
new farm.
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Eskilenmiş ve Eskilenmemiş Kimyon Tohumlarının Çimlenme ve Anormal
Çim Oranına KCl ile Primingin Etkisinin Belirlenmesi
Mehdi Tajbakhsh¹, Reza Amirnia¹–*, Mahdi Ghiyasi¹, Younes Rezaee Danesh²,
Solmaz Najafi¹, Mahdi Bayat¹
¹Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Urmia/İran
²Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Urmia/İran
*ramirnia@gmail.com
Özet
Tüm kültür bitkilerde özellikle tıbbi bitkilerde çimlenmeyi geliştirme amacıyla kullanılan
muameleler önemli bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda kimyon tohumlarında %2 KCl ile primingin
çimlenme indeksleri ve anormal çimlerin belirlenmesi için bu deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Parseller
Deneme Deseni şeklinde Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında
yapılmıştır. Denemede eskilenmiş ve yeni kimyon tohmları 12 saat süresince çözülmüş KCl içersinde
tutulup daha sonra çıkarılarak kurutulmuştur. Şahit tohumlar ise hiç bir muameleye tabii tutulmamıştır.
Sunuçlara bakıldığında fide büyümesi ve %50 çimlenme süresi (T 50), ortalama çimlenme sürei (MGT),
çimlenme indeksi (GI) ve fide vigor indeksi (SVI) gibi çimlenme indekslerinde gelişme meydana
gelmiştir. Ayrıca priming nedenyle anormal çim oranında azalma tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyon, çimlenme, KCL, eskilenmiş tohum
Effect of Seed Priming with KCL on Germination, Seedling Growth and Abnormality of
Deteriorating and Non Deteriorate Seeds of Cumin
Abstract
In order to evaluate the effect of seed priming with KCL on germination, seedling growth and
abnormality of deteriorating on deteriorate seeds of cumin conducted an experiment in Departement of
Agronom, Faculty of Agriculture, Urmia university, Iran during 2014. For this purpose aged and non aged
seeds were treated with 2% KCl solutions for 12 h. After this, the seeds were re–dried to reach initial
moisture content under the shade or 24 h. Control seed lots were not treated. The results showed that in
the two seed samples (especially deteriorating seeds) seed priming improved germination and seedling
growth indexes. These indexes were included time to reach 50% germination (T50), mean germination
time (MGT), germination index (GI), seedling vigor index (SVI) and abnormal seedling percentage.
Keywords: Cumin, germination, KCL, deteriorated seed

Introduction
Uniform and vigorous germination are an important part of crop production. This applies
is more consequential to plants that are slow germination. Various factors such as mother plant
conditions, the ecological status of farm, seed storage conditions after harvesting, etc. are
influenced on seed vigor. Seed aging is also a major factor that affected vigor of seeds. Aging is
a physiological process caused by damage to the cellular system, metabolic reactions, RNA and
DNA, etc. (Ashraf et al., 2003; Clark et al., 2001).
Unfortunately, many traditional farmers due to improper storage of seeds provide context
for aging of their seeds (Copeland and Macdonald, 1995). Hence, their cultivation becomes
having trouble with the beginning of the growth season. This leads to slowing the establishment,
non–uniform of germination and finally causing to reduction of quantity and quality of yield.
The seed deterioration can lead to increased abnormal seedling percentage. This occurs
due to various factors such as accumulation of respiratory toxic material, chromosomal disorder,
etc (Beckman et al., 1993).
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Pre–sowing seed treatment techniques that are called seed priming set of procedures is
cheap, efficient and effective in improving vigor, especially in aged seeds. Seed priming was
defined as pre–sowing treatments in water or in an osmotic solution that allows the seed to
imbibe water to proceed to the first stage of germination, but prevents radicle protrusion through
the seed coat. Priming is the enhancement of physiological and biochemical events in seeds
during suspension of germination by low osmotic potential and negligible matric potential of the
imbibing medium. Salts or non–penetrating organic solutes in liquid medium
(osmoconditioning) or matrix solutions (matriconditioning) are used to establish equilibrium
water potential between seed and the osmotic medium needed for conditioning. Osmopriming is
most widely used type of seed priming in which seeds are soaked in aerated low water potential
solutions. Examples of such osmotica used include KNO3, K3PO4, KH2PO4, MgSO4, NaCl,
PEG, manitol and KCL (Ashraf and Rauf, 2001).
The aim of this study was to investigate effects of seed priming with KCL on
germination, seedling growth and abnormality of deteriorating and non deteriorate seeds of
cumin.
Materials and Methods
This study was conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia
University, Iran during 2014.
This study was conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia
University, Iran during 2014. A completely randomized design (CRD) with three replications
was used. Studied treatments were seed priming of aged and non aged cumin seeds with 20%
KCL for 12 h. The deteriorated seed sample was prepared by placing the seeds in saturated
water vapor (RH=100%) at 40°C for 72 h. Germination and seedling growth tests were
performed in conformity with the laws of ISTA. Evaluated characteristics were: time to reach
50% germination (T50), mean germination time (MGT), germination index (GI), seedling vigor
index (SVI), final germination percentage and percentage of abnormal seedling. For statistical
analysis and drawing, figures were used SAS and Excel software.
Results and Discussion
The results showed that the effects of seed priming and aging level on all the studied
parameters were significant (p≥0.01).
The mean comparison results of this experiment shown in Fig 1 and Fig 2. In the aged
primied seeds final germination percentage, SVI, T50, MGT, GI and the abnormal seedling
percentage were 58%, 253, 12.9 day, 14.1 day, 0.74 and 3.3% respectively. The values of these
characteristics in the untreated deteriorated seeds were 51%, 198, 14.1 day, 17.3 day, 0.58 and
4.6 respectively.
These results were clearly shown that seed treatment with 2% KCL improved
germination and vigor indexes. Interestingly, the percentage of abnormal seedling was
significantly reduced under the influence of seed priming. It seems that these results was arising
from occurring of repair reactions and replacement of damaged parts of vital macromolecules
such as DNA.
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Fig 1. The effect of seed priming with 2% KCl on T50, MGT, GI and abnormal seedling percentage of
age and non aged seeds of cumin.
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Fig 2. The effect of seed priming with 2% KCl on final germination percentage (FG%) and SVI of age
and non aged seeds of cumin.

References
Ashraf, M. and H. Rauf, 2001. Inducing Salt Tolerance in Maize (Zea mays L.) Through Seed
Priming with Chloride Salts: Growth and İon Transport At Early Growth Stages. Acta.
Physi. Plant. 23:407–414
Ashraf, M., A. Kausar and M. Yasin, 2003. Alleviation of Salt Stress in Pearl Millet
(Pennisetum glaucum L.) Through Seed Treatments. J. Agron., 23:227–234
Beckman, J. J., L. E. Moser, K. Kubik and S. S. Waller, 1993. Big Bluestm and Switch Grass
Establishment As İnfluenced by Seed Priming. Agron. J., 85:119–202. 96:321–329
Clark, L. J., W. R. Whalley, J. Ellis, K. Dent, H. R. Rowse, W. F. Savage, F. S. Murungu and C.
Chiduza, 2001. on–Farm Seed Priming in Maize: A Physiological Evaluation. Seven
Eastern and Southern Africa Regional Maize Conference. 11th–15th February. 268–273
Copeland, L. and M. B. Macdonald, 1995. Principles of Seed Science and Technology. New
Yourk, Chaman and Hall. 321

544

Çeşitli Gübre ve Farklı Hasat Zamanının Nane Üzerine Olan Etkisi
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Özet
Bu denemede farklı kaynaklı gübrelerin ve hasat zamanın Nane üzerine olan etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Deneme Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde ve 2013 yılında
yapılmıştır. Denemede gübre 5 seviyede (kimyasal gübre, ahır gübre, biyolojik gübre, ahır gübre ve
biyolojik gübre karışımı ve kontrol) hasat zamanı ise 3 seviyede (çiçeklenme öncesi çiçeklenme zamanı
ve çiçeklenmeden sonra) şeklinde uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda muameleler arasında
istatistiki olarak anlamlı farklılıklar meydana gelmiştir. Ortalama değerlerin incelenmesi muamelelerin
yeşil bitki ağırlığı, yeşil yaprak ağırlığı, kuru yaprak ağırlığı ve kuru kök ağırlığı özelliklerini istatistiki
olarak anlamlı şekilde etkilediğini ve farklılıkların meydana getirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak
biyolojik gübrenin uygulanması ve çiçeklenmeden sonra yapılan hasatta bu özelliklerde en yüksek
değerler ve kontrolde ise en düşük değerler saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nane, biyolojik gübre, kuru ağırlık, kök ağırlığı
Response Morphological Traits of Peppermint (Mentha piperita) to Biological Fertilizer and
Different Harvest Times
Abstract
to evaluate the effect of biofertilizers on some properties of Peppermint an experiment was done as
a factorial based on randomized complete block design at Department of Agronomy Faculty of
Agriculture, University of Urmia. The treatments consisted of five levels of fertilizer (chemical fertilizer,
manure, bio fertilizer, manure combined with biological and control) and harvested at three levels (pre–
flowering, flowering and post–flowering). Analysis of variance of the data showed a statically significant
difference between the treatments used in these Experiments there. on the other hand, the interaction
mean comparision using Duncan multiple test earned the 5% level showed that in the plant fresh weight,
leaf fresh weight, dry weight and root dry weight was measured, the use of bio–fertilizer and harvested
after flowering had the highest impact. In terms of flowering time and no treatment effect was lowest. The
results of this study showed that the use of biological fertilizer are effective role in improving the growth
characteristics, yield of shoots and roots of herbs is peppermint.
Keywords: Biological fertilizer, harvesting time, mentha piperita

Giriş
Nane (mentha piperita) lamiaceae familyasından olup çok önemli bir tıbbi ve baharat
bitkisidir (Omid beygi, 1997). Baharat ve ilaç olarak kullanım tarihi belki 2000 yıl önceye kadar
eskidir fakat insanoğlu bu bitkiyi bilinçli olarak kullandığı 250 sene önceye dönmektedir (Atal
ve Kapur, 1982). Nane çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları tüylü ve çiçekleri yazın orta ayı
açmaya başlar (Zargari, 1997). Son yıllarda tıbbi açıdan önemli olan bu bitkiye daha çok dönüş
yapılmaktadır (Najafi, 2001). Bu doğrultuda nanenin daha yeni metotlarla üretilmesi
gerekmekte olup biyolojik sistemlerden özellikle biyolojik gübrelerden yararlanmakta fayda
vardır (Saleh Rastin, 2001). Son zamanlarda toprak koruması amaçla ve ekonomi açıdan önemli
olan biyolojik gübreler önerilmektedir (Dinesh ve ark., 2010). Bir çok tıbbi bitkilerde bu
gübrelerin kullanımı iyi sonuç vermiştir (Khorram del ve ark.,). bu çalışmada biyolojik
gübrelerin nanede morfolojik özelliklere olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Materyal ve Yöntem
Bu deneme Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde ve 2013
yılında saksıda yapılmıştır. Denemede gübre 5 seviyede (kimyasal gübre, ahır gübre, biyolojik
gübre, ahır gübre ve biyolojik gübre karışımı ve kontrol) hasat zamanı ise 3 seviyede
(çiçeklenme öncesi çiçeklenme zamanı ve çiçeklenmeden sonra) şeklinde uygulanmıştır.
Biyolojik gübresi olarak iki gübre kullanılmıştır. Bunlardan biri Azotla zengin Nitroksin ticari
ismiyle ve sıvı olduğu için ekimden önce nanenin kökünü nitroksine batırıp daha sonra saksıya
dikilmiştir. ve diğeri ise fosfor kökenli ve Fosfat Barvar ticari isimle sulama suyuna karıştırarak
kullanılmıştır. Denemede yeşil bitki ağırlığı, yeşil yaprak ağırlığı, kuru yaprak ağırlığı, kuru kök
ağırlığı özellikleri değerlendirilmiştir.
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Figure 1. Comparisons of the average interaction between fertilizer and harvest time
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Sonuç ve Tartışma
Yeşil bitki ağırlığı özelliği istatistiki analiz sonucunda gübre ve hasat zamanı entraksyonu
anlamlı farklılıkların ortaya çıktığını göstermektedir. Ortalama değerlerini incelediğimizde
biyolojik gübre ile ahır gübresi karışımı ve çiçeklenme önce hasadı en yüksek bitki ağırlığını
ortaya koymuştur (44.6 gram) bu değer ahır gübresi ve çiçeklenmeden sonra edilen hasat ve
karışım gübre ile çiçeklenmeden sonra muamelesiyle istatistiki aynı gurupta yer almışlardır. En
düşük bitki ağırlığı ise 16.4 gram ile bu karışım ile çiçeklenme sonrası hasattan elde edilmiştir
(Şekil 1). Bir başka çalışmada aynı gübrelerin kullanımı papatya bitkisinde benzer sonuçlar
vermiştir (Fallahi ve ark., 1998).
Yeşil yaprak ağırlığı istatistiki analiz sonucunda gübre ve hasat zamanı entraksyonu
anlamlı farklılıkların ortaya çıktığını göstermektedir. Ortalama değerlerini incelediğimizde
biyolojik gübre ile ahır gübresi karışımı ve çiçeklenme önce hasadı en yüksek bitki ağırlığını
ortaya koymuştur (27.8 gram). En düşük bitki ağırlığı ise 9.8 gram ile bu karışım ile çiçeklenme
sonrası hasattan elde edilmiştir (Şekil 2). Çörek otu üzerinde yapılan bir çalışmada biyolojik
gübrelerin bitki büyüme gelişmesinde olumlu etki yaptıkları saptanmıştır (Shalan, 2005).
Kuru yaprak ağırlığı istatistiki analiz sonucunda gübre ve hasat zamanı entraksyonu
anlamlı farklılıkların ortaya çıktığını göstermektedir. Ortalama değerlere bakıldığında en yüksek
ağırlık ahır gübresi kullanımı ile çiçeklenme sonrası hasatta (9.17 gram) ve en düşük kuru
yaprak ağırlığı 2.89 gram ile kontrol ve çiçeklenme sonrası hasattan elde edilmiştir (Şekil 3).
Kök kuru ağırlığı özelliğinde istatistiki analiz sonucunda gübre ve hasat zamanı
entraksyonunda anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Fakat gübre uygulamasında anlamlı fark
meydana gelmiştir. En yüksek kök ağırlığı biyolojik gübre ile ahır gübresi karışımından elde
edilmiştir (21.89 gram) ve en düşük ise 17.35 gram ile kontrolde bulunmuştur (Şekil 4).
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Özet
Bu çalışma Espiye (Giresun) çevresindeki köylerde yerel halk tarafından faydalanılan tıbbi
bitkilerin kullanımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2013–2014 dönemleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Çalışma dönemi boyunca yörede çok sayıda arazi gezisi, köy ziyaretleri ve bitki
toplama amacıyla alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Yörede özellikle kırsal alanlarda ve Orman
köylerindeki okullar ziyaret edilerek Tıbbi Bitkilerle ilgili anket çalışmaları yapılmıştır. Araştırmalar
kapsamında ayrıca Tıbbi bitkilerle ilgili geleneksel bilgilere sahip olan kaynak kişilerle yüz yüze
görüşmeler yapılarak etnobotanik veriler kayıt edilmiştir. Bölgede yapılan araştırmalar sonunda yörede
kullanımı olan 31 bitki familyasına ait 62 civarı tıbbi bitki taksonu tespit edilmiştir. Araştırmalarda
bitkilerin yöresel adları, lokaliteleri, tıbbi kullanımları, kullanılan kısımları ve bitkilere ait diğer veriler
kayıt altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, tıbbi bitkiler, Espiye, Giresun



Bu çalışma Giresun Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (FEN–BAP–A 220413–57)
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Bursa İlinde Yayılışı Olan Galium L. (Rubiaceae) Taksonlarının Morfolojik
Özellikleri
Ruziye Daşkın*, Gülşah Bağçıvan
Uludağ Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059 Görükle/Bursa
*ruziyeg@uludag.edu.tr
Özet
Bu çalışma ile Bursa ili sınırlarında yayılışı olan Galium taksonlarının morfolojik özelliklerinin
ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 2010–2013 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sırasında
toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucu Bursa ilinde 25 Galium taksonunun yayılışı tespit
edilmiştir. Bunlardan 3’ü endemik olup G. olympicum Boiss. (Uludağ endemiği) Zarar Görebilir tehlike
kategorisindedir. Çalışmada bazı taksonların fotoğrafları verilmiş, Bursa ilindeki lokaliteleri harita
üzerinde gösterilmiştir. Bu çalışma ileride yapılması düşünülen Galium cinsinin Türkiye revizyonuna
önemli bir katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Galium L. cinsi, rubiaceae, morfoloji, sistematik, Bursa
Morphological Features of Galium L. (Rubiaceae) Taxa Spread With in Bursa Province
Abstract
This study is aimed to detailed examination of morphological features of Galium taxa growing in
Bursa province. As a result of evaluation of collected plant samples during field studies carried out
between 2010 and 2013, 25 Galium taxa were determined in Bursa. 3 of these taxa are endemic to Turkey
and G. olympicum Boiss. (endemic to Mt Uludağ) is included in Vulnerable (VU) threat category. The
photos of some taxa were given and their distributions in Bursa province were showed on the map. This
study will be supplied a major contribution to the revision of Turkish Galium taxa considered in the
future.
Keywords: Genus Galium L., rubiaceae, morphology, systematic, Bursa

Giriş
Bitkiler aleminin Magnoliopsida (Dicotyledonae) sınıfının Asteridae alt sınıfındaki
Rubialesordosuna bağlı Rubiaceae (Kökboyasıgiller) familyasının Rubiae tribüsunda yer alan
Galium L. cinsi, kuzey ve güney yarım kürenin ılıman bölgelerinde yayılış göstermektedir ve
yaklaşık 400 tür içermektedir. Galium cinsinin Avrupa’da 145 (Ehrendorfer ve Krendl, 1976),
Rusya’da 93 (Pobedimova, 2000), Bulgaristan’da 38 (Anchev, 1992), Kıbrıs Adası’nda 14
(Meikle, 1977), Irak’da 23 (Ehrendorfer ve Schönbeck–Temesy, 1980) türü yetişmektedir.
Ülkemizde Galiumcinsi 10 seksiyona ayrılmış 102 türe ait 116 takson ile temsil
edilmektedir. Bu taksonlardan 55’i endemik olup endemizm oranı %47 gibi yüksek bir
orandadır (Ehrendorfer ve Schönbeck–Temesy, 1982; Davis ve ark., 1988; Özhatay, 2000).
Galium cinsi farklı seksiyonlardaki türlerin benzer özellikler göstermesi, çoğu türünün geniş
yayılışlı oluşu, polimorfik oluşu, tür komplekslerinin hem morfolojik hem de coğrafik olarak
zayıf şekilde farklılaşması ve cins içerisinde hem birbirine yakın türler arasında hem de farklı
seksiyonlarda yer alan türler arasında hibritleşmeler olması nedeni ile taksonomik olarak
problemlidir.
Materyal ve Yöntem
Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen UAP
(F) 2010/57 nolu “Galium L. (Rubiaceae) Cinsinin Kolgyda Seksiyonunun Türkiye’de Yayılışı
Olan Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar” konulu proje kapsamında 2010–2013 yılları
arasında Bursa ilinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda Galium cinsine ait 25 taksonun
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yayılışı tespit edilmiştir. Bu taksonlardan bazılarının doğal ortamlarında çekilen fotoğraflarına
yer verilmiş (Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6) ve Bursa ilinde yayılış gösterdiği lokaliteler harita üzerinde
belirtilmiştir.
Bulgular
2010–2013 yılları arasında yapılan arazi çalışması sırasında Bursa ilinde yayılışı tespit
edilen Galium taksonları şunlardır; G. rotundifolium L., G. odoratum L., G. rivale L., G.
elongatum C. Presl., G. verum L. subsp. verum, G verum subsp. glabrescens, G. album subsp.
prusense, G. album subsp. pychnotrichum, G. fissurense, G. paschale, G. incanum subsp.
incanum, G. incanum subsp. centrale Ehrend., G. olympicum, G. spurium L. subsp. spurium, G.
aparine L., G. tricornutum Dandy, G. floribundum subsp. floribundum, G. setaceum, G.
divaricatum, G. tenuissimum subsp. tenuissimum, G. murale, G. peplidifolium, G. scabrifolium
ve G. campanelliferum. Bu taksonlardan bazılarının fotoğrafları Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6’da
verilmiştir. Ayrıca 25 taksonun Bursa ilindeki yayılışları Şekil 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14’te
verilmiştir.

Şekil 1. G. odoratum

Şekil 2. G. elongatum

Şekil 5. G. incanum subsp. incanum

Şekil 6. G. olympicum
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Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 7. Galium rotundifolium ( )

), G. odoratum (

), G. rivale (

), G. elongatum (

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 8. Galium verum subsp. verum (

) , G. verum subsp. glabrescens (

)

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 9. G. albumssp. pycnotrichum

, G. albumssp. prusense
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)

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 10. G. paschale (

), G.fissurense (

)

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 11. G. incanum subsp. incanum(

), G. incanum subsp. centrale(

) , G. olympicum (

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 12. G. aparine (

) , G.tricornutum (

) , G. spurium subsp. spurium (
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)

)

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 13. G. floribundum subsp. floribundum (

), G.setaceum (

), G. divaricatum (

)

Marmara Denizi
İznik Gölü

Uluabat G.

Kütahya

Türkiye,
Bursa

Şekil 14. G. tenuissimum (
campanelliferum (
)

) , G.murale (

),G. peplidifolium(

), G. scabrifolium (

), G.

Tartışma ve Sonuç
Bursa ilinde yayılışı saptanan 25 taksondan 3’ü (G. fissurense, G. olympicum ve G.
campanelliferum) endemiktir. G. fissurense ve G. campanelliferum Türkiye için endemik
olmaları nedeni ile Bursa ili dışında başka yerlerde de yayılışları bulunmaktadır ancak G.
olympicum Türkiye’de sadece Uludağ’dan bilinmekte olup zarar görebilir (Vulnerable, VU)
tehlike kategorisindedir.
Bu taksonların Bursa ilindeki yayılışları incelendiğinde en yaygın görülen görülen
taksonlar, G. aparine, G. paschale, G. fissurense, G. album subsp. pychnotrichum ve G. verum
subsp. verum’dur (Şekil 12, Şekil 10, Şekil 7).
Kaynaklar
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216
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Bazı Galium L. (Rubiaceae) Türlerinin Antioksidan Aktiviteleri,
Antimikrobiyal ve Antifungal Etkileri Üzerine Bir Derleme
Aykut Topal, RuziyeDaşkın*, Gülşah Bağçıvan
Uludağ Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059 Görükle/Bursa
*ruziyeg@uludag.edu.tr
Özet
Bu çalışmada halk arasında yoğurtotu, yapışkan otu olarak bilinen ve Rubiaceae familyasında yer
alan bazı Galium L. türlerinin antioksidan aktiviteleri, antimikrobiyal veya antifungal etkileri üzerine
yapılmış çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2003–2013 yılları arasında yapılmış
çalışmalar taranarak sonuçlar bir Çizelge halinde sunulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda G. verum, G.
aparine, G. fissurense, G. officinalis, G. spurium, G. odoratum ve G. olympicum türlerinin antioksidan
etkileri belirlenmiş ve bazı bakteri ve mantarlara karşı belli konsantrasyonlarda etkili oldukları tespit
edilmiştir. Bu türler üzerine daha ayrıntılı toksikolojik çalışmaların yapılarak Galium türlerinin gıda
maddelerinin içerisinde antioksidan olarak kullanılabilirliğinin araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Galium türleri, antioksidan aktivite, antibakteriyel/antifungal etki, Türkiye
A Review on Studies Related Antioxidant, Antimicrobial and Antifungal Activities of Some Galium
L. (Rubiaceae) Species
Abstract
This research is aimed to review studies related to antioxidant and antimicrobial activities of
Galium species. For this aim, periodicals, publications, thesis and web sites related antioxidant and
antimicrobial activities of Galium species were cited and results were presented in a table. At their sult of
this research, antioxidant effects of G. verum, G. fissurense, G. aparine, G. olympicum, G. spurium and
G. Officinalis have been evaluated and they are effective to some bacteria and fungi in certain on
centrations have been determined. More detailed toxicological studies on these Galium species should be
performed and their availability as antioxidant in the foods should be investigated.
Keywords: Galium L. species, antioxidant activity, antimicrobial activity, Turkey

Giriş
Galium türlerinin çok çeşitli kullanımının olduğu bilinmektedir. Bunların bazılarının
yaprakları ya da tohumları yenebilir, bazıları sanayide kökü ya da sapı boyar madde olarak
kullanılır, bazılarının ise tıbbi kullanımları vardır. Halk arasında yoğurt otu olarak bilinen bu
türe yapışkan otu, çoban süzeği, sünnetlik ve kaz otu da denir. Kimyasal bileşimindeki bir
enzim ile sütün pıhtılaşmasını sağlar. Bu nedenle bu bitki yoğurt otu olarak bilinir (Ergun ve
ark., 1999). Yoğurt otunun etken maddeleri; polifenol asitleri, flavonlar, iridoitler ve tanenlerdir.
Bir bitkisel ilaç olarak kullanılması çok eski zamanlara dayanmaktadır. Kas spazmaları ve kas
kramplarını rahatlatır.
G. aparine ve G. odoratum halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. G.
aparine’den elde edilen ekstratların diüretik, koleretik olarak ve bazı mide, gut ve epilepsi
hastalıklarının tedavisinde halk ilacı olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Temizer ve ark., 1996,
Baytop, 1984). Deri hastalıklarını, kan çıbanlarını, deri yaralarını iyileştirir. Karaciğer, böbreği
ve dalağı hasta yapıcı maddelerden arındırır. Deri kırışıklıklarında ve sarkıklarında kullanılır.
Kanı temizler. Ses kısıklığında ve ses telleri sorunlarında da kullanılır. Birkaç Galium türünün
toprak altı kısımlarından triterpenoidsaponinler ve iridoidler (Ergun ve Şener, 1986; Deliorman
ve ark., 2001) bildirilmiştir. Türkiye’de çok yaygın olan Galium aparine türünün toprak üstü
kısımların alkoloidleri (Şener ve Ergun, 1988), toplam flavonoidleri (Temizer ve ark., 1996),
yağ asitleri ve sterolleri (Tzakou ve ark., 1990) çalışılmıştır. Güvenalp ve ark. (2006) tarafından
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G. humifusum türünün toprak altı kısımlarından metanolik ekstratları, Başer ve ark. (2004)
tarafından G. aparine ve G. odoratum’un toprak üstü kısımlarından iridoid glokozidleri
çalışılmıştır. Galium türlerinin kimyasal bileşenleri dışında antimikrobiyal aktiviteleri ile ilgili
çalışmalar da yapılmıştır (Ergun ve ark., 1999). Bu çalışmada, ülkemiz açısından çok zengin
olan Galium taksonlarının antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri ile ilgili yapılmış
çalışmaların derlemesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Galium türlerinin antioksidan aktiviteleri, antimikrobiyal ve antifungal etkileri üzerine
yapılmış kısa süreli yayınlar, tezler, internet siteleri ve basılı yada online bilimsel dergiler
araştırılmıştır. Ulaşılan literatürler değerlendirilerek çalışmaların sonuçları Çizelge halinde
verilmiştir.
Bulgular
Bu çalışmada, ülkemiz açısından çok zengin olan Galium taksonlarının antimikrobiyal ve
antioksidan özellikleri ile ilgili yapılmış çalışmaların derlemesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
Galium taksonlarının antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri ile ilgili kısa süreli yayınlar,
internet siteleri, bilimsel dergiler, tezler ve makaleler taranarak sonuçlar Çizelge halinde
özetlenmiştir. Çalışmanın sonucunda G. verum, G. fissurense, G. aparine, G. olympicum, G.
spurium ve G. officinalis ile ilgili 14 adet çalışma değerlendirilmiştir.
Çizelge 1. Bazı Galium türlerinin antioksidan ve antibakteriyel/antifungal etkileri üzerine yapılmış
çalışmaların özetlenmesi
Takson adı
G. verumsub
sp. verum

Antioksidan etki
IC50 (mg/L): 276
IC50 RS (mg/L): 209
Sulu ekstrelerin peroksidasyonu
engelleme metanolik ekstrelere göre
daha fazladır.

Streptococcus agalactiae,
Staphylococcus aureus
antibakteriyel inhibisyonzonu 10
(mm) bulunmuştur. E. coli,
Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella enteritidis ve S.
gallinarum üzerinde herhangi bir
antibakteriyel etki
gözlenmemiştir.
Candida albicans ve C. tropicalis
karşı etkileri saptanmıştır
Methanol ve kloroformda etki
saptanmamıştır.

G. verumsub
sp. verum

G. verumsub
sp. verum
G. verumsub
sp. verum

G. verumsub
sp. verum

Antibakteriyel/Antifungal etki

DPPH yöntemi ile IC50 (µg/ml): 3,10
ve 8.04
OH radikal oluşumu yöntemi ile IC50
(µg/ml): 0,05 ve 0,54
Fenolikbileşik içeriği 2,44–4,65 mg ve
4,57–5,16 mg GAE/ g kuru ağırlık
Flavonoid içeriği
6,38–10,70 mg ve 15,56–17,96 mg
Qercetin Eşdeğeri/ g kuru ağırlık

Bitki kısmı

Literatür

Yaprak ve
çiçek

Mavi ve ark,
2004

Yaprak ve
çiçek

Keleş ve ark.,
2005

Toprak üstü
kısımları
Toprak üstü
kısımları

Yiğit ve ark.,
2008
Yiğit ve ark.,
2003

Toprak üstü Lakic ve ark.,
kısımları
2010

Neelam ve
Khan, 2012

G. aparine
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Takson adı

G. aparine

Antioksidan etki
Strese maruz kaldıkları zaman süper
oksitdismutaz (SOD), peroksidaz
(PO), katalaz (CAT) enzimleri ve
karotenoidler gibi çeşitli
antioksidanları sentezledikleri
gösterilmiştir

G. fissurense

Antibakteriyel/Antifungal etki

Bitki kısmı

Literatür

Tort ve ark.,
2004
Test edilen bileşiklerin izole
suşlarına karşı önemli bir
antibakteriyel aktivitesi
gösterilmiştir. S. aeruginosa ve C.
baumannii kontroller (MİK, 64
mg/ ofloksasin ve levofloksasin)
ml
ile etkisi yakınlık gösterilir.

Deliorman
Orhan ve ark.,
2003

Gram negatif bak. antibakteriyel
Toprak üstü
etki göstermesine rağmen g.
kısımları
Pozitiflere karşı daha duyarlıdır.
Toprak üstü
kısımları

Pehlivan
Karakaş ve
ark. 2012
Orhan ve ark.,
2012

G. fissurense
G. officinalis
G. spurium

Fenolik asit, flavanoid ve iridoid
bulunmuştur.

G. spurium
Bitkinin metanol/su karışımı
ekstratlarında Folin–Ciocaltaeu
metodu ile toplam fenol içeriği 202
G. olympicum mg/g GAE olarak Antioksidan
Boiss.
kapasitesi ise CUPRAC metodu ile
158 µ moltrolox gˉ¹, ABTS metodu ile
134 µ moltrolox gˉ¹ olarak
bulunmuştur.

Toprak üstü Daşkın ve
kısımları
Şahan, 2013

Kaskeshani
ve ark., 2012

G. odoratum

Tartışma ve Sonuç
Bu derlemenin sonucunda G. verum, G. fissurense, G. aparine, G. olympicum, G.
spurium ve G. officinalis ile ilgili 14 adet çalışma değerlendirilmiş ve bu türlerin antioksidan
etkilerinin olduğu, bazı bakteri ve mantarlara karşı belli konsantrasyonlarda etkili oldukları
görülmüştür. Bu çalışmalardan Galium türlerinin ticari olarak gıdalarda antioksidan
potansiyelinin olduğu ancak daha ayrıntılı toksikolojik çalışmalarla desteklenmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır.
Kaynaklar
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Bazı Dianthus L. (Karanfil) Türlerinin Etnobotanik Özellikleri
Gülşah Bağçıvan*, Ruziye Daşkın
Uludağ Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,16059 Görükle/Bursa
*gulsah88.bagcivan@gmail.com
Özet
Bu çalışmada bazı Dianthus L. (Karanfil) türlerinin halk arasındaki kullanımlarının araştırılması
amaçlanmıştır. 1999–2014 yılları arasında D. caryophyllus, D. superbus, D. anatolicus, D. chinensis, D.
plumarius, D. elegans var. elegans, D. strictus var. strictus, D. orientalis, D. barbatus, D. deltoides, D.
balansae, D. floribundus, D. basuticus, D. elegans var. elegans, D. erinaceus var. erinaceus, D. lydusve
D. Zonatus var. Zonatus taksonlarıyla ilgili literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalar araştırılmış ve
derlenerek bir araya getirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu taksonların; Ateş düşürücü, terletici,
iştah açıcı, süs bitkisi, siğil geçirici, ağrı kesici, cilt hastalıkları, boğaz enfeksiyonları, soğuk algınlığı,
öksürük kesici, balgam söktürücü, baş ağrısı, baş dönmesi, göz problemleri, kas ağrıları, analjezik, yara
onarıcı, iltihap, gastrointestinal bozukluk, kabızlık, akut idrar yolları enfeksiyonları (sistit), kalp
hastalıkları, kanser, sinir bozukluklarında (sakinleştirici), kene ve sivrisineğe karşı iyi bir böcek kovucu
özellik gösterdiği saptanmış olup sindirim ve üriner sistemi uyarıcı, hemostatik, doğum kontrol ilacı
olarak ve antihelmintik, antibakteriyel, antifungal, basurotu olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dianthus
taksonlarıyla sınırlı etnobotanik çalışmanın olması sebebiyle çalışılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dianthus türleri, etnobotanik, antibakteriyel/antifungal etki, Türkiye
Ethnobotanical Features of Some Dianthus L. (Carnation) Species
Abstract
This study is aimed to investigation use age of some Dianthus L. (Carnation) species in folk
medicine. Between 1999 and 2014 D. caryophyllus, D. superbus, D. anatolicus, D. chinensis, D.
plumarius, D. elegans var. elegans, D. strictus var. strictus, D. orientalis, D. barbatus, D. deltoides, D.
balansae, D. floribundus, D. basuticus, D. elegans var. elegans, D. erinaceus var. erinaceus, D. lydusand
D. zonatus var. zonatus taxa has been researched and compiled together with previous studies in the
literature. As a result of research of these taxa; Antipyretic, diaphoretic, appetizer, ornamental plant, wart
removers, pain relief, skin diseases, throat infections, colds, cough suppressant, expectorant, headache,
dizziness, eye problems, muscle pain, analgesic, wound reparative inflammation, gastrointestinal
disorders, constipation, acute urinary tract infections (cystitis), heart disease, cancer, nervous disorders
(tranquilizer), ticks and mosquitoes well against an insect repellent properties which were determined
digestive and urinary system stimulants, hemostatic, contraceptives and anthelmintic, antibacterial,
antifungal, was found to be used as celandine.
Keywords: Dianthus L., ethnobotanic, antibacterial/antifungal effect, Turkey

Giriş
Caryophyllaceae familyasında yer alan Dianthus cinsinin Güney Avrupa, Asya ve Kuzey
Afrika’nın ılıman bölgelerine dağılmış 300’ün üzerinde türü vardır. Son yıllarda yapılan
çalışmalarla birlikte takson sayısı 81’e ulaşmıştır. Dianthus cinsinin Avrupa’da 121 (Tutin ve
ark., 1964), Filistin’de 19 (Post, 1932), Irak’ta 3 (Rechinger, 1964), İran’da 49 (Rechinger,
1988), Yunanistan’da 44 (Tan, 1997), Kıbrıs Adası’nda 3 (Meikle, 1977), Rusya’da ise 78 türü
(Shishkin, 1995) bulunmaktadır. D. caryophyllus L. (Bahçe karanfili, Bostan karanfili), 2000
yılı aşkın bir süredir insanlar tarafından yetiştirilmektedir.
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Şekil 1. Doğal ortamında Dianthusgiganteus. habitat, genel görünüş, petal, meyve
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Şekil 2. Doğal ortamında Dianthuslydus. habitat, genel görünüş, petal, meyve
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Yunan filozofu Theophrastus’un, karanfilden Dios Anthos (Tanrıların Çiçeği) olarak
bahsetmesi nedeniyle cins ismi olan Dianthus’un buradan geldiği sanılmaktadır. Tür adı
caryophyllus’un ise karanfile esas kokusunu veren karanfil (buhur) ağacının (Caryophyllus
aromaticus L. ya da Eugenia caryophyllata Thunb.) cins isminden geldiği bildirilmiştir
(Besemer, 1980; Whealy, 1992). Literatür verilerine göre, eski çağlardan beri Dianthus cinsine
ait bitkilerin geleneksel halk ilacı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Antiseptik, ateş düşürücü,
ağrı kesici ve diüretik özellik gösteren Dianthus türlerinin toz veya merhem haline getirilerek
dahili tedavi veya lokal enfeksiyonların tedavisinde İranlılar tarafından, D. superbus L. türünün
de iltihap, çıban gibi cilt problemleri ve kanser tedavisinde Çinliler tarafından kullanılmış olup
ayrıca terletici, iştah açıcı, süs bitkisi, siğil geçirici, ağrı kesici, cilt hastalıkları, boğaz
enfeksiyonları, soğuk algınlığı, öksürük kesici, balgam söktürücü, baş ağrısı, baş dönmesi,
basurotu, göz problemleri, kas ağrıları, analjezik, yara onarıcı, iltihap, gastrointestinal bozukluk,
kabızlık, akut idrar yolları enfeksiyonları (sistit), kalp hastalıkları, kanser, sinir bozukluklarında
(sakinleştirici), kene ve sivrisineğe karşı iyi bir böcek kovucu özellik gösterdiği saptanmış olup
sindirim ve üriner sistemi uyarıcı, hemostatik, doğum kontrol ilacı olarak, antihelmintik,
antibakteriyel, antioksidan veantifungal olarak kullanıldığı tespit edilmiştir (Hikino ve ark.,
1984; Baytop, 1999; Monasouri, 1999; Shahidi, 2003; Gürhan ve Ezer, 2004; Hazar, 2006;
Tunon ve ark., 2006; Mutlu, 2007).
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada bazı Dianthus L. (Karanfil) türlerinin halk arasındaki kullanımlarının
araştırılması amaçlanmıştır. 1999–2014 yılları arasında D. caryophyllus, D. superbus, D.
anatolicus, D. chinensis, D. plumarius, D. elegans var. elegans, D. strictus var. strictus, D.
orientalis, D. barbatus, D. deltoides, D. balansae, D. floribundus, D. basuticus, D. elegans var.
elegans, D. erinaceus var. erinaceus, D. lydusve D. Zonatus var. zonatus taksonlarıyla ilgili
literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalar araştırılıp derlenerek bir araya getirilmiştir.
Bulgular
1999–2014 yılları arasında yapılan çalışmalar derlenerek D. caryophyllus, D. superbus,
D. anatolicus, D. chinensis, D. plumarius, D. elegans var. elegans, D. strictus var. strictus, D.
orientalis, D. barbatus, D. deltoides, D. balansae, D. floribundus, D. basuticus, D. elegans var.
elegans, D. erinaceus var. erinaceus, D. lydusve D. Zonatus var. zonatus taksonlarının halk
arasında kullanıldığı tespit edilmiş olup bu Dianthus L. taksonlarının Çizelge 1’de görüldüğü
gibi; ateş düşürücü, terletici, iştah açıcı, süs bitkisi, siğil geçirici, ağrı kesici, cilt hastalıkları,
boğaz enfeksiyonları, soğuk algınlığı, öksürük kesici, balgam söktürücü, baş ağrısı, baş
dönmesi, göz problemleri, kas ağrıları, analjezik, yara onarıcı, iltihap, gastrointestinal bozukluk,
kabızlık, akut idrar yolları enfeksiyonları (sistit), kalp hastalıkları, kanser, sinir bozukluklarında
(sakinleştirici), kene ve sivrisineğe karşı iyi bir böcek kovucu özellik gösterdiği saptanmış olup
sindirim ve üriner sistemi uyarıcı, hemostatik, doğum kontrol ilacı olarak ve antihelmintik,
antibakteriyel, antifungal, basurotu olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
1999–2014 yılları arasında yapılan tüm çalışmalar derlenerek D. caryophyllus, D.
superbus, D. anatolicus, D. chinensis, D. plumarius, D. elegans var. elegans, D. strictus var.
strictus, D. orientalis, D. barbatus, D. deltoides, D. balansae, D. floribundus, D. basuticus, D.
elegans var. elegans, D. erinaceus var. erinaceus, D. lydusve D. Zonatus var. Zonatus
taksonlarının halk arasında kullanıldığı tespit edilmiş olup bu Dianthus L. taksonlarıyla ilgili
Türkiye’de yapılmış detaylı bir etnobotanik çalışmanın olmadığı saptanmıştır.
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Çizelge 1. Bazı Dianthus L. türlerinin etnobotanik özellikleri
Takson adı

Etnobotanik
Antioksidan etki
Antimikrobiyal etki
Çiçeğinin çayı yapılır. Ateş düşürür, terletir, iştah açar,
mide üşütmesi ile ilgili şikâyetleri giderir. Bahçelerde
süs bitkisi olarak bulunur.
Antibakteriyel etki
Taze çiçekli herbainfüzyonuna pamuk bandırılarak,
gösterir. B. subtilis, B.
siğilli yerlere uygulanır
cereus, B. pumilis, P.
Keçilerin yedikleri çiçekli bitkilerdendir.
aeruginosa and P.
Gıda (çiğ, baharat), ağrı kesici, cilt hastalıkları, boğaz
fluorescens üzerinde
D.
enfeksiyonları, boğaz kaşıntıları, soğuk algınlığı,
antibakteriyel etki gösterir.
caryophyllus sivilceli cilt temizliğinde kullanılır.
Kene (Ixodesricinus L.)
(Hüsnüyusuf) Baş ağrısı, baş dönmesi
öldürücü metanol ekstresi
Kas ağrıları
Micrococcus luteus
Antitusif, analjezik, öksürük, baş ağrısı
bakterisi hariç çalışılan
Yara onarıcı, Gastrointestinal bozukluk
tüm Gram (+) ve Gram (–)
kardiyotonik terletici, diş ağrılarını tedavi etmek için
bakterilere karşı aktif
kullanılır
Sinir bozuklukları (sakinleştirici)
Balgam söktürücü veya öksürük kesici
Iltihap, çıban gibi cilt problemleri ve kanser tedavisinde
Çinliler tarafından uzun yıllardan beri kullanıldığı
bilinmektedir
Sindirim ve üriner sistemi uyarıcı, kan basıncını
düşürücü, bakteriyel enfeksiyonları kontrol eder,
C. albicans pathojenik
menstürasyonu uyarıcı, düşükleri önler, doğum kontrol
fungisine karşı
D. superbus
ilacı olarak kullanılır, yaralara tonik olarak kullanılır,
antimikrobiyal aktivite
saç büyümesini uyarır, ürinertatşlar, kabızlık, idrar
gösterir.
yolları enfeksiyonları (sistit), cilt iltihapları ve sisliklere
uygulanır.
idrar söktürücü, kabızlık, çözücü, solucan tedavisinde,
regl yetersizliğinin tedavisinde
Sindirim ve üriner sistemi uyarıcı, Antihelmintik, İltihap
azaltıcı, Terletici, idrar söktürücü, ateş düşürücü,
hemostatik, akut idrar yolu enfeksiyonları (sistit),
Antibakteriyel özellik
D. chinensis
ürinertaşlar, kabızlık ve regl yetmezliği tedavisinde, cilt
gösterir.
iltihapları ve şişliklerin tedavisinde haricen, yapraklar
ezilerek gözleri temizlemek için kullanılır.
D. plumarius Göz problemleri, Katarakt, kalp ağrısı
S. epidermidis ve C.
Antioksidan
D. elegans var.
albicans karşı
aktivitesi
elegans
antimikrobiyal aktivite
oldukça yüksek
gösterir.
P. aeruginosa üzerinde
D. orientalis
antimikrobiyal etki gösterir
Mide rahatsızlıkları, terletici, idrar arttırıcı, yatıştırıcı ve
D. barbatus
kalp kuvvetlendirici
D. deltoides
Karın ağrısı ve baş ağrısı
D. balansae
Antimikrobiyal aktivite
D. floribundus Basurotu
Antibakteriyal ve
D. basuticus
antifungal
Oldukça yüksek
D. elegans var.
StaphylococcusepidermidisATCC 12228
antioksidan
elegans
aktivite gösterir.
D. erinaceus Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Candida
antioksidan
var. erinaceus albicans ATCC 10239
D. lydus
antioksidan
Staphylococcus
D. zonatus var.
epidermidis ATCC 12228,
antioksidan
zonatus
Candida albicans ATCC
10239 antibakteriyel
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Bazı Çörekotu (Nigella sativa L.) Popülasyonlarının Verim ve Verim
Kriterlerinin Belirlenmesi
Feza Baytöre¹–*, Seviye Yaver²
¹Yalova Üniversitesi, Yalova
²Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
*basakbesik@hotmail.com
Özet
Çörek Otu (Nigella sativa L.), Ranunculaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Çörek otu,
tıbbi kullanım alanı çok olan ve besin değeri yüksek bir bitkidir.
Bu araştırma 2010 vejetasyon döneminde Kocaeli ve Tekirdağ’ da çörek otunun yetişme şartlarını
ve verim kriterlerini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadaki popülasyonlar Eskişehir
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine
göre, 4 tekerrür ve 2 lokasyon olarak düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda, bitki boyu (34.53–53.58 cm),
dal sayısı (3.45–4–.42 adet), kapsül sayısı (5.70–7.23 adet), bin tane ağırlığı (1.97–2.30 g), tohum verimi
(28.43–43.50 kg/da) ve ham yağ oranı (%16.71–30.08) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çörekotu, (Nigella sativa L.), verim
Determination of Black Cumin (Nigella sativa L.) Populations Yield and Criteria
Abstract
Black cumin (Nigella sativa L.) plant is an annual spicy herb and belongs to the Ranunculaceae
family. It has a rich nutritional value and has many medicinal usages. Black cumin (Nigella sativa) is a
medicinal plant with economic influences, especially in medicine production.
This research was carried out to investigate and determine yield criteria and growing conditions at
Black cumin (Nigella sativa L.) in 2010’growing period in Kocaeli and Tekirdağ.
The populations in research were ensured from Anatolia Agricultural Research Institute of
Eskişehir. The research was planned in split block design with four replicates and two locations.
In this study, plant height (34.53–53.58 cm), branch number (3.45–4–.42), capsule number (5.70–
7.23), thousand seed weight (1.97–2.30), seed yield (28.43–43.50 kg/da) and crude oil rate (16.71–30.08)
were determined.
Keywords: Black cumin, (Nigella sativa L.), yield

Giriş
Çörek otu Ranunculaceae familyasından tek yıllık otsu bir bitkidir. Kullanılan kısımları
tohumları olup, içerdiği sabit yağ, uçucu yağ ve diğer besin maddelerinden dolayı 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 (Arslan ve ark., 2000).
Nigella sativa eski dünya uygarlıklarının geleneksel bir baharat bitkisidir. Çörek otu
tohumlarının antik Mısır’da İ. Ö. 1325 yılında Tutankhamon’un mezarında ve antik
Mezopotamya’da bulunduğu ve Romalılar zamanında baharat olarak kullanıldığı
belirtilmektedir (Barkoudah, 1998).
Nigella sativa’nın ülkemizde Burdur, İstanbul, Amasya, Mersin, Gaziantep ve
Kahramanmaraş illeri civarında kültürü yapılmaktadır. Çörek otu bitkisinin tohumları halk
hekimliğinde mideyle ilgili hastalıkların tedavisinde, bağırsaklarda gaz giderici ve diüretik
olarak kullanılmaktadır (Ceylan, 1987). Çörekotu tohumlarının anti–mikrobiyal etkisi yanında
iyi bir antifungal olduğu da belirtilmektedir (Kaharya ve Strivastava, 1979). Ayrıca süt artırıcı,
iştah açıcı ve antimikrobiyal etkilere sahiptir. Çörek otu tohumlarından çıkartılan sabit yağın saç
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dökülmesi ve kepeğe karşı da kullanıldığı bildirilmektedir. Ayrıca tohumları ve tohumlardan
elde edilen preparatlar halk hekimliğinde, soğuk algınlığı, baş ağrısı, astım, gaz giderme, idrar
söktürücü, sarılık, çeşitli romatizma ve iltihap hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1984). Çörek otu ekstratı bitkilerden elde edilen umut
verici doğal bir antioksidan olarak kabul edilebilir. ve ayrıca gıda, kozmetik ve tıbbi ilaçlar gibi
farklı alanlarda kullanım için potansiyel kaynaktır.(Şen ve ark., 2008)
Tarımsal yönden birçok özelliğe sahip olmasına karşın, Trakya ve Kocaeli ekolojisinde
yapılan bir çalışma bilinmemektedir. Bu araştırma ile çörekotunun (Nigella sativa L.) Tekirdağ
ve İzmit lokasyonlarında gelişme dönemlerinin izlenmesi, verim ve verimle ilgili karakterlerinin
saptanması, ileride yapılacak araştırmalara kaynak oluşturabilecek verilerin elde edilmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmada farklı çörekotu (Nigella sativa L.) popülasyonlarının verim ve
verim kriterlerinin belirlenmesi amacı ile Tekirdağ ve İzmit’teki yetişme koşulları
araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu araştırma 2010 yılında çörekotu yetiştirme döneminde Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Uygulama ve Araştırma Alanı’nda ve Kocaeli İl Tarım
Müdürlüğü fidanlığına ait deneme sahasında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak
Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Kahramanmaraş, Denizli, Burdur,
Kütahya illerinden toplanmış 10 çörekotu popülasyonu kullanılmıştır (Çizelge 3.1).
Araştırma Tesadüf Bloklar Deneme Desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Her bir parsel 4 sıradan oluşmuş, parsel uzunluğu 5 m, sıra arası 30 cm’dir. Denemenin ekim
işlemi Tekirdağ lokasyonunda 26 Mart 2010, Kocaeli lokasyonunda 4 Nisan 2010 tarihinde
yapılmıştır. Denemede toprağa 6 kg/da N ve 3 kg/da P2O5 uygulanmıştır. Fosforun tamamı ve
azotun yarısı ekimle birlikte (20–20–0), azotun diğer yarısı ise bitkiler 10–15 cm boya
eriştiklerinde (nitrat formunda) uygulanmıştır. Denemede herhangi bir yabancı ot ilacı
kullanılmamıştır. Yabancı ot mücadelesi çapalama ile yapılmıştır.
Deneme alanından 0–30 cm derinlikten alınan toprak örneğinde yapılan analize göre,
Kocaeli deneme alanı toprakları killi–tınlı yapıda olup, pH hafif alkali (7.61) olarak
belirlenmiştir. Az kireçli (%1.17), tuzsuz (208 mS/cm), organik maddece zayıf (%1.84), Fosfor
(2.61 kg/da) ve potasyum (105 ppm) yönünden ise fakir olduğu tespit edilmiştir. Tekirdağ
lokasyonu deneme alanı toprakları killi–tınlı, pH hafif alkali (7.4) olarak belirlenmiştir. Az
kireçli (%0.15), tuzsuz (220 mS/cm), organik maddece zayıf (%1.56), fosfor (3.51 kg/da) yönünden
fakir, potasyumca (460 ppm) zengindir.
Kocaeli’nde; denemenin yürütüldüğü Mart–Temmuz 2010 dönemindeki toplam sıcaklığın
(89.7°C) ve oransal nem değerlerinin (%69.32) uzun yıllar değerlerine (sırası ile 87.7°C,
%67.98) yakın, toplam yağış değerleri ise (332.7 mm), uzun yıllar değerlerinden (254.0 mm)
daha yüksek belirlenmiştir. Tekirdağ’da ise toplam yağış (125.9 mm) ve oransal nem
değerlerinin (%82) uzun yıllar değerlerine yakın (sırası ile 126.3 mm, %80), toplam sıcaklık
değerleri ise (94.6°C), uzun yıllar değerlerinden (82.0°C) daha yüksek belirlenmiştir.
Deneme parsellerinde kenar tesiri sıralar hariç tutularak ortadaki 2 sıradan rast gele
seçilen 10 bitkide; bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı (adet/bitki), 1000 tane ağırlığı
(g), tohum verimi (kg/da), ham yağ oranı (%) gibi özellikler incelenmiştir. Hasat olgunluğuna
gelen bitkiler kenar tesirleri hariç elle sökülerek hasat edilmiştir.
Araştırma sonucu elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme desenine göre TARİST
paket programında varyans analizine tabi tutularak ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD
testine göre değerlendirilmiştir.
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Çizelge 1. Denemede kullanılan çörekotu popülasyonları ve temin edildiği yerler
Popülasyon Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Geldiği Yer
Büyüksevin Köyü
Dumlupınar
Belevi Köyü
Belevi Köyü
Büyükalan köyü
Kazlıca Beldesi
Çokköy
Belevi Köyü
Gölhisar
Belevi Köyü

Afşin–Kahramanmaraş
Dumlupınar–Kütahya
Çameli–Denizli
Çameli–Denizli
Çavdır–Burdur
Merkez–Burdur
Domaniç–Kütahya
Çameli–Denizli
Gölhisar–Burdur
Çameli–Denizli

Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Farklı çörekotu (Nigella sativa L.) popülasyonlarının Tekirdağ ve Kocaeli
lokasyonlarında gelişme dönemlerinin izlenmesi, verim ve verim kriterlerinin belirlenmesi
amacı ile yapılan bu çalışmada, incelenen özelliklere ait varyans analizi Çizelge 2’de, ortalama
değerler ve önemlilik grupları Çizelge 3, 4 ve 5’de gösterilmiştir. Varyans analizine göre, bitki
boyu ve dal sayısı değerleri incelendiğinde lokasyonlar, kapsül sayısı değerlerinde popülasyon
ve lokasyonlar, verim ve ham yağ değerlerinde ise popülasyon, lokasyon ve lokasyonyon ×
popülasyon interaksiyonu istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bin tane ağırlığı
yönünden istatistiki olarak bir farklılık gözlenmemiştir.
Çizelge 2. Çörekotu çeşitlerinde incelenen özelliklere ait bitki varyans analizi
Varyasyon kaynağı
Tekerrür
Lokasyon
Popülasyon
Lokasyon × popülasyon
Hata
Genel
*p<0.05, **p<0.01

Kareler ortalaması
S.D. Bitki boyu
Dal sayısı Kapsül sayısı Bin tane
Ham yağ
Verim (kg/da)
(cm)
(adet)
(adet)
ağırlığı (g)
oranı (%)
3
3.892
0.291
0.289
0.058
22.478
0.595
1
5551.112**
1.682**
0.465
0.009 978.670** 186.477**
9
3.781
0.242
0.659**
0.039
30.745**
78.823**
9
5.768
0.211
0.912**
0.029
61.215**
28.729**
57
3.852
0.191
0.244
0.022
10.453
1.155
79
74.282
0.222
0.372
0.026
31.260
15.469

Bitki Boyu (cm): Çizelge 2’de görüldüğü gibi, çörekotu popülasyonlarına ait bitki boyu
değerleri açısından lokasyonlar arasında farklı istatistiki gruplar tespit edilmiştir. Kocaeli
lokasyonunda bitki boyu değerleri (52.58 cm) Tekirdağ lokasyonundan daha yüksek
bulunmuştur (35.92 cm). Popülasyonlar arasında bitki boyu yönünden istatistiki bir fark
belirlenmemiş ve bitki boyunun 43.12–44.93 cm arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Bitki boyuna ilişkin bu çalışmada bulunan değerler, Özel ve ark. (2009)’nin değerlerinden
düşük (69,07–88,50 cm), Telci (1995), (44,89–50,75 cm), İlisulu (1992), (20–50 cm), Özgüven
(1982), (20–80 cm), Ahmet (1986) bildirdiği değerlerle (33–53 cm) benzer bulunmuştur.
Dal Sayısı (adet/bitki): Kocaeli lokasyonunda dal sayısı değerleri (4.24 adet) Tekirdağ
lokasyonundan daha yüksek bulunmuştur (3.95 adet). Popülasyonlar arasında dal sayısı
yönünden istatistiki bir fark belirlenmemiş ve dal sayısının 3.88–4.40 arasında değişim
gösterdiği tespit edilmiştir.
N. sativa’da dal sayısında belirlenen değerler Özel (2009)’ın (2,30–4,43 adet) değerlerine
benzer, Kalçın’ın (2003), (5,42–6,90 adet) ve Telci’nin (1995) bildirdiği (4,67–4,94 adet)
değerlerinden düşük bulunmuştur. Ayrıca Arslan (1993) ve Ertuğrul (1986)’un bildirdikleri
ortalama (5–8 adet) dal sayısı değerlerinden de düşük olup, Ahmed ve Hague (1986)’un
bildirdiği (1–20 adet) değerler içerisinde yer almaktadır.
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Çizelge 3. Bitki boyu, dal sayısına ait ortalama değerler ve önemlilik grupları
Popülasyonlar

Bitki boyu (cm)
Dal sayısı (adet/bitki)
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
1
34.52
52.60
43.56
3.70
4.10
3.90
2
35.07
53.05
44.06
4.07
4.12
4.10
3
36.20
53.07
44.63
4.00
4.35
4.17
4
34.65
51.60
43.12
3.45
4.32
3.88
5
37.32
51.17
44.25
4.15
4.20
4.17
6
37.20
51.47
44.33
4.25
4.12
4.18
7
34.62
53.00
43.81
3.72
4.25
3.98
8
38.10
52.97
45.53
4.45
4.35
4.40
9
36.30
53.57
44.93
4.15
4.42
4.28
10
35.20
53.27
44.23
3.62
4.22
3.92
Lokasyon ortalaması
35.92 b
52.58 a
3.95 b
4.24 a
LSD%1 lokasyon: 1.176
LSD%1 lokasyon: 0.262
* p<0.05, ** p<0.01, Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

Kapsül sayısı (adet/bitki): Çizelge 4’de görüldüğü gibi, çörekotu popülasyonlarında kapsül
sayısı değerleri açısından lokasyonlar arasında farklı istatistiki gruplar tespit edilmemiştir.
Kapsül sayısı yönünden Kocaeli lokasyonunda kapsül sayısı değerleri (6.18 adet) Tekirdağ
lokasyonuna oldukça yakın bulunmuştur (6.33 adet). Popülasyonlar incelendiğinde en yüksek
kapsül sayısı (6.68 adet) 3. popülasyondan, en düşük kapsül sayısı ise (5.76 adet) 4.
popülasyondan elde edilmiştir. Lokasyon × popülasyon interaksiyonu değerlendirildiğinde,
Tekirdağ lokasyonununda 6. popülasyonda en yüksek (7.22 adet), yine Tekirdağ lokasyonunda
4. popülasyonda ise en düşük kapsül sayısı (5.40 adet) belirlenmiştir.
Çörek otunda kapsül sayısı dallanmaya bağlı bir özelliktir. Dal sayısı ile arasında olumlu
bir ilişki vardır. Dal sayısı arttıkça belli bir yere kadar genellikle kapsül sayısı da artış
göstermektedir. Bununla beraber kapsül sayılarının dal sayısıyla ilişkili bir özellik olmasına
rağmen, bitki üzerinde dal sayısından çok daha fazla kapsül oluşturması, kapsüllerin sekonder
ve tersiyer dalların ucunda da oluşmasından kaynaklanmaktadır.
Kapsül sayısında belirlenen değerler Özel ve ark (2009)’ın (2,27–15,97 adet) ve Kalçın’ın
(2003) bildirdiği (4,57–13,72 adet) değerleri içinde ve Ertuğrul (1986)’un bildirdiği ortalama
(5,45 adet) değerine benzer bulunmuştur.
1000 tane ağırlığı (g): Çizelge 2’de görüldüğü gibi 1000 tohum ağırlığı açısından
lokasyonlar arasındaki istatistiki fark ile popülasyon ve lokasyon × popülasyon interaksiyonu
istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur. Çizelge 4’de görüleceği üzere çörekotu popülasyonla–
rında ortalama 1000 tane ağırlığının 2.02–2.23 g arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir.
Tohum Verimi (kg/da): Çizelge 5’de görüldüğü gibi, popülasyon ortalamaları
incelendiğinde en yüksek tohum verimi 42.55 kg ile 8. popülasyondan, en düşük ise 35.36 kg ile
9. popülasyondan alınmıştır. Lokasyonlar tohum verimi bakımından önemli farklılıklar
göstermiş, genel olarak Kocaeli lokasyonundan Tekirdağ lokasyonuna göre yaklaşık 7 kg /da
daha yüksek tohum elde edilmiştir. Lokasyon × popülasyon interaksiyonu bakımından veriler
incelendiğinde en yüksek tohum verimi Kocaeli lokasyonunda 2. ve 3. popülasyonlardan
(sırasıyla 43.50–43.42 kg/da) en düşük tohum verimi ise Tekirdağ lokasyonunda 9.
popülasyondan elde edilmiştir (28.43 kg/da).
Tohum verimine ilişkin bu çalışmada bulunan değerler; Özel ve ark. (2009), (140,63–
248,23 kg da), İlisulu (1992), (80–200 kg/da), Kalçın (2003), (68.39–77.01 kg/da), Arslan (1993),
(50–70 kg/da) bildirdiği değerlerden düşük, Ertuğrul (1986) bildirdiği (27.3 kg/da) değerlerinden
yüksektir.
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Çizelge 4. Kapsül sayısı, bin tane ağırlığına ait ortalama değerler ve önemlilik grupları
Popülasyonlar

