
TARLA BİTKİLERİ

Prof. Dr. Hasan BAYDAR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

ISPARTA



Tarla tarımı; güneş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakları kullanarak insan ve

hayvan beslenmesi için elzem olan protein, karbonhidrat ve yağ gibi birincil,

alkaloit, terpenoit ve fenolik maddeler gibi ikincil temel organik metabolitlerin

üretimini gerçekleştirme bilimi ve sanatıdır.

TARLA BİTKİLERİNİN TANIMI 
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Tarımsal üretim, bitkisel üretim ve hayvansal üretim olmak üzere başlıca iki

gruba ayrılır. Bitkisel üretimin en önemli kaynaklarının başında tarla bitkileri

gelir. Çünkü insanların beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel

ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünler tarla bitkileridir.

Tarla bitkilerinin çoğunluğu tarlada yetiştirilen genelde otsu yapılı tek yıllık,

bazıları da çalımsı veya odunsu yapılı çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri

ürün gruplarına göre; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem

bitkileri olarak dört ana grupta toplanır. Ayrıca hayvan beslenmesinde

değerlendirilen çayır ve mera’lar da tarla bitkileri içerinde yer alır.



TARLA BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

TARLA BİTKİLERİ

Tahıllar
Serin İklim Tahılları

Sıcak İklim Tahılları

Yemeklik Baklagiller
Serin Mevsim Baklagiller

Sıcak Mevsim Baklagiller

Endüstri Bitkileri

Yağ Bitkileri

Lif Bitkileri

Nişasta-Şeker Bitkileri 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Çayır-mera ve Yem Bitkileri
Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri

Çayır ve Mera’lar
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TARLA BİTKİLERİNİN ÜRÜN GRUPLARI

Serin İklim Tahılları Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

Sıcak İklim Tahılları Mısır, Çeltik, Sorgum, Darılar, Kuşyemi

Serin Mevsim Baklagiller Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye

Sıcak Mevsim Baklagiller Fasulye, Börülce

Yağ Bitkileri Soya, Kolza/Kanola, Ayçiçeği, Yerfıstığı, Susam, Aspir, Yağ keteni, Ketencik, Yağ şalgamı,
Hardal, Zeytin, Hintyağı, Crambe, Jatropha, Jojoba, vd.

Lif Bitkileri Pamuk, Keten, Kenevir, Kapok, Jüt, Rami, Sisal, Kenaf, Hibiskus, Abaka, vd.

Nişasta Bitkileri Patates, Tatlı patates, Yerelması, Kassava, Taro, vd.

Şeker Bitkileri Şekerpancarı, Şekerkamışı, Şeker darısı, vd.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Adaçayı, Anason, Atropa, Banotu, Çay, Çivit otu, Çörek otu, Çöven, Datura, Defne,
Ekinezya, Fesleğen, Haşhaş, Kantaron, Kapari, Karabuğday, Kekik, Kırmızıbiber, Kinoa,
Kimyon, Kişniş, Kökboya, Lavanta, Nane, Oğulotu, Papatya, Rezene, Safran, Stevya,
Şerbetçiotu, Tütün, Yağ gülü, Yüksük otu, Zahter, Zufa otu, vd.

Baklagil Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Burçak, Üçgül, Yem Bezelyesi, Mürdümük, Nohut geveni, vd.

Buğdaygil Yem Bitkileri Mısır ve diğer tahıl hasılları, Sorgum, Sudan otu, Ayrıklar, Yumaklar, Salkımlar,
Bromlar, vd.
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• Türkiye toplam arazi varlığı: >80 milyon ha

• İşlenen tarım alanı: 23.7 milyon ha
•Tarla bitkileri: 15.8 milyon ha (%67)
•Nadas alanı: 3.7 milyon ha (%16)
•Bahçe bitkileri: 4.2 milyon ha (%17)

• Çayır-mer'a arazisi: 14.6 milyon ha

• Orman arazisi: 21.5 milyon ha

TÜRKİYE’DE TARIM ALANLARININ DAĞILIMI

• 1 ha = 10 da

•1 da = 1000 m2

Türkiye’de tarla tarımına ayrılan alanda (15.8 milyon ha): 
Tahıllar (hububat): 11 milyon ha  (%70)
Endüstri (sanayi) bitkileri: 2.2 milyon ha (%14)
Yem bitkileri: 1.8 milyon ha (%11)
Yemeklik baklagiller (bakliyat): 0.8 milyon ha (%5)
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Tarla Bitkileri
Hasat edilen

organı
Ekim alanı

(ha)
Üretim
(ton)

Verim
(kg/da)

TAHILLAR (HUBUBAT) 11 milyon ha >36 milyon ton
Buğday Tohum 7.7 milyon ha 21.5 milyon 280
Arpa Tohum 2.4 milyon ha 7.1 milyon 290
Mısır Tohum 640 bin ha 5.9 milyon 920
Çeltik Tohum 110 bin ha 900 bin 820

ENDÜSTRİ BiTKİLERİ 2.2 milyon ha >30 milyon ton
Şekerpancarı Kök-gövde 340 bin ha 21.1 milyon 6.235
Patates Yumru 143 bin ha 4.8 milyon 3.360
Pamuk Kütlü 500 bin ha 2.5 milyon 490
Ayçiçeği (yağlık) Çekirdek 680 bin ha 1.8 milyon 265
Tütün Yaprak 100 bin ha 94  bin 94
Haşhaş Kapsül 24 bin ha 14 bin 60

BAKLAGİLLER (BAKLİYAT) 0.8 milyon ha >1 milyon ton
Nohut Tohum 400 bin ha 470 bin 120
Mercimek Tohum 293 bin ha 430 bin 140
Fasulye Tohum 90 bin ha 239 bin 265

YEM BİTKİLERİ 1.8 milyon ha >40 milyon ton
Fiğ Ot ve dane 445 bin ha 4.5 milyon -
Yonca Yeşil ot 660 bin ha 17.5 milyon -
Korunga Yeşil ot 196 bin ha 2 milyon -

Bazı önemli tarla bitkilerinin ekim, üretim ve verim değerleri  (TUİK 2017)



80 milyon hektarın üzerinde arazi varlığı olan Türkiye’de
yaklaşık 23.7 milyon hektar tarım alanının 19.5 milyon
hektarında tarla tarımı şeklinde tarla bitkileri yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Ancak tarla tarımın yapıldığı kurak ve yarık
kurak bölgelerimizde her yıl 3.7 milyon hektar alan nadas
uygulaması nedeniyle boş bırakılmaktadır. Bu nedenle, her
yıl üzerinde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılan tarla alanı
15.8 milyon hektar kadardır. Bu alanın %70’inde tahıllar,
%14’ünde endüstri bitkileri, %11’inde yem bitkileri ve
%5’inde yemeklik baklagiller yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Sayılan bu ürünler dışında, 14.6 milyon hektarlık çayır-
mera alanları da çitlik hayvanları için doğal otlatma
alanlarıdır.

TÜRK TARIMINDA TARLA BİTKİLERİNİN YERİ

Türkiye’de tarım alanlarının %83’ünde (nadasa bırakılan
alanlar dahil) tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Tahıllardan buğday, arpa, mısır ve çeltik, yemeklik
baklagillerden nohut, mercimek ve fasulye, endüstri
bitkilerinden pamuk, ayçiçeği, şekerpancarı ve patates,
tıbbi, aromatik ve keyf bitkilerinden çay, tütün, haşhaş,
kimyon, anason ve kekik, yem bitkilerinden fiğ, yonca,
korunga, hasıl mısır ve darılar hem yarattıkları istihdam
hem de ürettikleri ekonomik değer itibariyle son derece
önemlidirler.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



•Dünyada tahıl olarak en fazla buğday,  çeltik ve mısır, Türkiye’de ise  en fazla buğday, 
arpa ve mısır üretilir.
•Dünyada baklagil olarak en fazla fasulye ve bezelye, Türkiye’de ise en fazla nohut ve
mercimek üretilir.
•Dünyada yağ bitkisi olarak en fazla soya ve kolza, Türkiye’de ise en fazla ayçiçeği ve
zeytin üretilir.
•Dünyada şeker bitkisi olarak en fazla şekerkamışı (%80) ve şekerpancarı (%20),
Türkiye’de ise sadece şekerpancarı (%100) üretilir.
•Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lif bitkisi olarak en fazla pamuk (%99.9) üretilir.
•Dünyada nişasta bitkisi olarak yumrulu bitkilerden patates, kassava, tatlı patates ve
taro üretilirken, Türkiye’de ise en fazla patates (%99) ve bir miktar da tatlıpatates ve
yer elması üretilir.
•Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından (özellikle haşhaş, çay, tütün, anason,
kimyon, kekik, defne, adaçayı, kapari, yağ gülü ve kırmızıbiber üretiminde) dünyanın
sayılı ülkeler arasındadır.
•Dünyada yem bitkileri tarım alanlarının önemli bir kısmını kaplarken, Türkiye’de yem
bitkileri üretimi halen (ne yazık ki) çok yetersizdir. Türkiye’de en fazla fiğ, yonca ve
korunga ile hasıl ve silajlık mısır ve sorgum üretilir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ
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 Tahıllar (Hububatlar) : Un ve Unlu Mamuller, Ekmek, Makarna, Nişasta, Bulgur, Erişte,

Pirinç, Kepek, Kahvaltılıklar, Mama, Yağ, Malt, Bira, Alkol, Biyoetanol, Yem, vd.

 Baklagiller (Bakliyatlar): Bakliyat, Konserve, Bakliyat unları, Bakliyat proteinleri,

Bakliyat lifleri, Lesitin, Çorba, Mama, Meze, Tofu, Çerez, Leblebi, Yem , vd.

 Yağ Bitkileri: Yemeklik yağlar, Sanayi yağları, Margarin, Mayonez, Sos, Lesitin, Çerez,

Kozmetik, Sabun, Boya, Vernik, Cila, Küspe, Gliserin , Biyodizel, vd.

 Nişasta-Şeker Bitkileri: Nişasta, Un, Jips, Şeker, Şekerli mamuller, Alkol, Biyoetanol, Posa,

Küspe, Melas, Yem, vd.

 Lif Bitkileri: İplik, Tekstil, Konfeksiyon, Halat, Sicim, Kağıt, Karton, Çuval, Balık Ağı,

Yelken, Branda, Selüloz, Lignin, Yağ, Biyodizel, Yem, vd.

 Tıbbi, Aromatik, Keyf ve Boya Bitkileri: İlaç, Parfüm, Kozmetik, Baharat, Gıda Katkı

Ürünleri, Herbal Çaylar, Doğal Antibiyotikler ve Antioksidanlar, Agrokimyasallar, Organik

Pestisitler, Keyf Veren Ürünler (Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü ve Alkolsüz İçecekler,

Enerji İçecekleri, Yatıştırıcılar, Uyarıcılar), Doğal Boyalar, Renklendiriciler, vd.

 Yem Bitkileri: Çiftlik hayvanları için yem (Tane Yem, Kuru Ot, Yeşil Ot, Silaj, Hasıl, vd.)

TARLA BİTKİLERİNİN KULLANIM ALANLARI  
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Türkiye’nin toplam arazi varlığı 80 milyon hektar (ha)’ın üzerindedir. Bu arazinin %25’i I+II+III. sınıf, %75’i
IV+V+VI+VII. sınıf topraklardan oluşmaktadır. İlk üç sınıf tarım arazisi, son dört sınıf çayır-mera ve orman
arazi olarak kullanmaya elverişlidir. Türkiye’de arazilerin %55’ten fazlası 1000 m’nin üstünde yükseltiye ve
%60’tan fazlası %15’ten daha fazla eğime sahiptir. Yıllık ortalama yağış bakımından bölgeler arasında büyük
farklılıklar vardır; bazı bölgelerde (Rize civarı) ortalama yağış 2000 mm'yi aşarken, bazı bölgelerde (Tuz gölü
havzası) ortalama yağış 250 mm'nin altındadır. Toplam yıllık yağışın %80’i kış ve ilkbahar mevsimlerinde
düşmektedir. Ekonomik olarak sulanabilecek tarım arazisi büyüklüğü 8.5 milyon ha olmakla birlikte, ancak 5.4
milyon ha alan sulanabilmektedir. Türkiye’de işlenen tarım alanlarının ancak %20’si sulanabilmektedir. Geri
kalan %80’lik kısımda kuru tarım yapılarak doğal yağışların izin verdiği ölçüde bitkisel üretim yapılmaktadır.

TARLA TARIMININ GENEL YAPISI VE SORUNLARI

Türkiye, coğrafik konumu nedeniyle, dünyada tarla tarımı yapmaya en uygun iklim ve toprak koşullarına sahip
olan bir ülkedir. Bazı tropikal bitkiler dışında hemen her kültür bitkisinin yetişmesine uygun bir ekolojisi vardır.
Çünkü üzerinde üç iklimin (Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan) ve dört mevsimin (İlkbahar, Yaz,
Sonbahar ve Kış) yaşandığı geniş ve verimli arazilere sahiptir. Göz kamaştırıcı bir biyoçeşitlilik
sergilemektedir; örneğin üçte biri endemik olan 10 binden fazla bitki türü Anadolu toprakları üzerinde doğal
olarak yetişmektedir. Birçok tarla bitkisinin genetik kökeni (orijini) ve yayılma alanı olan Anadolu bitki ıslahı
için de önemli bir gen merkezidir. Üstelik Anadolu dünyada tarımın doğduğu ve geliştiği en az 10 bin yıllık
köklü bir ziraat geleneğine ve kültürüne sahiptir.

Tarla tarımının sorunları, büyük ölçüde Türk tarımın genel yapısal sorunları ile ilişkilidir: Tarım arazilerinin
aşırı küçük, dağınık ve çok parçalı oluşu, tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, düşük verimlilik ve karlılık,
üretimde girdi fiyatlarının yüksek oluşu, kuru tarım alanlarının geniş, sulu tarım alanlarının yetersiz oluşu,
kırsal nüfusun azalması ve yaşlanması, sulama, ilaçlama, gübreleme, tohumluk, depolama, nakliye ve pazarlama
ile örgütlenme gibi konularda yaşanan sıkıntılar tarla tarımının büyümesini ve gelişmesini engellemektedir.
Türkiye’de tarımla uğraşan yaklaşık 3 milyon ailenin (yaş ortalaması 55) eğitim düzeyinin düşük ve milli
gelirden çok az pay alması, tarla tarımına sermaye ve teknoloji kullanımını etkisiz kılmaktadır.
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TARLA TARIM SİSTEMLERİ

Tarla tarım sistemleri; ekolojik faktörler yönünden farklı bölgelerde uygulanması gerekli
toprak işleme, ekim, dikim, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat ve harman gibi teknik
işlemler bütünüdür. Tarla tarım sistemleri uygulamalarında en önemli faktör su varlığı, yağış
miktarı ve rejimidir. Yağış faktörü veya kuraklık indeksi gibi faktörlere göre yeryüzü; kurak,
yarı kurak, nemli ve çok nemli gibi iklim bölgelerine ayrılır. Bu yönüyle tarla tarım
sistemleri kuru tarım, sulu tarım ve nemli tarım olarak başlıca üç ana grupta
sınıflandırılır.

Tarım

sistemleri

Çok Kurak

(<250 mm)

Kurak

(250-500 mm)

Kurak-Nemli

(500-750 mm)

Nemli

(750-1250 mm)

Çok Nemli

(>1250 mm)

Sulu tarım Tek olanak Önemli tamamlayıcı Bazı bitkiler için gerekli Çoğunlukla gereksiz -

Kuru tarım - Bazı bitkiler için elverişli En başta bulunur Kurak zamanlarda -

Nemli tarım - - Bazı kesimlerde başlar En başta bulunur Tek olanak
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TARLA TARIM SİSTEMLERİ

Sulu Tarım: Yıllık yağış toplamı 750 mm’nin altında olan ve yağışların mevsimlere dağılışı düzensiz olan
kuru tarım bölgelerinde sulama yapılarak uygulanan tarım sistemidir. Sulu tarım alanlarında sulama
yaparak toprakta istenildiği kadar nem biriktirilebildiği için nadasa gerek kalmaz ve bu tip alanlarda her
yıl ürün alınır. Örneğin Orta Anadolu’nun kuru tarım alanlarında buğday ve arpa hakim iken sulu tarım
alanlarında şekerpancarı, patates, mısır, ayçiçeği, fasulye, yonca gibi tarla bitkileri münavebeli olarak
yetiştirilir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü sulu tarım alanlarında (örneğin Çukurova’da) kışlık ana
ürün buğday, kolza ve turfanda patates gibi ürünlerden sonra yazlık ikinci ürün mısır, soya, susam,
yerfıstığı ve hatta erkenci pamuk gibi bitkilerden birisi ekilerek yılda iki ürün kaldırılır.

Kuru Tarım: Yıllık yağış toplamı 500 mm’ye kadar olan ve yağışın mevsimlere dağılışı düzensiz olan
bölgelerde sulamasız yapılan tarım sistemidir. Bu sistem, yağışların bitkiler için yetersiz olduğu yerlerde
zorunlu olarak uygulanır. Kuru tarım sisteminde temel amaç; özel iklim koşulları altında atmosferden
gelen yağış sularını bitki yetiştirmede en etkili şekilde kullanmaktır. Kuru tarımın uygulandığı alanlar
Türkiye tarla alanlarının %75’ten fazlasını oluşturur ve buralarda yaygın olarak nadas uygulanır. Kuru
tarım alanlarında serin iklim tahılları (başta buğday ve arpa), serin mevsim bakliyatları (başta nohut ve
mercimek), kurağa dayanıklı bazı endüstri bitkileri (kolza, aspir, yağ keteni, ketencik, haşhaş, kimyon,
anason, kekik ve lavanta gibi) ile bazı yem bitkileri (fiğ, burçak, korunga gibi) yetiştirilir.

Nemli Tarım: Yıllık yağış miktarı 750 mm’nin üzerinde (özellikle de 1250 mm’nin üzerinde) olan,
yağışların mevsimlere dağılışı düzenli ve yıllık yağış miktarı yıllık buharlaşma miktarından fazla olan
bölgelerde uygulanan tarım sistemidir. Bu sistemde sulama yapılmaz; aksine suyun eksikliği değil,
fazlalığı sorundur. Böyle durumlarda suyun fazlasını topraktan uzaklaştırmak için toprak olabildiğince
derin işlenir ve drenaj kanalları açılır. Ülkemizde nemli tarıma en uygun bölge Doğu Karadeniz’dir. Bu
bölgede ekonomik olarak yetişebilen ürünler sınırlı olmakla birlikte, bölgenin iklim ve toprak yapısına
çay, fındık, mısır, patates, fasulye, kivi, karayemiş, kara lahana gibi daha çok tropik ve subtropik iklim
bitkileri iyi uyum sağlamıştır.
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Kuru tarım: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, kanola, aspir, keten,
ketencik, haşhaş, nohut, mercimek, kimyon, anason, kekik, lavanta, fiğ ve
korunga kuru tarım ürünlerindendir; doğal yağışlarla ekonomik bir üretim
yapılabilmektedir.

Sulu tarım: Pamuk, mısır, çeltik, şekerpancarı, patates, ayçiçeği, soya,
yerfıstığı, susam, fasulye ve yonca sulu tarım ürünlerindendir; bunlar yaz
mevsimi sıcak ve kurak geçen bölgelerde ancak sulanarak ekonomik bir
üretim yapılabilir.

Şekerpancarı, Türkiye’de planlı münavebeyi ve basınçlı sulama sistemlerini
Türk köylüsü ile tanıştıran stratejik bir üründür.

Nemli tarım: Çay, tipik bir nemli tarım ürünüdür; Doğu Karadeniz 
ikliminin düzenli yağış alan bölgelerinde sulanmadan yetişir. 



Dünyanın birçok bölgesi tarla bitkileri üretimine son derece elverişli olmakla birlikte, tarla bitkileri tarımını
kısıtlayan en önemli faktör su eksikliği veya nem yetersizliğidir. Türkiye’de tarım alanlarının yaklaşık %40’ı
yarı kurak alanlardan meydana gelir ve bu alanların büyük çoğunluğu Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde yer alır. Karadeniz Bölgesi ve bazı yüksek rakımlı bölgeler dışında kalan bölgelerin yıllık doğal
yağış miktarı 250-750 mm arasında değişir ve toplam yağışın da %80’e yakını sadece kış ve ilkbahar
mevsimlerinde düşer. Bu tip kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama yapılmadığı durumlarda kışlık tahıl
ağırlıklı kuru tarım sistemi zorunlu olarak uygulanır. Eğer kurak ve yarı kurak bölgelerde kuru tarım alanları
sulama olanağına kavuşturulabilirse tarla bitkileri üretim alanlarının genişleme potansiyeli çok fazladır. GAP,
DAP, DOKAP ve KOP gibi büyük sulama projeleri tamamlandıktan sonra tarla tarımında hem ürün çeşitliliği
artmış hem de verim ve kalite yükselmiş olacaktır.

TARLA TARIMINI KISITLAYAN EN ÖNEMLİ FAKTÖR: SU
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Türkiye’de karasal iklimin hüküm sürdüğü kuru
tarım bölgelerinde suyun eksikliği, tipik Karadeniz
ikliminin hüküm sürdüğü nemli tarım bölgelerinde
ise suyun fazlalığı sorundur. Çeltik, mısır, patates,
şekerpancarı, ayçiçeği ve fasulye gibi ılıman ve
karasal iklim bölgelerinde ancak sulanarak
yetiştirilebilen tarla bitkileri nemli tarımın yapıldığı
bölgelerde sulanmadan yetişebilir ise de hasat,
harman, kurutma ve depolama işlemleri sürekli
yağış ve yüksek nemden dolayı büyük sorun olur.
Örneğin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mısır bitkisi
sulanmadan yetişebildiği için çok fazla üretilir.
Ancak hasat edilen mısır koçanlarını kurutmak için
serenderlerden faydalanılır. Yine şekerpancarı bu
bölgede sulanmadan yüksek verim verirse de şeker
oranı düştüğünden üretimi yapılmaz. Aşırı nem ve
yağış ayçiçeğinde tozlaşmayı sağlayan arıların
çalışmasını engellediği gibi, hasat ve harman
işlemlerini güçleştirir. Üstelik aşırı nem nedeniyle
artan ve çeşitlenen hastalık etmeleri verim ve
kaliteyi önemli ölçüde düşürür. Örneğin buğday
aşırı nemli ve sıcak iklimlerde özellikle fungal ve
bakteriyal kökenli hastalıklardan (özellikle
Septoria) büyük zarar görür.

Rize’de mısır kurutulan bir serender

Dünyada tropikal iklimin hüküm sürdüğü sıcak ve
yağışlı Güney yarımkürede yoğun olarak nemli
tarım uygulanır; çeltik, kassava, muz, kivi, mango,
kahve, Hindistan cevizi, ananas, avokado,
karabiber, tarçın, zencefil, zerdeçal, karanfil,
vanilya, kahve gibi ürünler yetiştirilir. Ülkemizde
nemli tarıma en uygun bölge olan Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde ekonomik olarak yetişebilen ürünler
sınırlı olmakla birlikte, bölgenin iklim ve toprak
yapısına çay, fındık, kivi, karayemiş, kara lahana
gibi daha çok tropik ve subtropik iklim bitkileri
çok iyi uyum sağlamıştır.

SUYUN BAZEN EKSİKLİĞİ BAZEN DE FAZLALIĞI SORUN!
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ÇOK ÜRÜNLÜ ÜRETİM SİSTEMLERİ

Dünyada tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yaygın olarak yalın ekim (monokültür) sistemi (örneğin bir
tarlada uzun yıllar sadece buğday, sadece çeltik veya sadece pamuk yetiştirmek gibi) uygulanmakla
birlikte, farklı türlerden birbirlerini tamamlayan bitkilerin belirli bir plan içersinde sıralı veya karışık
olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı çok ürünlü üretim (polikültür) sistemleri de vardır. Çok ürünlü
üretim sistemi, en basit anlatımla, aynı tarla üzerinde iki ya da daha fazla ürünün çift üretim, karışık
ekim, araya ekim gibi farklı şekillerde bir arada yetiştirilmesidir. Çoklu üretim, özellikle aynı yıl
içerinde yıl boyu yağışların düzenli olarak düştüğü bölgelerde aynı tarla üzerinde neredeyse yılın 12
ayında kesintisiz üretim yapıldığı sistemleri de kapsar. Bu sistemde örneğin iki farklı kültür bitkisi aynı
yıl içerisinde aynı tarlada arka arkaya üretiliyorsa buna “çift üretim” adı verilir. Burada asıl amaç aynı
tarladan mümkün olduğunca azami ölçüde fayda sağlamaktır. Örneğin ülkemizde bilhassa Akdeniz
ikliminin hakim olduğu bölgelerimizde “ikinci ürün tarımı” çift üretim sistemine iyi bir örnektir.

Aylar → 10/11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/1
1

1. yıl Ana ürün (buğday, arpa, yulaf, kolza, vb) İkinci ürün (soya, susam, yerfıstığı, vb)

2. yıl Ara ürün (turfanda patates, fiğ, vb) Ana ürün (Pamuk)

3. yıl Ana ürün (buğday, kolza, vb) İkinci ürün (mısır, soya, yerfıstığı, vb)

Türkiye’de Çukurova bölgesinde uygulanabilecek bir çoklu üretim modeli: Buğday (Kasım-Mayıs) -
Mısır (Haziran-Eylül) – Turfanda patates (Aralık-Mart) – Pamuk (Nisan-Ekim) şeklinde aynı tarladan
iki yılda dört ürün kaldırılabilmektedir.
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Aynı tarla üzerinde ardışık olarak bir sıra
mısır - bir sıra fasulye ekmek veya aynı tarla
üzerinde arpa ve fiğ tohumlarını ekimden
önce karıştırarak ekmek karışık ekime,
turunçgil ağaçlarının arasına bakla veya
bezleye ekmek araya ekime örnek olarak
gösterilebilir. Bu tip üretim sistemlerinde
önemli olan araya veya karışık olarak
ekilecek ürünlerin birbirlerini destekleyici
olmasıdır. Örneğin mısır arasına ekilen
fasulye mısır için, arpa ile karışık olarak
ekilen fiğ ise arpa için iyi birer doğal azot
kaynağıdır. Yine mısır ve arpa bitkileri
birlikte yetiştirildikleri fasulye ve fiğ için iyi
birer doğal tırmanma ve sarılma
direkleridir. Dünyanın farklı iklim
bölgelerinde farklı uygulanan çok ürünlü
üretim sistemleri vardır. Örneğin ABD’de
buğday ve soya, Afrika’da mısır ve fasulye,
Hindistan’da sorgum ve yerfıstığı,
Avusturya’da kılçıksız brom ve üçgül
bitkileri araya veya karışık ekim
sistemlerinde yaygın olarak birlikte
kullanılırlar.

ARAYA VEYA KARIŞIK EKİM SİSTEMLERİ

Mısır + Fasulye karışık ekim yöntemi 

Buğday  + Soya karışık ekim yöntemi 
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EKİM NÖBETİ (MÜNAVEBE)

Ekim nöbeti (münavebe), çoklu üretim sistemlerinin farklı
bir uygulama sahasıdır. Ekim nöbeti; aynı tarım alanı
üzerinde farklı türlerden kültür bitkilerini rotasyona sokarak
düzenli aralıklarla arka arkaya yetiştirilmesidir (örneğin
buğdaydan sonra ayçiçeği, ayçiçeğinden sonra soya, soyadan
sonra şekerpancarı yetiştirilmesi gibi).

Bir bölgede gözlenen ürün çeşitliliği (tarla
alanlarının farklı renklerde görünmesi), bu bölgede
münavebe uygulandığını ispatlamaz. Münavebe,
aynı tarlada farklı türlerden kültür bitkilerinin
düzenli aralıklarla arka arkaya yetiştirilmesidir.

Ekim nöbetinden beklenen faydalar: (1) yabancı otlar, hastalık
ve zararlılarla mücadele etmek, (2) toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik yapısını iyileştirmek, (3) toprağın çeşitli katmanlarından
azami ölçüde faydalanmak, (4) erozyonu önlemek ve (5) toprak
verimliliğini korumaktır. Örneğin monokültür patates
yetiştiriciliği yapılan alanlarda patates uyuzu (Actynomyces
scables) çok büyük verim kayıplarına yol açarken, patates ile
şekerpancarı münavebeye sokulduğunda bu hastalık daha kolay
kontrol altında tutulabilmektedir. Bu nedenle pancardan önce
patates ve pancardan sonra buğday yaygın bir münavebe
uygulamasıdır.

Bir bölgede uygulanacak ekim nöbeti sistemine birçok faktör etki
eder; (1) iklim koşulları ve toprak yapısı, (2) sulama olanakları,
(3) yetiştirilebilecek bitki türleri, (4) yabancı ot, hastalık ve
zararlıların yayılma durumu, (5) ulaşım, depolama ve pazarlama
olanaklarıdır. Her bir bölgeye veya yöreye özgün, toprak ve ürün
verimliliğini artıran ve ekonomik bir gelir sağlayan ekim nöbeti
uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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Yıllık yağış miktarı 400 mm’nin altında olan ve yağışların yoğun
olarak kış ve ilkbahar aylarında düştüğü Orta Anadolu, Geçit
Bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi kurak ve yarı kurak
bölgelerimizde her yıl 3.7 milyon hektar büyüklüğünde bir alan
nadasa bırakılmaktadır. Bu bölgelerde üst üste her yıl buğday ve
arpa gibi tahıl yetiştiriciliği çoğu zaman yağış eksikliği nedeni ile
mümkün olmaz; araya nadas sokularak iyi bir çıkış için toprakta
nem biriktirilmeye çalışılır. Böylece tahıl hasadının yapıldığı yaz
aylarından itibaren tarla neredeyse 15 ay süreyle nadasa bırakılır
ve buna müteakip güz mevsiminde yeniden tahıl ekimi yapılır.

Türkiye’de nadas uygulanan bölgeler

Orta ve Güneydoğu Anadolu koşullarında
120 cm toprak derinliğine sahip
topraklarda 400 mm yağışa kadar nadas
uygulaması ile daha fazla verim
alınabilmekte, her yıl ekim yapma olanağı
ise 400 mm'nin üzerinde yıllık yağış alan
yörelerde başlamaktadır. Toprak derinliği
90 cm'den daha az olan topraklarda
transpirasyon ve kılcal hareket sonucu
oluşan evaporasyon ile su muhafazası çok
güç olduğundan, bu tip alanlarda her yıl
üst üste tahıl üretmek veya nadas yılında
su tüketimi fazla olmayan nohut,
mercimek, aspir, kimyon, yağlık keten gibi
bitkileri yetiştirmek daha karlı
olabilmektedir.

NADAS NEDİR VE NİÇİN UYGULANIR?

Nadas, tarla toprağının işlenerek belirli bir süre boş
bırakılmasıdır. Kuru tarımın yapıldığı kurak ve yarı kurak
bölgelerde toprağa düşen yıllık yağışların her yıl ürün kaldırmaya
yeterli olmadığı durumlarda tarla bir yıl nadasa bırakılarak
üretime ara verilir. Asıl amaç, nadas yılında düşen yağış
sularından bir kısmını toprakta biriktirmek ve ertesi yıl kültür
bitkilerine yarayışlı olacak su miktarını artırmaktır. Yapılma
zamanına ve şekline göre nadasın güz nadası, yarım nadas, tam
nadas, kara nadas ve anızlı nadas gibi çeşitleri vardır.
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Nadas yılında toprak işlemenin temel amacı; kısıtlı olan
suyu en azami ölçüde toprakta tutmak, en azından ekim
yatağında çimlenmeyi garanti altına alacak kadar bir nem
bulundurmaktır. Bilhassa toprak işleme yöntemi ve
zamanı, toprakta su muhafazası üzerine büyük etki eder.
Örneğin kara nadas yerine anızlı nadas veya minimum
toprak işlemesi yaparak toprak ve su muhafazası daha iyi
sağlanabilir. Nadasa bırakılmış tarlanın toprağı zorunlu
haller dışında işlenmemeli, tarla toprağı devirerek değil
alttan yırtarak işlenmeli, ilk toprak işleme erken
ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılmalı ve toprak
yüzeyi mümkünse malçlı (örneğin anız artığı ile)
bırakılmalıdır.

Nadasa bırakılmış tarlada yağış suları en
iyi şekilde muhafaza edilmelidir. Bunun
için toprak işleme ve yabancı ot kontrolü
düzenli olarak zamanında ve tekniğine
uygun olarak yapılmalıdır. Ancak nadas
yılında tarlaya düşen toplam yağışın
ekime kadar ancak %20'si toprakta
tutulabilmektedir (örneğin 500 mm
yağışın ancak 100 mm kadarı toprakta
kalmaktadır). Yine de tutulan bu su çoğu
zaman iyi bir çıkışa olanak sağlamaktadır.

NADAS ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN…

Nadasa bırakılan tarla pullukla devirerek değil, alttan yırtarak 
işlenmelidir. 

Tarla toprağı kaymak bağlamamış ve yabancı otlar zarar
verecek boyutta çıkmamış ise ikileme ve üçleme gibi sürümler
zorunlu kalınmadıkça yapılmamalıdır. Çünkü her toprak
işlemede, toprak sürekli havalandığı ve aşırı ufalandığı için
buharlaşma yoluyla su kayıpları artmaktadır. Nadas uygulanan
kuru tarım bölgeleri için mümkünse tohumu ve gübreyi ayrı
bantlara düşüren, ekici ayaklar arasında baskı tekerlekleri
bulunan ve bu şekilde arkvari ekim yapabilen ekim makineleri
(mibzerler) ile ekim yapılmalıdır. Bu şekilde hem tohumun
düştüğü ekim şeridinin üzeri iyice bastırılmış, hem de oluşan
arklara daha fazla yağmur ve kar suyu biriktirilmiş olur.
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Anız yakmak bir çevre felaketidir. Özellikle nadasa
bırakılacak tarlalarda anızı yakmanın hiçbir gereği
yoktur. Çünkü bir sonraki ekime kadar geçen yaklaşık
15 aylık sürede anız sapları zaten kendiliğinden
çürüyerek toprağa karışmaktadır. Çevre Bakanlığı’nın
anız yakmaya ilişkin Çevre Yasası hükümlerine göre;
anız yakmanın ağır cezaları vardır: hatta anız yakma
fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
meskun mahallerde işlenmesi durumunda cezanın 5
kat arttırılacağı beyan edilmiştir.

ANIZ NEDİR VE NEDEN YAKILMAMALIDIR?

Tahılların biçerdöver ile hasat edildikten sonra toprak
yüzeyinde kalan dikili saplarına anız denir. Ülkemizde
maalesef anızlar çoğu zaman yakılır. Oysa organik
maddesi çok düşük ve erozyona çok açık olan tarla
topraklarında anız yakılmamalı, bilakis sürülerek veya
parçalanarak toprağa yeniden kazandırılmalıdır.
Çiftçilerin anız yakma gerekçeleri; toprağı pullukla
daha kolay işlemek, ekim makinesini daha kolay
çalıştırmak, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla
mücadele etmektir. Oysa hasat sonrası tarla yüzeyinde
kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutmakta ve
meyilli arazilerde su ve rüzgâr erozyonuna engel
olmaktadır.
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Çiftçinin anızla ilgili en önemli sorunu toprakta
çürüme süresinin uzun olmasıdır. Anız saplarının
çürüme süresi üzerine etki eden en önemli faktörler
toprağın nem içeriği ve sıcaklığı ile anızın
karbon/azot (C/N) katsayısıdır. Toprağın nem oranı
ve sıcaklığı ne kadar yüksek, C/N katsayısı ne kadar
düşük ise (20 civarında) anızın parçalanma veya
çürümesi de o kadar hızlı olur. Ancak tahıl
anızlarında C/N katsayısı genelde 80’den fazladır. Bu
katsayı anız üstüne azotlu gübreleme yapılarak
düşürülebilir. Her 100 kg anız için 1 kg inorganik
azot vererek C/N katsayısı 40’ın altına indirilebilir.

ANIZ YAKMAK YERİNE DİREKT ANIZA EKİM

Anız yakmak yerine, anıza direkt ekim yapmak mümkündür.
Yukarıdaki resimde buğday anızına direkt (toprak işlemeden)
ekimi ve aşağıdaki resimlerde anız sapları arasından çıkış
yapmış mısır ve pamuk bitkileri görülüyor.

Ülkemiz topraklarının %75'inde organik madde
miktarı %2'nin altındadır. Bu, yıllarca uygulana
gelen monokültür tarım ve bitkilerin hasat sonrası
tarlada bırakılan ve ‘anız’ olarak tanımlanan
artıkların yakılmasının bir sonucudur.

Çiftçilerimizin anız yakmalarındaki birinci neden,
tarla bir sonraki ekim sezonuna hazırlanırken
toprak üzerinde kalan fazla anızın pullukla toprak
işlemeyi zorlaştırmasıdır. Anız yakmak yerine bir
seçenek de direkt anıza ekim yapmaktır. Bu amaçla
geliştirilmiş özel ekim makineleri vardır.
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Toprak işleme, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesine
ortam hazırlamak ve topraktaki fiziksel, kimyasal ve
biyolojik olayları hızlandırmak için değişik alet ve
ekipmanlarla toprağın devrilmesi, yırtılması,
karıştırılması, kabartılması ve alt-üst edilmesidir. Toprak
işlemenin temel amacı; kültür bitkileri için iyi bir tohum
yatağı ve yetiştirilecek bitkilere elverişli bir ortam
hazırlamaktır. Başka bir deyişle, toprakta bulunan biyotik
ve abiyotik bitki büyüme faktörlerini optimum seviyeye
getirmektir. Zamanında ve tekniğine uygun bir toprak
işleme sayesinde ayrıca toprakta daha fazla nem
biriktirilir, toprak geçirgenliği artırılır, su ve rüzgar
erozyonu kısmen önlenir, yabancı otlar toprağa gömülür.

TOPRAK İŞLEME

Pulluk ile ilk toprak işleme (anız bozma)

Rotavatör ile toprak işleme (ikileme)

Toprak işleme alet ve ekipmanları ile toprak işleme
yöntemleri kuru, sulu ve nemli ziraat sistemlerine göre
önemli farklılıklar gösterir. Genel olarak kuru tarım
sistemlerinde toprakta suyu azami ölçüde korumayı
(örneğin alttan yırtarak), sulu tarımda toprak
geçirgenliğini artırmayı ve nemli tarımda ise topraktan
fazla suyu uzaklaştırmayı sağlayacak toprak işleme
(örneğin devirerek) yöntemlerine öncelik verilmelidir. Her
tarım sistemine özgü tasarlanmış toprak işleme alet ve
ekipmanları varsa da, genel olarak pulluk ile ilk toprak
işleme, kültüvatör, rotavatör, freze, tırmık gibi aletlerle de
iklime ve gerekli ise üçleme yapılır.
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Soklu pulluk

Diskli tırmık (Diskaro)

Kültüvatör

TARLA TARIMINDA KULLANILAN TOPRAK İŞLEME 
ALETLERİ
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Toprak işleme teknikleri ve kullanılan aletler:

1. Tarla toprağının şeritler halinde kesilerek devrilmesi 
(kulaklı ve diskli pulluklar )

2. Tarla toprağının devirmeden kabartılması veya 
karıştırılması (kültüvatör, diskli, yaylı ve döner tırmıklar, 
çapalar, çizeller ve dipkazanlar)

3. Tarla toprağının karıştırılarak işlenmesi (rotavatör, mikser, 
rototiller veya frezeler)

4. Tarla toprağının bastırılması (sürgü, tapan ve merdaneler)

Toprak işlemenin faydaları:

1. İyi bir tohum yatağı hazırlanır.
2. Toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri iyileşir.
3. Toprağın organik madde miktarı artar.
4. Kapilarite kırılarak buharlaşma yoluyla su kaybı azalır.
5. Toprak gevşeyerek köklerin derine inmesi kolaylaşır.
6. Hastalık ve zararlılarla mücadeleye yardımcı olur.
7. Yabancı otlar yok edilir veya yoğunlukları azalır. 

Diskli pulluk

Çizel veya dip kazan

Rotavatör

Merdane



Azaltılmış (en az) toprak işleme yöntemleri, 20. yüzyılın
ortalarından itibaren yaygınlaşmaya başlamış, örneğin kuru
tarım alanlarında anıza veya sırta doğrudan ekim yapabilen
aletler kullanılmaya başlamıştır. En az (minimum) toprak
işleme yöntemleri uygulanarak; (1) toprak nemi korunmuş
olur, (2) işgücünden, zamandan, yakıttan tasarruf sağlanır, (3)
toprak sıkışmasının önüne geçilir, (4) anız yakılmadığı için
toprağa organik madde kazandırılmış olur.

AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEME

Doğrudan anıza ekim makineleri

Azaltılmış toprak işlemede karşılaşılan en önemli sorun yeteri
kadar yabancı otlarla mücadele edilememesidir. Ancak son
yıllarda azaltılmış toprak işleme sistemlerinde total etkili
herbisitler (Paraquat, Atrazine, Linuron ve Metribuzin ve etken
maddesi Glyphosate olan RoundUp gibi) yardımıyla yabancı
otlar etkili şekilde kontrol altında tutulabilmektedir. Özellikle
transgenik bitkilerin (soya, mısır, pamuk ve kanola gibi)
yetiştirildiği tarım alanlarında yabancı ot mücadelesinde total
herbisit kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Azaltılmış toprak işlemede, pullukla sürülmüş toprağa ikileme
ve üçleme yapılmadan doğrudan ekim yapılabileceği gibi hiç
toprak işleme yapılmaksızın özel ekim makineleri ile anıza
doğrudan (direkt) ekim de yapılabilmektedir. Azaltılmış toprak
işleme, hafif yapılı ve tınlı topraklar üzerinde en iyi sonuç
vermektedir.
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Tarla bitkileri

Üretim materyali Ekim zamanı

(aylar)

Yetişme süresi

(ay veya yıl)

Ekim sıklığı

(sıra arası x sıra 

üzeri) (cm)

Ekim derinliği

(cm)

Tohumluk 

miktarı

(kg/da)

Buğday/Arpa/Yulaf/Çavdar Tohum Eylül-Kasım Tek yıllık (8-9 ay) 18 x - 4-6 20-25

Mısır Tohum (Hibrid) Nisan-Haziran Tek yıllık (3-5 ay) 70 x 25 4-8 1.5-3

Çeltik Tohum/Fide Nisan-Mayıs Tek yıllık (3-5 ay) Ekim/Dikim 3-6 15-20

Mercimek Tohum Ekim-Mart Tek yıllık (3-4 ay) 15-20 x 5 4-5 9

Nohut Tohum Mart-Nisan Tek yıllık (3-4 ay) 20-30 x 5 5-8 12-14

Fasulye Tohum Nisan-Mayıs Tek yıllık (3-4 ay) 40-50 x 10-15 5-8 10-12

Ayçiçeği Tohum (Hibrid) Mart-Nisan Tek yıllık (4-5 ay) 70 x 30 3-5 0.5-1.5

Soya Tohum Nisan-Haziran Tek yıllık (3-4 ay) 60-70 x 5 3-5 6-8

Kolza (Kanola) Tohum Eylül-Mart Tek yıllık (4-9 ay) 20-45 x 10 1.5-3 0.5-1

Yerfıstığı Tohum Nisan-Haziran Tek yıllık (4-6 ay) 70 x 25 4-8 7-8

Susam Tohum Nisan-Haziran Tek yıllık (3-4 ay) 60-70 x 10 2-3 0.5-1.5

Aspir Tohum Mart-Nisan Tek yıllık (4-5 ay) 20-30 x 10 3-5 3-5

Pamuk Tohum Nisan-Mayıs Tek yıllık (5-6 ay) 70 x 20 2.5-4 2-4

Patates Yumru (Hibrid) Mart-Nisan Tek yıllık (4-5 ay) 70 x 30 8-12 150-250

Şekerpancarı Tohum (Hibrid) Nisan-Mayıs Tek yıllık (5-7 ay) 45 x 25 3-5 0.5

Haşhaş Tohum Ekim-Kasım Tek yıllık (8-9 ay) 25-50 x 5 1-2 0.5

Kimyon ve Anason Tohum Mart-Nisan Tek yıllık (3-4 ay) 15-20 x 5 2-3 1-1.5

Adi fiğ Tohum Ekim-Mart Tek yıllık (3-4 ay) 15-20 x - 4-5 8-12

Yonca Tohum Mart-Nisan Çok yıllık (>7 yıl) 20-60 x - 2-2.5 2-3

Korunga Tohum Mart-Nisan Çok yıllık (>2 yıl) 20-40 x - 3-4 10-15

Çayır üçgülü Tohum Mart-Nisan Çok yıllık (>4 yıl) 20-30 x - 1-2 1.5-2

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
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Üretim materyali tohum olan buğday, arpa,
yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, mısır, darılar,
nohut, mercimek, fasulye, bezelye, börülce,
bakla, ayçiçeği, soya, kolza, yerfıstığı, susam,
aspir, pamuk, keten, kenevir, şekerpancarı,
haşhaş, anason, kimyon, yonca, korunga, fiğ gibi
tarla bitkileri ekilir. Üretim materyali fide
(tütün ve kekik gibi), fidan (yağ gülü ve şerbetçi
otu gibi), yumru (patates ve salep gibi), soğan
(safran ve kardelen gibi), rizom (kökboya ve
meyan gibi), stolon (nane ve çim bitkileri gibi)
ve çelik (lavanta ve biberiye gibi) olan tarla
bitkileri ise dikilir.

EKİM VE DİKİM

Buğday (tohum) ekimi

Patates (yumru) dikimi 

Ekim; tohumun toprağa belirli bir zamanda,
belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli
bir miktarda gömülmesidir. Dikim ise yumru,
soğan, rizom, stolon, çelik, fide ve fidan gibi
üretim materyallerinin toprağa belirli bir
zamanda, belirli bir derinlikte ve belirli bir
sıklıkta dikilmesidir.

Bazı tarla bitkileri vardır ki bunlar kullanılan
üretim materyaline bağlı olarak hem ekilir hem
de dikilir. Örneğin çeltik tohumları suda
şişirildikten sonra doğrudan tavalara serpme
veya mibzerle ekilebileceği gibi, tohumundan
elde edilen fideler tavalara elle veya dikim
makinesi ile de dikilebilir.
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Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde ekim yöntemleri; (1) serpme,
(2) ocakvari ve (3) sıraya olmak üzere başlıca üç farklı şekilde
sınıflandırılır. Serpme ekim daha çok küçük ve eğimli
arazilerde ekim makinesinin çalışamadığı koşullarda uygulanır.
Ocakvari ekim daha çok patates, yerelması, safran ve salep
gibi yumru veya soğanlarıyla üretilen bitkilerin dikiminde ve
bazı endüstri bitkilerinin ekiminde uygulanır.

EKİM VE EKİM YÖNTEMLERİ

Elle serpme ekim

Mibzerle sıraya ekim

İyi bir ekim makinesi; (1) sıra üzeri ve sıra arası mesafeyi, (2)
ekim derinliğini, (3) tohumluk ve gübre miktarını
ayarlayabilmelidir. Kullanılan mibzerin ekici ayaklarının
arkasında tohumun üzerindeki toprağı bastıran baskı
tekerleklerinin olması, hem tohumların toprakla iyice
sıkışması hem de genç sürgünlerin soğuktan korunmasını
sağlayan oluklar oluşması bakımından çok önemlidir. Ekim
makinelerinin iyi çalışabilmesi için tarlanın iyi tesviye edilmiş
ve tohum yatağının iyi hazırlanmış olması gerekir.

Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde en uygun ekim yöntemi sıraya
ekimdir. Bitkilerin sıraya ekilmesi; (1) bakım işlerini
kolaylaştırır, (2) bitkilerin su, besin maddesi ve ışıktan eşit
faydalanmasına yardımcı olur, (3) çapalama, gübreleme,
ilaçlama gibi bakım işlerinin ve hasadın makine ile yapılmasını
sağlar. Sıraya ekimde; düz mibzer, baskılı mibzer, kombine
mibzer ve pnömatik mibzer gibi farklı ekim makineleri
kullanılır.
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Ekim makinelerinin ekici ayaklar (alttan yaylı, balta veya
diskli) arasındaki mesafe, bitki tür ve çeşidi ile bakım
işlemlerine bağlı olarak ayarlanabilir olmalıdır. Örneğin
kışlık tahıl ekiminde ekici ayaklar arası mesafe 15-20 cm
iken, ayçiçeği, pamuk, şekerpancarı, soya, yerfıstığı gibi
ürünlerin ekiminde ekici ayaklar arası mesafe 60-70
cm'dir. Günümüzde her türlü tohumu ekebilen klasik
ekim makinelerinden pnomatik ekim makinelerine kadar
geniş bir zenginlik söz konusudur.

EKİM MAKİNELERİ

Klasik düz mibzer

Pnömatik (havalı) mibzer

Pnömatik (havalı) mibzerler; üç nokta askı sistemi ile
traktöre bağlanan, tohumu ve gübreyi istenen miktar ve
derinlikte toprağa bırakabilen hassas ekim makineleridir.
Mısır, ayçiçeği, soya, yerfıstığı, şekerpancarı ve pamuk
gibi geniş sıra aralığı isteyen tohumlukların ekiminde
pnömatik ekim makineleri başarılı olarak
kullanılmaktadır. Sıra üzerlerine tohumlar istenilen
mesafede tek tek ekildiğinden seyreltme işçiliğini
ortadan kaldırmakta, ayrıca tohumluk miktarından
büyük tasarruf sağlamaktadır.
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Her bir tarla bitkisinin tür ve çeşidine, yetiştirildiği bölgenin iklim
özelliklerine bağlı olarak ideal bir ekim/dikim zamanı vardır. Tarla bitkileri
genel olarak yazlık ve kışlık olarak yetiştirilen kültür bitkileridir. Soğuğa
dayanıklı olan, vernalizasyon (üşüme) ihtiyacı olan ve genellikle uzun gün
bitkileri olan tarla bitkileri kışlık olarak güz mevsiminde, soğuğa hassas olan,
vernalizasyon ihtiyacı olmayan ve genellikle kısa gün veya nötr gün bitkileri
olan tarla bitkileri ise yazlık olarak ilkbaharda (bazen ikinci ürün olarak yaz
başında) ekilirler. Örneğin buğday ve arpa gibi serin iklim tahılları kışlık
olarak güzden, mısır ve çeltik gibi sıcak iklim tahılları yazlık olarak yazlık
olarak ilkbaharda ekimi yapılır. Ancak aynı türün biyolojik kışlık veya
biyolojik yazlık çeşitleri olabilir. Örneğin kolza (kanola) bitkisinin hem
biyolojik kışlık hem de biyolojik yazlık çeşitleri vardır; biyolojik kışlık olanlar
güz mevsiminde ekilirken, biyolojik yazlık olanlar erken ilkbaharda ekilir.

EKİM ZAMANI

Kış soğuna dayanmaları için
buğday kardeşlenme evresinde
(yukarıda) ve kolzayı rozet
devresinde (aşağıda) sokacak bir
zamanda ekim yapılmalıdır.

Ekim zamanını belirleyen en önemli kriterlerden birisi de tohumun minimum
çimlenme sıcaklığıdır. Ekim sırasında tohum yatağındaki toprak sıcaklığı
minimum çimlenme sıcaklığının üzerinde olmalıdır. Örneğin minimum
çimlenme sıcaklığı serin iklim tahıllarında 1-4 oC iken, sıcak iklim tahıllarında
8-12 oC’dir. Eğer serin iklim tahılı toprak sıcaklığının 5-8 oC olduğu güz
mevsiminde ekilirse kök gelişmesi daha hızlı, kök tacı da daha derinde olur;
böylece soğuğa ve kurağa karşı daha iyi dayanır. Pamuk, fasulye, yerfıstığı,
soya ve susam gibi yazlık yetiştirilen bitkiler toprak sıcaklığı 13-15 oC’yi
aştığında ekilirlerse daha hızlı ve homojen çıkış yaparlar. İster kışlık olsun
isterse yazlık, bir tarla bitkisi ideal ekim zamanından daha erken veya daha
geç ekildiğinde verimi ve kalitesi düşer.
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Kışlık olarak güz mevsiminde ekilen tarla bitkileri kardeşlenme veya rozetleşme evrelerinde kış
mevsimini geçirip, sapa kalkma, tomurcuklanma ve çiçeklenme evrelerini ilkbahar mevsiminde
sürdürürler ve nihayet yaz mevsiminde olgunlaşarak hasat edilirler. Örneğin serin iklim tahılları ile
kolza (kanola) ve haşhaş gibi kışlık bitkiler güz mevsiminde ekilirler ve en geç yaz ortasına kadar
hasat edilirler. Kışı çok sert ve uzun geçen Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde, kışlık tahıllar soğuk
zararına karşı Aralık ayının ilk yarısında ekilirler (dondurma ekim). Bu uygulamada, ekilen
tohumlar çıkış yapamadan kışı geçirirler ve ancak sert kış soğukları geçtikten sonra çıkış yaparak
büyümelerine devam ederler. Van yöresinde tir ekiminde uygulanan tir mibzeriyle ekim yapılmakta
ve bu uygulamada ekimler 15 Ağustos-15 Eylül arasında yapılmaktadır.

EKİM ZAMANI

Yazlık olarak ekilen tarla bitkileri ana ürün olarak yetiştirileceklerse ilkbahar mevsiminde ekilirler
ve yaz mevsiminde veya en geç güz mevsimi başında hasat edilirler. Eğer ikinci ürün olarak
yetiştirileceklerse kendisinden önce yetiştirilen bitki hasat edilir edilmez yaz mevsimi başında
ekilirler ve güz mevsiminde hasat edilirler. Örneğin yazlık yetiştirilen şekerpancarı, pamuk, patates,
ayçiçeği, aspir, soya, yerfıstığı, susam, mısır, çeltik, darılar, nohut, fasulye, börülce ile yonca ve korunga
gibi bitkiler ilkbahar geç donları geçtikten sonra Mart-Mayıs aylarında ekilirler. Mısır, sorgum, soya,
yerfıstığı ve susam gibi ayna zamanda ikinci ürün olarak da yetiştirilebilen tarla bitkileri ise ön bitki
(kışlık tahıllar, turfanda patates, kolza gibi) hasat edildikten hemen sonra genellikle Haziran ayında,
en geç Temmuz ortasına kadar ekilirler.

Özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde, diğer bölgelerde ancak yazlık olarak
yetiştirilebilen bazı ürünler kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. Örneğin Akdeniz ikliminin etkili
olduğu bölgelerde patates, bezelye ve bakla gibi ürünler turfanda olarak kışlık yetiştirilebilmektedir.
Yine diğer bölgelerde ancak yazlık olarak yetiştirilen aspir, keten, nohut ve mercimek gibi bitkiler
Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. Örneğin aspir bitkisi iç
bölgelerde yazlık olarak yetiştirildiğinde ortalama 100 kg/da verim verirken, Akdeniz iklim
bölgelerinde kışlık olarak yetiştirildiğinde 3-4 kat daha yüksek verim vermektedir.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Ey Ek Ka Ar Oc Şu Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ey Ek

Buğday, Arpa, Yulaf ve Çavdar

Mısır, Sorgum ve Çeltik

Mercimek ve Nohut

Fasulye ve Börülce

Kolza/Kanola ve Haşhaş

Ayçiçeği ve Aspir

Ana ürün 
(Soya,Susam,Yerfıstığı,Mısır)

İkinci ürün
(Soya,Susam,Yerfıstığı,Mısır)

Pamuk ve Şekerpancarı

Patates (Normal sezonluk)

Patates (Turfanda üretim)

Tütün, anason, kimyon, vb.

Yem Bitkileri (Tek yıllık ve yazlık)

YETİŞTİRME SEZONU TAKVİMİ (EKİM-HASAT)
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Genel olarak hafif bünyeli kumlu
topraklarda biraz daha derine,
ağır yapılı killi topraklarda biraz
daha yüzeye ekim yapılır. Yine
nemli topraklarda kuru
topraklara göre biraz daha
derine ekim yapılır. Genel olarak
tahıllar 4-6 cm, baklagiller 3-8
cm, şekerpancarı, ayçiçeği, soya
ve aspir 3-5 cm, kolza, susam,
kimyon ve anason 2-3 cm,
haşhaş ve tütün 1-2 cm, pamuk
2.5-4 cm, yerfıstığı 4-8 cm,
yonca 2-2.5 cm, fiğ ve korunga
3-4 cm ekim derinliği verilerek
ekilir. Patates yumruları için
dikim derinliği ortalama 8-12
cm’dir.

EKİM DERİNLİĞİ

Her bir tarla bitkisi için ideal bir ekim derinliği vardır; daha yüzlek veya
daha derine yapılan ekimlerde önemli çıkış sorunları yaşanır. Gereğinden
daha derine düşen tohumların çim kınları toprak yüzeyine ulaşamadan
kuruyabilmekte (sarı kıvrım), gereğinden daha yüzlek ekimlerde ise
alatava yakalanma riski artmaktadır. Alatav, kuruya düşen tohumun
üzerine ancak çimlenecek kadar yağmur düşmesi ve sonra uzun süre
yağışların kesilmesiyle çimlenen tohumun kuruması olayıdır.