Kapsül sayısı (adet/bitki)
Bin tane ağırlığı (g)
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
1
6.80 abc
6.10 cde
6.45 ab
2.05
2.00
2.02
2
6.67 abc
6.05 cde
6.36 abc
2.25
2.02
2.13
3
7.15 ab
6.22 bcde
6.68 a
2.11
2.12
2.11
4
5.40 e
6.12 cde
5.76 c
2.08
2.15
2.11
5
5.70 de
6.30 a–e
6.00 bc
2.11
2.20
2.15
6
7.22 a
6.00 cde
6.61 ab
2.06
2.17
2.11
7
6.00 cde
6.40 abcd
6.20 abc
2.27
2.20
2.23
8
6.32 a–e
6.25 bcde
6.28 abc
2.17
2.30
2.23
9
6.02 cde
6.15 cde
6.08 abc
2.21
2.07
2.14
10
5.97 cde
6.15 cde
6.06 abc
2.10
1.97
2.03
Lokasyon ortalaması
6.33
6.18
2.14
2.12
LSD%1 lokasyon:0.658 LSD%1 lokasyonxpopulasyon:0.930
* p<0.05, ** p<0.01, aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

Ham Yağ Oranı (%): Çizelge 5’de görüldüğü gibi, popülasyonlar arasında en yüksek
ham yağ oranı %27.51 ile 1 numaralı popülasyondan, en düşük ise %17.67 ile 6 nolu
popülasyondan alınmıştır. Lokasyonlar ham yağ oranı bakımından önemli farklılıklar göstermiş,
genel olarak Kocaeli lokasyonundan Tekirdağ lokasyonuna göre yaklaşık %3 daha yüksek ham
yağ elde edilmiştir. Lokasyonx popülasyon interaksiyonu bakımından veriler incelendiğinde, en
yüksek ham yağ oranı Kocaeli lokasyonunda 1,2,8 nolu popülasyonlardan (sırasıyla %28.67–
28.60–30.07), en düşük ham yağ oranı ise Tekirdağ lokasyonunda 6. Popülasyondan (%16.71)
elde edilmiştir.
Ham yağ oranına ilişkin bu çalışmada bulunan değerler; Özel ve ark. (2009)’nin (%24–
%43), Kalçın (2003)’ın (%28.08 %34,29) değerlerine yakın, Akgül (1993) bildirdiği (%30–
%40), Telci’nin (1995), (%40.31–%34.41) değerlerden düşük bulunmuştur.
Çizelge 5. Tohum verimi, ham yağ oranına ait ortalama değerler ve önemlilik grupları
Popülasyonlar

Tohum verimi (kg/da)
Ham yağ oranı (%)
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
Tekirdağ
Kocaeli
Ortalama
1
33.15 fgh
42.79 abc
37.97 bc
26.33 bc
28.67 a
27.50 a
2
30.88 hı
43.50 a
37.19 bc
21.87 ef
28.60 a
25.24 b
3
33.96 e–ı
43.42 a
38.67 abc
20.16 fg
21.96 ef
21.06 d
4
36.99 b–g
39.67 a–e
38.33 abc
22.98 de
17.48 hı
20.23 d
5
36.08 d–h
43.13 a
39.60 abc
25.21 c
26.39 bc
25.80 b
6
31.35 ghı
42.98 ab
37.16 bc
16.71 ı
18.62 ghı
17.67 e
7
37.71 a–f
42.90 ab
40.30 ab
21.53 ef
24.56 cd
23.05 c
8
41.98 abcd
43.13 a
42.55 a
22.71 de
30.07 a
26.39 ab
9
28.43 ı
42.29 abc
35.36 c
19.28 gh
26.02 c
22.65 c
10
40.03 a–e
36.73 c–h
38.38 abc
23.13 de
28.06 ab
25.59 b
Lokasyon ortalaması
35.06 b
42.05 a
21.99 b
25.04 a
LSD %1 lokasyon =1.937
LSD %1 lokasyon =1.644
LSD %1 populasyon:4.332
LSD %1 populasyon:1.431
LSD %1 lokasyonxpopulasyon:6.092
LSD %1 lokasyonxpopulasyon:2.025
* p<0.05, ** p<0.01, aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

Sonuç
Tekirdağ ve Kocaeli lokasyonlarında, farklı çörekotu (Nigella sativa L.)
popülasyonlarının verim ve verim kriterlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; bitki
boyu 34.53–53.58 cm, dal sayısı 3.45–4.42 adet, kapsül sayısı 5.70–7.23 adet, bin tane ağırlığı
1.97–2.30 g, tohum verimi 28.43–43.50 kg/da ve ham yağ oranı %16.71–30.08 tespit edilmiştir.
Ölçüm yapılan kriterler göz önüne alındığında; bitki boyu, dal sayısı, tohum verimi ve ham yağ
oranında lokasyonlar arsında istatistiki olarak önemli farklar görülmüş ve Kocaeli lokasyonu,
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Tekirdağ lokasyonunun önüne geçmiştir. Kapsül sayısı ve 1000 tohum ağırlığında lokasyonlar
arasında istatistiki olarak fark görülmemiştir. Bitki boyu, dal sayısı ve bin tane ağırlığında
popülasyon ortalamaları arasında önemli farklılık gözlenmemiştir. Popülasyonlar kapsül
sayısında üç, tohum veriminde dokuz ve ham yağ oranında beş farklı istatistiki grup
oluşturmuşlardır. Bu çalışmada görülen lokasyonlar arası farklılıklar iklim ve toprak
koşullarından kaynaklanmaktadır. Popülasyonlar arası ve diğer araştırmaların bulgularıyla olan
farklılıklar ise ekolojik koşulların yanı sıra genotip ve tarımsal uygulamaların farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Çörekotunda tohum verimi literatürde 27.3–200 kg/da arasında değişim
göstermiştir. Bu araştırmada tohum verimi 28.43–43.50 kg/da olarak tespit edilmiştir. Verim
oldukça düşüktür, bunun nedeni denemenin yazlık olarak planlanmış olmasıdır. Kışlık
ekimlerde verimin çok daha yüksek olduğu pek çok ekim zamanı denemesinde gösterilmiştir.
Tekirdağ ve Kocaeli lokasyonlarında ekim zamanı denenerek, verim ile ilgili çok daha iyi
sonuçlar alınabilir.
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Özet
Eski çağlardan beri bitkiler halk arasında değişik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Erzurum gıda, insan ve hayvan hastalıkları tedavisinde ilaç ve diğer amaçlarla kullanılabilecek bitkiler
açısından oldukça zengin bir floraya sahiptir. Yörede bulunan bazı bitkilerin etnobotanik özelliklerini
tespit etmek amacıyla yürütülen bu çalışmada tecrübeli ve bilgili kişilerle görüşülmüş, birlikte bitkiler
toplanarak kullanımları kaydedilmiştir. Çalışmada; Erzurum ve çevresinde değişik amaçlar için kullanılan
birçok bitkinin öncelikle beslenme amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Toplam 72 yabani bitkinin
62’sinin gıda, 24’ünün gıda ve halk ilacı, 10’unun yalnızca halk ilacı olduğu belirlenmiştir. Halkın
şikâyetçi olduğu hastalıklar hemoroit, şeker, tansiyon ve romatizma ve olup bitkilerin farklı aksamları en
fazla bu hastalıklar için kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılan bitkiler kullanım
şekilleri ile birlikte ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu tür etnobotanik çalışmalar yöresel kültürlerin açığa
çıkarılması açısından son derecede önemlidir. Kültürel değerleri korumak için tanımak ve bilmek gerekir.
Özellikle kullanımları bilinen bitkilerin etnobotanik değerleri ortaya çıkarılmalı ve gelecek nesillere
aktarılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yabani bitki, etnobotanik, tıbbi bitkiler, halk ilaçları, kültür
Medicinal and Aromatic Plants Used as Folk Medicine (Erzurum)
Abstract
Since ancient times herbs have been used for treatment of various illnesses. Erzurum has a rich
flora in which the herbs could be used as medication for the treatment of illnesses found in foods, humans
and animals or other purposes. In order to detect the ethno–botanic properties of some plants in the
region, interviews were carried out with the experienced and knowledgeable, together plants were
gathered and their uses were recorded. In the study, it is investigated that among many uses of the plants,
in Erzurum and around they are utilized as food source preferentially. Among 72 wild herbs, 62 is used
for food, 24 is used for food and folk medicine, 10 is used only for medicine. Illnesses, which the people
were complaining about, were high blood pressure, diabetics, rheumatism and hemorrhoids. The herbs
and their parts were mostly used for these illnesses. The herbs utilized medically and aromatically are
given in details with their local names and usage. These kind of ethno–botanic studies are important in
terms of revealing regional cultures. to protect cultural values one should know and recognize them.
Especially the ethno–botanic values of herbs with known usage should be revealed and hand down to next
generations.
Keywords: Wild plant, etnobotany, medicinal plants, folk medicine, culture

Giriş
Türkiye, coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı ve değişik iklim tiplerinin etkisi altında
bulunması nedeniyle dünyanın bitki zengini olan ülkelerinden biridir. Tür ve tür altı takson
sayısı 12.000’e ulaşmıştır. Yeni türlerin tanımlanması ile bu sayı her geçen gün artmaktadır.
Türkiye, endemik bitkiler açısından da oldukça zengin olup, sahip olduğu türlerin %34’ü (3925)
endemiktir (Özhatay ve ark., 2009; Atik ve ark., 2010). Endemik bitki türleri bakımından
Akdeniz ve Doğu Anadolu en zengin olan bölgelerimizdir (Erik ve Tarıkahya, 2004).
Etnobiyolojinin bir dalı olan etnobotanik; insanlar ile bitkiler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir
bilim dalıdır. Anadolu’da tıbbi bitkiler üzerine yapılan ilk çalışmalar genellikle halk hekimliği
ve halk ilaçları başlıkları altındadır (Akın, 1938; Öztelli, 1944; Aydınoğlu, 1968; Yıldırımlı,
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1994; Araz, 1999; Alpınar ve Saçlı, 1997; Baytop, 1984; Yıldırımlı, 2004). Anadolu’da tıbbi
bitkilerle ilgili bilgilerimizin kaynakları ise çok eski tarihlere dayanmaktadır. Anadolu
insanların bitkilerle yakın ilişki kurduğu ve başta gıda, tıbbi, yakacak, barınak, boya vb. alanlar
olmak üzere çeşitli alanlarda faydalandığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yer alan Doğu
Anadolu Bölgesi, genel olarak İran–Turan floristik bölgesi içerisindedir. Ancak bölgenin
kuzeydoğusunda, Ardahan–Kars çevresindeki bitki örtüsü, Avrupa–Sibirya floristik bölgesinin
özelliklerini taşır (Özhatay ve ark., 2003). Bölge sahip olduğu 487 endemik bitki taksonu ile
Akdeniz bölgesinden sonra Türkiye’nin ikinci endemik tür zengini bölgesidir (Atay ve ark.,
2009). Doğu Anadolu coğrafi yapısının dışında, gerek geçim kaynakları, gerek sosyo–kültürel
yapısı göz önüne alındığında insanların bitkilerle ilişkisi her zaman çok yoğun olmuştur. Kırsal
halkın yabani bitkilerle olan ilişkisi gıda, baharat, boya, yakacak, barınak vb. kullanımlarla
ortaya çıkmaktadır. Bitki–insan ilişkisinde rol alan bitkiler hakkında deneme yanılma yoluyla
elde edilen bilgiler, ister sözlü, ister yazılı, nesilden nesile aktarılarak gelenekselleşmiş ve halk
kültürünün bir parçasını oluşturmuştur.
Bölgede hayvancılığın yaygın olarak yapılması insan doğa ilişkisini her zaman canlı tutan
ana faktörlerden biri olması nedeni ile Doğu Anadolu’daki bitki kullanımları orijinal olma
özelliği taşımaktadır. Ancak modernleşme, kırsal alanlardan şehirlere hızlı göç, sağlık
hizmetlerine daha kolay erişim, tarımsal politikalar ve pazar talepleri nedeniyle köy çeşitlerinin
ekonomik değerlerini yitirmesi gibi nedenlerle ülkemizdeki zengin tarımsal biyo çeşitliliğin ve
faydalı bitki kullanma geleneğinin çok hızla yok olmasına neden olmaktadır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma Erzurum’un Merkez, Pasinler, Horasan, Köprüköy, Narman, Tortum, Aşkale
ilçelerine bağlı 12 köyde yürütülmüştür. Alan çalışmaları 2008 yılının ilkbahar ve sonbahar
aylarında bitkilerin çiçek ve meyve dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. Köylerde en tecrübeli
kişiler yanı sıra diğerleriyle de (toplam 160 kişi) görüşülmüş onlarla birlikte bitkiler toplanmış
ve bitkiler hakkında verdikleri bilgiler kaydedilmiştir. Çalışmada katılımcıların en fazla
bildikleri ve kullandıkları bitkilerin yöresel adları, kullanım amaçları, kullanılan bitki aksamları,
nasıl değerlendirildikleri ve halk ilacı olarak nasıl kullanıldıkları şeklinde toplanan veriler
çizelgeler halinde sunulmaya çalışılmıştır.
Araştırma Bulguları
Araştırma alanının öncelikli olarak alan araştırması yapılmış belli bir bilgi edinildikten
sonra sorular sorularak bilgiler alınmıştır. Uygun zamanlarda katılımcılarla sahada bitkiler
toplanarak, bitki hakkında bildikleri bilgiler kaydedilmiştir. Araştırmada bilgi edinilen kişilerin
büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %24,4’ü 30–39 yaş aralığında
olup en büyük paydayı almışlardır. Bunu çok yakın oranla 49–50 yaş ve 50–59 yaş aralığı takip
etmektedir. Öğrenim durumlarına göre incelendiğinde çoğunluğun (%47,7) ilkokul mezunu
olduğu ortaya çıkmıştır. İlkokul mezunlarını %40,3 gibi büyük bir oranla okuryazar olmayanlar
izlemektedir.
Kullanılan yabani bitkilerin çoğunluğu sebze–meyve kategorisinde olup, yemeklik olarak
kullanılanların genelde soğan ve bulgur karıştırılarak (pancar adı altında) pişirildiği ve üzerine
sarımsaklı yoğurt ve kaymak (çiğ–çig) karıştırılarak birlikte yenildiği tespit edilmiştir. Ayrıca
meyvelerinden yararlanılan bitkilerin ise şurup, pelte ve pekmez gibi değerlendirildiği de
belirlenmiştir. Bulgulara göre sınıflandırılan bitkiler gıda ve baharat olarak kullanımı şeklinde
ayrı çizelgelerde verilmiştir (Çizelge 1, Çizelge 2). Gıda ve baharat kullanımları yanı sıra halk
ilacı olarak kullanılan bitkiler değişik familyalara ait 10 bitkiden oluşmaktadır.
Çalışmada 12 bitki türünün baharat ve ilaç olarak kullanıldığı kullanım şekillerinin
genelde su ile kaynatılarak infüzyon olarak (çay) tüketimi şeklinde olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 2).
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Yörede yapılan birçok etnobotanik çalışma ile aynı sonuçlara ulaşılmıştır (Güvenç ve
Kaya, 1996; Özgen ve Coşkun, 2000; Bulut, 2005; Aksakal ve Kaya, 2008; Özgen ve ark.,
2012).
Bitkilerin en çok hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı konusunda Türkiye genelini
yansıtan rahatsızlıkların kaydedildiği veriler elde edilmiştir. Özellikle bağırsak rahatsızlıkları
bilhassa hemoroit (hemoroit–basur) için birçok yabani bitkinin kullanıldığı belirlenmiştir.
Türkiye’de halk arasında basur, hemoroit olarak bilinen hemoroit her cins, ırk ve yaşta
görülebilen bir hastalıktır. Araştırma alanında da hemoroit en sık rastlanan bir hastalık olarak
ifade edilmiştir. Ayrıca yörede şikâyeti edilen rahatsızlıklardan biri de şeker hastalığı olarak
kaydedilmiş ve birçok bitkinin bu amaçla kullanıldığı da tespit edilmiştir (çaşır, kuzukulağı,
kızambık vb.). Genellikle sulu ve ekşi olan bitkilerin şekeri düşürdüğü inancı hâkimdir.
Yavşan ve ebegümecinin insanlarda olduğu gibi hayvanların tedavisinde de kullanıldığı
kaydedilmiştir. Bu bitkilerden ebegümeci sıcak suya batırılıp biraz bekletildikten sonra
çıkarılarak (sıcak) doğum sonrası hayvanların karınlarına bağlanmakta ve şişkinliğin
alınmasına, yavşan otu da sancısı olan hayvanların göbeğinin etrafına tütsü şeklinde tutularak
sancının önlenmesine çalışılmaktadır.
Çizelge 1. Yörede ilaç olarak kullanılan bitkiler ve kullanım formları (Anonim, 2008; Davis, 1988)
Tür adı
Alchilla biebersteini
Arctium minus
Artemisia austriaca/
A. absinthium L.
Aspholelus ramosus
Atriplex potulla
Althea sp.

Kullanım amacı Kullanılan aksam
Kullanma şekli
İlaç
Çiçek
Kanamayı durdurmak
İlaç
Yaprak
Romatizma ağrıları
İlaç/Pire kovucu Tüm bitki

Diş ağrılarında, pire kovucu

Gıda, ilaç
Gıda, ilaç
İlaç

Yaprak
Yaprak
Yaprak

Berberis vulgasris

Gıda, ilaç

Meyve, yaprak

Beta lomatogana
Crataegus aronia L.
(sarı alıç)
Eryngium billardieri
Euphorbia virgata
Falcaria vulgaris
Ferula orientalis
Gundelia tournefortii
Helianthus tuberosus
Helichrysum arenarium
L.
Hypericum sp.
Hyoscyamus niger L.

Gıda, ilaç

Yaprak

Her derde deva
Şekeri düşürmek
Boğaz ağrıları
Şekeri düşürmek (yaprak çayı) (meyve şurubu)
(salamuralar)
Şekeri düşürmek (yemek)

Gıda, ilaç

Meyve, kök

Hemoroit (kök çayı)

Gıda, ilaç
İlaç
Gıda
Gıda, ilaç
Gıda, ilaç
Gıda, ilaç

Gövde, kök
Gövde
Yaprak
Dal
Gövde
Yumru

Gövde soyularak yenir
Kanayan kısma sütünün sürülmesi

İlaç

Çiçek

Böbrek rahatsızlıkları

İlaç
İlaç

Yaprak, çiçek
Tohum

Prangos ferulaceae L.
Ferula orientalis

Gıda, ilaç

Gövde

Şeker hastalığı (taze, salamura)

Pyrus sp.

Gıda, ilaç

Meyve

Prunus sp.

Gıda, ilaç

Meyve

(Haşlanmış meyve) karın ağrısı, ishali önler, bağırsak
kurtlarını düşürür.
İştah açıcı, kan yapıcı

Malva neglecta
Malus sp.
Muscari coaleste
Orchis palustris
Papaver arenarium
Plantago major

Şekeri düşürmek (taze, salamura)
Sakız, mide ağrıları
Şekeri düşürmek

Hemoroit (pamukla kompres)
Diş ağrısı (kaynatılıp dişe sürmek, pamukla kompres)
Karın şişkinliğini alması, Boğaz ağrısı, Kadın
Gıda, ilaç
Yaprak, çiçek, kök hastalıkları (rahatsız bölgeye haşlanmış bitki
uygulaması)
Gıda, ilaç
Meyve
İştah açıcı, kan yapıcı
İlaç
Yumru
Yaraları, siğilleri yok etmek (çiğ)
Kurutulmuş, öğütülmüş yumrular toz olarak sütlü
Gıda (maya)
Yumru
mamullerde kullanılarak
Gıda/gıda boyası Çiçek/tomurcuk
Yaraları temizlemek, iyileştirmek (rahatsız bölgeye
Gıda, ilaç
Yaprak, tohum
haşlanmış bitki uygulaması), Hemoroit (tohum balla)
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Tür adı
Kullanım amacı
Ranunculus grandiflorus
İlaç
L.
Rosa canina
Gıda, ilaç
Rosa pisiformis (kara
Gıda, ilaç
kuşburnu)
Rumex crispus L.
Gıda, ilaç
Rumex scutatis L.
Gıda, ilaç
Tripleususpermum
İlaç
oreades
Trogopogon aureus
Gıda, ilaç
Tussilago farfara
Gıda, ilaç
Urtica diocia

Gıda, ilaç

Prangos ferulaceae
Gıda, ilaç
Pyracantha sp. (Tavşan
Gıda, ilaç
elması)

Kullanılan aksam

Kullanma şekli

Çiçek

Romatizmalı kısımlara vurulur

Meyve, kök

Hemoroit (basur) (kök çayı)

Meyve, kök

Hemoroit (basur) (kök çayı)

Yaprak, tohum
Yaprak

Dal

Müshil, Şeker düşürücü, Böbrek taşı, hemoroit (çay)
Harareti gidermek, Şekeri düşürmek (çay)
Soğuk algınlığı ve rahatlama (Kaynatılarak çay olarak
içilir.)
Mide ağrısı (aç karnına çiğ yemek)
Soğuk algınlığı için çiçekleri kaynatılıp içilir.
Kol, bacak ağrısı romatizma (taze bitki), Kanser (balla
tohum), İltihaplara (balla tohum), Mide hastalıkları
(balla tohum)
Şeker hastalığı (taze, salamura)

Meyve

Müshil olarak

Çiçek
Yaprak
Yapraklar/ çiçek
Yaprak, tohum

Çizelge 2. Yörede bulunan baharatların kullanım şekilleri
Kullanılış
amacı
Anık
Satureja hortensis
Baharat
Aşotu
Coriandrum sativum L. Baharat
Thymus fallax / T.
Kara anık
Baharat, ilaç
sipyleus
Kara Kekik Thymbra spicata
Baharat, ilaç
Karga soğanı Allium atroviolacueum Baharat
Kekik
Teucrium chamedrys Baharat, ilaç
Koç anığı
Origanum vulgare
Baharat, ilaç
Körmen/
Allium sp.
Baharat
kölmen
Tere
Lepidium campestre
Baharat
Su teresi
Nasturtium officinale Baharat
Yaban nenesi Mentha longifolia
Baharat
Yarpuz
Mentha pulegium
Baharat
Yöresel adı

Tür adı

Kullanılan bitki
aksamı

Halk ilacı olarak kullanım amaç ve şekilleri

Yaprak–çiçek

Hemoroit (çay)/ şeker ve kolesterolü düşürmek

Yaprak–çiçek

Hemoroit (çay)/ şeker ve kolesterolü düşürmek

Yaprak–çiçek
Yaprak–çiçek

Hemoroit (su ile kaynatılır haricen kullanılır)

Yaprak, yumru
Yaprak–dal

Bağırsak rahatsızlıkları

Yaprak–çiçek
Yaprak–çiçek

Mide rahatsızlıkları (çay)
Mide rahatsızlıkları (çay)

Tartışma ve Sonuç
Bitkilerin tedavide kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce
insan, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlanmıştır.
İnsanlık tarihi boyunca birçok hastalık (şeker hastalığı, sarılık, nefes darlığı, soğuk algınlığı,
romatizma vb.) bitkiler kullanılarak tedavi edilmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. Dünya
nüfusunun %80’i yaklaşık 4 milyar insan hastalıklarının tedavisinde bitkilerden
yararlanmaktadır (WHO). Bugün modern tıpta kullanılan pek çok ilacın hammaddesi de
bitkilerdir. Günümüzde sağlık problemlerinin artması ve geleneksel drogların daha az tahripkar
olması nedeni ile tercih edilmesi insanları bitkilerle tedaviye yönlendirmiştir. Özellikle 1990’lı
yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere
olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır.
Araştırmada isimlerde karışıklık olduğu aynı bitkilere farklı yerlerde farklı isimler
verildiği kaydedilmiştir. Göçler dolayısı ile oluşan kültürel değişimlerden kaynaklanan isim
kargaşası mevcut olsa da bilen ve tanıyan kişilerce bitki isimleri kaydedilmeye çalışılmıştır.
Bulgulara göre yörede 22 familyaya ait bitkisel kaynak halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Bu
bitkilerin familyalara göre dağılımı çok çeşitlilik göstermesine rağmen, en fazla Asteraceae (13)
familyasında olmak üzere, Polygonaceae (4), Apiaceae (5), Lamiaceae (5), Brassicaceae (5)
familyaları bitkilerinden halk ilacı olarak yararlanıldığı görülmektedir (Şekil 1) (bir ya da iki
bitki içeren diğer familyalar grafiğe alınmamıştır).
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Çalışmada kaydedilen bitkilerin kullanım amacı genellikle gıda olarak tüketim olup gıda
yanı sıra ilaç olarak da kullanımı yaygın bulun muştur (Şekil 2). Yapılan çalışma da benzer
çalışmalarda olduğu gibi bitkilerin kullanımının daha çok gıda amaçlı olduğu gıda yanı sıra
şifasından da yararlanmak düşüncesi ile eski reçetelerin kullanıldığı belirlenmiştir (Güvenç ve
Kaya, 1996; Tuzlacı ve Erol, 1999; Yücel ve Tülükoğlu, 2000; Kamboj, 2000; Rates, 2001;
Şimşek ve ark., 2002; Ertuğ, 2004; Gürsoy ve Gürsoy, 2004; Malyer ve ark., 2004; Yapıcı ve
ark., 2009; Mishra ve ark., 2012).
Bitkisel kaynaklı halk ilaçlarının çoğunluğu dâhilen gıda olarak (çiğ, pişmiş veya çay)
ağızdan alınmaktadır. Haricen kullanılanlar ise doğrudan doğruya ya da haşlanarak veya
dövülerek toz halinde doğrudan doğruya kullanılışlar şeklindedir (Ezer ve Avcı, 2004; Bulut,
2005; Aksakal ve Kaya, 2008; Kendir ve Güvenç, 2010). Bitkilerin halk ilacı olarak kullanılan
kısımları dikkate alındığında en fazla kullanılan kısım bitkinin yapraklarıdır.
Araştırmanın sonuçlarına göre bitkisel kaynaklı halk ilaçlarının çok çeşitli hastalıklara
karşı kullanıldığı görülmektedir. Bu hastalıklar sınıflandırıldığında en fazla kullanılışın
hemoroit, şeker, tansiyon, kolesterol ve romatizma olduğu görülmektedir. Hemoroit Türkiye
genelinde en fazla görülen rahatsızlıktır, bunun nedeni hareketsizlik ve beslenme olabilir. Bu
nedenle de birçok bitki bu amaçla kullanılmaktadır. Yapılan diğer çalışmalarda da Anadolu
insanının en fazla şikâyeti olan sağlık problemi hemoroit gibi görülmektedir. Türkiye’de
hemoroit tedavisinde kullanılan 46 familyaya ait 84 cins bitki tespit edilmiştir (Şar ve Asi, 1988;
Gürhan ve Ezer, 2004). Bu çalışmada ise sekiz bitki basur tedavisi için kullanılmaktadır
(basurotu, bağa yaprağı, kantaron vb.). Ancak tedavi usulü ya bilinmemekte ya da açıklanmak
istenmemektedir.
Yabani bitkilerin koku ve tat verici olarak kullanılışı da oldukça yaygındır. Bazı bitkiler
(Allium, Origanum, Mentha, Thymus cinslerine ait değişik türler) yemeklere tat ve koku vermek
için baharat olarak kullanılmaktadır. Yörede bulunan sekiz baharat türü de yemeklerde baharat
olarak kullanılmakta bunun yanı sıra ilaç olarak da çaylarından yararlanılmaktadır (Çizelge 3).
Bazı türlerin (Mentha, Thymus) yaprakları veya çiçeklerinden elde edilen infüzyon, sıcak içecek
olarak tüketilmektedir (Tanker ve Sucu, 1983; Çubukçu ve Özhatay, 1987; Yıldırımlı, 2004;
Telci ve ark., 2004).

Şekil 1. Yörede kullanılan bitkilerin yoğun olduğu
familya dağılımı

Şekil 2. Yörede kullanılan bitkilerin kullanım
amaçlarına göre dağılımı

Erzurum kırsalında kalkınma çalışmalarının artışı yaşam standartlarını da artırmıştır.
Dolayısı ile eski bilgilerin kullanımı da oldukça sınırlanmıştır. Son yıllarda medyada giderek
popüler olan bitkilerle tedavi nedeni ile doğaya dönüş başlamıştır ama kırsaldan uzaklaşma ile
yaşlıların ölüm ve göçleri bilgi kaynaklarının yok olmasına neden olmuştur. Yine de çalışmada
tespit edildiği gibi henüz kullanımı olan bitkiler ve bilgi sahibi kişilerin varlığı iyi
değerlendirilmeli ve bilgiler derlenerek gelecek nesillere aktarılmalıdır.
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Özet
Doğal boyalar bitkisel ve hayvansal kaynaklardan hiç bir kimyasal işleme tabi tutulmadan elde
edilen boyalardır. Aspir bitkisinin taç yaprakları elyaf boyamada kullanıldığı gibi doğrudan gıdalara renk
verici katkı maddesi olarak ta kullanılmaktadır. Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik koşullarında 2009–2010
yetiştirme döneminde Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında,
aspir bitkisinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların taç yaprağı verimi ve boyarmadde oranı
üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Materyal olarak üç aspir çeşidinin (Dinçer, 5–154,
Yenice) kullanıldığı çalışmada, sulama dönemleri olarak kontrol (doğal yağışa dayalı), sapa kalkma (63
mm), çiçeklenme başlangıcı (99 mm) ve tam çiçeklenme dönemi (126 mm) alınmıştır. Araştırmada,
çeşitlerin taze ve kuru taç yaprağı verimi ve boyarmadde oranları sırası ile 26.2–34.3 kg/da, 15.5–18.6 kg/da
ve %5.38–%6.49 arasında değiştiği ve yüksek taç yaprağı verimi için çiçeklenme başlangıcında sulama
yapılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aspir; Carthamus tinctorius L., sulama, taç yaprağı verimi, boyarmadde
oranı
Effects of Irrigation Applications at Different Periods on Petal Yield and Dyestuff Rate of Safflower
(Carthamus tinctorius L.)
Abstract
Natural dyes are obtained from plant and animal sources without chemical treatment. Safflower
petals are used for dyeing fibres directly as food additives as colorants. This study was conducted to
determine the effect of irrigation at different development stages on petal yield and total dyestuff content
of safflower. The study was carried out at the experimental area of Department of Field Crops,
Agriculture Faculty, Dicle University during 2009–2010 growing season under Diyarbakır ecological
conditions. In the study three safflower varieties (Dincer, 5–154, Yenice) were used as material, and
control (based on rain), stem elongation (63 mm) beginning of flowering (99 mm) and full flowering (126
mm) were chosen as irrigation periods. In the research, fresh & dry petal yield and dyestuff rate varied
between 262–343 kg haˉ¹, 155–186 kg haˉ¹ and 5.38 and 6.49%, respectively. As a conclusion, it was
determined, to obtain high petal yield, beginning of flowering period is suitable for irrigation.
Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., irrigation, petal yield and dyestuff content

Giriş
Eskiden boyama amaçlı sadece bitkiler kullanılırken son yüz yılda sentetik boyaların elde
edilmesiyle birlikte bitkisel/doğal kaynaklı boyama unutulmaya yüz tutmuştur.
Aspir bitkisi Ortadoğu’da ve Güney Asya’da çiçeklerinin içerdiği kırmızı/turuncu
pigmentlerden dolayı pirinç renklendirmede, ekmek ve kumaş boyama için yetiştirilmiş, ancak,
daha sonra sentetik anilin boyaların 1800’lü yıllarda bu pazara girmesiyle önemi giderek
azalmış ve yağlı tohum olarak yetiştirilmeye başlanmıştır (SPCP, 2014).
Dünyada 60’dan fazla ülkede aspir yetiştirilmektedir. Hindistan toplam üretimin yarıdan
fazlasını gerçekleştirmektedir (Miri ve Bagheri, 2013). Aspir bitkisinin taç yaprakları sarı renk
pigmentlerden carthamidin (%29.59) ve carthamin (%0.77) içermektedir. Carthamidin gıda
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endüstrisinde, doğal boya olarak, dondurma gibi ürünlerin katma değerini arttırmak için
kullanılmaktadır (Machewad ve ark., 2012). Aspir taç yaprakları %4–5.8 oranında sabit yağ
içermekte, bu yağın bileşiminde bulunan %2–3 oranındaki γ–linelonik asitin egzama gibi cilt
hastalıklarının tedavisine iyi geldiği bildirilmektedir (Srinivas ve ark., 1999).
Biotik ve biotik olmayan birçok faktör bitki dokularındaki sekonder metabolitlerin
içeriğini etkilemektedir. Su eksikliği tarımsal üretimde bitki fizyolojisi ve biyokimyasal olarak
birçok durumu etkileyen en önemli abiyotik faktör olarak düşünülmektedir. Kuraklık stresi bitki
büyümesini, ürün verimliliğini ve fenolik bileşikler gibi biyolojik olarak aktif bileşiklerin
durumunu değiştirmektedir. Gerçekte su eksikliğinin çeşitli fenolik bileşiklerin artış ve azalışına
neden olmaktadır (Salem ve ark., 2014).
Bütün kültür bitkilerinde birim alandan elde edilen verim, bitkilerin genotipine, çevre
faktörlerine ve agronomik uygulamalara bağlıdır. Agronomik uygulamaların, birim alandan en
yüksek verimin alınmasını sağlayacak şekilde yapılması gerekir. Bu çalışma ile; aspir bitkisinin
farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların, bitkinin taç yaprağı ve boyarmadde verimi
özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal
Bu çalışma, 2009–2010 bitki yetiştirme sezonunda Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak Dinçer, 5–
154 (Remzibey–05) ve Yenice aspir çeşitleri kullanılmıştır.
Deneme alanı 37°53ʹ Kuzey enlemleri ve 40°16ʹ Doğu boylamları ile sınırlı olup
denizden yüksekliği 680 m’dir. 0–30 cm derinlikte toprak örneklerinin pH’sı 7.46 tuz içeriği
%0.16’dır. Bitkilere yarayışlı P2O5 1.45 kg/da, K2O 8.2 kg/da, yarayışlı kireç oranı (CaCO3)
%11.02 ve organik madde içeriği %0.48’dir. Analiz sonuçlarına göre; deneme alanı toprağı orta
düzeyde tuzlu, hafif alkali, orta derecede kireçli, (P2O5, K2O) ve organik madde içeriği düşük
bulunmuştur (TİM, 2010).
Tarla denemesinin yürütüldüğü yetiştirme sezonunda en düşük sıcaklık, 2010 yılı Ocak
ayında 5.4°C, en yüksek sıcaklık ise Temmuz ayında 32.3°C olarak kaydedilmiştir. Ekimin
yapıldığı 2009 Kasım ayında ortalama sıcaklık 9.8°C, aylık yağış ortalaması 87.2 mm’dir.
Vejetatif gelişmenin hızlandığı Nisan ve Mayıs aylarında tespit edilen 2010 yılı sıcaklık
ortalamaları sırasıyla, 14.2°C ve 20.4°C’dir (Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü Verileri, 2010).
Yöntem
Tarla denemesi Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Tarla denemesinde sulama dönemleri ana parselleri, çeşitler ise alt parselleri
oluşturmuştur. Her bir parsel 7 sıra olacak şekilde, parsel genişliği 5 m, sıra arası mesafe 30 cm
olacak (2.1 m × 5 m= 10.5 m²) şekilde düzenlenmiştir.
Ekim, 13 Kasım 2009 tarihinde, tohumlar açılan sıralara 3–4 cm derinliğe gelecek şekilde
el ile yapılmış, ekimle birlikte parsellere 6 kg/da saf N ve 6 kg/da P2O5 ticari gübreleri verilmiştir.
Deneme parsellerinde yabancı ot temizliği düzenli olarak yapılmıştır. Sulama dönemleri;
kontrol (hiç sulama yapılmayan–yağışa dayalı), sapa kalkma (22 Nisan 2010), çiçeklenme
başlangıcı (07 Haziran 2010) ve tam çiçeklenme dönemleri (14 Haziran 2010) olmak üzere her
bir parsele eşit miktarda ve bir defada sulama yapılmıştır. Deneme yerinden 0–30 cm, 30–60 cm
ve 60–90 cm profil derinliklerinden her sulama dönemine ait toprak örnekleri alınmış ve bu
örnekler Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Analiz Laboratuvarında
analiz edilerek topraktaki nem miktarı (%) gravimetrik yöntemle hesaplanmıştır.
Deneme parsellerine verilmesi gereken su miktarı aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanmıştır (Hansen ve ark., 1979). Belirli bir toprak derinliğinde toprakta bulunan nem
genellikle eşdeğer su derinliği cinsinden “mm” olarak ifade edilir. 1 mm eşdeğer su derinliği 1
da alanda hacimsel olarak 1 m³ suya eşittir. Buna göre;
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d = P v. D rz/10 = P w. As. D rz / 10
d : eşdeğer derinlik olarak toprağın su içeriği (mm)
D rz : bitkinin etkili kök derinliği (mm)
As : toprağın hacim ağırlığı (g/cm³)
Pv : toprağın hacim yüzdesi olarak su içeriği (%)
Pw : toprağın kuru ağırlık yüzdesi olarak su içeriği miktarı (%)
Aspir için etkili kök derinliği 90 cm’dir (URL, 4)
Farklı Gelişme Dönemlerinde Parsellere Verilen Su Miktarının Hesaplanması
Genel olarak killi tınlı toprakların su içeriğinin tarla kapasitesine çıkarılması için,
toprağın ağırlık yüzdesi olarak su içeriğinin ortalama %27 olması gerekmektedir (Hansen ve
ark., 1979). Her sulama döneminde toprak su içeriği gravimetrik yöntemle izlenmiş olup 90
cm’lik etkili kök derinliğindeki toprak neminin tarla kapasitesine çıkacak şekilde parsellere eşit
miktarda su uygulanmıştır.
Çiçek hasadı alt parsellerin tamamının çiçeklendiği 10–19 Haziran 2010 tarihleri arasında
bir defada 2.4 m²’lik alanda sabah veya akşam saatlerinde elle toplanarak yapılmıştır. Tarla
denemesinde taze ve kuru taç yaprağı ve boyarmadde oranı gibi özellikler incelenmiştir.
Total Boyar Madde Oranının Belirlenmesi (%)
Boyar madde ekstraksiyonu Kızıl (1997)’dan yararlanılarak yapılmıştır. Bu metoda göre;
2 g aspir taç yaprağı öğütülmüş,
100 mm’lik erlen içine konularak üzerine 50 mm 2M HCI ilave edilmiş,
100°C 30 dak. kaynatılmış,
Soğutulduktan sonra 25 mm × 3 kez etil asetat ile yıkanmış,
Rotary Evaporatörde 78°C’de etil asetat uçurulduktan sonra tartım yapılarak total
boyarmadde miktarı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar “%” olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
İncelenen özelliklere ait veriler Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre JUMP
bilgisayar paket programında varyans analizine tabi tutulmuş, istatistiksel olarak önemli
bulunan özelliklere ait ortalamalar arasındaki farklılıklar EGF (%5) testine göre belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Taze Taç Yaprak Verimi
Aspir çeşitlerinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların taze taç yaprak
verimine etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları ve bu özelliğe ait ortalama değerler Çizelge 1
ve 2’de verilmiştir. Çizelge 1’de çeşitlerin ve sulama dönemlerinin taze taç yaprağı verimi
üzerine etkisi 0.01, çeşit × sulama interaksiyonu etkisinin ise 0.05 düzeyinde farklılık
oluşturduğu görülmektedir.
Çeşitler arasında en yüksek taze taç yaprağı verimi 37.8 kg/da ile Dinçer çeşidinde elde
edilirken, en düşük taze taç yaprak verimi 21.3 kg/da ile 5–154 çeşidinden elde edilmiştir.
Sulama dönemleri bakımından kuru taç yaprağı verimi sırası ile hiç sulama yapılmayan
kontrol uygulamasında 18.6 kg/da, sapa kalkma döneminde 17.3 kg/da, çiçeklenme başlangıcı
döneminde 17.7 kg/da ve tam çiçeklenme döneminde 15.5 kg/da olarak belirlenmiştir. Tam
çiçeklenme dönemi hariç, diğer uygulamalar aynı harf grubunda yer almıştır.
Çeşit × sulama interaksiyonu bakımından en yüksek taze taç yaprağı verimi sapa kalkma
döneminde Dinçer çeşidinden 44.9 kg/da olarak tespit edilirken, en düşük değer ise 16.8 kg/da ile
tam çiçeklenme döneminde 5–154 çeşidinden elde edilmiştir.
Aspirde sulama şekline bağlı olarak sekonder dallanma, bitki başına tabla sayısı ve buna
bağlı olarak verim değerleri artmaktadır. Erken gelişme dönemlerinde su stresi bitkide tabla
sayısını azaltmaktadır (Miri ve Bagheri, 2013). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; aspir
çeşitleri sapa kalkma ve çiçeklenme başlangıcı dönemlerinde yapılan sulamalara farklı
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reaksiyon göstermiş, en iyi sonuçlar her üç çeşit için sapa kalkma ve çiçeklenme başlangıcı
dönemlerinden alınırken tam çiçeklenme dönemi uygulamasından düşük değerler elde
edilmiştir. Tam çiçeklenme döneminde yapılan sulamalardan kontrole göre en iyi sonuç Yenice
çeşidinden elde edilmiştir.
Çizelge 1. Aspir bitkisinde incelenen yaş & kuru taç yaprağı verimi ve boyarmadde oranı özelliklerine ait
varyans analiz sonuçları
Varyasyon
SD
kaynakları
Tekerrür
2
Çeşitler
2
Hata 1
4
Sulama
3
Çeşit × Sulama 6
Hata 2
18
*p<0.05; **p<0.01

Taze taç yaprak verimi (kg/da)
KO
F
6.98
0.22
816.52
26.08**
31.31
2.25
111.47
8.02**
44.06
3.17*
13.91

Kuru taç yaprak verimi (kg/da)
KO
F
27.18
4.19
350.99
54.08**
6.49
1.56
14.62
3.51*
6.65
1.60
4.16

Boyarmadde oranı (%)
KO
F
6.55
0.46
11.63
0.82
1417
1.48
2.63
0.27
0.64
0.07
9.56

Kuru Taç Yaprak Verimi
Aspir çeşitlerinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların kuru taç yaprak
verimine etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları ve bu özelliğe ait ortalama değerler Çizelge 1
ve 2’de verilmiştir. Çizelge 1’de çeşitlerin kuru taç yaprak verimi üzerine 0.01, sulama
dönemlerinin ise 0.05 düzeyinde farklılık oluşturduğu görülmektedir.
En yüksek kuru taç yaprak verimi değeri 21.5 kg/da ile Dinçer çeşidinde elde edilirken, en
düşük kuru taç yaprak verimi ise 11.2 kg/da ile 5–154 çeşidinden elde edilmiştir.
Farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların kuru taç yaprak verimi üzerine etkisi
önemli bulunmuş, sulama dönemleri bakımından kuru taç yaprak verimi sırası ile hiç sulama
yapılmayan (kontrol) parsellerde 18.6 kg/da, sapa kalkma döneminde 17.3 kg/da, çiçeklenme
başlangıcı döneminde 17.7 kg/da ve tam çiçeklenme döneminde 15.5 kg/da olarak belirlenmiştir.
Tam çiçeklenme dönemi hariç, diğer uygulamalar aynı harf grubunda yer almıştır.
Yapılan araştırmalarda aspirde taç yaprak veriminin 2.4–18.3 kg/da arasında değiştiği
bildirilmektedir (Kırıcı ve Meral, 1998; Yılmazlar ve Bayraktar, 2009). Dinçer çeşidinde taç
yaprak veriminin 3.1–20.9 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır (Kırıcı ve İnan, 2001). Kızıl
(1997), benzer ekolojide yürüttüğü çalışmada en yüksek taç yaprak veriminin 13.4 kg/da ile
Yenice çeşidinden, en düşük taç yaprak veriminin ise 7.9 kg/da ile 5–154 çeşidinden elde
edildiğini bildirmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen taç yaprak verimi değerleri benzer ve farklı ekoloji ve
çeşitlerle çalışan Kızıl (1997), Kırıcı ve Meral (1998), İnan ve Kırıcı (2001) ve Yılmazlar ve
Bayraktar (2009)’ın sonuçlarından yüksek, Kırıcı ve İnan (2001)’nın sonuçları ile uyumlu
bulunmuştur. Elde ettiğimiz taç yaprak verimi değerleri bakımından diğer araştırıcıların
sonuçlarıyla ortaya çıkan farklılıklar genotip, yetiştirme mevsimi ve yetiştirme şartları, özellikle
sulamadan suyu sayısı ve miktarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Boyar Madde Oranı
Aspir çeşitlerinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların boyar madde oranına
etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları ve elde edilen ortalama değerler Çizelge 1 ve 2’ de
verilmiştir. Çizelge 1’de çeşitler ve sulama dönemlerinin boyar madde oranında herhangi bir
farklılık oluşturmadıkları görülmektedir.
Çizelge 2’de çeşitler ve sulama uygulamaları arasında oluşan farklılıklar istatistikî olarak
önemli olmamakla birlikte; en yüksek boyar madde oranı %7.01 ile Dinçer çeşidinde oluşurken,
en düşük boyar madde oranı %5.04 ile Yenice çeşidinden elde edilmiştir. Sulama dönemleri
bakımından en düşük boyarmadde oranları hiç sulama yapılmayan kontrol (%5.38) ve sapa
kalkma döneminde (%5.78) yapılan sulamalardan elde edilmiştir. Çiçeklenme başlangıcı
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(%6.45) ve tam çiçeklenme döneminde (%6.49) elde edilen boyarmadde oranı değerleri diğer
uygulamalardan daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde, çeşit × sulama dönemi interaksiyonu
istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte; en yüksek boyar madde oranı tam çiçeklenme
döneminde %7.83 ile Dinçer çeşidinde, en düşük ise kontrol döneminde %4.32 ile Yenice
çeşidinde oluştuğu görülmektedir (Çizelge 2).
Literatürde aspirde boyar madde oranı %4.33–11.33 (Kırıcı ve Meral, 1998; İnan ve
Kırıcı, 2001) ve %3.28–3.64 (Kızıl ve Gül, 1999) arasında değiştiği bildirilmiştir. Benzer
ekolojide yürütülen bir çalışmada en yüksek boyar madde oranının %3.42 ile Dinçer çeşidinden,
en düşük ise Yenice çeşidinden elde edildiği bildirilmiştir (Kızıl, 1997).
Bu çalışmadan elde edilen boyar madde oranı değerleri Kızıl (1997) ve Kızıl ve Gül
(1999)’ün sonuçlarından yüksek, Kırıcı ve Meral (1998)’in sonuçlarından düşük ve İnan ve
Kırıcı (2001)’in sonuçları ile paralellik göstermektedir. Elde ettiğimiz boyar madde oranları
bakımından ortaya çıkan farklılıklar çeşit özelliği, iklim ve toprak şartları, kültürel işlemler ve
boyar madde oranının tespiti için uygulanan yöntemlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 2. Tarla denemesinde incelenen taze & kuru taç yaprağı verimi ve boyarmadde oranı özelliklerine
ait ortalama değerler
Taze taç yaprak verimi (kg/da)
Kuru taç yaprak verimi (kg/da)
Boyarmadde oranı (%)
Sulama
dönemleri 5–154 Dinçer Yenice Ort. 5–154 Dinçer Yenice
Ort.
5–154 Dinçer Yenice Ort.
Kontrol 24.8 de 33.1 b 26.3 cd 28.0
13.7
23.8
18.2
18.6 a
5.67 6.17 4.32 5.38
SK
24.6 de 44.9 a 33.3 b 34.3
11.5
21.4
19.0
173 ab
6.17 6.50 4.67 5.78
ÇB
19.1 ef 41.5 a 31.7 bc 30.8
10.5
21.2
21.4
17.7 a
5.83 7.53 6.00 6.45
TÇ
16.8 f 31.6 bc 30.1 bcd 26.2
9.1
19.5
18.1
15.5 b
6.48 7.83 5.17 6.49
Ort.
21.3
37.8
30.3
11.2 b 21.5 a 19.2 a
6.04 7.01 5.04
EGF (0.05) Çeşit × Sulama dönemleri: 6.39
Çeşit: 2.89; Sulama dönemleri: 2.02
Ö. D.
SK: Sapa kalkma; ÇB: Çiçeklenme başlangıcı; TÇ: Tam çiçeklenme; Ö. D.: Önemli değil

Sonuç
Kuru taç yaprak verimi bakımından en yüksek verim 21.48 kg/da ile Dinçer çeşidinden elde
edilirken, en düşük verim ise 11.18 kg/da ile 5–154 çeşidinden elde edilmiştir. 5–154 çeşidi
dikenli bir çeşit olup, dikenli çeşitlerin dikensizlere göre daha düşük taç yaprağı verdiği tespit
edilmiştir. Bu durum dikensiz çeşitlerde toplamanın kolay yapılmasıyla da ilgilidir. Sulama
dönemleri bakımından kuru taç yaprak verimi sırası ile hiç sulama yapılmayan (kontrol)
parsellerde 18.57 kg/da, sapa kalkma döneminde 17.29 kg/da, çiçeklenme başlangıcı döneminde
17.72 kg/da ve tam çiçeklenme döneminde 15.54 kg/da olarak elde edilmiştir. Aspir bitkisinde en
yüksek boyar madde oranı %7.01 ile Dinçer çeşidinde, en düşük oran ise %5.04 ile Yenice
çeşidinde saptanmıştır. Sulama dönemleri bakımından boyar madde oranı sırası ile hiç sulama
yapılmayan (kontrol) parsellerde %5.38, sapa kalkma döneminde %5.78, çiçeklenme başlangıcı
döneminde %6.45 ve tam çiçeklenme döneminde %6.49 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak,
Diyarbakır, yarı–kurak, iklim koşullarında aspir tarımında yüksek taç yaprağı üretimi için
yapılacak sulamalarda çiçeklenme başlangıcı döneminin dikkate alınması tavsiye edilmektedir.
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Özet
Bu çalışma, 2008–2009 yetiştirme sezonunda Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü deneme alanlarında farklı ekim zamanlarının dereotu bitkisinin (Anethum graveolens L.) bazı
teknolojik özelikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada kışlık ve yazlık
ekimlere ait herba ve meyvelerde mineral madde içeriği ve meyve uçucu yağının bileşenleri incelenmiştir.
Dereotu kuru herbasında Ca, Mg ve Fe miktarları sırası ile 18883–19567 mg kgˉ¹, 1833–2347 mg kgˉ¹ ve
222.8–535.1 mg kgˉ¹ arasında değişmiştir. Dereotu uçucu yağının ana bileşenleri (–)–carvon %51.42, D–
limonen %38.97, α–phellandren %2.02, dill ether %1.21 ve apiol %1.91 olarak belirlenmiştir. Yazlık
ekimlerin kışlık ekimlere göre daha yüksek oranda uçucu yağ içerdiği ve dereotu uçucu yağında carvon
oranı kışlık ve yazlık ekimlerde sırası ile %51.42 ve %55.56 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anethum graveolens; kışlık ve yazlık ekim; mineraller; uçucu yağ bileşenleri;
carvon
Effects of Winter and Spring Sowing Times on Herb & Fruit Mineral Contents and Essential Oil
Components of Dill (Anethum graveolens L.)
Abstract
This study was conducted to determine the effect of different sowing times on the some
technological characteristics of dill (Anethum graveolens L.) at the experimental area of Department of
Field Crops, Agriculture Faculty, Dicle University during 2008–2009 growing season. In the study,
essential oil components and mineral content of fruits and dry herbs belong to winter and spring sowings
were investigated. Ca, Mg and Fe content of dry herbs were determined as between 18883 and 19567 mg
kgˉ¹, 1833 and 2347 mg kgˉ¹, 222.8 and 535.1 mg kgˉ¹, respectively. The main components of dill
essential oil were found as (–)–carvone 51.42%, D–limonene 38.97%, α–phellandrene 2.02%, dill ether
1.21% and, apiole 1.91%. Essential oil content of spring sowing was found more than winter sowing and
carvone content was determined as 51.42% for winter sowing and 55.56% for spring sowing,
respectively.
Keywords: Anethum graveolens; winter and summer sowings; minerals; essential oil components;
carvone

Giriş
Yaklaşık yedi bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen
çok uzun, romantik aynı zamanda savaşlar fetihler ve göç mücadelesiyle dolu bir tarihe sahiptir.
Çin, Hindistan, İran, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Yunan ve Roma gibi eski uygarlıklarda
baharatların üretimi ticareti ve kullanımıyla ilgili belgeler günümüze dek ulaşmıştır. Baharatlar
ilk çağlardan itibaren, kötü ruhları yok etmek ve dinsel törenlerde tütsü olarak ve hastalıkları
iyileştirmek için, daha sonraları da mutfakta kullanılmaya başlanmıştır. Baharatlar, gıda
maddelerinin kalitesini arttırmak, görünümünü zenginleştirmek, raf ömrünü uzatmak gibi
amaçlarla kullanılmaktadır (Hornok, 1992; Akgül, 1993).
Tek yıllık bir baharat bitkisi olan dereotunun uçucu yağ üretimi için Almanya Hollanda
Macaristan Rusya İsveç ve Güney Amerika’da tarımı yapılmaktadır (Agarwal, 2008). Dereotu
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bitkisinin sap, yaprak ve meyvelerinde uçucu yağ bulunmaktadır. Uçucu yağı carvon, limonen
ve önemli miktarda α–phellandren içermektedir. Dereotu tohumu uçucu yağı yüksek carvon ve
limonen içermektedir. Avrupa dereotu tohumu uçucu yağında %5–20 arasında değişen dill apiol
içermekte ve Hindistan dereotuna (Anethum sowa L.) nazaran eczacılıkta daha fazla tercih
edilmektedir. Avrupa’da dereotu üretimi genellikle herbadan uçucu yağ üretimi için
yapılmaktadır (Agarwal, 2008).
Dereotu uçucu yağı gıda ve içeceklere aroma vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dereotu uçucu yağının kalitesi içerdiği carvon ve α–phellandren oranlarına bağlıdır. Dereotunun
yaprak ve gövdesinin tohum oluşturmadan önceki aroması phellandren ve dill ether’den
kaynaklanmaktadır. Bitkinin tohumdan elde edilen uçucu yağı karakteristik carvondan dolayı
kimyon kokusunu andırmaktadır. Limonen ve α–pinen uçucu yağ aromasına taze turunçgil
aroması ve çam kokusu vermektedir (Callan, 2007).
Dereotu ülkemizde de yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir baharattır. Türkiye’de
dereotu üretimi 2005–2013 yılları arası üretimi 2.000–3.800 ton arasında değişmektedir (DİE,
2013). Bitki hem taze hem de drog meyve olarak kullanılmaktadır. Meyveler sakinleştirici,
spazm çözücü, diüretik, ve bebeklerde gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Taze yaprakları ise
yemek ve salatalara tat ve koku vermek için kullanılır. Bitkinin yapraklarından elde edilen
uçucu yağda carvon ve limonen ana bileşikler olarak tespit edilmiş, ayrıca az miktarda apiol ve
myristicin bulunmaktadır (Öztürk ve ark., 2004).
Bilindiği gibi tıbbi–aromatik ve baharat bitkileri yetiştikleri ekolojik koşullara bağlı olarak
içerdikleri etken maddeler oldukça geniş bir varyasyon göstermektedirler. Bu çalışmaların
başında da ekim zamanı, ekim sıklığı, sulama, gübre dozu vs. gibi çalışmalar gelmektedir. Bu
çalışma ile dereotu bitkisinde kışlık ve yazlık ekimlerden elde edilen meyvelerin mineral içeriği
ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bitki Materyali
Bu çalışma, 2008–09 bitki yetiştirme sezonunda Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Dereotu bitkisi tohumları Dicle Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tıbbi İlaç ve Baharat Bitkileri Tohumluk
Koleksiyonundan temin edilmiştir. Deneme alanı 37°53ʹ Kuzey enlemleri ve 40°16ʹ Doğu
boylamları ile sınırlı olup denizden yüksekliği 680 m’dir.
Yöntem
Tarla denemesi Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Ekimler 24 Ekim 2008, 19 Kasım 2008, 16 Mart 2009 ve 17 Nisan 2009
tarihlerinde yapılmıştır. Tarla denemesinde parseller, parsel boyu 5 m, sıra arası mesafe 30 cm
olacak şekilde 10 sıradan oluşmuştur. Her bir parsel boyutu 15 m² (3 m × 5 m)’dir. Ekim ile
birlikte dekara 6 kg/da saf azot ve 6 kg/da saf fosfor gelecek şekilde DAP (Diamonyum fosfat) (20–
20–0) formunda verilmiştir. Parsellere dekara 3 kg gelecek şekilde tohum atılmıştır. Deneme
parsellerinde düzenli olarak yabancı ot temizliği yapılmıştır. Ekim ayı ekimine ait meyve
hasadı, 1 Temmuz 2009, Mart ayı ekiminin meyve hasadı ise 4 Temmuz 2009 tarihlerinde
yapılmıştır. Tarla denemesinde doğal yağışların yetersiz olması nedeni ile yağmurlama yöntemi
ile ilave sulama yapılmıştır. Ayrıca, Şubat ayında ekilmesi planlanan ekim zamanı uygulaması
iklim şartlarının uygun olmaması nedeniyle Nisan ayında ekilmiştir. Kasım ayı ekimlerine ait
parsellerde dereotu bitkisi çıkış yapmış ancak soğuklardan dolayı bitki erken fide döneminde
zarar görmüş, Nisan ayı ekimlerinde de yüksek sıcaklıklara bağlı olarak bitki çıkışı oldukça
zayıf olmuş, bu nedenlerden dolayı Kasım ve Nisan ekimlerinden gözlem alınmamış ve
değerlendirme dışı bırakılmıştır.
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Kuru herba ve meyve örneklerinde mineral analizi: Mineral madde içeriği Perkin
Elmer Optima 2100 DV ICP OEMS marka cihaz ile belirlenmiştir.
Uçucu yağ ekstraksiyonu (%): Dereotu meyvelerinden alınan 20 g örneğin neo–
clevenger cihazında 3 saat süre ile ekstraksiyonu sonucu volumetrik (ml/100 g) olarak
belirlenmiştir.
Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrofotometresi koşulları: Dereotu uçucu yağı
analizleri GC Clarus 600–MS Clarus 600 C (Perkin Elmer) cihazı kullanılarak yapılmıştır.
Örnekler bir mikrolitre uçucu yağ olacak şekilde split metot (1/20) kullanılarak enjekte
edilmiştir. Kromatografik ayırmada Elite 5–MS kapilar kolonu (%5 Diphenyl)–
Dimethylpolysiloxane, 0.25 mm × 30 m, film kalınlığı 0.25 μm) kullanılmıştır. Analizlerde
taşıyıcı olarak Helyum gazı kullanılmış, gaz akış hızı 1 ml/dak olacak şekilde ayarlanmıştır. Kolon
sıcaklığı 60°C’de 3 dakika bekletildikten sonra 4°C/dak’lık artış ile 130°C’ye çıkartılarak 3
dakika bekletildikten sonra, dakikada 20°C’lik artış ile 240°C’ye çıkarılmıştır. Enjeksiyon
sıcaklığı 240°C olarak ayarlanmıştır. Ayrıştırılan bileşenler NIST, WILEY 8 ve NBS
kütüphaneleri kullanılarak belirlenmiştir. Kantitatif miktarlar pik alanı üzerinden hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Mineral Madde İçeriği: Dereotu herba ve meyvesinde Ca, Mg, P ve Fe içeriklerinin
diğer minerallere göre daha yüksek olduğu, kışlık (Ekim) ve yazlık ekimlerde (Mart) kuru herba
örneklerinin Ca miktarı 18883 ile 19567 mg kgˉ¹, Mg 1833 ile 2345 mg kgˉ¹, P 1431 ile 1539
mg kgˉ¹ ve Fe miktarı 535.1 ile 222.8 mg kgˉ¹ olarak belirlenmiştir. Meyve örneklerinin Ca,
Mg, P ve Fe içeriği kuru herba örneklerine göre daha yüksek bulunmuştur. Meyve örneklerinde
kışlık ve yazlık ekimlerde Ca miktarı 21783 ile 19237 mg kgˉ¹, Mg 3525 ile 3102 mg kgˉ¹, P
2434 ile 2517 mg kgˉ¹ ve Fe miktarı 384.1 ile 267.7 mg kgˉ¹ olarak belirlenmiştir. (Çizelge 1).
Yazlık ekimlerden elde edilen herba ve meyve örneklerinin Ca, Mg, P, Cu ve Zn
içerikleri kışlık ekimlere göre daha yüksek bulunurken, kışlık ekimlerde ise Co, Cr ve Fe
içerikleri daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 1).
Akgül (1993), Dereotunda Ca miktarının 1516–1784 mg kgˉ¹, Fe miktarını 16–49 mg kg–
¹, Mg miktarını 451–256 mg kgˉ¹, P miktarını 543–277 mg kgˉ¹, Zn miktarını ise 3–5 mg kgˉ¹
arasında değiştiğini bildirmiştir. Özcan (2004), dereotu meyvelerinde Ca, Cd, Cr, Cu, Fe
miktarını sırası ile 11750, 0.14, 8.97, 6.98 ve 161 mg kgˉ¹ olarak bildirmiştir. Bu araştırmadan
elde edilen mineral içeriği Akgül (1993) ve Özcan (2004)’ün bildirdikleri değerlerden yüksek
bulunmuştur. Bu çalışma ve diğer araştırıcıların sonuçları arasındaki farklılıklar çalışmaların
yürütüldüğü ekoloji, toprak, çevre ve özellikle yağış farklılıklarından kaynaklı olabileceği
düşünülmektedir.
Uçucu Yağ Bileşenleri: Dereotu bitkisinde kışlık (Ekim) ve yazlık ekimlerden (Mart)
elde edilen meyvelerin uçucu yağ bileşenleri Çizelge 2’de verilmiştir. Yazlık ekimlerden kışlık
ekimlere göre daha yüksek uçucu yağ oranı elde edilmiştir. Kışlık ekimde meyve uçucu yağında
sırası ile (–)–carvon %51.42, D–limonen %38.97, α–phellandren %2.02, dill ether %1.21, apiol
%1.91, yazlık ekimde ise (–)–carvon %55.56, D–limonen %26.37, apiol %9.09, α–phellandren
%2.38, dill ether %0.85 olarak belirlenmiştir. Kışlık ekimlerde D–limonen oranı daha yüksek
bulunurken, yazlık ekimlerde carvon oranı daha yüksek bulunmuştur (Şekil 1; Çizelge 2).
Baytop (1984), dereotunda uçucu yağın özellikle carvonca zengin olduğunu bildirmiştir.
Clark ve Menary (1984), dereotu uçucu yağının %9.6–46.5 carvon, %15.5–49.1 α–phellandren,
%5.2–7.6 β–phellandren, %16.5–22.3 limonen ve %0.4–11.9 dimethylhexahydrobenzofuran
içerdiğini bildirilmiştir. Houpalahti (1985), dereotunun ana bileşenlerinin phellandren, dill ether,
α–phellandren, limonen ve p–cymen olduğunu ve ayrıca bu beş bileşenin toplam yağın %70–
90’nını oluşturduğunu bildirilmektedir. Mahran ve ark. (1992), dereotu uçucu yağının %30.3
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limonen, %26.8 dill apiol ve %22 oranında carvon içerdiğini ve bu üç bileşenin uçucu yağın
%79’unu oluşturduğunu belirlemişlerdir. Akgül (1993), meyve uçucu yağının %30–50 limonen,
%17–57 carvon, %3–6 dill apiol, %0.20 myristicin içerdiğini herba uçucu yağında %42 carvon,
%25 limonen, %18 α–phelandren, %6 dill ether bulunduğunu ayrıca uçucu yağda apiol, carveol,
dihydrocarvon, esterler, monoterpenler ve alkollerin bulunduğunu bildirmektedir. Singh ve ark.
(2005), dereotu uçucu yağında ana bileşen olarak carvon miktarının %55.2 bunu sırasıyla %16.6
ile limonen, %14.4 ile dill apiol ve%3.7 ile linalol’ün izlediğini bildirmişlerdir.
Çizelge 1. Dereotu bitkisinin kışlık ve yazlık ekimlerinden elde edilen kuru herba ve meyve örneklerine
ait mineral analizi sonuçları
Mineraller (mg kgˉ¹)
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
P
Se
Zn

Kışlık Ekim
Kuru Herba
18883
0.38
0.38
5.01
7.33
535.1
1833
36.9
1431
6.47
17.36

Yazlık Ekim
Kuru Herba
Meyve
19567
19237
0.38
0.37
0.27
0.22
3.92
3.58
9.04
9.54
222.8
267.7
2347
3.102
40.20
29.82
1539
2517
0.95
6.26
24.54
34.42

Meyve
21783
0.36
0.23
5.91
9.13
384.1
3525
35.19
2434
2.45
25.80

Çizelge 2. Dereotu bitkisinin kışlık ve yazlık ekimlerinden elde edilen meyve örneklerine ait uçucu yağ
analizi sonuçları
Uçucu yağ bileşenleri (%)
α–Pinen
Myrcen
α–phellandren
O–Cymen
D–Limonen
Dill ether
(+)–Dihydrocarvon
trans–Dihydrocarvon
(–)–Carvon
Thymol
Isothymol
Apiol
Uçucu yağ oranı (%)
RT: Tutulma Zamanı

Kışlık
–
0.12
2.02
–
38.97
1.21
1.31
2.68
51.42
–
–
1.91
1.30

RT
5.77
7.46
7.98
8.59
8.81
14.19
14.55
14.79
16.34
17.73
17.99
26.49

Yazlık
0.06
0.13
2.38
0.44
26.37
0.85
1.75
2.66
55.56
1.91
1.27
9.09
1.55

Tıbbi bitkilerin içerdiği sekonder metabolitler, bu bitkilerin yetiştirildikleri ekolojik
koşullardan ve uygulanan yetiştirme tekniklerinden önemli oranda etkilenmektedir. Wander ve
Bouwmeester (1998), carvon içeriğinin azot dozlarından olumsuz etkilendiğini azot dozlarının
azalmasıyla carvon oranının azaldığını en yüksek carvon içeriğinin 30–60 kg/ha uygulamasından
elde edildiğini bildirmiştir. Yili ve ark. (2006), Amerikan kökenli dereotunda uçucu yağın temel
bileşeninin limonen, Avrupa kökenli dereotunda carvon, Çin kökenli dereotunda ise sırası ile n–
penthacosan (%27.96), 1,2–benzenedicarboxylic acid dioctyl ester (%25.21) ve octacosan
(%13.81) olduğunu bildirmektedir. Araştırıcılar uçucu yağ bileşenlerinde meydana gelen
varyasyonların yetiştirme koşullarından kaynaklandığı belirtilmektedirler.
Vokk ve ark. (2011) Kışlık ekimlerde dereotu herbasında uçucu yağ oranını %0.56, yazlık
ekimlerde ise 0.65 olarak tespit etmişlerdir. Araştırıcılar, dereotu uçucu yağının sırası ile α–
phellandren (%47.7–62.5), myristicin (%1.7–28.2), dill ether (%0.9–14.8), β–phellandren
(%7.4–7.5) ve limonen (%3.7–3.8) içerdiğini ve yazlık ekimlerden elde edilen uçucu yağın daha
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yüksek biyolojik aktiviteye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Agarwal (2008), dereotu herba ve
meyvesinin uçucu yağında bulunan α ve β–phellandren, 1,8 cineol, limonen, aromadendren,
allo–aromadendren, farnesol, ledol, eudesmol ve elemol’ün dereotuna özgün karakteristik tat ve
aromasını veren bileşenler olduğunu, dereotu herba uçucu yağının %0.1–0.3, meyve uçucu
yağının ise %1.5–5 arasında değiştiğini, bitkinin meyvelerinin %28.8 limonen ve %59.0 carvon
içerdiğini bildirmektedir. Bayram ve ark (1996), dereotu uçucu yağının en önemli bileşeninin
phellandren olduğunu ve bu bileşenin %26.04–53.73 arasında değiştiğini bildirmiştir. Jirovetz
ve ark. (2003), dereotuna özgü hoş kokunun D–limonen, acımsı kokunun D–carvon’dan
kaynaklandığını, aromaya etkili D–carvon oranını %50.1 ve D–limonen oranını ise %44.1
olarak bildirmiştir.
Hornok (1992), Dereotu bitkisinin kısa bir vejetasyon süresine sahip olduğunu (100–120
gün) ve yazlık ekimlerde bitkinin meyvelerinin tam olgunlaşması için ekim zamanının önemine
dikkat çekmektedir. Araştırıcı, dereotu herbasının %25–35 d–carvon ve %15–25 α–phellandren,
tohumlarında ise %40–60 d–carvon ve %20–28 d–limonen içerdiğini bildirmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen carvon ve limonen ortalama değerleri Hornok (1992), Akgül
(1993), Wander ve Bouwmeester (1998), Singh ve ark. (2005) ve Agarwal (2008)’in
bildirdikleri sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Dihydrocarvon ve α–phellandren oranları ise
yukarıda verilen literatür sonuçlarından daha düşük bulunmuştur.
Sonuç olarak; Bu çalışma Diyarbakır ekolojik koşullarında dereotu ile yapılan ilk çalışma
niteliğindedir. Başlangıçta 4 farklı ekim zamanının planlandığı bu çalışmada Kasım ekimlerinin
don zararından, Nisan ekimlerinin ise vejetasyon süresinin kısalığı ve geç ilkbahar dönemine
denk gelmesi ile birlikte yüksek sıcaklıklardan dolayı yeteri kadar çıkış sağlanamamıştır.
Bundan sonra yapılacak agronomik denemelerin erken sonbahar ve ilkbahar dönemlerinin
dikkate alınarak yapılması tavsiye edilmektedir.
Dereotu meyvesi uçucu yağ bakımından zengindir. Kışlık ve yazlık ekimlerde meyve
uçucu yağının esas bileşenleri olan carvon ve limonen toplam yağın %81.93–90.39’unu
oluşturmaktadır. Bununla birlite, dereotunda carvon gün içinde phellandrenden
sentezlendiğinden (Callan, 2007), bu bileşenlerin gün içerisindeki değişimi dikkate alınarak
herba ve meyve hasadının yapılması gerekmektedir. Uçucu yağ analizlerinde yağın kalitesini
olumsuz etkileyen dill apiol’e rastlanmamıştır.

Şekil 1. Dereotu bitkisinde kışlık ve yazlık ekimlerden hasat edilen meyvelere ait ana uçucu yağ
bileşenlerinin oransal değişimi
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Özet
Konya İli 2.617.908 hektar tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisinin %10’una sahip önemli bir
tarım bölgesidir. Tahıl ambarı olarak bilinen bölge birçok üründe de önlerde yer almaktadır. Farklı agro
ekolojik alt bölgelere sahip Konya ilinde sulanan alanlar %20 dolaylarındadır. Sulanan alanlar artırılarak
ve alternatif bitki türlerinin yaygınlaştırılması ile üretim ve gelir önemli ölçüde artırılabilir. Tıbbi ve
aromatik bitkiler sınıfında yer alan kimyon bitkisi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılında
14 ilimizde ekilişi yapılmıştır. Bu illerimizde kimyon ekiliş alanı 247.045 dekardır. 247.045 dekar
alandan 17.050 ton kimyon üretilmiştir. Ülke genelinde kimyonun ortalama verimi 69 kg/dekar olarak
gerçekleşmiştir. Ülke genelinde en düşük kimyon verimi 50 kg/dekar ile Karaman ilimizde gerçekleşmiştir.
En yüksek kimyon verimi ise 87.5 kg/dekar ile Şanlıurfa ilimizde gerçekleşmiştir. En fazla kimyon ekiliş
alanı ve üretim Ankara ilimizde 152.572 dekar ve 10.239 ton ile gerçekleşmiştir. Konya ili ise 69.985
dekar üretim alanı ve 5.158 ton üretim ile ikinci sırada yer almıştır. Konya ilinde verim ise dekara 74 kg
dolaylarındadır. Konya İli sahip olduğu potansiyelle ülkemizin önemli baharat bitkilerinden birisi olan
kimyon üretim ve ticaretinde önemli bir pay alabilir.
Anahtar Kelimeler: Konya, tıbbi ve aromatik bitkiler, kimyon, kimyon ekonomisi,
Cumin and Cumin Economics in Konya
Abstract
Konya is an important agricultural region, with agricultural land 2.617.908 ha, covering 10% of
Turkey’s all agricultural land. The region which has also been known as “Granary of Turkey” remains at
the first places to produce many other products. Irrigated fields are almost 20% of total fields in Konya
where different agro–ecologic sub regions are enclosed. Production and income can be enhanced
significantly by increasing irrigated fields and popularizing alternative plant species. Cumin which
belongs to class of medical and aromatic plants has been sowed in 14 cities of Turkey in 2013 according
to the data provided by Turkish Statistical Institute. These 14 cities have 24.704 ha cumin sowed farming
place in which 17.050 tons of cumin has been produced from. Throughout the whole country, the average
productivity of cumin has been observed to be 690 kg/ha. The lowest productivity of producing cumin has
been observed in Karaman by the amount of 500 kg/ha whereas the greatest one has been observed in
Şanlıurfa by the amount of 875 kg/ha. The largest cumin sowed and production area is located in Ankara
with 15.257 ha and 10.239 tones cumin products. Konya has taken the second place with 6.998 ha and
5.158 tones cumin products. The productivity in Konya is near 740 kg/ha. Advantage and potential for
production of cumin that Konya has can make the city to take a worthy share in the production and trade
of cumin that is accepted as one of the important spice plant in Turkey.
Keywords: Konya, medical and aromatic plants, cumin, cumin economics

Giriş
Apiaceae familyasından tek yıllık bir bitki olan kimyon ülkemizde daha çok Ankara,
Konya, Eskişehir, Afyon, Kırşehir, Denizli, Sivas ve Şanlıurfa gibi illerde yetiştirilmektedir.
Ülkemizde Cuminum cymium L. türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kimyon bitkisinin
tohumları ve tohumlarından elde edilen uçucu yağı kullanılmaktadır. Tohumları öğütülerek ve
öğütülmeden de kullanılabilmektedir. Tıbbi aromatik bitkiler çok uzun yıllardan beri gıda, ilaç
ve parfümeri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kimyonun da içinde olduğu bu bitkilerin tarımı
tarih öncesi devirlerden beri devam etmektedir. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı son yıllarda
artarak devam etmektedir. Piyasasının 60–70 milyar doların üstünde olduğu ifade edilmektedir.
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Dünya sağlık örgütüne göre 20.000 üzerinde bitki, tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Türkiye
coğrafi konumunun uygunluğu, Anadolu’nun birçok bitkinin gen merkezi olması, sahip olduğu
tarımsal potansiyeli gibi önemli özellikleri sayesinde tıbbi aromatik bitkiler ticaretinde önde
gelen ülkelerden biridir. Ancak istenilen miktar ve kalitede ürünler elde etmek ve sahip olunan
potansiyeli değerlendirebilmek için çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının artırılması
gerekir. Sanayicinin istediği miktar ve kalitede üretim yapılması, üretimin devamlılığı ve pazar
olanaklarının artması açısından önemlidir.
İç Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan Konya ili, 360°41' ve 390°16' kuzey enlemleri
ile 310°14' ve 340°26' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Konya il topraklarının büyük
bir kısmı İç Anadolu Bölgesinde, güney ve güneybatısında, küçük bir kesimi ise Akdeniz
Bölgesinde kalmaktadır. Konya’da karasal iklim egemendir. Konya ilinin yüksek ovalarında,
kışları soğuk, yazları ise gündüzleri sıcak, geceleri serin, gece–gündüz ısı farkı yüksek, az
yağışlı bir iklim yaşanmaktadır. Yağış şekli çoğunlukla kar şeklindedir. Konya’nın büyük
bölümü kapalı havza durumundadır. Yağışların azlığı nedeniyle dağlardan inen az miktardaki
su, bu havzada buharlaşıp kaybolmaktadır. Karasal iklimin egemen olduğu İç Anadolu
Bölgesi’nin bozkır kuşağında yer alan Konya ilinde doğal bitki örtüsü otsu bitkilerden oluşan
bozkır (step) görünümündedir. Türkiye’nin en kurak yörelerinden biri olan Karapınar ilçesinin
de içinde yer aldığı Konya ilinin tuzlu topraklarında tuzcul bitkiler, ova kenarlarında ve dağ
yamaçlarında çalı kümeleri görülür.
Konya ili 40.814 km² (göller hariç 38.873 km²) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün
%5.2’sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada
yer almaktadır. Konya ili arazisinin %55.1’ini tarım arazisi, %18.7’sini çayır–mera, %13.2’sini
orman–fundalık ve %13’ünü de tarım dışı arazi oluşturmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği
570–1,700 metre arasında değişen il topraklarının büyük bölümü yer yer engebelerle kesilen
geniş düzlüklerden oluşur. İlin kuzey–doğu ve batı bölgelerinde oldukça büyük ve düz ovalar
yer alırken güney bölgesi engebeli bir arazi yapısına sahiptir.40.814 km² kaplayan Konya ili
arazisinin yaklaşık %55.1’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. %18.7’si çayır ve mera,
%13.2’si ormanlık ve fundalık olan il arazisinin yaklaşık %13’ü ise tarım dışı arazidir (7).
Tarım alanlarının büyük bir bölümü (%97.6) tarla alanı olarak kullanılmaktadır. Tarla alanı
olarak kullanılan alanın yaklaşık %61’inde ekim yapılmakta %39’u ise nadasa bırakılmaktadır.
Ekim yapılan alanların önemli bir bölümünde ise tahıl tarımı söz konusudur. İlde tarla tarımı
dışında kalan meyvelik alan %1.4, sebzelik alan ise %1 gibi çok küçük bir yer kaplamaktadır
(5,7).
Kimyon Yetiştiriciliği
Ülkemizde kuru tarım alanlarında yetiştirilen kimyon soğuğa oldukça dayanıklı bir uzun
gün bitkisidir. Konya da İlkbaharda ekimi yapılmaktadır. Ekim zamanını belirleyen en önemli
faktör sıcaklıktır. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sonbaharda ekimi
yapılır. İklim müsait olduğu takdir de İlkbahar ekimi ne kadar erken yapılırsa tohum verimi de
artmaktadır. Mibzerle sıraya ekim en uygun ekim şeklidir. Sıra arası mesafe yağış durumuna
göre ayarlanmalıdır. En az 20 cm, en fazla 30 cm kadar çıkılabilmektedir. Dekara 1 kg tohum
yeterlidir. Ekim derinliği 2–3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kar örtüsü altında –18°C kadar
dayanabilen kimyon bitkisinin tohumları ortalama 10°C çimlenirler. Toprak istekleri
bakımından fazla seçici olmayan kimyon bitkisi orta düzeyde organik maddeyi bünyesinde
barındıran kumlu killi, tınlı kumlu topraklarda iyi gelişirler (6). İdeal bir ön bitki olan kimyon
bitkisi tarlayı erken terk eder ve fazla bitki besin maddelerini topraktan kaldırmaz. İç Anadolu
bölgesinde buğdaygil ve baklagillerle ekim nöbetine girerler. Kimyon bitkisinin ilk gelişme
devresi yavaş olduğu için yabancı otlarla rekabeti zayıftır. Bu dönemde dikkat edilerek yabancı
otlara boğdurulmamalıdır. Kimyon bitkisinde Alternaria yanıklığı ve solgunluk hastalığı en sık
görülen hastalıklardır. Bu nedenle tohum ilaçlaması, ekim nöbeti ve dayanıklı çeşit önemlidir.
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Ülkemizde ve bölgemizde kimyon kuru koşullarda yetiştirilmektedir. Kurağa oldukça iyi
dayanan kimyon bitkisi, çiçeklenme öncesinde yapılacak sulama ile verimin %15–20
dolaylarında arttığı bildirilmektedir. Dekara ortalama 4 kg saf azotun uçucu yağ oranını
düşürmeden verimi artırdığı, dekara 2–3 kg saf fosforun ise tohum olgunlaşmasına olumlu katkı
sağladığı araştırıcılar tarafından belirlenmiştir.
Ülkemizde ve Konya İlinde Kimyon Üretimi ve Ekonomisi
Kimyon Ülkemizde tarımı yapılan önemli bir tıbbi aromatik bitkisidir. Yılar öncesine
dayanan yetiştiriciliği vardır. Yıllara göre değişmekle birlikte örneğin 2002 yılında 600.000
dekar alanda 50.000 tona kadar üretimin yapıldığı görülmüştür. 2013 yılında ise 247.030 dekar
alanda 17.050 ton üretim gerçekleşmiştir. Ekim alanlarında bu kadar fazla değişimler fiyat
politikasıyla çok ilgilidir. Ülkemizde kimyon üretimi yıllardır yapılmaktadır. Yıllara göre
farklılık gösteren ekim alanı ve üretim miktarının 2013 yılındaki durumu aşağıdaki Çizelge 1’de
verilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılında kimyon ekilişi gerçekleştirilen 12
ilimizde toplam 247.030 dekar alanda üretim yapılmıştır. Çizelgeye baktığımızda 247.030 dekar
alandan 17.050 ton kimyon üretilmiştir. Ülke genelinde kimyonun verim ortalaması ise 69
kg
/dekar olarak gerçekleşmiştir. Ülke genelinde en düşük kimyon verimi 50 kg/dekar ile Karaman
ilimizde gerçekleşmiştir. En yüksek kimyon verimi ise 87.5 kg/dekar ile Şanlıurfa ilimizde
gerçekleşmiştir. En fazla kimyon ekiliş alanı Ankara ilimizde olup (152.572 dekar) yine en fazla
üretim 10.239 ton ile Ankara ilimizde gerçekleşmiştir. Konya ili ise üretim alanı (69.985 dekar)
ve üretimde (5.159 ton) ikinci sıradadır. Verim yaklaşık 74 kg/da olmuştur. Kimyon bitkisinin
üretiminin artması piyasa şartları ile oldukça yakın gözükmektedir. İhracatın olduğu, ürünün iyi
fiyata alıcı bulduğu durumlarda üretim alanları artmaktadır. Ancak kuru alanlarda yetiştirilen
kimyon bitkisi yeterli yağışın alınamadığı yıllarda çok düşük verim vermektedir. Bu da
üreticileri alternatif ürün arayışına yöneltmektedir.
Türkiye de üretim ekim alanı ve üretim bakımında ikinci sırada yer Konya ili bu konuda
önemli bir potansiyele sahiptir. Çizelgede 2000–2013 yıllarına ait ekim alanı, üretim ve verim
değerleri verilmiştir. Çizelge 2’den anlaşılacağı gibi özellikle 2001 ve 2002 de diğer yıllara göre
oldukça yüksek ekim alanlarına ulaşılmıştır. Ancak 2001 yılında verim 24.70 kg/da ile oldukça
düşük gerçekleşmiştir. Bu durum o yıl yaşanan yoğun kuraklığın etkisi ile olmuştur. Kıraç
şartlarda yetiştirilen kimyon bitkisinde bu riskler mevcuttur. Üretim ve verimin en fazla olduğu
yıl 2002 yılı olmuş, 211.000 dekar alanda 23.539 ton üretim gerçekleşmiştir. Verim ise 111 kg/da
olmuştur. Bu yıldan sonra yaşanan kuraklıklar ve fiyat politikaları neticesinde üretim alanları
azalmış ve verimlerde de yıllara göre dalgalanmalar olmuştur. Son yıllarda ekim alanlarında
belli bir istikrar yakalanmış ancak iklimin üretim ve verim üzerindeki olumsuz etkisi artmıştır.
Konya ilinde kimyon yetiştiriciliğinin Cihanbeyli, Altınekin, Kulu, Kadınhanı, Yunak,
Ilgın, Çeltik, Sarayönü ve Tuzlukçu ilçelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 2012 yılı verilerine
göre Konya İlindeki İlçelerde üretim alanı, üretim miktarı ve verimleri Çizelge 3’de verilmiştir.
Konya’da tarım alanlarının önemli bir bölümü başta Cihanbeyli ilçesi olmak üzere Yunak,
Karatay, Çumra, Karapınar, Kadınhanı, Kulu ve Ereğli ilçelerinde yer almaktadır. Bu 8 ilçe, il
genelindeki tarım alanlarının yaklaşık olarak %60’ını oluşturmaktadır. İlde tarım alanlarının en
düşük olduğu ilçeler ise başta Derebucak olmak üzere Yalıhüyük, Ahırlı, Halkapınar ve
Taşkent’tir (5).
Bu ilçelerde kimyon yıllardır üretilmektedir. Bazen yer değiştiren bu üretim bölgelerinde
iklime göre verimlerde değişmektedir. Konya İli birinci ve beşinci agro–ekolojik alt bölgelerin
de yer alan bu ilçeler, son yıllarda kuraklığın oldukça hissedildiği bölgelerdir (4).
Kimyon bitkisi pazar olarak bir sıkıntı yaşamamaktadır. Ülkemizin önemli borsalarında
(İzmir, Konya, Polatlı) içinde bulunduğumuz yıl itibariyle fiyatları incelediğimiz de en düşük
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3.80 TL/kg, en yüksek 4.36 TL/kg ve ortalama 4 TL/kg dolaylarında işlem gördüğü, şu anda piyasada
5 TL/kg fiyatlarına ulaştığı görülmektedir (2).
Çizelge 1. Ülkemizde illere göre 2013 yılı kimyon ekim alanı, üretim ve verimleri (Anonim, 3)
İller
Ankara
Konya
Eskişehir
Kırşehir
Afyon
Denizli
Sivas
Şanlıurfa
Çorum
Karaman
Kırıkkale
Kilis
Toplam

Ekim alanı (da)
152.572
69.985
9.089
5.271
6.994
1.426
750
480
200
200
45
18
247.030

Üretim miktarı (ton)
10.239
5.159
678
417
352
76
60
42
13
10
3
1
17.050

Verim (kg/da)
67.10
73.71
74.60
79.11
50.32
53.29
80.00
87.50
65.00
50.00
66.66
55.55
69.02

Çizelge 2. Yıllara göre Konya İlinde kimyon ekim alanı, üretim ve verimleri (Anonim, 1)
Yıllar
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Ekim alanı (da)
69.985
65.859
72.669
45.548
53.080
47.480
33.675
43.630
48.700
41.900
55.840
211.040
192.010
31.700

Üretim (ton)
5.159
4.174
4.104
4.152
5.080
2.074
1.248
2.409
2.511
2.198
4.356
23.539
4.744
1.454

Verim (kg/da)
74.00
64.00
56.50
91.00
95.70
43.68
37.00
55.00
51.56
52.45
78.00
111.53
24.70
45.86

Çizelge 3. Konya’da İlçelere göre kimyon ekim alanı, üretim ve verimleri (Anonim, 1)
İlçeler
Cihanbeyli
Kulu
Altınekin
Sarayönü
Kadınhanı
Yunak
Ilgın
Tuzlukçu
Çeltik
Ereğli
Selçuklu
Karatay
Emirgazi

Ekim alanı (da)
36.211
15.544
3.621
2.897
2.655
1.750
1.207
1.207
422
229
175
30
11

Üretim Miktarı (ton)
2.403
1.025
240
120
110
116
59
50
31
11
8
1
0.33

Verim (kg/da)
67
67
67
42
42
67
50
42
75
50
50
33
30

Sonuç
Türkiye, sahip olduğu geniş yüz ölçümü, iklimi ve önemli gen merkezlerinin kesişme
noktasında bulunması, zengin bir bitki çeşitliliğini barındırmasını sağlamaktadır. Bu bitki
çeşitliliğinin önemli bir kısmı tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılmaktadır. Tıbbı aromatik
bitkiler içerisinde yer alan kimyon, ülkemizde yaklaşık 247.000 dekar alanda üretimi
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yapılmakta, 17.000 bin ton üretim ve dekara 69 kg verim elde edilmektedir. Son yıllardaki
kuraklık bu bitkinin de yetiştirilmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Üretimi yapılan kimyonun
bir kısmı iç piyasada kullanılmakta ve bir kısmı ihraç edilmektedir. Öncelikle verimin yukarı
doğru çekilmesi için yetiştirme tekniklerine dikkat edilmesi gerekir. Tohumluk, ekim şekli,
hastalıklar, gübreleme, ekim nöbeti gibi uygulamalar daha bilinçli ve şansa bırakılmadan
yapılmalıdır. Ülkemiz ve Konya İli bu alanda sahip olduğu potansiyeli değerlendirebilirse
gittikçe önemli hale gelen gıda, eczacılık ve parfümeri gibi sektörlerin hammaddesi olan tıbbı ve
aromatik bitkiler alanında önemli bir paya sahip olabilir.
İklim koşullarının olumsuzluğu nedeniyle rekoltenin düşmesi ve ülkemizde üretilen
kimyonun dünya fiyatlarının üzerinde olması, özellikle en büyük kimyon üreticisi ve ihracatçısı
olan Hindistan’la rekabeti zorlaştırmaktadır. Orta Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Konya, gibi
illerde bu yıl olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretimin 3.500 ton civarında ve yetersiz olduğu,
bu nedenle ihracatın olumsuz etkileneceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde üretilen kimyonun
kendine has esans ve nefaset özelikleri çok iyi olması nedeniyle aranan özelliktedir. Önceki
yıllarda toplam 30–35 bin tonluk üretimleri gören Türkiye’nin kimyon üretimine dünya ile
rekabet edebilecek desteklerin verilmesi ihracata olumlu katkı sağlayacaktır.
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Abstract
In order to evaluation of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi effects on root colonization, growth,
essential oil content and composition and nutrient acquisition of basil (Ocimum basilicum), this study was
conducted in complete randomized design with 4 treatments and 4 replications. Fungi inoculation
treatments consisted Glomus fasciculatum, Glomus etunicatum, Glomus intraradices. The results showed
mycorrhizal plants significantly had higher shoot and root dry weight, leaf area, plant height, numbers of
lateral branches, as well as N, P, K, Ca, Fe, Cu and Mn concentration compared to non–inoculated plants.
The effect of AM fungi inoculation on the root colonization, growth parameters and yield of basil more
pronounced with G. fasiculatum than other AM fungi. The G. fasiculatum inoculation significantly
increased essential oil content and yield. Analysis of essential oil by GC and GC/MS showed that linalool
formed the highest relative abundance of the main compounds in leaf essential oils of basil and methyl
chavicol profile was considerably increased with AM fungi inoculation. Increased essential oil percent of
AM fungi plants was correlated with root fungal colonization and leaf P content. It is concluded that G.
fasiculatum was more effective than other species, which may indicate due to effective symbiotic
potential of this strain with basil roots.
Keywords: AM fungi, Ocimum basilicum, root colonization, essential oil

Introduction
Medicinal herbs are known as sources of phytochemicals, or active compounds that are
widely sought after worldwide for their natural properties. Basil (Ocimum basilicum) known
also as sweet basil, is an annual spicy herb of the lamiaceae family (Prakash, 1990). Basil is a
useful source of essential oil and has been used for a long time in the perfumery, cosmetic, food
and pharmaceutical industry (Javanmardi et al., 2003; Mahmoud 1996). Essential oils (EO) are
volatile, lipophilic mixtures of secondary plant compounds, mostly consisting of monoterpenes,
sesquiterpenes and phenylproponoids. The qualitative and quantitative improvement of essential
oil production presents an area of high commercial interest (Copetta et al., 2006; Khaosaad et
al., 2006). In the past few decades, arbuscular mycorrhizal (AM) fungi have emerged as
potential biofertilisers, a cheap, environmentally friendly alternative to expensive chemical
fertilizers (Srivastava et al., 1996). The production of many agricultural and horticultural crops
in soil is dependent on the formation AM, making this symbiosis an essential factor in low–
input sustainable agriculture (Bethlenfalvay and Linderman, 1992). Many aspects of arbuscular
mycorrizal (AM) interactions including growth effect, nutritional exchanges, biocontrol toward
plant pathogens, tolerance to water stress and adverse environmental conditions were studied,
but little is known about their potential effect on the quantitative and qualitative profile of the
secondary metabolites (e. g., essential oils) in medicinal and aromatic plants (Copetta et al.,
2006; Kapoor et al., 2002; Morone–Fortunato and Avato, 2008). The present study consists on a
comparative analysis of the effects induced by three AM fungi Glomus interaradices, Glomus
etonicatum and Glomus versiform on plant growth and development, nutrient uptake and
essential oil conten and composition of sweet basil.
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Materials and Methods
Experimental design and plant culture: The soil was collected from outside the
township of Salmas (38°11'N, 44°46'E), West Azerbaijan province. Any discernible root pieces
were removed and the samples were air dried for 48 h at 25°C, sieved (2 mm) and thoroughly
mixed. Soil properties were: pH (1:5 H2O) 7.2, organic matter 13 g kgˉ¹, P 9.65 mg kgˉ¹, K 165
mg kgˉ¹ and the DTPA (Diethylenetriamine pentaacetate)–extractable Zn, Fe, Mn and Cu were
0.80, 1.80, 2.2 and 1.1 mg kgˉ¹, respectively. An amount of 8 kg soil was placed into plastic
pots (300×200 mm) of 10–L volume. Basal nutrients (in mg kgˉ¹ of dry soil) 145 K2SO4, 147
CaCl2.2H2O, 21 MgSO4.7H2O, 2 CuSO4.5H2O, 15 MnSO4. H2O, 0.7 H3BO3, 0.2
Na2MoO4.2H2O, and 93 NH4NO3 were applied to soil surface as solution and allowed to dry.
The nutrients were thoroughly mixed with soil, and the soil mixture was packed into the pots for
planting. Sweet basil (O. basilicum L.) seeds were surface sterilized by gently shaking in 1%
NaClO solution for 3 min and rinsed six time for 5 min and four time for 20 min in sterile
deionized water (Gamalero et al., 2004). Culture substrate loamy sand soil was sterilized at
180°C for 2 h (Copetta et al., 2006). The pot experiment was carried out in a complete
randomized design with 4 replicates. Four treatments were considered: Control plants or non–
mycorrhizal (NM), plants inoculated with Glomus interaradices (Gi), Glomus etonicatum (Ge)
and Glomus fasiculatum (Gf). Seeds were planted into a hole in substrate where the inoculum (5
g per seed) had been previously added (Khaosaad et al., 2006). Plants were kept in a glasshouse
with a 16/18 h light/dark photoperiod, 26/22°C light/dark thermoperiod. After 84 days growth,
the plants were harvested and the following parameters including shoot dry weight (SDW) and
root dry weight (RDW), number of leaves, plant height, stems diameter, chlorophyll index, leaf
area, root colonization percent and macro and microelement content in shoot dry matter were
determined at the end of experiment.
Mycorrhizal colonization: Root samples were prepared for determination of
colonization percent, roots were cut into 1 cm segments and put in 10% KOH for 2 days at room
temperatures rinsed several times with top water and stained according for 4 min in a ink (black
ink, Schaeffer) and household vinegar (equal to 5% acetic acid) solution. After staining, the
percentage of root colonization was determined according to the magnified intersections by
modified method of McGonigle et al. (1990).
Isolation and analysis of the essential oils: After 84 days of growth (at full flowering
stage) the aerial parts of sweet basil were used for the chemical evaluation of essential oil
content. 50 grams of dry matter from each treatment were hydro–distilled in a Clevenger–type
apparatus for 2 h and then percentage and yield of essential oils were calculated. The essential
oils were dried over anhydrous sodium sulfate, stored in a dark glass vials and kept at 4°C until
analysis (Omidbaigi et al., 2003). GC analysis was performed using an UltraFast
Chromatograph (Thermo–UFM) equipped with a Ph–5 column (10 m × 0.1 mm, film thickness
0.4 μm). Oven temperature was held at 60°C for 3 min and then programmed to 285°C at rate of
80°C/min. Injector and detector (Fid) temperature were 280°C; Helium (with 99.999% purity)
was used as carrier gas with a linear velocity of 32 cm/s. Percentages were calculated by
electronic integration of FID peak area without the use of response correction factor. GC/MS
analysis was carried out on a Varian 3400 GC/MS system equipped with a DB–1 fused silica
column (60 m × 0.25 mm, film thickness 0.25 μm). Oven temperature program was 50–280°C
at a rate of 4°C/min, transfer line temperature 290°C, carrier gas Helium (with 99.999% purity)
with a linear velocity of 31.5 cm/s, split ratio 1/60, Ionization energy 70 eV. The components of
the oil were identified by comparison of their mass spectra with those of a computer library or
with authentic compounds and confirmed by comparison of their retention indices either with
those of authentic compounds or with data published in the literatures (Davies, 1990;
Shibamoto, 1987).
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Statistical analysis: Treatment effects were determined by one–way analysis of variance
(ANOVA) and differences between treatments were determined using Duncan pairwise
comparison test at a significance level of 95% (MSTAT) except where otherwise indicated in
the text.
Results and Discussion
The results showed mycorrhizal plants significantly had higher shoot and root dry weight,
leaf area, plant height, stem diameter and chlorophyll index (Table 1). Moreover, all
mycorrhizal plants showed a higher degree of shoot branching, while root and shoot weight was
lower in control plants (Table 1). Increased growth and development in AM plants, compared to
nonmycorrhizal ones, was reported for many different species (Gupta and Janardhanan, 1991;
Smith and Read, 1997). The results of the present work concerning O. basilicum are in
agreement with such reports. In addition, mean comparisons showed in most measured
properties, mycorrhizal plants significantly had higher amounts with respect to control plants. of
studied fungus species, inoculation of basil with Mf (Glomus fasiculatum) resulted in significant
different in growth indices in comparison with other species. Shoot dry weight was increased in
Gf 1.2, 1.8 and 4.2 times with respect to Ge, Gi and non–mycorrhizal treatments, respectively.
Similar effects of AM species were observed on growth indices and plants inoculated with G.
faciculatum showed higher levels in most measured properties (Table 1).
Plants inoculated with different mycorrhiza species showed higher nutrient acquisition.
The contents of N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu and Mn were high in shoots of basil in mycorrhizal
compared to control plants (Table 2). However, in comparison with the other treatments, G.
fasiculatum induced significant increases in shoot nutrient contents. Compared to Gf inoculated
plants, phosphorus content was lower in non–mycorrhizal, Gi and Ge by 82.3%, 61.1% and
32.5% , respectively (Table 2). Therefore, inoculation of AM fungi in this study was very
effective treatment for improving the nutrient uptake of sweet basil plants with respect to non–
inoculated plants. A similar finding was reported for white ash and black walnut plants
inoculated with G. fasiculatum (Ponder, 1984). The higher nutrient uptake in mycorrhizal plants
might be attributed to the contribution of external hyphae which explore a large volume of soil
and thus absorb more nutrients (Gupta and Janardhanan, 1991).
Table 1. Effect of mycorrhizal fungi on growth parameters of basil
Stem diameter
Leaf area Plant height Chlorophyll
Sdw
Rdw
No of leaves
(cm)
(cm²)
(cm)
index (spad)
(g/pot)
(g/pot)
Glomus fasiculatum
4.14a*
71.75a
359.24a
52.25a
38.4a
3.9a
14.05a
Glomus etunicatum
3.59 ab
54.75ab
248.67b
45.27b
38.9a
3.35a
11.49a
Glomus intraradices
3.18b
52ab
195.48b
41b
37.9a
2.41b
7.82b
Control
3.14b
42.25b
176.5b
33.05c
34.3b
0.95c
3.34c
*means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level according to Duncan’s
multiple range test.
Treatments

Arbuscular mycorrhizal fungi increase plant uptake of phosphate (Bolan, 1991),
micronutrients (Burkert and Robson, 1994), nitrogen (Barea et al., 1991) and act as antagonists
against some plant pathogens (Duponnois et al., 2005). Moreover, it has been demonstrated that
plants inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi utilize more soluble phosphate from rock
phosphate than non–inoculated plants (Antunes and Cardoso, 1991). The main explanation is
that mycorrhizas developed an extramatrical mycelium, which increased the root phosphate
absorbing sites (Bolan, 1991). Furthermore, root colonization was significantly higher in
mycorrhizal plants (Table 3). No AM colonization was detected in control roots. Root
colonization was different between mycorrhizal fungi. The three fungal species colonized the
root system of basil in different ways. In roots inoculated with G. fasiculatum, colonization
reached the highest intensity (85 %) and arbuscules were very abundant. Colonization with G.
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intraradices was less extensive (32 %) than with the other two fungi (Table 3). Differences in
the colonization of Ocimium basilicum by Glomus mosseae, Glomus margarita, and Glomus
rosea were reported by Dickson (2004). İn this case, the mycorrhizal effects could be
interpreted as an indirect response to improved nutrients status (Table 2).
At the end of the experiments, plants colonized by Gf showed a significant increase in the
EO percent and yield in comparison with all the other treatments. Control plants showed lower
levels of EO (Table 3).
The inoculation treatments differed relatively in the composition of essential oils in the
leaves (Table 4). Linalool was the most abundant component of the essential oils of O.
basilicum, followed by eugneol, ocimene, methyl chavicol, Farnesol, humulene and other
compounds were present in smaller amounts (Table 4). Treatments NM, Gi, Ge and Gf had
linalool profiles 66.30, 65.26, 66.74 and 63 85% , respectively. The greatest difference in
essential oil compounds was seen for methyl chavicol which in AM fungi inoculation plants
was increased compared to non–mycorrhizal control plants (3.32, 8.08, 6.83 and 7.82% in NM,
Gi, Ge and Gf, respectively). Significant amounts of eugenol were present in the leaves of all
AM fungi and control plants (Table 4).
The results of correlation coefficient revealed shoot dry weight had a significant positive
correlation with essential oil yield (r=0.994**) and leaf area (r=0.996**) in AM fungi
inoculated–plants, but was not correlated with other parameters (Table 5). Table 6 presents
correlation coefficient between essential oil percent and selected parameters. Positive significant
relationships were observed in AM fungi inoculated–plants between EO percent and
colonization percent (r=0.997**) as well as leaf P content (r=0.994**). However, these
relationships were not significant in non–mycorrhizal plants (Table 6). Correlation coefficient
between absorbed P and selected parameters (Table 7) showed that leaf P content of AM fungi
plants had significant relationships with colonization (P≤0.01), essential oil percent (P≤0.05)
and essential oil yield (P≤0.01). In non–mycorrhizal plants significant positive relationship was
seen for leaf P content and essential oil yield (Table 7). Information about the effects of AM
fungi on the production of essential oils is scarce, and only a few papers concerning a limited
choice of species have been published up to now. Copetta et al. (2006) compared different AM
fungi inoculation on basil and found that AM fungi induced various modifications in the
considered parameters, but only Gigaspora rosea significantly affected all of them in
comparison to control plants or the other fungal treatments. It significantly increased biomass,
root branching and length, and the total amount of essential oil. Increased oil yield was
associated to a significantly larger number of peltate glandular trichomes (main sites of essential
oil synthesis) in the basal and central leaf zones.
Table 2. Effect of mycorrhizal fungi on total macro and micronutrient content of basil shoot
Treatments

N

P

K
Ca
Mg
Cu
Mn
Fe
(mg/pot)
(µg/pot)
Glomus fasiculatum
39.8a*
2.8a
53.7a
50.4a
20.1a
340.7a
3032.3a
1705.1a
Glomus etunicatum
28.8b
1.9b
35.3b
42.7a
8.1b
227.9b
1677.4b
1356.7b
Glomus intraradices
20.5c
1.1bc
26.9bc
28.5b
7.5b
160.8b
1300.2b
907.1bc
Control
9.4d
0.5c
14.7c
10.5c
3.5b
67.5c
304.9c
640.1c
*means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level according to Duncan’s
multiple range test.

Their results showed that different fungi can induce different effects in the same plant and
that the essential oil yield can be modulated according to the colonizing AM fungus. Nemec and
Lund (1990) also reported that Glomus intraradices induces significant variations in the
proportion and composition of leaf volatiles in Citrus Jambhiri. Studies on Mentha arvensis
have shown a relation between the presence of AM fungi, increased growth and essential oils
accumulation and improved mineral uptake (Freitas et al., 2004; Khaliq and Janardhanan,
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2002). Similar results were published about Corianderum sativum (Kapoor et al., 2002b).
Kapoor et al. (2002a; 2004) conducted experiment on three different plant species (Anethum
graveolens. L., Trachy spermum ammi L. and Foeniculum vulgare Mill) and two fungal species
(Glomus macrocarpum and Glomus fasiculatum) and showed that both fungi increased plant
growth, phosphate content and concentration of essential oils in the fruits (Gang et al., 2001).
Table 3. Effect of mycorrhizal fungi on root colonization, essential oil percent and yield of basil
Treatments
Root colonization (%)
Essential oils (eo) (%)
Essential oils yield (ml potˉ¹)
Glomus fasiculatum
85a*
1.23a
0.172a
Glomus etunicatum
50b
1.04b
0.12b
Glomus intraradices
27.5c
1b
0.077c
Control
0d
0.75c
0.023d
*means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level according to Duncan’s
multiple range test.

Table 4. Relative abundance of the main compounds in leaf essential oils of Ocimum basilicum L.
inoculated with different AM fungi
Treatments*
RI
NM
Gi
Ge
Gf
β–pinene
979
0.93
0.64
0.90
0.98
Myrcene
990
–
0.19
–
0.28
1,8–Cineole
1035
1.92
1.66
1.91
1.68
(E)–β–Ocimene
1050
4.33
4.17
4.17
4.95
Linalool
1101
66.30
65.26
66.74
63.85
Camphor
1142
0.09
0.08
0.13
0.16
Terpinen–4–OL
1177
0.71
0.73
0.65
0.72
α–Terpineol
1192
0.13
0.10
0.06
0.13
λ–Terpineol
1199
0.31
0.34
0.19
0.27
Methyl Chavicol
1200
3.32
8.08
6.83
7.82
Geraniol
1253
1.13
0.99
0.30
0.33
Bornyl Acetate
1292
0.42
0.39
0.36
0.48
Eugenol
1362
8.73
6.16
7.95
6.61
Methyl Eugenol
1408
0.40
0.23
0.08
0.19
E–caryophyllene
1420
0.14
0.12
0.12
0.13
Trans–α–Bergamotene
1432
1.44
1.40
1.47
1.60
α–Humulene
1458
2.78
2.13
1.85
2.38
Germacrene D
1485
0.60
0.61
0.66
0.70
Bicyclogermacrene
1500
0.08
0.10
–
0.12
α–Bisabolene
1510
0.27
0.26
0.20
0.30
Germacrene A
1513
0.19
0.18
0.06
0.19
Cadinene
1517
0.10
0.06
–
0.10
Trans–Calamenene
1531
0.41
0.47
0.42
0.51
Spathulenol
1576
1.03
1.02
0.91
1.05
α–Cadinol
1654
0.15
0.23
–
0.27
(Z, E)–Farnesol
1701
2.49
2.77
2.78
2.70
NM, Gi, Ge and Gf mean non–mycorrhizal, G. intraradices, G. etonicatum and G. fasiculatum–inoculated plants,
respectively. RI; Retention Indices
Compounds (%)

Furthermore, the mycorrhizal responses relative to nutrient uptake and plant growth is
related to the size of macro and micronutrients depletion zone that develops around a root.
Under nutrient–deficient conditions the extrametrical hyphae of mycorrhizal fungi bridge the
nutrient depletion zone and increase nutrient uptake with the addition of soil nutrients. Gupta et
al. (2002) found that Glomus fasiculatum–inoculated mint plants depleted the available N, P,
and K in the rhizosphere soil as compared to non–inoculated control plants, however the extent
of nutrient depletion was greater for P than N and K. Moreover, Glomus fasiculatum inoculation
significantly increased the root colonization, growth, essential oil yield and nutrient acquisition
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of mint. Therefore, in present study Gf treatment plants extensively reduced depletion zone
extent and consequently basil roots absorbed higher amount of nutrient compared to other
treatments. This might be attributed to the higher root colonization of Glomus fasiculatum with
respect to other AM fungi.
Table 5. Correlation coefficient between SDW and selected growth parameters
Treatment
Leaf area
EO yield
Non–mycorrhizal
0.358
0.896
mycorrhizal
0.996**
0.994**
*, ** significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.

Chlorophyll
–0.902
–0.661

Leaf P Content
0.896
0.918

Colonization %
0
0.842

Table 6. Correlation coefficient between EO % and selected growth parameters
Treatment
Colonization %
Leaf P content
Non–mycorrhizal
0
–0.497
mycorrhizal
0.977**
0.994**
*, ** significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively.

Chlorophyll
0.964*
–0.240

Leaf area
–0.284
0.903

Shoot dry weight
–0.829
0.887

Table 7. Correlation coefficient between leaf P content and selected growth parameters
Treatment
Colonization %
EO %
EO yield
Non–mycorrhizal
0
–0.497
0.999***
mycorrhizal
0.946**
0.992**
0.995*
*, **, *** significant at p≤0.05, p≤0.01 and p≤0.001, respectively

Chlorophyll
–0.652
0.324

Leaf area
o.266
0.926
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Özet
Üzümsü meyveler, yüksek antioksidatif aktivitelerinden dolayı en değerli meyve gruplarından biri
olarak kabul edilmektedir. Dünyada yaygın olarak yetiştirilen ve üzümsü meyveler içinde ayrı bir yere
sahip olan maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.), sağlık açısından önemli etkileriyle dikkati çekmekte
ve değerli bazı fitokimyasalların kaynağını oluşturmaktadır. Potasyum ve C vitaminince zengin olan
maviyemiş meyveleri, antioksidan ve antikanserojen etkileri nedeniyle de tüketimi önerilmektedir.
Dünyada yapılmış olan birçok araştırma, bazı Vaccinium L. türlerinin, içerdiği biyoaktif maddeler
sayesinde kan şekerinin dengelenmesi, hafızanın güçlendirilmesi, nöronal ve bilişsel fonksiyonda yaşa
bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkların iyileştirilmesi gibi problemlerin giderilmesinde önemli tıbbi etkilere
sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık açısından birçok faydası olan bu türlerin özellikle meyve ve
yapraklarının değerlendirme imkânlarının araştırılması ve bu yönde sağlanacak olumlu gelişmeler
sonucunda tüketiminin artırılması hem halk sağlığını hem de ülke ekonomisini pozitif etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium, maviyemiş, sağlık
Some Vaccinium L. Species and Their Medicinal Effects
Abstract
Berry fruits are recognized as one of the most valuable fruit groups due to their high antioxidant
activities. Blueberry (Vaccinium corymbosum L.), widely grown in the world and having an important
place in berries, have a significant impact in terms of health and are the source of some valuable
phytochemicals. The consumption of blueberry fruits, rich in Potassium and Vitamin C, is recommended
to take advantage of their antioxidant and ant carcinogenic effects. Many studies that have been made in
the world reported that some bioactive substances in Vaccinium L. species have important medical
implications in eliminating problems such as blood sugar balancing, memory strengthening and
improvement of age–related declines in neuronal and cognitive function. Investigating the opportunities
to use the fruits and leaves of these species which have a lot of benefits in terms of health and increasing
its consumption at the end of useful advances in this direction will also affect positively for public health
and country’s economy
Keywords: Vaccinium, blueberry, health