Ekim derinliği, bir tohumun çimlenip toprak yüzeyine sürebileceği en
ideal derinliği ifade eder. Ekim derinliği üzerine tür ve çeşit, tohum iriliği,
toprak yapısı ve tekstürü, ekim metodu gibi faktörler etki eder. Tohum
irileştikçe ekim derinliği artar, küçüldükçe azalır. Örneğin bakla ve fasulye
gibi çok iri taneli tohumlar 8-10 cm gibi derin, tütün ve haşhaş gibi çok
küçük taneli tohumlar 1-2 cm gibi yüzlek ekilirler. Tohumun iri olması
hem çimlenme oranını ve sürme gücünü artırır, hem de daha derine ekme
olanağı verir.
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Tarla bitkileri, optimal düzeyde büyüme ve gelişme
gösterebilecekleri (maksimum fotosentez yapabilecekleri) bir toprak
alanı isterler. Bu şekilde ışıktan, havadan, sudan ve topraktan en iyi
şekilde yararlanmaya çalışırlar. Ekim sıklığı üzerine; (1) bitki tür ve
çeşidi, (2) büyüme ve gelişme habitusu, (3) iklim ve toprak koşulları
ve (4) ekim zamanı ve yöntemi gibi birçok faktör etki eder. Bir kural
olmamakla birlikte; (1) yatık büyüyenler dik büyüyenlere göre daha
seyrek, (2) dar habitus oluşturanlar geniş habitus oluşturanlara göre
daha sık, (3) sulu ve nemli koşullarda yetişenler kuru tarım
koşullarda yetişenlere göre daha seyrek, (4) geç ekilenler erken
ekilenlere göre daha sık ekilirler.

EKİM SIKLIĞI

Buğday (18 cm x 1-5 cm)

Şekerpancarı (45 cm x 25 cm)

Mısır (70 cm x 25 cm)

Sıcak iklim tahılları ve endüstri bitkileri gibi çoğunlukla çapalanan
ve sulanan bitkiler daha seyrek, serin iklim tahılları ve serin mevsim
yemeklik baklagiller gibi çoğunlukla sulanmadan yetiştirilen bitkiler
daha sık ekilirler. Örneğin buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi serin
iklim tahılları 18 cm sıra arası verilerek ekilirken, mısır, ayçiçeği,
soya, yerfıstığı, susam, pamuk ve patates gibi endüstri bitkileri 70 cm
sıra arası verilerek ekilirler. Özellikle sulama, gübreleme ve ilaçlama
gibi uygulamaların yoğun olarak yapıldığı endüstri bitkilerinde
sıraya ekim yapılır ve sıralar tarım alet ve makinelerinin rahat ve
etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde aralı tutulur (örneğin
bitkilerin çiğnenerek zarar görmemesi için sıra arası mesafe traktör
arka lastik genişliğinden daha geniş tutulur). Otu ve silajı için
yetiştirilen yem bitkileri tohumu için yetiştirilen yem bitkilerine
göre daha sık ekilirler.
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Tohumluk miktarı, 1 dekar alana ekilen veya dikilen tohumluk miktarıdır ve
kg/da olarak ifade edilir. Tohumluk miktarını ekim sıklığı, tohum ağırlığı,
tohumluk safiyeti ve biyolojik değeri belirler.

Bitki çiçeklerinin dişi organının tozlanma ve döllenmesinden sonra meydana
gelen, embiriyosu ve yedek besin deposu bulunan generatif üreme organına
tohum, bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan tohum dediğimiz generatif organları
ile, çelik, yumru, soğan, rizom, stolon gibi vejetatif organların tümüne birden
tohumluk denir.

TOHUMLUK MİKTARI

Soru: 1000 tane ağırlığı 40 gram, safiyeti %90 ve biyolojik değeri %95 olan bir
buğday tohumluğu m2’ye 500 adet tohum düşecek şekilde mibzerle ekilecektir. Bu
durumda 1 da alana kaç kg tohumluk atılması tavsiye edilir?

Çözüm: Tohumluk miktarı = 500 x 40 x10 / 90 x 95 = 23.4 kg/da

Sıraya ekimde birim alanda olması gereken optimum bitki sayısı ekim sıra arası ve
sıra üzeri mesafe üzerinden kolaylıkla hesaplanabilir. Örneğin 70 cm sıra arası ve
30 cm sıra üzeri verilerek yapılan bir ekimde:
1 bitkinin kapladığı alan = 0.7 x 0.3 = 0.21 m2

1 dekarda bulunan bitki sayısı = 1000 m2 / 0.21 m2 = 4762’dir.

Ürün Tohumluk
(kg/da)

Buğday 18-22

Çeltik 15-20

Mısır 1.5-3

Nohut 12-14

Mercimek 8-12

Fasulye 8-12

Soya 6-8

Ayçiçeği 0.5-1.5

Kanola 0.5-1

Yerfıstığı 7-8

Aspir 3-5

Susam 0.5-1.5

Şekerpancarı 0.4-0.6

Patates 150-250

Fiğ 8-12

Yonca 2-3

Korunga 10-15
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TARLA TOPRAĞI VE BESİN ELEMENTLERİ

Tarla; doğal koşullara açık bulunan ve bitki yetiştirmeye elverişli olan işlenebilir geniş kültür
alanlarıdır. Tarla toprağı, bitkiye mekanik olarak destek olmanın yanında ona su ve besin
maddeleri de sağlamaktadır. İyi (ideal) bir tarla toprağı; eğimi %2’den az, derinliği 90 cm’den
fazla, hacim olarak %5’i organik madde, %25’i su, %45’i inorganik madde ve %25’i hava
boşluğundan oluşan, toprak pH’sı 6-7 arasında ve toprak tuzluluk (EC) değeri 4 mmhos/cm’in
altında olan, süzek ve drenaj sorunu olmayan, granül yapıda, tınlı, tınlı-kum veya killi-tınlı olan
aluviyal topraklardır. Aşırı kireçli ve alkali, tuz ve kil oranı çok yüksek ve su geçirgenliği çok
zayıf olan, kalın kaymak tabakası oluşturan, tava geç gelen ve zor işlenen topraklar tarla
bitkileri yetiştiriciliği için uygun olmayan topraklardır.

Yeryüzünde 94 kadar doğal element bulunursa da bitkilerde bu sayı genelde 25-30 arasındadır.
Karbon, oksijen ve hidrojen, kaynakları hava ve su olan ve bu nedenle doğada en fazla bulunan
elementlerdir. Diğer tüm elementlerin ana kaynağı ise topraktır. Azot, fosfor, potasyum,
kalsiyum, magnezyum ve kükürt bitki beslenmesinde kullanılan en önemli makro besin
elementleridir. Bunlar bitki büyüme ve gelişimine doğrudan görev alırlar ve eksikliklerinde
verim ve kalite düşer. Daha düşük miktarlarda ihtiyaç duyulan demir, bor, klor, bakır, çinko,
molibden ve kobalt gibi elementlere ise mikro besin elementleri denir. Örneğin molibden ve
kobalt azot fiksasyonunda, mangan ve demir klorofil sentezinde, çinko ve bakır hücre
bölünmesinde görev yaparlar.
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Kültür bitkileri yetiştirildikleri topraklardan önemli ölçüde besin maddeleri
sömürürler. Eğer eksilen besin maddeleri takviye edilmez ise toprak zamanla
verimsizleşir ve üzerinde yetişen bitkileri besleyemez olur. Bu nedenle toprak
verimliliğinin sürdürülmesi için gübrelerle gübreleme yapılması gerekir. Yapısında bir
veya birden fazla bitki için gerekli besin maddeleri bulunduran ürünlere gübre,
gübrelerin doğrudan bitkiye veya toprağa verilmesi işlemine ise gübreleme denir.
Gübreler yapılarına göre doğal gübreler ve ticari gübreler olarak iki sınıfa ayrılırlar.

GÜBRELER

Hayvan (ahır) gübresi ve yeşil gübre, doğal gübreler içerisinde en fazla bilinen ve uygulanan
gübrelerdir. Ahır hayvanlarının ve katı dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan
karışıma “ahır gübresi” veya “çiftlik gübresi” denir. Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin
maddelerinin en fazla %50’sini sindirirler, yarısından fazlası dışkı ile ahır gübresine geçer. Bu
nedenle çiftlik gübreleri besin maddeleri bakımından oldukça zengindir. Çiftlik gübreleri,
bitkilerin ihtiyaç duydukları temel besin maddelerini sağladıkları gibi, toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerini de düzenler. Toprağın su tutma kapasitesi ve geçirgenliği
artar, daha kolay tava gelmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Doğal gübrelerde C/N oranı 15/1
veya 20/1 olmalıdır. En yüksek azot içeriği koyun ve tavuk gübrelerinde (%2.5-4), en yüksek
fosfor tavuk ve sığır gübrelerinde (%1-2) ve en yüksek potasyum koyun ve sığır gübrelerinde
(%2-3) bulunur. Örneğin %3 N içeren bir çiftlik gübresinden 1 da tarlaya 1 ton atıldığında,
toprağa organik madde dışında 30 kg kadar da N kazandırılmış olur.

Toprak verimliliği için diğer önemli bir uygulama yeşil gübrelemedir. Toprağa gerekli olan organik madde ve azot desteği sağlamak
amacıyla yetiştirilen bitkilerin henüz çiçeklenme yeni başladıkları bir dönemde sürülerek toprağa karıştırılmasına “yeşil
gübreleme” denir. Yeşil gübre bitkisi olarak yaygın şekilde baklagil bitkileri veya baklagil+buğdaygil karışımları kullanılır. Özellikle
baklagiller havanın azotundan yararlanarak, köklerinde azot depolayan ve toprağın azotça zenginleşmesini sağlayan bitkilerdir. Güz
aylarında fiğ+arpa ekip (1 da alan için 8 kg fiğ + 2 kg arpa) bahar aylarında fiğler çiçeklenmeye başladığı bir devrede sürülerek
toprağa karıştırabilir. Böylece toprağa yeşil gübre ve doğal azot kazandırmış olur. Fiğ türleri arasında soğuğa dayanıklı olanlar tüylü
fiğ, Macar fiğ ve koca fiğdir. Fiğler, yeşil gübre olarak çiçeklenme döneminde sürülüp toprağa karıştırıldığında, dekara en az 500 kg
yeşil ot ve 10 kg’ın üzerinde azot kazandırmış olur.

Yeşil gübrelemede fiğ ve arpa karışımı

Tarlaya ahır gübresi atılırken
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GÜBRELEME

DAP (18-46-0)

Amonyum Nitrat (33-0-0)

Soru: 1 da buğday tarlasına 4 kg saf azot (N) ve 6 kg saf fosfor (P2O5) vermek için taban
gübresi olarak diamonyum fosfat (DAP) ve üst gübre olarak amonyum nitrat (AN)
gübrelerinden ne kadar kullanılmalıdır? (DAP: %18 N + %46 P2O5 ; AN: %33 N)
Çözüm: Fosfor sadece DAP gübresinde bulunduğundan 6 kg/da fosfor vermek için %46 P2O5
içeren DAP gübresinden 13 kg kullanmak gerekir (6 X 100 / 46 = 13 kg). Ancak DAP
gübresinde ayrıca %46 oranında N bulunur. 13 kg DAP gübresi kullanıldığında aynı zamanda
toprağa 2.3 kg N da verilmiş olur (13 X 18 / 100 = 2.3 kg). Bu durumda istenen fosforun
tamamı verilmiş olmakla birlikte, azotun 4-2.3 = 1.7 kg’ı eksiktir. Bu eksik kısım 5.1 kg AN
gübresi kullanarak tamamlanacaktır (1.7 x 100 / 33 = 5.1 kg).

Tarla bitkilerinin gübrelenmesinde; hangi bitkiye, hangi gübrenin, ne zaman, ne
şekilde ve hangi dozda verilmesini bilmek gerekir. Genel olarak tarla bitkilerinde
köklenmeyi teşvik eden, kurağa ve soğuğa dayanımını artıran fosforlu ve potaslı
gübreler ekimle birlikte bir defada alt gübre olarak, büyümeyi hızlandıran ve verimi
artıran azotlu gübreler ekimle birlikte alt gübre ve ekimden sonra üst gübre olarak
iki veya üç defada, kompoze gübreler ise ekimle birlikte alt gübre olarak bir defada
toprağa verilir. Mikroelement gübreleri ise alt gübreyle birlikte toprağa karıştırılarak,
büyümenin en hızlı olduğu dönemde yapraklara püskürterek veya sulama suyuna
katarak verilirler. Fertigasyon; bitki besin maddelerinin sulama sistemleri vasıtasıyla
sulama suyu ile birlikte toprağa veya bitki kök bölgesine uygulanmasıdır.

Taban (alt) gübreleri, ekim makineleri ile tohumla birlikte belirli bir derinlikte çiziye
veya banda düşürülürler (örneğin DAP, TSP ve NPK Kompoze). Üst gübreler ise
bitkilerin belirli bir büyüme devresinde elle veya fırfır denilen gübre dağıtıcıları ile
toprak yüzeyine atılırlar (örneğin AN, AS ve Üre). Mikroelement gübreler, kültür
bitkisinin en geniş yaprak alanı oluşturduğu veya mikroelement noksanlığı bariz
olarak ortaya çıktığı bir dönemde pülverizatör denilen aletlerle püskürtme şeklinde
yaprak yüzeyine veya sulama suyuna katılarak fertigasyon şeklinde toprağa
uygulanırlar (örneğin Fe, ZN, B, Cu, Mn ve Mo).

Amonyum Sülfat (21-0-0)
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Farklı toprak pH seviyelerinde besin elementlerinin alınabilirliği

Besin elementi eksiklik semptomları
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Tarla tarımında en fazla kullanılan gübreler



Mısır: Fosfor eksikliği Soya: Potasyum eksikliği Pamuk: Magnezyum eksikliği

Mısır bitkisinde azotlu gübre uygulamasının etkisi (solda N uygulanmış, sağda N uygulanmamış parseller)

Besin elementi eksiklik semptomları



Sulama, en basit anlatımla, bitki büyümesi ve gelişmesi
için gerekli olan suyun sulama suyu ile toprağa
verilmesidir. Sulama yaparak toprak suyu tarla
kapasitesine getirilir. Amaç; bitki büyüme ve gelişme
dönemleri boyunca kök bölgesini sürekli nemli tutmaktır.
Böylece bitki için hayati önemi olan su ve besin
maddelerinin birlikte topraktan daha kolay alınması ve
toprak üstü organlara taşınması sağlanır. Nemli tarım
uygulamalarının yapıldığı bölgeler haricinde sulama çoğu
zaman önemli bir tamamlayıcı veya bazen zorunlu bir
gerekliliktir. Ancak çok su, çok verim demek değildir. Ekilen
ürünün ihtiyacı olan suyu, uygun zamanda ve uygun
miktarda toprağa vermek gerekir. Aksi halde toprak
tuzluluğuna ve erozyona neden olunarak tarım toprağı
elden çıkabilir.

TARLA BİTKİLERİNDE SULAMA

Sulamanın avantajları: (1) Doğal yağışların bitki
yetiştirmeye yeterli olmadığı durumlarda (örneğin kuru
tarım alanlarında) ürün çeşitliliği, verimliliği ve kalitesi
artırılmış olur. (2) Kısa süreli kurak dönemlerde bile
sulama yaparak üretim garanti altına alınır. (3) Aşırı sıcak
geçen dönemlerde sulama yapılarak bitkiler sıcaklık
stresinden uzak tutulur. (4) Bitki için zararlı olabilecek
seviyede tuz içeren topraklar sulama suyu ile yıkanarak tuz
seviyesi normale çekilir. (5) Ağır yapılı toprakların daha iyi
ve daha kolay sürülüp tava getirilmesi ve taban taşının
yumuşatılması mümkün olur.

Pivot sulama sistemi (soya tarlası)
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Karık sulama (pamuk tarlası)

Soru: Karık sulama sisteminin uygulanacağı
tarlanın eğimi %0.2 olduğuna göre karığa
verilmesi gereken en yüksek su debisi nedir?
Çözüm
Q: Karığa verilmesi gereken maksimum debi (L/s)
S: Arazi eğimi (%)
Q = 0.63 / S = 0.63 / 0.2 = 3.15 L/S’dir.



Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi hariç, kurak ve yarı kurak bir bölge
içerisinde yer aldığından sulama tarımsal verimliliği artıran en önemli
faktörlerden birisidir. Ancak, gereğinden fazla sulama ise verimi azalttığı gibi
topraklarda yüksek taban suyu, drenaj, tuzluluk, çoraklık ve erozyon
sorununa neden olabilmektedir. Sulama zamanı ve miktarı; fenolojik
gözlemler yaparak, toprak nemi elle veya tansiyometre ile ölçülerek, bitki su
tüketimi veya bitki pan katsayıları hesaplanarak belirlenebilir.
Bitki su tüketimini etkileyen en önemli faktörler:
(1) İklim (sıcaklık, nem, ışıklanma şiddeti ve süresi, rüzgâr gibi)
(2) Toprak (toprak nemi, toprak yapısı, bitki örtüsü ve toprak işlemesi gibi)
(3) Bitki (bitki tür ve çeşidi, yetiştirme mevsimi, büyüme ve gelişme
dönemleri gibi)
Sulama yöntemi seçimini belirleyen faktörler
(1) Yüzey sulama yöntemleri (Tava, Uzun tava ve Karık sulama)
Tava sulama; sulama suyunun düz veya tesviye ile düzeltilmiş arazilerde
etrafı seddelerle çevrilerek oluşturulmuş tavalara uygulanmasıdır.
Uzun tava sulama; birbirine paralel toprak seddeleri arasında suyun genel
eğim doğrultusunda ve belirli derinlikte uygulandığı sulama yöntemidir.
Karık sulama; sulama suyunun bitki sıra araları arasında eğim
doğrultusunda açılan karıklara verilerek bitkilerin sulanmasıdır.
(2) Basınçlı sulama yöntemleri (Yağmurlama ve Damla sulama)
Yağmurlama sulama; sulama suyunun yağmurlama başlıklarından belirli
basınç altında püskürtülerek bitki ve toprak yüzeyine uygulanmasıdır.
Damla sulama; bitkinin gereksinim duyduğu sulama suyunun bitkinin kök
bölgesi yakınına kapalı borularda bulunan damlatıcı kanalıyla düşük basınçta
(genellikle 1 atm) ve az miktarlarda uygulanmasıdır.
(3) Yüzey altı sulama sistemleri (Sızdırma sulama)
Sızdırma sulama; bitkilerin kontrol altındaki bir su tablasından kapillarite
ile suyu alması esasına dayanır.

SULAMA YÖNTEMLERİ

Yağmurlama sulama (şekerpancarı tarlası)

Damla sulama (mısır tarlası)
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Soru: Siltli-kil yapılı bir tarlada 4 L/h debili bir damlatıcı
kullanılarak damla sulama yapılacaktır. Toprağın su alma hızı
da 9 mm/h’dir. Buna göre damlatıcı aralığı kaç cm olmalıdır?
Çözüm
Sd: Damlatıcı aralığı (m), q: Damlatıcı debisi (L/h), I: Toprağın
su alma hızı (mm/h)
Damlatıcı aralığı: 0.9 √q/I = 0.9 x √4/9 = 0.6 m = 60 cm



-

Sulama yöntemi seçimini belirleyen faktörler:
(1)Toprak özellikleri: Örneğin hafif bünyeli kumlu topraklarda yağmurlama

ve damla sulama yöntemleri, ağır yapılı killi topraklarda ise yüzey sulama
sistemleri daha başarıyla uygulanır.

(2)Topoğrafya: Yağmurlama sulama sistemleri %20’ye kadar, damla sulama
%60’a kadar eğimli arazilerde uygulanabilirken, karık ve uzun tava sulama
sistemleri en fazla %2-3 eğimli arazilerde başarıyla uygulanabilmektedir.

(3)Su kaynağı ve kalitesi: Tuzlu sular yağmurlama sulama yöntemiyle
kullanılması uygun değilken, damla sulama yöntemiyle uygulanabilirler.
Ancak yüksek Ca ve Mg içeren sular damla sulama borularının delik
gözlerini tıkayarak su akışını kesebileceği gibi, yıllık yağışı 300 mm’den az
olan yerlerde tuzlu sular damla sulama ile verildiğinde tarla yüzeyinde
tuzlanmaya yol açabilirler.

(4)Bitki türü: Genel olarak sıraya ekilen bitkiler (endüstri bitkileri gibi)
karık veya basınçlı sulama, sık yetiştirilen (serin iklim tahılları ve yem
bitkileri gibi) basınçlı sulama, serpme ekimi yapılan (çeltik gibi) bitkiler
ise tava veya uzun tava yöntemiyle sulanırlar. Mısır ve ayçiçeği gibi uzun
boylanan bitkiler daha çok yüzey sulama, daha kısa boylanan pancar,
patates, pamuk, soya, yerfıstığı gibi bitkiler ise basınçlı sulama yöntemine
daha uygundurlar.

(5)İklim özellikleri: Rüzgar hızının fazla (>3 m/s) ve sıcaklığın yüksek
olduğu yörelerde yağmurlama sulama yöntemi tercih edilmemelidir.
Gündüz aşırı sıcak ve güneşli saatlerde yağmurlama sulamadan
kaçınılmalıdır; aksi halde buharlaşma yoluyla su kaybı olduğu gibi yaprak
üzerindeki damlalar mercek etkisi yaparak hücreleri öldürür.

(6)Tarımsal faaliyetlere uyumluluk, ekonomi ve sosyal durum: Bir tarla
için uygulanacak sulama sistemleri diğer tarımsal faaliyetlere (toprak
işleme, gübreleme, ilaçlama, hasat gibi) engel olmamalı ve uyumlu
olmalıdır. Suyun kıt ve pahalı olduğu koşullarda, yüzey sulama yöntemleri
yerine basınçlı (özellikle de damla) sulama yöntemleri tercih edilmelidir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama
yapılmadan da yetiştirilebilen tarla
bitkileri: Buğday, arpa, çavdar, yulaf,
tritikale, ayçiçeği, kanola, aspir, yağ keteni,
ketencik, haşhaş, tütün, nohut, mercimek,
kimyon, anason, çörekotu, kekik, lavanta,
bazı darı türleri, korunga, fiğ, burçak,
buğdaygil yem bitkileri…

Kurak ve yarı kurak bölgelerde mutlaka
sulanarak yetiştirilebilen tarla bitkileri:
Çeltik, mısır, sorgum, şekerpancarı, patates,
soya, yerfıstığı, susam, fasulye, bakla,
bezelye, nane, yonca, üçgül…

SULAMA YÖNTEMİ SEÇİMİ

Tava sulama (çeltik tarlaları)
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Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi düşüren hastalık, zararlı ve yabancı otların zararlarından bitkileri korumak
amacıyla yapılan işlemlere “bitki koruma” ya da “zirai mücadele” denir. Verim ve kaliteyi artırmada toprak
işleme, gübreleme, sulama ve ıslah gibi faaliyetler ne kadar önemli ise zirai mücadele de o kadar önemlidir. Bitki
koruma biliminin bitki zararlıları (entomoloji), bitki hastalıkları (fitopatoloji) ve yabancı otlar (herboloji)
olarak üç temel alt bilim dalı vardır. Bitki koruma ya da zirai mücadelede; kültürel, mekanik, fiziksel, kanunsal,
biyolojik, entegre, biyoteknik, genetik ve kimyasal önlemler uygulanmaktadır. Bütün yukarıda sayılan mücadele
yöntemleri arasında, hızlı ve pratik uygulama kolaylığı, gözle görülebilir sonucu nedeniyle en çok tercih edilen
yöntem kimyasal mücadeledir. Yabancı otlara karşı “herbisit”, Bakteriyal hastalıklara karşı “bakterisit”, fungal
veya mantari hastalıklara karşı “fungusit”, nematotlara karşı “nematosit”, kırmızı örümceklere karşı
“akarisit”ve böceklere karşı “insektisit” olarak adlandırılan pesitisitler kullanılır. Ancak pestisitler bilinçsiz ve
aşırı şekilde kullanıldıklarında, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek yöntemlerin araştırılması ve geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Son yıllarda, konvensiyonel (klasik) tarıma alternatif olarak büyük gelişme gösteren organik tarım
bu tür yaklaşımların sonucudur.

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT, HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Soru: 400 Litre hacimli ve dekara 20 Litre sıvı püskürtme
kapasiteli bir pülverizatör ile dekar başına 15 cc (mL) atılması
önerilen bir tarımsal ilaçtan pülverizatör deposuna ne kadar
konulmalıdır?

Çözüm: Bir depo ile 400 / 20 = 20 dekar alan ilaçlanabilir. Dekar
başına 15 cc ilaç atılacağına göre pülverizatör deposuna
konulacak ilaç miktarı: 15 x 20 = 300 cc veya 0.3 litredir. Sonuç
olarak depoya 399.7 L su ve 0.3 L ilaç konulacaktır. Önce deponun
1/3 kadarına su doldurulur ve üzerine 0.3 L ilaç atılır ve bu
şekilde iyice karıştırılır. Daha sonra üzeri 400 litreye tamamlanır.
Traktör kuyruk miline monte edilen pulverizatör 6 km/h hız
yapılarak tarlaya püskürtülür. Pülvarizatör
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Tarla Bitkisi En önemli hastalıkları En önemli zararlıları

BUĞDAY Pas; Külleme; Sürme; Rastık; Yaprak Lekesi; 
Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü 

Süne; Kımıl; Ekin Bambulu; Hortumlu Böcek; Ekin 
Kambur Böceği

MISIR Rastık; Kök&Gövde Çürüklüğü; Yaprak Yanıklığı Mısır Kurdu; Koçan Kurdu; Yaprak Kurtları

ÇELTİK Çeltik Yanıklık Hastalığı Beyaz Uç Nematodu; Tepegöz

AYÇİÇEĞİ Mildiyö; Kök, Sap ve Tabla Çürüklüğü Yeşil Kurt; Makaslı Böcek; Çayır Tırtılı; Bozkurt

SOYA Mildiyö; Solgunluk; Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü, Kömür Çürüklüğü

Beyaz Sinek; Kırmızı Örümcek; Yaprak Bitleri ve Pireleri; 
Kokulu Böcek

YERFISTIĞI Kök ve Kök Boğaz Çürüklüğü, Sap ve Gövde 
Çürüklüğü, Yaprak Lekesi 

Kırmızı Örümcek; Yaprak Biti; Yeşilkurt, Bozkurt; 
Telkurdu; Prodenya

SUSAM Phylloidy; Kök Çürüklüğü, Solgunluk; Yaprak 
Yanıklığı; Yaprak Lekesi

Susam Güvesi; Beyaz Sinek; Yaprak Biti; Kırmızı 
Örümcek 

ŞEKERPANCARI Pancar Yaprak Lekesi; Rhizomania; Kök 
Yanıklığı; Külleme

Pancar Piresi; Telkurdu; Toprak ve Yaprak Kurtları; 
Kalkan Böceği

PATATES Patates Siğili; Adi Uyuz; Halka Çürüklüğü; 
Solgunluk; Karabacak; Mildiyö; Virüsler

Patates Böceği; Patates Güvesi; Tel Kurdu; Bozkurt; 
Yaprak Biti ve Pireleri; Nematodlar

PAMUK Fide Kök Çürüklüğü; Yaprak Lekesi; Solgunluk Beyaz Sinek; Yeşilkurt; Pembekurt; Yaprak Biti; Yaprak 
Piresi; Bozkurt; Telkurdu; Lygus

NOHUT Nohut Antraknozu; Kök Çürüklüğü; Solgunluk; 
Beyaz Küf; Yanıklık Nohut Sineği; Yeşilkurt; Bozkurt

FASULYE Kök Çürüklüğü; Yaprak Yanıklığı; Antraknoz;
Pas ve Külleme; Mozaik Virüsü

Baklagil Tohum Böceği; Kırmızı Örümcek; Yaprak Biti; 
Bozkurt

YONCA
Kök ve Gövde Çürüklüğü; Kök Kanseri; Yaprak 
Lekesi; Mozaik Virüsü; Yaprak Uyuzu; Mildiyö, 
Külleme

Yonca Hortumlu Böceği; Benekli Yonca Biti

EKONOMİK ZARAR YAPAN HASTALIK VE ZARARLILAR



ÖRNEK: Süne ve Kımıl (buğdayın iki belalısı)

Buğday üretim alanlarımızın yarısına yakını süne ve kımıl tehdidi
altındadır. Süne ve kımıl erginleri kışlaklarından nisan ayı ile
birlikte buğday tarlalarına toplu halde inerler ve Buğdayda
“kurtboğazı”, “akbaşak” ve “emgi” gibi zararlara yol açarlar.
Tanelerde >%2 emgi olduğunda buğday tohumları tohumluk ve
ekmeklik kalitesini kaybeder. Yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde
yürütülen kımıl ile mücadelede toplu inişleri tespit etmek çok
önemlidir. Süne mücadelesinde, kışlamış ergin, yumurta,
parazitoit ve nimf sürveyleri yapılarak, Mayıs ayından itibaren
yaklaşık bir ay süresince devam eder (m² de 10 ve daha fazla süne
yavrusu var ise ilaçlama yapılmalıdır). Kımıl mücadelesinde
kışlaktan toplu inişler başladığında kımıllar dağılmadan ilaçlama
yapılmalıdır (m² de 2 adet kışlamış ergin veya 10 ve daha fazla
kımıl yavrusu var ise ilaçlama yapılmalıdır). Süne ve kımıl ile
kimyasal mücadelede Alphacypermethrin, Cyhalothrin,
Cypermethrin, Deltamethrin, Endosülfan, Fenthion, Fenitrothion,
Zetacypermethrin ve Tralomethrin gibi bir çok insektisit
kullanılabileceği gibi buğdayın kılçıklanma devresinde uygulanan
Karete Zeon CS ile (45 ml/da) ile büyük başarı elde
edilebilmektedir. Ayrıca süne ve kımıl zararlıları ile biyolojik
mücadele de büyük önem kazanmıştır. Örneğin tarla kenarlarına
yeşil çit oluşturulması biyolojik mücadele yöntemlerinden
birisidir.

Kımıl (Eurygaster spp.)

Süne (Aelia spp.)

TARLA BİTKİLERİNDE HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



ÖRNEK
Patates siğili
Siğil hastalığı (Synchytrium endobioticum), kök
hariç toprak altı organları ve yumrularda
anormal doku büyümesi yaparak tümöre
benzer şişkinlikler oluşturmak suretiyle
bitkinin topraktan besin alış verişini
engelleyip, elde edilecek patates verimini
büyük ölçüde düşürmektedir. Siğil hastalığı
nedeniyle kimi yıllar bazı bölgelerde karantina
uygulaması yapılmaktadır. Bu hastalığın ilaçlı
mücadelesi olmadığından korunmak için
kültürel önlemlere (temiz tohumluk kullanmak
gibi) ihtiyaç vardır.

Patates böceği
Patates böceği (Leptinotarsa decemlinata)
patates bitkisinin en önemli zararlısıdır.
Patates böceğinin erginleri ve larvaları büyük
olduğundan kolay görülürler. Küçük alanlarda
larva ve erginleri toplayarak yok etmek ve
yumurtalarını ezmek oldukça etkili birer
kültürel mücadeledir. Ayrıca Spinosad ve
Thiamethoxam gibi insektisitlerle de kimyasal
mücadele yapılabilir.

Patates siğili Patates böceği

TARLA BİTKİLERİNDE HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

ÖRNEK
Pamuk beyaz sineği
Beyaz sinek (Bemesia tabaci) ve yeşil kurt
(Helicoverpa armigera), ülkemizde pamukta
büyük verim ve kalite kayıplarına neden
olurlar. Beyaz sinek ergin ve larvaları bitki
özsuyunu emerek bitkinin zayıflamasına,
kozaların küçülmesine, salgılanan yapışkan
tatlı maddeler ile bitkinin koyulaşmasına ve
kütlülerde lif kalitesinin düşmesine yol açar.
Beyaz sinek ile mücadelede dayanıklı çeşitler
kullanılmalı, aşırı sulama ve gübreleme
yapılmamalıdır. Beyaz sinekler kışı yabancı
otlar üzerinde geçirdiğinden hasattan sonra
tarla çevresindeki yabancı otlar ile de
mücadele edilmelidir. Mümkünse beyaz sinek
haşeresine karşı avcı böcekler (Serangium
parcesetosum gibi) üretilerek doğaya
salınmalıdır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa
olduğunda ilaçlama yapılmalıdır. Pamuk adına
ruhsatlandırılmış etken maddesi Chlorpyrifos
ethyl, Pirimiphos-methyl, Cypermethrin,
Imidacloprid, Oxamyl, Diafenthiuron,
Pymetrozine ve Pyriproxyfen olan böcek
öldürücü ilaçlardan da faydalanılabilir.

Beyaz sinek Yeşil kurt

ÖRNEK
Pancar yaprak lekesi
Pancar yaprak lekesi (Cercospora beticola)
şekerpancarında verim ve kalite kaybına yol
açan yaygın bir hastalık (fungus) etmenidir.
Bu hastalık, şekerpancarı yapraklarında 2-3
mm çapında yuvarlak lekeler şeklinde
görülmekte olup, fotosentez alanını
daraltarak sadece kök verimini değil aynı
zamanda kökte şeker oranını da
düşürmektedir. Ayrıca şeker fabrikasyonunu
olumsuz yönde etkileyen sodyum, potasyum
ve bazı azot formlarında artışa neden
olmaktadır. Yağmur damlaları ve rüzgar gibi
etmenler sayesinde, bilhassa yüksek sıcaklık
ve nem koşullarında daha hızlı yayılır.
Difenoconazole ve Propiconazole gibi aktif
maddeleri olan fungusit (mantar) ilaçları ile
hastalığın mücadelesi mümkündür. Ayrıca
bu hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanılması,
sertifikalı tohumluk kullanılması, sulamanın
ve gübrelemenin kontrollü uygulanması ve
en az 3 yıllık bir ekim münavebesi yapılması
da hastalığın kontrol altında tutulması için
gereklidir.

Pancar yaprak lekesi
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Yabancı otlar; kültür bitkilerinin verim ve kalitesini düşüren, kültürel
işlemleri zamanında ve istenilen etkinlikte yapılmasını engelleyen,
zehirli tohumlarını ürüne karıştırarak insan ve hayvan sağlığını
olumsuz etkileyen, hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan
bitkilerdir. Yabancı ot mücadelesinde başlıca amaç yabancı otların
oluşturdukları olumsuz etkileri ekonomik zarar seviyesinin altında
tutmaktır. Yabancı otlarla mücadele yöntemleri; (1) kültürel, (2)
mekanik, (3) fiziksel ve (4) biyolojik yöntemler ile zorunlu hallerde
(5) kimyasal yöntemdir.

En önemli kültürel, mekanik ve fiziksel mücadele yöntemleri; (1)
toprak işlemeyi, ekimi veya dikimi zamanında ve tekniğine uygun
olarak yapmak, (2) ekim nöbeti veya münavebe uygulamak, (3)
solarizasyon ve malçlama yapmak, (4) tarla kenarındaki yabancı otları
temizlemek, (5) yabancı otları tohum dökmeden önce biçmek veya
söküp atmak, (6) yabancı otların toprakaltı rizom, stolon ve kök
parçalarını toplayıp imha etmektir. Tarlada çıkıştan sonra sıra
aralarının kazayağı veya rotavatör gibi aletlerle sürmek, sıra
üzerindeki yabancı otları çapalamak, yoğun yabancı ot saldırısı
altında olan tarlaları nadasa bırakmak, örtücü bitkilere yer vermek,
karışık ekim yapmak, anız yakmak veya alevle yakmak gibi yöntemler
de yabancı otlarla mücadelede uygulanan yöntemlerdir. Yabancı
otlarla mücadelede uygulanan kültürel yöntemlerden birisi de temiz
tohumluk kullanmak, tohumluk miktarını arttırarak ve sıra arasını
daraltarak birim alandaki bitki sayısını çoğaltmaktır.

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ
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Yabancı otların en önemli zararı kültür
bitkisi ile su, ışık, mineral besin
maddeleri ve yer bakımından
rekabetidir. Kültür bitkisi henüz yeterli
büyümeyi gerçekleştirmeden, yabancı
otlar kısa zamanda gelişmekte ve
mücadele edilmediklerinde hızla
tarlaya yayılarak verimi önemli
oranlarda azaltmaktadır.

Sirken (Chenopodium album)
tarla bitkilerinin en önemli yabancı 

otlarından birisidir.



YABANCI OT İLAÇLARI (HERBİSİTLER)

Tarım alanlarında yabancı otlarla kimyasal mücadelede herbisitlerden
yaygın olarak faydalanılmaktadır. Yabancı otları öldüren veya normal
gelişimini engelleyen kimyasal maddelere herbisit denir.
A) Etki mekanizmalarına göre herbisitler:
(1) Fotosentezi önleyen herbisitler (Triazin gibi)
(2) Solunumu önleyen herbisitler (Dinitrophenol gibi)
(3) Mitoz bölünmeyi engelleyen herbisitler (Carbamat gibi)
(4) Çimlenmeyi önleyen herbisitler (Anilin gibi)
B) Bitki bünyesinde taşınmasına göre herbisitler:
(1) Kontakt etkili herbisitler: Yabancı otun temas ettiği kısmında etkili
olan, diğer bitki organlarına taşınmayan herbisitlerdir.
(2) Sistemik etkili herbisitler: Yabancı ot ile temas eden dokulardan giriş
yapan ve buradan diğer organlara taşınarak etkili olan herbisitlerdir.
C) Kullanım amaçlarına göre herbisitler:
(1) Total herbisitler: Toprakta yetişen ister kültür bitkisi ister se yabancı
ot olsun bütün bitkileri öldüren herbisitlerdir (Triazin ve Paraquat gibi).
(2) Seçici (Selektif) herbisitler: Kültür bitkisine veya belirli türden
bitkilere zarar vermeden diğerlerini öldürmek için kullanılan
herbisitlerdir (İmidazolinon ve 2,4-D gibi).
D) Uygulama dönemlerine göre herbisitler:
(1) Ekim öncesi uygulananlar (pre-plant) (Trifluralin, Dinitramine ve
Profluralin gibi)
(2) Çıkış öncesi uygulananlar (pre-emergence) (Chloramben, Terbutryne
ve Prometryne gibi)
(3) Çıkıştan sonra uygulananlar (post-emergence) (Imazamethaben,
Chlorimuron ve Acifluorfen gibi)
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Ayçiçeğinde önemli bir parazit
bitki olan orobanşa karşı
Imidazolinone (IMI) ve
Sulfonylurea (SU) grubu
herbisitlere dayanıklı çeşitler ile
etkili bir mücadele
yapılabilmektedir.



Bazı yabancı otlar, bazı ürünlere özleşmişlerdir:

• Çeltik tarlalarında darıcan (Echinochloa colonum)
• Yulaf tarlalarında yabani yulaf (Avena fatua)
• Buğday ve arpa tarlalarında köygöçüren (Cirsium arvense)
• Mısır ve sorgum tarlalarında kanyaş (Sorghum halepense)
• Nohut ve mercimek tarlalarında horoz ibiği (Amaranthus albus)
• Şekerpancarı ve tarlalarında sirken (Chenopodium album)
• Ayçiçeği ve tütün tarlalarında orobanş (Orobanche cumana)
• Kolza tarlalarında yabani hardal (Sinapis arvensis)
• Haşhaş tarlalarında gelincik (Papaver rhoaes)
• Pamuk tarlalarında topalak (Cyperus rotundus)
• Patates tarlalarında it üzümü (Solanum nigrum)
• Yonca tarlalarında küsküt (Cuscuta spp.)
• Çim alanlarında ayrıkotu (Cynodon dactylon)

Bazen bir kültür bitkisine diğer bir kültür bitkisi yabancı ot
olabilmektedir. Örneğin buğday tarlalarında gerçekte bir kültür
bitkisi olana çavdara yabancı ot olarak çok sık rastlanmaktadır. Bu
birliktelik; yabancı ot ve ürün fenolojisinde benzerlik, botanik
akrabalık, yetiştirme tekniklerine adaptasyon, benzer büyüme
özelliği ve en önemlisi uygulanan yabancı ot mücadele yöntemlerine
dayanıklılık ya da uyum sağlama gibi nedenlerdir. Bu birliktelik ekim
nöbeti, ekim zamanı ve mücadele yönteminin değiştirilmesi ile
ortadan kaldırılabilir.

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ
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Yabani hardal (Sinapis arvense) kültür 
alanlarında en sık rastlanan yabancı otlardan 

birisidir.



Trifluralin (Treflan), ekim öncesi dar ve geniş yapraklı yabancı
otlara karşı yaygın olarak kullanılan bir herbisittir (genellikle
ekimden 3-5 gün önce toprağa 100-200 ml/da dozunda
karıştırılarak uygulanmaktadır. Mısır ve sorgum tarlalarında
yaygın olarak kanyaş, ayrık ve tilkikuyruğu gibi yabancı otlarla
mücadelede Linuron etken maddeli herbisitler ekimden sonra
çıkıştan önce 200-300 ml/da olarak uygulanabilir. Dar yapraklı
olan tahıllarda özellikle sarı ot, yabani hardal, sığırdili,
çobandeğneği, yavşanotu, yabani turp, sarmaşık, köygöçüren,
pıtrak ve yapışkanotu gibi geniş yapraklı yabancı otlara karşı
pülverizatörle uygulanan 2,4-D'nin Ester H gibi değişik türevleri
çıkıştan sonra (erken ilkbaharda sapa kalkma döneminden önce)
125-165 ml/da olarak uygulanır.

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

Tahıl alanlarında geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede 
2,4-D’nin Ester H türevli herbisitleri kullanılır.

Son yıllarda temiz tarla (CF: Clear Field) teknolojisi
kapsamında yabancı otlarla mücadelede yaygın olarak total
etkili herbisitlerden yararlanılmaktadır. Örneğin Raundup
herbisitine dayanıklı ‘RR’ kodlu transgenik kolza, mısır,
pamuk ve soya çeşitleri geliştirilmiştir. Raundup uygulayarak
transgenik bitkiler dışındaki bütün yabancı otlar yok
edilmektedir. Etken maddesi Glyphosate olan Roundup,
glisin aminoasidinden türetilmiş bir organofosfat bileşiği
olup, çok geniş spektrumludur ve yeşil olan her bitkiye
öldürücü etki yapmaktadır.
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Hasat; tarım ürünlerinin kesilerek, koparılarak,
biçilerek veya sökülerek toplama işlemi veya
sürecidir. Harman; hasat edilen üründen taneleri
veya meyveleri ayırma işlemidir. Hasat edilen
ürünlerin hepsi harman edilmez. Örneğin
şekerpancarı, patates, tütün ve bazı yem bitkileri
ile bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde harman
işlemi yapılmaz. Harman işlemi daha çok başak,
bakla, kapsül, tabla ve meyve gibi organlardan
tane-tohum çıkarmak için yapılır.

TARLA BİTKİLERİNDE HASAT  VE HARMAN

Tahıl biçerdöveri

Tarla bitkileri tarımında en çok kullanılan hasat-
harman makineleri; tahıl hasat-harman makinesi
(biçer-döver), tahıl balya makinesi, mısır hasat
makinesi, mısır ve sorgum silaj makinesi, pamuk
toplama makinesi, patates söküm ve toplama
makinesi, şekerpancarı söküm ve toplama
makinesi, ayçiçeği, kolza, soya, aspir hasat-
harman makineleri, yerfıstığı söküm makinesi ve
çayır biçme ve balya makineleridir. Bunlar
dışında hasat ve harman işlemlerinde tırpan,
orak, dirgen, tırmık, yaba, anadut, döven, elek,
gözer, kalbur ve kürek gibi geleneksel aletlerden
de yararlanılmaktadır.
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Pamuk hasat makinesi

Çeltik biçerdöveri



Şekerpancarı söküm makinesi Yerfıstığı söküm makinesi

Lavanta hasat makinesiKanola hasat-harman makinesi



Silaj makinesi Yonca balya makinesi

Tahıl balya makinesi Yonca biçim makinesi



Depolama; hasat ve harman edilen çeşitli tarla
ürünlerinin belli süreler için istenilen koşullarda
nicelik ve niteliklerinden bir değer yitirmeksizin
satış veya sevk edilinceye kadar çeşitli depolarda
koruma altına alınmasıdır. Dane ürünlerinden
özellikle yağlı tohumları uzun süre saklamak
zordur. Buna karşın hububatlar, bakliyatlar ve yem
bitkileri tohumlarında su ve yağ çok az
olduğundan uzun süre muhafaza etmek
mümkündür. Şekerpancarı, patates ve soğan gibi
su içeriği yüksek olan ürünlerin muhafazası
zordur, en fazla 3-5 ay bekletilebilirler.

TARLA BİTKİLERİNDE DEPOLAMA

Büyük kapasiteli bir tahıl silosu

Tane tohumlar bünyelerinde %10-20, yumrulu-
soğanlı ürünler ise bünyelerinde %70-75
oranlarında su ihtiva ederler. Su oranı <%13 olan
tohumlar ambar, depo ve silo gibi ortamlarda
nispeten ışık ve nemin az olduğu, sıcaklığın düşük
olduğu (4-6 oC) koşullarda uzun süre muhafaza
edilebilirler. Hasat edilen ürünler canlıdır ve
solunum yapmaktadır. Dolayısı ile solunumu
yavaşlatan tedbirler ürünün bozulmasını geciktirir,
muhafaza süresini uzatır. Solunumu azaltmak için
üründeki su oranının, hava nispi neminin ve
sıcaklığın azaltılması gerekir.
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Depolama ve muhafaza süresine etki eden faktörler:

(1) Ürünün bünyesindeki nem oranı ve sıcaklık 
(2) Depodaki havanın nispi nemi ve sıcaklığı 
(3) Üründe yabancı ot, haşere ve mikroorganizma varlığı
(4) Deponun yapısı, depolama tekniği ve depolama süresi 

TARLA BİTKİLERİNDE DEPOLAMA

Peri Bacaları iyi birer
patates deposudur da!
Çünkü tüf kayalar ortamı
yazın serin, kışın sıcak
tutar. Üstelik yüksek
miktarlarda ürünü en
ekonomik depolama
şeklidir.

Depodaki havanın sıcaklığı 25 oC’den az olmalı,
mümkünse 5 oC’nin altında tutulmalıdır. Ambar ısısı,
ambar dışındaki havadan daha yüksek ise
havalandırma yapılmalı, aksi halde
havalandırılmamalıdır.

Depolanan üründe nem oranı %10-12’den fazla
olmamalıdır. Tanede su oranı arttıkça depolamada
ürün yüksekliği azaltılır. %10 nem içeren bir ürün 6
m’ye kadar yığılabilirken, nem oranı %13.5’in üzerine
çıktığında yığın yüksekliği 1 m’nin altına
düşürülmelidir. Ürün sıcaklığı ile depo sıcaklığı
arasındaki fark 20 oC’den fazla olmamalıdır. Depo
içindeki havanın oransal nemi %30-50 arasında
(kuru) olmalıdır. Depo nemi %65’in üzerinde
olduğunda mikroorganizma faaliyetleri hızlanır.
Depodaki havanın sıcaklığı 25 oC’den az olmalı,
mümkünse 5 oC’nin altında tutulmalıdır. Ambar ısısı,
ambar dışındaki havadan daha yüksek ise
havalandırma yapılmalı, aksi halde
havalandırılmamalıdır.
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ENDÜSTRİ 4.0’DAN TARIM 4.0’A

Küresel anlamda Endüstri 4.0 ile gelen yenilikler birçok
sektörü etkilediği gibi tarıma da yeni bir bakış (Akıllı
Tarım, Hassas Tarım veya Tarım 4.0) getirmiştir.
Tarımsal alet ve makineler yapay sinir ağları ve sensörler
aracılığı ile birbirine entegre edilerek (insansız hava
araçları, tarımsal robotlar veya agbotlar), bir tarlanın
bütününe değil, GPS ile konumlandırılmış küçük
parsellerinde toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, sulama,
ekim ve dikim, hasat, harman gibi üretim girdilerini (her
bir parselin ihtiyacına göre) akıllıca yöneterek düşük
maliyet, yüksek verimlilik, çevreye duyarlı ve
sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet amaçlanmaktadır.

Siber-fizik sistemlerine dayalı dijital sensörlerle
donatılmış traktör ve tarım aletleri sayesinde bir tarım
arazisi üzerinde hangi parsellere hangi gübreden (azotlu,
fosforlu veya potaslı) ne kadar verilmesi gerektiği, iklim
ve toprak koşulları dikkate alınarak hangi parsellere ne
zaman ve ne miktar sulama yapılması gerektiği, hastalık,
zararlı veya yabancı otların türü ve yoğunluğuna göre
hangi parsellere hangi ilaçtan ne miktar püskürtülmesi
gerektiği gibi daha pek çok Tarım 4.0 uygulamaları
sayesinde bir taraftan tarımsal verimlilik artacak, diğer
taraftan da su, tohum, gübre, ilaç, yakıt ve enerji gibi
kaynakların gereksiz kullanımını önlenebilecektir.

TARIM Geleneksel Tarım İnsan&Hayvan İşgücü

TARIM 1.0 Su ve Buhar Gücü Makinalaşma

TARIM 2.0 Elektirik&Seri Üretim Traktör&Tasarım

TARIM 3.0 Bilgisayar&Otomasyon Sera&Otomasyon

TARIM 4.0 Bilgi&İletiişim Teknolojileri Akılı&Hassas Tarım
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TARLA BİTKİLERDE TOZLAŞMA VE DÖLLENME 

Tarla bitkileri çiçekli bitkilerdir ve
çoğunlukla generatif olarak çiçeklerinden
meydana gelen meyve ve tohumlarıyla
çoğalırlar. Bir çiçekte polen tanelerinin
stigmaya konması ile tozlaşma
(polinasyon) meydana gelir. Dişicik tepesi
(stigma) üzerine konan polen tanesi
çimlenir. Daha sonra tüp çekirdeğini dişicik
borusundan (style) ilerleterek generatif
çekirdeklerini mikropile ulaştırır. Generatif
çekirdeklerden birisi yumurta hücresi ile
döllenerek zigotu (2n), diğeri polar
çekirdekler ile döllenerek primer
endosperm hücresini (3n) oluşturur
(döllenme). Zigotun gelişmesi ile embriyo
ve primer endosperm hücresinin gelişmesi
ile endosperm meydana gelir. Böylece
döllenme sonucunda yumurtada tohum
taslağının gelişmesiyle tohum, yumurtayı
çevreleyen yumurtalığın gelişmesiyle ise
meyve meydana gelir. Meyvenin asıl görevi,
gelecek nesillerin devamlılığını sağlayan
tohumu korumak ve beslemektir. Tohum,
tüm bir bitkiyi meydana getirecek olan
genetik şifrenin depo edildiği üreme
organıdır.
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GENETİK VE KALITIM

Anne ve babada bulunan türe özgü özelliklerin
yavrulara aktarılmasına KALITIM (soya çekim),
bu özelliklerin nasıl ve ne şekilde nesillere
aktarıldığını araştıran ve inceleyen bilim dalına
da GENETİK (gen bilimi) adı verilir. Genetik,
kökeni Yunanca olan 'köken', ‘doğuş’ veya
‘yaratılış’ anlamına gelen "Genesis" kelimesinden
türetilmiştir.

Genetiğin bir bilim olarak ortaya çıkması, bir
manastırda rahiplik yaparak sade bir yaşam
sürdüren Gregor Mendel (1822-1884)’in 19.
yüzyılın ortalarında bezelye (Pisum sativum)
bitkisinde yaptığı bir seri melezleme
(çaprazlama) deneylerinden elde ettiği sonuçlarla
olmuştur. Mendel, melezleme deneyleri
sonuçlarına dayanak, özelliklerin kuşaktan
kuşağa nasıl aktarılabildiğine ve generasyonlar
boyunca nasıl değişebildiğini açıklamıştır. İşte bu
nedenle gözleme ve deneye dayalı modern
genetik biliminin Mendel ile birlikte doğduğu
kabul edilir. Mendel çeşitli karakterlerinin
kalıtımında adına şimdi ‘gen’ dediğimiz ünitelerin
rol oynadığını, bu ünitelerin kalıtım faktörleri
olduğunu göstermiştir.
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MENDEL KANUNLARI

Dominantlık kanunu: Karakterlerin kalıtımımdan sorumlu olan her
genin biri anneden (yumurta) diğeri babadan (sperm veya polen) gelen
iki alleli vardır. Örneğin bezleye bitkisinin çiçek renginin kalıtımını
kontrol eden genin mor ve beyaz olarak iki alleli (B ve b) vardır. Allel
genlerden birisi dominant (baskın) diğeri ise resesif (çekinik)’tir.
Örneğin bezelyede mor çiçek renkliliği dominant allel (B) ve beyaz çiçek
renkliliği resesif allel (b)’dir. Anne (P1) ve baba (P2)’nın eşey hücreleri
(gametler) döllenme ile bir araya gelerek ilk döl generasyonu (F1)
olacak tohumları meydana getirirler. F1 döllerinin fenotipini dominant
allel (mor) belirler. F1 döllerinin kendilemesi (S) ile (F1xF1) elde edilen
ikinci generasyon (F2) döllerinde ise homozigot dominant (BB) ve
heterozigot dominant (Bb) genotipler dominant fenotipi (mor) verirken,
homozgot resesif (bb) genotip resesif fenotipi (beyaz) meydana getirir. .
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Eşit ayrılım kanunu: Bir özelliğin kalıtımından sorumlu olan allel
genler, eşey (gamet) hücrelerine (polen ve yumurta) eşit şansla rastgele
ayrılırlar. Böylece her eşey hücresi allel genlerden sadece birisini taşır.
Örneğin Mendel deneyinde anne olarak seçilen bezelye bitkisinin
yumurta hücresinde B alleli ile baba olarak seçilen bezelye bitkisinin
polen hücresinde b alleli döllenerek yavru döllerde (F1’de) Bb olarak bir
araya gelirler. F1 dölleri kendilendiklerinde B ve b allelleri eşit
olasılıklarla bir araya gelerek 1BB:2Bb:1bb olarak F2 döllerini meydana
getirirler.

Bağımsızlık kanunu: Bir özelliği kontrol eden allel genler, başka bir özelliği kontrol eden allel genlerden bağımsız
olarak ayrılırlar. Böylece bir özelliğin (karakterin) kalıtımı diğer bir özelliğin kalıtımından bağımsızdır. Örneğin
bezelyede tohum renginin kalıtımını kontrol eden (A ve a) alleler, çiçek rengini kontrol eden allellerden (B ve b)
bağımsızdır.



Ebeveynlerin seçimi: En az bir özellik (karakter) bakımından farklı allelleri taşıyan
erkek ve dişi ebeveynler (saf hatlar veya arı döller) seçilir. Bir saf hattın genotipi
homozigot allel çiftlerinden oluşur; genetik olarak benzer döller veya soylar üretir.
Dişi ebeveyn P1 ve erkek ebeveyn P2 ile ifade edilir (P harfi ebeveyn demek olan
Parent kelimesinin ilk harfini simgeler).
Kastrasyon ve izolasyon: Dişi bitkiye ait çiçekler kastre edilerek erkek organları
uzaklaştırılır (kısırlaştırma); geride sadece dişi organ (stigma+ovary) bırakılır. Bu
işleme ‘kastrasyon’ (emaskulasyon) adı verilir. Kastre edilen her çiçek yabancı polen
bulaşmaması için bir zarf içine alınarak izole edilir (izolasyon).
Tozlaştırma ve melezleme: Erkek bitkiye ait çiçeğin anterlerinden polen toplanır ve
bu polenler ince bir kıl fırça veya bir pamuk parçası yardımıyla bir gün önce kastre
edilmiş dişi çiçeğin stigması üzerine bulaştırılır. Bu işleme ‘tozlaştırma’ (polinasyon)
adı verilir. Bir bakıma yapılan bu işlem ‘melezleme’ (çaprazlama) işlemidir (P1xP2).
F1 döllerinin elde edilmesi: Dişi çiçeğin oluşturduğu meyvelerden melez (hibrid)
tohumlar toplanarak ekilir ve ilk döl kuşağı (F1 generasyonu) olan bitkiler elde edilir.
F harfi, döl veya oğul demek olan Filial kelimesinin ilk harfini simgeler.
Kendileme: Bir bitkinin kendi sigmasını kendi polenleri ile veya genetik olarak aynı
olan diğer bir bitkinin çiçek tozlarıyla tozlaştırılması işlemine kendileme denir.
Kendileme işlemi S harfi ile gösterilir. S harfi Selfing kelimesinin ilk harfini simgeler.
F2 döllerinin elde edilmesi: Kendilenmiş veya ebeveynlerden birisiyle geriye
melezlenmiş F1 bitkilerinden toplanan tohumlar ekilir ve ikinci döl kuşağı (F2
generasyonu) elde edilir. F1 generasyon döllerinde sadece dominant allelin fenotipi
ortaya çıkarken, F2 generasyon döllerinde hem dominant hem de resesif fenotipler
meydana gelir. Bu nedenle bu generasyona ‘açılma generasyonu’ adı da verilir.