Giriş
Vaccinium L. cinsi, Ericaceae (Fundagiller) familyası içinde yer almakta; bir kısmının süs
değeri, çoğunluğunun ise gıda olarak değeri olan 450’den fazla türü içermektedir. Dünyada
kültürü yapılan Vaccinium L. türlerinin üç tanesi “blueberry” olarak bilinmektedir: Vaccinium
corymbosum L. (Yüksek boylu maviyemiş), Vaccinium angustifolium L. (Alçak boylu
maviyemiş) ve Vaccinium virgatum L. (syn. V. ashei: Tavşan gözü maviyemiş). Bu türler
kültürü yapılan çeşitleri de içermektedir (Çelik, 2013). Bunların dışında değerli Vaccinium L.
türleri içinde Vaccinium myrtillus L. (Bilberry: Yaban mersini, çoban üzümü, ayı üzümü),
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Vaccinium arctostaphylos L. (whortleberry: Çay üzümü, likarpa) ve Vaccinium vitis–idaea L.
(Lingonberry: Kekreyemiş, çalı çiçek) gibi Rize İlinin doğal florasında da bulunan türler (Davis,
1978) ile Vaccinium macrocarpon L. (Cranberry: Turnayemişi) yer almaktadır.
ABD’de 1906 yılından itibaren başlatılan seleksiyon çalışmalarının bir ürünü olan ve
burada yaygın olarak yetiştirilen maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.), son zamanlarda diğer
ülkelerde olduğu gibi Avrupa’da da tarımı yapılan en popüler meyvelerden biri haline gelmiştir.
Dünyada bu türe olan asıl ilgi ve ürün ile ilgili gelişmeler, 1970’li yıllardan sonra
gerçekleşmiş; meyvenin duyusal özellikleri ve yüksek pazarlanabilir fiyatı nedeniyle dikim
alanları sürekli genişlemiştir. Tarım teşkilatınca yürütülen projelerle birlikte ülkemizde de
maviyemiş dikim alanları giderek artmaktadır. Rize ilinde 20 ton, Trabzon, Giresun ve Artvin
illerinde ise 10’ar ton üretim yapan tesislerin bulunduğu bilinmekle birlikte, ülkemizde yıllık
ortalama 40–50 ton civarında meyve üretiminin gerçekleştiği bildirilmektedir (Akbulut, 2013;
Akbulut ve ark., 2013a). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde maviyemişin potansiyelinin ilerleyen
yıllarda farklı kullanım alanlarıyla birlikte daha da artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Rize
koşullarında elde edilen verim değerleri üreticiler açısından maviyemişin önemli bir geçim
kaynağı olabileceğini göstermektedir (Akbulut ve ark., 2013b).
Ülkemizde daha çok, maviyemiş üretiminin yapıldığı bu illerin genellikle rakımı yüksek
dağ ve yaylalarında doğal olarak yetişen türleri (V. vitis–idea L., V. myrtillus L. ve V.
arctostaphyllos L.) bulunmaktadır (Çelik, 2005). Ligarba, Kaskanaka, Çera, Morsivit veya
Mahabak gibi çesitli isimlerle anılmakla birlikte yörede en yaygın “Likapa” adıyla
tanınmaktadır.
Besin Değeri
Ticari olarak üretimi yapılan Vaccinium corymbosum L. çeşitleri, meyve endüstrisinde
kullanılan koyu mavi rengi, sıkı meyve yapısı ile hoş tadı olan, düşük kalorili ve iri meyveli
çeşitlerden oluşmaktadır. Meyveleri lezzetli, tatlı, sulu ve besleyicidir. Kültür çeşitlerinin
besinsel değeri üzerine yapılan araştırmalarda; 100 g taze meyvede 84,21 g su, 14,49 g
karbonhidrat, 2,4 g lif, 0,74 g protein, 0,33 g toplam yağ ve 0,24 g kül olduğu belirlenmiştir.
Meyveleri mineral maddelerce zengin olup, en fazla potasyum içermekte; potasyumu (77,0 mg)
ise fosfor (12,0 mg), kalsiyum (6,0 mg), magnezyum (6,0 mg) ve diğer bazı mineraller
izlemektedir. Vitamin bakımından ise ilk sırada C vitamini (9,7 mg) yer almaktadır (Anonim,
2005).
Maviyemiş taze ve kuru meyve olarak tüketilebileceği gibi kurutulmuş olan meyveleri toz
haline getirildikten sonra şeker hastaları için tatlandırıcı olarak da kullanılmaktadır. Tek olarak
veya diğer meyve suları ile karıştırılarak meyve suyu sanayinde; güneşte veya teknolojik olarak
kurutulan meyveleri herbal çay yapımında değerlendirilmekte; ayrıca puding, meyveli kek,
ekmek ve çöreklerde kullanılabilmektedir. Süt veya yoğurt ile karıştırılarak da süt ve süt
ürünleri teknolojisinde yer alabilmektedir. Taze meyvelerinden reçel, marmelat, konserve ve
şarap yapılabilmekte; dondurularak muhafaza edilen meyveleri sağlıklı bir şekilde pastalarda
kullanılabilmektedir. Gıdaların dışında el–yüz temizleme kremi, gözaltı kremi ve yüz temizleme
sabunu üretiminin ham maddesi olarak da kullanım alanı bulmaktadır (Cinbaş, 2005).
Değerlendirilmesi ve Tıbbi Etkileri
Üzümsü meyveler, yüksek antioksidatif aktivitelerinden dolayı en değerli meyve
gruplarından biri olarak kabul edilmektedir. Bunlar içerisinde V. corymbosum L. önemli
biyolojik aktiviteye sahip fitokimyasalların kaynağını oluşturmaktadır (Skupien, 2006).
Maviyemiş meyvesinde tespit edilen başlıca bileşikler arasında; Antosiyanidinler
(Malvidins, Cyanidins, Delphinidins, Pelargonidins, Petunidins, Peonidins), Hidroksisinnamik
asitler (Kafeik asitler, Ferulik asitler, Kumarik asitler), Hidroksibenzoik asitler (Gallik asit,
Procatchuic asit), Flavonollar (Kaempferol, Quercetin, Myricetin), Flavan–3–ols (Epicatechin),
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Proantosiyanidinler (tannins) (Monomers, Dimers, Trimers, 4–6 mers, 7–10 mers, Polymers) ve
diğer fenolik bileşikler (Pterostilbene, Resveratrol) tespit edilmiştir. İfade edilen bu bileşiklerin
hemen hemen tamamı vücutta antioksidan ve anti–inflamatuar (iltihap giderici) bileşikler olarak
görev yapmakta ve maviyemişin düzenli tüketilmesi halinde faydalarından istifade
edilebilmektedir (Anonim, 2013a; Anonim, 2005).
Avrupa’da doğal ticari maviyemiş endüstrisine dayanan ve Avrupa maviyemişi olarak
adlandırılan Vaccinium myrtillus L. (bilberry) türünde hem meyve kabuğunda hem de meyve
etinde bulunan antosiyaninler, bazı kültür formlarındaki miktarlarının yaklaşık 4 katına kadar
çıkabilmektedir (Kalt ve ark., 1999; Anonim, 2012b). V. corymbosum L. meyvelerine göre daha
sıkı yapıda, daha az sulu ve bu nedenle de nakliyatı daha kolay olan V. myrtillus L.
meyvelerinde (Anonim, 2012b), baskın flavonol bileşiğin myricetin olduğu bildirilmektedir
(Milivojevic ve ark., 2012).
Antosiyaninler; meyve, sebze, çiçek, yaprak, kök ve diğer bitki depolama organlarında
bulunan kendine özgü pembe, kırmızı, mor ve maviye kadar geniş bir aralıktaki renkleri veren,
suda çözünebilir nitelikteki doğal renk maddeleridir (Anonim, 2013c). Antosiyaninler, güçlü
antioksidanlar olup, serbest radikal oluşumunu engellediğinden antikanserojen etkiye ve hücre
yaşlanmasını önleyici özelliklere sahiptir. Bunlar sayesinde sağlıklı hücre ve dokular korunduğu
için kanser ve kalp hastalıklarına yakalanma riski de azalmaktadır.
Antosiyaninlerin görsel aktiviteyi geliştirdiği de saptanmıştır. Meyvelerinde içerdiği
antosiyaninler sayesinde, retinayı oksijenin istenmeyen zararlarından (oksidatif stres)
korumakta, güneş ışığından zarar görmemesi için de retinanın korunmasına yardımcı
olmaktadır. Sağlık açısından yararlı polifenoller içermesi nedeniyle antosiyaninlere olan ilgi
giderek artmakta; gelecekte de fonksiyonel gıdalarda antosiyanin kullanımının artış göstereceği
beklenmektedir.
Maviyemiş meyvelerinin bağırsak metabolizmasını düzenleyen lifli özelliği vardır.
Meyvelerin lif oranının kısmen yüksek ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle taze
olarak yenildiğinde özellikle LDL kolesterol seviyesini düşürücü etkiye sahiptir. Meyvelerinin
içinde bulunan insülin benzeri maddeler kan şekerini düşürmektedir. Araştırmalara göre düzenli
olarak taze maviyemiş tüketenlerde kan şekeri dengelenmektedir.
Meyvelerin kimyasal bileşimi hem genetik faktörlerden (çeşit) hem de çevresel
faktörlerden (iklim şartları, tarımsal uygulamalar) etkilenmektedir (Connor ve ark., 2002). Bu
kapsamda 2001–2003 yılları arasında Polanya’da yapılan üç yıllık bir çalışmada, seçilen V.
corymbosum L. çeşitlerine (Spartan, Bluecrop, Jersey ve Blueray) ait temel kimyasal maddelerin
stabilitesi yani kararlılığı belirlenmiş ve ele alınan çeşitler arasında Bluecrop çeşidinin içerik
bakımından daha stabil olduğu; ayrıca, meyvedeki toplam polifenol içeriği ve antioksidan
kapasitesi bakımından da bu çeşitte daha yüksek değerler elde edildiği bildirilmiştir (Skupien,
2006).
Organik ve standart koşullarda yetiştirilen yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde (Brigitt,
Darrow, Patriot, Bluecrop ve Bluejay) şekerler, organik asitler ve antioksidan kapasiteleri
bakımından önemli farklılıklar olduğu, organik olarak yetiştirilen çeşitlerde antioksidan
maddeler (FRAP) ile şekerlerden fruktozun daha yüksek, organik asitlerden ise tartarik asit ve
sitrik asidin daha düşük olduğu saptanmıştır. Böylece bazı şekerlerin, organik asitlerin ve
antioksidanların yetiştirme şekillerinden etkilendiği belirlenmiştir. Böylece, özellikle
antioksidanlar bakımından bazı maviyemiş çeşitlerinde organik yetiştiricilik ile birlikte daha
yüksek değerler elde edilebileceği anlaşılmıştır (Çelik ve ark., 2013).
Ülkemizde de doğal olarak yetişen V. myrtillus L. (bilberry) meyveleri, içerdiği
antosiyaninler açısından, V. angustifolium L. ve Kuzey Amerika’da yaygın olarak kültürü
yapılan V. corymbosum L. türü de dahil olmak üzere üzümsü meyveler içinde en zengin
meyvelere sahip türlerden biridir (Anonim, 2012a). Toplam antosiyan miktarı V. myrtillus L.
meyvelerinde 300–698 mg/100 g aralığında iken, V. angustifolium L. ve V. corymbosum L.
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meyvelerinde ise bu değişim 25–495 mg/100 g arasında gerçekleşmektedir (Anonim, 2013b). V.
myrtillus L. meyvelerinin, V. corymbosum L. çeşitlerinkine göre gerek antioksidan kapasitesi
gerekse toplam fenolikler bakımından daha üstün olduğunu gösteren bir çok çalışma
bulunmaktadır (Milivojevic ve ark., 2012).
Maviyemişin meyve olumu sırasında ve olgunlaşma dönemindeki antioksidant aktivitesi,
toplam fenolik içeriği ve ana fenolik bileşiklerinin araştırıldığı bir çalışmada ele alınan 4 kültür
çeşidinde de (V. corymbosum L.) antosiyan içeriklerinin ilerleyen hasat dönemlerinde
(olgunlaşmaya doğru) arttığı; buna karşılık, flavonollar ve hidroksisinnamik asitlerin
olgunlaşmamış yeşil dönemden olgunlaşmış mavi döneme doğru azaldığı; antioksidant
aktivitesinin ise toplam fenolik içeriğinde olduğu gibi olgunlaşma sırasında azalma eğilimi
gösterdiği belirlenmiştir (Castrejon ve ark., 2008).
Maviyemiş bitkisinin sadece meyveleri değil, aynı zamanda yaprakları, çiçekleri ve hatta
kökleri de çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir.
V. corymbosum L. ve V. angustifolium L. yaprakları bol miktarda klorojenik asit
içermekte; klorojenik asidin ise güçlü bir antioksidan olduğu bilinmektedir (Harris ve ark.,
2007; Milivojevic ve ark., 2012). V. angustifolium L. meyve, yaprak, sap ve kökleriyle yapılan
bir çalışmada, incelenen bu kısımlara ait etanolik ekstrak verimleri sırasıyla %50, %30, %9 ve
%5 olarak belirlemiştir. Yapraklarda bulunan fenolik bileşiklerden klorojenik asit, kateşin,
kafeik asit, epikateşin, Quercetin–3–O–galactoside, Quercetin–3–O–glucoside, Quercetin–3–O–
arabinoside, Quercetin–3–O–rhamnoside ve Quercetin bitkinin diğer kısımlarına göre daha
yüksek miktarlarda saptanmıştır (Harris ve ark., 2007).
Fenolik bileşikler, gıda maddelerinin görünüş, tat ve lezzet gibi tüketim açısından önemli
kalite özellikleri üzerine etkileri olan doğal antioksidan olarak insan sağlığı üzerine olumlu
etkilere sahip önemli bileşenlerdir (Nizamlıoğlu ve Nas, 2010). Havadaki oksijen, vücut içinde
serbest radikaller adı verilen ve zehirli etki gösteren bazı maddelerin oluşmasına yol açmakta;
vücudumuzdaki antioksidanlar da serbest radikallere karşı etki göstererek bunların zarar
vermesini önlemektedir (Devasagayam ve ark., 2004).
Fenolik bileşiklerin önemli bir grubu ise meyvelerin rengini etkileyen antosiyaninlerden
oluşmaktadır. Gıda endüstrisinde antosiyaninlerin doğal renklendirici olarak kullanılması
yanında, bir kısım fenolik bileşiklerin doğal tatlandırıcı olarak da değerlendirilebilmesi fenolik
bileşiklerin kullanım alanını genişletmektedir. Bununla birlikte, sentetik antioksidanların toksik
ve kanserojen etkilere sahip olması nedeniyle, doğal antioksidan özellik gösteren fenolik
bileşiklere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Antioksidan olarak fenolik bileşiklerin kanser,
kalp hastalıkları, göz hastalıkları, yaşlılık hastalıkları vb. birçok hastalığı engelleyebildiği ifade
edilmektedir. Bu nedenle fenolik madde içeriği yüksek olan meyve ve sebze tüketimi
hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta ve sağlık üzerine olumlu etkide bulunmaktadır
(Nizamlıoğlu ve Nas, 2010).
Maviyemiş yaprak ekstraklarının, gıda uygulamalarında doğal antioksidan ve
antimikrobiyal madde olarak kullanma potansiyellerine dikkat çekilmektedir (Deng ve ark.,
2013). V. corymbosum L. ve V. myrtillus L. meyvelerinden çay elde edilebildiği gibi
yapraklarından da çay elde edilmek suretiyle halk hekimliğinde diyabet hastalarının tedavisi için
kullanılmaktadır. Yapılan sınırlı hayvan deneyleri sonucunda meviyemiş yaprak çayının yüksek
kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu ifade edilmektedir (Anonim, 1994). Bir çorba kaşığı
maviyemiş yaprağının 125 ml kaynamış su içine dökülerek 10 dakika dinlendirildikten sonra
içilmesiyle ve bunun haftada iki kez tekrarlanmasıyla, insülin dozunun düşürülmesinde katkı
sağlanabilecektir (Valera, 2010).
Zegarac ve ark. (2009) yaptıkları bir araştırmada, altı V. corymbosum L. çeşidi ve bir V.
myrtillus L. çeşidi ile ticari olarak piyasada bulunan genotiplerden oluşan bir karışımı dikkate
alarak hazırladıkları yaprak infüzyonları ile elde edilen çayların fenolik antioksidanlarca zengin
bir potansiyel kaynak oluşturduğu bildirilmektedir.
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Maviyemiş yapraklarının kimyasal özellikleri ve antioksidan aktiviteleri çeşitlere bağlı
olarak da değişiklik gösterebilmektedir. İki popüler V. corymbosum L. çeşidi olan Bluecrop ve
Northland çeşitleri üzerine Polanya’da yapılan bir çalışmada, antosiyanin ve flavonoidler
bakımından Bluecrop çeşidinin üstünlüğü dikkat çekerken; fenolik asitler, taninler ve esansiyel
yağlar ile total şeker ve indirgen şeker bakımından ise Northland çeşidi daha üstün bulunmuş;
her iki çeşidin yapraklarında da yüksek oranda (ort. %82,1) antioksidan aktivitesi saptanmıştır
(Janiuk ve ark., 2013).
Bununla birlikte, V. corymbosum L. türünün yapraklarından elde edilen ekstrakların da
önemli bir antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu ve bu ekstrakların antibiyotiğe direnç gösteren
bakterilerle mücadelede alternatif tedavi amaçlı kullanılabileceği ve hastalıklarla ilgili çeşitli
serbest radikallerin önlenmesine yardım edebileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca V. corymbosum
L. ekstraklarının gıda ve farmasötik ürünlerde sentetik antioksidanlar ve sentetik antimikrobiyal
maddeler yerine gelecekte kullanımının göz önünde bulundurulabileceği ifade edilmektedir
(Pervin ve ark., 2013).
Bazı çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, maviyemiş alımının kolon kanseri riskini
azaltabileceği (Yi ve ark., 2005), maviyemiş ekstraklarının ise “Alzheimer Hastalığı” gibi
yaygın olarak görülen nöronal ve bilişsel fonksiyonda yaşa bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkları
iyileştirebileceği yönünde olumlu sonuçları ortaya koymaktadır (Skupien, 2006).
Maviyemiş antioksidanları ve bunların sinir sistemi ve beyin sağlığı için potansiyel
yararları üzerine yıllardır yapılan araştırmalardan sonra, bu bitkinin meyvelerinin hafızayı
geliştirdiği ve yaşlanmayı geciktirdiğine dair yeni kanıtlara ulaşılmıştır. Ayrıca organik olarak
yetiştirilen Bluecrop çeşidinde, toplam antioksidan kapasitesi (toplam fenol antioksidanları; örn.
quercetin) ve antosiyanin antioksidanları (örn. delphinidins, malvidins ve petunidins)
bakımından geleneksel yetiştiriciliğe göre daha yüksek değerler elde edilmiştir (Anonim, 2013a;
Burdulis ve ark., 2009). Antosiyanidin içeriği bakımından yapılan bir karşılaştırmada da V.
myrtillus L. meyvelerinin kültür çeşitlerine göre daha yüksek değerler gösterdiği belirlenmiştir
(Burdulis ve ark., 2009).
Son yıllarda in vitro şartlarda yürütülen çalışmalarda, çözücü olarak kullanılan su, etanol
ve etil asetatın V. myrtillus L. meyve ve yaprak ekstraklarının, insanlarda görülen patojenlerin
büyümesini engellediği ve idrar yolu enfeksiyonunun önlenmesi üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu gözlenmiştir. V. myrtillus L.’den elde edilen bileşiklerin doğal antibakteriyel
ajanlar ve yüksek öneme sahip antioksidan maddeler olarak önemli uygulamalarda yer
alabileceği bildirilmiştir (Vucic ve ark., 2013).
V. myrtillus L. türünün yapraklarından elde edilen çay, mikro ve makro vasküler
(dolaşım) sistem için koruyucu özelliklere sahip olup, tedavi edici özelliğinden yaygın olarak
yararlanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada, yaprak dekoksiyonu ratlarda denenmiş ve dört
haftalık bir uygulama sonrasında olumlu sonuçlar alınmıştır. Elde edilen başarılı sonuçların,
bitkinin yapraklarında bulunan bir tür glikozit bileşik olan ve “bitki insülini” olarak da bilinen
“neomyrtillin” varlığına bağlı olabileceği buna karşılık, yüksek tanen içeriğinden dolayı yaprak
çayı ile yapılan uzun dönem bir terapinin toksik etkilere yol açabileceği de bildirilmektedir
(Ferreira ve ark., 2010).
2 metreye kadar boylanabilen, kırmızı çiçekli, meyveleri siyahımsı renkte olan Vaccinium
arctostaphylos L. türünde çeşitli organik asitler, tanen ve arbutin glikoziti bulunmaktadır
(Asımgil, 2009). Mikrop öldürücü etkisi ile başta mesane ve böbrek iltihapları olmak üzere
özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının geleneksel olarak tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı
zamanda içerdiği tanenler nedeniyle ishal kesici (kabız edici) bir özelliğe sahiptir. Kanı
temizlemekte ve kalp krizi riskini azaltmaktadır.
Hiçbir bitkinin, tekrarlayan Sistit’in önlenmesinde ve bakteri kökenli üriner
rahatsızlıklarla mücadelede Cranberry meyvesi (Vaccinium macrocarpon L.) kadar yüksek bir
etkinlik ve yarar göstermediği bildirilmektedir. İdrar yolları iltihabı olarak da bilinen “Sistit”,
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genellikle bir enfeksiyon sonucunda idrar kesesinin (mesane) iltihaplanmasıyla oluşan bir
rahatsızlıktır. Sık sık idrara çıkma isteği ve idrar yaparken ağrı, yanma ya da böbrek ağrısı gibi
belirtilerle ortaya çıkan “Sistit”, müdahale edilmediği takdirde kronikleşebilir, böbreklerde
iltihaplanmaya yol açabilir. Bu nedenlerden dolayı “Sistit”in tekrarlamasının mümkün
olduğunca önlenmesi gerekir. AFSSA (Fransız Gıda Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)
araştırmalarının raporu, toz haline getirilmiş Cranberry meyvesi suyunun, “Sistit”e sebep olan
Escherichia coli bakterilerinin üriner sistem duvarlarına tutunmasını engellemesine yardımcı
olduğunu göstermektedir (Anonim, 2014).
V. vitis–idaea L.’nin ise esas biyoaktif bileşenlerinin arbutin ve fraxin olduğu ve bu
bileşenlerin de klinik kullanımda önemli rol üstlendiği ifade edilmektedir (Wang ve ark., 2005).
Öyle ki, bu bitki türünün sap ve yaprakları, eski çağlardan beri Çin’de solunum sistemi
enfeksiyonlarını tedavi etmek amacıyla bir anti inflamatuar (iltihap giderici) halk ilacı olarak
kullanılmaktadır.
Vaccinium L . cinsi içinde yer alan önemli türlerden biri de V. angustifolium L.’dir. Bu
türe ait bitki ekstraklarının insülin ve glitazon benzeri özelliklere sahip aktif bileşenleri
içerdiğine ve glikoz toksisitesine karşı koruma sağladığına yönelik çalışmalar bulunmaktadır
(Martineau ve ark., 2006).
Sonuç
Dünyada kültürü yapılan ve “blueberry” yani “maviyemiş” olarak bilinen V. Corymbosum
L., V. angustifolium L. ve V. virgatum L. (syn. V. ashei) ile V. myrtillus L., V. macrocarpon L.,
V. vitis–idaea L. ve V. arctostaphylos L., Vaccinium L. cinsi içinde yer alan önemli türler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde hali hazırda üretimi yapılan maviyemiş çeşitlerinden elde edilen ürünler, taze
ve kuru meyve olarak tüketilmekte, meyve suyu, reçel ve marmelat yapımında; kurutulan yapak
ve meyveleri ise herbal çay yapımında kullanılmaktadır; ayrıca, dünyada meyveli kek
üretiminden, krem ve sabun üretimine kadar birçok üründe ham madde olarak
değerlendirilebilmektedir.
V. myrtillus L. başta olmak üzere yukarıda adı geçen diğer Vaccinium L. türlerinin önemli
tıbbi etkilerinin bulunduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Kan şekerini düşürücü etkisi
yanında kolon kanseri riskini azaltabilmesi, meyvelerinin hafızayı geliştirmesi, maviyemiş
ekstraklarının “Alzheimer Hastalığı” gibi yaygın olarak görülen ve yaşa bağlı ortaya çıkan
rahatsızlıkları iyileştirmesi, sinir sistemi ve beyin sağlığı için büyük bir potansiyele sahip olması
bu türlerin önemini daha da artırmaktadır.
Sağlık açısından birçok faydası olan bu Vaccinium L. türlerinin özellikle meyve ve
yapraklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi için uygun yetiştirme tekniklerinin ve hasat
stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi yanında katma değer
oluşturacak değerlendirme imkanlarının da araştırılması şüphesiz ülke ekonomisine olumlu
yansıyacaktır.
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Rize Koşullarında Yetiştirilen Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda
Bazı Karakterler ile Hasat Dönemi Arasındaki İlişkiler
Yusuf Şavşatlı*, Fatih Seyis
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,
Pazar/Rize
*yusuf.savsatli@erdogan.edu.tr
Özet
Kudret narı (Momordica charantia L.) Cucurbitaceae familyasına ait tırmanıcı tek yıllık bir
bitkidir. Bitkinin farklı kısımlarının mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde
kullanıldığı bilinmektedir. 2012 yılında Rize/Pazar koşullarında Kudret Narı (Momordica charantia L.)
üzerine yürütülen çalışmada, hasat dönemlerinin bitki verimi, bitkide meyve sayısı, tek meyve ağırlığı,
meyvede tohum sayısı ve meyve uzunluğuna etkisi incelenmiştir. 20 bitki üzerinden yürütülen çalışmada
her bir bitkiden hasat edilen meyvelerin tamamı üzerinde tüm ölçümler yapılmış ve incelenen özelliklere
ait kayıtlar günlük olarak tutulmuştur. Hasat 60 gün boyunca devam etmiştir. Bu süre 20’şer günlük 3
periyoda ayrılarak her bir periyod için elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. İlk hasat periyodunda, ele
alınan karakterler arasında, özellikle bitkide ortalama meyve veriminin ve bitkide ortalama meyve
sayısının payı en yüksek düzeyde gerçekleşmiş ve onu sırasıyla II. ve III. Hasat dönemleri izlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Kudret narı, hasat dönemi, meyve, tohum, sağlık
The Relations Between Some Characters with Harvest Period on Bitter Melon (Momordica
charantia L.) Grown In Rize Conditions
Abstract
Bitter melon (Momordica charantia L.) is a climber annual plant belonging to the Cucurbitaceae
family. It is known that different parts of the plant are used to treat several illnesses such as
gastrointestinal disorders. In this study conducted at Pazar conditions in 2012, the effects of harvest
periods for fruit yield, number of fruits per plant, singe fruit weight; numbers of seed per plant and fruit
length were investigated. Observations were performed twenty plants. The measurements obtained from
all fruits harvested from each plant and all of them were recorded daily. Harvest was continued for 60
days. This time of 60 days was divided into 3 periods and afterwards the data obtained in each harvest
period was compared. In the first harvest period, from among the investigated characters, especially,
shares of the average fruit yield per plant and number of fruit per plant were realized at the highest level.
Shares of these two characters in the harvest periods declined steadily in second and third harvest period
respectively.
Keywords: Bitter melon, harvest period, fruit, seed, health

Giriş
Dünyada kullanılan bitki sayısı 20.000 civarında olup, bunlardan 4.000 tanesinin yaygın
şekilde drog olarak değerlendirildiği ve Türkiye’de ise tıbbi olarak kullanılan bitki sayısının 500
civarında olduğu bildirilmektedir (Anonymous, 2012). Bu değerli bitkilerden bir tanesi de halk
arasında farklı amaçlarla kullanılan kudret narı bitkisidir.
Kudret narı (Momordica charantia L.), kabakgiller familyasına ait, tek yıllık tırmanıcı bir
bitkidir (El–Gengaihi ve ark., 2007). Dünya’da kullanılan çok sayıda farklı yerel isimleri vardır.
Afrika hıyarı, acı kabak, acı kavun, acı salatalık, acı dülek, balsam armudu, balsam elması, fu
kwa, nigai uri, ampalaya, karela ve goo–fash bu yerel adlardan birkaç tanesidir (Raj ve ark.,
1993; Space ve Flynn, 2000; Janssens ve ark., 2002). Ülkemizde ise yöreye göre değişmekle
birlikte Pelinsenk, Acayip Elması, Mucize Elması ve Papara olarak da adlandırılmaktadır (Sarı
ve ark., 2010; Şanlı, 2006).
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Hızlı büyüyen yaklaşık 6–9 m boylanabilen bitki, çok ince yapıda, acı kokulu ve otsu
gövdelidir. Sarmal yapıda sülükleri bulunmaktadır. Sarı çiçekli ve parçalı yapraklıdır. Tek
evcikli bir bitki olup erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki üzerindedir ve güçlü bir erkek çiçek
oluşturma eğilimi göstermektedir. Meyvelerin uzunluğu yaklaşık 4–30 cm; genişliği ise 1,3–6,4
cm arasında değişmektedir (Morton, 1067).
Bitki, Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde daha çok Bursa, İzmir, Muğla illerinde
yöresel olarak kudret narı, pelinsenk olarak bilinmekte ve Gemlik–Kumla’da yoğun tarımı
yapılmaktadır. Egzema, yara ve çıban gibi deri hastalıklarında yara iyi edici olarak özellikle de
mide ülserlerinde kullanılmakta ve müshil olarak değerlendirilmektedir (Şanlı, 2006). Ayrıca,
meyveleri halk arasında mide, bağırsak, kadın hastalıkları, açık yaralar, uçuk, kesikler, suçiçeği
ve saçkıran hastalığı (Sarı ve ark., 2010), yüksek şeker (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Ali ve
ark., 1993) ve hemoroid tedavisinde de kullanım alanı bulunmaktadır (Güleç ve ark., 2009).
Geleneksel halk hekimliğinde birçok hastalığın tedavisinde de faydası olduğu bildirilen
ve bu yönüyle de değerli bir tıbbi bitki olan kudret narının yetiştirme tekniğine yönelik
ülkemizde yapılmış çalışmalar ise oldukça sınırlı kalmıştır. Bu araştırmada hasat dönemlerinin
kudret narında bazı agronomik özelliklerine olan etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, İlçeye ait uzun yıllara ait yıllık yağış
ortalaması 1978,1 mm; yetiştirme döneminde ise uzun yıllar ortalaması 1.100,1 mm’dir.
Çalışmanın yürütüldüğü 2012 yılında kudret narı yetiştirme periyodu (Nisan–Ekim) dikkate
alındığında, en yüksek yağış 205 mm ile Eylül ayında; en düşük yağış ise 6,8 mm ile Mayıs
ayında gerçekleşmiştir (Anonymous, 2013).
Kudret narı tohumlarının çimlenebilmesi için gerekli olan minimum sıcaklıklar (18°C) en
erken Mayıs ayına rastlamaktadır Ancak, daha önce sera koşullarında yetiştirilerek dikim
olgunluğuna ulaşan fidelerin bu ay içerisinde sökülerek araziye fidelenmesi, hasadın öne
çekilmesi yanında meyve oluşum döneminin Temmuz ve Ağustos ayı gibi bitkinin istediği (28–
32°C) sıcaklıklara kaymasına neden olduğundan meyve verimine de olumlu yansımaktadır.
Denemenin yürütüldüğü topraklar tuzsuz, kireçsiz ve killi tınlı özelliktedir. Toprağın
potasyum içeriği ve organik madde miktarı yüksek çıkmıştır. Fosfor içeriği yeterli olan deneme
toprağı, pH değeri 6,07 ile asit reaksiyonu göstermektedir. Analiz sonuçları doğrultusunda
deneme alanında herhangi bir gübreleme yapılmamıştır.
Çalışmada, üretim materyali olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Envanterindeki kudret narı tohumları kullanılmıştır. Ekim 31/03/2012
tarihinde serada viyoller içerisine yapılmıştır. Dikim mesafesi belirlenirken Catedral ve
Mamicpic (1975) tarafından yapılan bir çalışma göz önünde bulundurularak sıra arası mesafe 60
cm, sıra üzeri mesafe ise 50 cm olmak üzere toplam 60 fidenin dikimi 16/05/2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Dikimden sonra fideler 2 m yükseklikte ipe alınmıştır. Olgunlaşan turuncu
renge ulaşan meyveler elle toplanarak hasat edilmiş ve gerekli ölçümler yapılmıştır.
Araştırma, deneme alanı içinde rastgele seçilen 20 bitki üzerinden tesadüf blokları
deneme desenine göre yürütülmüştür. Ölçüm değerleri logaritmik transformasyona tabi
tutulduktan sonra, elde edilen verilerin analizinde JMP istatistik programı kullanılmış ve
ortalamaların karşılaştırılmasında ise LSD testi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu
Uygulama ve Araştırma Bahçesi deneme alanında bir yıllık süreyle yürütülmüştür. Çalışmada,
ele alınan özellikler 20 bitki üzerinden değerlendirilmiştir. Günlük olarak yapılan kontrollerde,
meyveler hasat olgunluğuna geldikçe sayılarak toplanmış ve her bitki için ayrı ayrı kayıtlar
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tutulmuştur. Hasada 02/08/2012 tarihinde başlanılmış ve 02/10/2012 tarihine kadar hasat devam
edilmiştir.
İki aylık bir hasat süresince 20 adet bitkiden toplam 258 adet meyve toplanmıştır. Ölçüm
ve sayım işlemleri hasat edilen bu meyveler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümlerde
bitkide meyve sayısı, 7–21 adet; meyve ağırlığı, 20–204 g; meyve uzunluğu, 6–21 cm ve
meyvede tohum sayısı ise 5–47 adet arasında değişim göstermiştir. İncelenen bitkiler arasında
bitkide meyve sayısı bakımından geniş bir varyasyonun olması yabancı tozlanan kudret narı
bitkisinde dişi çiçek sayısının yetersizliğinden veya tozlanma probleminden kaynaklanmış
olabilir. Ayrıca, kullanılan tohumlar arasında genetik yapıdaki olası farklılıklarda meyve sayısı
arasındaki bu farkı artırmış olabilir.
Kudret narı ile ilgili Samsun’da yürütülen bir araştırmada tek meyve ağırlığının 68,95–
178,25 g arasında değiştiği bildirilmektedir (Arslanoğlu ve Hendekci, 2012). Ayrıca, meyve
ağırlığına olumlu etkisi olan meyve uzunluğu ise genel olarak 4–30 cm arasında
değişebilmektedir (Morton, 1067).
Araştırmada, hasat dönemlerinin tek bitki verimine olan etkisi çok önemli (p<0.01)
çıkarken; bitkide meyve sayısı, meyve uzunluğu ve meyvede tohum sayısı önemli (P<0.05);
buna karşılık tek meyve ağırlığı bakımından hasat dönemleri arasında belirlenen farklılıklar
istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur.
Elde edilen verilerin analiz sonuçları dikkate alındığında, bitki başına alınan meyve
verimin ilk 20 günde 556,1 g ile en yüksek düzeyde gerçekleştiği ve onu sırasıyla 2. ve 3. hasat
döneminin izlediği saptanmıştır. Aynı şekilde bitki başına hasat edilen meyve sayısı da ilk 20
gün içinde 6,4 adet ile en yüksek değerde olmuştur. I. hasat döneminde bitki başına daha yüksek
meyve alınmasında yine aynı hasat döneminde bitkilerden daha fazla sayıda meyve elde
edilmesinden kaynaklanmış olabilir. Tek meyve ağırlığı bakımından hasat dönemleri arasında
görülen farklılığın istatistiki açıdan önemsiz çıkması da bitki başına düşen meyve sayısının ilk
hasat döneminde tek bitki verimine olan etkisini ortaya koyması açısından önemlidir.
Daha önce yapılan araştırmalar incelendiğinde, meyve verimini etkileyen özellikler
arasında meyve sayısı, meyve uzunluğu ve meyve ağırlığının yer aldığı görülmektedir. El–
Gengaihi ve ark. (2007) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, bitki başına meyve
sayısının, meyve verimine en yüksek doğrudan etki yapan bir karakter olduğu; bunu sırasıyla
meyve uzunluğu ve meyve çapının izlediği; bitki başına ortalama meyve ağırlığının ise en
yüksek dolaylı etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Bitkide meyve sayısı ile bitki başına ürün
verimi arasında pozitif bir korelasyon olduğu; bitkide dişi çiçek sayısının, verim üzerine
maksimum pozitif direk etkide bulunduğu ifade edilmektedir (Raj ve ark., 1993).
Çizelge 1. Hasat dönemlerinin kudret narında bazı agronomik özellikler üzerine etkisi
I. Hasat dönemi
II Hasat dönemi
III Hasat dönemi
(1–20 gün)
(21–40 gün)
(41–60 gün)
Tek bitki verimi**
556,1a
350,9b
178,6c
Bitkide meyve sayısı*
6,4a
4,1b
2,5b
a
a
Meyve uzunluğu*
12,4
13,4
9,1b
Meyvede tohum sayısı*
21,4a
19,8ab
14,8b
Tek meyve ağırlığı
83,4
86,4
56,9
p<0 .05*, p<0 .01**, aynı harfle gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamaktadır
Agronomik özellikler

Sonuç
Kudret narında meyve verimi tek bitki verimi, diş çiçeklerin oluşumuna bağlı olarak
bitkide meyve sayısı, meyve ağırlığı ve meyve uzunluğu gibi bitkisel faktörlerin etkisi
altındadır. Araştırmada, bir bitkiden alınabilecek meyve veriminin yarısı ilk hasat döneminde
elde edilmiş, onu sırasıyla II. ve III. hasat dönemleri izlemiştir. Elde edilen bu sonuç, hasatta ilk
20 günlük sürenin verimi belirleyici bir etkiye sahip olabileceğine işaret etmektedir.
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Pazar koşullarında kolaylıkla yetiştirilebilecek, verim potansiyeli yüksek değerli bir tıbbi
bitki olan kudret narının yetiştirme tekniğine yönelik olarak yapılan çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Uygun yetiştirme modelinin belirlenerek gerek verim gerekse tıbbi açıdan mevcut
potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik kapsamlı yeni araştırmalar
yapılmalıdır.
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Erzincan İlinde Baharat Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti
ve Kullanım Şekilleri
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Kalkan¹, Hüseyin Vurgun¹, Nihal Ertürk¹
¹Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Erzincan
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Özet
Erzincan ilinde baharat olarak tüketilen doğal bitki türlerini tespit etmek, teşhislerini yaptırmak,
kullanım şekillerini belirlemek, tespit edilen bu bitkileri muhafaza altına alarak bu materyalleri erozyona
uğratmadan gelecek nesillere aktarmak amacı ile yaptığımız bu çalışma; 2011–2013 yıllarında Nisan ve
Ekim ayları arasında ilimiz merkez, ilçe ve köylerinde yürütülmüştür. Yapılan sürveyler sonucunda
baharat olarak tüketilen 15 familyada 33 bitki türü tespit edilmiştir. Toplanan bitkilerin herbaryumları
hazırlanıp teşhisleri yaptırılmıştır. Bu bitkilerin yöresel adları, bulunduğu yerin adresi, rakımı, enlem ve
boylamları, bitkinin kullanılan kısımları, kullanım şekilleri öğrenilerek kayıt altına alınmıştır.
Çalışmamızda, bu bitkilerin, gövde, sürgün, çiçek, dal, yaprak ve tohum gibi kısımlarını baharat
olarak tüketildiği, bitkinin yenilen kısımlarının yöreden yöreye farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Bölgede tespit edilen bu bitki türleri taze olarak tüketildiği gibi, kurutarak ve dondurularak yıl boyu
tüketilmekte olduğu görülmüştür. Tespit edilen bitkileri genellikle, çiğ olarak, salatalara, kurutularak
çorbalara, dolma içlerine ve bazı yemeklere tat ve aroma vermek amacı ile değerlendirilirken bu türlerin
çay, sebze ve tedavi amacı ile de kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi, yabani bitkiler, baharat, kullanım şekilleri
The Determination and Usage Forms of Wild Plants Species Consumed as a Spicy in Erzincan
Province
Abstract
This study was conducted in central of Erzincan and its towns and villages between April and
October in 2011–2013 to detect the natural plant species which consumed as spice In Erzincan province,
to make their the diagnosis, to determine their usage patterns, to transfer to future generations without
eroding these materials by taking these detected plants under protection,. In the result of the survey, 33
plant species in 15 families consumed as spices were identified. Herbariums for collected plants were
prepared and it was had their diagnosis made. Local names of these plants, their location, address,
altitude, latitude and longitude, used parts, usage patterns were recorded by being learned.
In our study; it was determined that the parts such as stems, shoots, flowers, branches, leaves and
seeds of these plants are consumed as a spice and edible parts of the plant vary from region to region. The
plant species, detected in the area, has been found to be consumed as fresh, frozen and dried all year. It
was found that while the identified plants usually are used to give taste and aroma to salads as raw, to
soups, stuffing and some food as dried, some species are used for tea, vegetables and treatment.
Keywords: Anatolia, wild plant species, spice, consumption

Giriş
Aromatik bitkiler; başta çay, baharat, çeşni ve uçucu yağ kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Uçucu yağlar (esanslar, eterik yağlar) ve aromatik ekstreler; koku ve tat endüstrileri tarafından
parfüm, gıda katkıları, temizlik ürünleri, kozmetik ve ilaçların terkibinde, aroma kimyasalların
kaynağı olarak ya da doğala özdeş ve yarı sentetik yararlı aroma kimyasalların sentez başlangıç
maddesi olarak da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Başer, 2000). Doğal ürünlerin
tüketimindeki artışa bağlı olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya pazar hacmi hızlı bir artış
göstermektedir. Önceleri doğadan toplanan bu bitkilere olan talebin artmasıyla birlikte tıbbi ve
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aromatik bitkilerin tarımına yönelik çalışmalara da hız verilmiştir. Bugün bir çok ülkede tıbbi ve
aromatik bitkilerin tarımı yapılmakta ve birçok bitki türünde çeşit geliştirilmektedir. Ülkemizde
de son yıllarda daha çok baharat olarak kullanılan ve dışsatımda önemli payları olan tıbbi ve
aromatik bitkilerin tarımına başlanmıştır. Kaliteli, standartlara uygun ve sürekli bir üretim için;
doğadan toplanan bitkilerden koruma–kullanma dengesi içinde yararlanılmalıdır. “Ülkemizde
son yıllarda dış kaynaklı doğal sağlık ürünlerinin kullanımında büyük bir artış izlenmektedir.
Dışalımı yapılan bu ürünlerden ülkemiz koşullarında üretimi yapılabilecek olanların saptanması
ve en kısa sürede üretimlerine başlanması ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır
(Özgüven, 2005).
Bölgemizde doğal olarak yetişen ve baharat olarak tüketilen bu bitkiler, daha çok
ilkbaharda tüketilen besinsel lif, C vitamini, karotenoidler ve birçok mineralce zengindir. Bu
bitkilerin birçoğu fonksiyonel gıda özelliğinde olup bir taraftan besinsel ihtiyaçları karşılarken
diğer yandan birçok hastalıkları önleyici ve tedavici etkilere sahiptirler. Halk tarafından geçmişe
uzanan kullanım şekilleri dikkate alınarak tüketilmesi durumunda bunların yarayışlılığı artacak,
böylece yöresel kültürümüzün devam ettirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bu bitkilerin tespit
edilmesi ile flora çalışması yapan taksonomistlere ve botanikçilere kaynak olacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışma ile bölgemizde doğal bitkilerle ilgili çalışmaları zenginleştirmek, bölge
halkını materyallerimizi koruma ve sürdürebilirliğinin sağlanması konusunda bilgilendirmek, bu
bitkilerin kültüre alma çalışmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Böylece, bitkilerin
doğadan toplanarak yok olmasının önleneceği, insanların daha rahat kullanabilecekleri ve
çiftçilere ek bir gelir kaynağı sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda elde edilen genetik
materyallerin ıslahçılara da alt yapı oluşturması da amaçlanmıştır.
Literatür Özetleri
Başer (1994), Türkiye’de "kekik" olarak tanımlanan ve bu amaçla kullanılan Lamiaceae
familyasından pek çok aromatik bitki türü bulunmaktadır. Ancak özellikle timol/karvakrol tipi
uçucu yağ içeren türler "kekik" olarak kabul edilmektedir. Bu türler arasında özellikle Thymus,
Origanum, Satureja, Thymbra ve Coridothymus cinsleri hem yayılış olarak hem de ekonomik
olarak büyük önem taşımaktadır
Özgen (2005), Narman (Erzurum) ve köylerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkileri
tespit etmek amacı ile yaptıkları çalışmalarda, ilçeye bağlı 42 köyde çalışmalar yapılmış. Bu
çalışmaya başlamadan önce anket formu hazırlanmıştır. Bu form, bilgi veren kişiler ve bitkiler
hakkında bazı bilgiler içermiştir. Türler bilgi veren kişilerle toplanmış ve daha sonra teşhis
edilmiştir. Yaygın olarak kullanılanlar Plantago major, Roca canina ve Malva türleri tespit
edilmiştir. Türler daha çok abse, kanama, kanser, öksürük, diyabet, isal, hazımsızlık, mide
rahatsızlıkları, mide ülseri, kadın hastalıkları, kalp hastalıkları, hemoroid, hipertansiyon, iç
hastalıklar, sarılık, böbrek taşları, diş ağrısı, yaralarda kullanıldıklarını tespit etmişlerdir.
Birinci (2008), Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal olarak bulunan, tıbbi, aromatik ve
diğer amaçlarla kullanılan 117 farklı bitkinin bulunduğu saptanmıştır. 117 bitkinin tamamından
ilaç olarak yararlanılmakta olup ayrıca 10’undan boya bitkisi, 4’ünden insektisit, 6’sından
hayvan hastalıklarında, 28’inden yemek olarak, bu türlerin 14’ünün uçucu ve sabit yağından,
8’inin reçine ve zamkından yararlanıldığını bildirmişlerdir. Aktarlarda kuru ya da taze herba,
çiçek ve yağı çıkarılmış halde 222 adet bitki türünün satıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan
gezi ve doğal yayılış alanlarının incelenmesi sonucu Capparis, Origanum, Astralagus, Allium,
Hypericum, Ranunculus, Thymbra ve Mentha türlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunluk
gösterdiği gözlenmiştir.
Göğtepe ve ark. (2008), Kafkas Üniversitesi Botanik Bölümü öğrencileri 2007–2008
yıllarında Kars’ın ilçelerine ait 8 köyde doğal olarak yetişen, yenen, ilaç olarak kullanılan
yabani bitkilerin tespit etmek amacı ile yaptıkları bir çalışmada, Halk tarafından kullanılan 20
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familyada 50 bitki türü toplanarak herbaryum örnekleri hazırlanmıştır. Bu örneklerin latince
isimleri, familyaları, yöresel adları ve yörede kullanım şekillerini belirlemişlerdir. Tespit edilen
türlerden Trogopogon porrifolius (Mırcalık), Lathyrus tuberosus (Kuş konmaz), Rumex sp.
(Dırşo), Apia malabia (Kelemenkeşir), Trogopogon aureus (Yemlik), Ferula orientalis
(Çakşır), Arthemisia absinthium (Süpürge otu), Plantago major (Belhevis), Capsella bursa
(Acıgıcı), Rumex potientia (Evelik), Urtica dioica (ısırgan), Alliaria petiolata (Dida),
Heracleum pastinacifolium, (Kabalak, devetabanı), Bellevolia sarmatica (Kır çiçeği), Eryngium
bilardieri (Su dikeni), Chenopodium sp. (Kazayağı), Vicia canescens (Küllür), Salvia
ceratopylla (Öküz pöçüğü), Allium sp. (Sirmo) gıda olarak kullanıldığını tespit etmişlerdir.
Tekin (2011), Erzincan’a bağlı Üzümlü İlçesi ve Köylerinde; Üzümlü halkının kullandığı
doğal bitkileri belirlemek amacıyla, 2010 ve 2011 yılları arasında yapıtıkları, çalışmada, 44
familyaya ait 140 türün, gıda (60 kullanım), tedavi (62 kullanım), yem (28 kullanım), eşya (9
kullanım), süs (18 kullanım), yakacak (8 kullanım) ve çeşitli amaçlar için (7 kullanım)
kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bu bitki türlerinin familyalara göre dağılımı ve yüzdeleri
tespit edilmiştir. Tür sayısı bakımından ilk dört familyanın; Asteraceae familyası 17 bitki türü
ile (%12) ilk sırayı, Fabaceae 14 bitki türü ile (%10) ikinci sırayı, Rosacea familyası 12 bitki
türü ile (%9) üçüncü sırayı ve Lamiaceae familyası 9 bitki türü ile (%6) son sırada olduğunu
tespit etmişlerdir.
Altundağ ve Özhatay (2010), Iğdır ilinde 2007–2008 yıllarında doğal bitkileri belirlemek
amacıyla 78 köyde yaptıkları çalışmada baharat olarak 4 familyada 17 takson tespit etmişlerdir.
Bu bitkiler; Artemisa austriaca Jacq., Berberis crataegina DC., Berberis vulgaris L.,
Cymbocarpum anethoides DC., Ferula orientalis L. subsp. orientalis, Heracleum trachyloma
Fisch & Mey., Malabaila dasyantha (C. Koch) Gross., M. secacul Banks & Soll., Mentha
longifolia (L.) Hudson subsp. longifolia, Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch)
letswaart, Patinaca armena Fisch & Mey. subsp. armena, Thymus fallax Fisch &Mey., T.
kotschyanus Boiss & Hohen. subsp. glabresces Boiss., T. migricus Klokov & Des., T. praecox
Opiz. subsp. grossheimii (Ronniger) Jalas var. grossheimii, T. transcaucasicus Ronniger,
Ziziphora clinopodioides Lam.’dır.
Behçet ve ark. (2013), Bu makalede Korkut ilçesi (Muş, Doğu Anadolu Bölgesi–Türkiye)
ve köylerinin yenen ve diğer amaçlarla kullanılan faydalı bitkileri verilmiştir. 2001–2003
yıllarında gerçekleştirilen çalışmada 35 familya ve 91 cinse ait 121 taksonun yöre halkı
tarafından değişik amaçlarla kullanıldığı belirlenmiştir. Korkut ilçesi ve köylerinde 65 taksonun
gıda olarak tüketildiği ve 58 taksonun tıbbi amaçla kullanıldığı ortaya konmuştur. Ayrıca
değişik türlerin; süs, boyama, temizlik, sakız, ısınma, hasır ve barınak yapımı, hayvan yemi gibi
farklı amaçlarla kullanıldığı da bu çalışmada rapor edilmiştir. 30 türün kullanımı ilk kez burada
verilmiştir.
Kadıoğlu ve ark. (2013) Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki
Türlerini Tespit Etmek amacı ile yaptıkları çalışmada 37 familyada 182 bitki türü tespit edilmiş,
bu bitki türlerinin sebze olarak kullanım şekilleri, kullanım amaçları tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmada bazı bitkilerin gıda amaçlı kullanıldığı gibi baharat bitkisi, ve halk tarafından tedavi
amaçlı kullanıldığını bildirmişlerdir.
Kormaz ve ark. (2014), Erzincan ili Kemaliye ilçesinde halk tarafından yoğun olarak
kullanılan “Zetrin” adında bir baharat karışımında kullanılan bitkileri tespit etmek amacı ile
yaptıkları çalışmada 27 familyada 92 adet bitki türünün bu karışımda kullanıldığı, bu bitki
türlerinin doğadan toplanarak teşhislerinin yapılıdığı, tespit edilen bitki türlerinin bazılarının
yalnız çiçekleri, bazılarının yaprakları, bazılarının tohum bazılarının ise yalnız sap kısımlarının
kullandıkları tespit edilmiştir. Doğadan tespit edilen bu bitkilerin 15 türünün Türkiye’de
endemik olduğunu ayrıca 26 bitki türünün ise yalnızca bu karışımda baharat bitkisi olarak
kullanıldığını bildirmişlerdir.
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Materyal
Çalışma materyalini Erzincan ilinde, baharat olarak tüketilen yabani bitki türleri
oluşturmuştur.
Yöntem
Çalışmamız 2011–2013 yılları arasında Erzincan ili merkez, belde ve köyleri, ilçe belde
ve köylerinde yürütülmüştür. Erzincan ilinde bulunan her İlçe ve köylerde o bölgeyi temsil
edecek şekilde (rakım düşüklüğü ve yüksekliği de göz önüne alınacak), o yılın muhtelif
zamanlarında arazi sürveylerine çıkılmış, bitki toplama çalışmaları yapılarak, herbaryum
örnekleri hazırlanmıştır. Toplama çalışmalarımızda konuyla ilgili ve yörede uzun süre yaşayan
kişilerden bilgiler alınmıştır. Toplanan örnekler, herbaryum tekniklerine uygun şekilde
hazırlanmıştır. Bitkilerden elde edilen herbaryum örnekleri ve çekilen fotoğraflar yardımı ile tür
teşhisleri, yaptırılmıştır. Ayrıca her alınan örneğin, latince adları, yöresel adları, bitkinin
kullanılan kısımları, kullanım şekilleri ve zamanları, diğer kullanım amaçları, bulunduğu yerin
adresi, rakımı, enlem ve boylamları, yetiştikleri ortamın toprak yapıları ve bilgi alınan kişinin
adresi öğrenilerek kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu bilgiler toplama formlarına
işlenerek, hazırlanan herbaryum örnekleri, alınan tohum örnekleri ve toplama formları ile
birlikte Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ulusal Gen Bankasına ve Türkiye Tohum Gen
Bankasına gönderilmiştir.
Bulgular
Bu çalışma Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan İli sınırları içerisinde bulunan ilçe
merkezi ve çevre köylerde yaşayan halkın baharat olarak kullandığı bitkilerin yöresel ve
bilimsel adlarının tespiti, bu bitkilerden faydalanma amaç ve şekillerinin belirlenmesi ile elde
edilen bilgilerin kaydedilmesi sonucu oluşan kaynak bir çalışmadır. Bu çalışma halkın
çoğunlukla deneme yanılma yöntemi ile tespit edip nesiller boyunca aktarmaya çalıştığı,
bitkilerin kullanımına ilişkin bilgiler, yeni dönemin ilgisizliği ve önceki neslin, yaşlılığın etkisi
ile unutkan olması ya da bu dünyadan ayrılması gibi etkenler sonucu yok olup gitmesini
önlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışmamız 2011–2013 yıllarında Erzincan ili merkez, belde, köylerde, ilçelerinde Nisan
ve Ekim ayları arasında baharat olarak kullanılan yabani bitkileri tespit etmek amacı ile sürvey
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu baharat olarak tüketilen 15 familyada 33 bitki
türü tespit edilmiştir. Bu türlere ait özellikler çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1 incelendiğinde bazı bitki türlerinin (Valeriana sisymbriifolia, Ixiolirion
tataricum, Scilla ingridae, Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia, Rhus coriaria L., Silene
vulgaris (Moench) Garcker var. vulgaris, Campanula yildirimlii, Plantago major L., Viola
odorata L., Gundelia tournefortii L. var. tournefortii, Berberis vulgaris L., Eremurus
spectabilis, Nasturtium officinale) literatürlere bakıldığında baharat bitkisi olarak kullanılmadığı
görülmüştür. Kadıoğlu ve ark.(2013)’de Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan
Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ile ilgili yaptıkları bir çalışmada bu bitki türlerinin hem sebze
hem de Erzincan ili Kemaliye ilçesinde Zetrin denilen bir baharat karışımında da kullanıldığını
bildirmişlerdir. Yine Kormaz ve ark. (2013) Erzincan ili Kemaliye ilçesinde yoğun olarak
tüketilen Zetrin baharatının yapımında kullanılan bitkilerin tespiti ile ilgili yaptıkları çalışmada
bu karışımda yaklaşık 90 bitki türünün olduğunu tespit etmişlerdir. Sürveyler sonucu tespit
edilen diğer bitki türleri ise pek çok kaynaklarda da bu türlerin baharat olarak tüketildiği
bildirilmiştir (Başer, 1994). İlimizde bu bitkilerin yaprakları, çiçekleri, sürgünleri ve tohumları
daha çok kurutularak tüketildiği gibi derin dondurucularda muhafaza ederek yıl boyu bu türler
baharat olarak kullanılmaktadır. yöre halkı tarafında bu türlerin gıda, çay ve tedavi amacı ile de
kullandıkları gözlemlenmiştir.
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Çizelge 1. Erzincan ilinde baharat olarak kullanılan bitkiler ve kullanım şekilleri
Yöresel adları

Latince adı

Familyası

Origanum vulgare L.
Annuk, Kekik
ssp. gracile (K.
Lamıaceae
(Mercan Köşk
Koch.) Letswaat
Origanum acutidens
Koç Annuğu,
(Hand.–Mazz.)
Lamıaceae
Kekik
Letswaart
Çördik

Erziyan

Kekik, Keklik
Otu Zembur
Otu, Dağ ve
Kır Nanesi
Kekik, Keklik
Otu, Zembur
Otu, Dağ ve
Kır Nanesi
Yarpuz,
Yabani Nane,
Punk

Bitkinin
kullanılan kısmı

Tüketim şekli

Çiğ olarak
Yaprakları ve salatalarda
Taze Sürgünler kurutularak çorba,
dolma ve etlerde
Çiğ olarak,
Yaprakları
Salatalarda,
Taze Sürgünler kurutularak çorba,
dolma ve etlerde

Alındığı yer

Kullanma
periyodu

Erzincan Merkez
Yıl boyu
Caferli Köyü

Erzincan Merkez
Yıl boyu
Caferli Köyü

Echinophora
tenuifolia L. subsp.
Apıaceae
sibthorpiana (Uss.)
Tutin

Çiğ tüketilir ayrıca,
Yaprakları
Erzincan Merkez
kurutulup salata ve
Yıl boyu
Taze Sürgünler
Kavakyolu Köyü
çorbalarda

Foeniculum vulgare
Apıaceae
Miller..

Yaprak ve taze
sürgünleri yemek
olarak pişirilir.
Taze Sürgünler
Kemaliye İlçesi
Tohumları o yöreye
Yıl boyu
Tohum
Yuvam Köyü
ait peksimetlere
katılır. zetrin denilen
baharat

Thymus sipyleus
Boiss. subsp.
sipyleus

Çiğ ve kurutularak
Taze Sürgün
salata, çorba ve et
ve Yaprakları
yemeklerde

Lamıaceae

Ziziphora
Lamıaceae
clinopodioides Lam.
Mentha longifolia
(L.) Hudson

Lamıaceae

Kekik

Thymus
cappadocicus var.
cappadocicus

Lamiaceae

Kara Annuk,
Kekik

Satureja hortensis L. Lamiaceae

Kişniş

Trinia glauca L.

Coriandrum sativum
L.
Grammosciadium
Çemen Otu
platycarpum Boıss.
Et Hausskn
Rahşan, Dağ Nepata racemosa
Nanesi, Kekik Lam.
Kekik,
Cyclotrichium
Adaçayı, Nane niveum (Boiss.)
Ruhu
Manden. Et Scheng.
Aş Otu

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Kekik

Thymus leucostomus
Lamiaceae
Hausskn. Et Velen.

Kekik

Thymus praecox
Obiz subsp.
grosheimeii

Lamiaceae

Erzincan Spikor
Yıl boyu
Dağı

Çiğ ve kurutularak
tüketildiği gibi
Erzincan Spikor
Yıl boyu
salata, çorba ve et
Dağı
yemeklerde.
Kurutularak salata ve
Yaprak ve
Erzincan Merkez
çorbalarda,
Yıl boyu
Taze Sürgünler
Kılıçkaya Köyü
salatalarda çiğ olarak
Çiğ ve kurutularak
Yaprak ve taze
Kemaliye İlçesi
salata, çorba ve et
Yıl boyu
sürgünler
Çit Köyü
yemeklerde
Erzincan Merkez
Organize Sanayi
Yaprak ve
Çiğ ve kurutularak Bölgesi, Tercan Yıl boyu
Dallar
İlçesi Niğdere
Köyü
Yaprak ve
Tercan İlçesi
Genç
Baharat olarak
Yıl boyu
Niğdere Köyü
Sürgünler
Yaprak ve
Tercan İlçesi ve
Baharat olarak
Yıl boyu
Taze Sürgünler
Köyleri
Taze Sürgün
ve Yapraklar

Yapraklar

Ayranlı çorba ve
salatalara

Yaprak ve
Çiğ ve kurutularak
Taze Sürgünler
Yaprakları ve taze
Yapraklar
sürgünleri taze veya
kurutularak,
Yaprakları ve taze
Yaprak ve
sürgünleri taze veya
Taze Sürgünler
kurutularak
Yaprakları ve taze
Taze Sürgün
sürgünleri taze veya
ve Yapraklar
kurutularak,
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Tercan İlçesi
Niğdere Köyü

Yıl boyu

Kemah İlçesi
merkez

Yıl boyu

Kemaliye İlçesi,
Yıl boyu
Dutluca Beldesi
Tercan İlçesi
merkez ve
köyleri

Yıl boyu

Tercan İlçesi
Niğdere Köyü

Yıl boyu

Yöresel adları

Kekik

Mis Otu
Yarpız
Yarpuz
Bokkur
Hıyarcık
Erdeşep
Heştan

Sumak tahru

Latince adı

Familyası

Bitkinin
kullanılan kısmı

Tüketim şekli

Kullanma
periyodu

Yaprakları ve taze
Caryophyllace Bitkinin toprak
Kemaliye İlçesi
sürgünleri taze veya
Yıl boyu
ae
üstü kısmı
Karanlık Kanyon
kurutularak,
Morina persica L.
Çiçeklerinin güzel Erzincan
var. decussatifolia S. Morineaceae Çiçekleri
kokusu sebebi ile
Kemaliye Arası Yıl boyu
Erik& N. Demirkuş
baharat
Yol Boyu
Mentha spicata L.
Yaprak ve taze
Kemaliye İlçesi
subsp. tomentosa
Lamiaceae
Kurutularak baharat
Yıl boyu
sürgünler
Karanlık Kanyon
(brik) Harley
Yaprak ve taze
Kemaliye İlçesi
Mentha pulegium L. Lamiaceae
Kurutularak baharat
Yıl boyu
sürgünler
Merkez
Kemaliye ilçesine ait
Valeriana
Kemaliye İlçesi
Caprıfolıaceae Yaprak
olan Zetrin baharatı
Nisan
sisymbriifolia Vahl.
Sırakonak Köyü
karışımı
Ixiolirion tataricum
Çiçek ve
Zetrin baharatın
Kemaliye İlçesi Nisan–
Ixıolırıaceae
(Pallas) Herbert
yapraklar
karışımında
Enbiyabey Mah. Mayıs
Scilla ingridae
Taze
Zetrin baharatın
Kemaliye İlçesi
Asparagaceae
Nisan
SPETA
yaprakları
karışımında
Bahçe Mah.
Crepis foetida L.
Taze dal ve
Zetrin baharatın
Kemaliye İlçesi
subsp. rhoeadifolia Asteraceae
Nisan
yaprakları
karışımına
Enbiyabey Mah.
Bieb
Kemaliye İlçesi
Somak ekşisi altında
Taze
Karanlık Kanyon
Rhus coriaria L.
Anacardiaceae
Zetrin baharatı
Yıl boyu
yaprakları
Taş Yolu, Paşa
karışımında
Sekisi
Velezia rigida L.

Gelinparmağı,
Gelincik,
Hışırık,
Silene vulgaris
Caryophyllace
Haspancar,
(Moench) Garcker
ae
Civrıncıl, Ağ var. vulgaris
Pancar, Nığnıc,
Cibirnik,
Campanula
Campanulacea
Taş Ekmeği
yildirimlii Kit Tan &
e
Sorger
Sinir Otu Bağa
Yaprağı,
Damarlı Ot,
Plantago major L. Plantagınaceae
Havvos Otu,
Pelhevis
Vıolaceae

Taze yaprak ve Zetrin baharatın
sürgünleri
karışımında

Kemaliye
Merkez ve
Köyleri

Yıl boyu

Yaprakları

Zetrin baharatın
karışımında

Kemaliye İlçesi Nisan–
Bahçe Mah.
Mayıs

Yapraklar

Zetrin baharatın
karışımında

Kemaliye
Merkez ve
Köyleri

Yapraklar

Zetrin baharatın
karışımında

Menekşe

Viola odorata L.

Kenger,
Gelenk

Gundelia tournefortii
Asteraceae
L. var. tournefortii

Kök ile gövde Zetrin baharatın
arası
karışımında

Grambuk,
Gramyak

Berberis vulgaris L. Berberıdaceae

Yaprak ve
meyveleri

Çiriş, Gullik,
Kiriş

Eremurus spectabilis Xanthorrhoeac
Bieb.
eae
Nasturtium officinale
Brassıcaceae
R. BR.

Taze
Zetrin baharatın
yaprakları
karışımında
Taze yaprak ve Zetrin baharatın
sürgünler
karışımında

Çilgodik

Alındığı yer

Zetrin baharatın
karışımında

Mayıs

Kemaliye İlçesi
Merkez Ario
Nisan
Ülya Mah.
Kemaliye
Merkez ve
Mayıs
Köyleri
Kemaliye
Nisan–
Merkez ve
Eylül
Köyleri
Kemaliye
Nisan
Sarıçiçek Yaylası
Kemaliye İlçesi
Nisan
Çit Köyü

Tartışma ve Sonuç
Gerek iç tüketimde kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde
üretimi arttırmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; doğadan toplamaların
sürdürülebilirlik ilkesine dayalı floraya zarar vermeden yapılması, bitki toplayıcıların eğitilmesi,
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talebi fazla olan bitkilerin kültüre alınması, yetiştirme tekniklerinin her bitkiye ve ekolojik
koşullara göre saptanması, yurt dışında geliştirilmiş ve ülkemiz ekolojik koşullarına adapte
olabilecek çeşitlerin getirtilerek ülkemiz iklim koşullarında denenmesi, bu bitki grubunun en
önemli sorunlardan biri olan tohumluk temini için kurumsal alt yapının oluşturulması, çeşit
geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının desteklenmesi, hasat sonrası işlemler, depolama ve
nakliyede uygun şartların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildiğinde dünya
pazarının istediği kalite ve standartlarda ürün elde edilecektir.
Bu tür bitkilerin kullanım amaçlarını araştırırken bölgemizde detaylı bir çalışma
yapılmadığı, yapılan çalışmaların yüzeysel kaldığı gözlemlenmiştir. Oysa bölgemizde bu
kültürel zenginlik diğer bölgelerden çok daha fazladır. Çünkü bölgemizin coğrafi yapısından
dolayı kırsal kesimde yaşayan insan sayısı diğer bölgelere göre daha fazladır. Bu durumun yöre
insanının bu tür bitkileri daha çok bildiği ve kullandığı gözlemlenmiştir. İlimizde bulunan
aktarların bölgede bulunan bu bitkileri tanımadığı be ilimizde bu bitkilerin tamamen dışarıda
getirildiği tespit edilmiştir. Yine gelişen teknoloji ile yeni neslin bu kültürü bilmediği, ancak
yaşlı insanlarımızın devam ettirebilme çabaları gözlemlenmiştir. Bölgemiz oldukça yoğun
olarak kullanılan bu bitki türlerinin unutulmaması, yöre insanına ek bir gelir kazandırılması
amacı ile tanıtıcı broşür, katalog yayınlanması ve daha değişik çalışmalar yapılarak ile bu bitki
türlerinin tanıtılması gerektiği düşünülmektedir.
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Eskişehir Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Çörekotu (Nigella sativa
L.)’nda Verim, Verim Özellikleri ve Sabit Yağ Bileşenleri
Nihal Tavas², Nimet Katar²–*, Zehra Aytaç¹
¹Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir
²Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Eskişehir
*nimetkatar@hotmail.com
Özet
Bu çalışma Eskişehir ekolojik koşullarında iki çörekotu popülasyonunun verim, verim ve kalite
özelliklerini tespit etmek amacıyla 2013 yılında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme
deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede bitki boyu, yan dal sayısı, kapsül sayısı, tek bitki
verimi, 1000 tane ağırlığı, dekara verim, sabit yağ oranı, sabit yağ verimi ve sabit yağın bileşenleri
incelenmiştir. Araştırmada ele alınan özelliklerin ortalama değerleri sırasıyla 33,90 cm, 2,96, 8,08 adet,
1,50 g, 2,54 g, 62,52 kg/da, %36,23 ve 22,59 kg/da, arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir.
Çalışmamızda yağ asidi ana bileşenlerinden linoleik asit (18:2) ve oleik asit (18:1) sırasıyla %57,92 ve
%23,07 düzeyinde bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çörekotu, Nigella sativa L., verim, verim özellikleri, sabit yağ bileşenleri
Yield, Yield Components and Oil Composition of Black Cumin (Nigella sativa L.) Grown in
Eskisehir Ecological Conditions
Abstract
This study was carried out in Eskişehir ecological conditions in order to determine yield, yield
components and quality characteristics of two black cumin populations in 2013. The experimental design
was randomized block design with four replications. In this study, plant height, number of branches,
number of capsule, 1000 seed weight, seed yield per plant, seed yield, oil content (%) and oil composition
(%) were studied. Average values of the study were determined as 33.90 cm, 2.96, 8.08, 1.50 g, 2.54 g,
62.52 kg/da, %36.23 and 22.59 kg/da, respectively. Main fatty acids of Nigella sativa L. seeds were found as
%57.92 and %23.07 for linoleic acid (18:2) and oleic acid (18:1), respectively.
Keywords: Black cumin, Nigella sativa L., yield, yield components, fatty acid composition

Giriş
Çörekotu (Nigella sativa L.) tek yıllık, otsu ve Ranunculacea familyasına ait bir bitkidir
(Baytop, 1999; Ceylan, 1996; Filippo ve ark., 2002; Talaei ve ark., 2014). Çörekotu bitkisinin
kökeni Güney Avrupa, Batı Asya ve Doğu Akdeniz ülkeleri olarak bilinmektedir (Ceylan, 1996;
Er ve Yıldız, 2007). Günümüzde çörekotu bitkisi birçok ülkede bilinmekte ve tarımı
yapılmaktadır (Ceylan, 1996).
Ülkemizde Nigella cinsine bağlı 12 kadar tür yayılış göstermektedir (Baytop, 1999).
Bunlardan iki tür özellikle önem taşımaktadır. Nigella sativa L. ilaç ve baharat olarak
kullanmak amacıyla üretilirken; Nigella damascena L. ise süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir
(Er ve Yıldız, 2007). Ülkemizde başta göller bölgesi olmak üzere Afyon, Uşak ve Kütahya gibi
İç Batı Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılmaktadır (Er ve Yıldız, 2007; Baytop, 1999). Tek
yıllık ve otsu olan bitki 20–60 cm kadar boylanmakta olup belli ölçüde de dallanma
göstermektedir. Çiçek 5 parçalı ve mavimtırak renkte olup döllenmede protoandri
göstermektedir (Ceylan, 1996). Nektarca zengin olan çiçekler ana sapın ve yan dalların ucunda
bulunmakta olup döllenmeden sonra içerisinde fazla miktarda tohum bulunduran kapsüller
oluşmaktadır (Baytop, 1999; Ceylan, 1996). Bitki üç yüzlü, siyah renkli, 1.5–2 mm
uzunluğunda, acımsı lezzette ve özel kokulu tohumlara sahiptir (Baytop, 1999). Bitkinin
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tohumlarından faydalanılmaktadır. Tohumun bileşiminde %30–45 oranında sabit yağ, uçucu
yağ, acı maddeler ve saponinler bulunmaktadır (Baytop, 1999).
Bitkinin tohumları iştah açıcı, idrar ve adet söktürücü olarak kullanılmaktadır.
Tohumlarından elde edilen sabit yağ ise saç dökülmesi ve kepeğe karşı etkilidir. Çörekotu
tohumu ve bileşenlerinin, anti–tümör (Worthen ve ark., 1998), antibakteriyel (Morsi, 2000),
antioksidan (Burits ve Bucar, 2000) etkilere sahip olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği
gibi daha birçok faydalı farmakolojik etkiye sahip oldukları bilinmektedir (Salemai and
Hossain, 2000). Çörekotu tohumları fırın ürünleri (ekmek, çörek, bisküvi, vb) ve bazı peynir
(tulum, çökelek, vb.) çeşitlerinde kullanılır (Akgül, 1993; Er ve Yıldız, 2007; Filippo ve ark.,
2002). Günümüzde artan beslenme bilinci ile birlikte insan beslenmesinde kullanılan gıdaların
sağlıklı ve güvenilir olması önem kazanmıştır. Buna paralel olarak çörek otu bitkisinden farklı
şekillerde halk hekimliğinde kullanımının artması ile birlikte bitkinin önemi artmaktadır. Bu
durum da üretiminin artırılmasını gerektirmektedir. Üretimdeki artışı etkileyen en önemli
faktörlerden birisi yüksek verim ve kaliteye sahip çeşitlerin geliştirilmesidir. Yeni çeşit ıslahı ise
öncelikle yerel popülasyonların toplanarak kültüre alınması ve bu genotiplerin tarımsal
özelliklerinin belirlenmesini gerektirmektedir.
Bu çalışma ile Küre–Söğüt–Bilecik ve Çameli–Denizli yörelerinden temin edilen çörek
otu genotiplerinin tarımsal özellikleri, verim durumu ve sabit yağ kalitesi belirlenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak Eskişehir Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde 2013 yılında yürütülmüştür.
Araştırmada Küre (Söğüt–Bilecik) ve Çameli (Denizli) popülasyonlarına ait tohumlar
kullanılmıştır. Tohumlar, 25 cm sıra arasına 5 sıralı ve 3 metre uzunluğunda hazırlanmış
parsellere dekara 1.5 kg tohum olacak şekilde elle ekilmiştir.
Tohumların ekimi 02 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş tohumlarda düzenli çıkış
sağlamak için ekim sonrasında 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 20
Temmuz 2013 tarihinde elle hasat edilmiştir. Ölçümler için her parselden 15 bitki alınıp bitki
boyu, yan dal sayısı, kapsül sayısı, 1000 tane ağırlığı, tek bitki verimi özellikleri incelenmiştir.
Dekara tohum ve yağ verimleri tespit edilmiş, parsellerden hasat edilen tohumlardan yağ
oranları ve yağ asitleri belirlenmiştir.
Sabit yağ oranı ANCOM XT15 cihazında petrol eteri ekstraksiyonu ile saptanmıştır. Her
parselin tohumlarından parseli temsil edecek kadar örnek önce öğütülüp sonra 105°C’de 3 saat
süreyle kurutulmuştur. Kurutma işleminden sonra petrol eteri ile tüketilerek yağı alınmış ve
tekrar 105°C’de kurutularak tartılmıştır. Kuru numuneler arasındaki farklar oranlanarak % yağ
oranları bulunmuştur (AOCS, 1999). Sabit yağ asitlerinin analizi Ankara Merkez Tarla Bitkileri
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında yapılmıştır.
Denemenin yetiştirme dönemine ait meteorolojik veriler Çizelge 1’de verilmiştir.
Yetiştirme mevsiminin sıcaklığı, yağışı ve nem değerleri uzun yıllar ortalamasından daha düşük
ve sıcaklık dağılımı farklılık göstermiştir.
Deneme alanının toprak özelliklerine ait bazı kimyasal ve fiziksel özellikler Çizelge 2’de
verilmiştir. Toprak örneğinin tahmini bünyesi killi tın olup, hafif alkali topraklardır.
Denemede elde edilen bulgular, Tarist istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeylerini belirleyebilmek amacıyla LSD testi
uygulanmıştır.
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Çizelge 1. Eskişehir ilinin çörekotunun yetişme dönemine ait bazı meteorolojik değerleri (DMİ, 2014)
Yıllar

Ocak

Şubat

2013
1975–2010

17,6
39.2

36,2
33.6

2013
1975–2010

2,3
0.3

5
2.1

2013
1975–2010

67,7
58.2
Ağustos

88
59.4
Eylül

2013
1975–2010

0
12.4

5
18.9

2013
1975–2010

22,4
23.2

16,7
18.7

2013
1975–2010

53,1
61.3

55,1
63.1

Mart
Nisan
Toplam Yağış (mm)
40,1
30,9
36.1
50.0
Ortalama Sıcaklık (°C)
7,1
10,8
6.2
11.3
Ortalama Nispi Nem (%)
59,8
63,2
61.2
60.8
Ekim
Kasım
Toplam Yağış (mm)
73,2
21,6
32.5
36.0
Ortalama Sıcaklık (°C)
9,8
6,7
13.0
6.8
Ortalama Nispi Nem (%)
64,8
74,1
60.7
57.9

Mayıs

Haziran

Temmuz

18,5
49.7

31,3
35.1

2,1
16.0

18,2
16.0

20
20.2

21,6
23.5

51,5
60.3
Aralık

53,9
51,9
59.1
60.0
Toplam/Ortalama

6,6
42.6

283,1
402.1

–1,7
2.2

11,57
12.0

77,6
59.2

63,39
60.1

Çizelge 2. Deneme yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (Toprak Su Araştırma Enstitüsü,
2013)
Bünye

Kireç (%)

Killi–tınlı

11,24

Toplam tuz
(%)
1,035

Yarayışlı fosfor
(P2O5) (kg/da)
9,53

Yarayışlı potasyum
(K2O) (kg/da)
105

pH
7,71

Organik madde
(%)
1,15

Bulgular ve Tartışma
Çalışmada çörekotu bitkisinin verim ve verim öğelerinden olan bitki boyu, bitkide kapsül
sayısı, 1000 tane ağırlığı, dekara tohum verimi, sabit yağ verimi özellikleri genotip farkından
%1 önem düzeyinde etkilenirken, tek bitki verimi ve bitkide dal sayısı ise %5 önem düzeyinde
etkilenmiştir. Diğer taraftan sabit yağ oranı genotip farkından etkilenmemiştir (Çizelge 3).
Çörekotu genotiplerinde verim ve verim öğelerinin ortalama değerleri Çizelge 4’de, sabit
yağ asitlerine ait değerler ise Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 3. İki farklı çörekotu genotipinde belirlenen verim ve verim öğelerine ait varyans analizi
Kareler ortalaması
S.D. Bitki boyu Dal sayısı Kapsül sayısı Tek bitki 1000 tane
Dekara Sabit yağ Sabit yağ
(cm)
(adet/bitki)
(adet/bitki) verimi (g) ağırlığı (g) verim (kg/da) oranı (%) verimi (kg/da)
Tekerrür 3
10,26
0,01
0,27
0,02
0,01
5,25
0,66
1,58
Genotip
1
19,65**
0,21*
1,72**
0,15*
0,30**
345,45**
0,16
48,80**
Hata
3
0,55
0,01
0,02
0,01
0,01
4,21
1,60
0,44
Genel
7
7,45
0,04
0,37
0,03
0,05
53,40
0,99
7,84
CV %
8,05
6,69
7,56
8,83
12,25
11,72
2,76
12,39
(*) %5 düzeyinde önemli, (**) %1 düzeyinde önemli
V. K.

Çizelge 4. Farklı çörekotu genotiplerinde verim ve verim öğelerinin ortalama değerleri
Bitki boyu Dal sayısı Kapsül sayısı Tek bitki
1000 tane
Dekara
Sabit yağ
Sabit yağ
(cm)
(adet/bitki)
(adet/bitki)
verimi (g) ağırlığı (g) verim (kg/da) oranı (%) verimi (kg/da)
Bilecik
35,47 A*
3,12 a*
8,55 A
1,64 a
2,73 A
68,91 A
36,37
25,06 A
Denizli
32,33 B
2,80 b
7,62 B
1,37 b
2,34 B
55,77 B
36,09
20,12 B
Ort.
33,90
2,96
8,08
1,50
2,54
62,34
36,23
22,59
LSD
3,08
0,26
0,62
0,21
0,23
8,47
–
2,74
* A ve B %0,01 düzeyinde önemliliği ve a ve b %0,05 düzeyinde önemliliği göstermektedir.
Genotip

625

Çizelge 5. Çörekotu genotiplerinde sabit yağın yağ asidi bileşenleri (%)
Bütirik asit (4:0)
Miristik asit (14:0)
Palmitik asit (16:0)
Palmitoleik asit (16:1)
Stearik asit (18:0)
Oleik asit (18:1)
Linoleik asit (18:2)
Araşidik asit (20:0)
Linolenik asit (18:3)
Eikosenoik asit (20:1)
Eikosadienoik asit (20:2)
Behenik asit (22:0)
Toplam

Bilecik
0,31
0,15
10,29
0,14
3,22
23,30
57,72
0,31
1,48
0,25
1,11
0,22
98,5

Denizli
0,32
0,16
10,96
0,17
2,93
22,84
58,12
0,24
0,96
0,28
1,88
0,13
98,67

Ortalama
0,32
0,15
10,62
0,15
3,07
23,07
57,92
0,27
1,22
0,26
1,49
0,17

Bitki Boyu (cm): Çalışmada iki farklı çörekotu genotipinin performansları incelenmiş
olup, bitki boyu açısından elde edilen değerler incelendiğinde Bilecik genotipi 35,47 cm ile
Denizli genotipinden elde edilen bitki boyu değeri olan 32,33 cm’den daha yüksek bulunmuştur
(Çizelge 4). Bitki boyu açısından Eskişehir ekolojik koşullarında Bilecik genotipinin daha üstün
performans göstermiş olması genotip farkı ve bu genotipin Eskişehir koşullarındaki adaptasyon
durumunun daha iyi olması ile açıklanabilir.
Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın bildirdiği 82,0 cm, Tonçer ve Kızıl (2004)’ın 67,4
cm, Özgüven ve Şekeroğlu (2007)’nun 100,1 cm ve Mahmood ve ark. (2012)’ın 71,4 cm olarak
bildirdikleri değerlerden düşük kalırken, Tunctürk ve ark. (2011)’nın 32,8 cm ve Kulan ve ark.
(2012)’nın 37,5 cm olarak bildirdikleri değerlere uyum sağlamıştır.
Dal Sayısı (adet/bitki): Kültür bitkilerinde dal sayısı ekolojik koşullardan ziyade genotipin
etkisiyle belirlenen verim öğesidir. Fakat farklı yetiştiricilik uygulamalarından (özellikle ekim
sıklığı, ekim zamanı vb.) az da olsa etkilenmektedir. Bitkide dal sayısı bakımından elde edilen
değerler Bilecik genotipinde bitkide 3,1 adet ile Denizli genotipinden elde edilen dal sayısı olan
bitkide 2,8 adet değerinden daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 4). Aradaki bitki başına dal
sayısı bakımından elde edilen fark genotiplerin farklı olması ve Bilecik genotipinin bu bölgede
daha yüksek performans göstermiş olması ile izah edilebilir.
Bulgularımız Özel ve ark. (2009)’nın bildirdiği 5,5 adet/bitki, Tonçer ve Kızıl (2004)’ın 6,63
adet
/bitki, Mahmood ve ark. (2012)’un 5,56 adet/bitki, Tuncturk ve ark. (2011)’un 3,92 adet/bitki ve
Kızıl ve ark. (2008)’un 3,7–6,5 adet/bitki olarak bildirdikleri değerlerden düşük bulunmuştur. Fakat
Arslan ve ark. (2012)’nın bildirdiği 1,27–3,53 adet/bitki değeri ile uyumludur.
Kapsül Sayısı (adet/bitki): Çörekotu bitkisinde dal sayısına bağlı olarak değişen kapsül
sayısı verim üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bitkide kapsüller ana dal ve yan dalların ucunda
oluşmaktadır (Baydar, 2013; Baytop, 1999). Bitkide kapsül sayısı bakımından Bilecik genotipi
bitkide 8,5 adet değeri ile Denizli genotipinden elde edilen kapsül sayısı olan bitkide 7,6 adet
değerinden daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 4). Aradaki bitki başına kapsül sayısı
bakımından bu fark genotiplerin farklı olmasıyla açıklanabilir.
Bulgularımız, Tonçer ve Kızıl (2004)’ın 8,1 adet/bitki, Mahmood ve ark. (2012)’un 8,1
adet
/bitki ve Kızıl ve ark. (2008)’un 6,8–9,5 adet/bitki olarak bildirdikleri değerlerden düşük
bulunmuştur. Özel ve ark. (2009)’nın bildirdiği 3,5 adet/bitki ve Tuncturk ve ark. (2011)’un 5,3
adet
/bitki değeri ile ise uyumludur.
Tek Bitki Verimi (g/bitki): Tek bitki verimleri birim alan verimi üzerinde etkili olan
önemli bir faktördür. Çalışmada genotipik farklılık tek bitki verimi üzerinde etkili olmuştur.
Farklı iki genotipin ortalaması olarak tek bitki verimi 1,5 g/bitki olarak belirlenmiştir. Tek bitki
verimi bakımından Bilecik genotipi 1,6 gr/bitki değeri ile Denizli genotipinden elde edilen tek
bitki verimi olan 1,3 gr/bitki değerinden daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 4). Bitki başına dal ve
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kapsül sayısında Denizli genotipinden daha üstün performans gösteren Bilecik genotipi aynı
şekilde tek bitki veriminde de üstün performans göstermiştir. Çünkü tek bitki verimini
belirleyen en önemli iki faktör bitki başına dal sayısı ve kapsül sayısı olup bu iki değer
bakımından üstün olan genotip doğal olarak tek bitki verimi bakımından da üstünlük
göstermiştir.
1000 Tane Ağırlığı (g): Eskişehir ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada genotip
farkının çörekotunun 1000 tane ağırlığı üzerinde önemli bir etkide bulunduğu belirlenmiştir.
1000 tane ağırlığı değerleri Bilecik genotipinde 2,73 g, Denizli genotipinde ise 2,34 g olarak
tespit edilmiştir. 1000 tane ağırlığında iki genotipin ortalama değeri 2,54 g olarak belirlenmiştir
(Çizelge 4).
Yürütülen çalışmadan elde edilen 1000 tane ağırlığı değerleri gerek genotipler ayrı ayrı
gerekse ortalama değerler göz önünde bulundurulduğunda yürütülen birçok çalışmalardan elde
edilen değerlerle hemen hemen benzerlik gösterdiği görülmüştür (Özel ve ark., 2009; Tonçer ve
Kızıl, 2004; Mahmood ve ark., 2012; Tuncturk ve ark., 2011; Kızıl ve ark., 2008; Ceylan, 1996)
Tohum Verimi (kg/da): Dekara tohum verimi genotip ve çevre interaksiyonunun etkisi
altında olan birçok verim öğeleri tarafından belirlenmektedir. Bunların en önemlileri bitki
başına dal sayısı, kapsül sayısı ve tek bitki verimidir. Tohum verimi değeri Bilecik genotipinde
68,9 kg/da ve Denizli genotipinde de 55,7 kg/da olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen
dekara ortalama tohum verimi dikkate alındığında sulamasız koşullarda yürütülen birçok
çalışmadan elde edilen tohum verimleri ile uyum göstermektedir (Tonçer ve Kızıl, 2004;
Mahmood ve ark., 2012; Kızıl ve ark., 2008). Diğer taraftan elde edilen sonuçlar sulanan veya
yıllık yağışın yüksek olduğu ve bu yağışın vejetasyon dönemine dağılımının uygun olduğu
bölgelerde yürütülen çalışmalardan elde edilen değerlerden düşük kalmıştır (Özel ve ark., 2009;
Ceylan, 1996).
Sabit Yağ Oranı (%): Çörekotu bitkisinin tohum kalitesini belirleyen önemli
faktörlerden birisi sabit yağ oranıdır. Çörekotu tohumundan elde edilen sabit sıvı yağlar gıda
katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi geleneksel tıpta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
Çalışmamızdan elde edilen tohumların sabit yağ oranları genotiplere bağlı olarak değişiklik
göstermemiştir. Ortalama sabit yağ oranı %36,2 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4). Elde edilen
ortalama sabit yağ oranı değeri Matthaus ve Özcan (2011)’ın elde etmiş olduğu %28–36,4 sabit
yağ oranı ve Baytop (1999)’un bildirdiği %30–45 ile uyum göstermektedir.
Bu durum çalışmada kullanılan iki genotipin sabit yağ oranları bakımından Eskişehir
koşullarında herhangi bir farklılık oluşturacak genotipik farklılıklara sahip olmadıklarını
gösteriyor olabilir. Fakat bu durumun netliğe kavuşturulabilmesi için çalışmanın birkaç yıl daha
devam ettirilmesinin gerektiği görülmektedir.
Sabit Yağ Verimi (kg/da): Sabit yağ verimi değerleri dekara tohum verimi ile genotiplerin
belirlenen yağ oranlarının çarpımından elde edilmiş bir değerdir. Fakat çalışmada kullanılan
genotipler yağ oranı bakımından farklılık göstermediği için yağ verimi bakımından ortaya çıkan
farklılığın asıl nedeninin dekara tohum verimi olduğu görülmektedir. Dekara yağ verimi
bakımından Bilecik genotipi 25,06 kg/da ile Denizli genotipinin değeri olan 20,12 kg/da’dan daha
yüksek bulunmuştur (Çizelge 4).
Bu durum dekara tohum verimi bakımından yüksek performans gösteren Bilecik
genotipinin sabit yağ verimi açısından da bölgemiz için uygun olduğunu göstermektedir.
Sabit Yağ Asitleri (%): Sabit yağın yağ asitlerine ait değerler Çizelge 5’de sunulmuştur.
Küre–Söğüt–Bilecik ve Çameli–Denizli populasyonları incelendiğinde ham yağın yağ
asitlerinden miristik asit %0,15–0,16; palmitik asit %10,29–10,96; palmitoleik asit %0,14–0,17;
stearik asit %3,22–2,93; oleik asit %23,30–22,84; linoleik asit %57,72–58,12;araşidik asit
%0,31–0,24; linolenik asit %1,48–0,96; eikosenoik asit %0,25–0,28; eikosadienoik asit %1,11–
1,88; behenik asit %0,22–0,13 arasında bulunmuştur. Araştırma sonuçlarından palmitik asit
oranı, Al–Neqeeb (2009)’ın bulduğu %11,22 ile; stearik asit oranı, Amin ve ark. (2010)’nın
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bildirdiği (%2,5 ile; oleik asit ve linoleik asit oranları ise bazı araştırmacıların bulduğu
sonuçlarla (sırasıyla %19,2–23,8 ve %50,2–57,0) uyum halindedir (Amin ve ark., 2010; Al–
Neqeeb, 2009; Ashraf ve ark., 2006).
Sonuç
Yürütülen çalışmanın tek yıllık olması her ne kadar kesin öneride bulunmamıza imkan
tanımasa da özellikle dekara tohum ve yağ verimi değerleri dikkate alındığında Eskişehir
ekolojik koşullarında yapılacak olan çörekotu üretimi için uygun olan materyalin Bilecik–
Söğüt–Küre yöresinden alınan genotip olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada elde edilen
bilgiler ve çalışmada yer alan materyaller daha sonra yapılacak ıslah ve yetiştiricilik
çalışmalarına kaynak sağlaması bakımından önemli olmuştur.
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Antifungal ve
Antimikrobiyal Aktiviteleri
Zekiye Göksel¹–*, Burcu Kadıoğlu¹, Doğan Arslan²
¹Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
²Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt
*zgoksel@yalovabahce.gov.tr
Özet
Bu çalışmada, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve bazı etken maddelerin,
antimikribiyal ve antifungal etkilerinin araştırıldığı çalışmaların sonuçlarının derlenmesi amaçlanmıştır.
Son yıllarda uçucu yağların antibakteriyel ve antifungal özellikleri ilgi çekmiş ve bu konuda birçok
çalışma yapılmıştır. Bitki uçucu yağlarının mikroorganizmalar üzerinde inhibisyon ve inaktivasyon etkisi
olduğu yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Karabiber, karanfil, muskat tohumu, mercanköşk, defne,
nane, çörek otu, tarçın, biberiye, anason ve kekik gibi bitkilerin uçucu yağlarının mantari hastalıklar ve
bakterilere karşı farklı seviyelerde olumlu etkileri rapor edilmiştir. Farklı bitkilerden sağlanan uçucu
yağlar ve bileşenleri aynı mikrobiyal etmenlere karşı inhibasyon için farklı minimum konsantrasyonu
gerektirebilir. Yapılan bir çalışmada uçucu yağın B. cinerea’ya karşı antifungal olarak kullanılmasında
yağın konsantrasyonu ve maruz kalma süresinin pozitif korelasyon gösterdiği bildirilmiştir. Ana ve etken
maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte pek çok uçucu yağın antifungal özelliği olduğu
bildirilmektedir. Bu bileşikler, terpenler, alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, sülfitler
vb. gruplandırılabilmektedir. Uçucu yağların antimikrobiyal etkisinin en önemli sebebi içerdiği fenolik ve
terpenleri içermesidir. Bu çalışmalarda genel olarak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması ve tam bir
uyumun elde edilmesi oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni antimikrobiyal aktivitenin
araştırılmasında kullanılan tekniklerin tam bir standardizasyona oturtulmayıp araştırıcıdan araştırıcıya
değişmesi ve kullanılan uçucu yağların sahip olduğu farklı bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Böylece
farklı içeriğe sahip ancak aynı isimle anılan uçucu yağların birbirinden farklı antimikrobiyal ve antifungal
etki gösterebileceği bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, uçucu yağ, antimikrobiyal ve antifungal aktivite
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Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) Bitkisinin Köklerinden Elde Edilen
Boyarmadde ile Mordanlı ve Mordansız Boyama Üzerine Bir Araştırma
Züleyha Özer Sağır*, Osman Aktaş
Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı,
10870, Edremit/Balıkesir
*zuleyha.ozer@hotmail.com
Özet
Havaciva, Boraginaceae (Hodangiller) familyasının Alkanna cinsinde yer alan önemli bir boya
bitkisidir. Türkiye’de Akdeniz bölgesinde ve özellikle İç Anadolu’da Eskişehir, Ankara, Ürgüp, Kayseri
ve Divrik’te rastlanmakta, Havaciva dışında ennik, karavernik, eşek hıyarı gibi isimlerle anılmaktadır.
Ilaç endüstrisinde, kozmetikte ve likörlerin boyanmasında da kullanılmaktadır. Bitkisel boyacılıkta
havaciva bitkisinin kökleri kullanılmaktadır. Bu araştırmada havaciva bitkisinin köklerinden mordanlı ve
mordansız boyama yapılmıştır. Mordanlı boyamada iki yöntem uygulanmıştır. Birinci yöntemde yün
iplikleri önce mordan ile işlem görmüş, daha sonra boyanmıştır. Ikinci yöntemde ise boyanmış yün
iplikleri boyama sonunda mordanla işlem görmüştür. Her iki yöntemde de mordanlama işlemi için 3 farklı
süre uygulanmıştır. Elde edilen renkler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Havaciva, doğal boyama, mordanlı, mordansız
A Research on the Dyeing with Mordant and without Mordant were studied by using Roots of
Alkanet (Alkanna tinctoria (L.) Tausch)
Abstract
Alkanet is a major paint plants in Boraginaceae (Hodangiller) family of Alkanna species. In the
Mediterranean region in Turkey and especially in Central Anatolia in where Eskişehir, Ankara, Urgup,
Kayseri and Divrik are found. It is other names; ennik, karavernik, eşek hıyarı. It is used drug industry,
cosmetics and dyeing liquors. The roots of alkanet is used in natural dyeing. In this research dyeing with
mordant and without mordant were studied by using roots of alkanet. Two methods were applied by using
mordant. According to first method, wool yarns were treated with mordant after dyed. In the second
method, wool yarns were dyed first, then treated with mordant. In each method mordant was applied for
different three times. The colors obtained were compared.
Keywords: Alkanet, natural dyeing, mordant, without mordant

Giriş
Bitkisel boyar maddeler, tabiatta yetişen otsu ya da çalı türü bitkilerin kök, kabuk, yaprak,
çiçek ya da tohumlarından çeşitli yöntemlerle elde edilirler. Milattan 2000 yıl önce Çinlilerin
bitkisel indigo ve Çin yeşili denilen özel boya ya da boyar maddelerle ipek boyadıkları
bilinmektedir (Anonim, 1991). Tarih boyunca Anadolu Avrupa’nın çok önemli boya merkezi
olmuştur. Türk kırmızısı adı ile bilinen kök boya (Rubai tinctorum) ilk defa 1519 yılında
Türkler tarafından kullanılmıştır (Anonim, 1991). Gittikçe artan ihtiyaç nedeniyle, bitkisel
boyar maddelerin çeşitleri de artmış ve eski bilinenlere yenileri eklenmiştir.
Doğal boyamacılık da kullanılmış olan hayvansal ve bitkisel boyarmaddeler 19. yüzyılın
sonlarında sentetik boyar maddelerin sentezleri ile birlikte giderek azalmış ve hatta ortadan
kalkma noktasına gelmiştir. Günümüzde ise sentetik boyarmaddelerin birçoğunun toksik,
kanserojen ve atıklarının çevre kirliliğine neden oldukları anlaşılmış olması bitkisel boyalarla
yün ipliklerinin boyanmasını yeniden gündeme taşımıştır (Karadağ, 2007).
Dünya da yaklaşık 380 bitki taksonu doğal boyamacılıkta kullanılmaktadır. Bunların
büyük bir kısmı ülkemizde doğal olarak yetiştiği halde boyamacılıkta kullanılmamaktadır
(Gonuz ve ark., 2006).
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Ülkemizde bitkisel boya kaynağı olarak kullanılan 150 kadar bitki türü mevcuttur (Mert
ve ark., 1992). Bu bitkilerin tarımının yaygınlaşması üreticilere ekonomik açıdan gelir
sağlamaktadır (Piccaglia ve ark., 1998). Doğal boya bitkileri çevre kirliliği oluşturmayan, toksik
ve kanserojen olmayan özellikle de yıllık veya iki yıllık bitkilerdir. Hatta hayvansal kökenli
boyarmaddelerin bazı özellikleri bitkisel boyarmaddelerden daha üstün olmasına rağmen son
yıllarda kullanılması tercih edilmemiştir. Bunun nedeni ise temiz teknoloji ve çevreye duyulan
önemden gelmektedir. Kullanılan boya bitkilerinin birçoğu geçmişte olduğu gibi günümüzde de
tekstil boyamanın yanı sıra ilaç, kozmetik ve gıdaların renklendirilmesi gibi farklı alanlarda da
kullanılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan bitkilerin birçoğu bitki çayları ile aynı veya ayrı etken
maddelere sahiptirler. Boyamada kullanılan bu bitkiler antioksidan, antibakteriyel ve
antimikrobiyel maddeler içermektedirler (Karadağ, 2007).
Bu bitkilerden biri de Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) dır. Havaciva Tubiflorea
takımının, Boraginaceae (Hodangiller) familyasının Alkanna cinsindendir. Yaprakları düz
kenarlı bölümlere ayrılmamıştır. Çiçekleri genelde 5 parçalıdır. Çanaklar boru ya da çan
biçimindedir. Nisan ve Temmuz aylarında mavi renkli çiçek açan bitki 10–30 cm arasında
boylanır. Çok yıllık, otsu karakterdedir. Gövde dik ya da yatık gelişebilir. Türkiye’de Akdeniz
bölgesinde ve özellikle İç Anadolu’da Eskişehir, Ankara, Ürgüp, Kayseri ve Divrik’te
rastlanmakta, havaciva dışında ennik, karavernik, eşek hıyarı gibi isimlerle anılmaktadır. İlaç
endüstrisinde, kozmetikte ve likörlerin boyanmasında da kullanılmaktadır (Kayabaş ve ark.,
2000). Bitkisel boyacılıkta havaciva bitkisinin kökleri kullanılmaktadır (Baytop, 1963; Baytop,
1984; Brunello, 1973; Uğur, 1988; Schweppe, 1986).
Bitkisel boyalarla boyama esnasında boyanın dış etkilere karşı dayanıklı olmasını ve
boyanacak materyale daha iyi tutunmasını sağlamak, boyama sonucunda da farklı renk tonları
elde etmek amacıyla mordan denilen yardımcı kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu
yardımcı maddeler ya boyanacak materyalle önceden muamele edilmekte ya da boya banyosuna
direkt katılmaktadırlar. Mordan maddeler olarak suda çözünen metal tuzları kullanıldığı gibi
zayıf asit veya baz özelliği gösteren maddelerde kullanılabilir. En önemli mordan maddeleri şap
[Kal (SO4)3. 12H2O], demir şapı (FeSO4.7H2O), bakır şapı (CuSO4.5H2O), SnCl2.2H2O ve şarap
taşı gibi maddelerdir (Karadağ, 2007).
Bu çalışma da Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) bitkisi kullanılarak mordanlı ve
mordansız 13 boyama yapılmış. Farklı mordan ve mordanlama süreleri ile yapılan boyamalarda
elde edilen renkler karşılaştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırma materyalini havaciva (Alkanna tinctoria) bitkisi, yün iplikler, doğal mordan
olarak sirke, kimyasal mordan olarak alüminyum şapı oluşturmaktadır.
Bu araştırmada Havaciva bitkisinin köklerinden farklı mordanlama sürelerinin, elde
edilecek renklere etkilerini belirlemek için mordanlama da 20, 40, 60 dakikalık ve boyamada 60
dakikalık süreler uygulanmış ve toplam 13 boyama işlemi yapılmıştır.
Havaciva kökleri mordanlı ve mordansız olmak üzere iki ayrı yöntem uygulanarak yün
halı iplikleri boyanmıştır. Mordanlı boyama yönteminde mordanlar yün ipliğin miktarına göre
%3–%5 oranlarında kullanmıştır. Bu bölümde boya ekstraktının hazırlanması, mordansız
boyama, yün halı ipliklerinin mordanla işlem görmesi, mordanla işlem görmüş yünün
boyanması, boyanan yünün mordanlanması ve elde edilen renklerin adlandırılması
açıklanmıştır.
Boya Ekstraktının Hazırlanması: Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) bitki
kökleri boyar maddenin life daha iyi geçmesini sağlamak amacı ile havanda dövülerek küçük
parçalar haline getirilmiştir ve yün ipliğe göre %100 oranında belirlenen miktarı, yine yün ipliğe
göre 1/50 oranında su içerisinde 60 dakika kaynatılmıştır. Kaynama sırasında buharlaşmayla
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eksilen su ilave edilmiştir. Kaynama işi bittikten sonra, bitki artıkları süzülerek ortamdan
uzaklaştırılmış ve sıcak boya ekstraktı hazırlanmıştır. (Arlı, 1984).
Mordansız Boyama: Önceden ıslatılıp nemli hale getirilmiş yün iplik hazırlanan boya
ekstraktı içerisinde 60 dakika süre ile kaynatılmıştır. Daha sonra kendi halinde soğumaya
bırakılmış ve bol soğuk su ile durulanarak gölge havadar bir yerde kurutulmuştur.
Yün İpliklere Ön Mordanlama İşleminin Uygulanması: Yün iplikler materyal
bölümünde belirtilen mordanların her biri ile boyamadan önce ayrı ayrı mordanlanmıştır. Yün
ipliğin ağırlığına göre %3–%5 oranında alınan mordanlar 1/50 oranında ılık su içerisinde
eritilmiş ve önceden nemlendirilmiş yün halı ipliği bu mordanlı su içerisine konularak 20 dk, 40
dk ve 60 dk süre ile ayrı ayrı kaynatılmıştır.
Yün İpliklere Son Mordanlama İşleminin Uygulanması: Yün iplikler mordansız
boyama yöntemine göre 60 dk süre ile önceden hazırlanmış boya ekstratının içerisinde
kaynatılmıştır. Daha sonra %3–%5 oranında alınan mordanlar 1/50 oranında ılık su içerisinde
eritilmiş ve boyanmış yün iplikleri bu mordanlı su içerisine konularak 20 dk, 40 dk ve 60 dk
süre ile ayrı ayrı kaynatılmıştır. Süre sonunda boyanmış yün halı ipliği ekstrakt içerisinden
çıkarılarak kendi halinde soğumaya bırakılmıştır. Daha sonra soğuk su ile durularak gölge ve
havadar bir yerde kurutulmuştur.
Yün İpliklerin Boyanması: Ön mordanlama ile işlem görmüş yün ipliklerin
boyanmasında; önceden 20 dakika süreyle mordanlanan yün iplik alınıp, önceden hazırlanan
sıcak ekstraktın içerisine konulmuş ve 60 dakika kaynatılmıştır. Daha sonra ekstraktın
içerisinden alınmış, kendi halinde soğutulmuş, soğuk su altında boyalı suyu akmayıncaya kadar
durulanmış, etiketlenerek gölge ve havadar bir ortamda kurutulmuştur. Aynı işlem 40 ve 60
dakika kaynatılarak mordanlanan yün iplikler için de 60 dakika boyama süreleri uygulanarak
tekrar edilmiştir.
Bulgular
Elde Edilen Renklerin Adlandırılması
%100 oranında Havaciva bitkisi kullanılarak elde edilen ekstratla doğal ve kimyasal
mordan maddelerinin %3–%5 oranlarının ön ve son mordanlama yöntemlerinin 20, 40 ve 60
dakika uygulanması ile toplamda 13 boyama yapılmıştır. 20 kişilik öğrenci kurulu oluşturulmuş.
Boyanmış yün iplik örnekleri beyaz zemin üzerine yandan doğal ışık gelecek şekilde
yayılmıştır. Renk farklılıklarına göre gruplandırılarak ayrı ayrı renk adları verilmiştir (Karadağ,
2007).
Tartışma ve Sonuç
Çalışmış olduğumuz bitki için yaptığımız literatür çalışmalarında (Anonim, 1991) elde
edilen renkler ile elde ettiğimiz renkler uyum içerisindedir. Kullanılan mordan maddeleri
değişik renklerin elde edilmesine neden olmuştur. Mordanlama sürelerinin değişmesi farklı renk
tonlarının oluşturmuştur. Yün ipliklerin mordan çözeltisinde kalma süreleri arttıkça renk
koyulaşmıştır.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi havaciva bitkisinden alüminyum şapı ve sirke ön
mordanlama ve son mordanlama yöntemlerinin 20 dk, 40 dk ve 60 dk uygulanması ile
kahverengi, kahverengi–yeşil, kahverengi–mor tonları elde edilmiştir. Mordansız boyamada ise
koyu gri renk elde edilmiştir.
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Çizelge 1. Elde edilen renkler
Mordan

Yöntem

Kimyasal mordan
(alüminyum şap)

Ön mordanlama

Kimyasal mordan
(alüminyum şap)

Son mordanlama

Doğal mordan (sirke)

Ön mordanlama

Doğal mordan (sirke)

Son mordanlama

Mordanlama süresi
20 dk
40 dk
60 dk
20 dk
40 dk
60 dk
20 dk
40 dk
60 dk
20 dk
40 dk
60 dk

Mordansız boyama

Boyama süresi
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk
60 dk

Elde edilen renkler
Sütlü kahverengi
Açık kahverengi
Koyu kahverengi
Kahverengi–yeşil
Kahverengi–yeşil
Kahverengi–yeşil
Kahverengi
Kahverengi
Koyu kahverengi
Kahverengi–mor
Koyu kahverengi
Koyu kahverengi
Koyu gri
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Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides
Bitkisinin Çiçek ve Yaprak Kısımlarının Uçucu Yağ Analizleri
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Özet
Lamiaceae familyasında yer alan Mentha L. cinsi Türkiye’de 6 tür (9 takson) ve 4 hibritle temsil
edilmekte ve halk arasında Nane olarak bilinmektedir. Mentha türleri gıdalarda, parfümeride, kozmetikte
ve ilaç sektöründe yaygın bir kullanım alanına sahip olmasının yanında halk arasında da mide
bulantılarını kesici, gaz söktürücü ve koku verici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Mentha longifolia
(L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkinin çiçek ve yaprak kısımlarının
Clevenger cihazı ile su buharı destilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edilmiştir. Elde edilen uçucu
yağın kimyasal bileşenleri GC/MS tekniğiyle aydınlatıldı. Bitkinin yaprak kısmından elde edilen uçucu
yağ oranı %0.49, ana bileşenleri 4–terpineol (%28.1), 1.8–cineole (%17.3), α–Bergamotene (%8.6),
Dihydro carveol acetate (%6.5) olarak, çiçek kısmından ise elde edilen uçucu yağ oranı %1.1, ana
bileşenleri 4–terpineol (%45.7), α–Bergamotene (%14.5), Z–Caryophyllene (%6.6), 1.8–cineole (%5.3)
olarak tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var.
typhoides; uçucu yağ
Analysis of the Essential Oil from the Flower and Leaf Parts of Mentha longifolia (L.) Hudson
subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides
Abstract
The genus Mentha L. belongs to the family Lamiaceae is represented 6 species (9 takson) and 4
hybrid in Turkey. This genus is known as “nane”. This genus is widely used food, perfume, cosmetics and
medicinal sector. In addition Mentha spp. has been used as a folk remendy for treatment of nausea,
flatulence and carminative. In this study Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley
var. typhoides plant flower and leaf parts were submitted to water–distillation using a Clevenger–type
apparatus. The chemical components of the essential oils were highlighted with GS/MS techniques. The
yield of leaf parts essential oil is 0.49%, main components; 4–terpineol (28.1%), 1.8–cineole (17.3%), α–
Bergamotene (8.6%), dihydro carveol acetate (6.5%), The yield of flower portion essential oil is 1.1%,
main components; 4–terpineol (45.7%), α–Bergamotene (14.5%), Z–Caryophyllene (6.6%), 1.8–cineole
(5.3%).
Keywords: Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides;
essential oil

Giriş
Bugün doğada yetişen 300’e yakın bitki familyasından yaklaşık ¹/3’ü uçucu yağ
içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedirler.
Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler
bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz Bölgesi ise uçucu yağ taşıyan bitkiler
bakımından en zengin bölgelerden birini oluşturmaktadır (Fakir ve ark., 2014).
Bu bitkilerden biri olan Mentha türleri, içerdiği takson sayısı bakımından Türkiye’nin en
zengin üçüncü familyası konumundaki Lamiaceae familyasının bir üyesidir. Familya 546 tür, 45
cins ve toplamda 731 takson içerir (Davis ve ark., 1982). Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere
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Avustralya, Güney Batı Asya ve Güney Amerika’da yoğun yayılış göstermektedirler (Temel,
2000).
Günümüzde tıbbi bitkilerin ve bu bitkilere ait uçucu yağların saf ve özellikle ana etken
maddelerinin elde edilip değerlendirilmesi hem bilimsel hem de ekonomik yönden oldukça
önemlidir. Elde edilen sonuçlar, bu bitkilerin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin
olduğunu göstermektedir. Uçucu yağ ve bileşenlerinin farmakolojik özellikleri de incelenerek
tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanılabilme imkânlarının yararlı olabileceği
belirtilmektedir (Çelik ve ark., 2007).
Bugüne kadar uçucu yağlarda 2000’den fazla kimyasal bileşenlerin bulunduğu
gösterilmiştir ki, bunların en önemlileri terpenler, fenilpropanlar vs. dir. Ayrıca çok sayıda su
buharında uçucu olan azot ve kükürt içeren bileşiklerin varlığı da görülmüştür (Ceylan, 1987).
Bu çalışma da bir nane türü olan ve halk arasında “yabannanesi, nane, yabani nane
(Kızılarslan ve ark., 2008–2009), eşek nanesi, yarpız (Koçak ve ark., 2013), it nanesi, nane otu,
yarpuz, dere nanesi (Koyuncu ve ark., 2010)” gibi yöresel isimlerle bilinen Mentha longifolia
(L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkisinin yaprak ve çiçek
kısımlarının uçucu yağ oranları ve bileşenleri belirlenmiştir.
Bu bitkinin yaprak ve herba kısımları, mide rahatsızlıkları, öksürük kesici, soğuk algınlığı
(Çelik ve ark., 2007) gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi deri üzerine sarılarak yara ve
romatizma hastalıklarının iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır (Koyuncu ve ark., 2010).
Materyal ve Yöntem
Bitkisel Materyal
Bitki örnekleri 2012 yılında aşağıda verilen lokalitelerden toplanmıştır.
A21: Karanlıkdere çamlık arası yol kenarları dere içi ve yamaçları 1200–1300 m
A22: Karanlıkdere çamlık köyü arası, yol kenarları, yamaçlar ve dere kenarları, 39°20'
522 K–28°52' 276 D 1245 m, 39°20' 252 K–28°51' 558 D 1134 m, 39°20' 721 K–28°52' 633 D
1278 m
Uçucu Yağ İzolasyonu
M. longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkilerinin
yaprak ve çiçek kısımları ayrı ayrı hidrodistilasyon yöntemi ile klevenger aparatı vasıtasıyla 3
saat kaynatıldı. yaprak kısmından 0.12 g uçucu yağ (%0.49), çiçek kısmından 0.1 g uçucu yağ
(%1.087) elde edildi. Uçucu yağlar bileşenleri belirlenmek üzere +4°C’de depolandı.
Gaz Kromotografisi–Kütle Spektrometresi (GC–MS)
Bitkilerin uçucu yağ içeriği TÜBİTAK UME Kimya Laboratuvarında 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
Fırın sıcaklığı programı
He gazı akış hızı
Enjeksiyon miktarı
EI/MS

Nonpolar Phenomenex DB5 silika kolon (30 m × 0.25 mm, 0.5 µ film kalınlığı)
500°C’de 1 dak bekletilip 50°C/dak ile 3000°C’ye kadar ısıtılır ve 10 dak bekletilir
1 mL/min (200 psi) ve split oranı 1:20
0.1 µL
70 eV iyonizosyon enerjisi
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Bulgular
Çizelge1. Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkisinin uçucu
yağ bileşenleri
KI

RT

Bileşenler

930 13.12 α–thujene
939 13.38 α–pinene
953 13.90 α–fenchene
979 14.61 1–octen–3–ol
979 14.73 β–pinene
991 14.93 β–myrcene
1017 15.80 α–terpinene
1025 16.00 p–cymene
1029 16.15 L–limonene
1031 16.26 1,8–cineole
1045 16.53 ocimene
1060 16.92 τ–terpinene
1070 17.25 Sabinene hydrate
1089 17.66 terpinolene
1142 17.92 Limonene oxide
1150 18.07 isopulegol
1151 18.22 camphor
1150 19.29 p–menth–3–en–8–ol
1163 19.70 isomenthone
1166 19.82 Delta–terpineol
1169 19.94 Borneol
1177 20.10 4–terpineol
1189 20.41 α–terpineol
1193 20.49 Dihydrocarvone
1218 21.18 3–hexenyl isovalerate
1228 21.32 β–cyclocitral
1237 21.46 pulegone
1243 21.57 Carvone
1299 22.71 Carvacrol
1307 22.98 Dihydro carveol acetate
1343 23.75 piperitenone
1349 24.07 Terpenyl acetate
1362 24.24 Neryl acetate
1375 24.63 Ylangene
1391 24.86 β–elemene
1409 25.64 Z–Caryophyllene
1413 26.00 α–Bergamotene
1419 26.38 E–Caryophyllene
1421 26.52 Cedrene–β
1432 26.64 Copaene–β
1434 26.88 gurjunene
1435 26.95 β–Bergamotene
1437 27.18 Elemene
1507 27.24 β–bisabolene
1523 27.52 Delta–cadinene
1529 27.62 Calamenene–trans
1543 27.92 Cedranoxide <8,14–>
1578 28.80 spathulenol
1583 28.96 Caryophyllene oxide
1585 29.18 Globulol
1601 29.83 cedrol
1654 30.25 α–cadinol
Toplam

Mentha longifolia (L.) Hudson subsp.
typhoides (Briq.) Harley var. typhoides
(yaprak) (%)
–
0.6
0.1
1.0
1.7
1.3
0.7
0.3
0.8
17.3
–
1.4
5.2
0.3
0.2
0.4
0.1
0.7
0.4
–
0.5
28.1
0.9
–
0.3
–
2.4
–
0.9
6.5
0.1
0.1
0.1
0.2
0.6
5.7
8.6
0.4
0.2
0.7
6.1
0.3
2.9
0.1
0.5
0.1
0.1
0.4
0.3
0.1
0.3
0.1
100.1
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Mentha longifolia (L.) Hudson
subsp. typhoides (Briq.) Harley var.
typhoides (çiçek) (%)
0.1
0.2
–
0.1
0.4
0.5
–
–
0.8
5.3
0.1
0.2
1.6
–
0.2
0.1
–
0.5
0.1
0.1
1.0
45.7
0.7
0.1
0.3
0.1
2.9
0.1
0.4
2.6
0.2
–
–
0.1
0.5
6.6
14.5
0.2
0.1
0.6
7.6
0.1
4.3
–
0.4
0.1
–
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
100.7

H3C

H3C

H3C

O

CH3
H3C

CH3

CH3

4–terpineol
1,8–cineole
α–bergamotene
Z–caryophyllene
Şekil 1. M. longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkisinin yaprak ve
çiçek kısımlarından en fazla elde edilen bileşiklerin kimyasal yapıları

Tartışma ve Sonuç
M. longifolia L. türü üzerine yapılan literatür çalışmasında, uçucu yağ ana bileşenleri cis
piperitone, piperitenone oxide, b–pinene, 1,8–cineole, pulegone, limonene, germacrene D,
bcaryophyllene, isomenthone, borneol, piperitone, menthone ve cis–piperitone oxide olarak
tespit edilmiştir (Güllüce ve ark., 2007; Asekun ve ark., 2007; Mkaddem ve ark., 2009; Fleisher
ve ark., 1991–1998).
Yaptığımız çalışma da Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley
var. typhoides bitkisinin yaprak kısmı için ana bileşenler; 4–terpineol (%28.1), 1,8–cineole
(%17.3), α–bergamotene (%8.6), dihydro carveol acetate (%6.5), çiçek kısmı için ise ana
bileşenler; 4–terpineol (%45.7), α–bergamotene (%14.5), Z–caryophyllene (%6.6.), 1,8–cineole
(%5.3) olarak belirlenmiştir. Her iki uçucu yağ için ana bileşenler benzerlik göstermektedir.
Elde edilen sonuçlar yapılan literatür çalışmasıyla uyum içersindedir.
Ayrıca M. longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides bitkisinin
yaprak kısmının uçucu yağı %12.5 monoterpen, %58.2 oksijenli monoterpen, %26 seskiterpen,
%1.7 oksijenli seskiterpen içermektedir. Bu oranlar çiçek kısmı içinse şöyledir: %3.8
monoterpen, %59.9 oksijenli monoterpen, %34.9 seskiterpen, %1 oksijenli seskiterpen. Bu
sonuçlara göre her iki uçucu yağ da “oksijenli monoterpen–zengin” grubuna dahil edilebilir.
Bitkilerden elde edilen elde edilen uçucu yağ bileşenleri Çizelge 1’de en çok bulunan
maddelerin kimyasal yapıları Şekil 1’de verilmiştir.
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Hayvansal Ürünlerde Antibiyotik Alternatifi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Selma Büyükkılıç Beyzi*, Yusuf Konca
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kayseri
*sbuyukkilic@hotmail.com
Özet
Hayvan beslemede antibiyotikler hastalıkların sağıtımı amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda
bazı antibiyotikler büyümeyi uyarmak ve daha kısa sürede hayvanların verim verebilmesi amacıyla da
kullanılabilmektedir. Ancak ülkemizde antibiyotiklerin büyüme uyarıcı olarak kullanımı yasaklanmıştır.
Bu nedenle hayvan beslemede alternatif katkı maddelerinin araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla;
probiyotikler, organik asitler, bitki ekstraktları ve tıbbi bitkilerin kullanımı ön plana çıkmıştır. Tıbbi
bitkiler ve elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal, antioksidan, antilipidemik, antifungal, antivirütik,
sindirim sistemini uyarıcı, performans arttırıcı, yemden yararlanma ve yaşama gücünü iyileştirici
etkilerinden dolayı antibiyotiklere alternatif önemli bir grubu oluşturmaktadır. Hayvan beslemede
antibiyotik alternatifi tıbbi bitkilerin tohumları veya yaprakları doğrudan öğütülerek rasyona katılması ile
ya da bu bitkilerden elde edilen uçucu yağların yemlere belirli oranlarda ilavesi ile denemeleri
yapılmaktadır. Bu denemelerde hayvanların sağlıkla ilgili parametreleri yanında performans ve ürün
kalitesi üzerine etkileri de incelenmektedir. Bu amaçla kişniş, kekik, çemen, anason, rezene, karanfil,
tarçın, çörekotu, pelinotu, adaçayı, biberiye ve nane gibi bazı tıbbi bitkiler hayvan besinlerinde
kullanılmaktadır. Sonuç olarak tıbbi bitkilerin antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceği ile ilgili
çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte son yıllarda artan tüketici bilinci ve hayvansal ürünlere olan
güvensizliğin ortadan kaldırılmasında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi büyüktür.
Anahtar Kelimeler: Hayvansal ürün, tıbbı bitki, antibiyotik

640

Soğan Bölme Yöntemi İle Çoğaltılan ve Farklı Ortamlarda Yetiştirilen Göl
Soğanında Bazı Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi
Celal Dağıstanlıoğlu
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekkeköy/Samsun
celal066@gmail.com
Özet
Geofit bir bitki olan Leucojum aestivum L. süs bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışma ile Göl soğanının farklı yetiştirme ortamı ve soğan bölme sayısının bazı bitki özelliklerine etkisini
belirlemek amacıyla, 2013 yılında, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün sera koşullarında
yapılmıştır.
Çalışmada soğanlı bitkilerin vejetatif çoğaltılmasında yaygın olarak kullanılan bölme yöntemi ile
perlit ve torf yetiştirme ortamları kullanılmıştır. Araştırmada en yüksek değerler, çıkış oranı (%77) ve
yavru soğan sayısı (0,97 adet/bitki) 4’e bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamında, yavru soğan ağırlığı
(2,12 g) ve yavru soğan çapı (7,35 mm) ikiye bölme yönteminin uygulandığı torf ortamında elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Leucojum aestivum L., chipping yöntemi, soğanlı bitki
Determination of Some Plant Properties at Summer Snowflake (Leucojum aestivum L.) Replicate
By Bulb Splitting Method and in Different Growth Environments
Abstract
Leucojum aestivum L. has an economical importance in Turkey and is used as an ornamental plant
and medicinal plant. In this study, Leucojum aestivum L. was propagated in different conditions by
chipping technique under the greenhouse conditions in Samsun in 2013. Chipping method is a vertically
cutting process to divide the bulb into equal pieces.
Phenological characters such as emergence rate, bulbil number and bulbil weight and bulbil
diameter were examined in this study. As a result, all phenological characters were evaluated and were
found statistically significant (P<0,01). The best result was obtained in chipping method into two pieces
and in perlite condition.
Keywords: Leucojum aestivum L., chipping technique, geophyte

Giriş
Türkiye, doğal olarak yetişen ve ticareti yapılan çok sayıda bitki türüne sahiptir. Soğanlı,
yumrulu ve rizomlu bitki türlerini içine alan ve geofit olarak adlandırılan bitkiler bakımından da
oldukça zengindir. Bu türlerinin çoğu Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae familyalarına aittir
ve süs bitkileri olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Geofit bitkilerin Türkiye’de 26 cins ve
540 türünün doğal olarak yetiştiği (Güner ve ark., 2000) belirtilmekte ise de Koyuncu (2007),
bu sayıyı 72 cins ve 818 tür olarak vermektedir.
Avrupa ülkelerinde uzun süredir beri süs bitkisi olarak kullanılan Göl soğanı, zamanlarda
tıbbi bitki olarak değerlendirilen bitkiler arasındadır. Bitkiden elde edilen etanol virüslere karşı
etkilidir (Hudson ve ark., 2000). Başta galanthamine alkoloidi olmak üzere içerdiği (lectins,
chelidonic asit vb. etken maddeler) çok yönlü farmakolojik etkilere sahiptir (Eichhorn, 1998;
Shen ve ark., 2001; Berkov, 2005). Araştırmalarda, içerdiği galanthamine alkoloidinin
Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir (Heinrich, 2004).
Leucojum aestivum L., 25–35 cm boylanabilen soğanlı bir türdür. Yapraklar geniş,
doğrusal, 22–62 cm × 7–14 mm ve iki kanatlıdır. Kanatlar, dar, cam gibi, birbirinden uzak,
kenarları diş şeklinde küçük çıkıntılıdır. Çiçek sapı üzerinde eşit aralıklarda, 2–5 adet şemsiye
şeklinde çan görünümlü çiçekler bulunmaktadır. Çiçeklenme zamanı Mart–Haziran aylarıdır.
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Tohumlar, siyah ve 5–7 mm’dir. 1–1100 m’de nemli çayırlık ve bataklık yerlerde yetişen göl
soğanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu, Samsun, Konya, Beyşehir ve Erzurum’da doğal florada
bulunmaktadır. (Davis, 1965–1984; Aksu ve ark., 2002; Zencirkıran, 2002; Evans, 2005).
Peyzaj düzenlemelerinde, kaya bahçelerinde, doğal ve yapay göller, havuzlar ve nemli
alanlarda, ağaç ve çalılar ile birlikte ve bordürlerde kullanılan göl soğanı (Leucojum aestivum
L.) (Davis, 1965–1984; Aksu ve ark., 2002; Zencirkıran, 2002; Evans, 2005), yurtdışına ihraç
edilen 20 soğanlı bitki içerisinde beşinci sırada yer almaktadır. Üretilerek ve doğadan sökülerek
yıllık 4 milyon adet ihraç edilen, ancak üretimindeki yetersizlik nedeniyle kota uygulanan doğal
çiçek soğanları arasındadır.
Geofitler çoğunlukla vejetatif olarak üretilmektedirler. Generatif üretimde, bazı türlerin
tohum oluşturma kapasitelerinin az olması, tohum ekiminden çiçek oluşturacak büyüklükte bir
bitki elde etmek için geçen sürenin uzun olması gibi nedenlerden dolayı vejetatif üretim
yöntemleri daha çok tercih edilmektedir. Bu üretim yöntemlerinden biri de soğan bölme
yöntemi (Chipping) dir. Yöntem, çok sayıda soğan elde etmek amacıyla, bir soğanı eşit
büyüklükte parçalara ayırmak amacıyla yapılan diklemesine kesme işlemidir. Soğanın bazal
plakasının meristematik bölümünden yararlanmayı, yani hücre bölünmesi yolu ile soğancık
üretilebilmesinden faydalanmayı sağlamaktadır. Genellikle Galanthus, Fritillaria, Leucojum,
Narcissus, Chionodoxa, Nerine, Scilla, Sternbergia gibi cinslerde uygulanmaktadır (Seyidoğlu,
2009).
Bu çalışmada, Türkiye’den ihraç edilen Leucojum aestivum L. Türüne ait soğanların iki
yetiştirme ortamında, iki farklı bölme işlemi ile çoğaltılmasının, bitkinin bazı özellikleri üzerine
bir etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmada materyal olarak; doğal çiçek soğanı ihracatı yapan, özel bir firmadan temin
edilen 6–7 cm çevre uzunluğuna sahip Leucojum aestivum L. soğanları kullanılmıştır. Deneme,
Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan süs bitkileri serasında
yürütülmüştür. Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel düzende 3 tekerrürlü ve
her tekerrürde 10 soğan parçası olacak şekilde 3 Ocak 2013 tarihinde kurulmuştur. Elde edilen
veriler Jump istatistik programında değerlendirilmiştir.
Çalışmada kullanılan göl soğanları temizlendikten sonra alt ve üst kısımları kökler
kalmayacak şekilde kesilmiştir. Sterilizasyon işlemi; %1’lik formaldehitte 1 dakika süreyle
tutularak, daha sonra akarsu altında bir dakika yıkanarak ve %96’lık etil alkol ile silinmek
suretiyle gerçekleştirilmiştir (Seyidoğlu, 2009). Bu işlemden sonra ikiye ve dörde olmak üzere
iki farklı bölme işlemi uygulanmıştır (Şekil 1).
Denemede perlit ve torf olmak üzere iki yetiştirme ortamı kullanılmıştır. Bölünen soğan
parçaları 10×10 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafe olacak şekilde 6 cm derinlikte dikilmiştir.
Dikilen soğanlar haftada iki kez sulanmıştır. Ayrıca bir gübreleme yapılmamıştır. Yapılan
gözlemler tekerrürdeki 10 bitki üzerinden yapılmıştır.