MELEZLEME (ÇAPRAZLAMA) 
Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Punnet karesi: F2 generasyon döllerinin fenotipik ve genotipik açılım oranlarının tahmin edilmesinde Punnet karesinden
faydalanılır. Punnet karesi, allel genleri taşıyan dişi ve erkek gamet hücrelerinin birbirlerini dölleme olasılıklarını da gösterir.
-Fenotipik açılım oranı: F2 döllerinin fenotipik sınıflandırılmasına dayanır; F2 bitkilerinden kaçı dominant özelliği ve kaçı resesif
özelliği taşıdığını gösterir. Örnek olarak 100 adet F2 bitkisinden 75’i yuvarlak tohumlu, 25’i buruşuk tohumlu olarak sayıldı ise
fenotiopik açılma oranı 3:1’dir (75:25 =3:1).
-Genotipik açılım oranı: F2 döllerinin genotipik sınıflandırılmasına dayanır; F2 bitkilerinden kaçı homozigot dominant (AA), kaçı
heterozigot dominant (Aa) ve kaçı homozigot resesif (aa) genotipe sahip olduğunu gösterir. Örneğin 100 adet F2 bitkisinden 25’i
AA, 50’si Aa ve 25’i aa ise genotipik açılım oranı 1:2:1’dir (25:50:25 = 1:2:1).



Sınıflar
F2 generasyonu Toplam

(Σ)Uzun boylular Kısa boylular
Gözlenen (G) 787 277 1064
Beklenen (B) 798 266 1064
(G-B) -11 11 0
(G-B)2 121 121 -
(G-B)2 / B 0.15 0.45 X2 = 0.60

Fenotipik

Sınıflar

F2 generasyonu

(G - B)2/BGözlenen (G) Beklenen (B)
Yuvarlak-Sarı 315 312.8 0.02
Yuvarlak-Yeşil 108 104.2 0.14
Buruşuk-Sarı 101 104.2 0.10
Buruşuk-Yeşil 32 34.8 0.22
Toplam (Σ) 556 556 X2 = 0.48

MONOHİBRİD MELEZLEME

Khi Kare (X2) Testi 

Khi Kare (X2) Testi • Eğer F2 generasyonunda 3:1 (21 = 2 fenotipik grup) fenotipik açılımı elde edilmiş ise monohibrid
bir melezlemeden (AA x aa gibi) ve monogenik bir kalıtımdan (tek allel gen çiftinin kontrolünde
olan) bahsedilir.

• Eğer F2 generasyonunda 9:3:3:1 (22 = 4 fenotipik grup) fenotipik açılımı elde edilmiş ise dihibrid
bir melezlemeden (AABB x aabb gibi) ve digenik bir kalıtımdan (bağımsız iki allel gen çiftinin
kontrolünde olan) bahsedilir.

• Eğer F2 generasyonunda 27:9:9:9:3:3:3:1 (23 = 8 fenotipik grup) fenotipik açılımı elde edilmiş ise
trihibrid bir melezlemeden (AABBCC x aabbcc gibi) ve trigenik bir kalıtımdan (bağımsız üç allel
gen çiftinin kontrolünde olan) bahsedilir.

DİHİBRİD MELEZLEME



DNA’NIN MOLEKÜLER YAPISININ VE İŞLEYİŞİNİN KEŞFİ

1953’te Watson ve Crick tarafından
DNA’nın ikili sarmal yapısını ve kendini
eşleşmesi modelini açıkladı. DNA’nın
şeker, fosfat ve bazlardan oluşan
nükleotidlerden (A, T, G ve C) meydana
geldiği ve baz dizilimleri birbirinin
tamamlayıcısı (A:T ve G:C eşleşmesi)
olan iki kola sahip olan DNA'nın bu
sayede kendisini kopyalayabildiği
(replikasyon) ve mRNA’yı
sentezleyebildiği (transkripsiyon)
anlaşıldı. Bir şeyi kalıtımla geçirmek
demek DNA'yı aktarmak demekti; genler
DNA idi, genetik bilgi DNA’da şifreliydi.
İşte Darwin’in görüp de anlayamadığı
değişimin ve çeşitliliğin temelinde DNA
yatıyordu. 1966’da Khorana ve Nirenberg
tarafından, DNA sarmalındaki ardışık her
3 nükleotid (triplet kod) bir aminoasit
sentezinden sorumlu olduğu (genetik
şifre) açıklandı. DNA’dan sentezlenen
mRNA’nın taşıdığı ve ardışık olarak
sıralanmış triplet kodlar sitoplazmada
rRNA ve tRNA işbirliği ile toplam 64 farklı
şifreden 20 farklı aminoasit
sentezlenebiliyor (translasyon), bu
şekilde üretilen özel proteinler ile fenotip
ortaya çıkıyordu (santral doğma).

Bir DNA molekülünde pirimidin
nükleotidlerinin (C+T) toplam
miktarı purin nükleotidlerinin
(A+G) toplam miktarına eşittir.
DNA'da A/T ve G/C oranları her
zaman 1 olduğu halde, A+T/G+C
oranı yönünden büyük bir
varyasyon vardır; bu oran insanda
1.52'dir. DNA çift sarmalında
yalnızca A-T ve C-G eşleşmesi
mümkün olduğundan, miktar
olarak A=T ve C=G olması gerekir.
Ayrıca A ve T arasında 2 adet, G ve
C arasında 3 adet hidojen bağı
vardır.

Soru: Toplam nükleotid sayısı
1100 olan bir DNA’da 250 adet
Adenin bulunuyorsa, iki DNA
ipliğini birbirine bağlayan H bağı
sayısını hesaplayınız.
Çözüm: A = T = 250’dir. A ve T
nükleotidlerini bağlayan H bağı
sayısı 250 x 2 = 500’dür. G ve C
nükleotidleri toplamı 1100 - 500 =
600’dür. Öyleyse G ve C sayıları
600 : 2 = 300’dür. A ile T arasında
2 tane ve G ile C arasında 3 tane H
bağı yerleştiğine göre( 250 x 2 =
500, 300 x 3 = 900), toplam H bağı
sayısı 500 + 900 = 1400’dür.
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GENETİK ŞİFRE (TRİPLET KOD)

Genetik şifre, üç nükleotidten meydana gelmekte (triplet kod), her 3’lü nükleotid grubu bir genetik şifre anlamına
gelmektedir. Sonuç olarak, bir hücrede protein sentezlenirken, DNA'daki genetik bilgiler üçlü nükleotidler
(kodon) şeklinde mRNA'ya yazılır. Kodonların tRNA'daki karşılığına antikodon denir. mRNA kodonlarından biri
(AUG) protein sentezinde başlatma sinyali olarak, üçü (UAA, UGA ve UAG) sonlandırma sinyali olarak çalışır.
Böylece protein sentezinde 64 değil, 61 tane kodon 20 çeşit aminoasidin şifrelenmesinde görev alır.

Soru: ‘ACG TTG AGC’ şeklindeki bir DNA kalıbından sentezlenen aminoasit  sıralanışı nedir?
Çözüm: ‘ACG TTG AGC’ şeklinde sıralanmış bir DNA kalıbından, ‘UGC AAC UCG’ şeklinde mRNA kopyalanır. 
Belirtilen mRNA kodon sıralamasına ise antikodonları sırasıyla ACG, UUG ve AGC olan üç farklı tRNA eşlik eder. 
mRNA kodon sıralamasına göre polipeptid zincirine katılacak olan aminoasitler sırasıyla sistin (UGC), asparagin
(AAC) ve serin (UCG)'dir.
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BİYOTEKNOLOJİ VE TRANSGENİK BİTKİLER

Watson ve Crick tarafından
1953 yılında DNA’nın
moleküler yapısının
keşfedilmesinden sadece
yarım yüzyıl sonra insan
genom haritasının
çıkartılması gibi devasa
adımlar atılmış, genetik
haritalama, gen tedavisi,
genetik klonlama ve kök
hücre kültürü gibi karmaşık
bir biyoteknoloji çağına
geçilmiştir. Bugün dünyada
tarım alanlarının yaklaşık
100 milyon hektarında
biyoteknoloji veya genetik
mühendisliği ürünleri olan
transgenik bitkiler
yetiştirilmekte, özellikle
herbisite toleranslı (GD HT)
ve böceklere dirençli (GD IR)
soya, mısır, pamuk, patates,
domates ve kanola çeşitleri
ile A vitamini yüksek çeltik
(Altın pirinç) giderek
yaygınlaşmaktadır.

1960’lardan itibaren DNA enzimlerinin
(1967’de Gellert ve ark. DNA ligaz
enzimininin, 1970’de Smith ve ark.
restriksiyon enzimlerinin)
keşfedilmesiyle birlikte genetik
mühendisliği olarak yeni bir bilim
gelişmeye başladı. 1972’de Berg DNA
ligaz ve restriksiyon enzimleri sayesinde
iki farklı organizmanın DNA parçalarını
birleştirmeyi başardı. 1974'te Cohen ve
Boyer, bir geni bir plazmit aracılığı ile
bakteriye aktarmayı başardı
(Rekombinant DNA). 1976’da Sanger ve
Gilbert rekombinanant DNA dizi analiz
tekniğini geliştirdiler. 1985'te Mullis ve
ark. tarafından geliştirilen polimeraz
zincir tepkimesi (PCR) yöntemi ile DNA
istenildiği kadar kopyalanabiliyordu.
1988’de başlanan İnsan Genom
Projesi’nin 2001'de tamamlandığı
duyuruldu. 1996'da Wilmut, olgun bir
koyunun memesinden aldığı bir
hücrenin çekirdeğini bir başka koyuna
ait çekirdeği çıkartılmış hücre ile
birleştirmiş ve bu füzyon ürünü hücreyi
annelik yapacak bir koyuna aşılayarak
memelilerde Genetik Klonlama dönemi
başladı.

Genetik mühendisliği, kısaca
genetik bilginin bir hücreden
diğerine aktarabilme bilimidir.
Genetik mühendisliği teknikleri
sayesinde artık istenen karakteri
kodlayan bir gen plasmid T-DNA
ile birleştirildikten sonra
çoğaltılmak üzere bir bakteri
içinde klonlanabilmekte ve
oradan da Agrobacterium
tumefaciens bakterisi aracılığı ile
bir başka organizmaya transfer
edilebilmektedir. Bitkilere gen
aktarımı; arzulanan geni taşıyan
DNA’nın izole edilmesi, PCR ile
istenen saflıkta ve miktarda
çoğaltılması, rekombinant
DNA’nın klonlanması ve
klonlanan rekombinant DNA'nın
aktarılması aşmalarından
oluşmaktadır. Bu yönüyle genetik
mühendisliği tekniklerinin en
önemli iki adımını gen
klonlanması ve genin bitkiye
transfer edilmesi işlemleri
oluşturmaktadır.
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GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

1972 yılında ilk rekombinant
DNA molekülü Paul Berg
tarafından ve ilk transgenik
organizma Stanley Cohen ve
Harbert Boyer tarafından elde
edilmiştir. Rekombinant
DNA’lar klonlandıktan sonra
bitki hücresine ya
Agrobacterium veya virüsler
gibi vektörler aracılığı ile
indirekt (dolaylı) olarak, ya da
biyolistik, elektroporasyon,
mikroenjektörler ve
mikroprojektiller ile direkt
(doğrudan) olarak
aktarılmaktadır. Transgenik
bitkilerin üretiminde çok
sayıda yöntem geliştirilmiş
olmakla birlikte başlıca iki
yöntem Agrobacterium ile
indirekt yöntem ve gen
bombardımanı ile direkt
yöntemdir.
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TARLA BİTKİLERİNDE TRANSGENİK ÇEŞİTLER

1985'ten itibaren genetik mühendisliğinin ilk ürünleri
olan transgenik bitkilerin tarla testlerine başlanmıştır.
1987'de uzun raf ömrüne sahip transgenik domates
için Colgene şirketi tarafından patent alınmış
ve1994'te transgenik domates için satış izni çıkmıştır.
İlerleyen yıllarda özellikle ‘EPSPS’ geni aktarılarak
yabancı ot ilaçlarına (RaundUp ve Liberty gibi)
dayanıklı ve 'Bt' geni aktarılarak böceklere (özellikle
Lepidopter larvalarına) dayanıklı hale getirilmiş pek
çok transgenik çeşit (Bollgard pamuk, Maximixer mısır
ve Newleaf patates gibi) standart çeşitlerin yerini
almaya başlamıştır. Bugün dünyada tarım alanlarının
yaklaşık 100 milyon hektarında biyoteknoloji veya
genetik mühendisliği ürünleri olan transgenik
çeşitler yetiştirilmekte, özellikle herbisite toleranslı
(GD-HT) soya, mısır, pamuk ve kanola, böceklere
dirençli (GD-IR) mısır, pamuk ve patates, oleik asit
zengini soya (Plenish™), A vitamini yüksek çeltik
(golden rice) ile giderek yaygınlaşmaktadır.

Dünyada 1940'lı yılların başında başlayan
moleküler genetik araştırmaları genetiğin
kapsamını ve çalışma alanını son derece
genişletmiş, yaşamsal olaylarda genetiğin
önemini sürekli olarak artırmıştır. Watson ve
Crick tarafından 1953 yılında DNA’nın moleküler
yapısının keşfedilmesinden sadece yarım yüzyıl
sonra genom haritalama, gen tedavisi ve genetik
klonalama gibi son derece ileri tekniklerin
uygulanmaya başladığı biyoteknoloji çağına
geçilmiştir. Ancak biyoteknoloji ve genetik
mühendisliğinde göz kamaştırıcı gelişmelere
rağmen geçmişte olduğu gibi günümüzde de
çeşit ıslahında yoğun olarak klasik ıslah
yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Moleküler
genetik ve klasik ıslah yöntemleri bir bütünün
parçaları olarak görülmeli ve birbirine entegre
edilerek çok daha hızlı ve etkili ıslah projeleri
hayata geçirilmelidir.
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Genetik mühendisliği teknikleri ile hastalık
ve zararlılara dayanıklı transgenik çeşitler
geliştirilmiştir. Bu alanda en büyük başarı,
Lepidopter, Coleopter ve Diptera gibi böcek
zararlılarına karşı dayanıklılık geni (Bt
geni) taşıyan transgenik çeşitlerdir. Bacillus
thuringiensis bakterisi tarafından üretilen
Bt endotoksin proteinleri, Lepidopter
larvalarına karşı dayanıklılık sağlamaktadır.
Bt proteinleri, böceklerin orta bağırsak
bölgesinde çözülerek, mekanik
zararlanmalar yoluyla böceği
öldürmektedir. Bt gibi toksik proteinleri
şifreleyen Bacillus thuringiensis
bakterisinin ‘cry’ genleridir. Transgenik
bitkilerde en yaygın şekilde kullanılan cry
geni, Lepidopterlerin çoğuna toksik olasn
cry1A gen ailesidir. Örneğin mısır koçan
kurduna karşı cry1A geni mısır bitkisine
(Maximixer® transgenik mısır) başarıyla
aktarılmıştır. Genetik mühendisliği
teknikleri sayesinde Bt genleri sadece mısır
bitkisine değil, pamuk (Bollgard®
transgenik pamuk) ve patates (Newleaf®
transgenik patates) gibi diğer tarla
bitkilerine de aktarılmıştır.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: Bt GENİ TAŞIYAN TRANSGENİKLER  

Bt geni taşıyan transgenik mısır
çeşitleri mısır kurdu (Ostrinia
nubilalis) ve koçan kurdu
(Sesamia nonagrioides) gibi
önemli zararlılara karşı
dayanıklıdır.

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

Koçan kurdu 
(Sesamia nonagrioides)
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MOLEKÜLER MARKIRLAR

Özelliklerin kalıtımı hakkında bilgiler basit bir şekilde klasik
Mendel açılımlarından (çiçek rengi ve tohum şekli gibi
morfolojik markırlar) yararlanarak edinilebileceği gibi, daha
detaylı olarak biyokimyasal (izoenzimler veya depo
proteinleri) veya DNA düzeyinde (moleküler veya genetik
markırlar) analizler yardımıyla da edinilebilir. DNA’nın
kendisinin doğrudan markır (markör) olarak kullanımı
sayesinde sadece kalıtımları basit olan kalitatif özelliklerin
değil, çok genlerle idare edilen ve bu nedenle kalıtımları
karmaşık olan kantitatif özelliklerin (QTL gibi) de gen
haritaları hazırlanabilmektedir.

Kullanım alanları:
 Genom analizleri (genetik haritalama)
 Genetik akrabalık (filogenetik ilişkiler)
 Genetik varyasyon ve karakterizasyon
 Genotip teşhisi ve doğrulama
 Tağşiş, saflık ve kalite kontrolü
 Bitki ıslahı ve kemotip seleksiyonu
 GDO testi, vb.

Bitki ıslahında da DNA markırları (RFLP, AFLP, RAPD, SSR,
ISSR, CAPS, STS, SNP ve EST gibi) sayesinde; (1) Genotipler
arasındaki farklılıkları fenotipten bağımsız olarak DNA
düzeyinde belirlenebilmektedir. (2) Genom analizleri,
genetik akrabalık (filogenetik) ilişkileri, genetik varyasyon
(polimorfizm) ve karakterizasyon tespit edilebilmektedir. (3)
Genotip teşhisi ve doğrulama ile GDO testi gibi daha pek çok
genetik araştırmalarda DNA markırlarından yaygın olarak
faydalanılmaktadır.

Moleküler markırlar, genomda herhangi bir gen bölgesi yada
gen bölgesi ile ilişkili DNA parçasıdır. Bu markörler,
polimeraz zincir reaksiyonuna bağlı olmayanlar (RFLP) ve
bağlı olanlar (RAPD, AFLP, SSR, STS, SNP ve ETS gibi) olarak
adlandırılmaktadır. 1980’li yıllarda Kary B. Mullis tarafından
geliştirilen PCR (Polymerase Chain Reaction) sayesinde
moleküler markır destekli genom analizi büyük ilerleme
sağlanmıştır.
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20. yüzyılın ikinci yarısında dünya tarımında yaşanan bitkisel üretim artışı göz
kamaştırıcıdır; yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi, yoğun ve çeşitli pestisitlerin
(tarım ilaçlarının) kullanılması, gübreleme, sulama ve mekanizasyon alanlarında büyük
ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan üretim artışı “yeşil devrim” olarak adlandırıldı.

Yeşil devrimin yaşanmasında bahsedilen pek çok faktör önemli rol oynadı. Ancak yeşil
devrim denince hep bir isim ön plana çıktı: Dr. Norman Borlaug. O, Meksika’da
geliştirdiği bir buğday çeşidi nedeniyle 1970 yılında Nobel ödülü ile onurlandırılmış bir
bitki ıslahçısı idi. Borlaug, Meksika’nın kurak şartlarına iyi uyum sağlamış ve pas
hastalığına dayanıklı buğday çeşitlerini Japonya kökenli bodur bir buğday çeşidi ile
melezledi. Ortaya çıkan melez populasyonlardan seleksiyonla öyle çeşitler geliştirdi ki,
bu çeşitler hem Meksika’nın kurak şartlarına çok iyi uyum sağlıyor, hem pas hastalığına
çok iyi dayanıyor, hem de aşırı boylanmayıp yarı bodur kalıyorlardı. Üstelik güçlü sap
ve kök yapıları sayesinde, fazla azotlu gübre uygulamalarında yatmaya karşı direnç
gösteriyorlardı. Bu sayede, buğday ithal eden Meksika, üretimini 20 yıl içinde 4’e
katlayarak dünyanın en önemli buğday ihracatçısı oldu. Borlaug’un buğdayları o kadar
başarılı olmuştu ki, sadece Meksika’da değil, Pakistan ve Hindistan gibi birçok ülkede
milyonlarca insan açlık çekmekten kurtulmuştu.

Yukarıda anlatılan öykü gerçek bir başarı hikâyesidir. Ancak yeni başarı hikâyeleri
anlatmanın zamanı gelmiştir. Artık dünya eskisine göre küresel ısınma nedeniyle daha
çok ısınıyor ve daha çok kuraklaşıyor. Pek çok tarımsal üründe verim artışı durmuş,
yeşil devrimin etkisi geçmiştir. Buna karşın tarım arazileri son sınırlarına dayanırken,
dünya nüfusu hızla artmaya devam etmektedir. İnsanlara istenen miktarda ve kalitede
besin sağlamak, yeni yeşil devrimler yaratmak biz tarım uzmanlarının görevidir. Bir
taraftan bitkilerin mevcut genetik verim potansiyellerini yükseltmek, diğer yandan da
bu genetik verim potansiyeline ulaşılacak ileri yetiştirme tekniklerini uygulamaya
aktarmak temel amaç olmalıdır. Bu uzun ve ince yolda bitki ıslahçılarına rehber olacak,
onların yol haritasını çizecek olan yegâne araç ise genetiktir.

Yeni yeşil devrimlere ve Norman Borlaug’lara ihtiyacımız var.

Dr. Norman Borlaug (1914-2009)

Boş mideler üzerine barış tesis 
edemezsiniz (N.Borlaug)
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BİTKİ ISLAHI VE ISLAH YÖNTEMLERİ

Bitki Islahı, herhangi bir bitki türünde veya çeşidinde
istenilen özellikleri elde etmek için genetik yapıyı değiştirme
sanat ve bilimidir. Bitki ıslahı sayesinde; verim, kalite,
olumsuz çevre koşullarına dayanıklılık, hastalık ve zararlılara
mukavemet gibi geleneksel amaçlar doğrultusunda bir çok
çeşit geliştirilmektedir. Klasik ıslah yöntemleri dışında ayrıca
biyoteknolojik gelişmelere bağlı olarak doku kültürleri (in
vitro teknikler) ve genetik mühendisliği uygulamaları ile gen
aktarımları yapılabilmekte, genetiği değiştirilmiş
organizmalar (GDO) veya transgenik çeşitler elde
edilmektedir.

Bitki ıslahçıları için olmazsa olmaz koşul genetik
çeşitlilik barındıran populasyonlara sahip
olmaktır. Zaten milyonlarca yıldır doğada türler
bir şekilde aralarında melezlenerek veya
mutasyonr geçirerek çeşitlenmeye devam
ediyorlar. Bitki ıslahçılarının da yaptığı şey bir
bakıma doğanın milyonlarca yıldır uyguladığı
doğal seleksiyonu taklit ederek önce genetik
çeşitlilik (gen havuzu) yaratmak ve bu çeşitlilik
arasından kendi amaçlarına uygun tipleri seçerek
(seleksiyon) çoğaltmaktır. Eğer bir ıslahçı ıslah
amaçlarına uygun zenginlikte bir populasyona
sahip ise işi kolaydır; bu populasyondan klasik
ıslah yöntemlerine başvurarak, örneğin teksel
veya toplu seleksiyon yöntemleri uygulayarak,
arzuladığı tipleri kısa sürede seçip saflaştırabilir.
Ancak, eğer ıslahçı arzuladığı tipleri seçmeye
uygun zenginlikte bir populasyona sahip değilse,
uygulayacağı hiç bir ıslah yöntemi ona yardımcı
olamaz. Böyle durumlarda genetik çeşitliliği
kendisi yaratmaktan başka çaresi kalmaz;
melezleme, mutasyon, poliploidy gibi genetik
varyasyon yaratan ıslah yöntemlerine başvurarak
seleksiyon yapabileceği zenginlikte bir
populasyona sahip olmaya çalışır. Islahçının
yaptığı iş bir bakıma doğanın çok uzun bir zamana
yaydığı değişimi ve seçilimi çok daha kısa bir
süreye sıkıştırmaktır. Aradaki önemli fark ise
ıslahçının doğada "rastgele" işleyen süreci
"bilinçli" ve "hedeflenen" bir amaca götürmektir.

Bitkilerde ıslah metodunu belirleyen en önemli faktör, ıslahı
yapılacak bitki türünün üreme (tozlaşma veya döllenme)
biyolojisidir. Bu yönüyle ıslah metotları 3 ana kategoride
toplanmıştır:
1. Kendine tozlaşan-döllenen bitkilerde uygulanan ıslah

metotları
2. Yabancı tozlaşan-döllenen bitkilerde uygulanan ıslah

metotları
3. Klonla veya apomiktik üreyen bitkilerde uygulanan ıslah

metotları

Tarla bitkilerinde çeşit geliştirmek için uygulanan 4 klasik
(konvansiyonel) yöntem vardır:
1. Seleksiyon (teksel ve toplu) ıslahı
2. Melezleme (kombinasyon ve geri melezleme) ıslahı
3. Hibrid (heterosis ve heterobeltiyosis) ıslahı
4. Mutasyon (DNA, gen, poliploidy ve aneuploidy) ıslahı
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TIBBİ ADAÇAYI POPULASYONUNDAN SELEKSİYON İLE VARYASYON YARATMAK
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ASPİR BİTKİSİNDE MELEZLEME İLE GENETİK VARYASYON YARATMAK
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YAĞ GÜLÜNDE MUTASYON İLE GENETİK VARYASYON YARATMAK
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Tarla bitkilerinin bir kısmı kendine, bir kısmı yabancı ve bir kısmı da hem kendine
hem yabancı tozlaşır ve döllenir. Kendine tozlaşmayı ve döllenmeyi zorunlu kılan
faktörler; erselik çiçek yapısı, çiçek açmadan önce tozlaşmanın olması, stigmanın
erkek organlar tarafından sarılması ve erkek ve dişi organların bazı çiçek parçaları
tarafından örtülmesidir. Yabancı tozlaşmayı ve döllenmeyi zorunlu kılan
faktörler ise tek ve çift evciklilik, erkek ve dişi üreme organlarının farklı zamanlarda
olgunlaşması, kendine uyuşmazlık (self incompability) ve erkek kısırlık (male
sterility)’tır.

TARLA BİTKİLERİNDE GENERATİF ÜREME BİYOLOJİSİ

Erselik çiçek yapısı

Tek evcikli mısırın üreme organları

1. Kendi çiçek tozları ile tozlanıp döllenen (autogam) tarla bitkileri: Buğday, arpa,
yulaf, çeltik, tütün, pamuk, keten, susam, aspir, yerfıstığı, soya, kolza, bezelye,
börülce, nohut, fasulye, mercimek, fiğ gibi bitkilerdir.

2. Yabancı çiçek tozları ile tozlanıp döllenen (allogam) tarla bitkileri: Mısır,
şekerpancarı, şekerkamışı, çavdar, ayçiçeği, kenevir, şerbetçiotu, yağ şalgamı,
patates, hintyağı, yonca, ak üçgül, İngiliz çimi, çayır yumağı, soğan gibi bitkilerdir.

Mısır ve hintyağı gibi tarla bitkileri tek evciklidir (monoecious); erkek ve dişi üreme
organları aynı bitki üzerinde fakat farklı yerlerde bulunur. Kenevir ve şerbetçiotu gibi
tarla bitkileri ise iki evciklidir (dioecious); erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler
üzerinde bulunur. Hem tek hem de çift evcikli bitkiler doğaları gereği yabancı
tozlaşmak zorundadırlar. Bu nedenle bu tür bitkilerde hibrid (melez) tohum üretimi
daha kolay başarılır. Buğday, çeltik, nohut ve soya gibi bitkilerin çiçekleri erseliktir;
yani erkek ve dişi organlar aynı çiçekte bulunur. Bu nedenle daha çok kendine
tozlaşır ve döllenirler. Kendine döllenen bitkiler genetik olarak çoğunlukla homojen
(homozigot) saf döllerden veya hatlardan oluşurken, yabancı döllenen bitkiler
çoğunlukla heterojen (heterozigot) popülasyonlardan oluşur.
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TARLA BİTKİLERİNDE HAT VE KLONAL ÇEŞİTLER

Klonal ve apomiktik çeşitler: Klonal ve
apomiktik çeşitler, tek bir anaç bitkiden
aseksüel (vejetatif) yolla çoğaltılarak elde edilen
çeşitlerdir. Bu tip çeşitlerde eşeyli üreme
olmadığı için, genetik yapıları oldukça saftır ve
tamamen anaç bitkinin genetiği ile benzerdir.
Bir klonda mutasyon olmadığı müddetçe,
bireyler aynı kalıtsal yapıya sahip olurlar. Klon
çeşitlere patates (Solanum tuberosum),
apomiktik çeşitlere Kentucky mavi ayrığı (Poa
pratensis) ve Arjantin Bahia ayrığı (Paspalum
notatum) örnek verilebilir.

Kendine döllenen bitkilerde hat çeşitleri: Hat, bir
bitkinin eşeysel yolla oluşmuş bütün yavru döllerine
verilen isimdir. Yani, bir saf hattın bütün bireyleri
(biyotipler) aynı genotipe sahiptirler. Kendine tozlaşan
bitki hatları başlıca saf hat ve çoklu hat olarak iki
kategoriye ayrılırlar. Saf hat, tek bir kendine tozlaşan
homozigot bitkiden köken almış olan, fenotipik olarak
homojen ve genetik olarak homozigot olan ve genetik
çeşitlilik barındırmayan bir topluluktur. Çoklu hat ise
fenotipik olarak birbirine benzer (izogenik) birkaç saf
hattın karıştırılması ile elde edilir. Hat çeşitlerine
buğday, arpa, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, fasulye,
bezelye, soya, yerfıstığı, kolza, susam, aspir, keten,
pamuk, tütün ve fiğ çeşitleri örnek olarak verilebilir.

Yabancı döllenen bitkilerde hat çeşitleri Yabancı
tozlaşan bitki hatları ise başlıca kendilenmiş hat ve
sentetik hat olarak iki kategoriye ayrılır. Kendilenmiş
hat; yabancı döllenen bir bitkinin fenotipik olarak
heterojen ve genetik olarak heterozigot olan bireylerinin
hibrid çeşit geliştirmek amacıyla en az 6 generasyon
kendilenmesi ile elde edilir. Sentetik çeşitler ise genel
uyum yetenekleri fazla olan çok sayıda kendilenmiş
hattın karışımıdır. Mısır, sorgum, ayçiçeği şekerpancarı
gibi tarla bitkilerin kendilenmiş hatları ve sentetik
çeşitleri bulunmaktadır.
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Hibrit çeşitler: Hibrit çeşitler, iki veya daha fazla
kendilenmiş hattın melezlenmesi ile elde edilen F1
tohumluğudur. F1'ler kendileme depresyonunun
kırılması ile ortaya çıkan yüksek derecedeki melez
azmanlığı (heterosis) nedeniyle, genellikle
ebeveynlerine göre daha yüksek bir verim potansiyeline
sahiptirler. İster kendine isterse yabancı döllenen olsun,
pek çok bitkide F1'ler yüksek heterosis gösterir. Ancak
pratik ve ekonomik bir hibrit tohum üretimi için,
özellikle genetik-sitoplazmik polen kısır (cms) hatlara
ihtiyaç vardır. Hibrit çeşit geliştirmek için öncelikle
açıkta tozlaşan yerel çeşitlerden veya tekrarlamalı
seleksiyon metotları ile geliştirilmiş populasyonlardan
seçilen bitkiler 6 generasyon kendileme yapılarak
homozigotlaştırılır ve böylece çok sayıda kendilenmiş
hat elde edilir. Topcross veya döl testleri ile en yüksek
genel uyuşma yeteneği gösteren kendilenmiş hatlar
arasında mümkün olabilecek tüm kombinasyonların
elde edileceği bir eşleşme metodu (diallel, linextster
gibi) yardımıyla özel uyuşma yeteneği yüksek olanlar
seçilir. Böylece özel uyuşma yeteneği en yüksek olan bir
kaç hat kullanılarak, örneğin A, B, C ve D gibi dört
kendilenmiş hat ile tek melez (A x B), üçlü melez [(A x
B) x C] ve çift melez [(A x B) x (CxD)] elde edilir.

TARLA BİTKİLERİNDE HİBRİT (F1) ÇEŞİTLER

Ayçiçeğinde polen kısırlığı (cms) destekli tek melez 
hibrit tohum üretimi 

Tarla bitkilerinden mısır, sorgum, ayçiçeği ve
şekerpancarı gibi yabancı tozlaşan ve
döllenen bitkilerin yaygın olarak hibrit çeşitleri
üretimde kullanılmaktadır.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Tohumculuk firmalarının en büyük beklentisi üstün hibrit çeşitlere sahip
olmaktır. Çünkü kendilenerek homozigotlaştırılmış saf hatlar kendi
aralarında melezlendiğinde ilk generasyon (F1) dölleri melez azmanlığı
(heterosis) nedeniyle ebeveynlerinden daha yüksek performansı
göstermektedir. Bu sayede, başta mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve sorgum gibi
tarla ürünlerinde ve domates, patlıcan, biber, salatalık, kabak, soğan, kavun
ve karpuz gibi pek çok sebze ürünlerinde (F1) tohum üretimi
gerçekleştirilmektedir.

Tohumculuk sektörünün itici gücü: Ticari hibrit çeşitler

Sitoplazmik Erkek (Polen) Kısırlığı (CMS) destekli 
hibrit tohum üretimi 

Hibrit ıslahı ilk olarak yabancı tozlaşan bir bitki olan mısır bitkisinde
başlamış, ayçiçeği, şekerpancarı, soğan gibi diğer yabancı tozlaşan bitkilerde
devam etmiş, nihayetinde birçok güçlüklerine rağmen sorgum, çeltik,
domates gibi kendine döllenen bitkilerde de uygulanmaya başlanmıştır. Her
ne kadar buğday, soya, kolza, pamuk gibi birçok kendine tozlaşan ve döllenen
bitkilerde melez azmanlığı ortaya çıkıyorsa da, bu tür bitkilerde kendine
uyuşmazlık ve polen kısırlık (genetik/sitoplazmik erkek kısırlık, GMS/CMS)
gibi genetik mekanizmalardan etkin olarak yararlanılamadığı veya pratikte
uygulanamadığı için ekonomik bir hibrit tohum üretimi mümkün
olamamaktadır.

Seleksiyon ve melezleme (kombinasyon) ıslahı ile birörnek ve stabil çeşitler
geliştirilirken, hibrit çeşitler gerçekte bir F1 ürünü olduklarından ilerleyen
generasyonda (F2) genetik açılımlar nedeniyle üstün özelliklerini
kaybederler. Bu nedenle üreticiler her yıl hibrit (F1) tohumluk satın almak
zorunda kalırlar. Hibrit çeşitler ne kısır (döl vermeyen), ne de transgenik
(başka türlerden gen aktarılan) değildir; doğada zaten aynı türün bireyleri
arasında doğal olarak gerçekleşen melezlenme sürecinin insanlar tarafından
kontrollü olarak yapıldığı ıslah ürünleridir.
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Çeşit; kendine özgü morfolojik, fizyolojik ve sitolojik
özellikleri bulunan, generatif veya vejetatif yoldan
üreyerek kendine özgü özelliklerini koruyan ve
bilinen bir ıslah yöntemiyle geliştirildikten sonra
tescili yapılarak üretime alınan bitki topluluğudur.
Tescil edilmiş çeşitler; saf hat veya çoklu hat çeşitleri,
kendilenmiş hatlar, hibrit çeşitler, sentetik çeşitler
veya klon çeşitleri olarak kaydedilirler.

TARLA BİTKİLERİNDE ÇEŞİT, TOHUM VE TOHUMLUK KAVRAMLARI

Yerel çeşitler: Populasyon (veya panmiktik)
çeşitler, primitif çeşitler, köy çeşitleri gibi
adlarla da anılırlar. Yerel çeşitler, gerçekte
belirli bir yöre veya bölgede, o bölgenin iklim
ve toprak koşullarına ve geleneksel
yetiştirme koşullarına yüksek uyum sağlamış
olan ekotiplerdir. Genelde populasyon
halinde (genotipik olarak karışık) olup,
düşük verimli ancak adaptasyon kabiliyetleri
yüksek olan çeşitlerdir. Bu tip çeşitler,
modern çeşitlerin geliştirilmesinde,
başlangıç materyali (germplasm) olarak da
iyi bir genetik ve ıslah materyalidirler.

Baydar-2001, saf hat
seleksiyon ıslahı ile
geliştirilmiş yüksek verimli
ve kaliteli bir susam
çeşididir.

Tohum; çiçeklerin tozlanma ve döllenmesinden
sonra meydana gelen, embriyosu ve yedek besin
deposu bulunan generatif üreme organıdır.

Tohumluk; üretimde kullanılan tohum dediğimiz
generatif organlar ile, rizom, stolon, kalınlaşmış kök,
gövde yumruları, soğan ve çelik dediğimiz vegetatif
organların tümüdür.

Bir çeşide ait tohumluk başlıca elit, orijinal ve
sertifikalı kademelerden (derecelerden)
oluşmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılacak veya
üreticiye dağıtımı yapılacak tohumluk “Sertifikalı”
kademede olması gerekir. Her tohumluk
kademesinde uyulması gereken kurallar ve
standartlar Tarım Bakanlığı Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (TTSM)
tarafından belirlenir ve ilan edilir.
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TOHUMLUK TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU

Tarla bitkilerinde ıslah, çeşit tescili, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu,
dağıtımı, satışı, denetimi, ithali ve ihracı gibi faaliyetler 2006 yılında kabul edilen
5553 sayılı “Tohumculuk Yasası”na kadar, 1963 yılında çıkartılan 308 sayılı
“Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun” esasları
çerçevesinde yürütülmektedir. Tohum sertifikasyonu ile ilgili uluslar arası kurum
veya kuruluşlar (ISTA, OECD, UPOV, ISF gibi) vardır. Türkiye’de tohum ve tohumluk
testleri ISTA kurallarına göre, tohum ticareti ve sertifikasyonu OECD kurallarına
göre, çeşit tescili ve korunması UPOV ve AB teknik şartnamelerine göre
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de özellikle birçok kendine döllenen tarla
bitkilerinde standart çeşitler ve bunların tohumluklarını geliştirip üretilmektedir.
Ancak mısır, ayçiçeği ve şekerpancarı gibi yabancı döllenen bazı hibrid çeşitlerde ve
patates, pamuk ve çeltik gibi kendine döllenen bazı standard çeşitler ve bunların
ıslah ebeveynlerinde büyük oranda dışa bağımlılık vardır.

Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda fiziksel, biyolojik ve
genetik değerlerinin belirlenmesi Tohumluk Sertifikasyonu olarak tanımlanır.
Türkiye’de 5553 sayılı yasaya göre tohumluklar Elit Tohum, Orijinal Tohum ve
Sertifikalı Tohum olarak başlıca 3 kademede sertifikalandırılır. Ayrıca sertifikalı
tohumlukların döl kademeleri ve dereceleri vardır. Örneğin buğday için Orijinal
kademede 2 yıl (Orijinal I ve Orijinal II), Sertifikalı kademede ise 3 yıl (Sertifikalı
I, Sertifikalı II ve Sertifikalı III) üretilebilmektedir. Hibrid çeşitlerde ise ana-baba
üretimi Orijinal, F1 melezlerinin üretimi Sertifikalı olarak değerlendirilir. Sertifikalı
tohumluk üretimde izolasyon mesafesi 2 m’den (örn. buğday) 2000 m’ye kadar (örn
ayçiçeği) olabilir. Kendine döllenenlerde tohumluk Sertifikalı kademeden sonra
kamu veya özel kurulular tarafından üreticiye dağıtılır. Bu tip tohumluklar en fazla
5 yıl süreyle tohumluk olarak kullanılabilirler. Yabancı döllenenlerde hibrid çeşitler
için “kendilenmiş döl”, “tek melez” ve “çift melez” durumlarına göre tohumluk
üretim kademeleri ve standartları farklılık göstermektedir.
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SERİN İKLİM TAHILLARI SICAK İKLİM TAHILLARI

Tür adı Latince adı Çeşit grubu Tür ismi Latince ismi Çeşit grubu

Buğday
Triticum aestivum Ekmeklik buğday

Mısır

Zea mays indendata Atdişi mısır

Triticum durum Makarnalık Buğday Zea mays indurata Sert mısır

Arpa
Hordeum distichum 2-sıralı arpa Zea mays everta Cin mısır

Hordeum vulgare 6-sıralı arpa Zea mays saccharata Şeker mısır

Yulaf
Avena byzantina Kırmızı yulaf

Çeltik

Oryza sativa ssp. indica Indica grubu

Avena sativa Beyaz yulaf Oryza sativa ssp. japonica Japonica grubu

Çavdar Secale cereale Kültür çavdarı Oryza sativa ssp. javonica Javonica grubu

Tritikale Triticosecale Buğday x Çavdar melezi

Darılar

Sorgum bicolor Koca darı

Panicum miliaceum Kum darı

Seteria italica Cin darı

SorgumxSudanotu Melez darı

Sorgum bicolor ssp. 
saccharatum Şeker darısı 

Kuşyemi Phalaris canariensis Uzun başaklı kuş yemi

TAHILLAR
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Buğday Tritikale Çavdar

Yulaf Arpa

SERİN İKLİM TAHILLARI
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Dünyada ve Türkiye’de tahıllar en önemli insan gıdasıdır. Buğday beyaz ekmek ve makarna üretiminde,
arpa hayvan yemi ve malt (bira hammaddesi) üretiminde, çeltik pirinç üretiminde, mısır hayvan yemi,
bitkisel yağ, nişasta ve şeker şurubu yapımında, yulaf hayvan yemi, kepekli ekmek ve bisküvi yapımında,
çavdar koyu ekmek ve hayvan yemi üretiminde, tritikale, sorgum ve darılar daha çok hayvan yemi olarak
kullanılırlar.

Buğday Arpa Yulaf Çavdar Çeltik Mısır Sorgum

Karbonhidrat (%) 67 76 66 75 80 71 71

Protein (%) 12.2 12.0 13.3 12.4 7.0 10.4 12.5

Yağ (%) 2.3 3.0 8.0 2.0 0.5 4.5 3.4

TAHILLAR: DÜNYAYI DOYURURLAR

Tahılların ekonomik olarak değerlendirilen en önemli organı tohumudur. Tahıl tohumunda meyve ve
tohum kabuğu birbirine yapışıktır (karyopsis). Bazı tahıllarda karyopsis üzerindeki kapçık ve iç kavuzdan
kolaylıkla ayrılır ve bu tip tohumlara “çıplak tohum” denir. Bazı tahıllarda ise karyopsis kapçık ve iç kavuz
ile sıkıca sarılıdır ve bu tip tohumlara “kavuzlu tohum” denir. Tahıllar arasında buğday, çavdar, tritikale ve
mısır çıplak tohumlu, arpa, yulaf, çeltik ve bazı darılar kavuzlu tohumludur. Çıplak tohumlu bir tahıl tanesi;
kabuk (%12), endosperm (%85) ve embiriyo (%3) olarak başlıca üç kısımdan oluşur. Değirmende
öğütülen tohumun kabuğu ve embriyosu “kepek” olarak, endospermi ise “un” olarak ayrılır.

Tahıllar içerisinde karbonhidrat içeriği bakımından yulaf en fakir (%66), çeltik en zengin (%80), protein
içeriği bakımından çeltik en fakir (%7), yulaf en zengin (%13.3) ve yağ içeriği bakımından yulaf en zengin
(%8) ve çeltik en fakir (%0.5) olanıdır.
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Serin iklim tahılları dünyanın en serin ve en kurak
bölgelerinde bile yetiştirilir; genellikle güzden kışlık olarak
ekilirler ve yaz başında veya ortasında hasat edilirler. Serin
iklim tahılları arasında düşük sıcaklığa ve dona en dayanıklı
olanı çavdar, en hassas olanı yulaftır. Ekmeklik buğdaylar,
makarnalık buğdaylara göre soğuğa daha dayanıklıdır
(ekmeklik buğday kar örtüsü altında -30 oC’nin altındaki
sıcaklıklara uzun süre dayanabilirken, makarnalık buğdaylar -
15 oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda büyük zarar görür). Bu
nedenle makarnalık buğdaylar dünyada Akdeniz ikliminde
olduğu gibi kışları ılıman geçen bölgelerde kışlık olarak, kışı çok
sert ve uzun süren bölgelerde ise yazlık olarak ekilir. Arpa ise
hem çavdara hem de buğdaya göre soğuğa ve kurağa daha az
dayanıklıdır; -10 oC’nin üzerinde zarar görür. Serin iklim
tahılları kültür bitkileri arasında toprak seçiciliği en az olan
bitkilerdir de. Arpa, yüzlek kök yapısı nedeniyle diğerlerine
göre biraz daha verimli olan tarla topraklarında iyi yetişir. Arpa
aynı zamanda tuzluluğa toleransı yulaftan sonra en yüksek olan
tahıldır. Çavdar, çok derinlere inen kökleri nedeniyle hem
kurağa hem de kötü toprak koşullarına daha iyi dayanır. Yulaf
yetiştiriciliği için nispeten serin ancak yağışlı (yıllık yağışı 700-
800 mm olan) bölgeler daha uygundur.

Sıcak iklim tahıllarının adaptasyonu serin iklim
tahıllarınki kadar geniş değildir. Özellikle akan su
altında ve düz yerlerde yetişebilen çeltik, sıcak
iklim tahılları arasında adaptasyon alanı en dar
olanıdır. Sıcak iklim tahılları, serin iklim
tahıllarının tersine, kısa gün bitkileridir,
vernelizasyon ihtiyaçları yoktur ve soğuğa
dayanıklı değillerdir. Serin iklim tahıllarında
büyüme ve gelişme gösterebildiği düşük
sıcaklıklar sıcak iklim tahılları için öldürücü
olabilir. Bu nedenle sıcak iklim tahılları ilkbahar
geç donları geçtikten sonra yazlık olarak ekilirler.
Çeltik tohumlarının minimum çimlenme sıcaklığı
12 oC olmasına rağmen, çeltik bitkileri günlük
ortalama sıcaklıkları 20 oC’den fazla olan yerlerde
daha iyi yetişir. Darılardan özellikle sorgumun
gelişmiş kök yapısı ve gövdesinde aşırı nem
kaybını önleyen mumsuluk özelliği nedeniyle
kuraklığa dayanımı diğer sıcak iklim tahıllarına
göre daha yüksektir. Bu yönüyle sorgum,
sulamanın kısıtlı olduğu tarım alanlarında mısıra
göre daha başarıyla yetiştirilir.

TAHILLARIN ADAPTASYONU
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Serin iklim tahılları kardeşlenme evrelerinde belirli bir düşük sıcaklıkta
(1-5 oC) belirli bir süre (5-60 gün) kalarak üşüme ihtiyaçlarını
(vernelizasyon) giderirler. Aksi halde kardeşlenme döneminden sapa
kalkma dönemine geçemezler, çiçeklenip başak oluşturmazlar. Serin
iklim tahıllarının yetişme süresi 8-9 ayı bulurken (Ekim-Haziran), sıcak
iklim tahıllarının yetişme süresi 3-5 ay olarak daha kısadır (Mayıs-
Eylül). Sıcak iklim tahılları serin iklim tahıllarından farklı olarak sıcak
bölgelerin bitkileridir ve kısa olan yetişme dönemleri (75-150 gün)
süresince daha fazla toplam sıcaklığa (2300-5000 oC) ihtiyaç duyarlar.
Serin iklim tahılları en az 1-4 oC'de çimlenebilirken, sıcak iklim tahılları
en az 8-12 oC'de çimlenebilir. Mısır ve sorgum gibi C4 fotosentezi yapan
sıcak iklim tahıllarında fotosentez verimliliği çok yüksektir. Ancak
büyüme gelişme dönemleri süresince hava sıcaklığının 20-35 oC ve hava
nispî neminin %70-80 oranında olmasını isterler. Türkiye’de farklı
ekolojik bölgeler dikkate alındığında mısırın FAO 400-700 olum
grubuna giren çeşitleri başarıyla yetiştirilir. Gerçekte sıcak iklim
tahılları birim kuru madde yapımında suyu serin iklim tahıllarına göre
daha ekonomik kullanırlar. 1 gram kuru madde üretimi için serin iklim
tahılları 500-700 litre, sıcak iklim tahılları 300-400 litre su tüketir.
Çeltik su isteği en fazla olan tahıl cinsidir; 3-3.5 aylık sulama
periyodunda yaklaşık 1500 mm su verilir. Mısır yetişme alanları
genellikle yağış miktarı fazla olan veya sulanan alanlardır. Mısır
bitkisinin sulanmadan yetişebilmesi için yetişme sezonunda 400-750
mm yağış düşmesi gerekir (ülkemizde Karadeniz ve kısmen Batı
Marmara bölgeleri dışında sulanarak yetiştirilir). Sıcak iklim tahılları
arasında su isteği en az olan darılardır.

Mısır tarlası

Sorgum tarlası

TAHILLARIN ADAPTASYONU
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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıcak iklim tahılları (mısır,
sorgum ve çeltik) serin iklim tahıllarına (buğday, arpa, yulaf, çavdar) göre
çok daha yüksek verimlidirler (Örneğin buğday ve arpa verimi ortalama
200-250 kg/da iken mısır ve çeltik verimi 800-1000 kg/da’dır). Neden?
1) Serin iklim tahılları C3 tipi, çeltik hariç sıcak iklim tahılları C4 tipi

fotosentez yapmaktadır. C3 bitkilerinde havanın karbonlarını
yakalamakla görevli olan RUBISCO’nun karbon yakalama etkinliği, C4
bitkilerinde aynı görevi yapmakla sorumlu olan PEP Karboksilaz
kadar güçlü değildir.

2) C3 fotosentezinde ışıkta solunum (fotorespirasyon) oranı çok
yüksektir ve bazen fotosentez sırasında tutulan C'un yaklaşık %50'si
kaybedilir. Oysa C4 fotosentezinde fotorespirasyon oranı hiç yoktur
veya çok düşüktür. Böylece mısır ve sorgum gibi C4 tipi bitkilerin
fotosentez oranlarının yüksek, fotorespirasyon oranlarının düşük
olması nedeniyle verim potansiyelleri daha fazladır. C3 bitkisi
olmakla birlikte çeltiğin yüksek verimli olması uzun süre su altında
yetiştirilmesi ile ilgilidir.

3) Sıcak iklim tahılları dünyanın daha çok sıcak ve sulanan tarım
alanlarında, serin iklim tahılları ise dünyanın daha çok serin ve kıraç
alanlarda yetiştirilmektedir. Böylece, iklim ve toprak yönünden daha
uygun ekolojilerde yetişme şansı bulan sıcak iklim tahılları serin
iklim tahıllarına göre daha yüksek verim getirmektedir.

4) Tozlaşma ve döllenme biyolojileri hibrit (F1) çeşit geliştirmeye çok
uygun olan sıcak iklim tahıllarının üretiminde çoğunlukla hibrit
tohumluk kullanılmaktadır. Oysa serin iklim tahıllarının çiçek
yapıları (yüksek oranda kendine döllenme ve tozlaşma hakim)
ekonomik olarak hibrit tohumluk üretimine uygun değildir. Hibrid
çeşitlerin verimi klasik çeşitlere göre daha fazla olduğundan sıcak
iklim tahılları serin iklim tahıllarına göre daha verimlidir.

SICAK İKLİM TAHILLARI NEDEN DAHA VERİMLİDİR?

Hem C4 fotosentezi gerçekleştirmesi hem de 
hibrit çeşitlerinin kültürü yapılması nedeniyle 

mısır bitkisinin verimi oldukça fazladır
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Türkiye’nin hemen her bölgesinde tahıl üretimi
yapılmaktadır. Ancak her tahıl türünün kendine özel
iklim ve toprak istekleri nedeniyle bazı bölgeler bazı
tahıl türleri için daha uygun ekolojik koşullar
barındırmaktadır. Serin iklim tahılları daha çok serin
ve kurak bölgelerde, sıcak iklim tahılları ise daha çok
sıcak ve nemli bölgelerde üretilmektedir. Buğday ve
arpa en fazla Orta, Batı ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde, yulaf en fazla Marmara ve Geçit
bölgelerinde, çavdar ise Orta ve Doğu Anadolu
bölgelerinde, mısır en fazla Akdeniz, Güneydoğu ve Ege
bölgelerinde, çeltik ise en fazla Marmara ve Karadeniz
bölgelerinde yetiştirilmektedir. Buğday, arpa ve çavdar
daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerin kuru tarım
alanlarında, mısır ve yulaf gibi tahıllar ise daha çok
yağışlı ve nemli bölgelerde ve sulu tarım alanlarında
yoğunlaşmıştır. Çeltik, en fazla Edirne’de Meriç ve
Ergene nehirlerinin kenarlarında, daha sonra
Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, Dicle, Fırat gibi
nehirlerin suladığı Samsun, Çorum, Kastamonu, Adana,
Diyarbakır gibi illerimizin nehir ve akarsu kenarlarında
yetiştirilmektedir. Çeltik üretiminin %70’i Marmara ve
%25’i Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır.

TÜRKİYE’DE HANGİ TAHIL NEREDE ÜRETİLİR?

Türkiye’de 11 milyon ha alanda tahıl
(hububat) ekimi yapılmaktadır. Tahıl ekim
alanlarında buğday %70, arpa %22, mısır
%6 ve diğerleri (çavdar, tritikale, yulaf,
çeltik, darılar) %2 pay almaktadır. Tahıllar
içerisinde buğday, arpa, mısır ve çeltik en
önemli hububat ürünleridir ve bu 4 temel
ürünün toplam tahıl ekim alanı içindeki
payı %98’den fazladır.
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Tahıllarda önemli bir kalite sorunu: Dönme
Dönme deyince bir ekolojik bölgede aslında sert, camsı tane veren bir
çeşitte tanelerin yumuşak ve unlu olması, yada aslında yumuşak
taneleri olan çeşitte tanelerin az çok sert yapılı olması anlaşılır. Genel
olarak makarnalık buğdaylar, iki sıralı arpalar ve çavdar camsı tane
verir. Süt erme döneminde protein ağları ne kadar sık örülürse
camsılık o oranda artar. Protein ağları zayıf ve içlerine dolan nişasta
(gluten) birikimi aşırı olursa, nişasta basıncına dayanamayan ağlar
parçalanır ve camsı görünüşün yerine toplu iğne başından bütün
taneyi saracak kadar unsu yapı geçebilir. Kışlık ekimler yazlık
ekimlere göre, aşırı ve düzensiz gübreleme ve sulama, döllenmeden
sonra gelen bol yağışlar dönme oranını artırır.

Verim ve kalite ilişkisi…
Tahıllarda verim artışına neden olan faktörler, genelde tohum
kalitesini azaltan faktörlerdir. Örneğin sulama ve gübreleme
topraktan azot alımını artırır ve bu durumda tohum verimi yükselir,
ancak protein/nişasta oranını azalarak kalite düşer. Tahıllarda
özellikle prolamin içeriği ile protein kalitesi arasında ters bir ilişki
vardır; prolamin miktarı azaldıkça protein kalitesi yükselir. Örneğin
tahıllar içinde en düşük protein içeren çeltik, prolamin bakımından
fakir olduğundan (%5-10) protein kalitesi daha yüksektir. Bu nedenle
tahıllarda protein kalitesini yükseltmek için yüksek lisin ve düşük
prolamin içeren çeşitlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Protein
oranı %13 ve üzeri olan, süne yeniği olmayan buğdaylar için TMO
tarafından pirim ödenmektedir.

TAHILLARDA KALİTE
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Ekmeklik buğdayda kalite sınıfları

Buğdayda önemli kalite kriterleri; boyut,
homojenlik, hektolitre ağırlığı, sertlik,
camsılık, protein oranı, glüten indeksi,
sedimantasyon ve süne-kımıl tahribatıdır.
Unların kullanım amaçlarına göre ihtiva
etmesi gereken protein oranları farklıdır;
makarna ve irmik yapımında %13.5-15,
somun ekmeği ve tava ekmeği yapımında
%12-13.5, yufka, lavaş ve pide üretiminde
%10.5-12.5, kek, bisküvi ve pasta
üretiminde %8.5-9.5’tir. Ekmeklik unda
gluten indeks değeri >%80 ve
sedimentasyon değeri >36 olanlar iyi ve
yüksek kaliteli kabul edilirler.