Şekil 1. L. aestivum L. soğanlarının 2’ye ve 4’e bölme işleminin uygulanması
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Bulgular ve Tartışma
Denemede yapılan gözlemler sonucunda yavru soğan sayısı (adet), yavru soğan çapı (mm),
yavru soğan ağırlıkları (g) ve çıkış oranları (%) incelenmiştir (Çizelge 1). Araştırmada, 4’e
bölme uygulamasında torf ortamına dikilen soğanlardan veri alınamamıştır.
Yavru soğan sayısı: Yapılan istatistiki değerlendirme sonucunda, Leucojum aestivum
L.’de uygulamalar, ortamlar ve ortam × uygulamalar arasında istatistiki olarak %1 seviyesinde
önemli farklılıklar bulunmuş, CV değeri %12.99 ile istenen sınırlar arasında gerçekleşmiştir.
Denemede 2’ye bölme yönteminden elde edilen yavru soğan sayısı 0.85 adet ile, 4’e
bölme yönteminden elde edilen yavru soğan sayısı 0.48 adet daha yüksek bulunmuştur.
Yetiştirme ortamı bakımından perlit ortamı (0.93 adet) torf ortamından (0.40 adet) daha
fazla sayıda yavru soğan oluşturmuştur.
Ortam ve bölme yöntemlerinin interaksiyonuna bakıldığında ise elde edilen yavru soğan
sayısı 0.0–0.97 adet arasında değişmiştir. En yüksek yavru soğan sayısı 4’e bölme yönteminin
uygulandığı perlit ortamından (0.97) elde edilmiştir. Bunu 2’ye bölme yönteminin uygulandığı
perlit (0.90 adet) ve torf (0.80 adet) ortamları takip etmiştir. Torf ortamında yetiştirilen 4’e
bölme yönteminde ise yavru soğan oluşmamıştır.
Karagüzel ve ark., (2009)’in yaptıkları çalışmada 1. yılda en yüksek değeri 0.72 adet ile
alan 4’e bölme yöntemi 2. yılda ise 0.72 adet ile 2’ye bölme yöntemi almıştır. Yaptığımız
çalışmada 2’ye bölme yöntemi ile benzerlik göstermesine rağmen bu sonuca paralel olarak perlit
ortamında 4’e bölme yönteminden en yüksek yavru soğan sayısı elde edilmiştir. Yine Aksu ve
ark., 2002’deki çalışmalarında 4’e bölme yönteminde ortalama yavru soğan sayısını 2.13 adet
olarak bulmuşlardır. Araştırmamızda yavru soğan sayısı araştırıcıların verileriyle
karşılaştırıldığında elde ettiğimiz değerlerin düşük olduğu görülmüştür.
Çizelge 1. Leucojum aestivum L.’de incelenen bitkisel özellikler ve elde edilen değerleri
Uygulamalar
Bitkisel özellikler
Chipping Ortam Yavru soğan sayısı (adet/bitki) Yavru soğan çapı (mm) Yavru soğan ağırlığı (g) Çıkış oranı (%)
Perlit
0.90 a
5.94 b
1.13 b
63 b
2’ ye
bölme
Torf
0.80 a
7.35 a
2.12 a
70 ab
Ortalama
0.85 a
6.64 a
1.63 a
67 a
Perlit
0.97 a
6.82 ab
0.98 b
77 a
4’e
bölme
Torf
0.0 b
0.0 c
0.0 c
0c
Ortalama
0.48 b
3.41 b
0.49 b
38 b
Perlit
0.93 a
6.38 a
1.59 öd
70 a
Ortam
Torf
0.40 b
3.68 b
1.58 öd
35 b
Chipping
**
**
**
**
Ortam
**
**
Öd
**
Chipping × ortam
**
**
**
**
Cv (%)
12.99
10.61
8.94
7.10
** %1 düzeyinde önemli

Yavru soğan çapı: Leucojum aestivum L.’nin ortalama yavru soğan çapı ile ilgili verilere
bakıldığında; uygulamalar, ortamlar ve ortam × uygulamalar interaksiyonu istatistiki olarak %1
seviyesinde önemli bulunmuş, CV değeri de %10.61 olarak gerçekleşmiştir.
Yavru soğan çapı bakımından incelendiğinde 2’ye bölme yöntemi 4’e bölme
yönteminden daha yüksek değerler vermiştir. 2’ye bölme yöntemi 6.64 mm yavru soğan çapı ile
yüksek değeri alırken, 4’e bölme yöntemi 3.41 mm yavru soğan çapı ile düşük değeri almıştır.
Denemelerin yürütüldüğü ortamlar bakımından incelendiğinde ise ortalama soğan
çapında en yüksek değeri veren ortam 6.38 mm ile perlit olmuştur. Torf ortamından ise 3.68
mm yavru soğan çapı elde edilmiştir.
Bölme yöntemi × ortam interaksiyonu incelendiğinde yavru soğan çapı 0.0–7.35 mm
arasında değerler almıştır. 2’ ye bölme yönteminin uygulandığı torf ortamından yavru soğan

643

çapı 7.35 mm elde edilirken, 4’e bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamı 6.82 mm değer
elde edilmiştir. 2’ye bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamında 5.94 mm ve 4’e bölme
yönteminin uygulandığı torf ortamı ise 0.0 değeri bulunmuştur.
Karagüzel ve ark. (2009)’de 4’e bölme yönteminden elde edilen yavru soğan çapı 17.8
mm ile bulduğumuz sonuçtan yüksektir.
Yavru soğan ağırlığı: Deneme sonucunda yapılan istatistiki değerlendirmelerde
Leucojum aestivum L.’de uygulamalar ve ortam × uygulamalar interaksiyonu %1 seviyesinde
önemli bulunmuş, ortamlar arasındaki fark ise önemsiz bulunmuştur. CV değeri ise %8.94
olarak elde edilmiştir.
2’ye bölme yönteminden elde edilen yavru soğan ağırlığı (1.63 g) 4’e bölme yönteminden
(0.49 g) daha yüksek bulunmuştur.
Yavru soğan ağırlığına ortamların herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür. Elde edilen
sonuçlar birbirine çok yakın çıkmıştır.
Bölme yöntemi × ortam interaksiyonu incelendiğinde ise yavru soğan ağırlığı 0.0 ile 2.12
g arasında değişmiştir. 2’ye bölmenin uygulandığı torf ortamında yavru soğan ağırlığı 2.12 g ile
en yüksek değeri almıştır. Yine ikiye bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamı ile 4’e bölme
yönteminin uygulandığı perlit ortamından elde edilen değerler sırasıyla 1.13 g ve 0.98 g
olmuştur. Sonuç alınamayan 4’e bölme yöntemini uygulandığı torf ortamı son sırada yer
almıştır.
Aksu ve ark., (2002)’de ve Karagüzel ve ark. (2009)’da aynı türde yavru soğan ağırlığını
4’ e bölme yöntemini uyguladıkları çalışmalarında yavru soğan ağırlıklarını daha yüksek
bulmuşlardır.
Çıkış oranı: Leucojum aestivum L.’nin çıkış oranı ile ilgili edilen sonuçlar ile yapılan
istatistik analizleri neticesinde uygulamalar, ortamlar ve ortam × uygulamalar interaksiyonu
arasında fark %1 seviyesinde önemli bulunmuş, CV değeri ise %7.10 olarak elde edilmiştir.
Bölme yöntemlerinde soğanlarda çıkış oranları %38–67 arasında değişmiştir. 2’ye bölme
de bulunan %67 değeri en yüksek değer olup, 4’e bölme yönteminden elde edilen %38 lik değer
en düşük değer olarak yer almıştır.
Çıkış oranında da perlit ortamı öne çıkmış ve %70’lik değer ile torftan elde edilen
%35’lik değerden daha yüksek çıkmıştır.
Yöntem ve ortamın interaksiyonu incelendiğinde çıkış oranları üç farklı gurupta
toplanmıştır. En yüksek çıkış oranı ortalama 4’e bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamında
%77 ile elde edilmiş bunu %70 ile 2’ye bölme yönteminin uygulandığı torf ortamı takip
etmiştir. 2’ye bölme yönteminin uygulandığı perlit ortamı %63 oranında çıkış vermiştir. Hiç
çıkış olmayan 4’e bölme yönteminin uygulandığı torf ortamı da en son sırada yer almıştır.
Seyidoğlu, (2009) yaptığı çalışmada bölme yapmadan 6–8 cm çevre büyüklüğüne sahip
soğanlarda %100 lük bir değer elde etmiştir. Bu bizim bulduğumuz değerlerden daha yüksektir.
Sonuç
Göl soğanı ülkemizde ihraç edilen önemli soğanlı bitkiler arasında yer almaktadır. Son
yıllarda doğal çiçek soğanlarının kültüre alınarak çoğaltılması önemli bir politika olarak
görülmekte, dünyanın birçok ülkesinde öncelikli araştırma konuları arasında yer almaktadır.
Hem doğal floramızın korunması, hem de türlerin belirli kısmının ekonomiye kazandırılması
amacıyla, geofitlerin adaptasyon, üretim, büyütme ve çoğaltma çalışmaları giderek önem
kazanmıştır.
Yapılan çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar genelde diğer yapılan çalışmalara paralellik
gösterse de değerlerinin düşük çıkması yapılan denemenin bir yıllık olması yanında kesilen
soğan parçalarının geç ekiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Soğanların elimize gelmesi
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beklediğimiz süreyi aştığı için geç ekim yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre farklı chipping
(bölme) çalışmaları olsa da ortam farklılıklarının da bitkisel özellikler üzerinde önemli etkileri
olduğu görülmüştür. Ortam sayısının arttırılması yanında çalışmanın 2 dönem yapılmasının
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Özet
Türkiye’de Alkanna cinsi (Boraginaceae familyası) 34 tür ve 32’si endemik 40 takson ile temsil edilmekte
ve yaklaşık %80 endemizim oranı ile Türkiye florasında dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Türkiye’nin
birçok yerinde yetişmekle birlikte, en çok Akdeniz kıyılarında, Orta, Batı ve Doğu Anadolu’da
rastlanmaktadır. Alkanna taksonları ülkemizde değişik yöresel isimlerle tanınmaktadır. A. tinctoria için
“havaciva, eğnik, kızılenik, tüylüboya ve yerineği”; A. orientalis için “tosbağaotu, kanburuyan ve
kurbağaotu”; A. cappodocica için “boyaotu”; A. pseudotinctoria için “kökboya ve karakök” isimleri
kullanılmaktadır. Alkanna bitkilerinin kök ekstrakları eski yıllardan beri iplik, elbise, gıda ve kozmetikte
renklendirici ve ayrıca geleneksel ilaç olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda
Alkanna bitkilerinin köklerindeki enantiyomerik hidroksinaftokinon (Alkannin, shikonin (A/S) ve onların
türevleri) renk pigmentlerinin güçlü bir yara iyileştirici, anti mikrobiyal (antibakterial ve antifungal), anti
inflamatuar, anti trombotik, sitotoksik, antioksidan, enzim inhibitörü gibi çeşitli biyolojik aktivite ve anti
tümör özelliği olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alkanna ssp., hidroksinaftokinon, biyolojik aktivite
Importance and Distributed Areas of Alkanna Taxa in the Flora of Turkey
Abstract
The genus Alkanna (Boraginaceae family) is respresent in Turkey by 34 species and 40 taxa, 32 of
which are endemic, about 80% with a rate of endemism in the flora of Turkey have an remarkable feature
Although it grows in many parts of Turkey, most of the Mediterranean coast, central, eastern and western
Anatolia are observed. Alkanna taxa are recognized with different local names in Turkey. "havaciva,
eğnik, kızılenik, tüylüboya and yerineği" for A. tinctoria; "tosbağaotu, kanburuyan and kurbağaotu" for
A. orientalis; "boyaotu" for A. cappodocia; " kökboya ve karakök " for A. pseudotinctoria are used as
names. Root extracts of Alkanna plants been used as dye for yarns, clothes, food and cosmetics and also
traditionally as botanical drugs since ancient times. Recent studies on enantiomeric
hydroxylnaphthoquinone red pigments (Alkannin, shikonin and their derivatives) in root of genus were
determined strong wound–healing, anti–microbial (antibacterial and anti–fungal), anti–inflammatory,
antithrombotic, cytotoxic, antioxidants, enzyme inhibitors such as biological activity and antitumor
property.
Keywords: Alkanna ssp., naphthoquinone, biological activity

Giriş
Türkiye bitki gen kaynakları yönünden önemli bir konuma sahiptir. Bununla birlikte,
sahip olduğu türlerin endemizm oranı da oldukça yüksektir. Ilıman kuşakta yer alan ülkemizde;
topografya, iklim ve jeomorfolojik yönden çeşitlilik göstermesi nedeniyle, olağan üstü habitat
zenginliği gözlenmektedir. Bu durum ülkemizi gerek bitki gen kaynakları ve gerekse genetik
çeşitlilik bakımından yer dolduramaz bir konuma getirmektedir. Önemli gen merkezlerinden
olan Akdeniz ve Yakın Doğu Merkezleri ülkemizi kapsamaktadır (Vavilov, 1994). Diğer
yandan, ülkemiz birçok tek yıllık ve çok yıllık, otsu, çalı ve ağaç; yabani, geçit ve kültür
formlarının çeşitlilik merkezi durumundadır. Türkiye’de tanımlanmış tohumlu bitki tür ve tür
altı takson sayısı ise 12000’e ulaşmıştır. Sahip olduğu türlerin %34’ü endemiktir (Atik ve ark.,
2010).
Boraginaceae (Hodangiller) familyasına ait olan Alkanna cinsi çok yıllık, otsu bir bitkidir.
Genellikle nisan–haziran arası çiçeklenmektedir (Tübives, 2014). Çiçekleri hoş kokulu ve

646

yaprakları tüylüdür. Çiçek renkleri sarı, mavi ve beyaz tonlarındadır. Alkanna taksonları
ülkemizde değişik yöresel isimlerle tanınmaktadır. A. tinctoria için “havaciva, eğnik, kızılenik,
tüylüboya ve yerineği”; A. orientalis için “tosbağaotu, kanburuyan ve kurbağaotu”; A.
cappodocica için “boyaotu”; A. pseudotinctoria için “kökboya ve karakök” isimleri
kullanılmaktadır. Eski çağlardan beri Alkanna bitkisinin kökleri tekstil, gıda ve halk
hekimliğinde ilaç olarak kullanılmaktadır.
Türkiye Florasındaki Alkanna Türkleri ve Yayılış Alanları
Boraginaceae familyasına ait olan Alkanna otsu yapıda yaklaşık olarak 50 tür içeren bir
cins’dir (Mahmoudi ve ark., 2012). Türkiye’de Alkanna cinsi 34 tür ve 32’si endemik 40 takson
ile temsil edilmekte (Gür ve ark., 2010) ve yaklaşık %80 endemizim oranı ile Türkiye
florası’nda önemli bir yere sahiptir.
Alkanna cinsi Avrupa’da, Akdeniz’de ve Batı Asya’da yaygın bir şekilde yetişmektedir.
Akdeniz Bölgesi ana dağılım merkezidir. Türkiye’nin birçok yerinde yetişmekle birlikte, Şekir
1’e bakıldığında en çok Akdeniz kıyılarında, Orta, Batı ve Doğu Anadolu bölgelerinde
rastlandığı görünmektedir.
Çizelge 1. Türkiye florasındaki Alkanna türleri (Davis ve ark., 1988; TÜBİVES, 2014)
Tür adı
A. orientalis var. orientalis
A. orientalis var. Ieucantha
(Bornm.) Hub.–Mor.
A. froedinii Rech. fil.
A. cordifolia C. Koch
A. trichophila var. trichophila.
A. trichophila var. mardinensis
A. kotschyana DC
A. confusa Samuelsson ex Rech.
A. tubulosa Boiss.
A. hirsutissima (Bertol.) DC
A. primuliflora Griseb.
A. hausskncchtii Bornm
A. pinardii Boiss.
A. viscidula Boiss.
A. tinctoria (L.) Tausch subsp.
tinctoria
A. tinctoria (L.) Tausch subsp.
glandulosa Hub.–Mor.
A. tinctoria (L.) Tausch subsp.
anatolica Hub.–Mor.
A. tinctoria (L.) Tausch subsp.
subleiocarpa (Hub.–Mor:),
Hub.–Mor.
A. megacarpa DC
A. cappadocica Boiss. & Bal.
A. hispida Hub.–Mor.
A. pseudotinctoria Hausskn. ex
Hub.–Mor.
A. macrosiphon Boiss. & Heldr.
A. amana Rech. Fil.
A. incana Boiss.

Bulunduğu iller
Bursa, Ankara, Zonguldak, Samsun, Tokat,
Gümüşhane, Kars, Eskişehir, Nevşehir, Erzincan,
Erzurum, Bitlis, Ağrı, Aydın, Muğla, Konya, Niğde,
Hakkâri

Bulunduğu kareler Endemik
A2, A3, A4, A5, A6,
A7, B3 B4 B5B6 B7
–
B8 B9 B10 C1 C2
C4 C5 C10

Bilecik, Eskişehir, Kütahya

A2, B3

+

Siirt, Erzincan, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkâri
B7, B8, B9, C9
Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Iğdır
A8, A9, B10
Siirt, Batman
C8,
Mardin, Diyarbakır, Hakkâri
C8, B7, C9, C10
Adana, İçel, Osmaniye, Siirt
C4, C5, C6, C9
Hatay, Mersin, Adana, İçel
C5, C6,
Denizli, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Uşak,
C2, B1, B2, C3, C4
Burdur, Muğla, Antalya, Konya, Karaman
Malatya, Gaziantep, Urfa
B6, C6, C7
Edirne, Kırklareli, İstanbul
A1, A2
Amasya
A5
Antalya, İçel
C3, C5
Malatya
C6
Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa,
A1, B1, B3, C1, C2
Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli

+
+
–
+
+
–

Kütahya, Uşak, Kocaeli, Afyon

A2, B2, B3, C2,

+

Bilecik, Ankara, İzmir, Manisa, Konya, Muğla,
Antalya, İçel, Mersin

A3, A4, B1, B4, C1,
C2, C3, C4, C5

–

Antalya, Denizli

C2, C3, C4

+

Sivas, Erzincan, Malatya, Elâzığ
Nevşehir, Kayseri, Adana,
İçel, Konya
Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Niğde,
Aksaray
Muğla, Antalya
Hatay
Burdur, Antalya

B6, B7
B5, B6, C5
C4

+
+
+

B3, B4, C4

+

C2, C4
C6
C3

+
+
+

647

–
–
–
+
+
+
–

Tür adı
A. areolata Boiss. var. areolata
A. areolata Boiss. Var. sublaevis
Hub.–Mor.
A. phrygia Bornm.
A. attilae
A. pamphylica Hub.–Mor. &
Reese
A. macrophylla Boiss. & Heldr.
A. verecunda Hub.–Mor.
A. aucherana A. DC.
A. sieheana Rech. fil.
A. saxicola Hub.–Mor.
A. oreodoxa Hub.–Mor.
A. punctulata Hub.–Mor.
A. dumanii
A. mughlae
A. milliana

Bulunduğu iller
Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Nevşehir, Denizli,
Burdur, Muğla, Antalya, Isparta

Bulunduğu kareler Endemik
C2, B2, B3, C3

+

Manisa

B1

+

Konya, Denizli
Antalya

B3, C2
C2, C3

+
+

Antalya

C3

+

Antalya
Konya
Konya, Antalya, İçel, Mersin
Konya, İçel
Konya
Antalya
İçel, Karaman
Konya
Muğla
İçel

C3
C4
C4, C5
C4
C4
C3
C4
C4
C2
C4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

*Her karede bulunan rakamlar, çizelge birdeki türler no’larını belirtmektedir.

Şekil 1. Türkiye’deki Alkanna türlerinin coğrafi karelere göre dağılımı

Alkanna Türlerinin Biyolojik Aktiviteleri
Uzun yıllar Alkanna bitkilerinin kök ekstrakları iplik, elbise, gıda ve kozmetikte
renklendirici ve ayrıca geleneksel ilaç olarak kullanılmıştır (Mita ve ark., 1994; Cho ve ark.
1999; Kourounakis ve ark, 2002). Son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde Boraginaceae
familyasına ait yaklaşık 150 türünün köklerindeki enantiyomerik hidroksinaftokinon (Alkannin,
shikonin, (A/S) ve onların türevleri) renk pigmentleri bulunmuştur. A/S güçlü bir yara
iyileştirici (Papageorgiou ve ark., 1999, 2006, 2008), anti mikrobial (antibakterial ve anti
fungal) (Brigham ve ark., 1999; Sasaki ve ark., 2002; Shen ve ark., 2002; Haghbeen ve ark.,
2011; Damianakos ve ark., 2012), anti inflamatuar (Chen ve ark., 2001; Kourounakis ve ark.,
2002; Staniforth ve ark., 2004; Mahmoudi ve ark., 2012), anti trombotik, sitotoksik (Gür ve
ark., 2010), antioksidan (Kourounakisa ve ark., 2002; Assimopoulou ve ark., 2004;
Assimopoulou ve ark., 2005), enzim inhibitörü gibi çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir. En son
araştırmalarda da anti tümör özelliği olduğu belirlenmiştir (Assimopoulou ve ark, 2006; Yang
ve ark., 2006; Zare ve ark., 2010; Damianakos ve ark., 2012).
Pekin ve ark. (2007) on üç alkanna türünün köklerinde en yüksek toplam alkannin
miktarını (%0.84) A. tubulosa türünde, en yüksek free alkannin miktarını (%0.04) ise A.
mughlae’de bulmuşlardır. Yaygın olarak kullanılan A. tinctoria’nın toplam alkannin miktarını
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%0.11–0.54, toplam free alkannin miktarı ise %0.002–0.01 olarak belirlemişlerdir. Akgül ve
ark. (2011) A. tinctoria’nın köklerinde en yüksek toplam alkannin miktarını %1.47 olarak
bulmuşlardır. Tıbbi uygulamalar ve endüstriyel uygulamalar için önemli alternatif kaynak
olabileceğini belirtmişlerdir. Assimopoulou ve ark. (2008) A. tinctoria’nın köklerinden A/S
türevlerinde bulunan monomeric, oligomerik ve dimerik Alkannin/shikonin (A/S) türevlerini
belirlemeye çalışmışlardır. Bu bileşiklerin biyolojik aktivite çalışmalarında birbirleri ile sinejik
etkilerinin olabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca izohekzenilnaftazarin’in polimerizasyonu tıp,
kozmetik, gıda katkı madde uygulamalarında önemli etkiye sahiptir (Spyros ve ark., 2005).
Assimopoulou ve ark. (2004) A. tinctoria’nın köklerinin diklorometan ekstrasyonu sonucu elde
edilen alkannin esterlenin lard’da antioksidan etki gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Shikonin ve
monomerik alkannin’in lard’da çok iyi antioksidan etkiye sahip olduğunu rapor etmişlerdir.
Fakat bu bileşiklerin polimerizasyonları antioksidan aktivitesini azalttığını belirlemişlerdir.
A. orientalis’in toprak üstü aksamlarında uçucu yağ analizi sonucu toplam 28 bileşen
tanımlanmış ve ana bileşenleri β–eudesmol (%36.9), α–eudesmol (%16.3) ve γ–eudesmol
(%14.1) olarak belirlemişlerdir (Tzakou ve Loukis, 2008). A. tinctoria subsp. tinctoria’nın
uçucu yağ analizi sonucu toplam 27 bileşen ve ana bileşenleri pulegone (%22,27), 1,8–cineole
(%13,03), α–terpinyl acetate (%6,87) ve isophytol (%6,83) olarak belirlenmiştir (Özer ve ark.,
2010). Şengül ve ark. (2009) A. tinctoria’nın toprak üstü aksamında toplam fenolik bileşiği
11.57 mgGAE/gDW ve β–carotene kullanılarak %79.80 antioksidan kapasitesine sahip
olduğunu belirtmişlerdir. A. tinctoria’nın 32 mikroorganizmadan 9’una karşı antimikrobiyal etki
gösterdiğini belirtmişlerdir.
Gür ve ark. (2010) A. cappadocica’nın dikoloametan/metanol (1:!) kök ekstraktlarında
dördü bilenen 11–deoxyalkannin (1), β, β–dimethylacrylalkannin (2), 11–O–acetylalkannin (3),
alkannin (4) ve dördü bilinmeyen 5–O–metil–11–deoxyalkannin (5), 8–O_methyl–11–
deoxyalkannin
(6),
5–O–methyl–11–O–acetylalkannin
(7),
5–O–methyl–β,
β–
dimethylarylalkannin (8) olmak üzere sekiz naftakinon bileşiği bulmuşlardır. Bu bileşiklerin
sitotoksisite etkilerini incelemişler ve yeni antikanser ajanlar keşfetmişlerdir. Esfahani ve ark.
(2012) A. frigida ve A. orientalis’in köklerinin etanolik ekstraksiyonları fare ve ratların pati
ödemlerinde anti inflamatuar ve antinosiseptif etkisini incelemişlerdir. Her iki alkanna
türününde etkili antinosiseptif etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Mahmoudi ve ark. (2012)
A. bracteosa ve A. tricophila’nın metanol ekstraksiyonlarının farelerin arka patilerindeki ödem
üzerinde anti inflamatuar ve yara iyileştirici etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda A.
bracteosa ve A. tricophila’nın anti inflamatuar ve analjezik etki olarak kullanıla bilineceğini
belirtmişlerdir.
Sonuç
Türkiye florası Alkanna türleri bakımından oldukça zengindir. Ülkemizin hemen hemen
her bölgesinde Alkanna türüne rastlansa da daha çok Akdeniz bölgesinde yayılış
göstermektedir. Günümüze kadar yapılan araştırma sonuçları, Alkanna taksonlarının faklı
alanlarda kullanım alanı bulabilecek önemli biyoaktif maddeler taşıdığını göstermektedir. Eski
çağlardan beri Alkanna bitkisinin kökleri tekstil, gıda ve halk hekimliğinde ilaç olarak
kullanılmaktadır. Alkanna türlerinin biyolojik aktivite kısmında belirtildiği gibi son
zamanlardaki çalışmalar sayesinde, kök yapısında alkannin, shikonin ve türevleri bulunmuştur.
Bu bileşiklerin etkili bir yara iyileştirici, antioksidan, antimikrobiyal ve güncel çalışmaları
içeren antikanser özelliği bulunduğu belirtilmiştir.
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Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. Bitkisinin Yaprak ve Çiçeklerinin
Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi
Emel Dıraz*, Şengül Karaman
Sütçü İmam Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
*emeldiraz@ksu.edu.tr
Özet
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. Compositae (Asteraceae) familyasına ait olup, halk
arasında gümüşdüğme, bilimsel olarak feverfew olarak tanınır. Birçok tıbbi özelliğe sahip olan T.
parthenium en çok migren tedavici özelliği ile dikkatleri çekmiştir. T. parthenium bitkisinin tohumları
Swallowtail Gareden Seeds firmasından, Amerika’dan temin edilmiş olup, iklim dolabında uygun
koşullarda yetiştirilmiştir. Bu çalışmada çiçeklenme döneminde elde edilen T. parthenium bitkisinin kuru
ve taze yaprak ile çiçeklerinin antioksidan aktivitesi belirlenmiştir. Metanollü ekstraktların antioksidan
aktivite DPPH (2,2–diphenyl–1–picrylhydrazyl) yöntemi ile belirlenmiş, kontrol grubu olarak sentetik bir
antioksidan olan BHT (butylhydroxytoluene) kullanılmıştır. Bitki örneklerinden 5, 50, 100, 200 µl
alınmış üzerlerine 2 ml 100 µM DPPH eklenmiş, 30 dk boyunca karanlıkta bekletildikten sonra UV–
spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda ölçümler yapılmıştır. Mor renkli DPPH çözeltisinin renginin
açılması ve spektro ölçüm sonucunda absorbansın azalması baz alınan metotta en yüksek aktivite 200 µl
ekstrakt + 2 ml DPPH’lı örnekte gözlenmiş, radikal süpürücü etki taze çiçekte %88, kuru çiçekte %88,
taze yaprakta %80.5, kuru yaprakta %83.5 olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubu BHT aynı
konsantrasyonda %83 temizleme etkisi göstermiştir. T. parthenium bitkisinin çiçekleri yapraklarına göre
daha güçlü antioksidan aktivite gösterirken, kuru yaprakların antioksidan etkisinin taze yapraklara göre
daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Çiçeklerdeki radikal süpürücü etkinin kontrol grubu BHT’den daha
yüksek olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tanacetum parthenium, antioksidan aktivite, DPPH yöntemi
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Geleneksel Tedavide Sarımsak (Allium sativum) Önemi ve Kullanım
Alanları
Emine Faydaoğlu¹–*, Mehmet Refik Yücel²
¹Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 06560 Yenimahalle/Ankara
²ÖTE Danışmanlık Öngörü AR–GE Eğitim Ticaret İthalat İhracat, Cinnah Cad. No:27/7, 06680
Çankaya/Ankara
*eminefaydaoglu@gmail.com
Özet
Çok eski çağlardan beri birçok bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Tıbbi bitkiler ve
onların kullanımları ile ilgili en eski bilgiler Orta Asya Türk, Çin, Mısır ve Yunan tarihinden gelmekte,
Anadolu’da ise Hitit’ler döneminde bazı drogların üretilip ihraç edildiği bilinmektedir. Günümüzde ise
Dünya’da kullanılan bitki sayısının 20.000 civarında olduğu, bunlardan 4.000 drogun yaygın şekilde
kullanıldığı, yaklaşık 400 kadarının ise ticaretinin yapıldığı bildirilmektedir. Bitkilerin tıbbi amaçlı
kullanımı yaygın olup, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun %80’i bitkisel ilaçlarla
tedavi olmaktadır. Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitki sayısı ise 600 civarındadır.

Giriş
Sarımsak (Allium sativum) bu amaçla yüzyıllardan beri özellikle uzak doğu olmak üzere
dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. Sarımsağın kuşaklar boyunca aktarılan geleneksel
bilgiler ve bilimsel olarak yapılan çalışmalar sonucunda; kalp damar hastalıklarında, kan
basıncını düzenleyici, kan şekeri ve kolesterolü düşürücü, bakteriyal, viral, mantar ve paraziter
enfeksiyonlara karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendirici, antitümör ve antioksidan özelliği
olan bir tıbbi bitki olduğu bildirilmektedir. Sarımsak tüm bu etkilerini içerisinde bulunan kükürt
ihtiva eden bileşiklerden uçucu yağlar (alicin, alliin ve ajoene), enzimler (alinaz, peroksidaz ve
mirasinaz), karbonhidratlar (sakaroz, glikoz), mineraller (selenyum), hücreleri serbest
radikallerin zararından korumaya yardımcı olan sistein, glutamin, izolösin ve metionin gibi
aminoasitler, quersetin ve siyanidin gibi biyoflavonoidler, allistatin I ve allistatin II, oksidasyon
ajanlarına veya serbest radikallere karşı korunmamıza yardımcı olan C, E ve A vitaminleri ile
B1, B2, B3, vitaminleri, beta karoten, bioflavonoidler gibi 200’ü aşkın kimyasal madde ile
yapmaktadır.
Sarımsak, Amaryllidaceae (Nergisgiller) familyasından Allium (soğan) cinsine ait Allium
sativum L. türünün soğanıdır. Allium cinsinin yeryüzünde 700 kadar, Türkiye’de ise 170 türü
yetişmektedir. Türkiye’deki 170 türün aşağı yukarı 70’e yakını endemik yani yalnız sadece
ülkemize özgü bitkilerdir. Sarımsağın vatanının Orta ve Batı Asya stepleri olduğu söylenmesine
rağmen (Ayaz ve Alpsoy, 2007) bu bakımdan Anadolu bir bakıma yabani soğan türlerinin
anavatanıdır (Koyuncu, 2012).
Sarımsak Avrupa ülkelerine ancak 15. ve 16. yüzyıllarda gelmiştir Sarımsak Türkiye’de
12. yüzyıldan sonra yetiştirilmeye başlanmıştır. Bugün hemen hemen dünyanın her tarafında
yetiştirilmektedir. Kastamonu Taşköprü ilçesinin özellikle arazisinin selenyum bakımından çok
zengin olması nedeniyle de en kaliteli sarımsağın burada yetiştiği bilinmektedir. Sarımsağın
literatürümüzdeki yerine baktığımızda “Sarumsak” adıyla Kaşgarlı Mahmud’un Divan–ı Lügat–
it Türk’ünde geçmektedir. Aynı zamanda, Dede Korkut kitapları da sarımsağı konu etmiştir
(Kıvçak, 2012).
Orta Çağda hekimler, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, yüzlerine taktıkları maskeyi
sarımsak usaresi ile ıslatmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaralandıkları zaman
yaralarının mikroplanmasını önlemek için, ezerek yaranın üzerine konmak üzere Rus
askerlerine sarımsak verilmiştir (Baytop, 1999). Afrika’da amipli dizanteri tedavisinde
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kullanılmıştır. Ayrıca 1990’da Washington’da ‘‘Sarımsak ve Sarımsak İçeriğinin Sağlık
Açısından Önemi’’ ile ilgili dünya kongresi yapılmıştır (Anonymous, 1995).
A–Sarımsağın Geleneksel Tedavide Kullanımı
Sarımsağın geleneksel tedavide kullanım alanlarından bazıları; kurşun ve yılan
zehirlenmelerinde etkili, iştah açıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, metabolizmayı düzenleyici,
akciğeri, karaciğeri, safra kesesi ve kalbi kuvvetlendirici, tüberkülozu önleyici, lepra
(cüzzam)’ya karşı, menenjite karşı, mide (Helicobakter pylori’ye karşı) ve bağırsakları
dezenfekte edici, soğuk algınlığı ve bronşite karşı, viral enfeksiyonları (nezle, grip, uçuk…)
önleyici, diüretik (idrar artırıcı), idrar yolları antiseptiği, afrodiziyak (cinsel gücü artırıcı), salgın
hastalıklardan korunma. Bu hastalıklarda etkili olması için günde 2–3 diş sarımsak yenmesi
yeterlidir (Koyuncu, 2012).
1–Doğal Antibiyotik Olarak Etkisi: 19. yüzyılda Louis Pasteur ilk olarak sarımsağın
anti bakteriyel etkisini bilimsel olarak belirlemiş ve penisilin kadar etkili olduğunu söyleyerek
tıbbi amaçlarla kullanılabileceğini ortaya koymuştur. I. ve II. Dünya savaşlarında yaralanmalar
ve barsak enfeksiyonlarına karşı sarımsak kullanılmıştır (Koyuncu, 2012). Sarımsak anti
bakteriyel ajan olarak Helicobacter pylori, E. coli, Lactobacillus casei gibi daha birçok gram
negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili olduğu ve bu etkinin içindeki allicin’den ileri
geldiği bildirilmektedir. (Cellini ve ark., 1996; Lemar ve ark., 2005).
2–İmmun Sistemi Güçlendirici Olarak Etkisi: Sarımsağın immun sistemi yönlendirici
etkisi, özellikle AİDS gibi korkutucu viral hastalıklar ve et yiyen bakterilerin (methicillin
resistant staphylococcus aureus adı verilen ve vücutta krater gibi derin yaralar oluşmasına neden
olan enfeksiyon) ortaya çıkışından sonra daha da önem kazanmıştır. Zira bu tip hastalıklarla
etkili bir tedavi şu an bulunmadığından enfeksiyonla savaşma gücünü artırmak önemli
olmaktadır (Abdullah ve ark., 1989; Deshpande ve ark., 1993; Gao ve ark., 1993; Anonymous,
1995).
3–Antioksidan Olarak Etkisi: Sarımsağın içerisinde bir antioksidan olan sülfihidril bol
miktarda bulunmakta, farklı sarımsak preperatlarını karşılaştırmak için yapılan bir çalışmada,
sarımsak ekstraktlarının (Aged Galic Extract–AGE) diğer iki preparata göre en yüksek seviyede
antioksidan etkili olduğu bulunmuştur (İmai ve ark., 1994; Valente ve ark., 2014).
4–Kolesterol Düşürücü Olarak Etkisi: Sarımsağın gerek zararlı LDL kolesterol’ün
sentezini inhibe etmek, gerekse kandaki faydalı HDL kolesterol’ün miktarını artırmak suretiyle
toplam kan kolesterolünü düşürdüğü tespit edilmiştir (Anonymous, 1995; Berthold ve ark.,
2002; Duraka 2002,).
5–Kalp Damar Hastalıklarına Karşı Etkisi: Sarımsağın yüksek kan basıncı, yüksek
kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürmek suretiyle kalp hastalıklarına karşı koruma
sağladığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur.(Anonymous, 1995; Karasaki ve ark., 2001).
6–Yüksek Kan Basıncına Karşı Etkisi: Sarımsak ekstraktlarının (Aged Garlic Extract–
AGE; Garlic Oil), sarımsak yağının ve çiğ sarımsak türevlerinin (Raw Garlic Homogenate,
Garlic Powder–RG) yüksek tansiyonu düşürücü etkisi olduğu gösterilmiştir (Harauma ve
Moriguchi, 2006).
7–Kanser Tedavisine Etkisi: Sarımsağın bünyesindeki allinaz ve diğer bileşikler
sayesinde yapılan çeşitli denemelerde, kanserli farelere sarımsak ekstraktı enjekte edildiğinde
tümör hücrelerinin çoğalmasını bloke etmiş ve doğrudan kanser hücrelerinde mutasyona yol
açmıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada da Çin ve İtalya’da yaşayan
ve çok fazla miktarda sarımsak tüketen kişilerin, mide kanserine karşı belli düzeyde korunmaya
sahip olduğu görülmüştür (El–Mofty, 1994; Anonymous, 1995; Fleischauer ve ark., 2000).
8–Kan Şekerine Etkisi: Çalışmalar, çiğ sarımsağın oral uygulamasının kan şekerini
belirgin seviyede azalttığını göstermiştir ve sarımsak tedavi edilen farelerde insülin duyarlığını
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iyileştirmiştir. Tip 1 diyabetli hastalarda sulu sarımsak uygulamasının insülin duyarlılığını
artırdığı, buna ilave olarak diyabetli farelerde, artmış trigliserit, insülin ve ürik asit düzeyleri
gibi komplikasyonların normale dönmesini sağladığı bulunmuştur (Padiya ve ark., 2011).
9–Doğal Bir Kan Sulandırıcı Olarak Etkisi
10–Viral Enfeksiyonlara Etkisi
11–Fungal Enfeksiyonlara Etkisi
12–Paraziter Enfeksiyonlara Etkisi
13–Yara İyi Edici ve Saç Hastalıklarına Karşı Etkisi
B–Hayvanlarda Kullanımı
C–İlaç Endüstrisinde Kullanımı
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Konya Koşullarında Yetiştirilen Lif Kabağı (Luffa cylindrica) Tohumlarının
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Özet
Dünyada yağların çoğunluğu tohumları kullanılan bir kaç bitkisel kaynaktan sağlanmaktadır. Bu
kaynaklar özellikle artan çevre sorunlarına çözüm arayışları içinde de yer almaktadır. Bitkisel yağ
kaynağı olarak, susam, ayçiçeği, soya ve özelliklede fındık gibi bitkiler bilinmektedir. Ancak bugün Lif
Kabağı gibi kendiliğinden yetişen, tohumları atılan, meyveleri yenilmeyen bazı bitkilerin, yerel
endüstride kaynak olarak kullanılabilmesinin de yolları aranmaktadır.
Çalışmamızda lif kabağı bitkilerine azot, kükürt ve potasyum sıvı gübre olarak verilmiştir. Elde
edilen tohumlarda yağ oranı, protein oranı ve yağ asitleri içeriği tespit edilmiştir. Bitki besin
elementlerinin miktarlarına göre nitel ve nicel değişimler belirlenmiştir.
Bu çalışma sonucunda Lif kabağı tohumlarında yağ oranı %36.58–%41.09 ve protein oranı
%32.22–43.19 arasında değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lif kabağı, protein, yağ oranı
Determination of Protein and Oil Rate of Luffa (Luffa cylindrica) Seeds Grown in Konya Condition
Abstract
There are only a few sources of the majority of oils. Emphasis is being made about the way and
manner edible fruits (seeds) and non–edible ones, which sometimes constitute environmental problem,
could be gainfully utilized. Plant sources of oils are sesame, soybean, sunflower and especially nuts.
Effort is being made towards the possibility of harnessing, converting and recycling these waste seeds
from edible fruits and those regarded as weeds (non–edible ones), like Luffa cylindrica into industrial,
domestic or technological resources.
In this study nitrogen, sulfur, and potassium are given as a liquid fertilizer for Luffa cylindrica
plants. This Luffa cylindrica seeds oil rate, protein ratio, and the fatty acids content have been detected.
According to the amount of plant nutrients was determined the qualitative and quantitative changes.
As a result of this work Luffa cylindrica seeds oil rate between %36.58–41.09 and the protein ratio
between %32.22–43.19 has been changed.
Keywords: Luffa, protein, oil rate

Giriş
Dünyada bitkisel yağların çoğunluğu tohumları kullanılan ya da kullanılmayan bir kaç
kaynaktan sağlanmaktadır. Bu kaynaklar özellikle artan çevre sorunlarına çözüm arayışları
içinde de yer almaktadır. Bitkisel yağ kaynağı olarak tohumları tüketilen susam, ayçiçeği, soya
ve özelliklede fındık gibi bitkiler bilinmektedir. Ancak bugün Lif Kabağı gibi kendiliğinden
yetişen ve tohumları atılan, meyveleri yenilmeyen bazı bitkilerin, yerel endüstride kaynak
olarak kullanılabilmesinin yolları aranmaktadır (Ajiwe ve ark., 2005).
Lif kabağı cucurbitaceae kabakgiller familyasından Amerika orijinli bir bitkidir. Lif
kabağı, dünyada sünger sebzesi, banyo süngeri, bulaşık bezi kabağı veya sünger kabağı
isimleriyle bilinmektedir. Lif kabağı allogam bir bitki olup, 26 kromozomlu (2n=26) olup 7
farklı türe sahiptir. Bu türler içinde sadece damarlı ve sırtı kabarık olarak adlandırılan 2 türün
[L. acutangula (L.) Roxb] kültürü yapılmaktadır (Bal ve ark., 2004). L. cylindrica meyveleri
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düzgün ve şekilli silindirik yapıdadır. Olgun bir lif kabağı süngeri en az 30, bazıları biraz daha
fazla tohum üretebilir. (Rowell ve ark., 2002; Mazali ve Alves, 2005; Newton, 2006).
Luffa cylindrica tropik bölgelerde killi topraklarda yaygın olarak bulunan, otsu bir
bitkidir. Taze döneminde yeşil olgunlaştığında sarı olan meyvelerinin mesocarpı lifli olup
sünger olarak kullanılmaktadır. Süngerimsi dokusu içinde çok sayıda siyah tohumlar içerir ve
bu tohumlar ile yayılır. İlkbaharda yağmurlu dönemlerde iyi gelişmekte yağı ilaç ve tedavi
amaçlıda kullanılmaktadır (Sofowora, 1982; Ndukwe, 2001; Ajiwe ve ark., 2005). Yetiştirme
esnasında yanına dikilecek terekler vasıtasıyla hızlı ve düzgün bir büyüme göstermektedir (Lee
ve Yoo, 2006; Oboh ve Aluyor, 2009).
Lif kabağı sünger için yetiştirilen ucuz ve sürdürülebilir bir kaynaktır. Ağaçlardan elde
edilen selüloz yerine selülozca zengin olan lif kabağı süngeri kullanılabilir. Bitkinin giderek
artan ekonomik öneminden dolayı başta Brezilya olmak üzere birçok ülkede yetiştiriciliği
artmaktadır (Mazali ve Alves, 2005). Uzun yaz sıcaklıkları olan, kısa sürelide olsa don
olaylarının görülmediği ılıman bölgelerde iyi yetişmektedir. Tek yıllık tırmanma özelliğindeki
bitki lifli damarlı meyveler üretmektedir (Oboh ve Aluyor, 2009).
Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde uzun yıllardan beri ekimi yapılan, Lif kabağı
için tam olarak şurada daha iyi yetiştiriciliği yapılabilir denilememektedir. Hint–Burma bölgesi
lif kabağının gen merkezi olarak bilinmektedir. Ancak ticari amaçlı olarak Çin, Kore, Hindistan,
Japonya ve Orta Amerika ülkeleri üretim merkezleri konumundadır (Bal ve ark., 2004).
Yetişme döneminde K ve P ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Tohumlarının
optimal çimlenme isteği 25°C’dir. Tohumdan çıkan fideler 18°C toprak sıcaklığında tarlaya
şaşırtması yapılabilir (Bal ve ark., 2004). Meyveler büyüme esnasında serbest şekilde olmalıdır.
Herhangi bir gölgeleme veya sıkışık bir ortamda meyveler deforme olmaktadır. Lif kabağı
Yağışların azaldığı veya yetersiz olduğu dönemlerde sulamaya ihtiyaç duymaktadır. Sulama
esnasında dikkatli olunmalıdır. Aşırı sulama kök hastalıklarına veya toprağa temas eden
meyvelerin çürümesine yola açmaktadır. Nepal de bildirilen yaprak bitleri ve virüs problemleri
gibi birkaç vaka dışında zararlı ve hastalık gibi sorunları bilinmemektedir. Aşırı nemli, serin ve
kapalı yerlerde fide çökerten hastalıkları sorun olmaktadır. Desteğe alınmamış, yerde yatık
olarak büyüyen bitkilerin meyveleri çok çabuk deforme olabilmektedir. Soğuk havalar bitki
gelişimini etkilediği gibi don bitkilerin ölümüne neden olmaktadır. Bitkilerin büyüyüp sünger
elde edilmesi için 4–5 aylık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır (Newton, 2006).
Konya kapalı havzasında yer alan Çumra, farklı ürünlerin bir arada yetiştirildiği geniş ürün
desenine sahip önemli bir tarımsal merkezdir. Son yıllarda Çumra da yabancı orijinli özelliklede
tropikal kökenli birçok ürün değişik ürün arayışı içindeki çiftçiler tarafından yetiştiriciliği yapılarak
ekonomiye kazandırılmaktadır.
Materyal ve Yöntem
Bu projede Konya Çumra koşullarında Lif kabağı yetiştirilmiştir. Araştırmada kullanılan
lif kabakları tohumları daha önce Adana’dan temin edilen lif kabağı meyvesinin içindeki
tohumlar çıkarılarak elde edilmiştir. Tohumlar Nisan ayında sera koşullarında kasalara ve
viyollere ekilerek fide elde edilmiş ve fideler deneme alanına mayıs ayının son haftasında tarla
da hazırlanan parsellere tesadüf blokları deneme deseninde, her parsele 75×75 cm sıra arası ve
üzeri olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak şaşırtılarak deneme kurulmuştur. Fideler belirli bir
büyüklüğe ulaştığında kafesler kurularak bitkiler askıya alınmıştır. Denemede dekara 0 kg, 4 kg,
6 kg, 8 kg saf potasyum (K), 0 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg saf azot (N) ve 0 kg, 1 kg, 2 kg, 4 kg kükürt
(S) olacak şekilde 3 farklı besin maddesi uygulaması çiçeklenme öncesinde 3 farklı dönemde
yapılmıştır. Hasatta olgunlaşan meyveler toplanarak serada kurutulmuş tohumları çıkarılmış ve
kese kâğıtlarına konarak numaralandırılmıştır.
Tohumların yağ asidi, yağ ve protein miktarı değerlerinin tespitine kadar takip edilen
yöntemler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
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a) Bitkinin öğütülmesi; Bitkinin yaprak, kısımları öğütme değirmeninde 1 mm’lik elekte
öğütülmüştür.
b) Ham yağ tayini ve yağ asidi analizleri için kullanılacak yağın elde edilmesi; Temin
edilen bitkinin yapraklarının yağ analizleri A. O. A. C. (1990) metoduna göre, sokshlet
cihazında yapılmıştır. Ekstraksiyonda dietil eter çözücüsü kullanılmıştır.
c) Esterleştirme işleminin yapılması;
d) Numunelerin gaz kromatografiye enjekte edilmesi;
e) Toplam Yağ Miktarı Tayini
f) Protein Miktarı tayini, Örneklerin protein miktarları Dumas yöntemine göre AOAC
2000’de belirtildiği şekilde otomatik azot tayin cihazı (FP 528 Leco, ABD) kullanılarak
belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Lif Kabağı Tohumunda Tespit Edilen Yağ ve Protein Oranları
Bu çalışma 2011 yılında Çumra ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada 3 farklı
bitki besin elementi (N, S, K) 4 farklı dozda Lif kabağına (Luffa cylindrica) uygulanmış ve
oluşan meyvelerden elde edilen tohumların yağ oranları, protein oranları ve yağ asitleri tespit
edilmiştir. Bulunan sonuçlar Çizelge 1–2 ve 3’de verilmiştir.
Lif kabağına (Luffa cylindrica) Azot (N), Kükürt (S) ve Potasyum (K) elementleri 4 farklı
dozda uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda lif kabağı tohumunun yağ ve protein yüzdeleri
bulunmuş ve Çizelge 1’de bulunan değerler gösterilmiştir.
Çizelge 1’in incelenmesinde de görüleceği gibi Azot dekara 0, 4, 6 ve 8 kg/da olacak
şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ oranı %36.58 ile %38.79
arasında değişmiş en yüksek oran 6 kg/da dozunda en düşük oran ise 4 kg/da dozunda bulunmuştur.
Farklı Azot dozlarına göre yağ oranı ortalaması %37.77 olarak hesap edilmiştir. Lif Kabağı
tohumlarının farklı Azot dozlarında % yağ değişimi Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin
incelenmesinde 4 kg/da N dozu en yüksek yağ kaybına (%–4.14) neden olurken 6 kg/da azot
dozunda bir miktar artış (%1.65) olmuştur. Ancak N miktarı arttıkça tekrar % yağ miktarı
düşmüştür. Azot dozları ile yağ oranı arasında bir ilişki belirlenememiştir.
Çizelge 1. Kullanılan Bitki Besin Elementleri ve dozlarına göre tohumdaki yağ ve protein oranları (%)
Bitki besin elementi N (kg/da)
0
4
6
8
S (kg/da)
0
1
2
4
K (kg/da)
0
4
6
8

% Yağ
38.16
36.58
38.79
37.53
% Yağ
38.79
38.57
40.97
41.09
% Yağ
38.93
38.80
38.35
37.86

% Protein
38.49
35.75
32.22
36.00
% Protein
38.21
43.19
37.19
35.86
% Protein
37.92
38.24
36.93
39.13

Farklı Azot dozlarında protein oranları ise %32.22 ile %38.49 arasında değişmiş en
yüksek oran şahit parsellerden elde edilirken, en düşük oran ise 6 kg/da dozunda elde edilmiştir.
Farklı Azot dozlarına göre protein oranı ortalaması %35.62 olarak belirlenmiştir. Lif Kabağı
tohumlarının farklı Azot dozlarında % protein değişimi Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin
incelenmesinde 6 kg/da N dozu en yüksek protein kaybına (%–16.28) neden olurken 4 kg/da azot
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dozunda %–7.12 ve 8 kg/da %–6.47 protein kaybına neden olmuştur. Azot dozları ile protein
oranı arasında önemli bir ilişki belirlenemezken, yağ oranı değişimi arttıkça protein oranında
daha çok düşüş olduğu söylenebilir (Çizelge 2).
Çizelge 1’in incelenmesinde de görüleceği gibi Kükürt (S) dekara 0, 1, 2 ve 4 kg/da olacak
şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ oranı %38.57 ile %41.09
arasında değişmiş en yüksek oran 4 kg/da dozunda en düşük oran ise 1 kg/da dozunda bulunmuştur.
Farklı kükürt dozlarına göre yağ oranı ortalaması %39.86 olarak hesap edilmiştir. Lif Kabağı
tohumlarının farklı Kükürt dozlarında % yağ değişimi Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin
incelenmesinde 1 kg/da S dozu en yüksek yağ kaybına (%–0.54) neden olurken 2 kg/da kükürt
dozunda %5.62 ve 4 kg/da %5.95 yağ oranı artışına neden olmuştur. Kükürt dozları ile yağ oranı
arasında pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Kükürt oranı attıkça yağ oranının da arttığı söylenebilir.
Farklı Kükürt dozlarında protein oranları ise %35.86 ile %43.19 arasında değişmiş en
yüksek oran 1 kg/da Kükürt uygulamasından elde edilirken, en düşük oran ise 4 kg/da dozunda elde
edilmiştir (Çizelge 1) Farklı Kükürt dozlarına göre protein oranı ortalaması %38.61 olarak
belirlenmiştir. Lif Kabağı tohumlarının farklı kükürt dozlarında % protein değişimi Çizelge 2’de
verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinde 1 kg/da S dozunda en yüksek protein oranı artışına
(%13.03) sahip olmuştur. 2 kg/da S dozunda %–2.67 ve 8 kg/da %–6.15 protein kaybına neden
olmuştur. Kükürt dozları ile protein oranı arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir. Kükürt oranı
arttıkça protein oranında daha çok düşüş olduğu söylenebilir.
Kükürt oranı artışının yağ oranını olumlu, protein oranını ise olumsuz etkilemiştir. Yine
yağ oranı ile protein oranı arasında ters bir ilişki olduğu görülmektedir.
Çizelge 1 incelenmesinde de görüleceği gibi Potasyum dekara 0, 4, 6 ve 8 kg/da olacak
şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ oranı %37.86 ile %38.93
arasında değişmiş en yüksek yağ oranı şahit parsellerden elde edilirken, en düşük oran ise 8 kg/da
dozunda (%37.86) bulunmuştur. Farklı Potasyum dozlarına göre yağ oranı ortalaması %38.46
olarak hesap edilmiştir. Lif Kabağı tohumlarının farklı Potasyum dozlarında % yağ değişimi
Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinde 4 kg/da K dozu yağ oranında en az düşüşe
(%–0.33) neden olurken, 6 kg/da K dozunda %–1.49 ve 8 kg/da %–2.75 yağ oranı düşüşüne neden
olmuştur. Potasyum dozları ile yağ oranı arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir. Potasyum
oranı attıkça yağ oranı azalmaktadır.
Çizelge 2 Kullanılan bitki besin elementleri ve dozlarına göre tohumdaki yağ ve protein değişimi (%)
Bitki besin elementi N (kg/da)
4
6
8
S (kg/da)
1
2
4
K (kg/da)
4
6
8

% Yağ değişimi
–4.14
1.65
–1.65
% Yağ
–0.54
5.62
5.95
% Yağ
–0.33
–1.49
–2.75

% Protein Değişimi
–7.120
–16.28
–6.470
% Protein
13.03
–2.670
–6.150
% Protein
0.85
–2.61
3.19

Farklı Potasyum dozlarında Protein oranları ise %36,93 ile %39,13 arasında değişmiş en
yüksek oran 8 kg/da Potasyum uygulamasından elde edilirken, en düşük oran ise 6 kg/da dozunda
elde edilmiştir. Farklı Potasyum dozlarına göre protein oranı ortalaması %38.06 olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1). Lif Kabağı tohumlarının farklı potasyum dozlarında % protein
değişimi Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinde 6 kg/da K dozu en yüksek protein
kaybına (%–2.61) neden olurken 4 ve 8 kg/da K dozunda sırasıyla %0.85 ve %3.19 bir miktar
artış olmuştur. Potasyum dozları ile protein oranı arasında bir ilişki belirlenememiştir.
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Lif kabağına (Luffa cylindrica) Azot (N), kükürt (S) ve Potasyum (K) elementlerinin 4
farklı dozunun yağ ve protein oranlarına etkisi birlikte değerlendirildiğinde en düşük yağ oranı
(%36.58) 4 kg/da N, en yüksek yağ oranı ise 4 kg/da S dozundan (%41.09) elde edilmiştir. Protein
oranı bakımından ise en düşük orana %32.22 ile 6 kg/da N, en yüksek orana (%43.19) ile 1 kg/da S
uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda Lif Kabağı tohumu yağ içeriği
yetiştirildiği yer kullanılan besin maddesi, gübreleme zamanına göre %31.6 ile %40 arasında
değişmektedir (Lee ve Yoo, 2006; Ajiwe ve ark., 2005). Lif kabağı tohumlarının yemeklik yağ
olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusu belirlenmemiştir. Ancak araçlarda yakıt olarak
kullanılabilmektedir (Lee ve Yoo, 2006). Bu çalışmada lif kabağı tohumlarından elde edilen
yağın yemeklik yağ olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu çalışma lif kabağı tohumlarına
uygulanacak yeni yetiştirme teknikleri ile yağ oranının artırılabileceğini göstermektedir.
Yağ oranları bakımından bitki besin elementleri doz ortalamaları kıyaslanacak olursa
büyükten küçüğe bitki besin elementleri S (%39.86), K (%38.49) ve N (%37.77) olarak
sıralanabilir. Protein oranları bakımından bitki besin elementleri doz ortalamaları kıyaslanacak
olursa büyükten küçüğe bitki besin elementleri S (%38.61), K (%38.05) ve N (%35.61) olarak
sıralanabilir. Bu sonuca göre düşük kükürt dozları yağ ve protein oranını birlikte olumlu
etkilerken, Kükürt dozu arttıkça % yağ oranı artmakta ancak protein oranını ise azaltmaktadır.
Potasyum uygulamasında ise tersi bir durum ile karşılaşılmaktadır. Potasyum dozu arttıkça %
yağ oranı azalmakta ancak % protein oranı artmaktadır. Azot uygulamasında ise artan dozların
% protein oranına etkisi olumsuz olurken % yağ oranına etkisi tam olarak belirlenememiştir.
Lif kabağı pH 6,8–6 nötr veya hafif asit karakterdeki topraklarda iyi yetişmektedir. Lif
kabağı birçok toprak tipinde yetişmesine rağmen kumlu topraklarda daha iyi gelişme
göstermektedir. Yetişme döneminde K ve P ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Buralarda meyve kalitesi de artmaktadır (Bal ve ark., 2004). Bitkiler değişik kısımlarında çok
sayıda element içerirler. Yapılan çözümlemeler bitkilerin farklı yerlerinde en az 60 elementin
bulunduğunu göstermiştir (Kaçar, 1986).
Bu çalışmada tercih edilen Azot (N), Kükürt (S) ve Potasyum (K) elementleri bitkilerin
mutlak almak zorunda oldukları makro elementler olarak bilinmektedir. Seçilen bu besin
elementlerinin bitkiye etkisi nispi nem, sıcaklık ve uygulama zamanı gibi faktörlerin etkisiyle
azalıp çoğalmakta ve yıllar arasında önemli farklılıklar olabilmektedir (Stevvard, 1963;
Yılmaz ve ark., 1995). Çalışmamızda kullandığımız Azot (N), Kükürt (S) ve Potasyum (K)
elementleri fide ve çiçeklenme öncesi evrede 3 farklı dönemde öğleden önce saat 09–10
arasında yapraktan uygulama olarak verilmiştir. Bazı çalışmalarda toprakta besin maddesi
noksanlığı olmaması halinde yapraktan gübrelemenin hiç bir etkisinin olmayacağı, hatta sık ve
konsantre olan uygulamaların verim düşüklüğüne sebep olabileceği vurgulanmıştır (Boote,
1979; Katkat ve ark., 1991; Mistra ve Nadagondar, 1980; Welch ve ark., 1980). Hatta besin
maddelerinin yapraktan uygulama zamanı bile bitkilerin besin maddeleri alması üzerinde
etkilidir. Besin maddeleri absorpsiyonu geceleri gündüze göre 3–10 kat, sabah ise öğleden
sonraya göre 3 kat daha fazla olduğunu bilinmektedir (Stevvard, 1963).
Kabak çekirdeği yağı son yıllarda yapılan fizikokimyasal analiz çalışmaları neticesinde
yemeklik yağ olarak kullanılabileceği ortay konulmuştur (Mitra ve ark., 2009). Soya fasulyesi
ile yapılan çalışmada azotlu gübre kullanımı ile yağ oranının %2.2 ile %2.7 arasında artarken
protein miktarı %1.9 ile %2.7 arasında düşüş olduğu gözlenmiştir (Ray ve ark., 2006). Yine
çuha çiçeği ile yapılan çalışmada üç farklı dozda nitrojen uygulaması ile tohumun yağ
içeriğinde negatif bir değişim gözlenmiştir (Ghasemnezhad ve Honermeierb, 2008).
Yaptığımız toprak analizleri neticesinde deneme alanı topraklarında bitki besin maddesi
noksanlığı görülmemektedir. Lif kabağı ile yürüttüğümüz çalışmada Azot dozlarının yağ
oranına artışı tam olarak belirlenememiştir. Ancak yağ oranı ile protein oranı arasında negatif
bir ilişki olduğu görülmektedir. Kükürtlü gübre ile çalışan araştırmacılar kükürt kullanımı ile
yağ miktarının arttığını göstermişlerdir (Ahmad ve Abdin, 1999). Bizim çalışmamızda da kükürt
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uygulaması yağ oranını olumlu yönde etkilemiştir. Ayçiçeğinin verimi üzerine yapılan bir
çalışmada da 100 kg haˉ¹ potasyum ve 45 kg haˉ¹ fosfor gübrelerinin kombine uygulaması ile
maksimum verim alınmıştır (Amanullah ve Khan, 2010).
Lif Kabağı Tohumunda Tespit Edilen Yağ Asitleri ve Oranları
Çumra ekolojik koşullarında 2011 yılında yürütülmüş olan bu çalışmada 3 farklı bitki
besin elementi (N, S, K) 4 farklı dozda Lif kabağına (Luffa cylindrica) uygulanmış ve oluşan
meyvelerden elde edilen tohumların yağlarını oluşturan yağ asitleri bileşenleri tespit edilmiştir.
Tespit edilen yağ asitleri aşağıda verilmiştir.
Lif kabağına (Luffa cylindrica) Azot (N), kükürt (S) ve Potasyum (K) elementleri 4 farklı
dozda uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda lif kabağı tohumu yağ bileşenlerini oluşturan
önemli yağ asitleri tespit edilmiş ve Çizelge 3’de bulunan değerler gösterilmiştir.
Çizelge 3’ün incelenmesinde de görüleceği gibi Azot dekara 0, 4, 6 ve 8 kg/da olacak
şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ asitleri oranı %0.7 (Miristik
asit) ile %54.41 (Linoleik asit) arasında değişmiştir. Azot dozu arttıkça Linoleik asit oranı
artmış ancak Miristik asit, Palmitik asit, Stearik asit ve Linolenik asit oranları azalmıştır.
C 14:0
C 16:0
C 18:0
C 18:1
C 18 2
C 18:3
C 20:1

Miristik asit (tetradekanoik asit)
Palmitik asit (hekzadekanoik asit)
Stearik asit (oktadekanoik asit)
Oleik asit (cis–9–oktadekenoik asit)
Linoleik asit (cis–9.12–oktadekenoik asit, LA)
Linolenik asit (α–linoleik asit, ALA) (cis–9,12,15–oktadekenoik)
Gadoleik asit (cis–11–eicosenoik asit)

Çizelge 3. Kullanılan bitki besin elementleri ve dozlarına göre tohumdaki yağ asitleri yüzde (%) değişimi
Besin elementi
N (kg/da)
0
4
6
8
S (kg/da)
0
1
2
4
K (kg/da)
0
4
6
8

C14:0
0.08
0.08
0.07
0.07
C14:0
0.09
0.07
0.07
–
C14:0
–
0.08
0.08
0.08

C16:0
14.90
14.20
13.89
13.80
C16:0
14.85
13.33
13.41
13.73
C16:0
13.89
13.84
14.19
14.12

C18:0
11.15
10.44
10.21
10.08
C18:0
11.14
9.99
10.32
9.54
C18:0
10.27
10.41
10.52
10.36

Yağ asitleri (%)
C18:1
20.88
20.53
20.68
21.13
C18:1
22.33
20.15
20.36
19.63
C18:1
21.50
19.56
19.78
20.04