Türkiye’de serin iklim tahıllarının ekim zamanı güz aylarıdır (soğuğa en fazla dayandıkları
kardeşlenme döneminde kışa girmeleri gerekir). Kışı sert geçen ve kuru tarımın yapıldığı
bölgelerde biraz erken (Eylül-Ekim), kışı ılık ve sulu tarımın yapıldığı bölgelerde ise biraz geç
(Ekim-Kasım) ekim yapılır. Serin iklim tahılları mibzerle sıraya ekilir; tohumluk miktarı
ortalama 20 kg/da olup m2'ye 500-600 tohum düşürülür. Ekim derinliği 4-6 cm ve ekim sıra
aralığı 18 cm'dir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde dekar başına saf olarak 4-6 kg azot (N) ve 6-
8 kg fosfor (P2O5 ) düşecek şekilde gübreleme yapılır. Taban gübresi olarak DAP (18-46-0)
veya Kompoze (20-20-0) gübrelerinden birisi mibzerle ekim yapılırken uygulanır. Erken
bahar mevsiminde sapa kalkma döneminden hemen önce ise üst gübre olarak Üre, Amonyum
Sülfat veya Amonyum Nitrat gübrelerinden birisi gübre dağıtıcısı ile atılır. Türkiye tahıl ekim
alanlarında büyük oranda çinko (Zn) eksikliği olduğu ve toprağa çinko uygulandığında (1-2
kg/da) önemli (en az %20) verim artışı sağlandığı rapor edilmiştir. Ülkemizde serin iklim
tahıllarının yetişme periyodu Ekim-Temmuz arasındaki 9 aylık dönemdir. Türkiye’nin tahıl
üretim kuşağında en fazla yağış kış ve bahar aylarında düşer. Özellikle bahar yağışları ürün
rekoltesi açısından çok belirleyicidir. Bahar yağışlarının yeterince düşmediği yıllarda tahıl
veriminde büyük düşüler ortaya çıkar. Sulama imkanı olan tarlalarda yapılacak yağmurlama
sulama ile kuraklık riski ortadan kalktığı gibi çok yüksek verim artışları da olur. Dar yapraklı
olan tahıllarda geniş yapraklı yabancı otlara karşı erken ilkbaharda sapa kalkma döneminden
önce pülverizatörle uygun bir herbisit (örneğin 2,4-D'nin Ester H gibi değişik türevleri) atılır.
Buğdayda kavuzlarda nem %12-13'ün altına düştüğünde tane serbest kalır ki, bu dönem
biçer-döverle hasada çok uygundur. Arpada kavuzlar taneyi sıkıca tuttuğu için tane dökme
olmaz. Yulafın en uygun hasat zamanı tanelerin 1/3'nün sarı erme devresine geldiği, çavdarın
en uygun hasat zamanı ise sarı erme sonudur. Buğday, çavdar ve tritikale çıplak olarak, arpa
ve yulaf kavuzlu olarak hasat edilir. Depolanacak ürünün nem oranı en fazla %10 olmalıdır.

SERİN İKLİM TAHILLARININ  YETİŞTİRİCİLİĞİ
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BUĞDAY (Triticum aestivum)
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Ekmeklik buğday Makarnalık buğday

Kılçıklı başaklı buğday Kılçıksız başaklı buğday



Makarnalık buğdaylar (Triticum durum): Protein
içerikleri yüksek olduğundan genellikle taneleri
camsıdır, değirmende kolay öğütülür, irmik iriliğinde
taneli un verir. Bu nedenle en fazla makarna ve
bulgur üretiminde kullanılırlar. Türkiye’de üretilen
20 milyon ton yıllık buğday üretiminin yaklaşık
%15’i makarnalık çeşitler, %85’i ekmeklik
çeşitlerdir.

Ekmeklik buğdaylar (Triticum aestivum): Taneleri
genellikle unsu (camsı tane veren çeşitler de vardır)
olup, makarnalık buğdaylara göre protein içeriği
daha düşük, ancak nişasta içeriği daha yüksektir.
Değirmende daha zor öğütülmekle birlikte,
endospermin nişasta taneciklerini bir arada tutacak
protein ağları bulunmadığından unları çok ince
olarak öğütülür. Bu nedenle daha çok un ve unlu
mamuller sanayinde kullanılır.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Sınıflar Kültür türü Altsınıflar

Makarnalık Buğdaylar T. durum
1- Makarnalık-Topbaş Buğdaylar
2- Diğer Makarnalık Buğdaylar

Ekmeklik buğdaylar T. aestivum

1. Beyaz-Sert Ekmeklik Buğdaylar
2- Beyaz-Yumuşak Ekmeklik Buğdaylar
3- Kırmızı-Sert Ekmeklik Buğdaylar
4- Kırmızı-Yumuşak Ekmeklik Buğdaylar

Topbaş Buğdaylar T. compactum
1- Beyaz Topbaş Buğdaylar
2- Kırmızı Topbaş Buğdaylar



Ekmek, tahıl ununun suyla yoğrulmasıyla elde edilen hamurun
mayalandıktan sonra pişirilmesiyle elde edilen temel insan gıdasıdır. Ekmek
yapım kalitesi, başlıca hamurun özelliklerine, hamur besleme ve pişme
kalitesi de başlıca tohum depo proteinlerinin miktar ve kompozisyonuna
bağlıdır. Makarnalık buğday unu protein oranı daha fazla olmasına karşın az
su çeker ve bu nedenle ekmeklik buğday unu kadar iyi yoğrulmaz. Hamurun
mayalanması için Saccharomyces cerevisiae türü mayalar kullanılır.
Hamurun mayalanması için yaklaşık 1-1.5 kg una 15 g kadar maya eklenir.
Unun mayalı suyla yoğrulması sonrasında ortaya çıkan karbondioksit
ekmeğin gözenekli yapıda kabarmasına, etilen ise ekmeğin kendine has
kokusunu almasını sağlar. Genel olarak 45 kg un ile 68-72 kg ekmek üretilir
(un randımanı ortalama %70’tir). Değirmenciler un üretimi için öğütme
maliyeti düşük olan yumuşak buğdayları, fırıncıları ise yoğurma sırasında
daha fazla su emen sert buğdaylardan elde edilen unları tercih ederler.
Glutenin ve gliadin buğday unundaki proteinlerin yaklaşık %85’ini oluşturur.
Glutenin hamurun esnekliği, gliadin ise uzayabilirliliği üzerine olumlu etki yapar.
Tahıllar arasında mayalı ekmek yapımında en çok buğday ve çavdar
kullanılır. Çünkü buğday ve çavdar unundaki gluten ekmek yapımına daha
uygundur. Buğday ve çavdar dışındaki tahıl unlarında uygun miktarlarda
gluten bulunmadığından hamurları kabarmaz. Buğday unu daha çok beyaz
ekmek, çavdar unu ise koyu ekmek yapımında tercih edilir. Mısır unu ve
yulaf kepeği de bazen ekmek yapımında kullanılır.

UN VE EKMEK

Buğdayda kalite standartları: Hektolitre ağırlığının yüksek olması tanenin sıkı (sert) olduğunun göstergesidir.
Tanenin sert ve camsı olması, protein oranının yüksek, kabuk yüzeyinin az, un randımanının yüksek olmasını sağlar.
Ticari olarak hektolitre ağırlığının ekmeklik buğdaylarda 76 kg, makarnalık buğdaylarda 80 kg ve üzerinde, camsılık
derecesinin %80 ve üzerinde olması arzu edilir. Safiyet, ürünün kendi dışındaki tüm maddelerin oranı olarak ifade
edilir ve %0-1 arasında değişmesi istenir. Üründe bozuk tanelerin oranı %5’i aşmaması, tanede su oranı %12’nin
altında olması, 1 kg üründe sürme topunun 3-5 adeti geçmemesi ve kalbur altı kırık tane oranın olabildiğince düşük
olması gerekir.
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Bir buğday tanesinin kimyasal kompozisyonu

Kabuk: meyve kabuğu (pericarp),
tohum kabuğu (testa) ve hialin
tabakasından oluşur. Tanedeki bu üç
kabuk katmanı ile endospermi saran
aleuron tabakası kepeği meydana
getirir ki, bu dört tabaka tanenin
yaklaşık %12-13'ünü oluşturur.
Endosperm: Değirmende öğütülen
tanelerin una dönüşen kısmıdır. Tahıl
tanesinin yaklaşık %80-85’ini
oluşturur. Ancak bir kısmı kepeğe
ayrıldığından un randımanı ortalama
%70’tir.
Embiriyo (ruşeym): Skutellum
(kalkancık) ve asıl embiriyo olmak
üzere 2 kısımdan meydana gelir.
Tane ağırlığının %2-3'ünü oluşturur.
Yüksek protein ve yağ içermesi
nedeni ile una karıştırılmaz. Aksi
takdirde unun çabucak bozulmasına
neden olur.

Bir buğday tanesinin fiziksel kompozisyonu

BUĞDAY TANESİNİN KISIMLARI
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BUĞDAY BİTKİSİNİ TANIYALIM

Serin iklim tahıllarının büyüme ve gelişme devreleri
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ARPA (Hordeum distichum)
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Altı sıralı arpalar (Hordeum vulgare): Başaklarında orta
başakçıktaki taneler iri ve dolgun, yan başakçıklardaki taneler ise
ufak ve bükük olarak oluştuğundan 2-sıralı arpalara göre daha
heterojen ürün verirler. Ayrıca 2-sıralı arpalara göre nişasta içeriği
biraz daha düşük ve protein içeriği biraz daha yüksektir. Bu nedenle
“maltlık” değil, “yemlik” olarak değerlendirilirler. Arpanın ayrıca
“Karşık sıralı” çeşitleri de vardır.

2-sıralı arpa 6-sıralı arpa 

2-SIRALI VE 6-SIRALI ARPALAR

İki sıralı arpalar (Hordeum distichum): Başaklarında sadece
ortadaki başakçıklar geliştiğinden homojen ve iri tanelidirler. Bu
nedenle malt (biranın hammaddesi) üretimine çok uygundurlar.
Türkiye'de biracılıkta en çok tercih edilen arpa çeşitleri “2-sıralı”,
“seyrek başaklı”, “beyaz taneli” ve “kılçıklı başaklı” olanlardır.

ÇIPLAK TANELİ ve DÜZ KILÇIKLI ARPALAR

Dünyada üretilen arpa çeşitlerinin taneleri kavuzlara yapışıktır, ancak
çıplak taneli arpalar da vardır. Çıplak taneli arpalar daha çok kümes
hayvanlarının, kavuzlu arpalar ise daha çok büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların beslenmesinde kullanılırlar. Arpada en önemli
gelişmelerden birisi de düz kılçıklı arpalar elde edilmiş olmasıdır.
Bu şekilde hayvan yemi olarak değeri daha da artmıştır. Kılçıkları
pürüzlü-testere dişli olan arpaların hayvanların yemek borusuna
fiziksel zarar verdiğinden, yem değerleri daha düşüktür.
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Arpadan bira yapımı, “malt üretimi” ve “mayalama” olmak
üzere iki aşamalıdır. Malt üretiminde arpa tohumları
nemlendirildikten sonra 20 oC’de tutularak çimlendirilir.
Çim boyu tane boyuna yaklaştığında %4-5 nem içerene
kadar kurutulur. Sürgünler kırılarak uzaklaştırılır ve bu
şekilde kuru malt elde edilir. Alfa ve beta amilaz
enzimleri tarafından nişasta şekere dönüştürülür.
Saccharomyces cerevisiae gibi maya türleri yardımıyla
ortaya çıkan şekerler alkole dönüştürülür. Tatlanmayı
düzenlemesi için şerbetçiotu ekstraktı katılır. Biralık arpa
tanelerinin iri ve homojen irilikte olması, kavuzlu (iç
kavuz ve kapçık tohum kabuğuna yapışık) olması, protein
oranı düşük ve nişasta oranı yüksek olması istenir.

BİRALIK VE YEMLİK ARPA

Biralık arpada başlıca kalite kriterleri; hektolitre
ağırlığı en az 65 kg, 1000 tane ağırlığı en az 35 g, %85'den
fazlasının tane iriliği 2.5 mm'den büyük, kavuz oranı %8-
9, ekstrakt oranı en az %65, protein oranı %8-12,
çimlenme hızı %90'ın üzerinde, nem oranı %12-13 ve
tane kesiti tam unlu olmasıdır.
Yemlik arpada başlıca kalite kriterleri; yüksek protein
(>%12) ve düşük kavuz oranı ile kılçıkların dipten kırılmış
olmasıdır.
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YULAF (Avena sativa)
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Yulaf (Avena): Dünyada kültürü yapılan en önemli
iki türü kırmızı yulaf (Avena byzantina) ve beyaz
yulaf (Avena sativa)’tır. Türkiye'de en fazla beyaz
yulaf çeşitlerinin tarımı yapılmaktadır. Diğer
tahıllara göre daha yüksek protein (ortalama %13)
ve daha yüksek yağ (ortalama %8) içeren yulaf
taneleri (karbonhidrat içeriği en az, buna karşın
protein ve yağ içeriği en fazla olan tahıldır), özellikle
çiftlik hayvanları için çok besleyicidir; öğütülmeden
direkt olarak hayvanlar tarafından iştahla
yenebilmektedir. Bilhassa tohumlarında bulunan
avenin maddesi nedeniyle, koşu ve çeki hayvanları
için çok tercih edilmektedir. Yulafın insan
belenmesinde de önemli bir yeri vardır (%10’u
insan beslenmesinde kullanılmaktadır). Yulaf
kepeği, hem ekmek hem de bisküvi ve yulaf ezmesi
yapımında aranan bir üründür. Yulafın en önemli
tarımsal sorunlarından bir tanesi, çavdarda da
olduğu gibi, hasat olgunluğuna geldiğinde tanelerini
başakçıklardan kolay ayırması ve tane dökümlerinin
fazla olmasıdır. Yulafın değerlendirme amacına göre
hasat dönemleri farklılık gösterir. Kuru ot üretimi
için taneler hamur kıvamına geldiğinde, silaj üretimi
için taneler süt olum dönemine geldiğinde, tohum
üretimi için taneler %40 olgunlaştığında hasat
yapılır.

YULAF TOHUMU VE KULLANIM ALANLARI
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ÇAVDAR (Secale cereale)
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Çavdar (Secale cereale): Tahıllar içerisinde
soğuğa ve kurağa en dayanıklı olan türdür.
Tanelerinde %75 karbonhidrat, %12.4
protein ve %2 yağ bulunur. Çavdar en çok
hayvan yemi ile koyu ve kepekli ekmek
yapımında kullanılır. Çavdar tohumlarında
insan ve hayvanlar için zehirli olan ergot
alkaloitleri bulunabilir. %0.5’in üzerinde
ergot içeren çavdar tohumları beslenme
amacıyla kullanılmaz. %20’lik tuz içen suda
tohumlar bir süre bekletilecek olursa
ergotlar suyun üstünde toplanarak ayrılır.
Çavdar, diğer serin ikim tahıllarından farklı
olarak, kendine uyuşmazlık nedeniyle
yüksek oranda yabancı döllenir. Bu nedenle
çavdardan tane rengi tekdüze ürün alma
olanağı çok düşüktür. Çavdar bitkileri tohum
dökmeye çok meyilli olduğu için,
kendisinden sonra ekilecek olan tahılların
saflığını bozar. Buğday tarlalarında çavdar
bazen o kadar çok olur ki, alınan buğday
ürününde bazen çavdar oranı %20'yi geçer.
Bu ürüne "mahlut" adı verilir.

ÇAVDAR TOHUMU VE KULLANIM ALANLARI
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TRİTİKALE (Triticum + Secale)
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Tritikale (Buğday x Çavdar):
Buğday (Triticum) ve çavdarın
(Secale) melezlenmesi ile elde
edilmiş sentetik bir tahıl türüdür.
Buğdayın yüksek verimi ve kalitesi
ile çavdarın yüksek adaptasyon
yeteneği tritikalede
birleştirilmiştir. Buğdaya göre
tohumları daha iri ve protein
içeriği daha yüksek, lisin ve kükürt
içeren aminoasitler bakımından
daha zengin olmasına rağmen,
buğday kalitesi henüz
yakalanamamıştır. Tritikale'nin
bugün en önemli sorunu tane
kırışıklığı ve düşük un kalitesidir.
Bu olumsuz özellikleri nedeniyle,
daha çok hayvan yemi olarak
değerlendirilmektedir. Ancak yakın
bir gelecekte kalite özellikleri
iyileştirilerek değerli bir insan
yiyeceği olacağına inanılmaktadır.
Türkiye’de son yıllarda çavdarın
yerine ağırlıklı olarak tritikale
üretilmeye başlanmıştır.

TRİTİKALE: BUĞDAY X ÇAVDAR MELEZİ
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Mısır Darılar

SICAK İKLİM TAHILLARI

Çeltik
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MISIR (Zea mays)
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Mısır (Zea mays): Türkiye’de ekonomik olarak tarımı yapılan mısır çeşitleri
atdişi mısır, sert mısır, cin mısır ve şeker mısırdır. Atdişi ve sert mısır
tohumları en fazla nişasta, nişasta bazlı şeker şurubu, mısırözü yağı, bioetanol
ve hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca mısırdan mayalanma yoluyla bira,
antibiyotik (penisilin, basitrasin, neomisin gibi), B2 ve B12 vitaminleri,
enzimler (alfa-amilaz, gluko-amilaz, glukoz isomeraz gibi) üretilir. Mısır
tanesinde yaklaşık %70 karbonhidrat, %10 protein, %5 yağ, %2 şeker ve %2
kül bulunur. Türkiye’de üretilen tane mısırın %75’i yem olarak ve %20’si
endüstriyel hammadde olarak tüketilir. Türkiye'de sert mısır en fazla
Karadeniz Bölgesi’nde, atdişi mısır ise en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
Sert mısırın taneleri sert ve protein içeriği yüksek olduğu için, özellikle
Karadeniz bölgesinde mısır ekmeği yapımında kullanılır. Tane ve silajlık ticari
çeşitlerin pek çoğu atdişi mısır grubundandır. Silaj veya hasıl üretimi için en
uygun mısır hasadı (biçimi); bitkide kuru maddenin %32-35 arasında (su
oranı %65-68 arasında) olduğu hamur olum dönemidir. Cin mısır daha çok
patlak mısır olarak tanınır ve çerezlik olarak değerlendirilir. Cin mısır taneleri
sert nişastadan oluşan endosperme sahiptir. Bu endospermde bulunan su
damlacıkları yüksek sıcaklık ile birlikte genleşir ve kalın tane kabuğunu
yırtarak patlatır. Böylece beyaz renkteki endosperm dışarı doğru yayılarak
patlak mısır görünümünü alır. Tanelerindeki yüksek şeker içeriği nedeniyle,
şeker mısır özellikle haşlanmış süt mısır ve mısır konservesi üretiminde
kullanılır. Şeker mısırın tanesinde bulunan 'su' genleri suda eriyebilen bazı
şekerlerin nişastaya dönüşmesini engeller. Bu nedenle şeker mısır tanelerinde
şeker, protein ve yağ oranı diğer mısır türlerinden yüksektir.

MISIR ÇEŞİT GRUPLARI VE KULLANIM ALANLARI
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SORGUM (Sorgum bicolor)
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Sorgum (Sorgum bicolor), kumdarı (Panicum miliaceum) ve cindarı
(Setaria italica) gibi önemli darı cinsleri genel olarak “Darı” olarak
adlandırılır. Bunlar arasında ekonomik olarak en önemlisi sorgumdur.
Sorgum dünyada buğday, çeltik, mısır ve arpadan sonra en fazla üretilen
tahıl cinsidir. Sorgumun hem tanesi için (Kocadarı: Sorgum bicolor ssp.
bicolor), hem şırası için (Şeker darısı: S. bicolor ssp. saccharatum), hem
süpürge olarak (Süpürge darısı: S. bicolor ssp. technicus), hem de
hayvan yemi olarak (sudan otu: S. bicolor ssp. sudanensis) kullanılan alt
türleri vardır. Sorgum, mısıra göre kurağa ve kötü topraklara daha
dayanıklı olduğundan, mısır için uygun olmayan koşullarda daha
başarıyla kültürü yapılır. Dünyada sorgum tanelerinden en çok un,
nişasta, makarna ve alkol üretmek için yararlanılır. Ülkemizde sorgum
genellikle Akdeniz bölgesinde (özellikle Muğla ve Hatay yöresinde)
ekmek yapımında kullanıldığı gibi, hayvan beslemede tane yem ve silaj
(hasıl) olarak değerlendirilir. Kumdarı ve cindarı, hayvan yemi ve boza
üretiminde kullanılır. Sorguma göre daha lezzetli ve daha besleyici olan,
bir mevsimde çok sayıda biçilebilen sudan otu ve Sorgum x Sudan otu
melezleri de vardır. Sorgum ve sudan otundan yeşil yem, tane yem, kuru
ot ve silo yemi olarak yararlanılır. Sorgum x Sudan otu melezi,
sorgumdan daha çok ve daha kaliteli ot üretir. Bütün sorgum ve sudan
otu çeşitlerinde HCN (hidrosiyanik asit) oranı 50-60 cm boylanana
kadar artar ve sonra azalma eğilimi gösterir. Bu sebeplerden sorgum ve
sudan otunun biçilmeden önce minimum bitki boyu en az 60 cm
olmalıdır.

DARILAR VE KULLANIM ALANLARI

Kumdarı

Sorgum

Cindarı
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Mısır ve sorgum, 3-5 aylık büyüme ve gelişme süreleri olan tek yıllık ve otsu yapılı
bitkilerdir. Özellikle derin, süzek, besin maddelerince zengin, organik maddesi
yüksek, havalanması iyi olan topraklarda, yetişeme mevsimi süresince don
olmayan, sıcak ve güneşli yerlerde başarıyla yetiştirilirler. Ülkemizde mısır ve
sorgum genellikle Nisan-Mayıs aylarında ekilir. Akdeniz iklim kuşağında ana ürün
olarak ilkbaharda, ikinci ürün olarak ana ürün hasadından hemen sonra (Haziran-
Ağustos) ekilirler. Mısır ve sorgumda pek çok hibrit çeşitler geliştirilmiştir. Hibrit
çeşitler, standart normal çeşitlere göre daha verimlidir. Ancak hibrit tohumlar F1
kademesinde kullanıldığı için her yıl yenilenir. Mısır ve sorgum ekim mibzerleri ile
70-75 cm sıra arası ve 20-25 cm sıra üzeri mesafe verilerek 1 dekarda 6000-8000
adet bitki çıkışı sağlayacak sıklıkta ekilir. Eğer silaj (hasıl) mısır ve sorgum tarımı
yapılacaksa ekim sıra üzeri ve sıra arası mesafe daraltılarak birim alanda daha
fazla sayıda bitki yetişmesine izin verilir. Mısır ve sorgum için uygun ekim
derinliği 4-6 cm’dir. Sıcak iklim tahılları topraktan bol miktarda azot, fosfor ve
potasyum kaldırır. Genel olarak 500 kg/da tane mısır üretmek için saf madde
üzerinden 12 kg/da N, 6 kg/da P2O5 ve 9 kg/da K2O'lu gübre atılır. Fosfor ve
potasyumun tamamı ekimle birlikte, azotun ise yarısı ekimle ve diğer yarısı
çiçeklenmeden önce verilebilir. Genç bitkiler 5-10 cm boylandıklarında yabancı ot
mücadelesi, kaymak kırmak ve seyreltme yapmak amacıyla sıra arası ve sıra üzeri
çapası yapılır. Birinci çapadan sonra hızla büyüyen bitkilerin yatmaması için boğaz
doldurma işlemi yapılır. Sulama sıklığı toprak yapısı, yağış miktarı, sıcaklıklar ve
bitki tür ve çeşidine göre 2-4 arasında değişebilir. Doğu Karadeniz Bölgesi dışında,
yaz ayları sıcak ve kurak geçen bölgelerde sulama şarttır. Darılar, mısıra göre
kuraklığa daha dayanıklıdır. Kullanım amacına göre mısır ve darılar ya biçilirler
(silaj üretimi için) ya da hasat-harman edilirler (tohum üretimi için).

MISIR VE SORGUM TARIMI
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Sorgum bitkisinin büyüme ve gelişme devreleri

Mısır bitkisinin büyüme ve gelişme devreleri

Bir mısır bitkisinin kısımları
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ÇELTİK (Oryza sativa) Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Çeltik (Oryza sativa): Dünyada kültürü yapılan çeltik türünün
“İndica”, “Japonica” ve “Javanica” olarak başlıca üç varyete (çeşit)
grubu vardır: Indica grubunun tane şekli ince, uzun ve yassı,
taneler pişirildiğinde biçimini korur ve lapalaşması zordur.
Japonica grubunun tane şekli kısa ve yuvarlak olup, taneler
pişirildiğinde biçimini zor korur ve lapalaşması kolaydır. Javanica
grubunun ise tane ve pişme özellikleri diğer iki grubun arasında
yer alır. Türkiye’de yetiştirilen tava çeltiği çeşitleri daha çok
Japonica ve Javanica grubunun özelliklerini gösterir.

Çeltikten pirince!

Çeltik pirincin temel hammaddesi olup, çeltikte çeşit ayrımında
kullanılan en önemli kriter pirinç tanelerinin iriliğidir. Tane
iriliğine göre çeltik çeşitleri üç grupta toplanırlar: kısa taneli
çeşitler (5 mm'den kısa), orta taneli çeşitler (5-6 mm) ve uzun
taneli çeşitler (6 mm'den uzun). Türkiye’de üretilen çeltik
çeşitlerinin %75'i uzun taneli, %10-15'i orta taneli ve %5-10'u
kısa tanelidir. Tahıllar içerisinde karbonhidrat oranı en yüksek
(%80), fakat yağ (%0.5) ve protein (%7) içeriği en düşük olan
ürün çeltiktir.

Hasattan sonra çeltik tohumları kavuz denilen çiçek organları ile
sarılıdır. Kavuzun hemen altında çeltik kepeğini oluşturan kabuk
katmanları bulunur. İşte çeltik tanesinden kavuzların
uzaklaştırılmasıyla kargo, kargodan da kepeği oluşturan
katmanların ve embiriyonun uzaklaştırılmasıyla pirinç elde edilir.
Böylece pirinç çeltik tanesinin unlu kısmı (endospermi) olup,
tohumluk değeri yoktur. 100 kg çeltiğin işlenmesiyle 50-60 kg
“sağlam pirinç” elde edilmektedir.
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Çeltik tarımı: Çeltik tohumları 2-3 gün suda ıslatılarak şişirilir (ön çimlendirme) ve sürgü-tapan çekilerek bulandırılmış tavalara
serpilir (metrekarede 500-600 bitki yetişecek sıklıkta dekar başına 15-20 kg kadar tohum atılır). Ekim tarihi Nisan 15 - Haziran
15 tarihleri arasıdır. Ekimden sonra tavalar 1 hafta kadar su altında bırakılır ve daha sonra tavaların suyu boşaltılarak 1 hafta
kadar susuz bırakılır. Bu esnada tohumlar sürmeye başlar ve tekrar tavalara (eğimi %0.2-0.4 ve büyüklüğü 0.5-2 da olan)
yaprakları açıkta bırakacak kadar su verilmeye başlar. Sulama suyu, sürekli taze (akan su) olmalı, bol oksijen taşımalı ve sıcaklığı
25-30 oC arasında olmalıdır. Bitkilerin büyümesi devam ettikçe suyun yüksekliği de artırılır. Gübreleme (3 defada toplam 15 k/da
N ve 1 defada 7-10 kg/da fosfor), ot için çapalama ve ilaçlama gibi işlemler dışında tavalara sürekli su akışı sağlanır. Hasattan 1-2
hafta önce sulama işlemine son verilir ve ekimden yaklaşık 4 ay sonra olgunlaşan çeltik bitkileri (%20-25 nem içerir)
biçerdöverle hasat edilir. Hasat edilen çeltik tohumları %15’in altında nem içerecek şekilde kurutulur ve pirince işlenmek üzere
pazarlanır.



YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER

Tür ismi Latince ismi Ticari çeşit grupları

Serin 
mevsim 
baklagiller

Mercimek Lens culinaris

Sultani (pul) mercimek

Yeşil mercimek

Kırmızı mercimek

Nohut Cicer
arietinum

Desi grubu

Kabuli grubu

Bakla Vicia faba

Küçük taneliler

Orta taneliler

İri taneliler

Bezelye Pisum
sativum

Bodur 

Yarı sırık

Sırık

Sıcak 
mevsim 
baklagiller

Fasulye Phaseolus
vulgaris

Tombul

Çalı

Horoz

Dermason

Selanik

Battal

Şeker

Barbunya

Börülce Vigna
unguiculata

Akbörülce

Karnıkara

Sarıgöbek

Kırmızı börülce

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER



Dünyada yemeklik baklagil olarak en fazla fasulye ve bezelye
üretilirken, Türkiye’de en fazla nohut (tamamı kabuli tipinde) ve
mercimek (çoğunlukla kırmızı mercimek) üretilmektedir.
Türkiye’de 0.8 milyon ha yemeklik tane baklagiller ekim alanının
%95’inde nohut, mercimek ve fasulye, geri kalan %5’inde bakla,
bezelye, börülce gibi bakliyatlar ekilmektedir.

TÜRKİYE’DE YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN ÜRETİMİ

Türkiye’de genel olarak kırmızı mercimek en fazla
Güneydoğu'da, yeşil mercimek, nohut ve kuru fasulye en fazla
Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde, bakla ve bezelye en fazla Ege
ve Güney Marmara ve Akdeniz bölgelerinde, börülce ise en fazla
Ege ve Batı Geçit bölgelerinde yetiştirilmektedir. Nohut,
mercimek ve kısmen fasulye daha çok kurak ve yarı kurak tarım
alanlarında, bezelye ve bakla ise daha yağışlı ve nemli kıyı ve
geçit bölgelerde ekilmektedir.

Yemeklik tane baklagiller içerisinde su isteği fazla olanlar
fasulye, börülce, bakla ve bezelyedir. Su isteği en az olanlar ise
mercimek ve nohuttur. Bu nedenle, mercimek ve nohut kuru
tarım alanlarında sulanmadan yetişebilirken, diğerleri daha
yağışlı veya sulanan tarım alanlarında yetişebilmektedir. Bakla
ve bezelye, denize kıyısı olan ve kışı ılıman geçen bölgelerimizde
kış mevsiminde, sulama yapılmaya gerek kalmadan, turfanda
olarak yetişebilmektedir.
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NOHUT  (Cicer arietinum) 

Desi tipi çeşitler: Büyümesi yatık olup, taneleri ufak
ve koyu renklidir. Daha çok Hindistan'da kültürü
yapılır; kuraklığa ve sıcaklığa oldukça dayanıklıdır.
Kabuli tipi çeşitler: Büyümesi yarı yatık olup,
taneleri iri ve açık renklidir. Daha çok Akdeniz
ülkelerinde kültürü yapılır; soğuğa oldukça
dayanıklıdır.

DÜNYADA NOHUT ÇEŞİT GUPLARI

•Koçbaşı nohut (Cicer arietinum arieticeps): Taneleri iri ve açık sarı
renklidir.
•Bezelyemsi nohut (Cicer arietinum pisiforme): Yuvarlak nohutta denilen
bu grubun taneleri orta irilikte ve sarı renklidir.
•Kuşbaşı nohut (Cicer arietinum intermedium): Leblebilik nohutta denilen
bu grubun taneleri orta irilikte ve kırmızımsı-sarı renktedir. Tane kabuğu
kalınca ve az kırışıktır. Bu nedenle kabuğu taneden ayırmak kolaydır.

TÜRKİYE’DE NOHUT ÇEŞİT GUPLARI



MERCİMEK (Lens culinaris)

Yeşil mercimek Kırmızı  mercimek

TÜRKİYE’DE MERCİMEK ÇEŞİT GUPLARI

•Sultani mercimek (Pul mercimek, Yaprak mercimek): Tane çapları 6 mm'den büyük
olup, kabuk rengi açık yeşil, yeşil, sarımsı-yeşil, kotiledonları sarımsı yeşildir. Bin tane
ağırlığı 50-65 g olup, genellikle Kıyı ve Batı Geçit bölgelerinde yetiştirilir.
•Yeşil mercimek (Sıra mercimek): Taneleri 4-6 mm çapında olup, kabuk rengi yeşil,
sarımsı-yeşil, kotiledonları yeşilimsi sarıdır. Bin tane ağırlığı 30-50 g olup, genellikle
Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde yetiştirilir.
•Kırmızı Mercimek: Taneleri 3-5 mm çapında olup, kabuk rengi kırmızı, pembe ve
koyu gri, kotiledonları kırmızıdır. Bin tane ağırlığı 30-45 g olup, genellikle Güney Doğu
Anadolu bölgesinde yetiştirilir.



FASULYE (Phaseolus vulgaris)

•Tombul: Tane renkleri beyaz, şekilleri oval
ve küçüktür (ssp. oblongus). En fazla Doğu
Karadeniz bölgesinde yetiştirilir.
•Çalı: Tane renkleri beyaz, şekilleri böbreğe
benzer, orta iriliktedir (ssp. ellipticus). En
fazla Orta Karadeniz bölgesinde yetiştirilir.
•Horoz: Tane renkleri beyaz, şekilleri uzunca
silindirik, orta iriliktedir (ssp. oblongus). En
fazla Karadeniz ve iç bölgelerde yetiştirilir.
•Dermason: Tane renkleri beyaz, şekilleri
dolgunca yassı, genellikle tanelerin bir ucu
düz, diğer ucu yuvarlak ve iricedir (ssp.
subcompressus). Türkiye’de en fazla tercih
edilen fasulye çeşidi olup en çok Orta
Anadolu’da yetiştirilir.
• Selanik: Tane renkleri beyaz, şekilleri
yanlardan basık ve yassı, uçları yuvarlak, iri
ve böbrek şekillidir (ssp. compressus). En çok
Orta Karadeniz bölgesinde yetiştirilir.
•Battal: Tane renkleri beyaz, şekilleri
ovalimsi yassı olup böbrek şekillidir (ssp.
compressus).
•Şeker: Tane renkleri beyaz, biçimleri
yuvarlak ve iricedir (ssp. sphaericus). En çok
Karadeniz ve Geçit Bölgelerinde yetiştirilir.
•Barbunya: Tane renkleri düz bej zemin
üzerinde çizgili yada lekeli, alacalı veya leopar
desenli, biçimleri yuvarlağa yakın oval ve
iridir (ssp. sphaericus ve ssp. ellipticus). Taze
ve kuru olarak tüketilir.

TÜRKİYE’DE FASULYE ÇEŞİT GUPLARI
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Bakla (Vicia faba) Bezelye (Pisum sativum) Börülce (Vigna unguiculata)

Tane iriliklerine göre bakla çeşit
grupları:
•Küçük taneli bakla grubu (Grex
Minor): Baklaları 6-7 cm uzunluğunda
ve yasıdır. Taneleri 6.5-12.5 mm
uzunluğundadır. Bin tane ağırlığı 350-
550 g'dır.
•Büyük taneli bakla grubu (Grex
Equine): Baklaları 7-8.5 cm
uzunluğunda ve yassıdır. Taneleri 12-16
mm uzunluğundadır. Bin tane ağırlığı
550-800 g'dır.
•Çok büyük taneli bakla grubu (Grex
Majör): Baklaları 8-19.5 cm ve taneleri
18.8-30.5 mm uzunluğunda olup yassı
ve açık yeşildir. Bin tane ağırlığı 1200 g
civarındadır.

Bitki boyuna göre bezelye çeşit grupları:
•Bodur bezelye (>90 cm)
•Yarı sırık bezleye (91-150 cm)
•Sırık bezleye (>150 cm)
•Tarla tipi bezelye çeşitleri genelde
bodur, bahçe tipi bezelye çeşitleri ise
genelde sırık ve tırmanıcıdır.

Tane özelliklerine göre börülce çeşit
grupları:
•Ak Börülce (akkız): Bin tane ağırlığı
125-200 g'dır.
•Karnıkara (karakız): Bin tane ağırlığı
200-275 g'dır.
•Sarıgöbek: Bin tane ağırlığı 150-225
g'dır.
•Kırmızı börülce: Bin tane ağırlığı
100-175 g'dır.
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Yemeklik tane baklagiller (mercimek, nohut, bezelye, bakla, fasulye ve börülce) kuru bakliyatlar
olarak insan beslenmesinde çok önemlidirler. Bunlar, tahıllara göre tanelerinde daha yüksek
protein, ancak daha düşük oranda karbonhidrat içerirler. Baklagil tanelerinde protein içeriği
%16-35, karbonhidrat içeriği %38-73 arasında değişir. Ancak baklagil proteinleri hayvansal
proteinlerle karşılaştırıldığında; (1) methionin ve sistin gibi bazı esansiyel aminoasitler
bakımından eksik ve (2) sindirilebilirlik derecesi daha düşüktür.

Baklagil türü Protein (%) Yağ  (%) Karbonhidrat (%)
Nohut
Mercimek
Fasulye
Bezelye
Bakla
Börülce

16-32
20-31
23-34
19-23
25-32
20-35

1.5-7.0
0.5-2.0
1.0-2.0
1.0-2.0
1.0-2.0
1.0-1.5

38-73
54-63
56-60
56-58
52-60
50-67

BAKLAGİL TOHUMLARI PROTEİN DEPOSUDUR
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Baklagil proteinleri tahıl proteinlerinde eksik olan aminoasitlerce zengin veya yeterli düzeyde,
buna karşın methionin ve sistin gibi kükürt içeren aminoasitlerce fakirdir. Böylece dengeli
beslenme için tahıl + baklagil karışımlarından oluşan yiyecekler büyük önem taşımaktadır.
Baklagil tanelerinde kaliteyle ilgili en önemli sorunlardan birisi de pişme süresinin uzun
olmasıdır. Baklagil tanelerinin hücre duvarlarının arasındaki tabakada suda erimeyen
pektinlerin bulunması geç pişmenin ana nedenidir. Erken hasat edilen, gereğinden fazla
inorganik gübre kullanılan, ağır ve kireçli topraklarda yetiştirilen ürünlerin pişme süresi uzar.



Yemeklik tane baklagiller tek yıllık kültür bitkileridir. Serin iklim
tahılları kadar soğuğa dayanıklı değildirler. Bu nedenle genelde yazlık
olarak yetiştirilirler. Ancak mercimeğin bazı küçük taneli çeşitleri
Güneydoğu Anadolu ve Geçit bölgelerinde, bakla, bezelye ve nohut ise
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kışlık olarak yetiştirilebilir. Bahsedilen bu
türler serin mevsim baklagiller olarak adlandırılır. Fasulye ve
börülce ise hem soğuğa hassas olduklarından hem de sıcaklık istekleri
fazla olduğundan sıcak mevsim baklagiller olarak adlandırılır.
Mercimek, yemeklik tane baklagiller içerisinde sıcağa, kurağa ve
soğuğa en dayanıklı olan, hem yazlık hem de kışlık olarak
yetiştirilebilen bir baklagil bitkisidir. Nohut, yemeklik baklagiller
arasında mercimekten sonra kurağa ve sıcağa en dayanıklı olanıdır.
Nohut bitkileri soğuğa en fazla -9.5 oC'ye kadar dayanabildiğinden kışı
sert ve uzun geçen bölgelerde yazlık olarak Mart-Nisan aylarında
ekilir. Ancak Akdeniz gibi kışı ılıman geçen bölgelerimizde güz
aylarında ekilerek kışlık olarak da yetiştirilebilir. Fasulye, tipik bir
sıcak iklim bitkisidir ve börülce ile birlikte sıcaklık isteği en fazla olan
ve soğuklara dayanımı en düşük olan yemeklik baklagil türüdür. Bu
nedenle yazlık olarak yetiştirilir (toprak sıcaklığının 15 oC'nin üzerine
çıktığı Nisan ve Mayıs aylarında ekilir). Bakla ve bezelye, ılıman iklim
bölgelerinde hem kışlık hem de yazlık olarak yetiştirilirler (soğuğa
nispeten dayanıklı, kurağa ise çok hassastırlar). Her iki tür de denize
kıyısı olan bölgelerimizde güz mevsiminde (turfanda üretim), iç
bölgelerimizde ise ilkbahar mevsiminde ekilirler.

Ülkemizde nohutun en önemli sorunu
antraknoz (Ascochyta blight)
hastalığıdır. Antroknoz en çok kışlık
ekimlerde ve erken yazlık ekimlerde
büyük zarar verir. Bu nedenle üretilecek
nohut çeşidi antraknoza dayanıklı
olmalıdır. Bu hastalıktan kaçmak için
yapılan geç ekimler verimi önemli
ölçüde azaltır. Ayrıca tohumların
ıslatıldıktan sonra Thiram 80 WP gibi
ilaçlardan biri ile (100 kg tohuma 300 g)
iyice karıştırılarak ekilmesi önerilir.
Antraknoz dışında diğer önemli bir
hastalık ta solgunluktur. Solgunluk
(Fusarium oxysporum) etmeni, özellikle
düşük enlem bölgelerinde (0-20o),
özellikle kısa, sıcak (30 oC ve üzeri) ve
kuru mevsimlerde, antraknoz ise yüksek
enlemlerde (20-40o), özellikle uzun,
serin ve nemli mevsimlerde çok
yaygındır.

YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN ADAPTASYONU
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Yemeklik baklagiller çoğunlukla yazlık olarak yetiştirilen tek yıllık ve otsu yapıda bitkilerdir. Ancak mercimek
hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilmektedir. Kışlık mercimek ekimi Ekim-Kasım aylarında, yazlık
mercimek ekimi ise Şubat-Mart aylarında yapılmaktadır. Mercimek ekimi mibzerle 15 cm sıra arası ve 2-3
cm sıra üzeri mesafede, 4-5 cm ekim derinliği verilerek yapılır. Nohut, Mart ve Nisan aylarında mibzerle
sıra arası 20-30 cm, sıra üzeri 5 cm ve ekim derinliği 4-6 cm olacak şekilde ekilir (m2'de ideal bitki sayısı
100 adet ve tohumluk miktarı 12-14 kg/da’dır). Fasulye ve börülce için ekim zamanı toprak sıcaklığının 15
oC'nin üzerine çıktığı Nisan ve Mayıs aylarıdır; 50-60 cm sıra arası ve 10-15 cm sıra üzeri mesafede, 6-8
cm derinlikte ekilirler. Bakla ve bezleye Akdeniz iklim bölgelerinde güzün, diğer bölgelerde erken
ilkbaharda ekilirler. Mercimekte ekimle beraber toprağa saf olarak 1-2 kg/da N ve 6 kg/da P2O5 atılır.
Nohutun ve fasulyenin azot fiksasyon yeteneği mercimekten az olduğundan azot ihtiyacı daha fazladır.
Nohut ve fasulyede Orta Anadolu koşullarında 4 kg N/da + Bakteri aşılaması ile en yüksek verim alınmıştır.
Rhizobium bakterisi ile baklagil tohumları aşılandıktan sonra ekilirse ortalama %15-25 verim artışı sağlanır.
Yemeklik baklagiller arasında su isteği en fazla olanlar fasulye, börülce, bakla ve bezelye, su isteği en az
olanlar ise mercimek ve nohuttur. Özellikle nohut ve mercimek kuru tarım alanlarında sulama yapmaksızın
başarıyla yetişebilmektedir. Yaz mevsimi kurak geçen bölgelerde fasulye ve börülce sulanarak yetiştirilir
(yaklaşık 4 aylık yetişme periyotunda 300-450 mm suya ihtiyaçları vardır). Baklagil bitkilerinde yabancı
otlarla mücadelede herbisit olarak yaygın şekilde kullanılan Trifluralin (Treflan) ekimden 3-5 gün önce 100
g/da olarak uygulanır ve sonra toprağa karıştırılır. Baklagillerde antroknoza, solgunluğa, sap ve kök
çürüklüğüne neden olan Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina gibi etmenlere karşı tohum
ilaçlaması (Thriam %80 WP ile 100 kg tohuma 300 g) yapılmalıdır. Yemeklik baklagiller tarımının
gelişmesini engelleyen en önemli faktör hasat-harman güçlüğüdür. Hasat zamanı baklaların büyük
çoğunluğunun sarardığı ve henüz çatlamanın olmadığı dönemdir; elle yolunarak veya orakla biçilerek
hasat edilirler. Demet şeklinde bir hafta kadar tarlada kurutulduktan sonra ya dövülerek veya patoz denilen
harman makinelerinden geçirilerek taneler saplarından ayrılır. Özellikle baklagil tohumları depo
koşullarında Bruchus ve Sitona gibi böcek türlerinin larvaları tarafından delik deşik edilerek büyük
kayıplara uğramaktadır. Bu nedenle depo zararlılarına karşı, depolanmadan önce baklagil tohumlarının
konacağı depo Fostin gazı veya Fostoksin tabletleri ile fumige edilmeli veya Malation ve Nexion EC 40 gibi
toz ilaçlarla ilaçlanmalıdır.

YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
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Yemeklik baklagillerde en önemli yetiştiricilik sorunu
hasat-harman güçlüğüdür. Ekimden 3-4 ay sonra
baklaların sarardığı bir dönemde elle yolunarak veya
orakla biçilerek demet haline getirilen bitkiler önce
tarlada demet şeklinde 1 hafta kadar bırakılarak
kurutulur ve sonra harman (patoz) makinesinden
geçirilerek tohumları ayrılır. Harman işlemini döven
veya traktör ile çiğneyerek yapan üreticiler de vardır.
Dövülmüş üründe sap ve yaprağa karışan taneleri
ayırmak için rüzgara karşı savrulur. Börülce, bakla ve
bezelyede hasat zamanı, taze bakla, taze iç ve kuru
tane olarak değerlendirilme şekillerine göre değişir.
Kuru tane için hasat, baklaların tam olarak kuruduğu
ancak henüz çatlamadığı bir dönemde yapılır.

Özellikle nohut ve mercimekte makineli hasat için
uzun boylanan, dik gelişen, yukarıdan dallanan, ilk
bakla yüksekliği fazla olan, bakla çatlatmayan ve
homojen olgunlaşan çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç
vardır. Nihayet Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni nohut çeşitleri
(Azkan, Çakır ve Akça gibi) hem makinalı hasada
uygun hem de antraknoz hastalığına toleranslıdır.

HASAT-HARMAN SORUNU
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Atmosferde %79 oranında çok zengin bir azot
(N2) kaynağı bulunmakla birlikte, bitkiler bu
azotu amonyuma (NH4

+) dönüştürecek
enzimlerden yoksundur. Bu nedenle bitkiler
atmosferik azottan doğrudan yararlanamazlar.
Oysa baklagil bitkileri Cyanobacteria veya
Actinomycetes gibi nitrogenaz enzimlerine sahip
bakteriler ile simbiyotik olarak yaşayarak
atmosferik azottan yararlanırlar. Özellikle
Rhizobium ve Bradyrhizobium bakteri türleri,
bu simbiyotik yaşamda çok iyi tanınmaktadırlar.
Bu bakteriler, baklagil bitkilerinin kılcal
köklerden salgılanan fenolik flavonoidler
tarafından uyarılarak, lipo-oligosakkaridler
salgılamaya başlarlar. Bu salgılar ile uyarılan
baklagil kılcal köklerinde, bakteriler tarafından
enfeksiyon kordonu meydana getirilir. Daha
sonra bu kordonun genişlemesi ile içi
bakteroidlerle dolu nodül oluşturulur.
Baklagiller köklerinde yerleşen ve orada nodül
meydana getiren Rhizobium bakterileri böylece
baklagil bitkileri ile simbiyotik yaşam sürdürür.
Bu bakteriler havanın serbest azotunu fikse
etme yeteneğindedir.

Baklagil köklerinde Rhizobium bakterileri tarafından
oluşturulan nodüller, havanın serbest azotunu bağlarlar.
Bu nedenle kültür bitkileri arasında azotlu gübrelere en az
ihtiyaç duyan bitkiler baklagillerdir. Cins, tür, çeşit, çevre
koşulları ve yetiştirme yöntemlerine bağlı olarak bir
vejetasyon döneminde bir dekar toprağa bağlanan azot
miktarı 5–20 kg arasında değişir. Nodoziteleri oluşturan
Rhizobium türü fiğ, mercimek, bezelye ve baklada
Rhizobium leguminosarum, börülce, yerfıstığı ve soyada
Rhizobium japonicum, fasulyede Rhizobium phaseoli,
nohutta Rrhizobium ciceri, üçgülde Rhizobium
trifoli’dir.

DOĞAL AZOT FABRİKASI: RHİZOBİUM
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İlk defa veya uzun bir aradan sonra bir baklagil bitkisi yetiştirilecek
tarlalarda, genellikle baklagil kökleri ile simbiyotik yaşam kuracak olan
Rhizobium bakterileri hiç veya yetersiz bulunur. İşte böyle durumlarda
aşılama ile baklagil bitkilerinde ortalama %15-25 verim artışı sağlanır.

Ekilecek baklagil tohumlarının uygun bakteri suşları ile aşılanması gerekir
(örneğin fasulye tohumları Rhizobium phaseoli, bezelye ve mercimek
tohumları Rhizobium leguminosarum, börülce tohumları Rhizobium
japonicum ve diğer türler özel bakteri suşları ile aşılanırlar). Bu amaçla
baklagil tohumları şekerli veya yapıştırıcı bir solüsyon içeren su ile hafifçe
ıslatılır ve takriben 1/4 oranında organik topraklı bakteri kültürü ile iyice
karıştırılır. Karıştırma işlemi kesinlikle açık güneşte değil, gölgede
yapılmalıdır. Aksi taktirde bakteriler direkt ışıktan büyük zarar görürler.

Tohumlar aşılama işlemi tamamlandıktan sonra, özellikle asit karakterli
topraklarda, zorunlu olmamakla birlikte, ince öğütülmüş kireç taşı ile 1-2
dakika hızlıca karıştırılır (pelletleme) uygulanır. Aşılanmış tohumlar
ekilirken ot öldürücü (herbisit), mantar öldürücü (fungusit), böcek
öldürücü (insektisit) veya diğer pestisitlerle muamele edilmemelidir. Fazla
nitrat ve nitritli gübreler nodülasyona engel olurlar. Ekimle birlikte sadece
dekara birkaç kilo saf azot düşecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Eğer
fazla azot atılırsa, toprakta hazır azot bulan baklagil kökleri etkili bir
nodülasyon ve fiksasyon gerçekleştiremez.

BAKLAGİL TOHUMLARININ AŞILANMASI
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Yağ Bitkileri

Ayçiçeği Helianthus annuus

Kolza-Kanola Brassica napus

Soya Glycine max

Yerfıstığı Arachis hypogaea

Susam Sesamum indicum

Aspir Carthamus tinctorius

Hintyağı Ricunus communis

Crambe Crambe abyssinica

Ketencik Camelina sativa

Jatropha Jatropha jurcas

Jojoba Simmondsia chinensis

Zeytin Olea europe

Palm Elaesis guinensis

Lif Bitkileri

Pamuk Gossypium hirsutum

Keten Linum usatissimum

Kenevir Cannabis sativa

Manila keneviri Musa textilis

Sisal keneviri Agave sisalana

Kapok Ceiba pentandra

Jüt Corchorus capsularis

Rami Boehmeria nivea

Hibuscus Hibiscus cannabinus

Nişasta Bitkileri

Patates Solanum tuberosum

Tatlı patates Ipomoea batatas

Yer elması Helianhus tuberosus

Kassava Manihat esculeta

Şeker Bitkileri

Şekerpancarı Beta vulgaris

Şekerkamışı Saccharum officinarum

Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri

Haşhaş Papaver somniferum

Tütün Nicotiana tabacum

Şerbetçiotu Humulus lupulus

Anason Pimpinella anisum

Kimyon Cuminum cyminum

Rezene Foeniculum vulgare

Kişniş Coriandrum sativum

Çay Camellia sinensis

Yağ gülü Rosa damascena

Lavanta Lavandula officinalis

Kekik Thymus, Origanum, 
Satureja, Thymbra sp.

Nane Mentha piperita

Papatya Matricaria chamomilla

Oğulotu Melissa officinalis

Biberiye Rosmarinus officinalis

Adaçayı Salvia officinalis

Safran Crocus sativus

Kardelen Galanhus elwesii

Ekinezya Echinacea purpurea

Kapari Capparis spinosa

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ



YAĞ BİTKİLERİ

 Tohum ve meyvelerinde yüksek oranda yağ depolayan ve bu yağlarından
ekonomik olarak istifade edilen bitkilere yağ bitkileri denilir. Dünyada
20 kadar önemli yağ bitkisi vardır.

 Tohumları yağ kaynağı olan bitkiler: Soya, kolza (kanola), ayçiçeği,
yerfıstığı, susam, aspir, haşhaş, pamuk, mısır, hardal, yağ şalgamı, crambe,
keten, ketencik, hintyağı, jojoba ve jatropha

 Meyveleri yağ kaynağı olan bitkiler: Zeytin, palmiye, Hindistan cevizi,
kakao ve avokado

 Tek yıllık (otsu) yağ bitkileri: Soya, yerfıstığı, kolza (kanola), ayçiçeği,
susam, aspir, keten, hardal, yağ şalgamı ve hintyağı

 Çok yıllık (ağaçsı) yağ bitkileri: Palmiye (palm), Hindistan cevizi
(coconut), kakao, avokado, jojoba, jatropha ve zeytin.

 Yan ürünü yağ olan diğer kültür bitkileri: Pamuk ve mısır gibi tek
yıllık bitkilerden de yan ürün olarak bitkisel yağ üretilmektedir. Pamuk
kütlüleri çırçırlandıktan sonra liften ayrılan çiğit (tohum) işlenerek
pamuk çiğiti yağı elde edilir. Mısır tohumlarından un ve nişasta üretimi
sırasında ayrılan embriyolardan mısırözü yağı elde edilir. Ayrıca bazen
fındık, ceviz, badem gibi ağaçların ve üzümün çekirdeklerinden de yağ
çıkartılır.
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Yağ Bitkisi Botanik Adı Ömrü Yağ kaynağı Yağ oranı (%)

Aspir Carthamus tinctorius Tek yıllık Tohum 25-40

Ayçiçeği Helianthus annuus Tek yıllık Tohum 40-50

Crambe Crambe abyssinica Tek yıllık Tohum 25-40

Haşhaş Papaver somniferum Tek yıllık Tohum 40-55

Hintyağı Ricinus communis Tek yıllık Tohum 50-60

Jojoba Simmondsia chinensis Çok yıllık Tohum 45-55

Jatropha Jatropha curcas Çok yıllık Tohum 25-40

Kakao Theobroma cacao Çok yıllık Tohum 40-50

Kanola (Kolza) Brassica napus Tek yıllık Tohum 35-45

Keten Linum usitatissimum Tek yıllık Tohum 30-45

Ketencik Camelina sativa Tek yıllık Tohum 30-45

Mısır Zea mays Tek yıllık Tohum 3-6

Palmiye Elaeis guineensis Çok yıllık Meyve 45-50

Pamuk Gossypium hirsitum Tek yıllık Tohum 16-20

Soya Glycine max Tek yıllık Tohum 18-24

Susam Sesamum indicum Tek yıllık Tohum 45-60

Yağ şalgamı Brassica rapa ssp. oleifera Tek yıllık Tohum 30-45

Yerfıstığı Arachis hypogaea Tek yıllık Tohum 45-55

Zeytin Olea europaea Çok yıllık Meyve 25-30

Dünyada Tohum ve Meyvesinden Yağ Elde Edilen Bitkiler
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 Yağ; gliserol ile yağ asitlerinin esterleşmesi sonucu meydana gelen bir trigliserit esteridir.

 Yağ asidi, karboksil grubu (-COOH) ile sonlanan düz bir hidrokarbon zinciridir. Bu zincirde

yer alan karbon sayısı ve çift bağ sayısı, yağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler.

 Karbon atomları arasında çift bağ bulundurmayan, ya da karbon iskeleti tekli bağlardan

kurulu olan yağ asitlerine ‘doymuş yağ asitleri’, doymuş yağ asitlerince zengin olan yağlara

da ‘doymuş yağlar’ denir. Palmitik ve stearik asit, bitkisel yağlarda bulunan en önemli iki

doymuş yağ asididir.

 Karbon atomları arasında bir çift bağ içeren yağ asitlerine ‘tekli doymamış’, birden fazla çift

bağ içeren yağ asitlerine de ‘çok doymamış yağ asitleri’ denir. Doymamış yağ asitlerince

zengin olan yağlara da ‘doymamış yağlar’ denir. Oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve

linolenik asit (C18:3) bitkisel yağlarda bulunan en önemli doymamış yağ asitleridir.

 Omega yağ asitlerince zengin olan doymamış yağlar, yüksek kan kolesterolünün düşürür ve

damar sertliğini önler. Doymamış yağlar, doymuş yağların tersine, kan serumunda kötü

kolesterol (LDL) miktarını düşürürken, iyi kolestorol (HDL) miktarını yükseltirler.

 Yağı oluşturan yağ asitlerinin doymamışlık derecesi arttıkça erime noktası düşer. Bitkisel

yağlar, hayvansal yağlardan farklı olarak, yüksek oranda oleik, linoleik ve linolenik gibi

doymamış (omega) yağ asitlerinden meydana geldiği için erime noktaları oldukça düşüktür

ve oda sıcaklığında sıvı formundadır. Bu nedenle son derece besleyici ve sağlıklıdırlar. Ancak

doymamış omega yağ asitlerinin insan beslenmesindeki belirtilen önemlerine karşın, hava

ile temas ettiklerinde yapılarındaki çift bağlar kolaylıkla okside olurlar (oksidasyon) ve

bozulurlar (polimerasyon).

YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ
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ÖNEMLİ BAZI YAĞ BİTKİLERİNİN YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONLARI (%)

Yağlı tohumların en önemli kalite kriterleri tohumun yağ içeriği ve yağın yağ asitleri kompozisyonudur. Örneğin Türkiye’de en fazla
üretilen yağ bitkisi olan ayçiçeğinin tohumları %40-50 arasında yağ içerir. Ayçiçeği yağında ortalama olarak %70 linoleik, %20 oleik,
%6 palmitik ve %4 stearik asit bulunur. Zeytin, kolza, yerfıstığı, susam ve fındık yağları oleik asit (omega-9) bakımından, aspir, ayçiçeği,
mısır, soya ve pamuk yağları linoleik asit (omega-6) bakımından, keten ve ketencik yağları ise linoleik asit (omega-3) bakımından
zengindir. Hindistan cevizi ve kakao yağlarında laurik asit, palmiye ve pamuk yağlarında ise palmitik asit yüksek oranlarda bulunur.

Yağlar Laurik
(C12:0)

Miristik
(C14:0)

Palmitik
(C16:0)

Stearik
(C18:0)

Oleik
(C18:1)

Linoleik
(C18:2)

Linolenik
(C18:3)

Aspir - - 7 3 13 77 -

Ayçiçeği - - 6 4 20 70 -

Hind.cevizi 50 20 10 2 6 2 -

Kakao 48 17 8 4 5 3 -

Kolza - - 4 2 65 20 9

Keten - - 6 4 14 12 64

Ketencik - - 7 3 15 20 35

Mısır - - 9 6 25 60 -

Palmiye - - 45 5 40 10 -

Pamuk - 1 32 2 15 50 -

Soya - - 10 5 25 55 5

Susam - - 10 5 45 40 -

Yerfıstığı - - 8 4 56 32 -

Zeytin - - 8 2 75 15 -
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YAĞ (TRİGLİSERİT) VE YAĞ ASİTLERİ 

• Yağlar, trigliserit olarak adlandırılan ve enerji değeri yüksek olan 
metabolitlerdir.

• Her trigliserit molekülü; 1 mol gliserol + 3 mol yağ asidinden 
oluşur.

• Her bitkisel yağın kendine özgü yağ asitleri kompozisyonu vardır.
• Yağ asitleri, yağın yemeklik değerini ve kalitesini belirler. 
• Yağ asitleri çoğunlukla yaprak hücrelerindeki kloroplastlarda 

sentezlenir. 
• Çiçeklenmeden sonra tohum gelişim dönemlerinde yaşanan 

yüksek sıcaklıklar yağda oleik asit sentezini, düşük sıcaklıklar ise 
yağda linoleik asit sentezini teşvik eder. Çünkü sıcaklık artışları 
oleayl-ACP desaturaz ve linoleayl-ACP desaturaz gibi sırasıyla oleik 
asitten linoleik ve linoleik asitten linolenik asidin sentezlenmesini 
katalize eden enzimlerin aktivitelerini yavaşlatır. 
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Kloroplastplarda Acetyl-CoA tarafından oluşturulan karbon
havuzunda elongaz enzimleriyle karbon atomları eklenerek
(elongasyon) uzun zincirli doymuş yağ asitleri, desaturaz
enzimleriyle karbon atomları arasına çift bağlar sokularak
(desaturasyon) doymamış yağ asitleri sentezlenir. Palmitik asit
(C16:0), daha uzun zincirli doymuş ve doymamış yağ asitlerinin
sentezinde hammadde olarak kullanılır. Palmiteoyl-ACP'ye malonyl-
CoA tarafından 2 C eklenerek 18 karbonlu stearik asit (C18:0)
üretiminden sorumlu olan stearoyl-ACP üretilir. Stearoyl-ACP,
stearoyl-ACP desaturaz enzimi aracılığı ile oleik asit (C18:1)
sentezinden sorumlu oleoyl-ACP’ye dönüştürülür. Oleoyl-ACP
desaturaz enzimi ile oleik asit hidrokarbon zincirine bir çift bağ daha
sokularak linoleik asit (C18:2) sentezinden sorumlu linoeoyl-ACP
üretilir. Linoleoyl-ACP desaturaz (Δ6-desaturaz) enzimi ile linoleik
aside bir çift bağ daha sokularak linolenik asit (C18:3) sentezlenir.



 Yağlı tohumlar presyon, ekstraksiyon ve presyon-
ekstraksiyon yöntemlerinden biriyle işlenerek ham yağ elde
edilir. Geriye proteince zengin bir madde olan küspe kalır.
Elde edilen ham yağ çeşitli rafinasyon işlemlerinden
geçirilerek yemeklik yağa dönüştürülür. Sıvı yemeklik yağlar
ayrıca nikel katalizörlüğünde hidrojen gazı ile doyurularak
margarin üretiminde kullanılır.

 Rafinasyon aşamaları:

 Yapışkan maddelerin ayrılması (degumming)

 Asitlik giderme (nötralizasyon)

 Renk açma (dekolarizasyon)

 Koku alma (deodorizasyon)

 Bulanıklık giderme (vinterizasyon)

 Stabilite (antioksidan katma)

 Bitkisel yağların en önemli kullanım alanlarından birisi de
biyodizel (biyomazot) üretimidir. Biyodizel, yaygın olarak
ham yağın transesterifikasyonu ile üretilir.

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM PROSESLERİ

Yağ presi ile tohumdan ham yağ elde edilmesi

Yağlı tohumların fabrikasyon süreçleri

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Yağlı tohumlar; temizleme, nemlendirme (nem oranı %16-18 olacak şekilde tavlama),
kabuk kırma ve ayırma (kolza, susam ve keten gibi küçük tohumlar için gereksiz),
öğütme (pulcuklandırma) ve kavurma (nem oranı %4-4.5 olana kadar 110 oC'ye kadar
ısıtma) gibi bir takım ön işlemlerden geçirildikten sonra mekanik presleme (kesikli
hidrolik pres, sürekli vidalı pres veya döner pres) ve solvent ekstraksiyon (kesikli,
sürekli, perkolasyon veya immersiyon tipi ekstraktörler) yöntemleri ile yağı çıkartılır.
Solvent ekstraksiyonunda pentan, hekzan, heptan ve oktan gibi petrol tipi solventler
kullanılır. Türkiye'de yağ çözücü solvent olarak kaynama noktası 64-68 oC olan hekzan
çok tercih edilir. Solvent+yağ karışımından (misella) solvent destilatör yardımıyla
uzaklaştırılır ve geride saf ham yağ kalır. Yağlı tohumların yağı çıkartıldıktan sonra
geriye kalan ürüne küspe denir. Küspe, yüksek protein içeriği ile son derece önemli bir
havyan yemidir. Sıkma ve ekstraksiyon yapılarak yağlı tohumlardan ham yağ
ayrıldıktan sonra geriye kalan küspede düşük oranda yağ (%1-2), fakat yüksek oranda
protein (%35-50) bulunur. Bu nedenle yağlı tohum küspesi yem rasyonlarının
hazırlanmasında önemli bir katkı maddesidir.

Ham yağlar çoğunlukla rafine edildikten sonra tüketime sunulurlar. Çünkü ham
yağların renk koku, bulanıklık, oksitlenme ve asitlik gibi bir takım olumsuz özellikleri
doğrudan tüketime uygun değildir. Bitkisel yağların rafinasyonu oldukça teknik ve
karmaşık bir konudur. Ham yağ sırasıyla degumming (santrifüjde hidrofilik
fosfatidlerin uzaklaştırılması), nötralizasyon (sulandırılmış sodyum hidroksitle
serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması), yıkama (sodyum hidroksit ve sabunsu
maddelerin yıkanması), ağartma (aktif killerle yağdan karotenoit ve ksantofiller gibi
renk maddelerinin uzaklaştırılması), deodorizasyon (düşük basınç altında 270 oC gibi
yüksek ısı uygulayarak yağdan istenmeyen kokuların uzaklaştırılması), vinterizasyon
(O oC’de 5.5 saat tutarak bulanıklık veren maddelerin uzaklaştırılması), filtrasyon ve
stabilitite (%0.02 BHT ekleyerek oksidasyona karşı koruma) işlemlerinden geçirilerek
rafineri edilir. Vinterize edilmiş yağlar daha çok salata yağı, vinterize edilmemiş yağlar
daha çok kızartma yağı olarak ayrılır. Eğer bir sıvı yağ 5.5 saat buzlu su içinde
bekletildiğinde katılaşmıyor ise o yağ iyi bir salata yağıdır.

Sıvı yağlar, katı yağlara göre oksitlenmeye
karşı daha dayanıksızdır. Sıvı yağları
dayanıklı hale getirmek için
hidrojenlendirme işlemi ile margarin
yapılır. Bu işlem, yağın yapısındaki çift
bağ taşıyan C atomlarına Nikel ve Gümüş
gibi katalizatörler eşliğinde hidrojen
yerleştirmekten ibarettir. Hidrojenasyon
ile doymamış yağ asitleri doymuş hale
gelir ve böylece sıvı yağ katılaşır. Böylece
hidrojenlendirilmiş yağa, süt ve bazı tat,
koku ve vitaminler katılarak margarin
üretilir.

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM PROSESLERİ
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• Bitkisel yağların en önemli kullanım alanlarından birisi de biyodizel
(biyomazot) üretimidir. Biyodizel üretiminde kolza (kanola), ayçiçek, soya,
aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağlardan, hayvansal yağlardan
ve evsel atık kızartma yağlarından faydalanılır. Dünyada biyodizel üretiminde
en fazla (%85 oranında) kolza (kanola) yağı kullanılır.

• Biyodizel, yaygın olarak transesterifikasyon yöntemi ile üretilir.
Transesterifikasyon; yağ asitlerinin bazik bir katalizör (sodyum veya potasyum
hidroksit) eşliğinde alkol (metanol veya etanol) ile esterleşme reaksiyonudur.
Biyodizel üretiminde kullanılan en önemli üç hammadde ve karışım oranları
şöyledir: ham yağ (%87), metil alkol (%12) ve sodyum hidroksit (%1). Son
ürün olarak %85 oranında biyodizel ve yan ürün olarak %15 oranında gliserol
(>%80 saflıkta) elde edilmektedir.

• Ham yağ tankında bulunan yağ ile sodyum metoksit tankında bulunan
reaksiyon karışımı (1 birim sodyum hidroksit + 12 birim metil alkol)
transesterifikasyon tankına (reaktör) pompalanır. Reaksiyon karışımı, belli bir
sıcaklıkta (genellikle 65 oC’de) ve belirli bir sürede (genellikle 6 saat) sürekli
karıştırılır. Transesterifikasyon işlemi tamamlandıktan sonra reaktörün altında
gliserol ve üstünde esterleşmiş yağ asitleri (metil esterler) toplanır. Metil
esterler, santrifüj edildikten sonra nötralizasyon ve yıkama tankına oradan da
kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla kurutucuya (dryer)
yönlendirilir (böylece saf biyodizel üretilmiş olur). Gliserol ise önce asitlik ve
ayrıştırma ünitesinden, oradan da flash evaporatörden geçirildikten sonra ham
gliserol (%80-88 saflıkta) olarak elde edilir. Flash evaporatörde ürünlerdeki
reaksiyona girmeyen fazla metanol ayrıştırılır ve ayrıştırılan metanoller
rektifikasyon işlemiyle sudan arındırılarak yeniden kazanılır. Ayrıca her bir
ürün nötralize edilmek üzere asitle muamele edilir. Biyodizelin uluslararası
standartlara uygunluğu açısından sırası ile 30 ve 5 mikronluk filtrelerden
geçirilerek tüketime sunulur.

• Piyasada biyodizel, dizel yakıtı ile belirli oranlarda (B-5, B-20, B-50)
karıştırılarak satılır. Örneğin B-20 tip yakıtın %20’si biyodizel ve %80’i petrol
dizelidir.

BİYODİZEL ÜRETİMİ
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Dünya’da en fazla ekimi yapılan yağ bitkileri sırasıyla soya, kolza,
yerfıstığı, ayçiçeği, susam, keten, hintyağı, hardal ve aspir’dir. Palmiye,
Hindistan cevizi, kakao, avokado, jatropha, jojoba ve zeytin gibi çok
yıllık ağaç formundaki yağ bitkileri ise hem doğal hem de yapay
plantasyonları vardır. Türkiye’de palmiye, Hindistan cevizi ve kakao
gibi tropikal kökenli bitkiler ekonomik olarak yetişmez. Ancak
avokado ve jatropha gibi subtropikal ve jojoba gibi ılıman iklim
bitkileri Akdeniz bölgesinin dondan korumalı kıyı şeridinde
yetişebilmektedir. Türkiye’de yabanileri doğal olarak yetişen keten,
ketencik, hardal ve hintyağı gibi bitkilerin kültürü çok sınırlı alanlarda
yapılmaktadır.

Türkiye'de en fazla ekimi yapılan yağ bitkileri ayçiçeği, kolza (kanola),
yerfıstığı, soya, aspir ve susamdır. Türkiye’de ayçiçeği ve kolza en fazla
Tekirdağ, soya en fazla Adana, yerfıstığı en fazla Osmaniye, aspir en
fazla Ankara, susam en fazla Manisa ilinde yetiştirilmektedir. Ancak
ülkemizde yerfıstığı tohumları daha çok çerez olarak ve susam
tohumları daha çok tahin olarak işlenmektedir. Bu nedenle her iki yağ
bitkisinden yağ üretiminde çok sınırlı olarak faydalanılmaktadır. Kolza
ve aspir tohumlarından elde edilen ham yağların bir kısmı biyodizel
üretiminde değerlendirilirken, soya tohumları bitkisel yağ üretimi
yanında hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Ayçiçeği üretiminin
%85-90’ı yağlık, %10-15 kadarı çerezlik olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de pamuk, mısır, haşhaş gibi tek yıllık bitkilerden de yan ürün olarak
bitkisel yağ üretilmektedir. Pamuk kütlüleri çırçırlandıktan sonra liften
ayrılan çiğit (tohum) işlenerek pamuk yağı elde edilir. Mısır tohumlarından
un ve nişasta üretimi sırasında ayrılan embriyolardan mısır özü yağı üretilir.
Haşhaş kapsülleri olgunlaştıktan sonra kırılarak içindeki tohumlar ayrılır;
kapsülleri morfin üretiminde, tohumları ise ezme, baharat ve haşhaş yağı
üretiminde kullanılır. Ayrıca zeytinin meyveleri ve bazen fındığın tohumları
da bitkisel yağ üretiminde değerlendirilir. Zeytin daha çok Akdeniz iklimine,
fındık ise daha çok Karadeniz iklimine iyi uyum sağlamıştır.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAĞ BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Yağlar, sağlıklı yaşamın en önemli besin öğelerindendir ve
günlük olarak harcadığımız enerjinin %30'unun yağlardan
karşılanması gereklidir. 1 g yağın enerji değeri 9.3
kaloridir ve sağlıklı beslenen bir insan günde 65 gram yağ
tüketmelidir. Bu, bir insanın yılda yaklaşık 24 kg yağ
tüketmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak Türkiye’de
kişi başına yağ tüketimi ortalama 20 kg/yıl dır. Toplam
nüfusumuz yaklaşık 80 milyon olduğuna göre yıllık
bitkisel yağ ihtiyacımız 1.6 milyon tondur.

Türkiye, uzun yıllardır yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar
ticaretinde net ithalatçı ülkeler arasındadır. Birçok
tarımsal üründeki yeterli üretimine karşın özellikle yağlı
tohumlar ve bitkisel yağlar üretiminde büyük dış ticaret
açığı vermektedir. 2016 yılında yağlı tohum ithalatı 3.2
milyon ton (1.4 milyar dolar), ham yağ ithalatı 1.5 milyon
ton (1.6 milyar dolar) ve yağlı tohum küspesi ithalatı ise
1.6 milyon ton (0.5 milyar dolar) olmuştur. Soya, ayçiçeği
ve kolza başta olmak üzere yağlı tohumlar, bitkisel yağlar
ve küspelerinin ithalatına ödenen döviz miktarı 2016
yılında 3.4 milyar dolardır. Buna karşın sadece 890 milyon
ton (943 milyon dolar) bitkisel sıvı yağ ve margarin
ihracatı gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, yağlı tohum ve
türevlerinde dış ticaret açığımız yaklaşık 2.5 milyar
dolardır. Oysa toplam kapasitesi 7.4 milyon ton/yıl olan
110 kadar tohum işleme tesisi ve toplam kapasitesi 4.6
milyon ton/yıl olan 100 kadar rafineri olmasına karşın, bu
tesisler hammadde yetersizliğinden ancak %50 kapasite
ile çalışmaktadır.
SONUÇ: Her geçen yıl bitkisel yağ açığımız artıyor.
ÇÖZÜM: Yağ bitkileri tarımını geliştirmek zorundayız. 
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Türkiye ekolojik özellikleri itibariyle
pek çok yağ bitkisinin yetişmesi için
geniş bir üretim potansiyeline
sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesi ve
Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı
yöreleri hariç bütün bölgeler ayçiçeği
üretimi için, sıcak ve sulanan bölgeler
soya, yerfıstığı, susam ve hintyağı
üretimi için, serin ve kurak bölgeler
ise kolza/kanola, ketencik, aspir ve
yağ keteni üretimi için büyük bir
potansiyeldir.

Yorum

Türkiye’de yağ bitkileri tarımını ve
bitkisel yağ sanayini geliştirmede
ayçiçeğinden sonra en önemli iki
potansiyel soya ve kolza
(kanola)’dır. Her ikisi de bugün
dünyada bitkisel yağ kaynağı olarak
en fazla üretilen yağ bitkileridir.
Dünya bitkisel yağ üretimine
soyanın katkısı %30’dan ve
kolzanın katkısı %15’ten fazladır.
Ancak her iki ürün de önemi
Türkiye’de maalesef yeterince
kavranamamış, Türk tarımında hak
ettikleri yeri alamamışlardır. Oysa
soya daha çok sıcak ve sulanan
bölgelerimiz için, kolza ise daha çok
serin ve kuru tarım bölgelerimiz için
son derece uygun yağ kaynaklarıdır.

Türkiye’nin Orta ve Güneydoğu
Anadolu gibi kurak bölgelerde
ketencik, crambe ve ızgın,
Akdeniz iklimin hakim olduğu
bölgelerde hintyağı ve Akdeniz
sahil kuşağında jojoba
yetiştirme potansiyeli vardır.
Akdeniz ikliminin hakim
olduğu bölgelerimizde ikinci
ürün olarak soya, susam ve
yerfıstığı tarımının
yaygınlaşmasına, ürün
deseninde özellikle yağ
bitkilerini de içine alacak
şekilde münavebe (rotasyon)
sistemlerinin yeniden
planlanmasına ihtiyaç vardır

Dünyada bitkisel yağ olarak en fazla
palmiye yağı ve soya yağı
üretilirken, Türkiye’de en fazla
ayçiçek yağı üretilir. Ayçiçek yağı
dünya bitkisel yağ üretiminde %10,
Türkiye bitkisel yağ üretiminde ise
%50 oranında pay alır. Türkiye’de
ayçiçeği ekim alanımız uzun yıllardır
600-650 bin ha arasındadır. Bu
nedenle ayçiçeğinin bitkisel yağ
üretimine olan mevcut katkısının
daha da artması için ayçiçeği ekim
alanlarının uygun ekolojik bölgelerde
genişletilmesi gerekir.

Nadas alanlarının büyük yer kapladığı
kuru tarım alanlarımızda ve geçit
bölgelerimizde genişleme potansiyeli olan
diğer üç alternatif ürün aspir, yağ keteni
ve ketenciktir. Bu iki ürün, yağmur ve
sulama suyunun kısıtlı olduğu ve bu
nedenle diğer yağ bitkilerinin ekonomik
olarak yetiştirilemediği koşullarda
değerlendirilebilecek yağ kaynaklarıdır.

2018 yılından itibaren
havza bazlı destekleme
modeline geçilerek 941
tarım havzasına ayrılan
Türkiye’de, ilgili havzanın
agro-ekolojik koşullarına
uygun olarak soya, yağlık
ayçiçeği, kolza ve aspir gibi
yağ bitkilerinin
desteklenmesi kararı
alınmıştır.
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İklim ve toprak istekleri: Yağ bitkileri, tür ve çeşit özelliklerine
göre dünyanın karasal, ılıman, subtropik ve tropik gibi geniş bir
iklim coğrafyasına uyum sağlamış olan kültür bitkileridir. Örneğin
kolza, ayçiçeği, aspir ve keten dünyanın daha çok serin ve karasal
iklim bölgelerinde, soya, yerfıstığı ve susam ise dünyanın daha çok
ılıman ve sıcak iklim bölgelerinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır.
Yağ bitkileri için en ideal tarım toprakları; aluviyal, süzek, tınlı veya
tınlı-kumlu, toprak pH’sı 6.5-7.5 arasında olan, tuzluluğu 4
mmhos/cm’den yüksek olmayan, düz veya hafif eğimli topraklardır.
Ekim/Hasat Zamanı: Yağ bitkileri arasında soğuğa dayanıklı olan,
vernelizasyon (üşüme) ihtiyacı olan ve uzun gün bitkisi olan kolza
(kanola), yağ şalgamı, hardal ve ketencik güzlük olarak Eylül-Ekim
aylarında ekilirler, yaz başında veya en geç yaz ortasına kadar hasat
edilirler. Soğuğa hassas olan, vernelizasyon ihtiyacı olmayan ve
genellikle kısa veya nötr gün bitkileri olan ayçiçeği, aspir, susam,
yerfıstığı ve soya ise yazlık olarak bahar aylarında ekilirler, yaz
ortasında veya en geç güz başında hasat edilirler. Soya, yerfıstığı ve
susam gibi yağ bitkileri ayrıca Akdeniz iklimin hakim olduğu
bölgelerde ana ürün hasadının hemen arkasından II. ürün olarak
Haziran-Temmuz aylarında ekilebilir ve güz mevsiminde hasat
edilirler.
Ekim Yöntemi: Yağ bitkileri çoğunlukla çapalanan ve sulanan
bitkiler olduğundan sıraya ekilirler. Ekim derinliği ile tohum iriliği
arasında yakın bir ilişki vardır; hintyağı, yerfıstığı, soya, ayçiçeği gibi
iri taneli tohumlar 4-8 cm derine, kolza, susam, keten gibi ufak taneli
tohumlar 2-3 cm derine ekilirler. Sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi
uygulamalar için sıra arası mesafe tarım alet ve makinelerinin rahat
ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde ayarlanır. Örneğin
bitkilerin çiğnenerek zarar görmemesi için sıra arası mesafe traktör
arka lastik genişliğinden daha geniş tutulur. Bu nedenle ayçiçeği,
soya, yerfıstığı, susam gibi sulanan bitkiler ise 60-70 cm sıra arası ve
15-30 cm sıra üzeri verilerek ekilirler. Oysa kolza, aspir, yağ keteni
ve ketencik gibi sulamaya ihtiyaç göstermeyen yağ bitkileri ise daha
dar mesafeler (20-45 cm sıra arası ve 5-15 cm sıra üzeri) verilerek
ekildiklerinde daha yüksek tohum verimi verirler.

YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bakım İşlemleri: Yağ bitkileri doğal (organik) ve yapay (inorganik)
gübrelere iyi tepki veren ürünlerdir. Gereğinden fazla azot,
yetiştirilen üründe tohumun yağ içeriğini azaltırken, protein oranını
artırır. Fosfor ve potasyum, yağ bitkilerinin çevre şartlarına karşı
dayanıklılığını ve yağlı tohumların kalitesini artırır. Soya ve yerfıstığı
birer baklagil olduğundan tohumları Rhizobium bakterisi ile
aşılandıktan sonra ekilir. Ayçiçeğinde saf madde üzerinden dekar
başına 6-15 kg N, 6-10 kg P2O5 ve 4-8 kg K2O verilir. Azotlu gübreler
ekimden hemen önce veya ekim sırasında alt gübre olarak ve
çiçeklenme devresinden önce üst gübre olarak en az iki parçada
atılır. Fosforlu ve potaslı gübreler ise güzlük ve yazlık ekimlerde
ekimden hemen önce veya ekim sırasında bir defada toprağa tohum
derinliğine gömerek verilir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama
yapılmadan da yetiştirilebilen yağ bitkileri kolza, aspir ve yağ keteni,
mutlaka sulanarak yetiştirilebilen yağ bitkileri ise soya, yerfıstığı ve
susamdır. Ayçiçeği Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerimizde
sulama yapılmadan yetiştirilebilirken, diğer bölgelerimizde özellikle
çiçeklenme devresinde birkaç kez sulanır. Yağ bitkileri
yetiştiriciliğinde yabancı otlar, hastalık ve zararlılarla mücadelede
mekanik, kültürel ve kimyasal yöntemlerden faydalanılır.
Hasat-Harman: Yazlık yetiştirilen ayçiçeği, aspir, keten, soya,
yerfıstığı ve susam gibi yağ bitkilerinin yetişme süresi 3.5-5 ay
arasında değişir. Kışlık kolza, yağ şalgamı, hardal ve ketencik ise 8-9
ayda hasat olgunluğuna gelir. Ayçiçeği, kolza, soya, aspir ve keten
için hasat ve harman işlemlerini birlikte yapan kombine makineler
geliştirilmiştir. Bunlar tohumlarında nem oranı %13’ün altına
düştüğünde biçer-döverle hasat ve harman edilirler. Eğer hasat ve
harman sonrası tohumda nem oranı kabul edilebilir sınırların
üzerinde ise mutlaka kurutulmaları gerekir. Yerfıstığı için söküm,
meyve ayıklama ve kabuk kırma makineleri vardır. Susamın
heterojen olgunlaşması ve kapsül çatlatması hasat-harman
mekanizasyonunu engellemektedir. Yağlı tohumlar içerdikleri
yüksek yağdan dolayı birkaç yılda canlılıklarını kaybedebilirler. Bu
nedenle, tohumluk için depolama ve muhafazaya çok dikkat
edilmelidir.
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YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞME DÖNEMLERİ
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AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus)



• Ayçiçeği; tek yıllık ve otsu yapıda bir nötr gün bitkisi olup, 4-5 ayda büyüme ve gelişmesini
tamamlayarak (bahar ve yaz mevsimi) hasat olgunluğuna gelir. Tohumlarında %40-50 yağ oranı
ile çok değerli bir yağ bitkisi olan ayçiçeği dünya bitkisel yağ üretiminde yaklaşık %10, Türkiye
bitkisel yağ üretiminde ise yaklaşık %50 oranında pay alır. Halihazırda ülkemizde 55 ilde yağlık
ayçiçeği tarımı yapılmakta, en fazla Trakya, Güney Marmara, Orta Anadolu, Kuzey Geçit ve Orta
Karadeniz ile Çukurova bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. En çok yağlık ayçiçeği üretimi yapılan
iller Tekirdağ, Konya, Edirne ve Kırklareli’dir. Çerezlik ayçiçeği ekimi ise genelde Orta ve Doğu
Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yapılmaktadır. Çerezlik tipler yağlık tiplere nazaran daha iri ve
uzun olup, kabuk oranları ve bin tane ağırlıkları daha fazla ve yağ oranları ise daha düşüktür.

TÜRKİYE’DE AYÇİÇEĞİ  TARIMI VE ÖNEMİ

Hibrit çeşitler, en az iki kendilenmiş (homozigot)
hattın melezlenmesi ile elde edilen F1
tohumluğudur. F1'lerde kendileme depresyonu
kırılarak melez azmanlığı (heterosis) ortaya çıkar
ve ebeveynlerine göre daha yüksek verim
potansiyeli gösterir. Ancak pratik ve ekonomik
bir hibrit tohum üretimi için genetik-sitoplazmik
polen kısır (CMS) hatlara (A hatları), kısırlığı
sürdürücü (Maintainer) hatlara (B hatları) ve
nihayet F1’lerde kısırlığı ortadan kaldıran
tozlayıcı (Restorer) hatlara (R hatları) ihtiyaç
vardır.

• Ayçiçeği tarımı dünyada özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük gelişme
göstermiştir. Dünyada ayçiçeği tarımının hızlı gelişmesinde; tohum verimi ve yağ içeriği yüksek
çeşitlerin ıslah edilmiş olması, bodur tip çeşitlerin ıslah edilmiş olması, orabanşa ve mildiyö
başta olmak üzere hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmiş olması ve son çeyrek asır
içerisinde ayçiçeğinde önce sitoplazmik erkek kısırlık geninin (CMS) ve sonra restorer genin
(Rf/Ms) bulunması ile hibrit (F1) çeşitlerin geliştirilmiş olmasıdır. Bugün dünyada yağlık
ayçiçeği üretiminde yaygın olarak hibrid çeşitler kullanılmaktadır. Ayçiçeğinin hibrit çeşitleri
yaygın olarak linoleik asitçe zengin (HL) (%70-75) iken son yıllarda oleik asitçe zengin (HO)
hibrit ayçiçeği çeşitleri de giderek önem kazanmaktadır. ABD’de «NuSun» ve AB ülkelerinde
«High Oleic» adıyla oleik asidi yüksek (%70-85) ayçiçeği yağı üreten çeşitler geliştirilmiştir.

• Ülkemizde yaklaşık 680 bin ha alanda yaklaşık 1.8 milyon ton yağlık ayçiçeği üretimi
yapılmaktadır. Ülkemizde ayçiçeği tarımının yaygınlaşabileceği bölgeler gerçekte halen yoğun
şekilde tahıl üretiminin yapıldığı kurak ve yarı kurak tarım alanlarıdır. Ülkemizde ayçiçeği
üretimi %75 kuru ve %25 sulu tarım koşullarında yapılmaktadır. Kuru şartlarda ortalama 200-
250 kg/da verim veren ayçiçeği, sulu koşullarda verimi rahatlıkla 350-400 kg/da’ı bulmaktadır.
Ayçiçeğinde tohum verimini yükseltmek için öncelikli olarak yıllık yağış miktarı 500-600 mm’nin
altında olan bölgelerde (kurak ve yarı kurak bölgelerde) çiçeklenme döneminde en az 1 veya 2
kez sulama yapılması, yüksek tohum verimi ve yüksek yağ içeriğine sahip orobanşa (Orobanche
cumana) ve mildiyöye (Plasmopora helianthi) dayanıklı hibrit çeşitlerin (CL ve MR tipleri)
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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Ayçiçeği tohumunda %40-50 arasında yağ, %20-40 arasında karbonhidrat, %20-30
arasında protein ve %4-6 arasında inorganik maddeler bulunur. Ayçiçek yağının %70’i
linoleik asit (omega-6) ve %20’si oleik asitten oluşur. Geri kalan %10’u palmitik ve stearik
asit oluşturur. Böylece, ayçiçek yağında %90 doymamış ve %10 doymuş yağ asitleri
bulunur. Ayrıca, bol miktarlarda tokoferol (Vitamin E) içermesi nedeniyle de son derece
besleyici ve sağlıklı bir yağdır. Son yıllarda geliştirilen yüksek oleik tipi (HO) ayçiçeği
çeşitleri sayesinde zeytin yağı kalitesinde ayçiçek yağı piyasaya sürülmüş, bu gelişme
ayçiçek yağının hem yemeklik hem de endüstriyel kullanım alanlarını genişletmiştir. Bitki
Adıyla Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği‘ne göre yüksek oleik asitli ayçiçek yağının oleik asit
içeriği toplam yağ asitlerinin %75’inden az olmamalıdır.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİYOR VE TÜKETİYORUZ

ABD’de «NuSun» ve AB ülkelerinde «High Oleic» adıyla oleik asidi yüksek (%70-85)
ayçiçeği yağı üreten çeşitler geliştirilmiştir. Oleik asidi orta ve yüksek düzeyde olan
ayçiçek yağlarından üretilen kızartma yağları ve margarinlerin trans yağ asitleri miktarı
düşük olduğundan daha sağlıklıdır. Üstelik oleik tipten yağların bozulması daha zor ve raf
ömürleri daha uzundur. Diğer yağ bitkilerinde olduğu gibi, ayçiçeğinde de yağ asitleri
çevre ve yetiştirme koşullarından çok etkilenir. Örneğin serin kuzey iklim bölgelerinden
sıcak güney iklim bölgelerine doğru gidildikçe yağda linoleik asit oranı düşer, oleik asit
oranı ise artar.

Ayçiçek yağı açık renk, güzel aroma ve yüksek doymamışlık gibi üstün özellikleri
nedeniyle iyi bir salata yağıdır. Ancak salata yağı olarak tüketilecek ayçiçeği yağlarının
şişelemeden önce mutlaka vinterizasyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Nispeten
yüksek olan tutuşma sıcaklığı nedeniyle kızartma yağı olarak da kullanılabilir.
Hidrojenlendirerek margarin üretiminde de kullanılır. Tokoferol (vitamin E) ve lesitin gibi
antioksidanların üretiminde de ayçiçeği yağından faydalanılır. Yüksek linoleik ve düşük
linolenik asit içermesi ve iyot değerinin 125-140 arasında olması yağının hızlı kurumasına
neden olur. Hızlı kuruma özelliği nedeniyle kaliteli boya yapımında kullanılır.
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AYÇİÇEĞİ: HER ZAMAN YÖNÜ AYDINLIK (GÜNEŞ)’TİR



AYÇİÇEĞİNDE OROBANŞ (Orobanche cumana) VE MİLDİYÖ (Plasmapora helianthi) ZARARI

Orobanş (Orobanche cumana) ayçiçeğinde önemli verim azalmalarına sebep olan bir parazit
bitkidir. Bu parazit, değişik çevre ve iklim koşullarında yeni fizyolojik ırklar oluşturmakta ve
bunlara dayanıklı ayçiçeği geliştirilse bile, tekrar ortaya çıkarak problem olmaktadır. Orobanş ile
mücadelede %100 etkili bir yöntem henüz geliştirilmiş değildir. Ancak orobanşa dayanıklı (CL)
hibird çeşitlerin kullanılması, tarlanın derin sürülerek orobanş tohumlarının gömülmesi, ekimden
önce tohumluğun metalaxyl etken maddeli ilaçlarla ile ilaçlanması, orobanş görüldüğünde
tohumları dökülmeden sökülüp atılması, uzun süreli ekim nöbeti uygulanması, orobanşa karşı
biyolojik mücadele (parazitör kullanımı) yapılması ve Imidazolinone (IMI) ve sulfonylurea (SU)
grubu herbisit uygulamaları ile orobanş kısmen kontrol altına alınabilmektedir. Orobanş ile
mücadelede dayanıklı çeşitlerinin kullanılmasından sonra, en etkili mücadele de, son yıllarda ruhsat
alan İmazapic terkipli OROBAN ticari isimli ilacın ekimden sonra iki defa (37.5 gr + 37.5 gr )
uygulamasıdır. Yapılan denemeler, bu kimyasal ilacın %100 e varan oranda etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Ekimden sonra bitkinin 8-10 ve 14-16 yapraklı devrelerde iki defa uygulanması
gerekmektedir. Mildiyö hastalığına obligat bir fungal parazit olan Plasmopara halstedii etmeni
sebep olmaktadır.

Ayçiçeğinin en önemli hastalığı obligat bir fungal
parazit olan Plasmopara helianthi etmeninin sebep
olduğu mildiyödür (üreticiler «köse» hastalığı olarak
adlandırır). Bu hastalığa yakalanmış olan bitkilerde
önemli verim ve kalite kayıpları olmaktadır. Mildiyö
ile mücadelede en etkin yöntem genetik olarak
dayanıklı (MR) hibrid çeşitler kullanmaktır. Ayrıca
pek çok fungisit mildiyöye karşı etkindir ve tohum
ilaçlaması için en yaygın olarak kullanılanı
metalaxyl’dir (100 kg tohumluğa 200 g). Ayçiçeğinde
mildiyö dışında gövde ve tabla çürüklüğü (Sclerotina
sclerotiorum) ile solgunluk (Verticillium dahliae)
etmenleri de önemli hastalıklardır. Bu hastalıklara
karşı da kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele
yapılarak kontrol altında tutulmalıdır.
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AYÇİÇEĞİNDE ÇEŞİT SEÇİMİ
Yağlık ayçiçeği çeşidi:
1) Hibrit (F1) olmalıdır.
2) Adaptasyonu geniş ve stabil olmalıdır.
3) Verimi ve kalitesi yüksek olmalıdır.
4) Erkenci olmalıdır (en geç 2 ayda çiçeklenmeye, 3 ay sonra da

olgunlaşmaya başlamalıdır).
5) Tek sap ve tek tabla oluşturmalı, tabla çapı geniş (>20 cm), bitki boyu

düşük (kuru tarımda <1.5 m, sulu tarımda <2 m), hasat indeksi
yüksek olmalıdır.

6) Yağ oranı yüksek (mümkünse >%45), kabuk oranı düşük (mümkünse
<%25) olmalıdır.

7) 1000 tane ağırlığı (>60 g) ve hektolitre ağırlığı (> 350 g/L) yüksek
olmalıdır.

8) Pazar talebine göre yüksek linoleik (HL) veya yüksek oleik (HO)
olmalıdır.

9) Orobanş (verem otu) etmenine dayanıklı olmalıdır.
10) Mildiyö (köse hastalığı) etmenine dayanıklı (MR) olmalıdır.
11) CL (Clear Field) teknolojisine uygun olmalıdır (IMI ve SU grubu

herbisitlere dayanıklılık).
12) Sıcağa, kurağa ve soğuğa ve kuş çitlemesine karşı toleranslı olmalıdır.
13) Kendine uyuşmazlık göstermemeli, kendi kendine döllenme

kabiliyeti (fertilitesi) yüksek olmalıdır. Yağlık ayçiçeği tablası

Çerezlik ayçiçeği tablaları

Çerezlik ayçiçeği çeşidi:
Ayçiçeğinin yağlık çeşitlerinden başka çerezlik çeşitler de mevcuttur.
Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık %10-15'i çerezliktir. Çerezlik ayçiçeği
ekimi yurdumuzda genelde Orta ve Doğu Anadolu ve Geçit Bölgelerinde
yapılmakta, Türkiye çerezlik ayçiçeği üretiminin %30’u Denizli ilinde
gerçekleştirilmektedir. Çerezlik tiplerin tohumları yağlık tiplere göre daha
uzun, daha iri ve uzun olup, kabuk oranları ve bin tane ağırlıkları daha fazla ve
yağ oranları da % 25-35 arasında değişmektedir. Çerezlik çeşitler tane tipine
ve rengine göre Alaca, Beyaz, İnegöl, Kıbrıs, İsrail, vb isimlerle adlandırılarak
ekilmektedir. Açıkta tozlaşan bu çeşitler (populasyonlar) çok dallanıp küçük
tablalar oluşturduklarından taneleri çok heterojendir ve talep edilen kalite
kriterlerine cevap verememektedir. İdeal bir çerezlik çeşidin tane iriliği en az
8-9 mm, boyunun 2.5 cm, iç oranının %50, bin tane ağırlığının 80 gram ve yağ
oranının %30'dan az olması istenmektedir. Bu nedenle standart tane iriliğine
sahip hibrit çerezlik çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Her ne kadar
piyasada açıkta tozlaşan veya hibrit olan çerezlik çeşitler bulunmakla birlikte,
üreticilerin büyük çoğunluğu halen açıkta tozlaşan çerezlik köy populasyonları
kullanmaktadır.
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AYÇİÇEĞİ: TOHUMLARI YAĞ DEPOSUDUR

Özellikler Değerler

Yağ oranı %40-50

Kabuk oranı %20-30

Protein oranı %20-30

Bin tane ağırlığı 40-80 g

Linoleik asit %70

Oleik asit %20

Palmitik asit %6

Stearik asit %4

Yağın iyot değeri 120-145



SOYA (Glycine max)



• Soya; tek yıllık ve otsu yapıda bir kısa gün bitkisi olup, 3.5-5 ayda büyüme ve gelişmesini
tamamlayarak (bahar ve yaz mevsimi) hasat olgunluğuna gelmektedir. Soya, ortalama %20
yağ ve %40 protein içeriği ile bugün dünyanın en önemli yağ bitkisidir. Proteini, yağı, unu,
lesitini ve küspesi ile çok değerli bir insan ve hayvan yiyeceğidir. Dünyada üretilen her 3 kg
yağdan yaklaşık 1 kg’ı soyada elde edilmektedir (palmiye yağından sonra ikinci sırada). Oysa
Türkiye’de soya hak ettiği gelişmeyi bir türlü gösterememiş, sadece Çukurova (Adana,
Mersin ve Osmaniye) ve Orta Karadeniz bölgelerinde (Samsun ve Ordu) yaygınlaşabilmiştir.
Günümüzde sadece 17 ilde tarımı yapılmaktadır.

TÜRKİYE’DE SOYA TARIMI VE ÖNEMİ

• Dünyada 100 milyon ha’dan daha geniş alanlarda üretilen soyanın Türkiye’de yaklaşık 32
bin ha alanda 140 bin ton üretimi yapılmaktadır. Soya ekiminin % 90’ı Çukurova ve Hatay
illerini kapsayan Akdeniz bölgesinde, %10'u ise Karadeniz Bölgesinde Ordu ve Samsun civarı
ile Ege Bölgesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca İç, Geçit ve Doğu bölgelerimizde dahi sulama
imkânı olduğu takdirde soya yetiştirmek mümkündür. Soya, Türkiye’de özellikle Akdeniz,
Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ana ürün yetiştiriciliğinde pamuk ile iyi bir
münavebe oluşturduğu gibi, buğdayı takip eden ikinci ürün bitkisi olarak da başarıyla
üretilebilmektedir. Soya üretim alanlarında %40’ı ana ürün ve %60’ı ikinci ürün olarak
üretim yapılmaktadır. Ana ürün verimi 500 kg/da’a, ikinci ürün verimi ise 400 kg/da’a
yaklaşmaktadır. Soya, ülkemiz koşullarında verim sıralamasında yağ bitkileri arasında ilk
sıradadır (Türkiye ortalaması yaklaşık 450 kg/da). Bir baklagil bitkisi olarak köklerindeki
Rhizobium japonicum bakteri nodülasyonu sayesinde toprağa doğal yoldan azot desteği
sağlaması (yılda 8-16 kg/da organik azot kazandırmaktadır), toprağın fiziksel ve kimyasal
özelliklerini iyileştirmesi de ayrıca önemlidir.

• Soya çeşitlerinin fotoperyodik duyarlılıklarına göre başlıca 13 olgunlaşma grubu (OOO, OO,
O ve I'den başlayıp X. olgunlaşma grubuna kadar) vardır. En erkenciler OOO, en geççiler X.
olgunlaşma grubunda yer alır. Ancak dünyada en çok 00-VIII arasında olgunlaşma grubuna
giren çeşitlerin tarımı yapılır. Bu bakımdan, bir bölgede kültüre alınacak soya çeşitlerinin
özellikle fotoperyoda duyarlılıkları ile erkencilik özellikleri iyi bilinmelidir. Türkiye’nin
içinde yer aldığı orta kuşakta ticari soya çeşitleri I-V olgunlaşma grubunda yer alır.
Türkiye’de ikinci ürün ekimlerinde I-II olgunlaşma grubuna giren çeşitler, ana ürün
ekimlerinde ise III-V grubu çeşitler daha yüksek performans ve uyum göstermektedir.
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Soya tohumlarında ortalama %40 protein, %30 karbonhidrat,
%20 yağ ve %5 kül bulunur. Yüksek protein içeriği ve kalitesi ile
insanlar ve hayvanlar için mükemmel bir besin kaynağıdır.
Dünyanın en önemli soya üreticisi olan ABD'de soya
tohumundan soya sütü, soya kahvesi, soya kıyması, soya sosu,
soya yağı, soya çimi, soya unu, soya maması, soya lesitini gibi
200'den fazla ürün elde edilmektedir.

Soya proteini genel olarak tahıl proteininde az bulunan lisin
aminoasidi bakımından zengindir. Ancak diğer baklagil
türlerinde olduğu gibi kükürt içeren aminoasitler (sistin,
metionin ve triptofan gibi) bakımından fakirdir. Soya yağının
hem yemeklik yağ olarak hem de endüstriyel yağ olarak
kullanım alanı çok geniştir. Yarı kuruyan yağlardan olan soya
yağı endüstride boya, vernik, resitin, plastik, mürekkep, stearin
ve sabun üretiminde kullanılır.

Soya yağında ortalama %55 linoleik, %25 oleik, %10 palmitik,
%5 linolenik ve %5 stearik asit bulunmaktadır. Anlaşılacağı
üzere soya yağının karakteristik yağ asidi omega-6 (ω-6) yağ
asidi olarak da bilinen linoleik asittir. Ayrıca diğer bitkisel
yağlarda yaygın olmayan ve omega-3 (ω-6) yağ asidi olarak da
bilinen linolenik asit soya yağında önemli düzeyde
bulunmaktadır. ω-3 ve ω-6 gibi esansiyel yağ asitleri
bakımından zengin olması soya yağının besin değerini
artırmaktadır. Soya yağı ayrıca lesitin bakımından zengin olup,
bu madde kanda iyi (HDL) ve kötü (LDL) kolesterol seviyelerini
ayarlamada önemli rol oynamaktadır.

SOYA TOHUMU VE SOYA YAĞI
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SOYANIN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ



SOYA TARIMI



SOYA TARIMI



SOYA TOHUMLARI: PROTEİN VE YAĞ DEPOSU

Özellikler Değerler

Protein oranı %40

Yağ oranı %20

Bin tane ağırlığı 130-250 g

Linoleik asit %55

Oleik asit %25

Palmitik asit %10

Linolenik asit %5

Stearik asit %5

Yağın iyot değeri 125-140



KANOLA = KOLZA (Brassica napus)



• Kolza; tek yıllık ve otsu yapıda bir uzun gün bitkisi olup, 4-9 ayda büyüme ve gelişmesini
tamamlayarak (güz, bahar ve yaz mevsimi) hasat olgunluğuna gelmektedir. Dünyada tek yıllık yağ
bitkileri arasında soya ve yerfıstığından sonra en fazla üretimi yapılan yağ bitkisidir. Asya kökenli
olmakla birlikte bugün başta Çin, Kanada, Hindistan, İsveç, Almanya, Fransa ve Polonya olmak üzere
hemen her kıtada kültürü yapılan çok değerli bir yağ bitkisidir. Kolza gibi lahanagiller familyasında
(Cruciferaea) bulunan yağ şalgamı (Brassica campestris), kırmızı hardal (Brassica juncea), siyah hardal
(Brassica nigra) ve beyaz hardal (Brassica alba) da tarımsal olarak önemli diğer yağ kaynaklarıdır.
Kolza (Brassica napus) türü, yağ şalgamı (B. rapa) ve lahana (B. oleracea) türlerinin doğal bir melezidir.

• Türkiye’de ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tanınmaya başlayan kolzanın bugün dünyada
kanola ekim alanları 35 milyon ha’ı aşmıştır. Oysa Türkiye’de büyük teşviklere rağmen kanola 16.5 bin
ha gibi bir alanda yetiştirilmekte ve 60 bin ton üretim yapılmaktadır. Günümüzde %90’ından fazlası
Trakya (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ekimi yapılan kolzanın
(Türkiye’de ekimi yapılan il sayısı 18’dir) mutlaka diğer bölgelerde de yaygınlaşması gerekmektedir.

• Kanola, kolzanın yeni ticari adıdır. Yağında %2'den az erusik asit (C22:1) ve 1 gram kuru küspesinde 30
μmol'ün altında glukosinolat içeren kolza çeşitlerine (00 tipi) kanola denilmektedir. Tohumlarında
%35-45 arasında, oleik asitçe zengin bir yağ bulunan kanola bir çok ülkenin en önemli bitkisel yağ
kaynağıdır. Kanola yağı dünyada palmiye ve soya yağlarından sonra en çok üretilen ve tüketilen
yağdır. Bugün dünyada kültürü yapılan kanola çeşitlerinin yağında erusik asit ya hiç yoktur ya da iz
düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar kanola yağını güvenle tüketebilirler. Üstelik kanola
yağında erusik asit yerini tamamen 18 karbonlu ve 1 çift bağ içeren tekli doymamış bir yağ asidi olan
oleik aside bırakmıştır. Oleik asit, omega-9 yağ asidi olarak bilinir ve en kaliteli yağ olarak kabul
ettiğimiz zeytin yağının temel yağ asidir. Bir bakıma kanola yağı ile zeytin yağı büyük benzerlik
gösterir; her ikisinin de doymamışlık derecesi %85’ten fazladır. Ayrıca kanola yağı dünyada biodizel
üretiminde en çok kullanılan yağdır.

• Kolza tarımı, buğday yetiştirme uygulamaları ile çok benzerlik göstermekte, hemen hemen aynı
periyot içerisinde (Eylül-Temmuz) ekilip hasat edilmektedir. Rozetleşme (6-8 yapraklı) devresinde kışa
sokulduğunda soğuğa ve dona dayanması, doğal yağışlarla yetinerek ek bir sulamaya ihtiyaç
duymaması, en geç Temmuz ayına kadar hasat olgunluğuna gelmesi, hasadının tahıl biçerdöveri ile
kolaylıkla yapılabilmesi ve kuru tarım koşullarında bazen buğdaydan daha fazla verim vermesi
(ortalama verimi 350-400 kg/da’dır) kolzanın önemini artırmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle kurak ve
yarı kurak bölgelerimizin kuru tarım alanlarında (özellikle nadas yerine) en kolay ve bol bitkisel yağ
üretebilecek bir üründür.

TÜRKİYE’DE KOLZA (KANOLA) TARIMI VE ÖNEMİ

Kolza mı, Kanola mı?
Yağ ve küspe kalitesi iyileştirilmiş kolza 

çeşitlerine ticari olarak «Kanola» deniyor.



Yağında %2'den az erusik asit (C22:1) ve 1 gram kuru küspesinde 30 μmol'ün
altında glukosinolat içeren kolza (Brassica napus) çeşitlerine kanola (canola)
denilmektedir. Bitki Adıyla Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği‘ne göre düşük
erusik asitli kolza yağının erusik asit içeriği toplam yağ asitlerinin %2’sinden
fazla olmamalıdır. Kanola tohumlarında %35-45 arasında yağ bulunur. Başlıca
2 tip kanola kalitesi vardır:
1) 0 tipi kanola (yağında düşük erusik asit içeren kanola)
2) 00 tipi kanola (yağında %2'den az erusik asit ve 1 gram kuru küspesinde 30
μmol'ün altında glukosinolat içeren kanola)
Son yıllarda, 00 tipi çeşitlerin yağındaki linolenik asit oranını %3'ün altına
indirerek 000-tipi kanola çeşitlerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Kanola yağı, zeytin yağı gibi oleik asit grubundandır ve palmiye ve soya
yağlarından sonra dünyada en çok tüketilen bitkisel yağdır. Kanola yağında
ortalama %65 oleik, %20 linoleik, %9 linolenik, %4 palmitik ve %2 stearik
asit bulunmaktadır.

KOLZA (KANOLA) YAĞI
Bugün dünyada kültürü yapılan kanola çeşitlerinin
yağında erusik asit ya hiç yoktur ya da iz düzeyde
bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar kanola yağını
güvenle tüketebilirler. Üstelik kanola yağında erusik
asit yerini tamamen 18 karbonlu ve 1 çift bağ içeren
tekli doymamış bir yağ asidi olan oleik aside
bırakmıştır. Oleik asit, omega-9 yağ asidi olarak bilinir
ve en kaliteli yağ olarak kabul ettiğimiz zeytinyağının
temel yağ asidir. Bir bakıma kanola yağı ile zeytinyağı
büyük benzerlik gösterir; her ikisinin de doymamışlık
derecesi %85’ten fazladır. Hatta kanola yağında
zeytinyağında bulunmayan ve omega-3 yağ asidi olarak
bilinen linolenik asitten de bir miktar içerir ki, bu da
kanola yağının doymamışlık derecesini daha da artırır.
Kanola yağında kalp-damar sağlığı ve kolesterol için
tüketilmesi tavsiye edilmeyen doymuş yağ asitlerinin
oranı en fazla %8 kadardır ki, bu da kanola yağının
oldukça sağlıklı bir yağ olduğunu göstermektedir.
Bugün dünyada her yıl 25 milyon ton kadar kanola yağı
üretilmektedir ki kanola yağı palmiye ve soya yağından
sonra en fazla üretilen ve tüketilen bitkisel yağdır.
Özellikle Kanada, ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa
ülkelerinde kolza yağı çok tüketilmektedir. Ayrıca
dünyada üretilen biyodizelin %85’i kanola yağından
elde edilmektedir.
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En başta bitkisel yağa ihtiyacımız var; Türkiye’nin bitkisel yağ üretiminin ancak %25’i yerli yağlı tohumlardan
karşılanabiliyor. Yıllık bitkisel yağ tüketimi 1.5-2 milyon ton civarında olup, yıllara göre değişmekle birlikte her yıl 500
bin ton kadar açık söz konusudur. Ayrıca her yıl 3.5 milyara dolara yakın 6 milyon ton bitkisel yağ, yağlı tohum ve küspe
ithalatı yapıyoruz. Üstelik yüksek kapasiteli ve son derece modern yağ fabrikalarımız var, ancak bunlar hammadde
yetersizliğinden %50 kapasite ile çalışıyorlar. İşte bu koşullarda, kanola yüksek kalitede ve yüksek verimlilikte yağı ile
yağ açığımızı kapatabilecek ve hatta Türkiye’yi bitkisel yağ ihracatçısı yapabilecek potansiyeli olan bir üründür.
Ülkemizde kanola gibi kışlık olarak başarıyla yetiştirilebilen yağ bitkisi sayısı oldukça sınırlıdır. Özellikle kışlık tahıllar
gibi güzden ekilmesi onu kuru tarım alanları için alternatif bir ürün konumuna getirmektedir. Ülkemizde kanola ekim
alanlarının %90’dan fazlası Trakya’da (başta Tekirdağ ili) ve Çukurova’da (başta Adana ili) bulunuyor. Bu bölgelerde
kolzadan 300-400 kg/da tohum verimi alınmakta ve kimi yıllar buğday ve ayçiçeğine göre daha yüksek verim ve net kar
elde edilmektedir. Kanola tarımı buğday yetiştirme uygulamaları ile çok benzerlik göstermekte, hemen hemen aynı
periyot içerisinde (Eylül-Temmuz) ekilip hasat edilmektedir. Rozet yapraklılık döneminde kışa sokulduğunda dona
dayanması, doğal yağışlarla yetinerek ek bir sulama ihtiyacı göstermemesi, en geç Temmuz ayı içerisinde hasat
olgunluğuna gelmesi, hasadının tahıl biçerdöveri ile kolaylıkla yapılabilmesi ve kuru tarım koşullarında serin iklim
tahıllarından daha fazla verim vermesi kanolayı özel kılan nedenlerdir. Üstelik Tarım Bakanlığı tarafından en fazla
desteklenen ürünlerin başında geliyor.

KANOLA TÜRK TARIMI İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?
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Kanola tarımında 
karşılaşılan en önemli 
sorun…
Kanola üretiminde en çok dikkat edilmesi gereken husus; eğer
güzden kışlık ekim yapılacaksa mutlaka bitkileri rozetleşme
devresi dediğimiz 6-8 yapraklı devrede kışa sokmaktır.
Biyolojik kışlık kolza çeşitleri rozetleşme devresinde soğuğa kar
altında -15 oC'ye kadar dayanabilmektedir. Kanolanın kışa bu
devrede girebilmesi için Eylül ayında ekilmesi ve hemen
çimlenip çıkış yapması gerekir. Eğer bu ayda ekilmesine karşın
yağışlar geciktiği için bitkiler birkaç yapraklı olarak kışa girecek
olursa, çok sert geçen kış soğuklarından ve donlardan büyük
zarar görürler. İşte birçok üretici bu nedenle kimi yıllar büyük
verim kaybı yaşamakta, hatta bazen soğuktan zarar görmüş
kanola tarlasını sürerek yazlık başka ürünlere yönelmektedir.
Özellikle bu sorun, güz yağışlarının düzensiz olduğu ve geç
düştüğü kurak ve yarı kurak bölgelerimizde yaşanmakta,
Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi güz aylarında
düzenli yağış düşen bölgelerimiz için bir sorun
oluşturmamaktadır. İç ve geçit bölgelerimizde kuraklık
nedeniyle güzden kuruya ekim yapılmış ise doğal yağışları
beklemeden yağmurlama sulama ile çıkış suyu verilerek kış
soğukları bastırmadan bitkilerin 6-8 yapraklı olarak kışa
sokulması en garantili yoldur. Bir diğer seçenek de, soğuktan ve
dondan büyük zarar görmüş kanola tarlası sürülerek yerine
erken ilkbaharda (en geç Mart ayında) biyolojik yazlık kanola
çeşitleri ekilebilir.