C18:2
52.14
53.89
54.41
54.21
C18:2
50.76
55.76
55.09
56.40
C18:2
53.58
55.38
54.66
54.65

C18:3
0.69
0.65
0.60
0.58
C18:3
0.70
0.57
0.59
0.56
C18:3
0.59
0.60
0.621
0.62

C20:1
0.16
0.22
0.14
0.14
C20:1
0.15
0.13
0.16
0.15
C20:1
0.16
0.16
0.15
0.13

Yine Çizelge 3’ün incelenmesinde de görüleceği gibi Kükürt dekara 0, 1, 2 ve 4 kg/da
olacak şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ asitleri oranı %0.7
(Miristik asit) ile %56.40 (Linoleik asit) arasında değişmiştir. Kükürt dozu arttıkça Linoleik asit,
Palmitik asit (Şahit parsel hariç) oranı artmış ancak Miristik asit, Stearik asit ve Linolenik asit
oranları azalmıştır.
Çizelge 3’ün incelenmesinde de görüleceği gibi Potasyum dekara 0, 4, 6 ve 8 kg/da olacak
şekilde 4 farklı dozda uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yağ asitleri oranı %0,8 (Miristik
asit) ile %55.38 (Linoleik asit) arasında değişmiştir. Potasyum dozu arttıkça Linoleik asit oranı
düşük K dozlarında önce artmış sonra K dozu arttıkça azalma göstermiştir. Miristik asit oranı
Potasyum dozlarından etkilenmemiştir. Palmitik asit (Şahit parsel hariç), Stearik asit oranı, oleik
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asit oranı (Şahit parsel hariç), linolenik asit oranı doza bağlı olarak artmış ancak, Linoleik asit
ve Gadoleik asit oranları azalmıştır.
Lif kabağına (Luffa cylindrica) Azot (N), Kükürt (S) ve Potasyum (K) elementleri 4 farklı
dozda uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda lif kabağı tohumu yağ bileşenlerini oluşturan
önemli yağ asitleri tespit edilmiş ve bu 3 elementin yağ asitleri ortalamaları hesap edilmiştir. Bu
hesaplama sonucuna göre Miristik asit (%0.077), Palmitik asit (%14,012), Stearik asit
(%10.369), oleik asit (%20.547), Linoleik asit (%54.244), linolenik asit (%0.614) ve Gadoleik
asit oranı ise (%0.154) olarak bulunmuştur. Bitki besin elementlerinin ayrı ayrı ortalamaları
karşılaştırıldığında en yüksek Palmitik asit (%14.197), Stearik asit (%10.470), oleik asit
(%20.805), linolenik asit (%0.630), ve Gadoleik asit oranına (%0.165) azot uygulamasından,
Miristik asit (%0.08) ve Linoleik asit (%54.567) oranına ise Potasyum uygulamasından elde
edilmiştir.
Kabak çekirdeği yağ asitleri üzerine yapılan bir çalışmada %44.11 oleik asit, %34.77
linoleik ve %15.97 palmitik asit tespit edilmiştir (Rezig ve ark., 2012). Kapadokya bölgesinde
yetişen ve Ürgüp Sivrisi olarak isimlendirilen kabak çekirdeğinin yağının yağ asidi
kompozisyonunun %9.3 palmitik asit, %7.5 stearik asit, %32.3 oleik asit, %48.1 linoleik asit ve
%0.7 linolenik asit şeklinde bulunmuştur (Salgın ve Korkmaz, 2011).
Lif kabağı tohumunda, oleik asit miktarı literatürdeki kabak çekirdeklerinde bulunan
oleik asit miktarından az bulunmuştur. Ancak linoleik asit ve doymuş yağ asitleri daha fazladır.
Yağ ekstraksiyonundan önce kabak çekirdeklerini kavuran ve yağın kimyasal
kompozisyonundaki değişimi inceleyen araştırmacılar linoleik asit miktarının %54.6’dan
%54.2’ye düştüğünü tespit etmişlerdir (Murkovic ve ark., 2003) . Başka bir çalışmada aynı
dozda kükürdün tek doz, iki doz ve üç doz halinde verilmesi ile elde edilen kolza tohumunda en
fazla yağ içeriği artışı üç doz halinde verilen tohumlarda görülmüştür. Üç doz halinde kükürt
uygulanması oleik asit içeriğini artırırken erusik asit içeriğini azaltmıştır. 22:1/18:1 oranındaki
azalma yağ kalitesini artırmıştır. Bu oran tohumdaki N:S oranı ile ilişkilendirilmiştir (Ahmad ve
Abdin, 1999). Çuha çiçeği Linoleik ve Y–linoleik asit içeriğinin Azot uygulamasından belirgin
şekilde etkilenmektedir (Ghasemnezhad ve Honermeierb, 2008).
Lif kabağı (Luffa cylindrica) Türkiye’nin güney bölgeleri bahçelerinde ve Dünyanın
tropikal bölgelerinde kendiliğinden yetişmektedir.
Kozmetik ve temizlik sektöründe kullanılmakta olan lifkabağı temel olarak selüloz,
hemiselüloz ve lignin içermektedir. Liflikli damar yapısından dolayı sudaki organik kirleticileri
uzaklaştırmak için de kullanılmaktadır. Ayrıca yalıtım ve ambalajlama malzemesi olarak da
çeşitli uygulama alanı bulmuştur. Kabak lifinin biyobozunur, doğal ve yenilenebilir bir kaynak
olması dolayısıyla kullanım alanlarının artması ve petrokimya kökenli malzemelere alternatif
olabilmesi hem ekonomik anlamda hem de çevresel anlamda yaşamımıza önemli katkılar
sağlayacaktır (Demir ve ark., 2008).
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Alıç (Crataegus orientalis Pall. Ex M. Bieb.) Yaprağında Farklı Ekstraksiyon
Uygulamalarının Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik Madde ve
Flavonoid Miktarları Üzerine Etkileri
Fırat Ayas*, Ramazan Toker, Nurtaç Çınar, Fatma Uysal
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
*firatayas@hotmail.com
Özet
Rosaceae familyasının bir üyesi olan Crateagus türleri yaprak döken çoğunlukla dikenli ağaç veya
çalılardır. C. orientalis sarı/turuncu/kırmızı iri meyveli ve pazar değeri taşıyan bir türdür. Alıç ile kalp
arasındaki bağlantı 19. yüzyılın sonlarında anlaşılmaya başlanmış ve devam eden çalışmalarda alıçtaki
flavonoidlerin kalbi besleyen damarları genişleterek kalbe giren kan miktarını artırdığı kalp krizi, damar
tıkanıklığı ve yüksek kolesterolü önlediği bulunmuştur. Karaciğer ve kalp–damar hastalıklarına karşı
koruyucu bir drog olan alıçlara yönelik çalışmalar doğal ürünlere yönelimin artmasıyla hız kazanmıştır.
Bu çalışmanın amacı bölgemiz için nadir ve değerli bir tür olan alıç (C. orientalis subsp. orientalis)
yaprağında toplam fenolik madde, toplam flavonoid miktarı ve antioksidan aktivitenin ölçülmesinde en
uygun ekstraksiyon yönteminin belirlenmesidir. Çalışma materyali olarak 2013 yılında Burdur’ dan
toplanarak kurutulan C. orientalis var. orientalis (kırmızı meyveli) yaprakları kullanılmıştır.
Ekstraksiyonda çözgen olarak farklı oranlarda metanol: su (50:50, 70:30, 100:0, h/h) karışımları ve iki
farklı ekstraksiyon yöntemi (1 saat 180 dev/dk çalkalama ve 1 dk vorteksleme) kullanılmıştır. Sonuç olarak
metanol:su (70:30, h/h) ve vorteksleme yönteminden elde edilen ekstrakttan yapılan analiz sonucunda en
yüksek değerlere ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekstraksiyon, alıç yaprağı, fenolik madde, antioksidan
The Effects of Different Extraction Methods on Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid
Contents of Hawthorn (Crataegus orientalis Pall. Ex M.Bieb.) Leaves
Abstract
Crataegus species, a member of Rosaceae family are deciduous trees or shrubs usually with
thorns. C. orientalis is a specie with yellow/orange/red big fruits having a market value. Relation between
the hawthorns and the heart began to be understood during the end of the 19 th century and it was found
that flavonoids in the hawthorns increase the blood flow through the heart by expanding coronary arteries
and prevents heart attack, embolism and high cholesterol. Studies on the hawthorns which are preventive
drugs against the liver and cardiovascular diseases have begun to be important as a result of increase in
the tendency to use natural products. Purpose of this study is to determine best extraction method to
measure total phenolic substance, total flavonoid amount and antioxidant activity in the leaves of the
hawthorn (C. orientalis subsp. orientalis) which is a rare and valuable specie for our region. Hawthorn
leaves which were collected in Burdur and dried in 2014 were used as a material of the study. For the
extraction as a solvent methanol in different ratios: water mixtures (50:50, 70:30, 100:0, v/v) and two
different extraction methods (1 h. 180 speed /min. shaker and 1 min. vortexing) were used . As a
conclusion in the results of the analysis from the extract which were obtained from methanol: water
(70:30, v/v) and vortexing method, highest values were achieved.
Keywords: Extraction, hawthorn leaves, phenolic substance, antioxidant

Giriş
Crateagus L. cinsi, birçok üyesi süs bitkisi ve gıda maddesi olarak kullanılan Rosaceae
Juss. familyası içinde yer alan bir cinstir. Yaprak döken çoğunlukla dikenli ağaç veya çalılardır.
(Seçmen Ö., 1998). Anavatanı Asya ve Akdeniz ülkeleri olan Crateagus türleri Avrupa, Kuzey
Afrika, Hindistan ve Kuzey Amerika’nın ılıman bölgelerinde yayılış göstermektedir. Crataegus
türlerinin kalp–damar sistemi üzerinde pozitif etkiler gösteren bileşikler içerdiği ve antioksidan,
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antimikrobiyal, nosiseptif, antiinflamatuar, antihipertensif, kardiovasküler gibi farmakolojik
etkilere sahip olduğu pek çok bilimsel çalışma ile doğrulanmıştır (Zhang, 2001; Swerdlow,
2007; Tadic, 2008; Wang, 2010; Refaat, 2010; Bor, 2012; Rabiei, 2012; Amel, 2014). Doğal
ürünlere yönelimin artmasıyla Crataegus cinsine ait türler de önem kazanmış; meyveler taze
tüketim, marmelat ve sirke şeklinde; yaprak ve çiçekler çay olarak dökme ve ambalajlanmış
paketler halinde piyasada yer edinmeye başlamıştır.
Crataegus cinsi genelde ‘Alıç’ olarak bilinmekle birlikte, yeni yapılan Türkçe
isimlendirme ile bu isim sadece C. orientalis Pall. Ex M. Bieb. türü için kullanılmaya
başlanmıştır (Aslan, 2012). C. orientalis meyveleri drupa tipte olup, tipe ve iklimsel değişime
göre sarı, turuncu ve kırmızı renkte olabilmektedir. Diğer türlere oranla meyve boyu, genişliği
ve ağırlığı bakımından daha yüksek değerler veren C. orientalis meyveleri taze tüketim için
uygun görülmekte ve ticari öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır (Türkoğlu, 2004; Garcia–
Mateos, 2013). C. orientalis meyvelerinin antioksidan aktivitesinin C. monogyna ve C.
aronia’dan daha düşük bulunduğu (Çalışkan, 2011), ancak C vitamini bakımından 67,71
mg/100 g’lık değer göstererek, çalışılan diğer türlerden (C. curvisephala, C. monogyna, C.
pentagyna) daha yüksek sonuç verdiği bildirilmiştir (Türkoğlu, 2004).
Crataegus türlerinde yapılan analizler yaprakta, meyve ve çiçeklerden daha fazla fenolik
madde (baskın olarak; flavonol glycosidler ve C–glycosyl flavonlar) içeriği olduğunu
göstermiştir (Liu, 2011). Antioksidan ve antimikrobiyal aktivite sonuçları bakımından da
yaprakların, meyve ve çiçeklerden daha yüksek bir etkiye sahip olduğu (Belkhir, 2013) ve alıç
türlerinin tıbbi amaçlı kullanımı için öncelikle yapraklarının değerlendirilmesi gerektiğini ortaya
koyulmuştur.
Crataegus türlerinde fenolik içerik, antioksidan–antimikrobiyal aktivite analizlerinin
tayini yanında ekstraksiyon yöntemleri üzerine de çalışmalar bulunmaktadır. Eksraksiyon
işlemleri özellikle fazla örnekle çalışıldığında, süre, maliyet ve iş gücü açısından önem arz eder.
Ekstrakt eldesinin en iyi sonucun alınacağı şekilde, kısa sürede ve tasarrufla yapılması
önemlidir. Son yıllarda özellikle materyal toplama zamanı, meyve kısımları (kabuk, pulp,
tohum), ekstraksiyonda kullanılan çözgen/fraksiyon etmenleri ve ekstraksiyon metotları üzerine
çalışmalar artmaktadır (Cemeroğlu, 2010; Kuliev, 2013; Mraihi, 2013; Mendez–Iturbide, 2013).
C. orientalis için de farklı antioksidan aktivite metotlarının (Çalışkan, 2011) ve ethanol
ekstraktının farklı dozlarının (Bor, 2012) belirlenmesi gibi az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu
çalışma ile bölgemiz için ticari değere sahip nadir bir tür olan C. orientalis yapraklarının fenolik
içerik ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesinde farklı ekstraksiyon yöntemlerinin etkisi
değerlendirilmiştir.
Materyal ve Yöntem
Materyal
Çalışma materyali Burdur–Halıcılar Köyü yayla kesiminden (37°42.297 K/ 30°24.908 D/
Rakım: 1399 m) 2014 yılı mayıs ayında toplanmış ve Doç. Dr. R. Süleyman Göktürk (Akdeniz
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü) tarafından teşhisi doğrulanmıştır. Toplanan
yaprak örneği hava sirkülasyonun olduğu gölge ortamda kurutularak muhafaza edilmiştir. Kuru
örnek öğütücü (Retsch marka GM200 model) ile öğütülerek toz haline getirilmiştir.
Ekstraksiyon İşlemleri: İlk aşamada örnekten 0,5 g. (3 adet) tartılarak üzerlerine 3 farklı
oranda metanol: su (50:50, 70:30, 100:0, h/h) karışımının her birinden 10 ml ilave edilmiştir.
Daha sonra 1 saat orbital çalkalayıcıda (180 d/d Heidolph marka Unimax 2010 model)
ekstraksiyonun ardından, soğutmalı santrifüjle (Hettich Zentrifugen marka Universal 32R
model) +5°C’de 5 dk 1370 g’de santrifüj edilip üstteki sıvı kısım alınmıştır. Bu işlem 2 defa
daha tekrar edilip ekstrakt 30 ml’ye tamamlanmıştır. Elde edilen ekstrakt toplam fenolik madde,
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toplam flavonoid miktarı ve antioksidan aktivite bakımından incelendikten sonra en uygun
metanol: su oranı belirlenmiştir.
İkinci aşamada ise uygun olarak belirlenen metanol:su oranıyla, orbital çalkalayıcıdaki
ekstraksiyonun yerine 1 dk vorteksleme ile ekstraksiyon uygulanmış, diğer tüm işlemler aynı
şekilde tekrarlanmıştır.
Toplam Fenolik Madde: Örneklerinin toplam fenolik madde miktarı Singleton ve ark.
tarafından önerilen yöntemle, Folin–Ciocalteu çözeltisi kullanılarak belirlenmiştir. Toplam
fenolik madde miktarı mg gallik asit eşdeğeri [GAE]/L olarak spektrofotometrede (Shimadzu
UV–Vis 160A, Japonya) absorbansın 765 nm’de ölçülmesiyle tespit edilmiştir (Singleton,
1999).
Toplam Flavonoid Miktarı: Toplam flavonoid madde miktarı Zhishen ve ark. tarafından
önerilen yöntemle belirlenmiştir. Örneklerinin toplam flavonoid madde miktarı mg kateşin
eşdeğeri [KE]/L olarak spektrofotometrede absorbansın 510 nm’de ölçülmesiyle tespit
edilmiştir (Zhishen, 1999).
Antioksidan Aktivite Tayini: Antioksidan aktivitesi Moon ve Terao (1998)’de
tanımlanan DPPH metodundan uyarlanmıştır. Örnek miktarları hazırlanan 25 mg/L DPPH
çözeltisinin inhibisyonuyla oluşturulan standart eğriye göre ayarlanmıştır. Karışım
vortekslendikten sonra 30 dakika bekletilmiştir. Elde edilen çözeltinin spektrofotometre ile 517
nm dalga boyunda absorbansı ölçülerek hesaplama aşağıdaki gibi yapılmıştır.
% İnhibisyon= [(ADPPH–Aekstrakt) / ADPPH] × 100
Sonuçlar 1 g. yaprak örneğinin 1 g. DPPH radikalinin yarısının (IC50) inbisyonunun %
olarak ifadesi olarak verilmiştir.
Bulgular
3 farklı oranda metanol: su (50:50, 70:30, 100:0, h/h) karışımı ile elde edilen ekstraktlarla
yapılan analizlerde Çizelge 1’de görüldüğü şekilde toplam fenolik madde miktarı bakımından;
70:30, toplam flavonoid miktarı bakımından 50:50, antioksidan aktivite bakımından ise 70:30
oranları en yüksek değeri vermiştir.
Vorteksleme ve çalkalama yöntemleri sonucunda elde edilen ekstraktlarla yapılan
analizlerde Çizelge 2’de görüldüğü şekilde toplam fenolik madde, toplam flavonoid miktarı ve
antioksidan aktivite bakımından vorteksleme yöntemi ile daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir.
Ayrıca metanol:su (70:30) ile yapılan vorteksleme yönteminde alınan toplam flavonoid
miktarı sonucu (174.3±17.5), ilk aşamada metanol:su (50:50) oranı ile en yüksek değer olarak
elde edilen değerden (158.0±14.6) de daha yüksek olmuştur.
Çizelge1. Çalkalamalı ekstraksiyonda farklı metanol: su oranlarının toplam fenolik madde, toplam
flavonoid miktarı ve antioksidan aktivite sonuçları
Uygulama
Çalkalama metanol:su (100:0)
Çalkalama metanol:su (70:30)
Çalkalama metanol:su (50:50)

mg GAE/L
380.2±23.0
390.8±04.9
304.4±09.9

mg KE/L
89.6±15.2
111.8±04.0
158.0±14.6

IC50(%)
18.9±1.7
27.5±0.4
26.0±0.6

Çizelge 2. Çalkalama ve vorteksleme ile yapılan ekstraksiyonların toplam fenolik madde, toplam
flavonoid miktarı ve antioksidan aktivite sonuçları.
Uygulama
Vorteksleme metanol:su (70:30)
Çalkalama metanol:su (70:30)

mg GAE/L
441.3±22.4
390.8±04.9

mg KE/L
174.3±17.5
111.8±04.0

IC50(%)
30.9±3.0
27.5±0.4

Tartışma ve Sonuç
C. orientalis subsp. orientalis yapraklarında toplam fenolik madde, toplam flavonoid
miktarı ve antioksidan aktivite sonuçları üzerine farklı metanol:su oranlarının ve ekstraksiyon
metodunun denendiği çalışmamızda oran olarak 70:30’un, yöntem olarak çalkalama
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yönteminden daha kısa süre ve maliyetle gerçekleştirilen 1 dk. vorteksleme işleminden daha
yüksek sonucu verdiği görülmüştür.
Crataegus orientalis subsp. obtusata meyvelerinin kalp güçlendirici ödem giderici,
köklerinin ise kan basıncını düşürücü, ödemi ve romatizmayı önleyici olarak kullanıldığı
raporlanmıştır (Altundag, 2011). Bor (2012) tarafından C. orientalis yapraklarında etanol
ekstraktının farklı dozları kullanılarak yapılan çalışmada C. orientalis yapraklarında etanol
ekstraktının dikkate değer antioksidan aktivite, antinosiseptif ve antiinflamatuar etki gösterdiği
görülmüştür. Çalışmada 50, 100 ve 200 mg/kg dozlar denenmiş, özellikle 100 ve 200 mg/kg
dozlarda antinosiseptif etki bakımından iyi sonuç alınmıştır. Bizim çalışmamızda da çözgen
olarak farklı oranlarda metanol:su (50:50, 70:30, 100:0, h/h) karışımları kullanılmış ve toplam
fenolik madde ve antioksidan aktivite bakımında en iyi sonuç 70:30 oranından elde edilmiştir.
C. orientalis var. szovitsii antioksidan aktivitesi TEAC metodu ile çalışılmış ve Antep
lokasyonundan toplanan örneklerde 0.406±0.01, 0.476±0.079 TEAC Folin (mmol TR g–1)
Afyon lokasyonu örneklerinden 0.126±0.013, 0.200±0.010 TEAC Folin (mmol TR g–1) 2
katından fazla olduğu görülmüştür (Özyürek, 2012). Bizim çalışmamızda ise C. orientalis
subsp. orientalis yapraklarının antioksidan aktivitesi en yüksek sonucu veren çözgen oranı ve
metotla %30 olarak bulunmuştur. Bazı alıç türleri için (C. oxacantha) antioksidan aktivite
%78’e kadar çıkabilmekte iken C. orientalis subsp. orientalis yaprakları için daha düşük bir
sonuç alınmıştır.
Ekstraksiyon işlemlerinin çalışıldığı çoğu çalışmada çözgen türü kıyaslanmıştır. Toplam
fenolik madde ve antioksidan aktivite üzerine C. azaralus’da metanol ekstraktının üç fraksiyonu
(Kloroform, etil asetat ve su) (Amel, 2014), C. mexicana’da farklı ekstraklar (n–hekzan,
diklorometan, etil asetat, aseton, etanol ve metanol–Mendez–Iturbide, 2013) ve C. meyeri’de
çözgen olarak etanol, eter, su ve butillendirilmiş hidroksi anisol (Kuliev, 2013) kullanılmış ve
sırasıyla etil asetat, aseton, ethanol ve butillendirilmiş hidroksi anisol ekstraktlarında en yüksek
sonuçların elde edildiği bildirilmiştir. Tunus’da yapılan bir çalışmada alıç meyveleri metanol
eksraktı ile 3 farklı metotla analiz edilmiş toplam fenolik komponent içeriği sonuçlarında DPPH
ve FRAP metotlarının uyumlu olduğu görülmüştür (Mraihi, 2013). Bu çalışmalarda da bizim
çalışmamızdan farklı olarak özellikle güçlü etkinin alındığı çözgenin belirlenmesi ve analiz
metotların uyumluluğu üzerinde çalışılmıştır. Çalışmamızda ekstraksiyon metodu olarak
çalkalama ve vorteksleme uygulamaları kıyaslanmış ve birer saatlik 3 tekrarla en az 4 saat gibi
bir sürede tamamlanacak çalkalama işlemi yerine daha iyi sonucu veren ve kısa sürede ve az
emekle tamamlanan vorteksleme işleminin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Süre, maliyet ve iş gücü açısından önemli olan ekstraksiyon işlemleri özellikle fazla
örnekle çalışıldığında önemlidir. Ekstrakt eldesinin en iyi sonucun alınacağı şekilde, kısa sürede
ve tasarrufla yapılması gerekir. Son yıllarda özellikle materyal toplama zamanı, meyve kısımları
(kabuk, pulp, tohum) kıyası yanında yukarıda örnekleri verildiği üzere ekstraksiyonda
kullanılan çözgen/fraksiyon etmenleri ve ekstraksiyon metotları üzerine çalışmalar artmaktadır.
Yapılan çalışmalar en doğru sonuçların hızlı olarak alınmasını ve alıç gibi fonksiyonel öneme
sahip türlerin değerlerinin ortaya konmasını sağlamaktadır.
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Özet
Bu çalışmayla tıbbi ve aromatik bitkiler dünyasında farklılaşmış bitki olarak ayrı bir öneme sahip
olduğu düşünülen şerbetçiotu araştırılmıştır. Şerbetçiotu, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yetişme alanı,
kullanım alanı, yetiştiricilik modeli, pazar ve fiyat oluşumu, paketleme–depolama gibi bir çok yönü ile
diğerlerinden farklılık göstermektedir. Araştırmada, birincil ve ikincil veriler kullanılarak bu bitkinin
ekonomik önemi, kullanım alanı, yayılış bölgesi, yetiştirme alanı ve miktarı, ithalat–ihracat durumu,
yetiştiricilik modeli, yetiştiricilik tekniği, hasat–harman, pazarlama, maliyet ve fiyat oluşumu ile işleme
ve depolama koşulları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: şerbetçi otu, farklılaşmış ürün
Hops: Differentiated Products of the Medical and Aromatic Plant World
Abstract
Hops grass which were investigated with this study thought that it has a special importance as a
differentiated medicinal and aromatic plants in the world of grass. Hops differs from the other medicinal
and aromatic plants in many ways, such as growing area, uses, farming model, market and price
formation and packaging–storage. In this study, the plant’s economic importance of using, applications,
distribution region, growing area and the amount of import–export situation, farming model, cultivation
techniques, harvesting and blending, marketing, cost and price formation, processing, storage of hobs
were investigated by using the primary and secondary data.
Keywords: hops, differentiated products

Giriş
Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) tırmanıcı, çok yıllık, dioik ve otsu bir bitkidir.
Yaprakları tam ve parçalı, kenarları dişli, saplı ve karşılıklıdır. Çiçekler yeşilimsi renkte, 3–4
cm boyda, ovoid bir kozalak görünümündedir (Baytop, 1999). Çok yıllık kısmı toprak altındaki
kök ve rhizomlardır. Toprak altı aksamı 100 yıl kadar yaşayabilmektedir. Yaklaşık 7,5–10
metreye kadar uzayabilen sarılıcı gövdeleri yapraklarla birlikte kışın ölmekte, ertesi yıl yerine
yeni gövdeler sürmektedir.
Şerbetçiotunun anavatanının Çek Cumhuriyeti, Slovakya Bölgesi olduğu ve 8. yüzyıldan
itibaren içecek üretiminde kullanıldığı bilinmektedir. Dünyada önemli şerbetçi otu üreticileri
başta Almanya olmak üzere ABD, Çek Cumhuriyeti ve Çin’dir. Türkiye’de Kuzey Anadolu
Bölgesinde doğal olarak yetiştirilmekte ve Bilecik yöresinde ekimi yapılmaktadır.
Her ne kadar kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılsa da, asıl endüstri konusu içecek
(biracılık) sanayidir. Kozalaklarında lupulin ihtiva etmektedir, lupulin biranın bitter ve
aromasını vermektedir. Şerbetçiotunun alfa asidi yüksek olan çeşitleri istenilmektedir. Genç
sürgünleri sebze olarak kullanılabilmekte, Almanya, İsviçre ve Macaristan gibi ülkelerde maya
ve ekmek içerisine de katılabilmekte, içerdiği eterik yağlar ilaç ve kozmetik sanayinde
kullanılabilmektedir.

672

Materyal ve Metot
Araştırmanın verileri FAO, TUİK ve Pazaryeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğünün kayıtları ve diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı
istatistiklerle açıklanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Dünya kuru şerbetçiotu üretiminde ilk sırayı Almanya almaktadır. Almanya’yı ABD, Çin
ve Çek Cumhuriyeti takip etmektedir. Türkiye’nin 2012 yılında şerbetçiotu üretimi 1.752 ton
olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 1). Türkiye 2013 yılında 406 ton kuru şerbetçiotu üretimi
gerçekleştirmiştir (Anonim, 2014b).
Çizelge 1. Yıllara ve ülkelere göre dünya şerbetçiotu üretimi (miktar: ton) (FAO, 2014; TUİK, 2014)
Yıllar
No
Ülkeler
2009
2010
2011
2012
1 Almanya
31.346
34.249
38.068
34.434
2 Amerika Birleşik Devletleri
42.945
29.707
29.384
27.782
3 Etiyopya
30.938
28.086
28.901
21.792
4 Çin
10.000
10.000
10.500
11.000
5 Çek Cumhuriyeti
6.616
7.800
6.088
4.338
6 Polonya
3.924
2.193
2.580
2.206
7 Kuzey Kore
2.100
2.000
2.000
2.000
8 Türkiye
1.650
1.759
1.752
1.852
9 Diğerleri
14.149
12.815
12.712
12.315
10 Dünya Toplamı
143.668
128.609
131.985
117.719

Ressam ve Müze–i Hümayun Müdürü Osman Hamdi Bey, 1902 yılında Adapazarı’nda
kendi topraklarında şerbetçi otu yetiştirmiş ve başarılı sonuçlar alınca büyük miktarda yetiştirme
girişiminde bulunmuştur (Altıntaş, 2011). Türkiye’de gerçek anlamda, 1960 yılından itibaren
ekimine başlanan şerbetçiotu kısa süre içinde Türk çiftçisi tarafından benimsenmiş, ekimin
başlangıcından itibaren 10 yıl içinde büyük bir gelişim göstererek içecek fabrikalarının
ihtiyacını karşılayabilir hale gelmiştir. Türkiye’ye getirilen 24 çeşit, 22 bölgede denenmiş,
Bilecik ve Edirne illerinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Günümüzde şerbetçiotu üretiminin
yapıldığı tek yer, Bilecik ili Pazaryeri ilçesidir (Anonim, 2014a). Bilecik iline bağlı 3 köy ile
Pazaryeri merkez ve 11 köyünde şerbetçiotu tarımı yapılmaktadır. Yaygın olarak; Aroma,
Brewers Gold, Ege, Erciyes ve Pazaryeri çeşitleri üretilmektedir (Anonim, 2014b).
Pazaryeri İlçesi’nin yüzölçümü 349.630 dekar olup, Bilecik İli yüzölçümünün %8.12’sini
oluşturmaktadır. Çizelge 2’ye göre ilçenin, toplam alanının %34’ü tarım alanı olup, bu alanın
%3’ünde şerbetçiotu üretimi yapılmaktadır.
Çizelge 2. Pazaryeri İlçesi’nin arazi dağılımı, 2014 (Pazaryeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü)
Arazi Çeşidi
Alanı (da)
Yüzde (%)
Tarım Arazisi
120.520
34
–Diğer Tarım Ürünleri Alanı
117.020
31
–Şerbetçiotu Üretim Alanı
3.500
3
Orman Arazisi
179.730
52
Çayır–Mer’a Arazisi
2.358
1
Diğerleri
47.122
13
Toplam
349.630
100

Pazaryeri’nde, şerbetçiotu temmuz sonu ve ağustos başında hasat olgunluğuna ulaşır.
Hasat süresi eylül ayına kadar devam eder. Kaliteli bir ürün alabilmek için kozalardaki lupulin
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maddesinin en fazla ve en iyi olduğu zaman toplanması gerekir. Kozalak rengi yeşilden açık
sarıya dönünce olgunlaşır. Elle hasatta bir kişi günde 20–35 kg arasında şerbetçiotu kozalağı
toplayabilmekte, bu da işçilik maliyetlerini yükseltmektedir. Buna karşın şerbetçiotunun
makinalı hasadı da yapılmaktadır. Makinalı hasatta, tellere çıkmış olgun bitki buralardan
kesilerek toprağa indirilmekte, makinaya verilerek kozalakları alınmaktadır (Şekil 3). Üretim
sahasının yaklaşık yarısında elle, diğer yarısında ise makine ile hasat yapılmaktadır.

Şekil 1. Pazaryeri’nde şerbetçiotu bahçesi, 2013
Çizelge 3. Türkiye’nin yıllara göre şerbetçiotu üretim alanı, miktarı ve verimi (TUİK, 2014)
Yıllar
Alan (da)
Üretim (ton)
Verim (kg/da)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.500 2.400 2.530 2.677 2.835 2.840 3.260 3.550 3.570 3.442 3.544
900 1.100 1.280 1.384 1.423 1.555 1.650 1.842 1.759 1.752 1.852
360
458
506
517
502
548
506
519
493
509
523

Yıllar itibariyle Türkiye’nin şerbetçiotu üretimi alanları, üretim miktarı ve verimleri
giderek artmıştır. Çizelge 3’e göre 2003 yılında 2.500 dekar alandan 900 ton ürün alınarak dekar
başına 360 kg verim elde edilmiştir. 2013 yılına gelindiğinde 3.544 dekar alanda dekara 523 kg
verim ile 1.852 ton ürün miktarına ulaşılmıştır.
Türkiye, 2012 yılı verilerine göre dekara 300 kg şerbetçiotu üretimi yapan Çin’in yaklaşık
2 katına yakın üretim yaparak dünyada ilk sırada yer almaktadır. Üretim miktarı olarak ilk
sıralarda yeralan Almanya ve ABD verimde (kg/da) geri sıralarda bulunmaktadır (Şekil 2). Bu
durum; Bilecik ili Pazaryeri ilçesinin yetiştiricilikte karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu
göstermektedir.
600

Verim (kg/da); 2012 Yılı

400

200
0

Şekil 2. Ülkelere göre 2012 yılı dünya şerbetçiotu verimi (kg/da) (FAO, 2014; TUİK, 2014)
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Türkiye 2003 yılında 218 ton kuru şerbetçiotu ithalatı ile toplam ihtiyacının %50’sini
kilogramı 7.60 dolardan karşılamaktaydı (kuru şerbetçiotu, yaş şerbetçiotunun yaklaşık %25 ila
30’una tekabül etmektedir). 2011 yılına gelindiğinde, 234 ton kuru şerbetçi otu ithali ile toplam
ihtiyacın %38’i kilogramı 14,00 dolardan karşılanmaktadır. Şerbetçiotu ithalatı, toplam ihtiyaca
göre %12 azalırken kilogram fiyatı %100’e yakın oranda artmıştır (çizelge 3; çizelge 5; TUİK,
2014). Türkiye’nin 2011 yılında toplam tıbbi aromatik bitkiler ithalatı 16.559.000 dolardır.
Şerbetçiotu ithalatı 2011 yılında 3.282.000 dolar olarak gerçekleşerek toplam tıbbi aromatik
bitkiler ithalatının %20’sini oluşturmaktadır (Çizelge 4).
Çizelge 4. Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatı (Öztürk ve ark., 2012)
2008
2009
2010
2011
Bitki Adı
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
(Ton)
(1000$)
(Ton)
(1000$)
(Ton)
(1000$)
(Ton)
(1000$)
Şerbetçiotu
250
2.832
226
2.558
186
2.260
234
3.282
Keçiboynuzu
673
1.048
1.255
784
851
773
2.077
2.188
Kekik
851
2.486
460
1.198
985
2.148
912
1.852
Adaçayı
155
2.928
547
1.551
595
1.590
570
1.531
Çörekotu
1.505
1.254
1.058
831
2.601
1.884
1.995
1.467
Kimyon
507
903
259
582
191
336
357
999
Anason
82
248
170
503
1.305
3.498
412
898
Toplam
–
11.699
–
8.007
–
11.058
–
12.217
Diğerleri
–
3.802
–
3.299
–
7.571
–
4.342
Genel Toplam
–
1.5501
–
11.306
–
18.629
–
16.559

Çizelge 5. Türkiye’nin yıllara göre kuru şerbetçiotu ithalatı (FAO, 2014)
Yıllar
Miktar (Ton)
Değer (1000$)

2003
218
1.666

2004
266
2.330

2005
264
2203

2006
212
1.761

2007
224
2.430

2008
250
2.832

2009
226
2.601

2010
186
2.260

2011
234
3.282

Üretilen şerbetçiotu alımları, Tarbes A.Ş ve Ot–Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.
Pazaryeri’nde şerbetçi otu üretimi yapan 500 kadar aile işletmesi bulunmaktadır (Anonim
2014c). Bir kısmı sözleşmeli, bir kısmı yarı sözleşmeli ve bir kısmı ise sözleşmesiz üretim
yapmaktadır. Üreticilerin tamamı fide teminini firmadan sağlamaktadırlar. Sözleşmeye bağlı
olarak, işletme tesis masrafları firmaca karşılanmakta, ilk yılı geri ödemesiz taksitlere
bölünebilmektedir.

Şekil 3. Şerbetçiotunun makine ile hasadı
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Alımı gerçekleştiren firma şerbetçiotunu çeşitli işlemlere tabi tutmaktadır (Şekil 4, Şekil
5). Şerbetçiotu son ürüne işleme prosesi şu şekildedir (Anonim, 2014b):
Hasat + Fırın + Kurutma ve Pres + Soğuk Havada Depolama + Öğütme + Peletleme +
Soğutma + Paketleme (alüminyum torbalarda CO2 ve azot basımı) + Depolama (soğuk hava) +
Bira Fabrikalarına sevk.

Şekil 4. Şerbetçiotunda fırın öncesi hazırlık

Şekil 5. Şerbetçiotu peleti

Şerbetçiotu ürün fiyatı, üreticiler, alıcılar, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve ilçe gıda,
tarım ve hayvancılık müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla oluşan fiyat tespit komisyonunca
belirlenerek ilan edilmektedir. Fiyat oluşumu, pazarlık sistemiyle maliyet artı kar payı şeklinde
oluşturulmaktadır. 2013 yılında kg başına maliyet 4,50 TL hesaplanmış ve pazarlıkta %30 kar
payı 1,35 TL hesaplanarak satış fiyatı 5,85 TL olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 6). Aynı şekilde
yıllara göre fiyat oluşuşumu şekil 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Şerbetçiotu maliyeti ve fiyat oluşumu, 2013 (Pazaryeri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü)
Üretim Maliyeti ve Fiyat Oluşumu (Brewers Gold, 4 m. Askı Telli, Verim 575 kg/dekar)
Yıllık Toplam Masraf (TL/dekar)
2.585,91
Maliyet (TL/kg)
4,50
Kar Payı %30 (TL/kg)
1,35
Satış Fiyatı veya Alım Fiyatı (TL/kg)
5,85

Yıllara göre şerbetçi otu fiyatı (TL/kg)

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

2,50
2,00
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Şekil 6. Pazaryeri’nde yıllara göre şerbetçiotu fiyat oluşumu
Pazaryeri’nde şerbetçiotu bitkisinde görülen en önemli hastalıklar, mildiyö ve küllemedir.
Mildiyö hastalığına yakalanan sürgünler bodurlaşmaktadır. Külleme hastalığı ise şerbetçiotu
bitkisinde çiçekten kozaya geçişte meydana gelmektedir. Önlem alınmadığı takdirde bu hastalık
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bitkiyi kısa sürede sararak çok büyük verim ve kalite kaybına yol açmaktadır. Bu hastalık sıcak
ve nemli havalarda ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında yaprak biti ve kırmızı örümcek
şerbetçiotunda sıkça karşılaşılan zararlılardır (Anonim, 214a).
Şerbetçiotu üretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar;
–Bahçe kurulum aşamasında ilk kurulum maliyetlerinin yüksek olması,
–Arazilerin küçük ve parçalı yapıda olması,
–Uzun yıllar aynı arazide (münavebe yapmadan) üretim yapılması,
–Hasat işçiliğinin yüksek olması,
–Çiftçilerin yaş ortalamasının yüksek olması,
–Piyasada, bazı hastalıklara (özellikle külleme hastalığı) karşı ruhsatlı ilaç
bulunmadığından, üreticiler firmadan resmi olarak reçete edilemiyor ve ilaç yardımı veya avansı
alınamıyor. İlaç firmaları, şerbetçi otunu minör ürün grubuna dahil etmeleri nedeniyle
ruhsatlandırma işlemine yanaşmamaktadırlar.
–Hasat sonrası bitki atıkları hiçbir şekilde değerlendirilmemektedir aynı zamanda
işletmelere depolamada, atık olarak, sorun oluşturmaktadır.
Sonuç
Sınırlı alanda, sınırlı ve sabit üreticiyle, satış ve kar garantili şerbetçiotu yetiştiriciliği
diğer tıbbi ve aromatik bitkilerden farklı ürün modeli ve üretim şekline sahiptir. Her geçen gün
önemi artmakla birlikte üretimi buna paralel artmamaktadır. Bu duruma yukarıda sayılan
sebeplerin dışında dini değer yargılarının da etkili olduğu düşünülmektedir. Dini değerlerin
üretimi sınırlama etkisi yapılacak çalışmalarla ölçülmelidir. Aynı zamanda şerbetçiotunun,
eskiden olduğu gibi alkolsüz içecek, gıda sanayinde ve tıp alanında kullanımının yeniden
gündeme alınarak araştırmalarının yapılması yetiştiriciliğine olumlu etkileri olabilir. Verimde
karşılaştırmalı üstünlüğü olan bu bitkinin ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirlerden birisi de
destek kapsamına alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır. Şerbetçiotunun, Altıntaş
2011 tarafından, Osmanlı döneminde yetiştiriciliğinin 15 yıl boyunca öşür vergisinden muaf
olduğu bildirilmektedir. Bitkinin ithalatının azaltılması ve üretiminin artırılması için günümüzde
ürüne özel destekler sağlanabilir.
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Altınoluk (Edremit∕Balıkesir) Park ve Bahçelerinde Yayılış Gösteren Zehirli
Süs Bitkileri Üzerine Bir Araştırma
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Balıkesir
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Özet
Altınoluk, Kazdağı’nın güney yamaçları ve Edremit Körfezinin kuzeyinde kurulmuş mavi ile
yeşilin birbirine karıştığı ender güzellikleri sinesinde toplamış en temiz havasına sahip şirin bir yerleşim
yeridir. Altınoluk, konum itibariyle, Marmara ve Ege Bölgesinin iklim özellikleri içinde yer alır.
Altınoluk, Kazdağları’nın eteklerinde olması nedeniyle zengin bir bitki çeşitliliğe sahiptir. Bunun
yanında, park ve bahçelerini süsleyen ve beldeye ayrı bir güzellik katan, süs bitkileri bakımından da
oldukça zengindir. Süs bitkileri, doğal ve egzotik türlerden oluşmaktadır. Bu araştırmada; Altınoluk
yöresinin park ve bahçelerinde yaygın olarak görülen süs bitkilerinin canlılarda oluşturacağı zararlı
etkileri ve taşıdığı etken maddeleri araştırılmıştır. Araştırma süresince yılın farklı mevsimlerinde park ve
bahçelere geziler düzenlenerek süs bitkilerinin hem çiçeklenme hem de meyve ve tohum zamanları tespit
edilerek fotoğrafları çekilmiştir. Çalışma sonucunda Altınoluk park ve bahçelerinde yoğun olarak
gözlenen 30 bitki türünün glikozit ve alkaloit gibi canlılarda toksik etkiler oluşturan zehirli bileşikler
içerdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Altınoluk, süs bitkileri, toksik, alkaloit, glikozit
An Investigation on Poisonous Ornamental Plants Distributed in Altınoluk (Edremit/Balıkesir)
Parks and Gardens
Abstract
Altınoluk which was established the southern slope of Kazdağı and north of Edremit Gulf is a
settlement. Gathered in the bosom of rare beauty mingled of blue and green each other and with the fresh
air. Altınoluk are located in the climatic characteristics of Marmara and Aegean regions. Altınoluk
regions are located in Kazdağ foots therefore; it has a rich plants diversity. In addition, Altınoluk is rich in
ornamental plants that decorated the parks and gardens and added a distinctive beauty at towns.
Ornamental plants are composed of natural and exotic plants. In this investigation, It was investigated.
Harmful effects in living organisms and the active substance carries of ornamental plants seen commonly
parks and gardens of Altınoluk regions. During the research, organized trips to parks and gardens the
different seasons of the year, in addition both the fruits and seeds times and flowering time were
identified and photographed. As a result of this study, 30 plant species observed extensively in parks and
gardens of Altınoluk were determined containing toxic compounds forming. Toxic effects to animals and
humans such as glycosides and alkaloids.
Keywords: Altınoluk, ornamental plants, toxic, alkaloid, glycoside

Giriş
Altınoluk, Kazdağının güney yamaçları ve Edremit Körfezinin kuzeyinde kurulmuş mavi
ile yeşilin birbirine karıştığı ender güzellikleri sinesinde toplamış ve ülkemizin en temiz
havalarından birisine sahip şirin bir yerleşim yeridir (Selvi ve Satıl, 2012). Altınoluk; 2013
yılına kadar Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı bir beldesi iken 2014 yılında Balıkesir’in
Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla Edremit’ in önemli bir mahallesi konumuna gelmiştir.
Altınoluk, Kazdağlarının eteklerinde olması nedeniyle zengin bir bitki çeşitliliğine
sahiptir. Bunun yanında, park ve bahçeleri süsleyen ve Altınoluk’a ayrı bir güzellik katan, süs
bitkileri bakımından da oldukça zengindir. Süs bitkileri, doğal ve egzotik türlerden oluşmaktadır
(Selvi ve Satıl, 2012). Egzotik bitkiler doğal yayılış alanları dışında yetiştirilen ve yetiştiği
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yörenin ekolojik koşullarına uyum sağlayan bitkilerdir. Egzotik bitkilerin park, bahçe ve peyzaj
alanlarında estetik ve rekreasyon amaçlı hizmetler dışında kent sağlığı açısından da önemli
rolleri vardır. (Yücel ve ark., 1995).
Zehirli bitkiler; glikozit, alkaloit, saponin, kristaller ve tanenler gibi sekonder maddeleri
taşıyan bitkilerin insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu hastalanmalarına neden
olan veya onları öldüren bitkiler olarak tanımlanmaktadır (Seçmen ve Leblebici, 1987; Yüksek
ve ark., 2004; Muca ve ark., 2012).
Dünyada zehirli bitkilerle ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar Smith (1923) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada dünya genelinde yaygın olan zehirli bitkileri içerdikleri sekonder
bileşenlerine göre tespit edilmiş ve listelenmiştir. Türkiye’de son zamanlarda yapılmış zehirli
bitkilerle ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur (Baytop, 1963; Seçmen ve Leblebici, 1987;
Baytop, 1989; Yılmaz ve ark., 2006; Muca ve ark., 2012). Türkiye’de zehirli bitkilerin en yoğun
olarak bulunduğu taksonlar; Solanaceae, Ranunculaceae, Apocynaceae, Scrophulariaceae,
Araceae, Fabaceae, Asteraceae, Juglandaceae, Rosaceae, Liliaceae, Iridaceae ve Berberidaceae
familyalarında yer almaktadır (Muca ve ark., 2012).
Altınoluk’ta yetişen süs bitkileri ile ilgili çalışmalar Selvi ve Satıl (2012) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, 59 familyaya ait, 94 cinse bağlı toplam 105 egzotik
bitki taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin morfolojik özellikleri belirlenerek; park ve
bahçelerinde en fazla rastlanan egzotik bitkilerin Rosaceae ve Oleaceae familyalarına ait olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmada Altınoluk ve çevresinde özellikle park, bahçe, site ve bulvarlarda yoğun
olarak göze çarpan zehirli egzotik bitkiler ele alınmıştır. Bu çalışmanın toksik bitkilerle ilgili
ileride yapılabilecek daha kapsamlı araştırmalara zemin sağlayacağını ümit ediyoruz.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma, 2012–2014 yılları arasında, Altınoluk ve çevresinde yoğun olarak yetişen süs
bitkileri üzerine yapılmıştır. Çalışma süresince Altınoluk beldesindeki park, bahçe, site ve
bulvarlarda yetişen süs bitkileri tespit edilerek fotoğrafları çekilmiş ve laboratuvarda teşhis
etmek için bitkilerden herbaryum örnekleri alınmıştır. Bitkilerin teşhislerinde çeşitli flora
kitaplarından yararlanılmıştır (Davis, 1965–1988; Yücel ve ark., 1995; Arslan ve Çelem, 2001;
Hogan, 2003; Yücel, 2004; Atamov ve ark., 2004; Mamıkoğlu, 2008). Bitki isimlerinin otör
adları Authors of Plants Name adlı eserle karşılaştırılmış ve otör isimleri kısaltılmıştır
(Brummitt ve Powell, 1992). Teşhisi yapılan örnekler üzerinde daha sonra literatür çalışmaları
yapılarak zehirli bileşikler içeren türler belirlenmiştir (Tanker ve Tanker, 1990; Zeybek ve
Zeybek, 1994; Fleming, 2000; Ebadi, 2006; Nelson ve ark., 2007; Askari, 2011). Çalışma
alanından toplanan tüm türler Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Programının Botanik Laboratuvarı’nda korunmak üzere saklanmıştır. Çalışma
alanının haritası Şekil 1’de sunulmuştur.
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Şekil 1. Çalışma alanının haritası

Bulgular
Bu çalışmada Altınoluk beldesindeki park ve bahçelerde yetişen 18 familyaya dahil 30
zehirli süs bitkisi taksonu tespit edilmiştir. Bu zehirli bitkilerin %17’ si otsu, %50’ si çalımsı,
%20’ si ağaçsı ve %13’üde tırmanıcı formdadır. Altınoluk ve çevresinde yetişen ve zehirli
oldukları belirlenen taksonların listesi Çizelge 1’de gösterilmiştir. Şekil 2 de ise Altınoluk’ta
özellikle park ve bahçelerde sıklıkla rastlanan bazı zehirli bitkiler verilmiştir.

Şekil 2. Altınoluk park ve bahçelerde yaygın olarak rastlanan bazı zehirli bitkiler. a. Eriobotrys japonica,
b. Eucalyptus camaldulensis, c. Nerium oleander, d. Zephyranthes grandiflora, e. Wisteria
sinensis, f. Robinia pseudoacacia, g. Lycianthes rantonettii
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Çizelge 1. Altınoluk park ve bahçelerinde yetişen zehirli süs bitkileri
Hayat
formu

Familyası

Bilimsel adı

Zephyranthes
grandiflora (L.) Herb.
Ageratum houstonianum
Asteraceae
Mill.
Euphorbia marginata
Euphorbiaceae
Pursh.
Hydrangea macrophylla
Hydrangeaceae
(Thunb.) Ser.

Çalı

Ot

Amaryllidaceae

Çiçeklenme
Zehirli
Zehirli bileşik
zamanı
kısımları

Çiçek rengi

Kuzey
Meksika

Pembe

7–8

Alkaloitler

Soğan

Meksika

Mavi–mor

6–7

Alkaloitler

Tüm bitki

Diterpen
esterler
Siyanojenik
glikozit
Triterpen
saponinler
Iridoid
glikozitler

Tüm bitki

Alkaloit

Tüm bitki

Alkaloit

Tüm bitki

Steroidal
alkaloitler

Yapraklar

Glikozitler

Tüm bitki

Alkaloit

Tohum

Gliokozit,
alkaloit

Tüm bitki

Diterpenler

Tüm bitki

Alkaloit

Tüm bitki

Gallik asit

Meyve

Alkaloitler

Tüm bitki

Yaprak,
çiçek
Tüm bitki
Meyve

Solanaceae

Brugmansia sp.

Meleklerin Güney
borazanı
Amerika

Sarı

8–11

Atropin,
Hyosiyamin

Çiçek,
yaprak,
tohum

Solanaceae

Cestrum nocturnum L.

Parfüm
çalısı,
Melisa

Kırmızı

10–11

Alkaloitler

Meyve

10–12

Alkaloitler

Meyve

4–11

Triterpenler

Yaprak

7–9

Alkaloit

4–8

Alkaloit
Triterpenler
Siyanojenik
glikozitler
Siyanojenik
glikozitler

Batı
Hindistan

C. elegans (Brongn. ex
Kibrit çalısı Meksika
Neumann) Schltdl.
Tropik
Lantana camara L.
Mine çiçeği
Amerika

Kırmızı,
Mor
Açıksarı,
pembe

Fabaceae

Albizzia julibrissin
Durazz.

Gül birişim Kuzey İran

Pembemsi
sarı

Fabaceae

Robinia pseudoacacia L.

Yalancı
akasya

Meliaceae

Melia azedarach L.
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindley

Verbenaceae

Ağaç

Pembe
zıpçıktı
Vapur
dumanı

Orijini

Kuzey
Üçüz çiçeği
Beyaz–yeşil 7–10
Amerika
Ortanca
Doğu Asya, Pembe,
6–9
çiçeği
Japonya
Mavi
Şekerci
Phytolaccaceae Phytolacca americana L.
Amerika
Beyaz
3–5
boyası
Beyaz,
Adoxaceae
Viburnum tinus L.
Kartopu
Akdeniz
2–12
pembe
Akdeniz
Pembe,
Apocynaceae Nerium oleander L.
Zakkum
4–9
Bölgesi
kırmızı
Berberis × thunbergii
Hanım
Güney
Berberidaceae
Sarı
4–5
DC
tuzluğu
Japonya
Avrupa–
Beyazımsı
Buxaceae
Buxus sempervirens L. Şimşir
1–5
Sibirya
yeşil
Altuni
Euonymus fortunei
Yeşilimsi
Celastraceae
yapraklı
Çin
5–10
(Turcz.) Hand–Mazz.
sarı
iğcik
Afrika ve
Euphorbiaceae Ricinus communis L.
Hint yağı
Sarımsı yeşil 8–11
Hindistan
Arabistan
Fabaceae
Cassia senna L.
Sinameki
Sarı
8–9
Hindistan
Caesalpinia gilliesii
Bodur
Güney
Fabaceae
Açık sarı
5–9
Wall
mimoza
Amerika
Akdeniz
Fabaceae
Sparteum junceum L.
Katır tırnağı
Sarı
4–7
Bölgesi
Cotoneaster horizontalis Dağ
Pembe–
Rosaceae
Batı Çin
5–6
Decne
muşmulası
beyaz
Lycianthes rantonnei
Mavi patates Güney
Açık Mavi–
Solanaceae
5–9
(Carrière) Bitter
çalısı
Amerika
mavi

Solanaceae

Myrtaceae
Rosaceae

Tırmanıcı

Türkçe adı

Taxaceae

Taxus baccata L.

Araliaceae

Hedera helix L.