Kanaola, sert ve soğuk kış mevsimini 6-8
yapraklı olduğu rozetleşme devresinde
geçirmelidir.
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KOLZA (KANOLA) TARIMI



KOLZA (KANOLA) TOHUMLARI: SİYAH İNCİ

Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 2.5-5 g

Protein oranı %15-35

Yağ oranı %35-50

Oleik asit %65

Linoleik asit %20

Linolenik asit %9

Palmitik asit %4

Stearik asit %2

Erusik asit >%0.1

Yağın iyot değeri 105-125



YERFISTIĞI (Arachis hpogaea)



• Yerfıstığı; tek yıllık ve otsu yapıda bir kısa gün bitkisi olup, 4-6 ayda büyüme ve gelişmesini
tamamlayarak (bahar ve yaz mevsimi) hasat olgunluğuna gelmektedir. Çiçekleri gövde
üzerinde oluşmasına rağmen gineforlar sayesinde döllenmiş yumurtayı toprak altına
sokarak meyvelerini (kapsüllerini) toprak altında oluşturmaktadır. Soya gibi bir baklagil
bitkisi olan yerfıstığı köklerinde Rhizobium japonicum bakterinin oluşturduğu nodüller
nedeniyle havanın serbest azotundan yararlanabilmektedir.

• Dünyada tek yıllık yağ bitkileri arasında soyadan ve kolzadan sonra en fazla ekiliş alanı olan
yerfıstığı çok önemli bir bitkisel yağ kaynağıdır. Tohumlarında %45-55 arasında yağ içeren
yerfıstığı Türkiye’de daha çok çerez olarak, dünyada ise bitkisel yağ kaynağı olarak
kullanılmamaktadır. Oleik asitçe zengin olan yerfıstığı yağı dünyada bitkisel yağ üretiminde
palmiye, soya, kolza ve ayçiçeği yağlarından sonra en fazla üretilen ve tüketilen yağdır.

• Güney Amerika kıtasından köken almakla birlikte dünyada başta Çin, Hindistan, Nijerya,
ABD ve Endonezya olmak üzere 100’den fazla ülkede kültürü yapılmaktadır. Türkiye’de
Adana, Osmaniye, Aydın, Antalya, Maraş ve Mersin illeri başta olmak üzere 16 ilde yaklaşık
42 bin ha ekim alanında 165 bin ton kabuklu fıstık üretimi gerçekleştirilmektedir. Akdeniz,
Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sıcak, sulanan ve hafif yapılı
topraklarında hem ana ürün (%60’ı) ve hem de ikinci ürün (%40’ı) olarak tarımı
yapılmaktadır. Ana ürün verimi ortalama 400-600 kg/da iken, ikinci ürün verimi 300-400
kg/da’dır.

• Yerfıstığının dünyada Virginia (İri kapsüllü, iri tohumlu ve yarı yatık büyüme), Runner
(küçük kapsüllü, küçük tohumlu ve yatık büyüme), Spanish (küçük kapsülü, küçük tohumlu
ve yarı dik büyüme) ve Valencia (iri kapsüllü, küçük tohumlu ve dik büyüme) olmak üzere
başlıca 4 farklı ticari pazar çeşit grubu vardır. Yerfıstığının Türkiye’de sadece iri taneli
Virginia tipi çeşitler (NC-7, Çom ve Halisbey gibi) ekilmektedir. Çünkü Virginia tipi çeşitler
iri taneleri ile çerezlik (kavrulmuş-tuzlanmış iç fıstık) tüketimine çok uygundurlar. Oysa
dünyada en fazla Runner ve Spanish tipi ufak taneli ve yağlık çeşitlerin tarımı yapılmaktadır.
Virginia tipi çeşitler, diğer tiplere göre daha özel iklim ve toprak koşullarına gereksinim
duyduğundan, Türkiye’de yerfıstığı üretim alanları daha çok Akdeniz ikliminin hakim
olduğu, sıcak, sulanan ve hafif bünyeli tarım topraklarında yoğunlaşmıştır.

• Türkiye’de yerfıstığının yağ sanayiinden işlenebilmesi için yerfıstığı ekim alanlarının
mutlaka genişletilerek üretiminin artırılması, Runner ve Spanish gibi ufak taneli ancak
yağlık çeşitlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, ekim alanlarının genişleyebilmesi
için yerfıstığı tarımında tek sıralı ekim yerine, çift sıralı ekime geçilmesi, işgücünü ve
maliyeti artıran hasat ve harman işlemlerinde mutlaka mekanizasyona gidilmesi ve havza
destekli tarımsal desteklerden yerfıstığı üreticilerinin de yararlandırılması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YERFISTIĞI TARIMI VE ÖNEMİ Virginia

Runner

Spanish

Valencia



Yerfıstığı tohumlarında %45-55 arasında yağ bulunur.
Dünyada sırasıyla palmiye, soya, kanola ve ayçiçeği
yağılarından sonra en çok tüketilen yağdır. Bitkisel yağ
üretmek amacıyla en çok Spanish > Runner > Viriginia >
Valencia pazar tipi yerfıstığı çeşitleri kullanılır. Yerfıstığı
yağının %40-65’i oleik asit, %20-40’ı linoleik asit, %5-
10’u palmitik asit ve %3-7’si stearik asittir. Zeytin yağı
ve kanola yağı gibi oleik asit zengini bir yağdır. Rafine
edilmiş yerfıstığı yağı kızartma yağı, salata yağı,
margarin, mayonez ve sos üretiminde kullanılır.
Yerfıstığı yağının yüksek tutuşma ve yanma sıcaklığı
nedeniyle kızartma kazanlarının dibinde yanık kalıntısı
veya tortu bırakmaz. Bu nedenle kızartma yağı olarak
çok fazla tercih edilir. Yağında doğal olarak bulunan
antioksidan bir madde olan tokoferol nedeniyle yağının
raf ömrü ve stabilitesi oldukça uzundur.

YERFISTIĞI YAĞI
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Bir yerfıstığı bitkisi yüzlerce çiçek
oluşturur. Her bir çiçeğinin
döllenmesinden 10-12 gün sonra
yumurtalığın altındaki meristem
dokusu hızla çoğalmaya başlar ve
zamanla yumurtalığı çevreleyen
doku ile birleşerek bir uzantı
meydana getirir. Bu uzantıya
“ginefor” adı verilir. Gineforun
gövdeye benzeyen bir anatomisi,
köke benzeyen bir fonksiyonu
vardır. Geotropik olarak toprağa
yönelen gineforlar 8-15 cm
uzayarak toprak yüzeyine ulaşır ve
uç kısmındaki kallus denilen sert
doku yardımıyla 3-15 cm kadar
derine iner. Toprağa giren
gineforların uç kısımları 6-7 gün
içinde şişerek kapsüle (meyveye)
dönüşür. Çiçeklenmeden yaklaşık
60 gün sonra da kapsüller
olgunlaşmaya başlar. Böylece
yerfıstığı çiçekleri gövde üzerinde,
meyveler ise toprak altında
meydana gelir. Meyveyi toprak
altına taşıyan organ anlaşılacağı
üzere ginefordur. Eğer ginefor
toprağa ulaşamaz ise kurur ve
meyve oluşturmaz. Bu nedenle
yerfıstığı yetiştiriciliğinde boğaz
doldurma işlemi önemli bir
uygulamadır.

YERFISTIĞI MEYVELERİ NEDEN TOPRAK ALTINDADIR?
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YERFISTIĞI TARIMI



YERFISTIĞI TOHUMLARI YÜKSEK PROTEİN VE YAĞ İÇERİR
Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 325-1150 g

Protein oranı %25-35

Yağ oranı %45-55

Oleik asit %56

Linoleik asit %32

Palmitik asit %8

Stearik asit %4

Yağın iyot değeri 80-115



SUSAM (Sesamum indicum)



• Susam; tek yıllık ve otsu yapıda bir kısa gün bitkisi olup, 3.5-4 ayda büyüme ve
gelişmesini (bahar ve yaz mevsimi) tamamlayarak hasat olgunluğuna
gelmektedir. Susam, çok eski tarihlerden beri Anadolu’da geleneksel olarak
kültürü yapılan bir tarla bitkisidir. Tohumlarında %45-60 arasında çok kaliteli bir
yağ (zeytin yağı gibi yağların kraliçesi olarak tanımlanmaktadır) bulunur; içerdiği
sesamin, sesamolin ve tokoferoller gibi antioksidanlar sayesinde susam yağı
oksitlenmeye karşı son derece dayanıklıdır. Bu nedenle, dünyada başta Çin,
Hindistan, Japonya, Kore, Sri Lanka, Sudan ve Etiyopya olmak üzere pek çok
ülkede susam yağı çok fazla üretilir ve tüketilir. Türkiye’de ise susam yağı ticari
olarak çok sınırlı miktarda üretilmektedir. Türkiye’de susam tohumunun en
önemli kullanım alanı Türk tahini ve helvası ile Türk simitidir.

• Dünyada üretilen en önemli 10 yağ bitkisinden birisi olan susamın dünyada 6.6
milyon ha alanda, Türkiye’de ise yaklaşık 28 bin ha alandan 18 bin ton üretimi
yapılmaktadır. Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan Manisa, Antalya Adana,
Muğla, Uşak ve Balıkesir başta olmak üzere 25 ilde hem ana ürün (%65’i)
olarak hem de ikinci ürün (%35’i) olarak tarımı yapılmaktadır. Ancak diğer yağ
bitkileri ile karşılaştırıldığında susamın tohum verimi oldukça düşüktür
(ortalama 70 kg/da). Yüksek verim potansiyeli olan susam çeşitlerinde ileri
yetiştirme tekniği uygulamaları ile tohum verimi rahatlıkla 200 kg/da’a
çıkabilmektedir. Ancak son yıllarda ülkemizde susam phylloidy hastalığı
nedeniyle önemli verim ve üretim kayıpları yaşanmaktadır.

• Susam bitkileri olgunlaşmaya doğru kapsüllerindeki karpeller ayrılarak çatladığı
için tohum dökülmesinden ileri gelen önemli verim kayıpları ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, susam hasadı ve harmanı tamamen el emeğine dayalı
olarak yapılmakta (köklü olarak söküm, demetler halinde baskıya alma, gümül
şeklinde dikerek kurutma, çırparak harman etme) ve böylece dünyada susam
tarımı sadece işgücünün ucuz olduğu ülkelerle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle
ABD’de olduğu gibi makinalı hasat ve harman işlemlerini mümkün kılan
kapsüllerini çatlatmayan (kapalı kapsüllü) ve phylloidy hastalığına dayanıklı
susam çeşitlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

TÜRKİYE’DE SUSAM TARIMI VE ÖNEMİ

Susam tohumları ortalama %45-60
yağ bulunur. Susam yağında %45
oleik, %40 linoleik, %10 palmitik ve
%5 stearik asit bulunmaktadır.
Susam yağında doğal olarak bulunan
sesamin (%0.5-1) ve sesamolin
(%0.3-0.5) ile tokoferollar sayesinde
yağı oksitlenmeye karşı son derece
dirençli olup, raf ömrü oldukça
uzundur.
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TÜRKİYE SUSAMLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Susam (Sesamum indicum) kapsülde karpel
sayısına göre iki karpelliler (ssp.
bicarpellatum.) ve dört karpelliler (ssp.
quadricarpellatum) olarak iki alt türe ayrılır.
Susamın kültür çeşitleri, temel bazı morfo-
genetik karakterler dikkate alarak beş farklı
şekilde sınıflandırılır:

•Kapsülde karpel sayısına göre: 2-karpelli
(bicarpellate) ve 4-karpelli (quadricarpellate)
•Yaprak koltuğunda kapül sayısına göre: 1-
kapsüllü (monocapsule) ve 3-kapsüllü
(tricapsules)
•Dallanma durumuna göre: Dallanan
(branching) ve Dallanmayan (nonbranching)
•Büyüme tipine göre: Sınırsız (indeterminat),
Yarı sınırlı (semi-determinat) ve Sınırlı
(determinat)
•Kapsül açıklığına göre: Açık kapsüllü
(dehiscent), Yarı açık kapsüllü (semi-
indehiscent) ve Kapalı kapsüllü (indehiscent)

Türk susamları kapsülde karpel sayısı
bakımından %99.5'i 2-karpelli ve %0.5'i 4-
karpelli, yaprak koltuğunda kapsül sayısı
bakımından %95’i 1-kapsüllü ve %5’i 3-
kapsüllü, tohum kabuğu rengi bakımından
%50’si kahverengi, %30’u sarı, %13’ü beyaz,
%7’si koyukahve ve %1’i siyahtır. Türk
susamlarının tamamı indeterminat, açık
kapsüllü ve dallanır özelliktedir. 2-karpelli

3-Kapsüllü

4-karpelli

1-Kapsüllü
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Susam bitkisinde Phylloidy hastalığı belirtileri

SUDAMDA PHYLLOİDY ZARARI

Türkiye susam tarım alanlarında
virüs benzeri bir etmen olan
Phyllody fitoplazması gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Bu etmenin
enfeksiyonu sonucunda bitkilerin
özellikle en üst boğumlardaki
çiçekler yeşil yaprak şeklinde
anormal yapılara dönüşmekte, ana
sap yassılaşmakta ve olgun bitkiler
yeni taze sürgünler vermektedir.
Tohumla taşınmayan phyllody
fitoplazmasının en önemli taşıyıcısı
bir Homopter olan Circulifer
haematoceps'tir. Phyllody, ana ürün
bitkilerine göre ikinci ürün
bitkilerinde daha yaygındır. Kültürel
ve kimyasal yöntemlerle mücadele
imkânları sınırlı olduğundan
Phyloidy'e ve konukçularına
dayanıklı susam çeşitlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Phyllody ile kimyasal mücadelede
kullanılabilecek ilaçlar sınırlıdır;
Phorate (1 kg/da) ile toprak
ilaçlaması yapıldığında veya
ekimdem 30, 40 ve 60 gün sonra üç
defa Dimethoate (%0.03)
uygulandığında kısmen olumlu
sonuçlar alınmaktadır.
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Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı eserde, Ali Baba’nın
haramilere ait mağaranın taş kapsını açmak için
kullandığı “Açıl susam açıl” parolası gerçekte susam
kapsüllerinin uçtan çatlamasından esinlenmiştir. Susamda
çiçeklenme alt boğumlardan üst boğumlara doğru devam
eder. Böylece ilk oluşan alt boğum kapsülleri en erken,
sonra oluşan üst boğum kapsülleri ise en geç olgunlaşır.
Bu nedenle üst buğum kapsüllerinin henüz daha çok taze
olduğu bir dönemde, alt boğum kapsülleri olgunlaşarak
tohumlarını dökmeye başlar. Eğer üst kapsüllerin
olgunlaşması beklenirse, taneleri daha iri olan ve yağ
içeriği daha yüksek olan alt kapsüllerin çatlamasından
doğacak, eğer alt kapsüller olgunlaşır olgunlaşmaz hasat
edilirse, bu durumda henüz tam olgunlaşmamış üst
kapsüllerden doğacak yüksek verim kayıpları ortaya çıkar.

Bugün dünyada kültürü yapılan susam çeşitlerinin
neredeyse tamamına yakını olgunlaşma ile birlikte
kapsüllerini çatlatmakta ve hasattan önce tohum
dökülmesinden ileri gelen önemli verim kayıpları ortaya
çıkmaktadır. Tohum dökümünün engellemek için bitkiler
daha tam olgunlaşmadan hasat edilmekte, köklü olarak
sökülen bitkiler önce çatı şekline (gümül) getirilip
kurutulmakta ve daha sonra çırpılarak tohumları
alınmaktadır. Susam hasadı ve harmanı tamamen el
emeğine dayalı olarak yapıldığından dünyada susam
tarımı iş gücünün ucuz olduğu ülkelerle sınırlı
kalmaktadır. Bu nedenle makineli tarıma uygun susam
çeşitlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

AÇIL SUSAM AÇIL! Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



SUDAM HASADI VE HARMANI

Açık kapsüllü susam çeşitlerinin harmanı Kapalı kapsüllü susam çeşitlerinin hasat ve harmanı



SUSAM TOHUMU: SİMİT, TAHİN VE HELVA’NIN HAMMADDESİ

Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 2.5-5 g

Protein oranı %17-32

Yağ oranı %45-60

Oleik asit %45

Linoleik asit %40

Palmitik asit %10

Stearik asit %5

Yağın iyot 
değeri

100-120



ASPİR (Carthamus tinctorius)



• Aspir; tek yıllık ve otsu yapıda bir nötr gün bitkisi olup, 4-5 ayda büyüme ve gelişmesini (bahar
ve yaz mevsimi) tamamlayarak hasat olgunluğuna gelmektedir. Aspir tohumlarında yağ oranı
%25-40 arasında olup, hem oleik (Omega-9) hem de linoleik asit (Omega-6) bakımından zengin
çeşitleri vardır. Aspir yağı ayrıca kanola yağı gibi yüksek kalitede biyodizel üretimine çok
uygundur. Üstelik kuru çiçekleri yalancı safran olarak baharat, herbal çay ve boya üretiminde
kullanılmaktadır. Dünyada ilk olarak Ortadoğu’da kültüre alınmaya başlamış ve zamanla her
kıtada kültürü yapılmaya başlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 1 milyon ha alanda
yetiştirilen aspirin en fazla Hindistan, ABD, Meksika, Etiyopya ve Arjantin’de kültürü yapılmakta,
bu ülkeler dünya aspir üretiminin yaklaşık %95'ini karşılamaktadır.

• Aspir, Türkiye’de ilk defa 1940’lı yıllarda Balkan göçmenleri tarafından Marmara Bölgesinde
(özellikle Balıkesir ve civarı) yetiştirilmeye başlamış, ancak ayçiçeğinin gösterdiği başarıyı
yakalayamamıştır. Ancak son 15 yılda aspir ekim alanları ve üretimi özellikle tarımsal destekler
sayesinde hızla artmaya başlamıştır. Türkiye’de aspir tarımı Ankara, Konya, Yozgat, Muş, Aksaray,
Çorum, Sivas ve Urfa olmak üzere yaklaşık 40 ilde sürdürülmekte, yaklaşık 28 bin ha alanda 50
bin ton kadar tohum üretimi gerçekleştirilmektedir (ortalama tohum verimi 185 kg/da). Aspir
bitkisinin, kurağa ve sıcağa olan dayanıklılığı diğer yağ bitkilerine göre daha yüksektir. Bu
nedenle, özellikle küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık ve bu koşullara uygun alternatif ürün
arayışları doğrultusunda aspir tarımı yeniden büyük önem kazanmıştır. Aspirin ayrıca toprak
tuzluluğuna olan yüksek toleransı, onu tuzluluk sorunu yaşayan tarım alanları için de ideal
kılmaktadır. Aspir, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde serin iklim tahılları ile münavebeli
olarak yetiştirilerek (nadas yerine) önemli bir yağ kaynağı olabilir.

• Ayçiçeği ile karşılaştırıldığında aspir tohumlarının yağ oranı daha düşük (%25-40), kabuk oranı
daha fazla (%45-50)’dır. Bu nedenle yağ oranı yüksek ve kabuk oranı düşük aspir çeşitlerinin
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca karasal iklimim hüküm sürdüğü Orta, Doğu ve Geçit
bölgeleri gibi kuru tarımın yoğun yapıldığı bölgelerimizde kışlık olarak yetiştirilebilecek soğuğa
dayanıklı kışlık aspir çeşitlerine ihtiyaç vardır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde
biyolojik yazlık aspir çeşitleri kışlık olarak yetiştirilerek (güz aylarında ekilip yaz ortasında hasat
edilerek) 400 kg/da’ın üzerinde verim alınmaktadır. . Son yıllarda hem yağ oranı yüksek, hem
linoleik hem de oleik tipte yağ üreten yeni dikenli/dikensiz çeşitler geliştirilerek tescil
ettirilmektedir.

TÜRKİYE’DE ASPİR TARIMI VE ÖNEMİ Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Aspir yağı: Aspir tohumlarında %25-40 arasında yağ bulunmakta ve bu yağın
%90'ı doymamış yağ asitlerinden (oleik ve linoleik asit) oluşmaktadır. Ortalama
%77 linoleik asit, %13 oleik asit, %7 palmitik asit ve %3 stearik asit içeren yağı,
özellikle damar sertliği (atherosclerosis) tedavisinde ve yüksek kan
kolesterolünün düşürülmesinde kullanılabilecek diyet bitkisel yağlardan birisidir.
Aspir yağı tokoferol (vitamin-E) bakımından oldukça zengindir. Toplam tokoferol
miktarı tohumda 400 mg/kg’a kadar çıkabilmektedir. Aspir yağı margarin,
mayonez ve salata yağı üretimi yanında, çabuk kuruma özelliği nedeniyle
buruşmaya ve yüksek neme dayanıklı boyaların üretiminde aranan bir maddedir.
Ayrıca aspir yağında bulunan CLA (konjuge linoleik asit, 0.7 mg/g) nedeniyle
sağlıklı kilo kaybına neden olur. Son yıllarda klasik linoleik asit içeren çeşitlere
alternatif olarak yüksek oleik asit (HO) içeren aspir çeşitleri (Montola gibi)
geliştirilmiş ve endüstriyel kullanım alanı daha da genişlemiştir. Bitki Adıyla
Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği‘ne göre yüksek oleik asitli aspir yağının oleik asit
içeriği toplam yağ asitlerinin %70’inden az olmamalıdır.

ASPİR YAĞI VE ASPİR ÇİÇEĞİ

Aspir çiçeği: Aspirin çiçeklerinden
elde edilen cartharmin doğal boya
kaynağı olarak büyük önem taşır. Bu
nedenle “yalancı safran” olarak
kullanılır. Oysa gerçek safrandaki
etken madde crocin olup, carthamin
bunun yerini tutmaz. Aspir çiçekleri
İran, Afganistan, Pakistan ve
Hindistan gibi Asya ülkelerinde çok
eski zamanlardan beri özellikle kilim
boyamacılığında kullanılmıştır. Aspir
çiçeklerinin antioksidan etkisi de çok
güçlü olup, herbal çay olarak içilmesi
önerilmektedir.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Dikenli aspir çeşitleri:

-Soğuğa ve kurağa daha dayanıklıdır.

-Yağ oranı daha fazladır.

-Kuru çiçek üretimine (elle) uygun değildir.

Dikensiz aspir çeşitleri:

-Soğuğa ve kurağa daha az dayanıklıdır.

-Yağ oranı daha düşüktür.

-Kuru çiçek üretimine daha uygundur.

DİKENLİLİLİK VE DİKENSİZLİK



ASPİR TARIMI



TÜRK ASPİR ÇEŞİTLERİ VE ÇEŞİT ADAYLARI

BALCI
(LİNOLEİK)

REMZİBEY-05
(ORTA OLEİK)

LİNAS
(LİNOLEİK)

OLAS
(OLEİK)

DİNÇER 5-18-1
(LİNOLEİK)

GÖKTÜRK
(LİNOLEİK) BAY-ER 13 (OLEIN)

(OLEİK)

BAY-ER 14 (ZIRKON) 
(LİNOLEİK)

BAY-ER 15 (SAFIR) 
(LİNOLEİK)

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



ASPİR TOHUMLARI: OMEGA YAĞ ASİTLERİ KAYNAĞI

Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 35-55 g

Protein oranı %20-30

Yağ oranı %20-45

Kabuk oranı %35-55

Oleik asit %10-85

Linoleik asit %15-80

Palmitik asit %3-12

Stearik asit %2-4

Yağın iyot 
değeri

135-150



YAĞ KETENİNİ (Linum usatissimum) 

Keten; tek yıllık, otsu yapıda ve 3-4 ayda büyüme ve
gelişmesini (bahar ve yaz mevsimi) tamamlayarak hasat
olgunluğuna gelen değerli bir yağ bitkisidir. Ketenin orijin
merkezlerinden birisi de Anadolu’dur. Anadolu’da keten
kültürü geleneksel olarak binlerce yıldır yapılmaktadır. Ancak
her geçen yıl keten ekim alanı ve üretimi azalmaktadır. Lif için
keten üretimi en fazla Marmara ve Karadeniz’de, tohum için
keten üretimi en fazla Orta ve Güneydoğu’da yapılmaktadır.
Tohum için keten üreten ülkelerin başında Kanada, Rusya,
Hindistan ve Çin gelmektedir. Dünya keten yağı üretiminin
%50’den fazlasını Çin ve ABD. Keten her ne kadar yazlık bir
bitki olsa da, eğer güz mevsiminde ekilir kış mevsimine
pençeleşmiş olarak girerse, kış soğuklarına ve dona
dayanabilir. Yağ keteni, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde
serin iklim tahılları ile münavebeli olarak yetiştirilerek (nadas
yerine) önemli bir yağ kaynağı olabilir.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Yağlık keten (Linum usatissimum) tohumlarında %30-45 arasında yağ
bulunur. Keten yağı (bezir yağı), çok doymamış bir yağ asidi olan linolenik asit
(ω-3) bakımından zengin birkaç yağdan birisidir. Bu yağ asidi bakımından en
zengin yağ perilla yağıdır. Keten yağı; %6 palmitik asit, % 4 stearik asit, %14
oleik asit, %12 linoleik asit ve %64 linolenik asit içerir. Yüksek doymamışlık
özelliği nedeniyle keten yağı çok hızlı kurur. Bu nedenle, özellikle keten yağı
endüstriyel amaçlı olarak vernik, cila, bezir, boya ve sabun imalatında
kullanılır. Son yıllarda yapılan yoğun ıslah çalışmaları sonucunda ketenin
linolenik asit içeriği düşük fakat linoleik asit içeriği yüksek Linola (Solin) çeşidi
(altın sarısı tohumları olan) geliştirilmiş, böylece keten yağı sadece endüstriyel
amaçlı değil yemeklik yağ olarak da kullanılmaya başlamıştır.

KETEN YAĞI Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 4-15 g

Protein oranı %15-25

Yağ oranı %30-45

Linolenik asit 64

Oleik asit %14

Linoleik asit %12

Palmitik asit %6

Stearik asit %4

Yağın iyot değeri 175-195

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



KETENCİK (Camelina sativa)

Ketencik yağı, yüksek oranda (%90) doymamış olmasına karşın içerdiği yüksek miktarda γ-tokoferol nedeniyle
stabilitesi ve raf ömrü uzundur. Yüksek iyot değeri (145) nedeniyle yağı çabuk kurur. Bu nedenle boya, vernik ve cila
yapımına çok uygundur. Ketencik yağında diğer Brassicaceae türlerinde olduğu gibi yağında bir miktar erusik asit
ve küspende az da olsa glukosinolat bulunur. Gıda olarak kullanılan bitkisel yağlarda erusik asit varlığı
istenmediğinden, kanola yağı gibi erusik asitsiz veya düşük erusik asitli (<%2) ketencik çeşitleri geliştirilmiştir.
Ketencik yağı ayrıca biyodizel üretimine de çok uygundur. Küspesi, %45 protein oranı ve %10 lif oranı ile oldukça
kalitelidir. Tohumları kümes hayvanlarının ve kafes kuşlarının beslenmesinde çok tercih edilir.

Ketencik, Brassicaceae familyasından
soğuğa ve kurağa dayanıklı bir yağ
bitkisidir. Tohumlarından çıkartılan
yağ uzun yıllar gıda, ilaç, masaj ve
aydınlatma yağı olarak kullanılmıştır.
Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da
1940'lı yıllara kadar geniş alanlarda
yetiştirilmiş, ancak 2. Dünya
Savaşı'ndan sonra üretim alanları
hızla daralmıştır. Yağında yüksek
oranda α-linolenik asit bulunan
ketencik son yıllarda özelikle
biyodizel üretimine dönük olarak
tarımı giderek önem kazanmaktadır.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



HİNTYAĞI (Ricunus communis)

Hintyağı, dünyada daha çok tropik ve
subtropik ülkelerde tarımı yapılan değerli
bir yağ bitkisidir. Doğal olarak yayılış
gösterdiği bölgelerde genellikle çok yıllık,
aşırı boylanan ve çok dallanan formları
yetişirken, zamanla tek yıllık, kısa
boylanan, az dallanan ve dik büyüyen tek
yıllık formları seçilerek kültüre alınmaya
başlamıştır. Türkiye’de Akdeniz, Ege ve
Güneydoğu Anadolu’da doğal olarak
yetişirse de, ticari olarak tarımı
yapılmamakta, daha çok park ve
bahçelerde süs bitkisi olarak
yetiştirilmektedir. Hint yağı tek evcikli bir
bitki olup çiçek salkımında üstte dişi, altta
erkek çiçekler bulunur.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Hintyağı tohumlarında %50-60 arasında
yağ bulunur ve bu yağ yemeklik olarak
değil sanayide (örneğin biyodizel ve
motor yağı) ve tıpta (örneğin müsil
olarak) kullanılır. Ortalama %90 risinoleik
asit (C18:1-OH) içeren hintyağının
tutuşma sıcaklığı çok yüksek olup,
stabilitesi kolaylıkla değişmez. Bu nedenle
yüksek devirli çalışan uzay, savaş ve yarış
araçlarında motor yağı, gress ve hidrolik
yağ olarak yaygın şekilde kullanılır.



Pamuk Keten Kenevir

Jüt Rami Hibiskus

LİF BİTKİLERİ



Tohum, sap, yaprak ve meyve gibi değişik bitki organları üzerinde
oluşturdukları lifler nedeniyle yetiştirilen veya toplanan bitkilere “lif
bitkileri” adı verilir. Dünyada lifi için yüzlerce bitkiden faydalanılmakla
birlikte, başta pamuk olmak üzere keten, kenevir, jüt, rami, hibiskus, kapok
ve lif kabağı gibi bitkiler en önemli bitkisel lif kaynaklarıdır. Bugün
dünyada pamuk, jüt ve rami dışındaki lif bitkileri dünyadaki önemini
giderek yitirmektedir. Lif bitkileri içerisinde pamuk toplam lif bitkileri
ekim alanının %90’dan fazlasını, jüt ise %4’ünü oluşturmaktadır.

Her ne kadar 20. yüzyılın ilk yarısında petrokimyasallardan naylon, akrilik
ve polyester gibi gibi sentetik liflerin üretilmeye başlamasıyla birlikte
doğal liflere olan mutlak zorunluluk ortadan kalkmış gibi görünse de,
özellikle tekstil ve hazır giyim ürünleri için başta pamuk lifi olmak üzere
doğal lifler insan yaşamında beslenme ve barınma kadar vazgeçilmezdir.
Ayrıca keten, kenevir, jüt, rami, kenaf vb. gibi uzun elyaflı lif bitkileri
sadece tekstil için değil, kâğıt ve karton üretimi için de son derece
uygundur.

Lif bitkileri, lif kaynağına göre;
•Tohumlarından lif elde edilen bitkiler: Pamuk
•Saplarından lif elde edilen bitkiler: Keten, kenevir, kenaf, jüt, rami,
hibiskus, bambu
•Yapraklarından lif elde edilen bitkiler: Manila ve sisal keneviri, abaca
•Meyvelerinden lif elde edilen bitkiler: Lif kabağı, kapok, coco)
olarak sınıflandırılırlar.

LİF BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Belirli uzunluk, incelik ve mukavemeti olan yumuşak, sarılmaya,
eğrilmeye ve bükülmeye uygun maddeye tekstil endüstrisinde lif denir.
Tekstilde kullanılan ham maddeye elyaf adı verilir. Elyaf; lif kelimesinin
çoğulu olup, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile bükülebilme
(eğrilebilme), birbiri üzerine yapışabilme yeteneği olan ve boyu enine
göre çok uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğuna denir. Pamuk
veya keten gibi bitkilerden elde edilen lifler doğal lifler, cam lifi veya
cam yünü gibi kimyasal işlemler sonucu elde edilen lifler ise yapay
lifler olarak adlandırılır. Pamuk lifinin içi protoplazma sıvısı ile dolu
ince duvarlı bir bitki hücresidir. Tek bir pamuk lifinin uzunluğu
ortalama 2-5 cm ve inceliği 4-45 micronaire’dir. Pamuk lif hücresinin en
dışında kütikül tabaka onun altında primer ve sekonder yapılar
bulunur.

BİTKİSEL LİFLER VE ÖZELLİKLERİ

Pamuk lifi yüksek oranda selülozdan meydana gelir. Keten lifi ise
pamuk lifinden farklı olarak saf selülozdan meydana gelmez ve bir
miktar pektin ve lignin de içerir. Ayrıca pamuk lifinden farklı olarak,
fazla kıvrımlı olmadığı için eğrilmeye elverişli değildir. Keten lifleri
diğer liflerden ligninleşmeleriyle ayrılırlar. Özellikle yaşlanma ile
birlikte liflerde lignin miktarı artar ve selüloz birikimi ile kalınlaşır. Bu
nedenle keten lifleri yumuşak, esnek ve çok dayanıklıdır. Lif
dayanıklılığı veya mukavemeti jüt lifinde 32 g/tex, pamuk lifinde 46
g/tex ve kenevir lifinde 48 g/tex iken, keten lifinde 55 g/tex'dir.
Pamuklu kumaşlar nemin ancak %8'ini emer. Oysa keten kumaşlarda
bu oran %12'ye kadar yükselir. Bu nedenle, yaz mevsiminde serin
tutucu etkisiyle yazlık kumaş üretiminde keten tercih edilir.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



PAMUK (Gossypium hirsitum)



• Türkiye’de ayçiçeğinden sonra en fazla yağa işlenen ürün olan pamuk, esasında bir
yağ bitkisi değil, bir lif bitkisidir. Ve bu nedenle tekstil sektöründeki dalgalanmalar
dolaylı olarak pamuk ekim alanlarını da etkilemektedir. Pamuk kütlüleri
çırçırlandıktan sonra %60’ı çiğite ayrılmakta, çiğit (pamuk tohumu) ise %18-20
oranında orta kalitede bir yağ içermektedir.

• Türkiye’de pamuk en fazla Akdeniz ikliminin etkili olduğu Güneydoğu Anadolu,
Akdeniz, Ege ve Güney Marmara bölgelerinin sıcak, nemli ve sulu tarım alanlarında
yetiştirilmektedir. Bugün Türkiye pamuk ekim alanlarının yarıya yakını GAP
bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’de 500 bin ha pamuk ekim alanından elde edilen
yaklaşık 2.5 milyon ton kütlüden 1 milyon tona yakın pamuk lifi, 1.5 milyon ton
çiğitten yaklaşık 150 bin ton pamuk yağı elde edilmektedir.

• GAP bölgesinin sulamaya açılması ile birlikte bu bölgede pamuk ekim alanlarının
genişlemesi, başta Ege, Antalya ve Çukurova bölgelerine pamuk toplamak için Güney
Doğu Anadolu’dan göç eden işçi sayısında önemli düşüşlere yol açmıştır. Bu da
pamuk toplama işini güçleştirmiş ve toplama maliyetini yükseltmiştir. Bu bakımdan
Güney Doğu Anadolu’da pamuk ekim alanları genişlerken (özellikle Urfa ilinde), Batı
bölgelerinin pamuk ekim alanlarında daralma tehlikesi baş göstermiştir. Günümüzde
22 ilde tarımı yapılan pamuk sırasıyla en fazla Urfa, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Adana,
Mardin, Adıyaman ve Antalya illerinde ekilmektedir.

• Eğer ülkemizde pamuk ABD’de olduğu gibi özel pamuk hasat makinaları ile
toplanmaya başlanır ise, Batı bölgelerindeki pamuk ekim alanlarındaki daralmaların
önüne geçilebilecektir. Bu amaçla makina ile toplamaya uygun yetiştirme tekniği
uygulamaları ile buna uygun çeşitlerin bulunması veya geliştirilmesi gerekmektedir.

PAMUK : BEYAZ ALTIN Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



G. barbadense, ekstra-uzun (31-52 mm), buna karşın G. arbareum ve G.
herbaceum ekstra-kısa (13-23 mm) uzunlukta lif üretir. Bu nedenle G.
barbadense pamuklarından yüksek kalitede, eski dünya pamuklarından
ise düşük kalitede lif elde edilir. G. hirsutum lifleri ise orta uzunluktadır
(19-32 mm) ve dokuma kalitesi orta seviyededir. Günümüzde dünyada
en fazla yeni dünya pamukları yaygın şekilde üretilirken, eski dünya
pamuklarının üretimi oldukça azalmıştır. Dünyada da olduğu gibi
Türkiye’de de en çok (>%99) Gossypium hirsutum (Upland) pamuğu ve
daha az (<%1) Gossypium barbadense (Pima veya Giza) pamuğu
yetiştirilmektedir.

Eski dünya pamukları kapalı kozalı, kısa lifli
ve düşük verimli türlerdir.

Yeni dünya pamukları açık kozalı, uzun lifli ve
yüksek verimli türlerdir.

PAMUK TÜRLERİ VE KÜLTÜRÜ

Pamuğun (Gossypium sp.) 4 tane kültür türü vardır, ikisi eski dünya ve
ikisi yeni dünya pamuğudur:
•Kökeni Güneydoğu Asya ve tropikal Afrika olan eski dünya pamukları:
(Gossypium arbareum ve Gossypium herbaceum)
•Kökeni Orta ve Güney Amerika olan yeni dünya pamukları:
(Gossypium hirsutum ve Gosyypium barbadense).
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Pamuk tarımı dünyada yıllık sıcaklık ortalaması 16 oC’nin ve yaz sıcaklıları ortalaması
20-25 oC’nin üzerinde olan, 180-200 gün kadar donsuz geçen, yıllık yağış miktarı en
az 500 mm olan veya sulama imkanı olan, açık ve güneşli havaların hakim olduğu
bölgelerde yapılır. Türkiye'de ise pamuk ekonomik olarak Akdeniz ikliminin etkisini
gösterdiği yörelerde yetiştirilir. Teorik olarak pamuğun 6 aylık bir gelişme süresi için
sıcaklık isteği; ekim ve çıkış (Nisan) 15 oC, taraklanma (Mayıs) 20 oC, çiçeklenme ve
koza gelişimi (Haziran-Temmuz) 25 oC, son koza gelişimi ve olgunlaşma (Ağustos) 20
oC ve hasat (Eylül-Ekim) 15 oC'dir. Pamuk bitkisi az fakat sık yağışlı (ılık) bir ilkbahar,
orta nemli (sıcak) bir yaz ve kurak (ılık) ve güneşli uzun bir sonbahar ister. Pamuk en
iyi büyüme ve gelişmeyi ilkbaharda 16 oC'nin altına düşmeyen, yaz sıcaklıkları
ortalaması 27-28 oC olan ve 38 oC'nin üstüne çıkmayan bir sıcaklık rejiminde gösterir.

PAMUK TARIMI

Genel bir kural olarak ilkbahar son donlarının geçtiği, toprağın ilk 5 cm derinliğindeki
sıcaklığın 15 oC'yi bulduğu dönem pamuğun ekim zamanıdır. En uygun ekim zamanı
Çukurova'da 25 Mart-1 Nisan, Ege ve Antalya'da ise 15 Nisan-15 Mayıs arasıdır.
Pamukta üretim materyali tohumdur. Delintasyon yapılarak havı alınmış pamuk
tohumları özel pamuk ekim makineleri ile iyi hazırlanmış bir tohum yatağına 2.5-4 cm
derinlikte ve 60-80 cm sıra aralığında, sıra üzerine 1 m’de 10-15 tohum düşecek
şekilde ekilir. 1 da alana ortalama 1 kg delinte edilmiş tohum atılır. Ekimden sonra
gelen yağışlarla toprak kaymak tutmuş ise, kaymak tabakası mutlaka kırılmalıdır.
Ekimden sonra seyreltme, çapalama, boğaz doldurma, sulama, gübreleme, yabancı ot,
hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Pamuk yetiştiriciliğinde en ekonomik
gübreleme dekara 8 kg saf N, 5 kg saf P2O5 ve 4.5 kg saf K2O vermek şeklindedir.
Pamuk 6 aylık yetişme periyodunda ortalama 3-4 (her sulamada 80-90 ton/da su)
defa sulanır. Eylül ayından itibaren elle 2 veya 3 defada kütlüler toplanır. Pamuk
toplama makinesi ile hasat için kozaların en az %90’ının açması beklenir. Kozaların %65-
70’nin açtığı dönemde Etephon + Cyclanilide gibi yaprak döktürücü (defoliant) veya koza
açtırıcı kimyasallar kullanılarak (150-300 ml/da) daha erken, daha verimli ve daha temiz bir
hasat yapılır.
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Pamuk: Tarladan fabrikaya!

Pamuk tarlası Pamuk hasadı

Pamuk çırçır fabrikası Pamuk iplik fabrikası

TARLADAN İPLİĞE PAMUK



Çiçek (tarak) Koza Kütlü

Havlı çiğitHavsız çiğit

Delintasyon

Çırçırlama

Lif

Çiğit

%60-62

%38-40

Pamuk yağı
(%16-20)

PAMUK: KÜTLÜDEN İPLİĞE, ÇİĞİTTEN YAĞA



İster elle isterse makine ile olsun pamuk
kozalarından toplanan pamuk kütlüleri (kütlü =
lif + tohum) çırçır fabrikalarında rollergin veya
sawgin tipi çırçır makinelerinde çırçırlanarak
tohumdan (çiğitten) lifler ayrılır. Çırçır
randımanı ortalama %38 olup 100 kg kütlüden
38 kg lif ve 62 kg çiğit (pamuk tohumu) elde
edilir. Çırçırlanmış pamuk lifi balyalanır ve
tekstil fabrikalarında Ring veya OE-rotor
sistemlerde pamuk ipliğine dönüştürülür.
Çırçırlama sırasında yan ürün olarak elde
edilen çiğitte %16-20 arasında yağ bulunur.
Çiğit (pamuk tohumu), yağ fabrikalarında prese
ve ekstraksiyona sokularak pamuk yağı ve
küspesi çıkartılır. Pamuk yağında ve küspesinde
fenolik bir madde olan gossypol alkaloidinin
varlığı nedeniyle pamuğun yağ ve küspe kalitesi
düşüktür. Proteince zengin olan pamuk küspesi
özellikle büyük baş hayvan yemi rasyonlarına
katılır. Pamuk yağı yarıca biyodizel (biyoyakıt)
üretiminde kullanılır.
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Özellikler Değerler

Bin tane ağırlığı 35-55 g

Protein oranı %20-30

Yağ oranı %16-20

Çırçır randımanı %38

Oleik asit %15-45

Linoleik asit %35-60

Palmitik asit %15-35

Stearik asit %1-4

Yağın iyot değeri 100-115

PAMUK ÇİĞİTİ HEM SELÜLOZ HEM DE YAĞ KAYNAĞIDIR



Keten ve kenevir, pamuk gibi hem lifinden hem de
yağından yararlanılan lif bitkileridir. Ancak bu bitkilerin
tohumlarından değil saplarından lif elde edilir. Keten
saplarından elde edilen lifler, özellikle serin tutucu etkisi
nedeniyle yazlık keten elbise ve kumaş imalinde
kullanılır. Keten sapında %12–18 arasında hemiselüloz
ve %2–3 arasında oranında lignin bulunduğundan kağıt
üretiminde de yararlanılır.

Kenevir saplarından lif, tohumlarından yağ ve dişi
bitkilerin çiçekli veya meyveli dal uçlarından esrar elde
edilen, Hint keneviri veya çedene olarak da
isimlendirilen bir bitkidir. Dişi kenevir bitkilerinin esrar
kaynağı olarak kullanılması nedeniyle, kenevir ekimi izne
bağlıdır; sadece lif amaçlı üretime ruhsat verilmektedir.

Lif üretimi pamukta çırçır fabrikalarında çırçırlama
(lifin tohumdan ayrılması) işlemiyle yapılırken, kenevir
ve keten saplarından havuzlama (limanlama), kurutma,
mengenezden geçirme, çırpma ve taraktan geçirme
işlemlerinden sonra lifler elde edilir. Keten sapından
%16-24 oranında, kenevir sapından ise %15-20
oranında lif elde edilir.

KETEN VE KENEVİR

Kenevir hasadı ve lifi
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Lif ve yağ ketenlerinin iklim istekleri
farklıdır. Lif keteni nemli ve serin kıyı
bölgelerinde, yağ keteni ise kuru ve
sıcak iç bölgelerde daha iyi
yetişmektedir. Ülkemizde lif keteni
Batı Karadeniz başta olmak üzere
Kuzey bölgelerin nemli ve yağışlı
yörelerinde, yağ keteni ise
Güneydoğu, Geçit ve İç bölgelerinin
nispeten sıcak ve kurak yörelerinde
yetiştirilmektedir.

Kenevir, mutedil bir sıcak iklime,
yüksek nispi neme ve asgari 700
mm'lik yıllık yağışa sahip olan
bölgelere iyi uyum sağlamıştır.
Kenevir daha çok Batı Karadeniz’de
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak
çevresinde ve Marmara’da Kocaeli
çevresinde yetiştirilmektedir. Kapok,
koko, jüt ve rami gibi diğer lif bitkileri
tropikal ve subtropik iklimlerin hakim
olduğu ülkelerde yetiştirildiğinden
ülkemizde ekonomik olarak
üretilmemektedir.

KETEN VE KENEVİR

Keten tarlası (üst resim) ve kenevir tarlası (alt resim)
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KETEN: HEM LİF HEM DE YAĞ BİTKİSİDİR



KENEVİR (Cannabis sativa)

1990 yılında resmi gazete yayınlanan
“Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında
Yönetmelik” gereği kenevir üretimi yasal
olarak sadece 20 ilde (Antalya, Burdur,
Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri,
Kütahya, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop,
Tokat, Usak, Sanlıurfa, Yozgat, Rize,
Zonguldak, Bartın, Karabük)
yapılabilmektedir. Ekimi, izne bağlı olup,
her ne maksatla olursa olsun kenevir
ekimi yapacak çiftçiler il veya ilçe
müdürlüklerinden izin almak zorundadır.
İzinsiz ekilen kenevirler hangi amaca
yönelik olursa olsun kanun hükümlerine
göre imha edilir ve ekicisi hakkında cezai
işlemler uygulanır. İzinli kenevir ekilen
alanlar il ve ilçe müdürlükleri teknik
elemanları tarafından ekimden hasat
zamanına kadar kontrol edilir. Üretim
amacı dışına çıkılan çiftçiler hakkında
yasal işlem uygulanıp ekim izni iptal
edilir.
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ŞEKER BİTKİLERİ

ŞekerkamışıŞekerpancarı 



Halk dilinde şeker (çay şekeri) olarak bildiğimiz sakkaroz, birer monosakkarit
olan fruktoz ve glukozun birleşmesiyle meydana gelmiş bir disakkarittir
(C12H22O11). Sakkaroz ticari olarak en fazla şekerkamışı (Saccharum
officinarum), şekerpancarı (Beta vulgaris saccharifera), hurma (Palm),
şekerdarısı (Sorgum vulgare saccharifera) ve akçaağaç (Acer) bitkilerinden
üretilir. Şekerkamışı ve hurma dünyanın tropik ve subtropik iklim kuşağında,
şekerpancarı, şekerdarısı ve akçaağaç ise dünyanın ılıman, karasal iklim
kuşağında yetişir. Şeker kamışı saplarında ortalama %12-15, şekerpancarı kök-
gövdesinde ortalama %16-18 şeker bulunur.

ŞEKER NEDİR VE HANGİ BİTKİLERDEN ELDE EDİLİR?

Dünyada şeker üretiminde kullanılan en önemli iki kaynak şekerkamışı ve
şekerpancarıdır. Şekerpancarında şeker bitkinin kök gövdesi hücrelerinde depo
edilir ve şekerin alınması için diffüzyon metodu kullanılır. Şekerkamışında ise
şeker bitkinin sap hücrelerinde depolanır ve bu şekerler kıyılan saplardan
preslenerek elde edilir. Şekerkamışı dünyada en çok tropik ve subtropik iklim
bölgelerinde bulunan ülkelerde (20 milyon hektarın üzerinde), şekerpancarı ise
en çok ılıman ve karasal iklim bölgelerinde bulunan ülkelerde (5 milyon hektarın
üzerinde) üretilir.

Dünyada şeker bitkisi olarak en fazla şekerkamışı üretilirken, Türkiye’de
tamamen şekerpancarı üretilmektedir. Şekerpancarı karasal ve ılıman iklimin
etkili olduğu ancak sulanan tarım alanlarında yoğun olarak yetiştirilmektedir.
Doğu Karadeniz ve Akdeniz’in sahil şeridi hariç şekerpancarı her bölgemizde
yetiştirilmekte, ancak en başta Orta Anadolu ve Geçit bölgeleri olmak üzere Orta-
Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretimi yapılmaktadır.
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ŞEKERPANCARI (Beta vulgaris saccharifera)



Şekerpancarının yaklaşık vejetasyon süresi 6 aydır. Bu süre
zarfında şeker üretiminde kullanılan “kök gövdesi” meydana gelir.
Bir dekar tarla alanından ortalama 4 ton kök gövde üretilir ve
bunun fabrikasyonu sonunda 550 kg şeker elde edilir. Bir pancar bitkisinin %6-7’si baş, %6-9'u

boyun ve %75-80'i kök-gövdesidir. Baş
kısmı toprak seviyesinin hemen üzerinde
bulunur ve hasat veya sökümde kesilerek
uzaklaştırılır. Çünkü baş kısmında
fabrikasyon sırasında şekerin kristalize
olmasını engelleyen zararlı azot (α-
aminoazot) bulunur. 1 kısım zararlı azot,
1.8 kısım şekeri tutarak kristalize
olmasını engeller.

Şekerpancarı biyolojik olarak iki yıllık bir bitkidir. Şeker üretmek
için bir yıllık, tohum üretmek için iki yıllık yetiştirilir. Birinci yıl
toprak altında şeker deposu görevi gören kök gövdesini ve toprak
üstünde yaprakları, ikinci yıl ise sapa kalkarak çiçek ve tohumları
meydana getirir. Şekerpancarından tohum üretmek için bitkilerin
birinci yılı izleyen kış mevsiminde belli bir süre (2 ay gibi) ve belli
bir düşük sıcaklıkta (4-10 oC) kalması gerekir (vernalizasyon).
Eğer tohumluk üretimi yapılmayacaksa, şekerpancarı ekildiği yıl
hasat edilir (Mart-Mayıs aylarında ekilir, Eylül-Kasım aylarında
sökülür) ve ürettiği kök gövdesi şeker fabrikalarında işlenir.

Kök gövdesinin yaklaşık %80-75'i su ve %25-30'u kuru maddedir.
Kuru maddenin de büyük kısmı şekerdir. Şekerin tamamına yakını
sakkaroz formundadır. Kök gövdede şeker oranı en yüksek olan
kısım ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinden uzaklaştıkça şeker
oranı düşer. Gündüz fotosentezle kazanılan şekerin, gece
solunumla %90'ı kaybedilir. Bu kayıpların daha yüksek olmaması
için, pancar yetişme ekolojisinde gece-gündüz sıcaklık farkı yüksek
olmalıdır (9-13 oC gece ve 23-27 oC gündüz gibi).

ŞEKERPANCARI KÖK GÖVDESİ
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Şekerpancarı, sıcağı ve ışığı seven bir uzun gün bitkisi olup yaklaşık 6 aylık
büyüme ve gelişme döneminde toplam 2500-2900 oC sıcaklık ister.
Şekerpancarı ekimi yapılacak tarlanın güz mevsiminde pullukla derince
sürülmüş ve ekimden önce kültüvatör veya tırmıkla iyice parçalanarak
ufalanmış ve bastırılmış olması gerekir. İyi işlenmemiş ve derin olmayan
topraklarda yetiştirilen pancarlar çatallanarak verim ve kaliteyi düşürür.
Şekerpancarı tohumları Nisan veya Mayıs aylarında baskılı veya pnömatik
mibzerlerle 40-45 cm sıra arası ve 20-25 cm sıra üzeri mesafe verilerek 3-5
cm derinlikte ekilir. Monogerm tohumluk kullanıldığında dekara 250-400
gram tohum kullanılır. Çıkıştan sonra 5-6 yapraklı olduğunda 1.çapa ve 8-10
yapraklı olduğunda 2. çapa yapılır. Çapalama sırasında seyreltme ve tekleme
işlemeleri de yapılır. Yüksek verim ve kalite için gübreleme gereklidir. Toprak
ve bitki analizlerine göre dekara 6-14 kg saf azot ve 2-13 kg saf fosfor ve
potas düşecek şekilde gübreleme yapılır. Azotun 2/3’ü ile fosfor ve potasın
tamamı ekim öncesinde veya ekim sırasında, azotun geri kalan kısmı ise üst
gübre olarak ilk sulamadan hemen önce atılır. Yıllık toplam yağış miktarı
600-700 mm olan yerlerde, yağışın yarısı (300-350 mm) yetişme devresinde
düşmek koşulu ile sulama yapmaya gerek kalmaz. Ancak ekimden söküme
kadar olan periyotta (Nisan-Ekim) doğal yağışlarla bu miktar
sağlanamadığından sulama zorunlu olarak yapılır. En yüksek suya ihtiyaç
duyduğu aylar olan Temmuz ve Ağustos aylarında 3-4 defa (bazen daha fazla
sayıda) sulanır. Her sulamada 60-80 mm su verilmelidir. Ülkemizde yaygın
olarak şekerpancarı karık veya yağmurlama şeklinde sulanır. Yaprak lekesi,
mildiyö, külleme, nematod ve küsküt gibi hastalık ve zararlılara karşı kültürel
ve kimyasal mücadele yapılır. Eylül ayından itibaren dikel denilen belle veya
hasat makinesi ile sökülerek (mutlaka baş kesilmiş olmalıdır) şeker
fabrikalarına sevk edilir.

ŞEKERPANCARI TARIMI

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Şekerpancarı çeşit grupları

 E (Ertag: Daha çok kitle verimi ön planda olup, sulama, gübreleme ve
yetiştirme tekniklerinin iyi uygulandığı işletmeler için önerilmektedir)

 N (Normal: Kitle verimi ile şeker varlığının kombine edildiği
çeşitlerdir)

 Z (Zucker: Şeker oranı yüksek olan çeşitlerdir)
 ZZ (Zucker Zucker: Şeker oranı ekstra yüksek (%22-24) olan

çeşitlerdir)
 CR (Cercospora'ya dayanıklı: Yaprak leke hastalığına dayanıklı olan

çeşitlerdir)
 GK (Grunekopf: Yeşilbaş tipi çeşitler olup, başları yeşil ve toprak

seviyesindedir)

Şekerpancarı tohumu

Şekerpancarı kök-gövdesi

Şekerpancarında ticari tohum tipleri

 Poligerm tohum: Ekildiğinde 2-5 filiz verir. Bu nedenle çimlenme ve
çıkış garantiye alınmış olur. Ancak mutlak tekleme ve seyreltme gerekli
olur. Bu da işgücü ve maliyeti artırır. Dekara atılan tohumluk miktarı
fazladır.

 Teknik monogerm tohumluk: Poligerm tohumlukların fabrikada
kırılarak monogerme dönüştürülmesiyle elde edilir.

 Genetik monogerm tohum: Ekildiğinde 1 filiz verir. Eğer pnömatik
mibzerle ekilecek olurlarsa, tekleme ve seyreltmeye gerek kalmaz.
Daha az tohumluk kullanımına imkan verir. Ancak seyrek çıkma
olasılığı vardır. Türkiye’de günümüzde ekilen pancar tohumlarının
tamamı genetik monogermdir.
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Türkiye'de ilk şeker fabrikası Nuri Efendi'nin
girişimleri ile 1926'da Uşak'ta kurulmuştur. Bu ilk
şeker fabrikasını aynı yıl Alpullu, 1933-34'de
Eskişehir ve Turhal şeker fabrikaları izlemiştir.
Bugün Türkiye'de toplam 31 şeker fabrikası vardır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ-TÜRKŞEKER)
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Pancardan şeker
üreten ve bu sektörde yaklaşık olarak %70 paya
sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
faaliyetlerini;17 Şeker Fabrikası, 4 Alkol Fabrikası,
2 Makina Fabrikası, 1 Elektromekanik Aygıtlar
Fabrikası, 1 Tohum İşleme Fabrikası, 1 Araştırma
Enstitüsü ile sürdürmektedir. Konya, Kayseri ve
Amasya şeker fabrikaları Pancar Kooperatifleri
Birliği (Pankobirlik) tarafından işletilmektedir.
Türkiye’de şeker fabrikalarının ortalama kampanya
süreleri ortalama 110-120 gündür. Oysa normal ve
ekonomik kampanya süresi Avrupa ülkelerinde en
fazla 3 aydır. Çünkü kampanya süresi geciktikçe
işlenen şekerpancarından elde edilen şeker miktarı
sürekli azalmakta, maliyet ise yükselmektedir.
Ayrıca Türkiye'de bedele esas şeker oranı %16-17
arasında iken, randıman ancak %14-15 düzeyinde
kalmaktadır. 2017 yılında 110 bin çiftçi tarafından
340 bin ha ekim alanından üretilen 21 milyon ton
şeker pancarından yaklaşık 2.8 milyon ton kadar
fabrikasyon şekeri elde edilmiştir.
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ŞEKERKAMIŞI (Saccharum officinarum)

Şekerkamışı, buğdaygiller familyasından, çok yıllık,
3-4 m uzunluğunda, kamışa benzer bir bitkidir.
Dünyada daha çok sıcak ve yağışlı ülkelerde
yetiştirilir; don olayının yaşandığı yerlerde
şekerkamışı yetiştirmek çok risklidir. Üretim
materyali olarak köklü sürgünleri (ratoon)
kullanılır. Bunlar 180 x 90 cm sıklıkta dikilir.
Olgunlaşmaya doğru kamışların içindeki sıvı şeker
kıvamında tatlılaşır. Biçilen kamışların başı
kesildikten sonra demetler halinde parçalanır, ezilir
ve presten geçirilir. Bu işlemden elde edilen sıvı,
bileşimindeki şeker billurlaşıncaya kadar kaynatılır.
Böylece 100 ton şekerkamışından 10 ton kadar
şeker (sakaroz) elde edilir. Dünyada üretilen
şekerin yaklaşık %80’i şekerkamışı şekeridir.
Şekerkamışında şeker oranı düşük olmasına karşın
(%12-15), çok yıllık olan şekerkamışı
plantasyonlarından her yıl defalarca (2-3 defa)
biçim yapıldığından birim alan başına şeker verimi
şekerpancarına göre daha yüksektir. Üstelik kamış
şekeri fabrikasyonunun basit, kolay ve ucuz olması
nedeniyle kamış şekeri maliyeti pancar şekeri
maliyetine göre daha düşüktür. Şekerpancarında
şeker oranı (%15-20) daha yüksek olmasına
rağmen, birim alandan yılda sadece bir ürün
alınması, şeker veriminin kamış gibi yüksek
olmayışı ve sanayisinin kompleks oluşu pancar
şeker maliyetini yükseltmektedir.
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ŞEKERKAMIŞI TARLASI



Patates Tatlı patates Yer elması 

Kasava Taro-Kokoyam

NİŞASTA BİTKİLERİ



Karbonhidratlar, protein ve yağlarla birlikte doğada en çok bulunan organik maddelerdir. En önemli
karbonhidrat ürünleri şeker, nişasta ve selülozdur. Kimyasal açıdan bir karbonhidrat olan şeker,
insanların en önemli enerji kaynağıdır (100 g şeker yakıldığında 394 kalori enerji açığa çıkar). Mısır
şekeri (glikoz), meyve şekeri (fruktoz), süt şekeri (laktoz), malt şekeri (maltoz) ve çay şekeri
(sakkaroz) en çok bilinen şeker formlarıdır. Glikoz en fazla tohumlarda, fruktoz ise en fazla
meyvelerde bulunur. Bir molekül glikoz ile bir molekül fruktoz birleşerek çay şekeri olarak
kullandığımız bir disakkarit olan sakkarozu (C12H22O11) meydana getirir.

NİŞASTA NEDİR VE HANGİ BİTKİLER NİŞASTA KAYNAĞIDIR?

Dünyada nişasta kaynağı olarak değerlendirilen bitkilerin başında tahıllar (özellikle buğday, mısır
ve çeltik) ve bazı yumrulu bitkiler (patates, tatlı patates, batat, kassava/tapioka, taro-cocoyam ve
yerelması) gelir. Örneğin buğday tanelerinde yaklaşık %70 karbonhidrat bulunur ve bu
karbonhidratın da yaklaşık %97’si nişastadır. Tahıllarda nişasta içeriği en az yulaf tanelerinde, en
çok çeltik tanelerinde bulunur. Tahıllar dışında en önemli nişasta kaynağı patates yumrularıdır.
Patates dışında yerelması, batat (tatlı patates) ve kassava yumruları da önemli nişasta kaynaklarıdır.
Bir patates yumrusunun kuru madde üzerinden yaklaşık %18‘i nişastadır; beyaz etli patateslerde
nişasta oranı %14-22 arasında, sarı etli patateslerde ise nişasta oranı %10-14 arasında bulunur.

Nişasta (C6H10O5)n çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesiyle meydana gelmiş bir polisakkarittir.
Nişasta, bitkilerin tohum, yumru ve kök başta olmak üzere çeşitli organlarında depo edilir. Nişasta,
bu organların yıkanıp temizlendikten sonra parçalanması, suyla karıştırılarak bir süre bekletilmesi,
daha sonra katı artığın ayrılarak suya geçen nişastanın santrifüj yardımıyla ayrılması ve kurutulması
işlemleri sonucunda elde edilir. Endüstriyel olarak nişasta %99 saflıkta üretilir. Örneğin endüstriyel
mısır nişastası ince, beyaz toz halinde olup, yaklaşık %99 nişasta, %0.25 protein, %0.1’den az
mineral maddeler ve %0.65 yağ içerir.
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Dünyada nişasta bitkisi olarak yumrulu bitkilerden en fazla patates, tatlı patates, kassava ve taro,
Türkiye’de en fazla patates (haşlamalık ve kızartmalık) ve bir miktar tatlı patates (yemeklik) ve
yer elması (sofralık) yetiştirilmektedir. Türkiye patates dikim alanı 145 bin ha ve üretimi 4.6
milyon tondur. 1 da patates tarlasından ortalama 3250 kg patates verimi elde edilmektedir.
Patates; Nevşehir, Niğde, İzmir, Bolu, Afyon, Trabzon, Konya, Erzurum ve Ordu illeri başta olmak
üzere en fazla Orta Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir ise de, hemen her
bölgemizde yağışın fazla olduğu bölgelerde sulanmadan veya yağışın kısıtlı olduğu ancak sulama
yaparak üretimi yapılan bir üründür. Tatlı patates en çok Hatay ilinde, yerelması ise en çok Ankara
ilinde üretilmektedir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NİŞASTA BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ

Tatlı patates, patates gibi Güney Amerika kökenli bir nişasta bitkisidir. Tatlı patates tropik,
subtropik ve ılıman bölgelerde bulunan ülkelerde kültürü (özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde)
yapılmaktadır. Türkiye’de sadece Hatay yöresinde kökeni ve isimleri bilinmeyen biri krem kabuk
ve krem et renginde (Hatay Beyaz), diğeri kırmızı kabuk ve kırmızı et renginde (Hatay Kırmızı) iki
farklı varyetenin tarımı yapılır.

Patates ılıman ve serin iklim bölgelerinin bitkisi olup, bugün dünyanın hemen her ülkesinde
yetiştirilmektedir. Sıcak iklim bölgelerinde kış mevsiminde turfanda olarak da yetiştirilebilir.
Turfanda patates üretimi için özellikle Akdeniz iklimi çok uygundur. Patates yumrularında
gözlerin sürebilmesi için toprak sıcaklığı en az 8 oC olması gerekir. Optimal yumru bağlama ve
gelişme sıcaklığı ortalama 16-18 oC’dir. Kısa günler, nispeten serin ve nemli geçen günler yumru
bağlama ve gelişimini teşvik eder. Patates yumruları toprak altında yetiştiğinden toprağın derin,
süzek, gevşek, hafif yapılı, kumlu-tınlı, tınlı-kumlu, aluviyal, humusca zengin, su tutma ve
havalanma kabiliyeti yüksek olması istenir.
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PATATES 

(Solanum tuberosum)



Patates Tarlası
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Stolon

Göz yayı

Göbek Taç

Gözler

Tomurcuk

BİR PATATES YUMRUSU VE 
KISIMLARI
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Patates, yumruları ile üretilen bir tarla bitkisidir. Bu nedenle patates ekilmez,
dikilir. Tohumluk patates yumruları başta virüs, bakteri ve mantar kökenli
hastalıklardan ari ve belirli bir büyüklükte (yumurta iriliğinde, 50-70 g)
olmalıdır. Tohumluk patates yumruları dikime kadar depoda (2-4 oC’de)
bekletilir ve gözler uyandırıldıktan (ön filizlendirme yapıldıktan) sonra dikilir.
Ülkemizde patates üretimi, ova ve yayla koşullarında, bir kaç ay dışında, tüm
bir yıla yayılmıştır. Patates dikim zamanı; kışı ılık geçen geçen Akdeniz
ikliminde Şubat-Mart ayları (turfanda üretim için Kasım-Aralık), kışı sert ve
uzun geçen karasal bölgelerde ise Nisan-Mayıs aylarıdır. Kural olarak toprak
sıcaklığı 8 oC'nin üzerine çıktığında patates dikimi yapılabilir. Patates dikimi
elle ocak şeklinde açılan çukurlara, pullukla açılan sıralara veya patates dikim
makineleri ile yapılır. Dikim derinliği ortalama 8-12 cm’dir. Ancak sırta dikim
yapılacak ise yumruların üzerinde 10-15 cm yüksekliğinde toprak yığılır. Sıra
arası 75-90 cm ve sıra üzeri mesafe 25 cm’dir. Ortalama 250 kg/da kadar
tohumluk patates kullanılır. Patates yetiştiriciliğinde inorganik gübrelerden
dekara saf olarak 8-12 kg N, 6-12 kg P2O5 ve 8-14 kg K2O düşecek şekilde
verilir. Fazla azotlu gübreleme verimi artırmakla birlikte, yumruların
depolamaya dayanıklılığını azaltır, hastalıklara karşı hassasiyetini yükseltir,
yemeklik ve endüstriyel kalitesini düşürür. Oysa fosforlu ve potaslı gübreler
verimi azot kadar çok etkilemese de yumruların depolamaya ve hastalıklara
karşı dayanıklılığını artırır, kaliteyi yükseltir. Yağış miktarı ve yağış rejimine
göre değişmekle birlikte patates 3-4 aylık yetişme periyodunda 3-7 defa
sulanır (toplam 375-400 mm su yeterli olur). Sulama, ya karık şeklinde sıra
ararlına su vererek, yada damla veya yağmurlama sulama sistemleri ile yapılır.
Patateste hasat zamanı üretim amacına (tohumluk, yemeklik, turfanda gibi)
bağlı olarak değişir. Patates hasadı elle, pullukla ve özel patates söküm
makinaları ile yapılır.

PATATES TARIMI
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Patates dikimi

Patates hasadı



Patates yumrularının depolanması
Patates yumruları, hem tohumluk olarak muhafazası hem de
uzun süre tüketim amacıyla genel olarak kış sezonu boyunca
depolanır. Uzun süren depolama sürecinde filizlenmenin
engellenmesi önemli bir zorunluluktur. Tarlada sökülen
yumrular 2-4 oC’de ve %85-90 nispi nemde depolanır ise
filizlenme uzun süre olmaz. Ancak bu sıcaklıklarda uzun süre
depolama işlenmek üzere çıkartılan yumrularda tatlanmaya
(düşük sıcaklık tatlanması) neden olur. Bu tip yumrular
tüketilmek üzere işlendikleri zaman kararma ve acılaşma gibi
olumsuz özellikler ortaya çıkar. Bu durum sıcaklık kontrolü ile
filizlenmenin engellenmesine dayanan depolama tekniğinin
önemli bir sorunudur. Tatlanmayı azaltmak için yumrular
depodan çıkarılmadan önce depo sıcaklığı yavaş yavaş artırılır
(örneğin 7-8 oC’de birkaç hafta tutulur).

Depolanan patates yumrularında 
filizlenme önemli bir sorundur.

Frenk kimyonu uçucu yağında bulunan 
s-(+)-karvon ise etkili bir filizlenme 

önleyicidir. 
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Patates yumrularının filizlenmesi nasıl engellenir?
Yumrularda tatlanmayı engellemek için depo sıcaklığının
yükseltilmesi filizlenmenin kontrolü için inhibitörlerin
kullanımını zorunlu kılar. Bu nedenlerle, Chlorpropham (CIPC)
veya Propham (IPC) bir çok ülkede patateste filizlenmeyi
engelleyici olarak yaygın şekilde kullanılır. Ancak bu tip
kimyasalların sağlık üzerine olumsuz etkileri nedeniyle
tamamen doğal bir kaynak olarak frenk kimyonu (Carum carvi)
uçucu yağında bulunan S-(+)-karvon kullanılmaya başlamıştır.
Karvon, ‘Talent’ ticari adıyla 1994 yılından beri satışa
sunulmaktadır.



TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

 Tıbbi (İlaç) bitkiler: Yaprak, çiçek, kök, soğan, yumru, kabuk, tohum ve meyve gibi
organlarından birinde, birkaçında veya tümünde farmakolojik aktivitesi olan
alkaloitler, terpenoitler veya fenolik maddeler gibi etkin (biyoaktif) maddeleri taşıyan
ve bu nedenle ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. (örn. haşhaş, centiyan, ekinezya,
kantaron, yüksükotu, ginseng, gingko, kediotu, porsuk ağacı, Meryemana dikeni, Aloe
vera, vd.)

 Aromatik (Kokulu, Itri) bitkiler: Yaprak, çiçek, kök, soğan, rizom, yumru, kabuk,
tohum ve meyve gibi organlarından birisinden, birkaçından veya tümünden uçucu yağ
(eterik yağ veya esans) elde edilen bitkilerdir. (örn. adaçayı, anason, biberiye, defne,
fesleğen, kekik, kimyon, kişniş, melissa, nane, papatya, rezene, zahter, vd.)

 Parfüm&Kozmetik bitkileri: Uçucu yağları parfüm yapımında kullanılan hoş kokulu
aromatik bitkilerdir (Örn. yağ gülü, lavanta, yasemin, zambak, misk adaçayı, papatya,
süsen, paçuli, vetiver, ylang-ylang, vd.)

 Baharat bitkileri: Yaprak, çiçek, kök, soğan, rizom, yumru, kabuk, tohum ve meyve
gibi organlarından birisi, birkaçı veya tümü kurutulduktan sonra öğütülerek gıdalara
tat, koku ve lezzet vermek amacıyla katılan bitkilerdir. (Örn. kekik, adaçayı, defne,
dereotu, kimyon, çemen, çörekotu, hardal, sumak, karanfil, zencefil, zerdeçal, tarçın,
yenibahar, vanilya, karabiber, kırmızıbiber, safran vd.)

 Boya bitkileri: Yaprak, çiçek, kök, soğan, rizom, yumru, kabuk, tohum ve meyve gibi
organlarından birisi, birkaçı veya tümü boyar madde kaynağı olarak kullanılan
bitkilerdir. (Örn. kökboya, çivitotu, muhabbet çiçeği, mürver, boyacı papatyası, cehri,
havaciva otu, sütleğen, sığır kuyruğu, vd.)

 Keyf bitkileri: Tütün, haşhaş, kenevir, koka, kola, kahve, çay ve kakao gibi içerdikleri
nikotin, morfin, kannabinol, kokain, teobromin, kafein ve tebain gibi uyarıcı ve
yatıştırıcı maddelerden dolayı kullanılan bitkilerdir.

Bitkisel drog: Tıbbi ve aromatik
bitkilerin çoğunlukla kurutulmuş,
bazen taze, bütün, parçalanmış veya
kesilmiş bitkileri veya bitki
parçalarını ifade eder.
Bitkisel ilaç: Hastalıkları tedavi
etmek amacıyla kullanılan, hastalar
tarafından alınabilir şekle getirilmiş
bitkisel drog veya drog karışımlarını
ifade eder. Bir bitkinin ilaç
sayılabilmesi için etkinlik, güvenirlik,
saflık ve kalite şartlarını yerine
getirmesi gerekir.
Etkin (etkili) madde: Farmakolojik
aktivitesi (biyoaktif) olan bitkisel
drog ve bitkisel preparatları ifade
eder.
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Yağ gülü (Rosa damascena)



• Çiçek (Flos) drogları: aspir, ekinezya, gül, hanımeli,
ıhlamur, karanfil, lavanta, papatya, safran, yasemin, …

• Meyve (Fructus) drogları: anason, ardıç, dereotu,
hünnap, karabiber, kırmızıbiber, kimyon, kişniş,
kuşburnu, maydanoz, rezene, vanilya, yenibahar, yıldız
anasonu, ...

• Tohum (Semen) drogları: çemen, çörek otu, hardal,
haşhaş, kahve, kakao, kakule, karabuğday, kinoa,
mahlep, meryemana dikeni, susam, ...

• Kök (Radix) drogları: ginseng, havaciva otu,
kaplanboğan, kedi otu, melek otu, meyan kökü, …

• Rizom (Rhizoma) drogları: cedvar, centiyan, çöven,
havlıcan, kökboya, zencefil, zerdeçal, ...

• Kabuk (Cortex) drogları: kınakına, tarçın, tarhun, ...

• Yumru (Tuber) ve soğan (Bulbus) drogları:
adasoğanı, centiyan, çiğdem, çuha, deve tabanı, göl
soğanı, kardelen, lale, nilüfer, orkide, salep, sarımsak,
sıklamen, şakayık, süsen, yılan yastığı, zambak, …

• Yaprak (Folium) drogları: adaçayı, Aloe vera, biberiye,
çay, defne, fesleğen, funda, ginkgo, kekik, mersin, nane,
oğul otu, sater, sinemaki, tarhun, zahter, zufa otu, ...

BİTKİSEL DROGLAR VE ADLANDIRILMASI Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Karabaş lavanta (Lavandula stoechas) bir çiçek drogudur. 



Tıbbi ve aromatik bitkiler belki de ilk kültüre alınan bitkiler değildir. Ancak binlerce yıl

önce bugün de olduğu gibi inanlar doğadan yabani olarak bu bitkileri topluyorlardı.

Çünkü sadece beslenmeye, giyinmeye ve barınmaya değil, tedavi olamaya da ihtiyaçları

vardı. İlkçağ insanları bu tür bitkilerin iyileştirici gücü olduğunu fark etmeleri uzun

sürmedi. Onlarla beslenirken belki de ağrılarının dindiğini, rahatsızlıklarının geçtiğini,

bir şekilde üzerine sürdüğü yarasının çabuk iyileştiğini gördüler. Deneme ve yanılma

yoluyla çiçek, meyve, tohum, sap, yaprak, kök, kabuk gibi değişik organ ve parçalarını

çiğneyerek, tadından ve kokusundan hangilerinin şifalı veya hangilerini zehirli olduğunu

anlamaya çalıştılar. Bu şekilde tabiatı iyi gözlemleyerek, tıbbi değerini keşfettikleri

nebatatları sadece toplamakla kalmadılar, diğer önemli kültür bitkileri gibi onları da

kültüre aldılar. Zamanla, toplama veya kültür yoluyla ürettikleri tıbbi bitkilerin

ticaretine başladılar (aktarlık/attarlık), bazı basit yöntemlerle içlerinde bitkinin

biyoaktif (etken) maddelerini taşıyan ilk ilaçları da elde etmeyi (eczacılık) başardılar.

Böylece bitkiler insanların hem temel besin ve geçim kaynakları, hem de ilk ilaç

kaynakları oldu. Tabiat eczanesini insanlığın yararına sunmak için adına halk hekimi

(veya Anadolu'da Lokman hekimlik) denilen ve bugünün modern tıbbın öncülüğünü

de yapmış hekimler yetişmeye başladı. Bir bakıma onlar, binlerce yıllık geleneksel tıp

kültürünü uygulamalı olarak kuşaklara aktarmayı başaran kişilerdir. Tabiat, barındırdığı

binlerce farklı nebatat çeşitliliği ile eğer kendisine hak ettiği saygı gösterilirse, insanlığın

en büyük ve en cömert eczanesi olmaya devam edecektir. Çünkü insanların en dahiyane

kimya bilgisi ve en mükemmel kimya laboratuvarı bile, sıradan bir bitkinin sahip olduğu

biyokimya bilgisinin ve ürettiği kimyasal moleküllerin yanında bir hiçtir.

TABİAT ECZANESİNDEN FAYDALANMAK! Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Tıbbi papatya (Matricaria chamomille) bir çiçek 
drogudur. 



Eski ve orta çağda, Hippokrates, Plinus, Galenos ve Dioskorides (De Meteria Medica adlı esri

ile ünlüdür) gibi Batı dünyasında, El-Razi, El-Zehravi, İbn Baytar ve İbn Sina (Al-kanun fit-tıb

adlı eseri ile ünlüdür) gibi İslam dünyasında ünlü tıp hekimleri yetişti ve önemli eserler

bıraktı. Sümer, Hitit, Mısır, Yunan, Roma, Hint ve Çin gibi köklü uygarlıkların geleneksel tıp

uygulamaları diğer bütün dünya toplumlarına yayıldı. Toplumlar, yaşadıkları coğrafyanın

biyoçeşitliliği ve kendilerine özgü inanç, kültür, adet, görenek ve gelenekleri ile bu

uygulamaları daha da zenginleştirdi. Günümüzde halen dünyada modern tıptaki büyük

gelişmelere rağmen geleneksel tıp (alternatif tıp, destekleyici tıp, tamamlayıcı tıp)

uygulamaları devam etmektedir. En eski bitkisel ilaç hazırlama ve uygulama şekillerini

gösteren geleneksel tıp, günümüzde modern tıbbın da büyük ilgisini çekmektedir. Örneğin

aspirin ve kinin kaynakları Batılılar tarafından keşfedilmeden çok daha önce yerliler

tarafından bitkisel ilaç olarak kullanılıyordu.

BİTKİLERİN İLAÇ OLARAK KULLANIMI

Geleneksel tedavi uygulamalarının yapıldığı “ocak”lar (Lokman hekimlik) Anadolu’nun bir

çok yöresinde halen varlığını sürdürmektedir. Anadolu’daki geleneksel tıp uygulamalarında,

özellikle eski Yunan, Roma ve İslam uygarlıklarının derin izleri vardır. Örneğin modern

tıbbın ve hekimliğin kurucusu sayılan Hippokrates (MÖ 460-377) İstanköy’de, Dioskorides

(MS 40-90) Kozan ilçesinin Anazabra köyünde ve Galenos (MS 129-199) Bergama’da

doğmuştur. Sayılan bu hekimleri, tıbbi bitkiler ve bitkisel ilaçlarla ilgili uygulamaları ve

metotları bir noktaya kadar geliştirmeyi başarmış kişilerdir. Zamanla, ilaç bilimi ve

teknolojisindeki göz kamaştırıcı ilerlemeler, daha etkili ve daha kullanışlı yeni ilaç hazırlama

teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamış, ancak geleneksel ilaçlar ve

bunların hazırlanış teknik ve yöntemleri daima ilk ve model olma özelliğini sürdürmüştür. Nane (Mentha piperita) bir yaprak drogudur. 
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Geleneksel halk hekimliğinde, fitoterapik (tıbbi bitkilerle tedavi) ve
aromaterapik (aromatik bitkilerle tedavi) amaçlarla birçok bitkisel halk
ilaçlarından faydalanılmaktadır. Örneğin halk hekimliğinde yaygın olarak
kullanılan tıbbi kantaron yağı sızma zeytin yağı veya soğuk pres susam
yağında sarı kantaron otunun bekletilip süzülmesiyle elde edilen bir tıbbi
yağdır ve en çok cilt yanıklarını ve yaraları iyileştirmek için kullanılır. Oysa
modern eczacılık biliminde bitkilerden ilaçların elde edilmesi çok daha
farklıdır. Örneğin sarı kantaron (Hypericum perforatum) bitkisinin
farmakolojik etkileri çiçek ve yapraklarında bulunan hiyperisin, hiyperforin,
sisorik asit ve flavanoitler gibi etken maddelerden kaynaklanır. İşte sarı
kantarondan modern bitkisel ilaçlar sayılan bu maddelerin bitkiden
izolasyonu ile başlar ve toksisite, genotoksisite, aktivite, standardizasyon,
stabilite, formülasyon, dozaj ve etkileşim gibi farmasötik, farmakognozik ve
farmakolojik aşamalardan geçtikten sonra piyasaya antidepresan olarak sinir
hastalıkları tedavisinde yer alan ilaçlar olarak (Hyperforat® gibi) sürülür. Bir
bakıma, halk ilaçları bitkinin doğrudan ham drog veya yarı işlenmiş şeklide,
modern ilaçlar ise bitkinin standardize edilmiş biyoaktif madde (molekül)
şeklinde hazırlanır. Bitkisel ilaçların kendilerinden beklenen faydayı
gösterebilmesi için "saflık", "güvenlik" ve "etkinlik" koşulları sağlaması, belirli
bir sürede ve tavsiye edilen dozda kullanılması gerekir. Bir bitkisel ilacın
kalitesi ve dozajı, o ilaçtaki belirli bir aktif maddenin varlığı ve miktarıyla
doğrudan ilgilidir. Bu nedenle geleneksel tıpta kullanılan bitkisel ilaçların
etken maddeleri ve miktarları net olarak bilinmediğinden tedavide genellikle
farklı sonuçlar alınabilmektedir.

GELENEKSEL (HALK) İLAÇLARI MI, MODERN (FARMASÖTİK) İLAÇLAR MI? Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) 
yaprak ve çiçek drogudur. 



Alternatif tıp yöntemleri ile hastalıklara karşı bazı olumlu bulgular elde

edilmesine karşın, bu tip uygulamalara tıp hekimlerin uzak durmasının

en önemli nedeni geleneksel halk ilaçlarının "etkinlik", "güvenirlik" ve

"saflık" bakımından yeterli bulunmayışıdır. Bitkisel ilaçların doğal

olmalarından yola çıkarak, onların her zaman güvenilir ve etkin

olduklarını, mucizeler yarattıklarını söyleyen satıcıların ısrarlı baskıları

tüketici sağlığını riske atmaktadır. Hekime veya eczacıya danışılmadan,

çoğunluğu kulaktan duyma, yanlış ve abartılı bilgilerle gelişi güzel

bitkisel ilaç hazırlama ve kullanma alışkanlığı, bazen yaşamı tehdit

edecek boyutta yan tesirler ortaya çıkartmaktadır. Her şeyden önce

güvenirlik, etkinlik, saflık ve kalite standardizasyonu olmayan bitkisel

ilaçların insan ve toplum sağlığı üzerine olası olumsuz etkilerini önlemek

için yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu sayede, yüzyıllardır kullanılan

ve insan sağlığı üzerine faydalı olduğu bilinen bitkisel ilaçlardan daha

güvenli ve sağlıklı olarak yararlanılmış olacaktır.

MODERN TIP, GELENEKSEL HALK İLAÇLARINDAN NEDEN UZAK DURUYOR?

İlaçların güvenli olması her şeyin üzerindedir; güvenliği olmayan maddeler mükemmel tesirleri olsa dahi ilaç olarak
kullanılamamalıdır. Bu kapsamda “bitkilerden ilaç elde edilmesi” ile “bitkilerin ilaç olarak kullanılması” farklı farklı
kavramlardır ve bu kavramların çok net olarak birbirinden ayrılması gerekir. İşte Türkiye'de 6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği”, insan sağlığını koruyucu, tedavi
edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların
ruhsatlandırma, etkililik, güvenlilik ve kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirleme amacını taşımaktadır.



Bitkilerin temel yapı ve besin depo maddeleri olan primer (birincil)
metabolitler (nükleik asitler, proteinler, yağlar ve karbonhidratlar gibi)
dışında, bir de bitkilerin hayatiyetleri bakımından mutlak gerekli olmayan
ve miktarları bazen ölçülemeyecek düzeylerde olan alkaloitler, uçucu yağlar,
glikozitler, heterozitler, steroitler, saponinler, flavanoitler, tanenler, fenoller,
renk maddeleri ve reçineler gibi küçük moleküllü sekonder (ikincil)
metabolitler bulunur. Bu sayılan sekonder metabolitler genel olarak
alkaloitler, terpenoitler ve fenolikler olmak üzere üç temel grupta
sınıflandırılır.

SEKONDER METABOLİTLER

Alkaloitler daha çok ilaç olarak (örneğin haşhaş bitkisi morfin kaynağı
olarak), terpenoitler daha çok aroma olarak (örneğin nane bitkisi mentol
kaynağı olarak) ve fenolik maddeler daha çok antioksidan olarak (örneğin
biberiye bitkisi rosmarinik asit kaynağı olarak) büyük önem taşırlar. Tıbbi
ve aromatik bitkiler sekonder metabolitler bakımından zengin olan ürün
gruplarıdır ve doğal sekonder metabolit kaynağı olarak kullanılırlar.

Sekonder metabolitlerin en önemli işlevi, bitkilerin yaşadıkları çevredeki
biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı savunma sistemlerini
oluşturmasıdır. Bir bakıma onların hayatta kalma mücadelesinde görev alan
en önemli biyoaktif fitokimyasallardır. Sekonder metabolitler çoğunlukla
antifungal, antibakteriyal, antivirütik ve antioksidan etkilidir. Bu
nedenle, bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı savunma, stres ve olumsuz
çevre faktörlerine karşı korunma gibi önemli görevleri vardır. Benzer
etkileri insan metabolizmasında da gösterdiklerinden, tıbbi amaçlar için ilaç
hammaddesi olarak kullanılırlar.

Haşhaş, alkaloit zengini bir bitkidir. 

Nane, terpenoit zengini bir bitkidir. 

Biberiye, fenolik zengini bir bitkidir. 

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



ALKALOİTLER

Haşhaş  morfini bir alkaloittir. 

Alkaloitler, tedavide kullanılan çok
değerli ilaçların aktif maddeleridir.;
morfin ağrı ve öksürük kesicidir,
reserpin anti-hipertansiyon
etkilidir, atropin düz kas
gevşeticidir, kafein ve nikotin
yatıştırıcı ve uyarıcıdır, kokain
lokal anastetiktir ve sitriktin
merkezi sinir sistemini uyarıcıdır.
Kanser tedavisinde kullanılan
ilaçların (Taxol® ve Topotecan®

gibi) etken maddeleri olan
elliptisin, kamptothesin ve
vinblastin, yine porsuk ağacı,
kamptothesa ağacı ve rozet çiçeği
gibi bitkilerden elde edilen
alkaloitlerdir.

Nane mentolü bir terpenoittir.

Monoterpenler, aromatik
bitkilerin başıca koku
molekülleridirler. Örneğin
adaçayı yağındaki thujon,
biberiye yağındaki kamfor, defne
yağındaki mirsen, gül yağındaki
geraniol, karanfil yağındaki
eugenol, kekik yağındaki
karvakrol, kişniş yağındaki
linalool, lavanta yağındaki
linalil asetat, turunçgil
yağlarındaki limonen, nane
yağındaki mentol ve okaliptus
yağındaki 1,8-sineol en çok
bilinen monoterpenlerdir.

TERPENOİTLER

Meryemana dikeni ve silimarin

FENOLLER

Fenoller genel olarak “fenolik
asitler” ve “flavonoitler”
olarak iki ana grupta
sınıflandırılır. Vanilik asit,
gallik asit, sinnamik asit,
kafeik asit ve kumarik asit
birer fenolik asittir.
Flavanoitler, flavanollar,
kumarinler, antrakionlar,
lignanlar, quinonlar,
antosiyaninler ve tanenler en
çok tanınan fenollerdir.
Meryemana dikeni
tohumlarında bulunan silimarin
bir flavondur ve tıpta karaciğer
rahatsızlıklarının tedavisinde
kullanılır.
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Sekonder metabolitler ayrıca bitkilerde renk, tat ve koku gibi duyusal özelliklerin oluşumunda
da büyük rol oynar. Bu nedenle sekonder metabolitlerce zengin olan tıbbi ve aromatik bitkiler
aynı zamanda baharat, boya, parfüm ve keyf bitkileridir ve bu amaçlarla kullanılırlar. Örneğin
kökboya rizomlarında bulunan alizarin, çivitotu yapraklarında bulunan indigon, safran
çiçeklerinde bulunan krosin, havaciva otunda bulunan alkannin renk oluşumundan,
karabiber tohumunda bulunan piperin, kırmızıbiber meyvesinde bulunan kapsisin, zerdeçal
rizomunda bulunan kurkumin, hardal tohumunda bulunan sinapin, meyankökü rizomunda
bulunan glisirhizin, salep yumrularında bulunan glokomannan ve sarımsak soğanında
bulunan allisin tat oluşumundan, gül yağında bulunan geraniol, anason yağında bulanan
anethol, kekik yağında bulunan karvakrol ve nane yağında bulunan menthol koku
oluşumundan sorumludur. İşte bu nedenle örneğin safran baharat olarak, kökboya boya bitkisi
olarak, karabiber baharat bitkisi olarak, yağ gülü parfüm bitkisi olarak ve anason keyf bitkisi
olarak yetiştirilirler.

SEKONDER METABOLİTLRİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMİ

Sekonder metabolitler (fitokimyasallar), doğrudan veya dolaylı olarak endüstrinin en temel
ürünleridir. Örneğin yoğun bir şekilde gıda, ilaç, kozmetik ve agrokimyasalların üretiminde
kullanılırlar. Bitkilerin ürettiği uçucu (eterik) yağlar, alkaloitler, balsamlar, reçineler, mumlar,
saponinler, doğal kauçuk, boyalar ve diğerleri yeri doldurulamaz ürünler olarak insanlara
büyük hizmet ederler. Morfin ve kafein gibi alkaloitler, sennosit ve digoksin gibi glikozitler,
silimarin gibi flavanoitler, diosgenin gibi steroitler, glisirhizin gibi saponinler, menthol ve
limonen gibi terpenoitler, alizarin ve indigon gibi boyalar çok iyi bilinen önemli bitkisel
doğal ürünlerden sadece birkaçıdır. Ekonomik anlamda sekonder metabolitler primer
metabolitlerle karşılaştırıldığında yükte hafif, pahada ağır olan ürünlerdir. Çünkü bitkiler
âleminde sınırlı türler tarafından sınırlı miktarlarda üretilirler.
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Aloe vera, Chamomile, Digitalis, Echinacea, Efedra (Ma
Huang), Ginkgo, Ginseng, Goldenseal, Gotu Kola, Kantaron
(St. John’s wort), Kava Kava, Milk Thistle, Muira Puama,
Opium, Passiflora, Saw Palmetto, Rauwolfia, Taxus ve
Valerian gibi bitkilerden elde edilen sekonder metabolitler
endüstriyel olarak ilaca dönüştürülmektedir. Örneğin
ginkgonun (Ginkgo biloba) hafıza güçlendirici etkisinin,
ginsengin (Ginseng panax) afrodizyak etkisinin,
kantaronun (Hypericum perforatum) antideprasan
etkisinin ve ekinazyanın (Echinecea purpurea) bağışıklık
sistemini güçlendirici etkisinin klinik deneylerle ispat
edilmesinden sonra bu bitkilerin kullanımında büyük
artışlar yaşanmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan
aspirinin etken maddesi olan salisilik asit ilk defa söğüt
ağacının (Salix alba) kabuğundan, yine sıtma ilacı olarak
kullanılan kinin ilk defa kınakına ağacının (Cinchona
ledgeriana) kabuğundan izole edilmiştir. Son yıllarda
özellikle kanser tedavisinde öne çıkan sekonder
metabolitlerin endüstriyel değerinde büyük artışlar
olmuştur. Örneğin porsuk ağacından (Taxus brevifolia)
elde edilen elliptisin alkaloitinden Taxol® adıyla,
kamptothesa ağacından (Camptotheca accuminate) elde
edilen kamptothesin alkaloitinden Topotecan® adıyla ticari
olarak satılan kanser ilaçları üretilmiştir.

FARMASOTİK ÜRÜNLER OLARAK TIBBİ VE AROMATİK 
BİTKİLER

Ginkgo

Ginseng

Ekinezya

Kantaron
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FARMASOTİK ÜRÜNLER: BİTKİDEN İLACA Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Tıbbi bitkilerden sekonder metabolt üretimi 



Normal vücut fonksiyonları sırasında ortaya çıkan serbest radikaller hücrelere
ve bağışıklık sistemine zarar vererek yaşlanmayı hızlandırırlar. Antioksidanlar ise
serbest radikalleri kendilerine bağlayarak veya onları etkisiz hale getirerek olası
zararlanmaları en aza indirirler ve böylelikle yaşlanmayı geciktirirler (anti-
ageing). Sekonder metabalitlerce zengin tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük
çoğunluğu güçlü antioksidan etki gösterir. Örneğin Lamiaceae familyasına ait
aromatik bitkilerin, özellikle biberiye (Rosmarinus officinalis) yapraklarında
bulunan rosmarinik asit, yeşil çayın yapısında bulunan quersetin, üzüm
çekirdeği ekstresinde bulunan kateşin ve epikateşinler çok güçlü
antioksidanlardır.

ANTİOKSİDAN VE ANTİBİYOTİK OLARAK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Biberiye

Ekstraksiyon –Evaporasyon -
Spray Drying

Ham antioksidan

Fraksiyonel kromatografi

Rosmarinik asit

Antibiyotik, mikrop öldürücü anlamında kullanılan bir kelimedir. Başta uçucu
yağlar olmak üzere birçok sekonder metabolit antibakteriyel etki gösterdiğinden
doğal antibiyotik olarak kendilerinden güvenli bir şekilde faydalanılabileceğini
ortaya koymuştur. Antibiyotiklerin bileşiminde sadece bir tek aktif madde
bulunurken, bitkisel bir antibiyotikte onlarca, hatta bazen yüzlerce etkili biyoaktif
madde bir arada bulunur. Kadın tuzluğu (Berberis vulgaris) bitkisinde bulunan
berberin alkaloiti sentetik antibiyotik üretiminde model olarak kullanılır. Kekik
yağında bulunan karavkrol ve timol mide ülserine neden olan Helicobacter pylori
bakterisine karşı çok güçlü antibiyotik etkide bulunur. Basit ilaç hazırlama
yöntemleriyle bile bitkilerin antibiyotik değerinden faydalanılabilir. Örneğin
adaçayı taze olarak her gün üç bardak içilirse, başta Streptococcus türleri olmak
üzere birçok bakteri türüne karşı etkili bir mücadele yapılmış olur.
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Sekonder metabolitlerden en ekonomik ve en pratik
olarak faydalanma yönlerinden birisi de infüzyon
(demleme) veya dekoksiyon (haşlama) şeklinde
hazırlanarak içilen herbal çaylardır. Antioksidan ve
antibiyotik etkilerinden ve tıbbi değerinden
faydalanmak için bitki çayları soğuk ve sıcak içecek
olarak yaygın şekilde kullanılır. Soğuk algınlığı ve
üşütme için ekinezya ve ıhlamur, stres ve depresyon
için kantaron ve melissa, hazımsızlık ve sindirim
sorunları için papatya ve rezene, cinsel performans
için ginseng ve meyankökü, karaciğer
rahatsızlıkları için enginar ve devedikeni, böbrek
rahatsızlıkları için altınotu ve ayrıkotu, mide
bulantısı ve ağrısı için zencefil ve nane, uyku
bozukluğu için kediotu ve şerbetçiotu, yüksek
kolesterol için yeşil çay ve zencefil, unutkanlık ve
hafıza zayıflığı için biberiye ve gingko, zayıflama ve
form kazanmak için biberiye, funda, hibiskus,
kuşburnu, sinemaki, yeşil çay, zencefil ve zerdeçal en
çok tüketilen herbal çaylardır.

HERBAL ÇAY OLARAK İÇİLEN VE KEYF VEREN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Haşhaş bitkisinde morfin,
tütün bitkisinde nikotin, koka
bitkisinde kokain, kakao
bitkisinde theobromin, kahve,
çay ve kola bitkilerinde kafein
gibi alkaloitler, kenevir
bitkisinde tetrahidro
kannabinol (THC), şerbetçiotu
bitkisinde humulon ve
lupulon, kediotu bitkisinde
valepotriatlar kefy verici
sekonder metabolitlerdir. Bu
metabolitler keyf vermekle
birlikte, morfin, esrar ve
kokain gibi merkezi sinir
sistemini uyaranlar süreli ve
yüksek konsantrasyonlarda
kullanıldıklarında alışkanlık ve
bağımlılık yapan narkotik
(uyuşturan) maddelerdir.
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Bitkilerden elde edilen özüt veya
ekstrelerden çok eski tarihlerden beri
insektisit (böcek öldürücü) olarak
faydalanılır. İki binden fazla bitki türünün
doğal insektisit özelliği taşıdığı
bilinmektedir. Örneğin pire otu
(Chrysanthemum cinerariaefolium)
bitkisinin çiçeklerinde bulunan piretrin
maddesi 19. yüzyıldan beri insektisit
(böcek öldürücü sprey) olarak
kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın
olarak önem kazanan diğer bir doğal
insektisit de neem ağacı (Azadirachta
indica) meyvelerinden elde edilen
azadiraktindir. Günümüzde büyük
gelişme gösteren organik (ekolojik) tarım
uygulamalarında bitkisel ekstrelerin
organik insektisit olarak ticari ürünlere
dönüştürülmesi büyük önem kazanmıştır.

İNSEKTİSİT VE ALLELOKİMYASALLAR OLARAK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Allelokimyasallar, bitkilerde fitotoksin olarak
görev yapan sekonder metabolitlerdir.
Fitotoksinler, bitkilerin en önemli kimyasal
savunma ajanlarıdır; başka türden bitki
tohumlarının çimlenmesini ve etraflarını saran
yabancı bitkilerin büyüme ve gelişmesini
engellerler (allelopathy), zararlı böcekleri ise
kovarlar (insect repellent), kendileriyle
beslenen otobur hayvanları uzak tutarlar
(antiherbivory), otoburların ve böceklerin
parazitlerini çekerler, kendilerini hastalandıran
fungus, bakteri ve virüs gibi patojenik
mikroorganizmaları kaçırırlar veya öldürürler
(antifungal, antibakterial ve antivirütik).
Örneğin kekik (Oreganum sp.) uçucu yağındaki
karvakrol ve okaliptus (Eucalyptus sp.) uçucu
yağındaki 1,8-sineol (ökaliptol) doğal herbisit
olarak diğer türlere ait bitkiler üzerine güçlü
allelopatik etkisi olan allomenlerdir.
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Damıtma, aromatik bitkilerden uçucu yağ üretiminde
başvurulan en yaygın yöntemdir.; amıtma yöntemleri su,
buhar ve su-buhar distilasyonudur. Örneğin Türkiye’de
üretilen en önemli uçucu yağlardan olan gül yağı “su
distilasyonu” yöntemiyle, kekik, lavanta ve defne yağları
ise “buhar distilasyonu” yöntemiyle elde edilmektedir.
Türkiye’de geleneksel olarak "imbik" adı verilen küçük
hacimli damıtma kazanlarında binlerce yıldır uçucu
yağlar üretilmektedir. Ancak günümüzde yaygın olarak
büyük hacimli ve buhar jeneratörlü distilasyon
kazanlarında uçucu yağ üretimi yapılmaktadır.Su
distilasyonunda suyla birlikte kaynatılan veya buhar
distilasyonunda direkt sıcak su buharından geçirilen
aromatik materyallerin taşıdıkları uçucu yağlar su buharı
ile sürüklenerek önce kondenserde yoğunlaştırılır ve
daha sonra toplama kabında (florentin) yağ ve su
fazlarına ayrıştırılır. Yoğunluğu sudan hafif olan uçucu
yağlar üst fazda, aromatik sular (hidrolatlar) alt fazda
toplanır. Eğer ilk distilasyonda uçucu yağın büyük bir
bölümü su fazında kalıyorsa “kohobasyon” olarak
adlandırılan ikinci distilasyon aşamasına geçilir ve bu
aşamada sadece yağlı su damıtılarak uçucu yağın tamamı
kazanılır. Damıtma işlemi sonunda uçucu yağ fazının
genellikle altında, bazen de üstünde toplanan aromatik
su “hidrolat” adını alır. Hidrolat, içinde çözülmüş olan bir
miktar koku maddelerini nedeniyle "aromatik su"
olarak pazarlanır.

Su/Buhar Distilasyonu

ENDÜSTRİYEL DAMITMA (DİSTİLASYON)

Damıtma (distilasyon) tesisi (Gülbirlik - Isparta)
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Ekstraksiyon, bitkilerin içerdikleri biyoaktif maddelerin
(fitokimyasallar) seçici çözücüler (solventler) kullanılarak
ayrıştırılması işlemidir. Ekstraksiyon sonucu elde edilen
ürüne “ekstarkt” denir. Katı-sıvı ekstraksiyon
proseslerinde bitkisel droglar katı ve solventler sıvıdır.
Kaynama noktası düşük ve sürüklenme özelliği olan
solvent drog içersinde çözülebilir etken maddeleri çözerek
ayırır. Ne zaman ki çözeltide katı ve sıvı fazlardaki etken
madde konsantrasyonları eşitlenirse katıdan etken madde
ayırımı durur. Solventin daha fazla miktarda etken maddeyi
çözebilmesi için ısıtılması veya tazelenmesi/yenilenmesi
gerekir. Örneğin yağ gülünden n-hekzan ile yapılan solvent
ekstraksiyonunda, ekstraktöre konan çiçekler arka arkaya
2 veya 3 defada (aşamada) taze n-hekzan ile
yıkanmaktadır. Her bir yıkamadan gelen ekstraktlar aynı
kapta toplanıp evaporatörde n-hekzandan arındırıldığında
“konkret” adı verilen yarı katı ekstrakt elde edilmektedir.
Konkret, etil alkol ile 40-60 oC’de sürekli çalkalanarak
çözdürülür ve daha sonra -15/-20 oC gibi düşük bir
sıcaklıkta tutularak mumsu maddeler çöktürülür. Alkollü
çözelti bir döner filtreden geçirilerek mumsu maddelerden
arındırılır. Filtreden geçen süzüntü, önce düz evaporatöre
gönderilerek %10 kadar alkol içerecek şekilde konsantre
edilir ve sonra vakum uygulanan karıştırıcılı evaporatöre
gönderilerek alkolden tamamen arındırılır. Böylece parfüm
üretiminde çok değerli bir ürün olan “absolüt” elde edilmiş
olur.

ENDÜSTRİYEL EKSTRAKSİYON (TÜKETME)

Ekstraksiyon tesisi (İnan - Isparta)

Solvent ekstraksiyonu
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Sıkma veya presyon: Bazı aromatik materyallerden
mekanik olarak soğuk sıkma (presyon) yöntemi ile
uçucu yağ elde edilir. Soğuk pres, herhangi bir ısıl veya
kimyasal işlem gerektirmeden uygulanabilen en
yaygın mekanik ekstraksiyon tekniğidir. Diğer
ekstraksiyon yöntemlerine göre ucuz, basit ve kolay
olan bu yöntemde kimyasal çözücüler
kullanılmadığından ve işlem (presyon) sırasında ısı
uygulanmadığından son derece sağlıklı ve kaliteli
natürel özütler elde edilebilmektedir. Her ne kadar bu
yöntemin ekstrakt verimi daha düşük olsa da elde
edilen ekstraktlar renk, koku ve tat özellikleri yönüyle
daha çok tercih edilmektedir. Soğuk pres işleminden
en fazla tohum, meyve ve çekirdek sabit yağlarının
elde edilmesinde ve limon, portakal, bergamut,
greyfurt ve laym gibi turunçgillerin (Citrus türleri)
meyve kabuklarından uçucu yağ çıkartılmasında
kullanılmaktadır. Soğuk pres yöntemiyle zeytin ve
defne meyvelerinden, çörek otu, susam, aspir, keten,
hint yağı ve buğday tohumlarından, üzüm, kabak,
badem, ceviz, kayısı, fındık, antep fıstığı, nar ve incir
çekirdeklerinden sabit yağlar elde edilmektedir.
Çizme ve yaralama: Genellikle odunsu ve çalımsı,
bazen de otsu bitkilerin (örneğin ardıç, çam, geven,
kara hindiba, kenger, kauçuk, ladin, sarı sabır otu,
sığla, gibi) gövdelerinden çizme ve yaralama
yöntemlerinden yararlanılarak reçineler, eterik yağlar,
zamklar, ziftler, katranlar, tanenler, sakızlar, balsamlar,
kauçuklar ve mumsu maddeler elde edilebilir.

Çam (Pinus sp.) ağaçlarından reçine üretiminde ağaç
gövdesine çizme, soyma ve oyma gibi işlemler uygulanır ve
kızıllatılan veya oyulan deliklerden sızan reçineler toplanır.
Endüstriyel olarak dünyada yaygın olarak Mazek-Fialla ve Asit-
Pasta yöntemleri ile reçine üretilir. Mazek-Fialla yönteminde,
ağaç gövdesi üzerine 40x40 cm boyutlarında açılan ve kabuk
bölümü reçine kanallarına kadar soyularak kızıllatılan alanda
mazek rendesi ile oyuklar açılır ve bu oyuklardan ağaç başına
1-2 kg kadar ham reçine toplanır. Çamgillerden elde edilen
akma reçineler veya çam odunları su buharı distilasyonuna
sokulacak olursa “çam yağları” olarak kolofan ve terebentin
üretilir.

SIKMA, ÇİZME, YARALAMA

Asit-Pasta yöntemi ile reçine üretimi (FAO pict.)
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• Uçucu yağlar: Aromatik bitkilerden damıtma, tüketme,
soğurma ve sıkma gibi yöntemlerle elde edilen terpenik
fitokimyasallardır. Uçucu yağlar aromatik bitkilerden
yaygın olarak damıtma (distilasyon) tekniği ile elde edilir.

• Aromatik sular: Damıtma işlemi sonunda uçucu yağ
fazının altında veya bazen üstünde toplanan aromatik su
“hidrolat” veya “hidrosol” adını alır.

• Konkretler: Aromatik bitkilerin taze çiçek ve yaprak gibi
organlarından n-hekzan, petrol eteri, bütan, pentan gibi
organik solventler kullanılarak elde edilen yarı katı,
mumsu, renkli ve kokulu bir ekstraktlardır.

• Absolütler: Konkretlerin yüksek saflıkta etil alkol ile
tüketilmesiyle elde edilir. Absolüt, distilasyon ürünlerine
göre çiçeğin kokusunu daha iyi temsil ettiğinden, parfüm
üretiminde daha çok tercih edilir.

• Oleoresinler (resinoidler): Konkret üretimine benzer
şekilde, aromatik ve reçineli bitkilerin organik
solventlerle ekstraksiyona sokulmasıyla elde edilirler.
Konkret üretiminden farklı olarak oleoresin üretiminde
kuru ve öğütülmüş droglar kullanılır.

• Pomatlar: Aromatik hoş kokulu çiçeklerden anfloranj
(enfleurage) olarak adlandırılan bir yöntemle soğuk yağ
ekstraksiyonu kullanılarak elde edilen ürünlerdir. Elde
edilen pomat, absolüt üretiminde olduğu gibi etil alkol
ekstraksiyonuna sokulacak olursa “anfloranj absolütü”
elde edilir.

AROMATİK BİTKİ EKSTRAKTLARI Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



TÜRKİYE FLORASI ÇOK ZENGİNDİR VE DOĞAL ECZA DEPOSUDUR

Ters lale, Anadolu’da Hakkari yöresine özgü endemik soğanlı 
bir bitki türdür. 

Doğadan yabani olarak toplanan tıbbi ve
aromatik bitki türlerini korumanın en doğru
yolu kültüre almaktır. Kültüre alınan türlerde
doğal yaşam alanlarındaki baskı önlenmekle
kalmaz, aynı zamanda daha yüksek verim ve
kalitede üretim yapma imkanı da doğar. Tedavi
edici özelliği olan biyoaktif maddeler, doğadan
yabani olarak toplanan bitkilerde çok daha
geniş bir varyabilite (değişkenlik) gösterir. Bu
varyabilite, son üründeki etkinlik ve saflık gibi
aranan temel kriterlerde standardizasyonu
güçleştirir. Oysa kültür şartlarında yetiştirilen
tıbbi ve aromatik bitkilerin standardizasyonu
daha kolaydır.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Kültüre alınacak bitki türü veya çeşidi:
1. Kültüre alınacak bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamalıdır.
2. Tohum, fide, fidan, çelik, soğan, stolon, rizom gibi çoğaltım materyalleri bol ve

ucuz olarak temin edilebilmelidir.
3. Kültür koşullarında yüksek verim ve kalitede üretime izin vermeli, mümkünse

makineli tarıma uygun olmalıdır.
4. Pazarlama sorunu olmamalıdır.

Kültüre alınmada öncelikli türler:
1. Doğadan yoğun olarak toplanan, ancak doğal rezervi gittikçe azalan ve bu

nedenle toplanması yasal olmayan türler
2. Dünyada ve Türkiye’de önemli pazarı olan, geniş bir tüketim potansiyeli

bulunan türler
3. Ekolojik olarak yetiştirilmesi mümkün ve pratik üretim teknikleri olan (özellikle

makineli üretime olanak sağlayan), üretim materyalleri kolaylıkla temin
edilebilen türler

4. Kültür koşullarında yüksek verim ve iyi kalite ürün veren türler

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KÜLTÜRÜNDE ÖNCELİKLER



TÜRKİYE’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KÜLTÜRÜ

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tıbbi ve
aromatik bitkilerin çoğu doğadan yabani olarak
toplanmakta, çok azı kültür olarak üretilmektedir.
Türkiye’de haşhaş, çay, adaçayı, kekik, kimyon,
anason, rezene, kişniş, nane, fesleğen, çörek otu,
çemen, hardal, susam, kırmızıbiber, safran,
şerbetçi otu, yağ gülü ve lavanta geleneksel olarak
kültürünü yaptığımız tıbbi ve aromatik bitkilerdir.
Rize'de çay, Safranbolu'da safran, Bilecik'te
şerbetçi otu, Afyon'da haşhaş, Denizli'de kekik ve
adaçayı, Isparta'da yağ gülü ve lavanta, Burdur'da
anason ve rezene, Ankara ve Konya'da kimyon ve
çörekotu, Arapgir’de mor fesleğen, Güneydoğu
illerinde ise kırmızıbiber, nane ve susam tarlaları
görülmeye değerdir. Yüzyıllardır doğadan yabani
olarak topladığımız kekik, adaçayı, dağ çayı,
biberiye, oğul otu, karabaş otu, ısırgan otu, oğul
otu, papatya, kuşburnu, kapari, şevketi bostan ve
defne gibi bitkiler de artık tarla ve bahçelerde
üretilmeye başlamıştır. Üstelik ekinezya, zambak,
kudret narı, stevya, karabuğday ve kinoa gibi yeni
kültür bitkileri ile de karşılaşır olduk. Ancak
nesilleri tehlikede olan kardelen, salep, centiyan,
göl soğanı, lale, süsen, şakayık, muskari, arum,
çiğdem, çöven ve kökboya gibi bazı soğanlı,
yumrulu ve rizomlu bitkilerin de bir an önce
kültürüne başlamamız gerekiyor.

Ekinezya (Echineceae purpurea) Tarlası (Aktoprak- Niğde)

Zambak (Iris florentina ) Tarlası (Keçiborlu-Isparta)
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 Generatif (eşeyli) üretim
 Tohumların direkt olarak tarlaya ekimi (örnek: adaçayı,

anason, çay, çemen, çörek otu, datura, ekinezya, haşhaş,
ısırgan otu, kenevir, keten, kimyon, kişniş, rezene, reyhan,
kinoa ve karabuğday gibi)

 Tohumlardan elde edilen fidelerin tarlaya dikimi (örnek:
banotu, fesleğen, güzelavrat otu, kapari, kekik, nane, oğul
otu, ölmez otu, papatya, stevya, tütün, yayla çayı ve
yüksükotu gibi)

 Vejetatif (eşeysiz) üretim
 Sap, sürgün ve yaprak çeliklerinden köklü fidan üretimi ve

elde edilen fidanların tarlaya dikimi (örnek: adaçayı,
biberiye, çay, defne, yağ gülü, kapari, lavanta, nane,
sardunya, şerbetçi otu, yasemin gibi)

 Kök taç bölgesinden köklü olarak sürgünlerin alınması ve
alınan köklü sürgünlerin tarlaya dikimi (örnek: adaçayı,
biberiye, kekik, lavanta, nane, oğul otu, yağ gülü, zufa otu
gibi)

 Rizom ve stolon gibi toprak altı ve toprak üstü sürünücü
organların üretim materyali olarak tarlaya dikimi (örnek:
çöven, eğir kökü, kökboya, meyankökü, nane, zencefil,
zerdeçal gibi)

 Soğan ve yumru gibi gibi organların üretim materyali olarak
toprağa dikimi (örnek: adasoğanı, anomen, göl soğanı,
kardelen, lale, orkide, nergis, salep, sümbül, süsen, zambak
gibi geofitler)

 In vitro (doku kültürü) üretim (örnek: tıbbi ve aromatik
bitkilerin in vitro ortamda mikroçoğaltımı ve salep gibi
endospermi çok zayıf olan tohumların yapay besi
ortamlarında çimlendirilmesi)

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



GENERATİF ÜRETİM (DİREKT TARLAYA EKİM)



 Çiçeklenme sezonu tamamlandıktan hemen sonra (yaz
veya güz mevsiminde) 2 yıllık odunsu ve yarı odunsu
sürgünler 8-12 cm uzunluğunda 3-4 gözlü çelikler
alınır.

 Her bir çelikte sadece en üst iki gözde 2’şer yaprakçıklı
2 adet yaprak bırakılır, diğer yapraklar dipten kırılarak
uzaklaştırılır.

 Çelikler Indol-3-Bütrik Asit (IBA)’in 1000 ppm
dozunda hazırlanmış solüsyonunda ( 6litre saf su ve +4
litre etil alkol +10 g IBA) 1 dakika bekletilir.