Fabaceae
Fabaceae
Solanaceae

Amerika

Tesbih ağacı Hindistan

Mor

5–6

Sıtma ağacı Avustralya

Krem

6

Çin ve
Sarı
Japonya
Kuzey
Adi porsuk
–
Afrika
Duvar
Avrupa, İran Sarı
sarmaşığı
Yeni dünya

Wisteria sinensis (Sims.)
Mor salkım
DC
Lablab purpureus (L.)
Selluka
Sweet
Solanum jasminioides
Jasmin
Paxton

Çin

11–12

Yaprak,
meyve,
kabuk
Kabuk,
yaprak,
tohum
Tüm bitki
Yaprak,
kabuk
Tohumlar

–

Taxol alkaloiti Meyve

9–10

Stereoid
glikozitler

Yaprak

Mavi–violet 4–8

Glikozitler

Tohumlar

Afrika,
Hindistan

Mor, Pembe 6–12

Siyanojenik
glikozit

Tüm bitki

Brezilya

Beyaz

Meyve

Alkaloit
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6–9

Tartışma ve Sonuç
Altınoluk ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucu park, site, bulvar ve bahçelerde en
fazla yetiştirilen ve zehirli bileşikler taşıyan taksonların çoğunlukla Fabaceae (%23), Solanaceae
(%17) ve Euphorbiaceae (%7) familyalarında yer aldığı görülmüştür. Sekonder bileşikler olarak
alkaloitler ve türevleri, glikozitler ve türevleri, saponinler, tanen bileşikleri içerdikleri tespit
edilmiştir.
Egzotik bitkilerin çoğunluğu canlılar için zehirli sekonder bileşikler taşımaktadır. Çoğu
bitkinin çiçeklenme ve meyvelenme döneminde zehirli bileşikler daha aktif olarak üretilmekte
ve bu nedenle bitkilerin zehirli olan kısmı ve çiçeklenme dönemi büyük önem taşımaktadır.
Özelilkle ebeveyn gözetiminde olmayan çocuklar, bu zehirli bitkilerin gösterişli çiçeklerini ve
meyvelerini koparabilir ve yiyebilir. Bu nedenle çocuk parkları başta olmak üzere, halkın yoğun
olarak uğradığı dinlenme alanları, parklar, çay bahçeleri ve mesire yerleri gibi ortamlara zehirli
egzotik süs bitkilerinin dikilmemesine yada çocukların erişemeyeceği yerlere dikilmesine özen
gösterilmelidir. En azından çocukların dikkatini çekecek zehirli bitkilerden kaçınılmalıdır.
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Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kekik
Ünal Karik*, Fatih Çiçek, Erdinç Oğur, Duygu Birol
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen/İzmir
*unalkarik@gmail.com
Özet
Uzun yıllardan beri tıbbi ve aromatik bitki ihracatçısı olan ülkemizde bazı türlerde doğadan
toplamalar devam etmekte, diğer taraftan her geçen gün kültüre alma ve ıslah çalışmaları artmakta ve
buna bağlı olarak tarla üretimi de çoğalmaktadır. Dünyada “kekik” denildiği zaman uçucu yağ içeren ve
bu uçucu yağında ana bileşen olarak karvakrol ve/veya timol içeren bitkiler anlaşılmaktadır. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde faklı familyalara ait değişik cins ve türdeki bitkilerin kekik olarak adlandırılıp
kullanıldığını görmekteyiz. Türkiye’de farklı yörelerde kekik olarak Lamiaceae familyasına ait 5 farklı
cinse (Origanum, Thymus, Thymbra, Satureja, Coridothymus) ait türler kullanılmaktadır. Ülkemizde
kekik tarımı yaklaşık 20 yıl önce başlamış ve bugün 90.000 da alanda 13.500 ton üretimi yapılan bir tarla
ürünü haline gelmiştir. Kültürü yapılan kekiğin tamamına yakını dünyada “Turkish Oregano” ülkemizde
ise “İzmir kekiği” veya “bilyalı kekik” olarak bilinen Origanum onites L.’tir. Türkiye dünyada en büyük
kekik ihracatçısı ülke konumunda olup, ihraç edilen kekiğin neredeyse tamamını tarla üretiminden elde
edilen kekikler oluşturmaktadır. Türkiye 2013 yılında 14.800 ton kekik ihraç ederek, karşılığında 56,3
milyon dolar döviz girdisi sağlamıştır. Bunun yanında kekik yağı ihracatımız da son dönemlerde artmaya
başlamıştır. Mevcut kekik üretimi ihracatı karşılamadığı için, yurt dışından ithal edilen farklı türler
işlenerek yeniden ihraç edilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde geçmişten günümüze kekik ile ilgili
yapılan çalışmalar ve gelinen durum irdelenerek, geleceğe yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kekik, Lamiaceae, baharat, uçucu yağ, kültür, üretim, ihracat
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Zeytin Yaprağı Çayının Fonksiyonel Özellikleri
Yasin Özdemir*, Engin Güven, Aysun Öztürk
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
*yozdemir@yalovabahce.gov.tr
Özet
Zeytin ağacının bir yan ürü olan zeytin yaprağı, çırpılarak hasat yapılması, budama ve yağa
işlenmesi sırasında toplam zeytin ağırlığının %10’u kadar elde edilmektedir. Birçok doğal üründe olduğu
gibi zeytin yapraklarından elde edilen ekstraktının kimyasal kompozisyonu zeytinin yetiştiği bölge,
toprağın yapısı, varyete ve kullanılan yönteme bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir. Bununla beraber,
zeytin yapraklarının fonksiyonel değere sahip olan birçok biyoaktif bileşenin doğal kaynağı olduğu
bildirilmektedir. Zeytin yaprağı ekstraktlarının kanın akışını arttırdığı, kanın pıhtılaşmasını düzenlediği,
kan dolaşımını rahatlattığı ve bundan dolayı kalp rahatsızlıklarını ve krizlerini önleyici etkiye sahip
olduğu, oksidasyonunu engelleyerek kalp–damar hastalıklarının önlenmesinde ve adrenalin üzerine etki
ederek kan basıncını düzenleyici etkisinin olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmada zeytin yaprağı ile
hazırlanmış çayların sahip olduğu fonksiyonel özellikler derlenerek toplu halde sunulmuştur. Ülkemizde
zeytin yapraklarından hazırlanan %5’lik infüzyon, halk arasında dahilen aperitif, diüretik, antipiretik,
antidiyabetik olarak, haricen ise yara pansumanında kullanıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, zeytin
yapraklarından hazırlanan dekoksiyonların yüksek tansiyonun, kan şekerinin ve kolesterolün düşürülmesi
amacıyla da tüketildiği bildirilmektedir. Toplam fenol ve antioksidan aktivite içeriği; zeytin yaprağı çayı
direk olarak demlendiğinde sırasıyla 7 mg/L ve 0,003 g/L, toz haline getirilerek demlenmiş zeytin yaprağı
çayında 274 mg/L ve 0,275 g/L ve zeytin yaprağı kaynatıldığında 5 mg/L ve 0,018 g/L gallik asit eşdeğeri
olduğu bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytin yaprağı, zeytin yaprağı çayı, infüzyon
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Fosfor Dozlarının Çörek Otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Bazı Verim ve
Verim Öğeleri Üzerine Etkileri
Yeşim Sıla Turan¹–*, Nurdilek Gülmezoğlu²
¹Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya
²Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Eskişehir
*ysilaturan@gmail.com
Özet
Bu araştırmada, 2012 yetiştirme mevsiminde Eskişehir koşullarında, iki çörek otu genotipine
(Çameli çeşidi ve Bilecik genotipi) uygulanan farklı fosfor dozlarının (0, 2, 4, 6 ve 8 kg P 2O5 daˉ¹) verim
ve verim öğeleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada çörek otu genotiplerinin ana kapsül çapı, ana
kapsül tohum ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi ve tohum fosfor konsantrasyonu belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre çörek otu genotiplerinin fosfor dozlarına tepkileri incelenen özelliklere
göre değişmiştir. En yüksek tohum verimi Çameli çeşidinde 2 kg P 2O5 daˉ¹ uygulamasından elde
edilmiştir. Bilecik genotipinde ise en yüksek tohum verimi 4 kg P 2O5 daˉ¹ uygulamasında belirlenmiştir.
Sonuç olarak çörek otu genotiplerinin yüksek tohum verimi için toprakta yeterli düzeyde alınabilir fosfor
bulunması durumunda 2 kg P2O5 daˉ¹ dozunun uygun olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çörek otu, Nigella sativa L., verim, fosfor
The Effects of Phosphorus Doses on Yield and Yield Components of Black Cumin (Nigella sativa L.)
Abstract
The effects of different phosphorus doses (0, 20, 40, 60 and 80 kg P 2O5 haˉ¹) on yield and quality
components of two black cumin genotypes (Cameli variety, Bilecik population) were investigated under
Eskişehir ecological conditions in 2012. Capsule diameter, seed weight per capsule, thousand seed
weight, seed yield and seed phosphorus concentration were determined in this study.
According to the results, significant differences were determined among the phosphorus doses
applications for yield and quality components of black cumin genotypes. The highest seed yield was
obtained from 20 kg P2O5 haˉ¹ fertilizer application for Cameli variety and 40 kg P 2O5 haˉ¹ fertilizer
application for Bilecik population. As a result, the optimum dose for the highest seed yield of black cumin
genotypes was determined 20 kg P2O5 haˉ¹ application.
Keywords: Black cumin, Nigella sativa L., yield, phosphorus

Giriş
Çörek otu (Nigella sativa L.) ilaç ve baharat bitkilerinden Ranunculacea (Düğün
çiçeğigiller) familyasına ait tek yıllık bir bitki olup günümüzde başta Doğu Akdeniz ülkeleri
olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak tarımı yapılır (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 ise eczacılık ve
kozmetik ürünlerinde kullanılır (Tutin, 1968; Akgül, 1993; Küçükemre, 2009).
Halk hekimliğinde idrar ve süt artırıcı, iştah açıcı, midevi, gaz ve adet söktürücü,
antioksidan özelliğinden dolayı kolesterol düşürücü ve tansiyon tedavisinde de kullanılmaktadır
(Baytop, 1999; 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, bölgesel popülasyonlardan
en yüksek verim ve en kaliteli ürün almak amacıyla yetersiz sayıda çalışma vardır. Çörek otu
bitkisinde verim ve kalite özelliklerinin çevre koşullarından etkilendiği çeşitli araştırmalarla
belirtilmiştir (Özel ve ark., 2009; Akgören, 2011; Baytöre, 2011; Kulan ve ark., 2012). Bitki
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besin elementleri toprakta dengeli olarak bulunmadığı koşullarda, bitkiler tarafından alınımı
sırasında birbirleri üzerine çeşitli olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve bitki gelişimi bu sebeple
olumsuz yönde etkilenecektir.
Bitkilerin verimliliklerinin artırılmasında yurdumuz toprakları için azottan sonra en çok
noksanlığı görülen elementlerden birisi de fosfordur. Genelde bitki kuru maddesinin %0,3–
0,5’ini oluşturan fosfor; bitkilerin yapısında anahtar enzimlerin, nükleik asitlerin, fosfolipidlerin
yapısında ve ATP ile ilgili reaksiyonlarda bitki gelişimi için mutlak gerekli olan besin
elementlerinden birisidir (Ragothama, 1999; Smith, 2002). Fosforun bitki gelişimindeki en
önemli görevi enerji depolama ve transferidir. Fosfat bitkilerin yapısı içinde Adenozin–difosfat
(ADP) ve Adenozin–trifosfat (ATP)’ın herhangi birinde merkezi element olarak görev yapar ve
enerji transferini sağlar. Bu fonksiyonunun yanı sıra nükleik asitler, koenzimler, nükleotidler,
fitatlar, fosfolipidler ve şeker fosfatlar gibi önemli olan birçok enzimin yapısında bulunmaktadır
(Kacar ve Katkat,1997).
Toprakta, ekstrakte edilen fosfor dikkate alınmadan sürekli yapılan aşırı gübreleme
sonucu, hem ülke ekonomisi zarar görmekte hem de çevre ve insan sağlığı olumsuz yönde
etkilenmektedir. Bu nedenle topraktaki artık fosfor da dikkate alınarak gübreleme yapılmalıdır
(Amrani ve ark., 1999). Bu çalışma, farklı fosfor dozu uygulamalarının çörek otu genotiplerinde
verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlasında 2012
yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Araştırma, iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine
göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İki faktörün yer aldığı denemede birinci faktör çörek
otu genotipleri ikinci faktör fosfor dozları (0, 2, 4, 6, 8 kg P2O5 daˉ¹)’dır. Araştırmada kullanılan
çörek otu genotipleri Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (Eskişehir) ıslah edilen ve
8 Nisan 2014 tarihinde tescil edilen Çameli çeşidi ve Bilecik popülasyonudur. Bilecik
popülasyonu; Bilecik’in Söğüt İlçesi, Küre Köyü’ne ait yerel genotiptir.
Ekim 30 cm sıra arası, 5 sıralı ve 3 metre uzunluğunda hazırlanmış parsellere ve 1,5 kg
daˉ¹ tohum olacak şekilde elle 28 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Parsel büyüklüğü 3×1.5 m
boyutlarındadır. Denemede yer alan 2 çörek otu genotipi × 5 fosfor dozu kombinasyonu her
bloktaki parsellere tesadüfi olarak dağıtılmıştır.
Ekimle, fosfor dozlarının tamamı (0, 2, 4, 6 ve 8 kg P2O5 daˉ¹) triple süper fosfat (%46
P2O5) olarak, 6 kg saf N daˉ¹ amonyum nitrat (%33 N) gübresinin yarısı ekimle kalanı
çiçeklenme öncesinde banda uygulanmıştır. Bitkiler çıktıktan sonra yabancı otlar elle alınmış,
bitkiler 8–10 cm boya ulaşınca seyreltme işlemleri yapılmıştır. 30 Temmuz 2012 tarihinde elle
hasat edilmiştir. Ölçümler için her parselden 10 bitki alınıp ana kapsül çapı, ana kapsül tohum
ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi ve tohum fosfor konsantrasyonu özellikleri
incelenmiştir.
Denemenin yetiştirme dönemine ait meteorolojik veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Uzun
yıllar ortalamasıyla karşılaştırıldığında, yetiştirme mevsiminin sıcaklığı uzun yıllar
ortalamasıyla aynı, yağış 13,8 mm fazla ve nem oldukça yüksektir. Araştırma yılında bitkilerin
vejetatif dönemden generatif devreye geçmesine rastlayan Haziran ayında hiç yağış olmamıştır.
Deneme alanından 0–20 cm derinlikten alınan toprak örnekleri, Eskişehir Toprak ve Su
Kaynakları Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında analiz edilmiştir. Deneme alanının toprak
özelliklerine ait bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Toprak bünyesi
killi, hafif alkali, az kireçli, tuz sorunu olmayan ve organik maddesi azdır. Besin elementleri ile
ilgili değerler yeterlidir.
Araştırmada tüm özelliklere ait değerlendirmeler ‘Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ ne
göre yapılmıştır. Kullanılan genotip ve gübre dozları arasındaki farklılıklar düzeyini belirlemek

687

amacıyla LSD testi uygulanmış, önemlilik grubuna göre harflendirilmiştir. Analizler TARİST
paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 1. Eskişehir ilinin çörek otunun yetişme dönemine ait bazı meteoroloji değerleri
Aylar
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Toplam
Ortalama

Uzun yıllar (1991–2011)
Sıcaklık (°C)
Yağış (mm)
Nem (%)
4,90
29,60
64,20
9,70
44,30
62,30
14,90
39,40
59,30
19,20
24,40
55,00
22,00
13,40
51,90
151,10
14,14
58,40

Sıcaklık (°C)
1,51
11,96
14,43
20,11
22,81
14,16

Deneme yılı (2012)
Yağış (mm)
56,40
22,10
80,90
0,00
5,50
164,90

Nem (%)
87,71
72,60
83,26
70,37
68,13
76,41

Çizelge 2. Deneme yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Özellikler
Bünye
pH
Kireç
Total Tuz
Organik madde
Alınabilir Fosfor (P2O5), Fosfor (P2O5)
Alınabilir Potasyum (K2O)
Alınabilir Demir (Fe)
Alınabilir Çinko (Zn)
Alınabilir Bakır (Cu)
Alınabilir Mangan (Mn)

Birimler

%
%
%
kg daˉ¹
kg daˉ¹
mg kgˉ¹
mg kgˉ¹
mg kgˉ¹
mg kgˉ¹

Analiz sonucu
Killi
7,67
3,70
0,09
2,09
6,12
197
2,21
0,48
1,51
8,29

Bulgular ve Tartışma
Araştırmada kullanılan çörek otu genotiplerine ait verim ve verim özellikleri değerlerine
ait ortalamalar ile varyans analiz sonuçları Çizelge 3. ve Çizelge 4’ te gösterilmiştir.
Araştırmada kullanılan çörek otu genotiplerinde ana kapsül çapı, ana kapsül tohum
ağırlığı ve bin tohum ağırlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3’te görüldüğü gibi, çörek otu genotiplerinde genotip, fosfor dozları ve G × P
interaksiyonunun etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Araştırmada kullanılan çörek otu
genotiplerinde tohum verimi değerleri ve tohum fosfor konsantrasyonuna ait varyans analiz
sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelge 3. incelendiğinde, çörek otu genotiplerinde tohum
verimi değerlerinde genotip, fosfor dozlarının ve G × P interaksiyonunun etkisi istatistiksel
bakımdan %1 düzeyinde önemli, tohum fosfor konsantrasyonu değerlerinde fosfor dozlarının
etkisi %1 seviyesinde önemli, genotip ve G × P interaksiyonunun etkisi önemsiz bulunmuştur.
Ana kapsül çapı, ana kapsül tohum ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi ve tohum
toplam fosfor konsantrasyonuna ait ortalama değerler Çizelge 4’te verilmiştir. En yüksek ana
kapsül çapı değerleri Bilecik popülasyonunda 6 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından (0,989 cm), en
düşük ana kapsül çapı değerleri yine aynı genotipin fosfor uygulaması olmayan parsellerinden
(0,901 cm) elde ediliştir. Ana kapsül çapı Çameli çeşidinde 0,953 cm, Bilecik popülasyonunda
ise 0,957 cm olarak belirlenmiştir. 6 kg P2O5 daˉ¹ uygulaması ile en yüksek ana kapsül çapı elde
edilmiştir.
En yüksek ana kapsül tohum ağırlığı değerleri Bilecik popülasyonunda 8 kg P2O5 daˉ¹
uygulamasından 0,262 g, en düşük ana kapsül tohum ağırlığı değerleri aynı popülasyonun fosfor
uygulanmayan parsellerinden (0,187 g) elde edilmiştir. Ana kapsül tohum ağırlığı Çameli
çeşidinde 0,217 g, Bilecik popülasyonunda 0,222 g olarak belirlenmiştir. 8 kg P2O5 daˉ¹
uygulaması ile en yüksek ana kapsül çapı elde edilmiştir.
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En yüksek bin tohum ağırlığı değerleri Çameli çeşidinde 8 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından
(2,4 g), en düşük bin tohum ağırlığı yine aynı genotipte fosfor uygulanmayan parsellerden
(2,167 g) elde edilmiştir. Bin tohum ağırlığı Bilecik popülasyonunda 2,285 g, Çameli çeşidinde
ise 2,267 g olarak elde edilmiştir. Uygulanan en yüksek fosfor dozunda (8 kg P 2O5 daˉ¹) en
yüksek bin tohum ağırlığı (2,350 g) elde edilmiştir.
En yüksek tohum verimi Çameli çeşidinde 2 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından (116,15 kg
daˉ¹) elde edilirken, en düşük tohum verimi yine aynı genotipin fosfor uygulanmayan
parsellerinden (87,15 kg daˉ¹) elde edilmiştir. Tohum verimi Bilecik popülasyonunda 101,1 kg
daˉ¹, Çameli çeşidinde ise 96,64 kg daˉ¹ olarak elde edilmiştir. Uygulanan 2 kg P2O5 daˉ¹
dozunda en yüksek tohum verimi (111 kg daˉ¹) elde edilmiştir.
En yüksek tohum fosfor konsantrasyonu Çameli çeşidinde 8 kg P2O5 daˉ¹
uygulamasından (%0,639) elde edilirken, en düşük tohum fosfor konsantrasyonu yine aynı
genotipin fosfor uygulanmayan parsellerinden (%0,566) elde edilmiştir. Bilecik popülasyonuna
ait tohum fosfor konsantrasyonu %0,605, Çameli çeşidinde ise %0,608 olarak belirlenmiştir.
Uygulanan 6 kg P2O5 daˉ¹ dozunda en yüksek tohum fosfor konsantrasyonu (%0,627) olduğu
görülmektedir.
Ana kapsül çapı değerlerine baktığımızda kapsül çapları 0,901 cm ve 0, 989 cm arasında
değişim göstermiştir. Bu değerler Akgören (2011)’in değerlerinden düşük bulunmuştur.
Ana kapsül tohum ağırlığı değerleri ise 0,187 g il 0,262 g arasında değişmiştir. Bu
değerler ise Telci (1995) ve Akgören (2011)’in değerlerinden düşük bulunmuştur. Ana kapsül
çapı ve ana kapsül tohum ağırlığı değerlerini birlikte ele alındığında ana kapsül çapının ana
kapsül tohum ağırlığının doğrudan etkisinde olduğunu görülmektedir.
Bu araştırmada çörek otu genotiplerinin bin tohum ağırlığı arasında bir fark
bulunamamıştır. Çörek otunda fosfor dozu uygulamasının yapıldığı çalışmalarda, Kizil ve ark.
(2008) bin tohum ağırlığına ait değerlerin 2,04 g ile 2,14 g arasında değiştiğini ve fosfor
dozlarının bin tohum ağırlığını etkilemediğini bildirmişlerdir. Tuncturk ve ark. (2011) bin
tohum ağırlığına ait en yüksek ortalama değeri 2,48 g ile 4 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından,
Özgüven ve Şekeroğlu (2007) 1,15 g ile 2,30 g arasında 6 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından elde
ettiklerini bildirmişlerdir. Geren ve ark. (1997) 0 ve 8 kg P2O5 daˉ¹ dozu uygulamasını yaptıkları
çalışma sonucunda bin tohum ağırlığına ait değerlerin 2,16 g ile 2,19 g arasında değiştiğini
bildirmişlerdir.
Bu araştırmadaki çörek otu genotiplerinin tohum verimleri arasında önemli fark olduğu
belirlenmiştir (P<%1). Bilecik popülasyonundan Çameli çeşidine göre daha yüksek tohum
verimi elde edilmiştir. Çörek otu genotipleri arasındaki farkı belirlemek için yapılan
çalışmalarda tohum veriminin 80 ile 200 kg daˉ¹ arasında değiştiği belirlenmiştir (Telci, 1995;
Akgören, 2011; Kulan ve ark., 2012). Genotiplerin verim özellikleri iklim ve toprak
özelliklerinin etkisine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle tohum verimi yıldan yıla ve
bölgeden bölgeye değişiklik göstermiştir.
Uygulanan fosfor dozlarının tohum verimine etkisi önemli bulunmuştur (P<%1). Çörek
otu genotiplerinin en yüksek tohum verimi 2 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından elde edilmiştir.
Fosfor, bitki gelişmesinde ürün niteliği ve niceliği üzerinde önemli etki yapmaktadır. Türkiye
toprakları genellikle alınabilir fosforca yoksuldur (Eyüpoğlu, 1999). Düşük fosfor ile daha fazla
verim oluşturabilen, fosfor etkinliği yüksek, bitki tür ve çeşitlerinin kullanılması ile birlikte
yüksek fosfor gübrelemesi azaltılabilmektedir. Bitkide dal ve kapsül sayısı gibi verim ögeleri
tarla bitkilerinde tohum verimini doğrudan etkilemektedir (Özgüven ve Şekeroğlu, 2007).
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çörek otunda yapılan çalışmalar sonucunda fosforlu
gübrelerin ürün miktarını önemli düzeyde arttırdığı belirtilmiştir. Çörek otuna fosfor uygulayan
araştırmacılar en yüksek tohum verimini 3 kg P2O5 daˉ¹ (Das ve ark., 1992), 4 kg P2O5 daˉ¹
(Özgüven ve Şekeroğlu, 2007), 6 kg P2O5 daˉ¹ (Tunçtürk ve ark., 2011); 8 kg P2O5 daˉ¹ (Geren
ve ark., 1997) ve 12 kg P2O5 daˉ¹ (Kizil ve ark., 2008); uygulamalarından elde ettiklerini
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belirtmişlerdir. Tohum veriminin farklı fosfor dozlarında en yüksek verime ulaşmaları iklim ve
genotipik etkilerle yakından ilgilidir.
Araştırmada genotip × fosfor dozu interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur
(P<%1). En yüksek tohum verimi Çameli çeşidinde 2 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından (116,15 kg
daˉ¹), Bilecik popülasyonunda ise 4 kg P2O5 daˉ¹ uygulamasından (108,64 kg daˉ¹) elde
edilmiştir. Bu araştırmada çörek otu genotiplerine uygulanan fosfor dozlarının tohum
konsantrasyonuna etkisi önemli bulunmuştur. Tohumda uygulanan 6 kg P2O5 daˉ¹ dozu ile en
yüksek fosfor konsantrasyonuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, fosforun bitki
gelişimi açısından önemli olduğu ve uygulanan fosfor ile bitki dokularındaki fosfor
konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir (Güzel ve ark., 2002; Ibrikci ve ark., 2004).
Çizelge 3. Çörek otu genotiplerinde fosfor dozları uygulamasının ana kapsül çapı, ana kapsül tohum
ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi ve tohum toplam fosfor konsantrasyonuna ilişkin
kareler ortalamaları
SD
Genotip
1
Uygulama (P dozu)
4
G×P
4
Hata
18
Genel
29
**: P<0,01 seviyesinde önemli

Ana kapsül
çapı
0,059
0,160
0,041
0,257
0,190

Ana kapsül
tohum ağırlığı
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001

Bin tohum
ağırlığı
0,080
0,101
0,084
0,020
0,133

Tohum verimi
608,580**
240,502**
175,564**
8,178
83,728

Tohum toplam fosfor
konsantrasyonu
0,001
0,003**
0,001
0,001
0,001

Çizelge 4. Çörek otu genotiplerinde fosfor dozları uygulamasının ana kapsül çapı, ana kapsül tohum
ağırlığı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi ve tohum toplam fosfor konsantrasyonuna ait ortalama
değerler
Genotipler Fosfor dozları
P0
P2
P4
Çameli
çeşidi
P6
P8
Genotip ort.
P0
P2
P4
Bilecik pop.
P6
P8
Genotip ort.
P0
P2
Fosfor dozu
P4
ort.
P6
P8
LSD0,01
P dozu
LSD0,01
Genotip
LSD0,01
G×P

Ana kapsül Ana kapsül tohum
çapı (cm)
ağırlığı (g)
0,944
0,201
0,971
0,213
0,946
0,230
0,951
0,218
0,956
0,224
0,953
0,217
0,901
0,187
0,960
0,211
0,967
0220
0,989
0,229
0,970
0,262
0,957
0,222
0,922
0,194
0,965
0,212
0,956
0,225
0,970
0,224
0,963
0,243

Bin tohum
ağırlığı (g)
2,167
2,233
2,250
2,283
2,400
2,267
2,233
2,383
2,333
2,267
2,300
2,285
2,200
2,308
2,292
2,275
2,350

Tohum verimi
(kg daˉ¹)
87,15f
116,15a
95,76de
93,14ef
91,00ef
96,64
100,44d
105,85bc
108,64b
107,42b
105,88bc
101,1
93,79
111,00
102,20
100,28
98,44

Tohum fosfor
konsantrasyonu (%)
0,566
0,584
0,621
0,629
0,639
0,608
0,572
0,602
0,612
0,626
0,600
0,605
0,569b
0,593a
0,616a
0,627a
0,619a

4,753

0,044

3,006
6,721

Sonuç
Tohum ve yağ verimi çörek otu genotiplerinin yetiştirilmesinde önemli bir etkendir. En
önemli yetiştirme kriterleri açısından bakıldığında, bu araştırmadan en uygun fosfor dozunun
Çameli çeşidinde 2 kg P2O5 daˉ¹ ve Bilecik popülasyonunda ise 4 kg P2O5 daˉ¹ olduğu sonucuna
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varılabilir. Ancak araştırmanın yapıldığı arazinin alınabilir fosfor miktarı yeter düzeydedir.
Fosfordan etkin yararlanmalarına göre genotiplerin tohum verimlerinin arttığı görülmektedir.
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Abstract
In this study, during the years 2012–2013, 30 soil and root samples were collected from
Astragallus floccosus (Locoweed) rhizospheres in central parts of Iran. Root samples were stained in
order to observing mycorrhizal colonization. Then, three replicates each 500 g of soil sample selected and
mycorrhizal fungal spores were separated using wet sieving and centrifugation in sucrose solution (55%)
method and counted. Pot trap cultures were established using maize in order to getting more and healthy
fungal spores in green house condition. Different fungal structures such as extraradical mycelia, vesicles
as well as arbuscules could be observed in more than 85% root samples. Numbers of spores were 730–
2300 spores with an average of 1230 spores per 500 g soil. 7 species of arbuscular mycorrhizal fungi
including Glomus fasciculatum, G. mosseae, G. intraradices, G. constrictum, G. geosporum, G.
macrocarpum, and G. pansihalos were identified. The most and the least abundant fungal species were G.
fasciculatum and G. pansihalose, respectively.
Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Astragalus, Identification, Frequency

Introduction
Astragalus is a large genus of about 3,000 species of herbs and small shrubs, belonging to
the legume family Fabaceae and the subfamily Faboideae. The genus is native to temperate
regions of the Northern Hemisphere. Common names include milkvetch (most species),
locoweed (in North America, some species) and goat’s–thorn (A. gummifer, A. tragacanthus).
Some pale–flowered vetches are similar in appearance, but vetches are more vine–like. The
natural gum tragacanth (Katira) is made from several species of Astragalus occurring in the
Middle East. It contains 10–15% water, 3–4% minerals and 3% starch. Also, it contains two
main parts: tragacanthin which is soluble in water and basurin which is insoluble. Katira is used
in pharmacology industries, Dentistry, Food industries as well as cosmetics. Also this plant has
a history of use as an herbal medicine used in systems of traditional Chinese medicine and
Persian medicine. It stimulates the body immune system (Jia et al., 2003; Tin et al., 2007). 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
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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 Astragalus genus collected from 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 the years 2012–2013, composite soil samples were collected from Astragallus
rhizospheres in Central part of Iran. Selection of region was mainly basis of its importance for
growing host plant genus. Totally, 30 composite soil and root 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 500 g 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
roots varied with among collected samples. The most dominant fungal structures which could
be observed in rots 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%, 57.125% and 35.32%, respectively which varied among
different root samples. The number of spores was from 730–2300 spores in 500 g soil sample
with an average of 1230 spores. The mean number of spores was also different significantly
(P<0.01). The most and least average numbers observed in G25 (2300 spores per 500 g soil) and
G18 (730 spores per 500 g soil), respectively. Clustering analysis of soil samples based on
average number of spores using UPGMA method showed 2 clusters in 0–5 scale range (Fig. 2).

Fig. 1. Host plant roots colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Different fungal structures such as
fungal mycelia (M), Vesicles (V) and Arbuscules (A) could be observed.
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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 Astragallus rhizosphere soils
Fungal Species

Abundances (%)
85
75
70
62
60
51
10

G. fasciculatum
G. intraradices
G. constrictum
G. mosseae
G. macrocarpum
G. geosporum
G. pansihalos

Totally 7 fungal species belonged to order Glomerales, family Glomeraceae and genus
Glomus were identified. Fungal species as well as their abundances were listed in Table 1. The
most and the least abundant fungal species were G. fasciculatum and G. pansihalose,
respectively. All the species were recorded for the first time from Astragallus rhizosphere in
Iran. Also, these species were reported for the first time associated with Astragallus 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
Astragallus 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.
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Özet
Türkiye bitki türü ve çeşitliliği bakımından Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri içerisinde en zengin ülke
konumundadır (Kan, 2013). Ülkemizde bulunan bitkilerin neredeyse ¼’i endemik olup, dünya üzerinde
sadece Türkiye’de bulunmaktadır (Kan, 2013). Türkiye florasında bulunan yaklaşık 10000 bitki türünün
içinde ortalama 400 bitki türü tıbbi olarak kullanım potansiyeline sahiptir. Türkiye’de doğadan toplanarak
yurt içinde ve yurt dışında satılan 347 bitki türü mevcuttur (Faydaoğlu ve ark., 2011). 2013 verilerine
göre Kırmızı biber, kimyon, kekik ülkemizde en çok üretimi yapılan bitkilerdir. Dünya kaliteli defne
yaprağı dış satımında Türkiye lider konumdadır ve dış satımın %90’ını karşılamaktadır (Öztürk ve ark.,
2012). 2013 verilerine göre ihracatı yapılan tıbbi bitkiler miktar olarak sıralanırsa defne, kekik ve kimyon
ilk 3 sırada yer almaktadır. En çok ithalatı yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler ise 2013 yılında karabiber,
çörekotu ve zencefildir. Sunulan çalışmada ülkemizde en çok ithalat ve ihracatı yapılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin miktarları ve ihracat ve ithalat değerleri karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, ithalat, ihracat
Medical and Aromatic Plants Which are Imported and Exported at Most in Our Country
Abstract
Turkey is the richest one in Europe and Middle East Countries in terms of the species and
diversities of plant (Kan, 2013). Nearly ¼ of the plants in our country are endemic and they are in only
Turkey all over the world (Kan, 2013). About 400 species of plant in almost 10000 kinds of plant which
are in Turkey flora have a potential of usage medically. There are 347 plant species which are bought
inside and outside Turkey by picking from the nature (Faydaoğlu et al., 2011). According to 2013 data;
fructus capsisi, anise and fructus cumini are the plants which are the most produced in Turkey. Turkey is
on the first rank in the exportation of globally high–class folium lauri. Turkey supplies with 90 per cent of
exports (Öztürk et al.). According to 2013 data, if the medical plants exported are ranged as
quantitatively, daphne, thymus and fructus cumini are in the top three. As for the medical and aromatic
plants the most imported, according to 2013 data, piper nigrum, nigella sative and common ginger are in
the top three. In this study, the quantity of medical and aromatic plants the most imported and exported in
our country and the rates of imports and exports are examined comparatively.
Keywords: Medical and aromatic plants, imports, exports

Giriş
“Doğaya dönüş”, “Yeşil Dalga” ve “Yeşil Devrim” isimleriyle nitelendirilen, bitkisel
ürünlere olan talep dünyada günden güne artmaktadır (Başer, 1990). Sentetik ilaçların
istenilmeyen yan etkilerinin oluşu insanları doğaya itmiştir. Gelişmiş ülkelerde ilaç ve kozmetik
sanayinde bitkisel kökenli materyal kullanımı hızla artmaktadır. Bilinen 250.000 bitkinin
yaklaşık 35.000–70.000’i tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.
Cenevre’de ki Uluslar Arası Ticaret Merkezinden (UNCTAD) alınan verilere göre,
Dünya’da yıllık bitkisel drog ticaretinin değeri 800.000.000 dolardır (Faydaoğlu, 2011).
Materyal ve Yöntem
Tıbbi ve aromatik bitkilerin belli bir kısmının tarımı yapılmaktadır. Bazıları ise doğadan
toplanılmaktadır. Ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin
tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç
kabuklarının ise doğadan toplanmaktadır. Doğadan toplanan ve tarımı yapılan tıbbi ve aromatik
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bitkilerin iç ve dış pazarda ticareti yapılmaktadır (Yücer, 2012). Türkiye istatistik kurumundan
elde edilen bilgiler doğrultusunda, ülkemizde en fazla üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitki
Çizelge 1’de görüldüğü üzere sırasıyla bitki kırmızı biber, kimyon ve kekiktir.
Anadolu coğrafi konumundan dolayı geçmişten günümüze kadar bitkisel ilaç ve baharat
ticaretinde önemli rol oynamıştır. Drog ticaretiyle ilgili olarak Cumhuriyet döneminde 70
bitkinin ticaretinin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Günümüzde ise 347 bitki türünün doğadan
toplanarak iç ve dış ticareti gerçekleştirilmektedir. İhraç potansiyeline sahip bitki sayısının da
200 civarında olduğu söylenmektedir (Faydaoğlu, 2011).
Çizelge 1. Bazı ürünlerin 2013 yılına ait üretim alan ve miktar değerleri
Ürünler
Alan (Dekar)
Kırmızıbiber
112.736
Anason
152.431
Kimyon
247.045
Kekik
89.137
Çörekotu
3.261
Rezene
13.848
Kişniş
11
Süpürge otu
15.221

Üretim (Ton)
198.636
10.046
17.050
13.658
352
1.994
1
2.124

Çizelge 2. Türkiye’nin ihracat yaptığı tıbbi ve aromatik bitkiler
2009
2010
2011
2012
2013
Ortalama
Ürün Adı
Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar
Defne
9.063 24.301 8.891 25.618 9.345 26.143 10.483 29.951 10.677 32.231 9.692 27.649
Kekik
8.568 23.097 9.584 21.868 9.573 22.996 10.053 28.976 9.755 38.953 9.507 5.436
Kimyon
3.935 8300 5.716 13.754 5.108 15.715 1.855 5.943 6.168 16.635 4.556 12.069
Keçiboynuzu
2.170 1.209 1.223 1.037 1.448 1.045
876 662 1.416 1.085 1.427 1.007
Anason
2.053 8.616 924 5.376 982 3.907 1.752 6.002 1.828 7.405 1.311 6.261
Adaçayı
1.545 6.048
0
0
0
0
0
0
0
0 1.545 1.210
Rezene tohumu 1.128 2.272 799 2.197 831 2302
0
0
0
0 552 1.354
Sumak
569 994 450 743 332 690
362 731 593 1.090 461 850
Meyan kökü
311 471 292 523 315 637
434 811 621 1.260 395 740
Nane
309 1.085 564 1.575 327 1.143
166 806
0
0 240 922
Ihlamur
179 1.428 112 897
80 865
55 736
0
0
85 785
Baharat karışımı
141 940 128 749 129 870
91 779 130 1.216 124 911
Mahlep
142 1.174
45 417
72 886
129 1.574
87 1.557
95 1.122
Biberiye
102 268
90 245
96 236
95 234
72
205
91 238
Diğer baharat
93 448 105 570 125 707
140 589 151
709 123 605
Çemen
54
79 155 258
77 105
49
80
67
107
80 126
Çörekotu
32 109
35 138
28 127
45 170
65
219
41 153
Kişniş
31
76
29
60
67
81
34 137 108
337
54 138
Haşhaş tohumu
15
37
22
71
29
73
17
45 379 1.099
37 265
Safran
10
45
1
7
28 130 0,063
3
0 0,565
8
37
Şerbetçiotu
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
Toplam
30.450 80.997 29.164 76.102 28.994 78.658 26.634 78.227 32.118 104.111 30.423 61.877
Miktar değerleri ton tutarlar 1000$ olarak verilmektedir.

Türkiye istatistik kurumu, dış ticaret istatistikleri veri tabanından derlenen bilgilerle
Çizelge 2’de görüldüğü üzere; ülkemizde 2009–2013 yılları arasında, tıbbi ve aromatik bitkiler
ihracat miktarları 26.634 ton ile 32.118 ton arasında gerçekleşmiştir. Toplam 20 bitkinin satışı
ile ortalama 30.423 ton ihracat gerçekleşmiş ve ülkeye de ortalama 61.877.000 dolar döviz
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kazandırılmıştır. İhracat çizelgesine bakıldığında miktar bakımından en çok dış satımı olan
bitkiler sırasıyla defne, kekik, kimyon ve keçiboynuzu (harnup) tur.
Türkiye kaliteli defne ihracatında Dünya’da lider konumdadır. Ortalama 72 ülkeye ihracat
gerçekleştirerek toplam ihracatın %90’ını karşılamaktadır (Öztürk ve ark., 2012). TÜİK verileri
doğrultusunda ülkemizin 2013 yılında en çok defne ihracatını gerçekleştirdiği 3 ülke sırasıyla
5.216.904 kg ile Vietnam, 597.342 kg ile ABD ve 431.713 kg ile Polonya olmuştur.
Birçok tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapan Türkiye bazı tıbbi ve aromatik
bitkilerin ithalatını da yapmaktadır. Ülkemizin en çok ithalat bazı bitki türlerine ait rakamlar
Çizelge 3’de görülmektedir. 2009–2013 yılları arasında ortalama 12.329 tonluk ithalat
yapmıştır. Buna karşılık olarak ta ortalama 17.556.000 dolar dövizde ülkemizden çıkmıştır.
Uluslararası antlaşmalar (CITES) gereği yasak olmasına rağmen, yasal olmayan yollarla
ülkemizden yer yıl birçok soğan ve yumrulu bitkinin yurt dışına gönderildiği bilinmektedir.
TÜİK’ten derlenen veriler doğrultusunda; Çizelge 4’e göre 2009–2013 yılları arasında 5
yıllık dönemde ülkemizin soğanlı ve yumrulu bitki ihracatı toplamı 10.082.000 dolar olmuştur.
Ayrıca 5 yıllık süreçte ortalama 328 ton soğan ve yumrulu bitki ihraç edilmiş ve ülkemize
ortalama 2.016.400 dolar döviz getirisi olmuştur.
Çizelge 3. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ithalat değerleri
2009
2010
2011
2.012
2.013
Ortalama
Ürün Adı
Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar
Karakter
3.731 6.406 3.464 6.469 3440 5581 3.369 5.627 3.929 6.026 3.587 6.022
Çörekotu
1.058 831 2.601 1.884 1995 1467 2.218 1.731 2.288 1.910 2.032 1.565
Zencefil
705 450 913 848 742 648 1.146 915 1.160 1.010 933 774
Tarçın
648 371 894 780 457 402 1.036 864 1.233 1.007 853 685
Biberiye
480 590 586 673 423 465 532 573 634 669 531 594
Kekik
448 l.102 976 2.016 904 1783 1.679 3.318 1.656 4.092 1.133 2.462
Zerdeçal
346 264 913 646 382 620 379 480 390 667 482 535
Kimyon tohumları
250 498 180 277 325 856 301 824 590 1.616 329 814
Karanfil
228 253 284 363 180 406 174 382
94 166 192 314
Rezene-Ardıç
185 190 349 326 161 161
0
0
0
0 139 135
Defne
177 339 510 889
85 158 716 1.274 882 1.538 474 839
Çemen
175
79
0
16
69
44 898 564 312 172 291 175
Anason
170 503 1.305 3.498 412 898 1.752 3.519 770 1.829 882 2.049
Kişniş
149
80 101
81 235 165
44
27
94
64 125
84
Köri
148
98 198 189 172 133 184 139 211 167 183 145
Sumak
26
33
0
0
41
4 124
14 218
22
82
15
Küçük H. cevizi
14
32
17
43
7
20
21
68
8
25
13
38
Meyan kökü
9 104
6
46 161 156
0
2
57
80
47
78
Kakule
7
49
10
47
17
88
14
23
17
39
13
49
Yeşil Çay
2
55
11 264
1
14
3
58
3
67
4
92
Vanilya
1
29
1
41
3
95
3 136
2
82
2
77
Mahlep
0
0
20
81
0
0
0
0
0
0
4
16
Toplam
8.956 12.355 13.338 19.476 10.211 14.165 14.593 20.537 14.548 21.248 12.329 17.556
Çizelge 4. Türkiye soğanlı ve yumrulu bitkiler ihracatı
2009
2010
2011
2012
2013
Ortalama
Ürün adı Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar
(ton) (1000$) (ton) (1000$) (ton) (1000$) (ton) (1000$) (ton) (1000$) (ton) (1000$)
Soğan ve
393
2.399
369
1.709
295
2.130
305
1.989
278
1.855
328
2.016
yumrulular

Sonuç ve Öneriler
Zengin floraya sahip olan ülkemizin kaynaklarından daha etkili yararlanabilmesi için;
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Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ve doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerin
tamamının tespitinin yapılıp listesinin hazırlanması gerekir.
Ticarete konu olabilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin kaliteli ve standart üretiminin
sağlamak amacıyla ıslah çalışmaları geliştirilmelidir.
Düzenli istatistiksel verilerin maalesef bulunmamaktadır. Üretim planlamasının
yapılabilmesi için devlet desteğiyle veri bankaları oluşturulmalıdır.
Ticari potansiyeli yüksek olan ülkemizde yetiştirilebilen tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısı
çeşitlendirilmeli, ekonomiye olan katkıları arttırılmalıdır.
Kaynaklar
Anonim, 2012. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektör Raporu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Bayram, E. ve ark., Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminin Arttırılması Olanakları
Bayramoğlu, M. M. ve ark., 2009. Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticareti, II. Ormancılıkta Sosyo–
Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta
Çakal, M., 2013. A. Tra1 Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü Stratejisi
Faydaoğlu, E. ve ark., 2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması
ve Ekonomik Önemi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(1):52–67
Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı. http://www.cihan.com.tr/news/
prof–dr–yuksel–kan–fitoterapi–universitelerde–ders–olmali–chmtawnzu4mc8ymda4
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Anadolu Adaçayında Bazı Biyolojik Ajan Uygulamalarının Verim, Kalite ve
Toprak Kaynaklı Hastalıklara Karşı Etkisi
Zühtü Polat*, Ahmet Bircan Tınmaz
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yalova
*z_polat@hotmail.com
Özet
Adaçayı önemli tıbbi ve aromatik bitkilerdendir. Adaçayı tarla şartlarında yetiştiriciliğinde toprak
kaynaklı hastalıklardan fazlaca etkilenmektedir. Bu çalışma ile Anadolu adaçayında gerek verim ve
kalitenin artırılması gerekse hastalıklardan kaynaklanan verim kayıplarının azaltılabilmesi için bazı
biyolojik ajanların arazi performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kurulan denemede
Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2 biyolojik ajanı toprak kaynaklı hastalıkları (Fusarium spp.)
baskılamada ümitvar bir sonuç (%57,85) verirmiş, verim ve kaliteyi negatif yönde etkilememiştir. Diğer
uygulamalar bazı verim ve kalite kriterlerinde kontrole kıyasla ön plana çıkarken hastalığı baskılamada
beklenen etkiyi gösterememiştir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu adaçayı, Trichoderma sp., toprak kaynaklı hastalık, verim, kalite
The Effect of Trichoderma sp. on Soilborn Diseases in Anatolia Sage
Abstract
Sage (Salvia officinalis L.) is an important aromatic and medicinal plant. Sage is affected from
Soil–borne diseases in field conditions. This study aimed to determine the field performance of some
biological agents in order to reduce the yield loss caused by the disease and efficiency and improve the
quality of the yield. Management of sage root rot(Fusarium spp.) with biocontrol agents (Trichoderma
harzianum Rifai KRL–AG2 ), under field conditions showed that application of biocontrol agents have
moderate effectively controlled the disease incidence (57,85%) while the yield and quality did not affect
negatively. Other applications were significant in some yield and quality criteria, but did not show the
expected effect to suppress the disease.
Keywords: Sage, Trichoderma sp, soilborn diseases, yield, quality

Giriş
Ülkemiz doğasından toplanarak ihraç edilen önemli bitkilerden biride Anadolu
adaçayıdır. Doğadan toplama hem bitki popülâsyonuna zarar vermekte hem de yeteri miktarda
bitkisel materyale ulaşılamamaktadır. Anadolu adaçayının ihracatının artırılabilmesi ve kaliteli
üretim için kültüre alınması zorunludur. Ancak Anadolu adaçayının kültür ortamına
adaptasyonunda bazı problemler olduğu bilinmektedir. Tarla şartlarında yetiştiriciliğinde toprak
kaynaklı hastalıklardan fazlaca etkilenmektedir. Bu hastalıklardan biride Fusarium sp.’dir
(Zimowska, 2008; Gaetan ve Madia, 2006) . Tarla şartlarında %15 ürün kaybına neden olduğu
bildirilmektedir (Gaetan ve Madia, 2006). Bu çalışma ile Anadolu adaçayında gerek verim ve
kalitenin artırılması gerekse hastalıklardan kaynaklanan verim kayıplarının azaltılabilmesi için
bazı biyolojik ajanların arazi performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş bitkiler
araziye dikilmeden önce biyolojik ajanların farklı dozlardaki karışımına 30 dakika daldırılarak
dikilmiştir. Trichoderma türleri sudan otu tohumuna sardırılarak çoğaltılmış ve belirtilen
dozajda kullanılmıştır.
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Uygulamalar
1. Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2
2. Trichoderma sp. T1
3. Bacillus subtilis QST 713
4. Trichodema sp.T2
5. Trichoderma sp. DY

Uygulama Dozu
10 g/litre su
10 g/litre su
2 litre/10 litre su
10 g/litre su
10 g/litre su 6. Kontrol

Bulgular
Denemede bitkide solgunluğa ve ölümlere neden olam toprak kökenli hastalık
etmenlerinden Fusarium sp. hastalık etmeni tespit edilmiştir. Denemede hastalık sayımı hasat
döneminde hasta/sağlam olarak değerlendirilmiştir.
Çizelge 1. Arazi denemesindeki uygulamalara ait hastalık şiddeti ortalamaları ve etki
değerleri(%)
Uygulamalar
1–Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2
2–Trichoderma sp. T1
3–Bacillus subtilis QST 713
4–Trichodema sp.T2
5–Trichoderma sp. DY
6–Kontrol

Hastalık(%)
8,43c
20,9bc
63,75a
20,9bc
35,6b
20bc

Etki (%)
57,8
–
–
–
–
–

CV: 13,8 LSD:6,76
*Not: Her bir değer üç tekrarın ortalamasıdır. Aynı sütunda birbirinden farklı harflerle
gösterilen değerler LSD testine göre birbirinden önemli derecede (P<0.05) farklıdır.
Çizelge 2. 2012 yılı arazi denemesindeki uygulamalara ait verim kriterleri
Uygulamalar
Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2
Trichoderma sp. T1
Bacillus subtilis QST 713
Trichodema sp.T2
Trichoderma sp. DY
Kontrol

Bitki Boyu(cm)
60,4abc
55,3bc
74,7a
50,7c
75,3a
70,2ab

Kanopi (cm)
54,7bc
50c
72,3a
50,7bc
65ab
45,7c

*Not: Her bir değer üç tekrarın ortalamasıdır. Aynı sütunda birbirinden farklı harflerle
gösterilen değerler LSD testine göre birbirinden önemli derecede (P<0.05) farklıdır.
Çizelge 3. 2012 yılı arazi denemesindeki uygulamalara ait verim kriterleri
Yaş Herba
Kuru Yaprak
Tek Bitki (g)
Tek Bitki (g)
Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2
437bc
192ab
Trichoderma sp. T1
402bc
164,7bc
Bacillus subtilis QST 713
647,7a
249,3a
Trichodema sp.T2
292,7c
122c
Trichoderma sp. DY
569,3ab
223,7ab
Kontrol
399,3bc
165,7bc
*Not: Her bir değer üç tekrarın ortalamasıdır. Aynı sütunda birbirinden farklı harflerle gösterilen değerler
LSD testine göre birbirinden önemli derecede (P<0.05) farklıdır.
Uygulamalar

Tartışma
Trichoderma harzianum Rifai KRL–AG2 biyolojik ajanı toprak kaynaklı hastalıkları
baskılamada ümitvar bir sonuç (%57,85) verirken verim ve kaliteyi negatif yönde
etkilememiştir. Diğer uygulamalar bazı verim ve kalite kriterlerinde ön plana çıkarken hastalığı
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baskılamada beklenen etkiyi gösterememiştir. Farklı ürün gruplarında toprak kökenli
hastalıklara karşı Trichoderma sp. izolatları denenmiş ve kontrole kıyasla çalışmamızı destekler
mahiyette sonuçlar alınmıştır (Ozbay ve ark., 2004; Yücel ve ark., 2008; Singh ve Kumar, 2011)
Kaynaklar
Gaetan, S. A. and M. Madia, 2006. Occurrence of Fusarium Wilt Caused by Fusarium
oxysporum on Common Sage in Argentina. Plant Diseases 90(6):833
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PD–90–0833A
http://dx.doi.org/10.1094/PD–90–0833A
http://ghex.colostate.edu/pdf_files/a_htnhnq2s.pdf
http://herbapolonica.pl/magazines–files/4617846–Fungi%20threatening.pdf
http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/article/viewFile/1279/1253
http://www.ijat–aatsea.com/pdf/v7_n6_11_november/13_ijat_2011_7_6_pawan_kumar_singh_
fx_confirmed.pdf
Kumar Singh, P. and V. Kumar, 2011. Biological Control of Fusarium Wilt of Chrysanthemum
with Trichoderma and Botanicals. Journal of Agricultural Technology 2011, 7(6):1603–
1613
Ozbay, N. and S. E. Newman, W. M. Brown, 2004. Evaluation of Trichoderma Harzianum
Strains to Control Crown and Root Rot of Greenhouse Fresh Market Tomatoes
Yücel, S., T. Ay, A. Çolak, 2008. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Hıyar Kök Çürüklüğü Hastalığına
(Rhizoctonia solani, Fusarium solani) Karşı Trichoderma Harzianumrifai KRL AG2’nin
Etkisinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 2008, 48(2):41–47
Zimowska, B., 2008. Fungi Threatening the Cultivation of Sage (Salvia officinalisL.) in
South–Eastern Poland. Herba Polonica Vol:54 No:1 p.15–24
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Karayemişin Tıbbi Bitki Olarak Önemi
Sevinç Seçil Erdoğan
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
ssecil@yalovabahce.gov.tr
Özet
Karayemiş Spermatopyta bölümü, Angiospermaea alt bölümü, Magnoliatae (Dicotyledones) sınıfı,
Rosaceae familyası Prunoideae alt familyası Laurocerasus Duhamel. cinsine ait bir türdür. Bu tür,
Laurocerasus oficinalis Roemer, Prunus laurocerasus (L.) Mill., Cerasus laurocerasus (L.) Mill. gibi
isimleri ile bilinmektedir. Karayemiş meyveleri ve çekirdekleri Türkiye’de halk arasında tıbbi bitki olarak
da bilinmekte, çekirdekleri mide ülseri, P–132 sindirim sistemi hastalıkları, bronşit; meyvesi egzama,
hemoroit tedavisinde ve idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Bölgesel ağrılar üzerinde analjezik
olarak kullanılırken yapraklarının da tıbbi bitki olarak kullanıldığı aktarılmaktadır. Meyvesinden elde
edilen çekirdek yağlarından kozmetik sanayinde ve bazı teknik amaçlar için yararlanılmaktadır.
Karayemiş yapraklarından elde edilen taflan suyunun yatıştırıcı etkisi bulunmakla beraber öksürük kesici,
bulantı ve karın ağrılarını yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Yaprakları siyanhidrik asit veren zehirli bir
glikozid taşımaları nedeniyle zehirlidir. Bu yüzden yapraklar baharat olarak kullanılmaz. Meyveden elde
edilen tohumlar dahilen şeker hastalığına karşı kullanılır. Doğu ve Orta Karadeniz’de gerek taze gerekse
farklı işleme metotlarıyla tüketilen bu meyvenin önemi son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek
artmaktadır.

704

Kekik Alanlarında Bulunan Faydalı Türler Üzerine Bir Araştırma
Çiğdem Şahin*, Fatma Işık
Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyon Müdürlüğü, 35040 Bornova/İzmir
*cigdemyilmaz88@hotmail.com
Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ve ihracatta önemli bir paya sahip olan kekiğin
(Origanum spp.) verim ve kalitesini etkileyebilen pek çok hastalık ve zararlı etmeni bulunmaktadır.
Kekikte sorun olan zararlılar ve mücadelede etkin olabilen faydalılar ile ilgili güncel bir çalışmaya
literatürde rastlanılmamıştır. Bu nedenle ele alınan bu çalışma, Denizli ili Çal, Merkez, Güney, Bekilli ve
Buldan ilçeleri ile Manisa ili Salihli İlçesi’nde 2013 üretim sezonunda yürütülmüştür. Kekik alanlarında
bulunan faydalı böcek türleri ile kültür kekiği türleri (Origanum spp. L.) çalışmanın materyalini
oluşturmuştur. İncelenen alan farklı ilçelerde, en az 3 farklı yönde tarla tesadüfî olarak seçilerek faydalı
böcek türleri ve yoğunluklarını belirlemek amacıyla sörvey çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla atrap
sayımları ve bitki örneklemeleri gibi yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, mevsim boyunca
örneklenen faydalı türlerden en yoğun ve yaygın bulunan, pek çok emici böcek üzerinde etkili olup genel
predatör olarak bilinen; Coccinellidae, Miridae ve Araneae’ya bağlı türler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kekik, Origanum, faydalı böcek, coccinellidae, miridae
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Genetik Kaynakların Toplanması, Muhafazası
ve Değerlendirilmesi Çalışmaları
Erdinç Oğur*, Ünal Karık, Fatih Çiçek, Duygu Birol
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen/İzmir
*erdincogur@gmail.com
Özet
Türkiye Florası zengin bitki çeşitliliği ile birçok türü barındırmakta, bunun içerisinde tıbbi ve
aromatik bitkiler ise önemli bir yer tutmaktadır. Floranın yaklaşık 1/3 ünü tıbbi ve aromatik bitkiler
meydana getirmekte ve %34 ünü endemik taksonlar oluşturmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerde genetik
kaynakların toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi çalışmaları “Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Genetik Kaynaklar Çalışmaları” kapsamında 1979 yılında başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.
Bu kapsamda bugüne kadar 2182 herbaryum örneği, 1101 tohum örneği ve 1968 vejetatif örnek
toplanarak İZ herbaryumunda, Ulusal Gen Bankasında ve arazi gen bankasında muhafaza altına
alınmıştır. Toplanan materyalin içerisinden ekonomik önemi olan bazı türlerde adaptasyon, agronomi ve
ıslah çalışmaları yürütülerek, çeşit adayları geliştirilmiştir. Bu türlerden bazıları Origanum onites, Salvia
fruticosa, Scolymus hispanicus, Pimpinella anisum, Sideritis perfoliata, Melissa officinalis, Laurus
nobilis, Rosa spp., Mentha spp. ve Orchidaceae familyasına bağlı cins ve türlerdir. Bunun yanında üretim
yenileme ve karakterizasyon çalışmaları da devam etmekte olup, 90 türde 466 adet örneğin
karakterizasyon ve üretim yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma sürekli proje kapsamında
sürdürülmekte olup, ülkemizin farklı bölgelerindeki genetik kaynak olarak değerlendirilebilecek türlerin
toplanması, muhafazası, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Genetik kaynak, tıbbi ve aromatik bitki, gen bankası, muhafaza
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Türkiye Defnelerinin (Laurus nobilis L.) Meyve ve Yaprak Özellikleri
Fatih Çiçek*, Ünal Karık, Mehmet Tutar, Erdinç Oğur, Duygu Birol
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen/İzmir
*fcicek33@gmail.com.tr
Özet
Defne (Laurus nobilis L.) Akdeniz kökenli, herdem yeşil, ticari ve ekonomik değere sahip dioik
bir çalı veya ağaçtır. Bütün Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yabani olarak yetişir. Türkiye defne
ticaretinde yıllık 8.000 ton kuru yaprak ihracatı ve 23 milyon Amerikan Doları bir gelirle dünya pazarında
%90 civarında bir paya sahiptir. Ülkemizdeki bitkiler arasında gelişme kuvvetleri, meyve ve yaprak
özellikleri bakımından belirgin farklar gözlenmektedir. Bu çalışma ile defnelerin doğal olarak yetiştiği
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri taranarak yoğun olarak bulunduğu 50 noktadan alınan
örneklerde meyve ağırlıkları ile yaprak boy, en ve ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sırasında
defnenin deniz seviyesinden itibaren yayıldığı, ancak güçlü popülasyonların biraz daha içerlerde yer
aldığı görülmüş, rastlandığı en yüksek rakım ise 980 metre ile Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi
olmuştur. Yapılan değerlendirmede en fazla ortalama meyve ağırlığının 1,61 gram ile Hatay ili Antakya
ilçesine ait olduğu tespit edilmiştir. Yaprak boyu ortalaması en uzun çıkan nokta 10,23 cm ile Aydın ili
Kuşadası ilçesi olmuştur. Yaprak eni ortalaması en geniş olan nokta 3,78 cm ile Hatay ili Antakya ilçesi,
en ağır yapraklar ise ortalama 0,33 gram ile Mersin ili Toroslar ilçesi ile Muğla ili Ula ilçesi ilçesinden
ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Defne, Laurus nobilis, yaprak, meyve
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Erzincan’da Yaygın Olarak Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mustafa Korkmaz*, Semra Çam
Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan
*korkmazmustafa67@yahoo.com.tr
Özet
Erzincan Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde, B7 karesinde ve Iran–Turan ile Avrupa–Sibirya
bitki coğrafyası bölgelerinin kesişim bölgesinde bulunmaktadır. Alan 2000’e yakın bitki türü ile
ülkemizin önemli çeşitlilik ve endemizm merkezleri arasında bulunmaktadır. İlin floristik durumunu
ortaya koymak amacıyla bugüne kadar önemli çalışmalar yapılmasına karşın etnobotanik kapsamlı
çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada Erzincan aktarlarında yaygın olarak satılan ve
halkın tıbbi ve aromatik amaçlar için yoğun olarak kullandığı bitkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında ilde faaliyet gösteren aktarlarla görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda tıbbi ve
aromatik amaçla yaygın olarak kullanıldığı belirlenen yaklaşık 60 bitkinin familya ve tür adları, yerel
adları, kullanılan kısımları, kullanım amaçları, kullanım şekilleri ve hangi hastalığa karşı nasıl
kullanıldıkları belirlenmiştir. Takson sayısı bakımından ilk üç familyanın sırasıyla Lamiaceae, Asteraceae
ve Rosaceae oldukları belirlenmiştir. Bitkilerden yararlanmada en çok tercih edilen kısımları yaprakları
ve çiçekleridir. Bitkilerin genellikle infüzyon veya dekoksiyon şekillerinde hazırlanan çayları
kullanılmaktadır. Tıbbi amaçla bitki kullanımının son yıllarda artış gösterdiği belirtilmektedir. Ancak
tıbbi amaçlar için bitkilerin bilinçsiz kullanımları önemli sağlık problemleri oluşturabileceğinden doktor
kontrolünde kullanılmaları önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, tıbbi bitki, aromatik, aktar, geleneksel kullanım, Erzincan
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Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Görülen Önemli Bakteriyel Hastalıklar
Nesrin Tunalı
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
naslankayacan@hotmail.com
Özet
Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek
için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini
törenler gibi alanlarda yer alırken, aromatik bitkiler ise, güzel koku ve tat vermeleri için, ayrıca gıda,
kozmetik ve parfümeri sektöründe de kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde çok
sayıda bakteriyel hastalık mevcut olup, bunlar; alıç ve karayemiş bitkilerinde Erwinia amylovora,
ekinezya ve fesleğen bitkilerinde Pseudomonas cichorii, sarmaşık bitkisinde Xanthomonas campestris pv.
hederae, lavanta bitkisinde Xanthomonas campestris, maydanoz bitkisinde Pseudomonas syringae pv.
apii, sarımsak bitkisinde Erwinia caratovora subsp. caratovora ve Erwinia chrysanthemi, zakkum
bitkisinde Pseudomonas savastanoi pv. nerii ve zencefil bitkisinde Ralstonia solanacearum’dur.
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Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Görülen Önemli Zararlılar
Pınar Göksel
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
hephizli3@hotmail.com
Özet
Türkiye’de doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler, farklı iklim ve ekolojik
koşullara sahip olunması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi bakımından büyük bir
ekonomik değere sahiptir. Bazı türlerde doğadan toplama ekonomik olabilmekte fakat doğadan toplanan
bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmenin zorluğu nedeniyle bu bitkilerin tarımının
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ülkemizde tarımı yapılan tıbbı ve aromatik bitkilerde kayıplara yol
açan zararlılar bulunmaktadır. Bu derlemede tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde önemli potansiyele sahip
olan adaçayı, biberiye, nane, fesleğen, kekik, lavanta üretiminde ekonomik kayba neden olan önemli
zararlılar özetlenmiştir.
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Bazı Tıbbi Bitkilerde Ağır Metal Birikimi: Nedenleri ve Tehlikeleri
Cennet Özay*, Ramazan Mammadov
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 20070 Denizli
*cennetozay@hotmail.com
Özet
Tıbbi bitkilerdeki ağır metallerin analiziyle ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda
bazı tıbbi bitkilerdeki ağır metal birikiminin hangi düzeyde olduğu ya da olması gerektiği ile ilgili
görüşler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Şimdiye kadar tespit edilen verilere göre tıbbi bitkilerde en çok
bulunan metalin çinko olduğu gösterilmiştir. Veriler ayrıca insan sağlığı için hayati önem taşıyan
metallerin birçok bitki türünde farklı konsantrasyonlarda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte ağır metaller insanlarda, oksidasyon durumlarına ve konsantrasyonlarına bağlı olarak farklı
derecelerde zararlı olurken, birçok tıbbi bitki bu ağır metalleri (örn. As, Cd, Pb, Hg) depo etmektedir.
Bitkilerde bulunan ağır metal iyonları kökler tarafından absorbe edilir, toprak üstü kısımlarına taşınır ve
Mn, Fe, Cu, Zn ve Se gibi esansiyel metallerle birlikte buralarda depo edilir. Bu enerji gerektiren aktif bir
fizyolojik işlemdir. Yapılan araştırmalarda tıbbi bitkilerin de ağır metalleri önemli ölçüde biriktirdiği
belirlenmiştir. Ticari olarak satılan bazı tıbbi bitkilerde ağır metal miktarının tehlikeli boyutlara ulaştığı
tespit edilmiştir. Bulunan bu yüksek miktarlara rağmen tıbbi bitkiler halen fitofarmasötiklerde
kullanılmaktadır. Bu nedenle ağır metallerle kirlenmiş topraklarda yetişen bir kısım tıbbi bitkilerin
bunlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu bitkilerdeki ağır metal kalıntıları besin zincirine geçebilir ve bu
da insan sağlığı açısından tehdit oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, akümülasyon, insan sağlığı, tıbbi bitki
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Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanının (BİYOD)
Kullanımı ve Önemi
Songül Tekşen*, Mehmet Özdemir, Mesut Tandoğan
Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 34398 Sarıyer/İstanbul
*songulteksen@hotmail.com
Özet
Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanı (BİYOD), Odun Dışı Ürün ve
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen CBS tabanlı bir
veri sistemidir. BİYOD veri tabanında bitkilerin yanı sıra mantar ve hayvan canlı grupları da
bulunmaktadır. Sisteme veri girişi, giriş izni almış olan kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca
teşhislerin doğruluğu açısından sistemde bilimsel onaycı modülü de bulunmaktadır. Kullanıcı girişi
yapıldıktan sonra bitki bölümü seçilerek veri girişi yapılmaktadır. Veri girişi esnasında; bitkinin familya,
cins, tür ve taksonunun girilmesinin yanı sıra, gözlem tarihi, yayılış alanı, yoğunluğu, habitat özellikleri,
hâkim bakı ve yüksekliği girilmek zorundadır. Bundan sonra sisteme düşük çözünürlükte video kaydı,
doc ve pdf uzantılı dokümanlar eklenebilmektedir. Sisteme fotoğrafların yüklenmesi esnasında GPS
uzantılı olması ya da manüel olarak koordinatların girilmesi zorunludur. Bu veri tabanı ile tür çeşitliliği
haritasının çıkarılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bitkilerin görülme tarihleri, hasat zamanları,
kullanılan kısımları, toplama, kurutma ve depolama şekilleri, endemikliği, koruma altına alınması gibi
birçok etkenin tespiti açısından BİYOD veri tabanı oldukça önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Anahtar Kelimeler: BİYOD, Biyolojik çeşitlilik, odun dışı orman ürünleri, veri tabanı
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Kekik Bitkisinde Zararlı Orthoptera Türü
Fatma Işık*, Seher Tanyolaç
Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Bornova/İzmir
*fatma.isik@yahoo.com.tr
Özet
Çalışma 2013 yılında Denizli ili, Bekilli (Merkez), Buldan (Çamköy), Çal (Kabalar), Güney
(Aydoğdu, Eziler ve Adıgüzel) ve Merkez (Gözler) ilçelerinde yürütülmüştür. Survey alanları iş gücü ve
üretim alanlarının birbirine uzaklığı, arazilerin topografik yapılarındaki farklılıklar göz önünde
bulundurularak farklı yöneylerdeki ilçelerde, ilçelerin üretim alanları da göz önüne alınarak en az 3 farklı
yönde tesadüfi olarak seçilmiştir. Göz ile inceleme ve atrap örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Survey
alanlarında 100 atrap sallanmış ve en az 25 bitki göz ile kontrol edilmiştir. Örneklemeler sonucunda,
İzmir kekiği (Origanum onites) türünde yoğun zarara neden olan Poecilimon spp. (Orthoptera,
Tettigonidae) yeşil çekirgeler bitkinin tüm gelişme dönemi boyunca görüldüğü ve bitki yapraklarını
yemek suretiyle delikler açarak zarar verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kekik, Orthoptera, Tettigonidae, Denizli, Poecilimon spp.
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