 Fizyolojik alt kısmı çizikler atılarak köklendirme
hormonu uygulanmış çelikler sera veya örtü altında
köklendirme kasalarında agroperlit üzerine 5x5 cm
aralıklarla 5 cm derinlikte dikilir.

 Köklenme gerçekleşene kadar her gün dakikada sık
fakat kısa aralıklarla sisleme yapılır. Sera, güneş alan
yönden havalandırılır ve havalandırılma aralığı
ilerleyen günlerde sıklaştırılır.

 Köklenen fidanlar güz (kasım ayı) veya ilkbahar (Nisan
ayı) mevsiminde sıra arası 2.8-3 m ve sıra üzeri 0.5-1 m
olacak şekilde, 25 cm boyunda 10 cm eninde açılan
dikim çukurlarına dikilir.

YAĞ GÜLÜNDE VEJETATİF ÇOĞALTIM

VEJETATİF ÜRETİM (ÇELİKTEN FİDANA) Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



DOKU KÜLTÜRÜ (İN VİTRO) İLE MİKROÇOĞALTIM

Lavantanın in vitro mikroçoğaltımı



Bitkisel drogların tedavi edici özellikleri içerdikleri biyoaktif maddeler
ile ilgilidir. Biyoaktif maddelerin miktarı ise bitkinin organlarına,
bitkinin hayat devrelerine ve bitkinin toplama zamanlarına göre
önemli değişiklikler gösterir. Bu nedenle drog üreticisinin her şeyden
önce kaynak bitkinin biyoaktif madde değişimini (varyabilitesini) çok
iyi bilmesi ve drogu ilgili etken maddelerce en zengin olduğu yerde,
devrede ve zamanda toplaması gerekir. Bitkilerde biyoaktif
maddelerin varyabilitesi başlıca 3 şekilde araştırılır: Bir bitkinin farklı
organlarındaki biyoaktif madde değişimlerine “morfogenetik
varyabilite”, biyoaktif maddede bitki gelişme süresine bağlı olarak
ortaya çıkan değişmelere “ontogenetik varyabilite” ve biyoaktif
maddenin bir bitkide günlük, hatta saatlik değişimine de “diurnal
varyabilite” adı verilir. Bu varyabiliteler dikkate alınarak, bitkinin
hangi yeri, hangi devresi ve hangi zamanı drog elde edilmesine en
uygun olacağı kararına varılır. Örneğin kekik (Origanum onites)
bitkisinde kökler hiç, saplar çok az, fakat yaprakları ve çiçekleri yüksek
oranda uçucu yağ içerir (morfogenetik varyabilite). Bu nedenle
kekikte uçucu yağ üretmek için yapraklar ve çiçekler kullanılmalıdır.
Papatya (Matricaria chamomilla) uçucu yağındaki azulen maddesi,
çiçeklenme öncesi ve sonrasına göre en fazla tam çiçek açma
döneminde birikir (ontogenetik varyabilite). Bu nedenle papatyadan
yüksek kalitede uçucu yağ üretmek için tam çiçeklenme döneminde
toplanan çiçekler kullanılmalıdır. Biberiye (Rosmarinus officinalis)’de
uçucu yağ oranı öğle saatlerinde en yüksektir (diurnal varyabilite).
Bu nedenle biberiyeden yüksek verimlilikte uçucu yağ üretmek için
öğle saatlerinde biçim yapılmalıdır.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE VARYABİLİTELER

Sekonder metabolitler, hem genetik hem
de çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli
değişim gösterir. Örneğin;
•Kantaron bitkisinde biyoaktif madde
(hiyperisin) en fazla yapraklarında
bulunur (morfogenetik varyabilite).
•Adaçayı bitkisinde biyoaktif madde
(uçucu yağ) en fazla çiçeklenme
devresinde sentezlenir (ontogenetik
varyabilite)
•Yüksük otu bitkisinde biyoaktif madde
(digoksin) en fazla öğle saatlerinde birikir
(diurnal varyabilite)
•Nane bitkisinde biyoaktif madde
(mentol) sıcak mevsimlere göre serin
mevsimlerde daha fazladır (çevresel
varyabilite)

Atropa bitkisinde en yüksek alkaloid
miktarı; çiçeklenme başında (ontogenetik)
ve sabah saatlerinde (diurnal) toplanan
genç yapraklardan (morfogenetik) elde
edilir.
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Bir bitkisel drogun ilgili biyoaktif madde bakımından
mümkün olduğu kadar zengin olması için genetik ve çevresel
varyabilitelere çok dikkat edilmelidir. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin toplama (biçim veya hasat) işleminde uyulması
gereken genel kurallar olarak;
 Yapraklar çiçek açma döneminde, çiçekler tomurcuklanma
sonunda veya çiçeklenme başında, meyveler ve tohumlar
olgunlaşma döneminde, kök, rizom, yumru ve soğan gibi
toprak altı organları ise bitkinin toprak üstü organları
kuruduktan sonra toplanmalıdır.
Çiçek ve yaprak hasadı mutlaka kuru ve güneşli havalarda
yapılmalıdır.
Toplanan bitki organları, toprakaltı organlar hariç, su ile
yıkanmamalıdır.
Toplama yaparken doğru bitki yerine yanlışlıkla zehirli
bitkiler ve yabancı otlar toplanmamalıdır.
Araç ve hayvan trafiğinin yoğun olduğu, zehirli ve kimyasal
atık bırakılan göl ve dere yataklarında, tarımsal ilaçlama
yapılan yerlerden bitkiler toplanmamalıdır.
Türlerin neslini devam ettirmesi için gereken özen
gösterilmeli, sürdürülebilir bir doğa anlayışı ile ihtiyaçtan
fazla toplama yapılmamalıdır.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TOPLANMASI 

Kekik ne zaman toplanmalıdır?
Kekik yaprak üretimi için: Çiçeklenme başında
Kekik yağı üretimi için: Çiçeklenme ortasında
Kekik balı üretimi için: Çiçeklenme sonunda
Kekik tohumu üretimi için: Çiçeklenme bittiğinde

Kekik, çiçeklenme devresinde toprak üstünden
biçilerek toplanır, demetler halinde kurutulur, sap
ve yaprak harman edilerek ayrılır ve kuru yaprak
olarak pazarlanır.
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Kurutma: Usulüne göre toplanan taze bitki droglarının çürümesini
ve bozulmasını engellemek için kurutulmaları gerekir. Çünkü bitkisel
droglar taze olarak toplandıklarında yüksek oranda su ihtiva ederler.
Kurutmanın ana amacı; bitki hücrelerinden suyu hızla uzaklaştırarak
çürümeye ve bozulmaya neden olan faktörleri ortadan kaldırmaktır.
Genel bir kural olarak, kurutma sonunda drogların su içeriği %8-12
arasında olmalıdır. Kurutma işlemi başlıca doğal (güneşte) ve yapay
(suni) olmak üzere iki şekilde yapılır. Doğal kurutma için güneşten,
camekândan, kurutma dolaplarından ve kurutma odalarından
yararlanılır. Aşırı sıcak ve güneşli havalarda, kurutuma sehpaları
veya rafları üzerinde gölgede kurutma yapılır. Adaçayı, biberiye,
defne, fesleğen, kekik, lavanta, nane, oğulotu ve papatya gibi uçucu
yağ zengini aromatik bitkilerin kurutma sıcaklığı ve süresi oldukça
kritiktir. Aromatik bitkilerin yaprak ve çiçek gibi kısımları uçucu yağ
kaybı olmaması için 35-40 oC’de (en fazla 45 oC’de) kurutulmalıdır.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KURUTULMASI, STERİLİZASYONU VE MUHAFAZASI
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Sterilizasyon: Tıbbi ve aromatik bitkiler kurutulduktan sonra
bozulma, küflenme, böceklenme ve özellikle mikrobiyal bulaşıklığa
karşı sterilize edilmelidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin birçoğunun
doğrudan ham drog olarak kullanılması (örneğin herbal çaylar ve
baharatlar) sterilizasyonun önemini daha da artırmaktadır. Örneğin
Türkiye’de kırmızıbiber başta olmak üzere birçok üründe aflotoksin
bulaşıklığı nedeniyle önemli sorunlar yaşanmaktadır. Sterilizasyon
için ısı (5 psi’de 15 dakika 121 oC’de), buhar (önce buhar uygulanır,
daha sonra kurutma ve soğutma yapılır), fümigasyon (hava
geçirmez depolarda etilen oksit ve propilen oksit ile - max.kalıntı 50
ppm) ve ışınlama (gama veya X ışınları ile - max.doz 30 kGy’e kadar)
yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Muhafaza: Toplanan, kurutulan ve sterilize
edilen droglar uygun bir malzeme ile
ambalajlanarak muhafaza edilmelidir.
Ambalajlamada temel ilke; aktif maddelerin, tat
ve koku bileşiklerinin azalmasını veya
bozulmasını önlemektir. Bozulmaya etki eden
en önemli faktörler; nem, ışık, sıcaklık,
oksijen ve mikroorganizmalardır. Renk
maddelerince zengin baharatlar ve uçucu
yağlar ışığa ve havaya oldukça duyarlıdır. Bu tip
drogların ambalajlanmasında ise ışık ve hava
geçirmeyen ambalaj malzemeleri seçilmelidir.
Havadar, düşük nem, düşük sıcaklık ve
karanlık ortamda depolanan bitkisel droglar
bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilir.



Tütün

Tütün (Nicotiana tabacum)

Türkiye, dünya şark/oryantal tip tütün (Nicotiana
tabacum) üretimi ve tedarikinde ilk sıradadır. 20
kadar ilimizin 100 kadar ilçesinde sözleşmeli
olarak 100 bin ha tarım arazisinde tütün üretimi
yapılmaktadır. Türkiye’de üretimde %70 payla Ege
bölgesi ilk sırada yer alırken, en fazla tütün üreten
iller sırasıyla Manisa, Denizli, Samsun, Uşak ve
Adıyaman’dır. Tek yıllık ve otsu yapıda bir bitki
olan tütün, tohumlarından elde edilen fideleri ile
üretimi yapılır. Tütün fideleri bahar mevsiminde
tarlaya dikilir ve dikimden birkaç ay sonra
bitkilerin yaprakları alttan üste doğru tek tek (el
el) kırılarak hasat edilir. Kırılan yapraklar ipe
dizilir, diziler ızgaralarda kurutulur ve daha sonra
denklenerek pazarlanır. En kaliteli tütün yaprağı
(nikotini düşük, şekeri yüksek, ince ve damarsız)
sulamanın ve azotlu gübrelemenin yapılmadığı
veya sınırlandırıldığı tarla topraklarından elde
edilir. Ege tütünlerinde ortalama kuru yaprak
verimi 75 kg/da ve nikotin oranı %0.2-1.0’dir.
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Çay

Çay 
(Camellia sinensis)

Türkiye, çay (Camellia sinensis) üretiminde dünyada 6., kişi başına çay tüketimi ile
dünyada 1. sıradadır. 82 bin ha büyüklüğündeki çay plantasyonlarının %65`i Rize,
%21`i Trabzon, %11`i Artvin, %3`ü Giresun il sınırları içindedir. Çay bitkileri yıllık
sıcaklık ortalaması 14 oC’den, toplam yıllık yağışı 2000 mm’den ve bağıl nem oranı
%70'den az olmayan bölgelere çok iyi uyum sağlamıştır. Türkiye'de çay ekonomik
olarak sadece Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilir. Belirgin bir toprak isteği
bulunmamakla birlikte, çay bitkilerinin üzerinde yetişeceği toprak asit karakterli (pH
4.5-5.8 arasında) olmalıdır. Çok yıllık ve çalı formunda olan çay, hem tohumlarıyla
(generatif), hem de köklendirilmiş sürgün çelikleriyle (vegatatif) üretilebilir. Çay
bitkilerine şekil vermek, terbiye etmek, yaşlanmayı geciktirmek, uygun toplama
yüksekliği kazandırmak, sürgün ve yaprak oluşumunu teşvik etmek amacıyla budama
yapılır (şekil budaması, ürün budaması, çırpma budaması, gençleştirme budaması).
Her yıl 1.3 milyon ton yaş çay üretimi yapılan Türkiye’de ortalama yaş çay verimi 1.750
kg/da ve kuru çay verimi 350 kg/da’dır. Türk çay yaprakları kafein, teanin ve fenolik
maddelerce zengindir.

Kaliteli bir çayda
theaflavin/thearubin oranı
1/10, kafein oranı %2-5 ve
teanin oranı %1-2 olmalıdır.

Çay biçimi Mayıs ayında başar ve
aylık periyotlarla Ekim ayına kadar
devam eder. Biçilen çay filizleri, çay
fabrikalarında sırasıyla soldurma,
parçalama, kıvırma, mayalama
(oksidasyon), fırınlama ve nihayet
paketleme işlemlerinin ardından
vazgeçilemez içeceğimiz olan siyah
çaya dönüşür. Yeşil çay üretiminde
ise soldurma ve kurutma işlemleri
çok kısa tutulur, oksidasyona izin
verilmez. Yeşil çay siyah çaya göre
daha az kafein, ancak daha fazla
antioksidan etkiye neden olan
fenolik maddeler içerir.

Çay (Camellia sinensis) 
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Haşhaş

Haşhaş (Papaver somniferum)

Haşhaş (Papver somniferum), çok değerli bir alkaloit (opium alkoloitleri kaynağı)
bitkisidir. Türkiye, kuru kapsül üretiminde dünyanın en önemli haşhaş üreticisidir
(yasal haşhaş üretimin %50’sini ve morfin üretiminin %25’ini karşılıyor).
Türkiye’de haşhaş tarımı yasal olarak 13 ilde yaklaşık 70 bin kayıtlı üretici ile
yapılmaktadır (yetkili devlet kuruluşu 1933’ten beri TMO’dur) . En fazla haşhaş
üretimi yapılan iller sırasıyla Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Amasya ve
Burdur’dur. Tek yıllık ve otsu yapıda bir bitki olan haşhaş soğuğa dayanıklı
olduğundan güz mevsiminde (genellikle Ekim ayında) ekilir. Mibzerle dekara 0.5
kg kadar tohumluk kullanılır. Ekim sıra arası 25-50 cm ve ekim derinliği 1-2 cm'dir.
Yaz mevsiminde (genellikle Temmuz ayında) olgun kapsülleri tek tek kırılarak
hasat edilir. Hasat edilen kuru kapsülleri kırılarak içlerinden tohumları ayıklanır;
kuru kapsül kabukları TMO Bolvadin Afyon Alkaloitleri Fabrikası’na işlenmek
üzere gönderilir. 20-30 bin ha alanda haşhaş tarımı yapılan Türkiye’de ortalama
haşhaş kapsül verimi 55 kg/da, tohum verimi 50 kg/da, kapsülde morfin oranı
%0.75 ve tohumda sabit yağ oranı %50’dir. Türk haşhaş çeşitlerinin çiçek rengi
genellikle beyaz ve mor, tohum rengi ise genellikle beyaz, mavi ve sarıdır.

Haşhaş kapsülünde 24 kadar alkaloit bulunur. Bunlardan en önemlisi
ağrı kesici, analjezik ve spazm giderici etkisiyle morfindir (kapsülde
morfin oranı %0.2.2.0 arasında değişir). Kodein, tebain ve naskopin
öksürük kesici, papeverin ise düz kas gevşeticidir.
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Anason

Anason (Pimpinella anisum), Türkiye’nin en önemli baharat ve uçucu yağ
ürünlerinden birisidir. Özellikle Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz bölgesinin
doğal yağışlarla beslenen kuru tarım alanlarında ekimi yapılmaktadır. En
fazla Burdur, Denizli, Antalya ve Muğla illerinde yetiştirilmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 12 bin ha tarım arazisinde kültürü yapılan anasonun
ortalama verimi 75 kg/da’dır. Tek yıllık ve otsu yapıda bir bitki olan
anason, erken ilkbaharda ekilir ve 4 ay sonra olgunlaşmaya başlar.
Şemsiye şeklindeki meyve topluluklarının kahverengileşmeye başladığı,
ancak henüz tam olgunlaşmadığı bir devrede, Temmuz veya Ağustos
aylarında bitkiler yolunarak veya biçilerek hasat edilir. Hasat edilen
bitkiler demetler halinde önce tarlada kurutulur ve daha sonra harman
edilir. Harmanlama işlemi, harman makinesi (patöz) veya biçerdöver ile
yapılır. Türk anason tohumlarında ortalama %3.3 oranında uçucu yağ ve
uçucu yağında en fazla trans-anethol (%95) bulunmaktadır. Ayrıca
anason tohumları %27 sabit yağ ve sabit yağında yüksek oranda
petroselinik asit (%60) içermektedir.

Kimyon

Kimyon (Cuminum cyminum)

Kimyon (Cuminum cyminum), Türkiye’nin en önemli baharat üretim
ve ihraç ürünlerinden birisi olup, özellikle Orta Anadolu ve geçit
bölgelerinin kuru tarım alanlarında nadas yerine ekimi yapılmaktadır.
En fazla Ankara ve Konya illerinde yetiştirilmektedir. Kimyon ekimi;
erken ilkbaharda (genelde Mart ayında) tahıl mibzeri ile 1 kg kimyon
tohumu karıştırılmış olan 10 kg/da azotlu gübrenin 2-3 cm derinlikte
ekilmesiyle yapılır. Kimyon bitkileri, ekimden 4 ay sonra yaz ortasında
(genelde Temmuz ayında) yolunarak hasat edilir ve arkasından
biçerdövere verilerek harmanlanır. Türkiye’de yaklaşık 27 bin ha
tarım arazisinde kültürü yapılan kimyonun kuru tarım şartlarında
tohum verimi ortalaması 70 kg/da’dır. Türkiye, dünyanın en kaliteli
kimyon üreticisi ve ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere kimyon
ihracatçısıdır. Türk kimyon tohumlarında ortalama %1.8 oranında
uçucu yağ ve uçucu yağında en fazla α-thujenel (%35) bulunmaktadır.
Ayrıca kimyon tohumları %28 sabit yağ ve sabit yağında yüksek
oranda petroselinik asit (%60) içermektedir.

Anason (Pimpinella anisum)
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Rezene

Rezene (Foeniculum vulgare)

Rezene (Foeniculum vulgare), Türkiye’nin önemli
baharat ve uçucu yağ ürünlerinden birisidir.
Özellikle Batı Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere,
bilhassa Burdur ilinin Tefenni ilçesi Türkiye’nin
rezene üretim merkezidir. Tek yıllık ve otsu yapıda
bir bitki olan rezene bahar mevsiminde ekilir
(tohumluk miktarı 1.5 kg/da) ve 4 ay sonra
meyveler henüz yeni kahverengileşmeye başladığı
bir dönemde (genelde Ağustos ayında) biçilerek
veya elle sökülerek hasat edilir. Birkaç hafta
kurutulduktan sonra dövülerek veya biçerdövere
verilerek harman edilir. Türkiye‘de rezenenin
ortalama verimi 130 kg/da’dır. Türk rezene
tohumlarında ortalama %3.5 oranında uçucu yağ ve
uçucu yağında en fazla trans-anethol (%85) bulunur.
Ayrıca rezene tohumları %23 sabit yağ ve sabit
yağında %80’den fazla petroselinik asit (%83) içerir.

Kişniş
Kişniş (Coriandrum sativum), kimyon, anason,
rezene ve dereotu gibi Umbelliferae
(Şemsiyegiller) familyasının değerli bir
türüdür. Tek yıllık ve otsu yapıda bitki olan
kişnişin tohumları erken ilkbahar aylarında
1.5-2.5 kg/da tohumluk kullanılarak 20-40 cm
sıra arası, 10-15 cm sıra üzeri mesafesi ve 1.5-
2.5 cm ekim derinliği verilerek ekilir. Ekimden
sonra en geç 2 ay içinde çiçeklenir, 3.5-4 ayda
olgunlaşır ve genellikle yaz mevsiminin
ortasında hasat edilir. Türkiye’de kişniş verimi
ortalaması 75 kg/da’dır. Türk kişniş
tohumlarında ortalama %0.5 oranında uçucu
yağ ve uçucu yağında en fazla linalool (%85)
bulunmaktadır. Ayrıca kişniş tohumları %20
sabit yağ ve sabit yağında yüksek oranda
petroselinik asit (%80) içermektedir.

Kimyon Anason

Rezene Kişniş
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Şerbetçi otu

Şerbetçiotu (Humulus lupulus), önemli bir tıbbi, aromatik ve keyf bitkisidir. Türkiye'de
1955 yılında resmi olarak şerbetçi otu üretimine karar verilmiş ve 1965 yılından itibaren
Bilecik ilinde üretilmeye başlanmıştır. Bugün halen Bilecik (Pazaryeri ilçesi) Türkiye’de
şerbetçi otu üretiminin yapıldığı tek ildir. Bu ilde 3.3 bin ha kadar şerbetçiotu plantasyonu
bulunmaktadır. Yaş şerbetçi otu kozalağı verimi ortalaması 500 kg/da ve kuru kozalak
verimi ortalaması 100 kg/da’dır. Pazaryeri ilçesinde şerbetçi otu üretimi sözleşmeli çiftçi
modeli uygulanarak iki kuruluş (Tarbes A.Ş ve Ot–Gül Koop) tarafından yürütülmektedir.
Çok yıllık ve çift evcikli bir bitki olan şerbetçi otunun üretim plantasyonları sadece dişi
bitkilerden oluşturulur. Üretim materyali olarak köklü sürgünleri (pençeler) kullanılır.
Sarılıcı bir bitki olduğundan tel çekilmiş 3-6 m’lik direklere sardırılır. Her yıl ağustos ayında
kozalakları hasat edilir. Şerbeti otu kozalakları içerdiği uçucu yağlar (%0.2-0.8), reçine
(%10-20) ve tanenler (%4-5) nedeniyle bira üretiminde değerlendirilmektedir. Bu
maddeler, biraya aroma, tat ve sertlik kazandırırlar. Bilecik şerbetçi otu kozalaklarında α-
asitler (humulonlar) %2.5-4 ve β-asitler (lupulonlar) %4.5-6 arasında değişir.

Şerbetçiotu (Humulus lupulus)

Çörek otu

Çörek otu (Nigella sativa), çok değerli bir ilaç ve baharat
bitkisidir. Tıbbi Nebevi'de geçtiği için İslam ülkelerinde
‘kutsanmış tohum’ olarak değer görür; ölüm dışında her
hastalığın şifasıdır. Türkiye florasında çörek otunun 12
türü yayılış göstermektedir. Dünyada Nigella sativa ve N.
damascena olarak iki farklı kültür türü vardır. Türkiye’de
tıbbi değeri ve ekonomik önemi daha yüksek olan N. sativa
türünün kültürü yapılmaktadır. Çörek otu tohumunda %35
sabit yağ ve %0.3-0.5 uçucu yağ bulunur. Bu nedenle hem
soğuk pres ile elde edilen sabit yağı, hem de damıtma ile
elde edilen uçucu yağı çok kıymetlidir. Çörek otu sabit
yağının en önemli yağ asidi omega 6 olarak bilinen linoleik
asittir (%55-65). Özellikle uçucu yağındaki timokuinon’un
tıbbi değeri çok yüksektir. Çörek otu, karasal iklim
bölgelerinde erken ilkbaharda, sahil kuşağında güz
aylarında ekilir. Tek yıllık ve otsu yapıda olan çörek
otunun üretim materyali tohumlarıdır. İyice ufalanmış ve
yabancı otlardan temizlenmiş tavlı bir tarlaya 15-20 cm
sıra arasıyla 2-3 cm derinlikte ekilir (tohumluk miktarı 1-2
kg‘dır) ve 4 ay sonra hasat olgunluğuna gelerek
biçerdöverle hasat edilir. Türkiye’de toplam 3.3 bin ha
alanda çörek otu üretimi yapılmakta ve ortalama 100
kg/da tohum verimi elde edilmektedir.
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Kekik

İzmir kekiği (Origanum onites)

Kekik, Lamiaceae familyasından değerli bir uçucu
yağ ve baharat bitkisidir. Tipik bir Akdeniz bitkisi
olan kekik sıcağa ve kurağa oldukça dayanıklıdır.
Toprak seçiciliği en az olan bitkilerdendir; en sarp
ve kayalık alanlarda bile başarıyla yetişir. Kekik
olarak tanımlanan ve bu amaçla kullanılan pek çok
tür vardır. Ancak uçucu yağında karvakrol/timol
uçucu yağ bileşenleri bulunan türler “Kekik” olarak
kabul edilir. Türkiye'de Origanum, Thymus,
Satureja ve Thymbra cinslerine giren türlerden
kekik olarak faydalanılmaktadır. Thymus cinsinin
38 türü (%52'si endemik), Origanum cinsinin 23
türü (%65’i endemik), Satureja cinsinin 14 türü
(%28’i endemik) ve Thymbra cinsinin 2 türü
yayılış göstermektedir. Türkiye'de kekik olarak en
fazla Origanum türlerine ait bitkiler toplanır.
Origanum türleri arasında özellikle Ege, Akdeniz ve
Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösteren
İzmir kekiği (O. onites), İstanbul kekiği (O. vulgare
subsp. hirtum), Sütçüler kekiği (O. minutiflorum),
Alanya kekiği (O. majorana, syn. O. dubium) ve
Suriye kekiği (O. syriacum var. bevanii) ticari
olarak büyük önem taşır. Uçucu yağ endüstrisinde
kullanılan kekik türlerinde en az %2.5 oranında
uçucu yağ bulunması istenir. Genel olarak
Origanum, Thymbra ve Satureja türü kekiklerin
uçucu yağlarında karvakrol, Thymus türü
kekiklerin uçucu yağında ise timol daha yüksek
oranlarda bulunur. Kekikte biçim zamanı bitkilerin
çiçeklenmeye başladığı dönemdir. Biçilen kekikler
kurutulduktan sonra sap ve yaprakları ayrılır ve
yaprakları değerlendirilir.

Yabani olarak kontrolsüz ve yoğun bir şekilde yapılan toplamalar, kekiğin kültür altında üretilmesini
zorunlu hale getirmiştir. Son 20 yılda Türkiye genelinde toplam kekik üretim (kültür) alanı 12 bin
hektarı geçmiştir. Yıllık kültür kekiği üretimi 15 bin tondan fazladır. Dekar başına ortalama kuru kekik
yaprağı verimi 130 kg’dır. Türkiye’de başta Denizli ve Manisa olmak üzere birçok ilimizde kekik tarımı
yapılmaktadır. Denizli ilinde İzmir kekiğinin (Origanum onites) ve Manisa ilinde İstanbul kekiğinin
(Origanum vulgare subsp. hirtum) kültürü yapılmaktadır. Türkiye’de kültür kekiği üretim alanlarının
%90’ı Denizli ilinde yer almaktadır.

• Kekik ne zaman biçilmelidir?

• Yüksek yaprak verimi için : Çiçeklenme başında

• Yüksek yağ verimi için : Çiçeklenme ortasında

• Kekik balı üretimi için: Çiçeklenme sonunda

• Kekik tohumu üretimi için: Çiçeklenme bittiğinde
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Denizli’de kekik tarımı ve endüstrisi

•Tohum ekimi: Güz aylarında alçak tünel veya serada fide yastığına 1.5
g/m2 tohum düşecek şekilde ekiliyor.
•Fide üretimi: 1 da tarla için 10 m2 fideliğe ve 15 bin adet fideye ihtiyaç
duyuluyor.
•Dikim yöntemi: Bahar aylarında 40-50 cm sıra arası ve 20-25 cm sıra
üzeri olacak şekilde plantuvar ile elle veya tütün dikim makinesi ile
yapılıyor.
•Sulama: Kuru tarım koşullarında doğal yağışlarla yetiniliyor, ancak
sulama olanağı varsa damlama sulama sistemi kurularak sulama
yapıldığında verim ve kalite artıyor.
•Gübreleme: 5 kg azot (N), 5 kg fosfor (P2O5) ve 5 kg potasyum (K2O)
düşecek şekilde 30 kg/da 15-15-15 kompoze gübre atılıyor.
•Yabancı ot kontrolü: Kültürel olarak yolarak veya çapalayarak, bazen
herbisit kullanarak yapılıyor (ancak kalıntı bıraktığından hiçbir zaman
herbisit kullanılması önerilmiyor).
•Biçim şekli: Temmuz ayında, çiçeklenme devresinde, toprak
seviyesinden 10-15 cm yukarıdan orakla biçerek veya biçim makinesi ile
yapılıyor.
•Kurutma: Biçildikten sonra tarlada 2-3 gün bırakılıyor, sonra harman
yerine taşınıp orada açıkta bekletiliyor.
•Harman işlemi: Sapı yapraktan ayırmak için traktörle çiğneyerek,
silindir geçerek ve elekten geçirerek, bazen patoz kullanarak yapılıyor.
•Verim ve kalite: Kuru yaprak verimi 100-150 kg/da, sap oranı %20-
40, fire oranı max. %40, uçucu yağ oranı %1.5-4.5 (ortalama %3),
karvakrol oranı %70-95.
•Biçim sayısı ve ekonomik ömrü: Yılda tek biçim yapılıyor ve aynı
tarladan en az 10 yıl yararlanılıyor.
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YABANİ KEKİK ÜRETİMİ

Sütçüler/Isparta kekiği (Origanum munitiflorum):
Yüksek oranlarda uçucu yağ (>%3-5) ve karvakrol
(>%85) içeriği ile çok değerli endemik bir türdür.

Cinsler Tür sayısı Endemik takson
sayısı

Uçucu yağ 
oranı (%) Ana bileşen

Thymus 40 19 0.5-5.0 Timol

Origanum 22 36 2.0-9.0 Karvakrol

Satureja 18 18 1.5-3.5 Karvakrol

Thymbra 3 2 1.0-2.5 Karvakrol

Ticari kekik türleri Yerel isimleri Toplandığı bölgeler

Origanum vulgare ssp. hirtum İstanbul (Yunan) kekiği Marmara-Ege

Origanum onites Bilyeli (İzmir) kekik Ege-Akdeniz

Origanum minutiflorum Yayla (Sütçüler) kekiği Isparta-Sütçüler

Origanum majorana (O. dubium) Beyaz (Alanya) kekiği Akdeniz

Origanum syriacum var. bevanii Suriye kekiği Doğu ve Güney Doğu Anadolu

Türkiye’de kekik toplama bölgeleri

Türkiye'de kekik olarak en fazla Origanum türlerine ait bitkiler toplanır ve ihraç edilir. Origanum
türleri arasında özellikle Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösteren İzmir
kekiği (O. onites), İstanbul kekiği (O. vulgare subsp. hirtum), Sütçüler kekiği (O. minutiflorum),
Alanya kekiği (O. majorana, syn. O. dubium) ve Suriye kekiği (O. syriacum var. bevanii) ticari
olarak büyük önem taşır. Thymus cinsi, tür çeşitliliği bakımından Origanum cinsinden daha
zengindir. Ancak Türkiye'de Thymus türlerinin ekonomik değeri Origanum türleri kadar önemli
değildir. Bunlardan Anzer kekiği (T. praecox var. caucasicus), Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
özellikle Rize ilinin İkizdere ilçesinde 2000 m’den daha yüksek yaylalarda yayılış göstermekte,
meşhur Anzer balına tat ve koku vermektedir. Satureja cuneifolia, S.thymbra, S. hortensis, S.
montana ve S. spicigera gibi Sivri kekik, Çorba kekiği, Kaya kekiği, Mercanköşk, Zahter ve Zater
gibi adlarla anılan kekik türleri ile, Thymbra spicata ve T. sintenisii gibi Karabaş kekik, Karabaş
otu ve Kara kekik gibi adlarla anılan kekik türleri daha çok yerel pazarlar için toplanırlar, baharat
ve çay olarak tüketilirler. Kekik türleri Ege ve Akdeniz Bölgesinde Temmuz-Eylül aylarında
biçilerek toplanır, kurutulur ve sonra sapları ayrılarak elekten geçirilir.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



Adaçayı

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis)

Adaçayı (Salvia), Lamiaceae familyasından değerli bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Türkiye
florasında 51’i endemik olan 97 kadar adaçayı türü doğal olarak yetişir. Akdeniz ikliminin
hakim olduğu bölgelerimizde “şalba” veya “çalba” olarak adlandırılan S. fructicosa ve S.
tomentosa türleri doğadan yoğun olarak toplanır. Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis), Türkiye
florasında doğal olarak bulunmamakla birlikte başarıyla kültürü yapılabilmektedir. Adaçayı
tohumları ekim makinesi ile direkt olarak tarlaya 30-60 cm sıra arası verilerek 2-3 cm
derinlikte ekilebilir. Ekim, sıcak iklim bölgelerinde güz aylarında, ılıman iklim bölgelerinde ise
erken ilkbahar aylarında yapılır. Adaçayının vejetatif olarak çoğaltılmasında, yıllık
sürgünlerinden alınan 8-12 cm uzunluğundaki çelikler kullanılır. Bir diğer vejetatif çoğaltma
materyali de ana bitkinin kök tacından ayrılan köklü sürgünlerdir. Tarla dikim öncesinde
sürülür, ufalanır ve bastırılır. Köklendirilmiş çelikler veya köklü sürgünler 50-60 cm sıra arası
ve 25-30 cm sıra üzeri mesafe verilerek tarlaya dikilir. Çok yıllık bir bitki olan adaçayının aynı
plantasyonundan uzun yıllar faydalanılır. Tomurcuklanma sonu veya çiçeklenme başında
yapraklı dal şeklinde biçilen adaçayları temiz bir zemin veya tel raflar üzerine serilerek gölgede
kurutulur. Tıbbi adaçayı yapraklarında %0.5-3 arasında uçucu yağ bulunur. Tıbbi adaçayı uçucu
yağının en önemli bileşenleri α-thujon, 1,8-sineol ve kamphor (kafur)'dur. Çiçeklenme başında
yapraklı dal şeklinde biçilen adaçayları gölgede kurutulur ve saplarından ayrılarak yaprakları
elde edilir. Kuru herbanın %50’sini yapraklar, %35’ini saplar ve %15’ini çiçekler meydana
getirir. Tıbbi adaçayından iklim, toprak ve yetiştirme koşullarına, bitkilerin yaşına ve biçim
sayılarına bağlı olarak yılda 300-1200 kg/da kuru herba verimi ve 150-600 kg/da kuru yaprak
verimi alınabilir.

İyi kalite bir adaçayında, en az %1.5 oranında uçucu yağ, ve
uçucu yağında yüksek oranda α/β-thujonlar (>%50) ve
düşük oranda kafur (<%20) olması istenir
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YABANİ ADAÇAYI ÜRETİMİ

Salvia fructicosa Salvia tomentosa

Türkiye florasında yayılış gösteren 100’e yakın adaçayı
türünden bazıları doğadan yabani olarak toplanarak ticarete
sunulmaktadır. Bu türler arasında en önemli iki ihraç ürünü
tür çalba/şalba (Salvia tomentosa) ve Anadolu adaçayı (Salvia
tomentosa)’dır. Bu iki tür dışında ayrıca S. cryptanthai, S.
multicaulis, S. sclarea (misk adaçayı) ve S. aramiensis
türlerinden de ticari olarak faydalanılmaktadır. Anadolu
adaçayı daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde, çalba ise doğu
ve güney doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yabani olarak
toplanmaktadır. Toplanan adaçayları gölgede kurtulduktan
sonra harmanlanarak sapları ayıklanmakta ve kuru yaprak
olarak iç ve dış pazarlara sunulmaktadır. Türkiye dünyanın en
önemli doğadan toplama adaçayı ihraç eden ülkelerden
birisidir. Özellikle Türk adaçaylarının kalitesinin yüksek,
yabani hayvan kılı bulaşıklık oranın çok düşük olması
nedeniyle dünyada büyük talep görmektedir. Tıbbi adaçayı
gibi yerli adaçayı türlerinin de kültüre alınması
gerekmektedir. Örneğin İzmir koşullarında yapılan bir
araştırmada, kültür altında Anadolu adaçayı (S.
fructicosa)’ndan ortalama 500 kg/da kuru yaprak verimi ve
%1.0-3.5 arasında uçucu yağ elde edilmiştir.

YAYLA & DAĞ ÇAYI
Salvia türleri ile aynı familyada (Lamiaceae) yer alan Sideritis türleri
Anadolu’da “Dağ çayı” ve “Yayla çayı” olarak bilinmektedir. Türkiye'de
florasında yayılış gösteren 45 türün (52 takson) 30'u endemiktir. Bazı
Siderits türleri (S. perfoliata, S. psidica, S. congesta, S. arguta, S. stricta, S.
lyciae ve S. libanotica gibi) herbal çay, baharat ve tıbbi amaçlı kullanımı
yaygındır. Sideritis türleri tıbbi olarak idrar söktürücü, sindirimi
kolaylaştırıcı, kas gevşetici, iltihap sökücü ve soğuk algınlığını tedavi edici
olarak kullanılır. Ülkemizde Sideritis türleri birkaç yıl öncesine kadar
yalnızca doğadan toplanarak elde edilirken, son yıllarda Antalya’nın
Gazipaşa ve Kaş ilçelerinde bazı türlerinin kültürüne başlanmıştır:
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Isparta gülü (Yağ gülü)

Yağ gülü (Rosa damascena)

Yağ gülü (Rosa damascena), Rosaceae familyasındaki diğer 200 gül türü
arasında parfüm ve kozmetik endüstrisi için uçucu yağından faydalanılan en
önemli kokulu gül türüdür. Yağ gülü, dünyada en fazla Bulgaristan, Türkiye,
İran, Hindistan ve Fas’ta kültürü yapılmaktadır. Türkiye’de Göller yöresinde
Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon illerinde toplam 3.3 bin ha yağ gülü
plantasyonu bulunmaktadır. Yağ gülü üretim alanlarının %80’ene yakını
Isparta il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu ilde 20 kadar gül yağı
fabrikasında yılda 12 bin ton çiçekten su ve buhar distilasyonu ile gül yağı ve
gül suyu, n-hekzan veya petrol eteri ekstraksiyonu ile gül konkreti ve
konkretten de etil alkol ekstraksiyonu ile gül absolütü elde edilmektedir. Gül
çiçeklerinden damıtılması ile elde edilen gül yağı (Rose otto veya Rose attar)
koku, parfüm ve kozmetik endüstrisinin en değerli hammaddelerinden
birisidir.
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Yağ Gülü Tarımı

Yağ gülü 3 yaşını doldurduktan sonra düzenli olarak her yıl mart ayında belirli bir
yükseklikten budanır. Bu budama çırpma budaması olarak adlandırılır. Amaç, yağ gülü
bitkilerinin her yıl aşırı uzamasını engelleyerek, toprak seviyesinden itibaren ortalama 75
cm’lik bir toplam tablası oluşturmaktır. Yağ gülleri dördüncü yıldan itibaren tam verim
performansına ulaşır, ancak 8-12 yıldan itibaren yaşlanmaya başlarlar. Bu nedenle
yalanmayı geciktirmek, çiçek verimi ve kalitesini artırmak için en geç 10 yılda bir güz
mevsiminde bitkiler toprak seviyesinden budanırlar. Bu budama da gençleştirme budaması
olarak adlandırılır. Göller yöresinde düşen yıllık 600 mm yağış çoğunlukla yağ güllerinin
ekonomik bir verim almasına yetecek düzeydedir. Ancak yağ gülünde özellikle damlama
sulama yapıldığında çiçek verimi iki kat artmaktadır. Göller yöresinde güzün taban gübre
olarak diamonyum fosfat gübresinden 15 kg/da ve erken baharda ise üst gübre olarak
amonyum sülfat gübresinden 20 kg/da atılmaktadır. Yağ gülü yetiştiriciliğinde çok sayıda
hastalık ve zararlı etmeni bulunmasına rağmen ekonomik öneme sahip olanlar gül pası ve
gül küllemesi ile gül koşnili, yaprak biti, hortumlu böcek, filiz arısı, filiz burgusu, makas
böceği ve kırmızı örümcektir. Dünya pazarlarında gül yağında ilaç (pestisit) kalıntısı
istenmediğinden, hastalık ve zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine mekanik,
kültürel ve biyolojik yöntemlerin geçerli olduğu Biyolojik Entegre Mücadele esas alınmalıdır.
Mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlayan ve haziran ayının sonuna kadar devam eden
yaklaşık iki aylık çiçeklenme sezonunda, gül çiçekleri sabahın çok erken saatlerinde elle tek
tek, yumurtalığın altından kırılarak toplanır. Bir işçi, bir saatte ortalama 5 kg kadar çiçek
toplayabilir. Her 100 m rakım artışında, çiçeklenme 2-3 gün kadar gecikir.

Yağ gülü; çok yıllık, uzun ömürlü, yarı çalı formunda dikenli bir gül
türüdür. Dünyanın en kaliteli yağ güllerinin yetiştirildiği Isparta
yöresinin iklim verileri bir bakıma yağ gülünün ideal iklim
isteklerini yansıtır. İki farklı gül türünün melezi (Rosa gallica ve
Rosa phoenica) olduğundan çok az meyve ve tohum oluşturur. Bu
nedenle vejetatif olarak yıllık sürgün çeliklerinin köklendirilmesi
yoluyla elde edilen tüplü fidanların tarlaya dikilmesi yöntemi veya
geleneksel olarak yüzyıllardır uygulanan kesme ve yatırma
yöntemi ile plantasyonlar tesis edilir. Genelde Bulgaristan’da fidan
dikimi yöntemiyle (2.8 m sıra arası ve 1 m sıra üzeri olacak şekilde
güz veya erken ilkbahar döneminde bahçeye veya tarlaya dikilir),
Türkiye’de ise kesme ve yatırma yöntemiyle yağ gülü tarlaları veya
bahçeleri tesis edilmektedir. Kesme ve yatırma yöntemi, güz
mevsiminde toprak yüzeyinde biçilen gençleştirme artığı çalılar
3’er m aralılarla birbirine paralel olarak uzanan ve 40x50 cm
boyutlarında açılan hendeklere uç uça yatırılır ve üzeri toprakla
örtüldükten sonra bastırılır. Bahar döneminde sürmeye başlayan
filizler hızla boy vererek ikinci yıldan itibaren çiçeklenmeye başlar.
Yağ gülü yılın sadece mayıs ve haziran aylarında çiçeklenir. Bu
nedenle bu aylar aynı zamanda çiçek toplama ve damıtma
sezonudur.
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Yağ Gülünün Damıtılması ve Ekstraksiyonu

Taze gül çiçekleri 3 tonluk damıtma kazanlarına 500 kg kadar basılır ve
üzerine 1.5 ton kadar su konur. Buhar kazanında üretilen sıcak su buharı
damıtma kazanının altındaki serpentin borulardan geçirilir ve suyun
kaynaması sağlanır. Damıtma işlemi yaklaşık 1.5 saat kadar 100 oC’de ve
1.5 bar buhar basıncında devam eder. Kaynamayla birlikte çiçek
petallerinden ayrılan uçucu yağlar, kondensere doğru sürüklenerek
orada yaklaşık 35 oC’de yoğunlaşır. Yağlı su, kondenserin hemen altında
yer alan 500 litre hacimli distilat tankına akıtılır ve oradan da florentin
kabına aktarılır. Florentin kabının cam fanusunda açık yeşil renkte gül
yağı toplanmaya başlar. Bu şekilde ilk distilasyon sonucu elde edilen
yağa ‘birinci yağ’ veya ‘çiçek yağı’ adı verilir. Florentin kabında birinci
yağın altında kalan yağaltı suyu, 3000 litre hacimli paslanmaz çelikten
yapılmış kohobasyon (veronik) kazanında yeniden damıtılır. Bu şekilde
ikinci distilasyondan elde edilen yağa ‘ikinci yağ’ veya ‘su yağı’ adı
verilir. Birinci ve ikinci distilasyon yağları belirli oranlarda (genelde %25
birinci yağ + %75 ikinci yağ) paçal edilerek karıştırılır, güneşte bir süre
dinlendirildikten sonra süzülür ve ‘gül yağı’ olarak pazarlanır. Gülsuyu,
gül yağının ikinci distilasyonu sonunda florentin kabında gül yağının
altında toplanan aromatik sudur.

Gül konkreti (katı gül yağı); taze olarak toplandıktan sonra bir
süre gölgede bekletilerek dinlendirilmiş gül çiçeklerinin
ekstraktörlerde n-hekzan ile tüketilerek elde edilir. Konkret
ekstraktörüne çiçek miktarının 3 katı kadar n-hekzan
doldurulur ve belirli aralıklarla aynı çiçekler iki veya üç defa
(ilki 30, ikincisi 25 ve üçüncüsü 15 dakika devam eder) taze
n-hekzan ile yıkanır. Her bir ekstraksyondan gelen n-hekzanlı
ekstraktlar yağlı solvent tankına pompalanır. Daha sonra
evaporatör tankında vakum altında n-hekzanın tamamı
uçurulur. Geride “konkret” adı verilen yarı katı, renkli ve
kokulu bir ekstre kalır. Konkret, absolüt üretmek için
kullanılan ara bir hammaddedir. Konkret, yüksek saflıkta ve
kalitede etil alkol ile defalarca yıkanır. Her bir yıkamadan
gelen etil alkol ekstreleri bir tankta toplanır ve orada eksi 20
oC gibi düşük bir sıcaklıkta tutulur. Parafin gibi mumsu
maddeler çökerken, koku ve bazı renk maddeleri etil alkole
geçer. Etil alkol vakum altında uçurulur ve geride “absolüt”
kalır. Renkli olarak elde edilen absolüt, moleküler
distilasyona sokularak renksiz hale getirilebilir.
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Lavanta

Lavanta (Lavandula intermedia

Lavanta (Lavandula sp.), Lamiaceae familyasından çok değerli bir uçucu yağ bitkisidir. Son yıllarda
Türkiye’de giderek yaygınlaşan lavantanın üretim alanları 7000 dekara ulaşmıştır. Türkiye’de lavanta tarımı
en fazla Isparta ilinde yapılmaktadır. Bu ilin Keçiborlu ilçesinde (Kuyucak başta olmak üzere Kuşçular,
Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde) yaklaşık 4000 da alanda lavandin (Lavandula intermedia var.
Super) yetiştirilmektedir. Lavander çeşitleri tohumlarından elde edilen fidelerle çoğaltılabilirken, lavandin
çeşitleri genetik kısır olduklarından sadece çelikleriyle vejetatif olarak çoğaltılabilmektedir. Isparta’da
yetiştirilen Super lavandin çeşidinden 750 kg/da taze (saplı) ve 150 kg/da kuru (sapsız) çiçek verimi
alınmaktadır. 5 kg saplı taze lavandin demeti kurutulduğunda 1 kg kadar sapsız kuru lavanta çiçeği
üretilmektedir. 1 kg lavandin yağı 60-70 kg yaş saplı lavantanın buhar distilasyonu ile damıtılmasıyla elde
edilmektedir. Elde edilen lavandin yağında %34-42 linalool ve %20-42 linalil asetat ve %4-20 kamfor (kafur)
bulunmaktadır.
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Lavanta (Lavandula spp.), Lamiaceae familyasından çok
değerli bir uçucu yağ bitkisidir. Çoğu Akdeniz orijinli olan
39 kadar lavanta türü (Lavandula sp.) bulunmaktadır.
Dünyada ticari değeri yüksek olan üç önemli lavanta türü
vardır: Lavender (Lavandula angustifolia), Lavandin
(Lavandula intermedia) ve Spike lavander (Lavandula
spica). Türkiye florasında lavanta türlerinden sadece
Karabaş lavanta olarak adlandırılan bir tür (L. stoechas
ssp. cariensis ve L. stoechas ssp. cariensis) doğal olarak
yetişmektedir. Cariensis alt türü Batı kıyı illerinde,
Stoechas alt türü ise Çukurova ve Hatay yörelerinde
yayılış göstermektedir.

Ticari lavanta türleri

Lavandin (Lavandula intermedia)

Lavander (Lavandula angustifolia)

Taze biçilmiş lavanta çiçeklerinde uçucu yağ oranı %0.5-
1.5 arasında değişir. Lavander uçucu yağında linalil
asetat, lavandin ve Spike lavander uçucu yağlarında ise
linalool daha yüksek oranlarda bulunur. Lavander uçucu
yağları, lavandin uçucu yağlarına göre daha düşük kâfur
içeriğine sahip olduklarından kaliteleri daha yüksektir
(kâfur – camphor oranı %0.5’in altında olan lavanta
yağları yüksek kalitede kabul edilir). Melez (hybrida)
lavanta olarak da adlandırılan lavandin ise lavendere
göre daha yüksek uçucu yağ verimine sahiptir. Karabaş
lavantadan %0.5-0.8 arasında elde edilen uçucu yağ
kâfur (%20-30) bakımından zengindir.

Tarla ve fabrikasyon verimleri:
Tür: lavandin (Lavandula x intermedia var. Super)
Taze saplı çiçek verimi = 750 kg/da
Kuru çiçek verimi:  150 kg/da
Uçucu yağ oranı : %1.5 (taze) ve %7.5 (kuru)
Linalool: %34-42
Linalil asetat: %20-42
Kafur: %4-20
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Lavanta  Tarımı

Lavanta fidanları dikiminden önce tarla
pullukla derince sürülür ve daha sonra
diskaro, rotavatör veya tırmık ile kesekler
kırılarak iyice tesviye edilir. Dikim zamanı
kışı ılık geçen kıyı bölgelerimize güz
mevsiminde, kışı sert ve uzun geçen iç
bölgelerimizde ise bahar yapılabilir.
Lavander çeşitlerinde dikim sıklığı 140*35
cm sıra arası ve sıra üzeri mesafedir (dekar
başına 2200 adet lavanta fidanı dikilir).
Daha geniş habitus oluşturan lavandin
çeşitleri ise lavander çeşitlerine göre daha
seyrek (Isparta yöresinde 300x150 x cm)
dikim yapılmaktadır. Dikilen lavanta
fidanlarına mutlaka can suyu verilmelidir.
Lavanta ikinci yıldan itibaren çiçeklenmeye
başlar ve her yıl Temmuz-Ağustos aylarında
tam çiçeklenme devresinde çiçek başakları
orak, testere veya motorlu testere ile biçilir.
Lavanta çiçekleri saplı başaklar halinde
biçilerek hasat edilirler. Biçim işlemi Fransa
ve Bulgaristan’da biçim makineleri ile,
Türkiye’de orak veya budama motoru ile
yapılmaktadır. Lavantanın 20-35 cm kadar
olan saplı çiçek başakları biçildikten sonra
kurutulmak üzere gölge bir yere serilir veya
demetler haline getirilip asılır.
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Türkiye, Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz sahil kuşağı boyunca
doğal defne (Laurus nobilis) plantasyonlarından toplanan
defne yaprağı ile dünya üretiminin yaklaşık %90’ını
karşılamaktadır. Türkiye’nin yıllık defne yaprağı üretimi 20 bin
tondan fazladır. Çok değerli bir baharat, kozmetik ve ilaç
hammaddesi olan Türk defne yaprakları, koku ve tat olarak
dünyada birinci kalite kabul görmektedir. Türk defne
yapraklarında uçucu yağ oranı %1.0-2.5 arasında olup bu
yağın en önemli bileşeni 1,8-sineol (%40-50)’dür. Ayrıca 5 kg
defne meyvesinin sıkılmasıyla 1 kg defne sabit yağı elde
edilmektedir Bu yağdan Hatay ve Muğla yörelerinde “garlı
sabun” üretilmektedir. Çok yıllık, ağaç formunda ve çift evcikli
bir bitki olan defnenin hasat zamanı Temmuz-Ekim aylarını
kapsayan 4 aylık dönemdir. Bu dönemde defne ağaçlarının
yapraklı dalları ve sürgünleri budanarak kesilir. Sürgün ve
dallardan koparılan veya sıyrılan yapraklar gölgede kurutulur.
Saplı yaş üründe kuru yaprak oranı %35-40 arasında değişir.

Defne

Defne (Laurus nobilis)

Biberiye

Biberiye (Rosmarinus officinalis), Lamiaceae familyasından
değerli bir uçucu yağ ve baharat bitkisidir. Yarı çalı
formunda çok yıllık bir bitki olan biberiyenin Akdeniz
ülkelerinde sadece R. officinalis türü doğal olarak yetişir ve
kültürü yapılır. Biberiye yapraklarında %0.3-2.3 arasında
uçucu yağ bulunur ve en önemli bileşenleri borneol, 1,8-
sineol ve camphor’dur. Karnosik ve rosmarinik asit gibi
antioksidan aktivitesi yüksek olan fenolikleri içerir. Bu
nedenle antioksidan etkisi çok güçlüdür. Biberiye,
çiçeklenme ile birlikte dal ve yaprak şeklinde biçilir,
kurtulur ve yaprakları saplarından ayrılır. Kültür
koşullarında yetiştirilen biberiyenin kuru yaprak verimi 500
kg/da’ın ve yaprak oranı %20’nin üzerindedir. Türkiye’de
biberiye park ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilmekle
birlikte, ticari üretimi daha çok Adana, Mersin ve Hatay gibi
illerin Akdeniz’e bakan dağ yamaçlarında kendiliğinden
yetişen bitkiler biçilerek yapılmaktadır.

Biberiye (Rosmarinus officinalis)
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Nane (Mentha sp.), Lamiaceae familyasından değerli bir
uçucu yağ ve baharat bitkisidir. Dünyada kültürü yapılan en
önemli üç nane türü:
•İngiliz nanesi (Peppermint): Mentha piperita
•Bahçe nanesi (Spearmint): Mentha spicata
•Japon nanesi (Corn mint): Mentha arvensis

İngiliz nanesi (Mentha piperita)

Nane

Japon nanesi (Mentha arvensis)

Bahçe nanesi (Mentha spicata)

Çok yıllık bir bitki olan nane tohumla, sürgünleriyle, stolon
ve rizomlarıyla üretilebilir. Nane, özellikle fazla yağış alan
ılıman iklimlere çok iyi adapte olmuştur. Uzun günlerde (14-
16 saat/gün) ve ılık gecelerde uçucu yağ sentezi ve
mentofuron oranı artar, düşük gece sıcaklıklarında
mentonun bir kısmı mentole dönüşür. Kısa gün koşulları ve
yüksek sıcaklıkların hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen
naneler daha düşük mentol ve daha yüksek menton içerir.
Nane, çiçeklenme başlangıcında veya en geç %50 çiçeklenme
devresinde toprak seviyesinden ortalama 5-10 cm yukardan
biçilerek hasat edilir. Biçim zamanı geciktikçe mentol oranı
artar, menton oranı azalır. Biçilen ürün gölgede veya özel
kurutma tesislerinde kurutulur, sap ve yaprakları
birbirinden ayrılır ve yaprak olarak pazarlanır.

Fesleğen 

Fesleğen (Ocimum basilicum), Lamiaceae familyasından
değerli bir uçucu yağ ve baharat bitkisidir. Türkiye
florasında doğal olarak bulunmayan fesleğenin iki
türünün (O. basilicum ve O. minimum) kültürü
yapılmaktadır. O. basilicum “reyhan”, O. minimum ise
“fesleğen” olarak adlandırılmakla birlikte, yaygın olarak
her iki türe de fesleğen denilmektedir. Yapraklarından ve
çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile %0.05-1
arasında uçucu yağ elde edilir. Fesleğen uçucu yağının en
önemli ana bileşenleri linalool, metil kavikol, öjenol ve 1,8-
sineoldür. Metil sinnamat bakımından zengin
fesleğenlerin parfüm değeri, kasmfor (kafur) bakımından
zengin fesleğenlerin ise böcek kovucu etkisi güçlüdür.

Malatya Arapgir’de mor fesleğen tarlaları

Yukarıda adı geçen her üç tür de nane yağı üretiminde
kullanılırsa da en iyi kalite nane yağı İngiliz ve Japon
nanelerinden elde edilir. İngiliz nanesinin (M. piperita) kuru
yapraklarında %1.5-3.5 arasında uçucu yağ bulunur ve bu
yağın %45-70’i mentol’dür. Mentol oranı Japon nanesi (M.
arvenis var. piperascens) yağında daha fazladır. Bahçe
nanesi (M. spicata) uçucu yağının ana bileşeni diğer nane
türlerinden farklı olarak karvon’dur. Türkiye florasında
nanenin 7 türüne (M. pulegium, M. arvensis, M. aquatica, M.
piperita, M. longifolia, M. suaveolens, M. spicata) ait 12
takson yayılış göstermektedir. Türkiye’de yaygın olarak
karvon bakımından zengin (%40-80) türlerin (M. spicata)
kültürü yapılmakta ve bunlar daha çok baharat olarak
değerlendirilmektedir. Türkiye’de en fazla nane üretimi
Gaziantep ve Adana illerinde yapılmaktadır.

Tek yıllık ve otsu yapıda olan fesleğen bitkisi direkt
tohumlarının tarlaya ekilmesi veya tohumlarından elde
edilen fidelerin tarlaya dikilmesi ile üretimi yapılır.
Fesleğenin toprak üstü organlarının hem taze hem de
kurutulmuş olarak baharat değeri çok yüksektir. Fesleğen,
diğer aromatik bitkilerin çoğunda olduğu gibi çiçeklenme
başında veya en geç çiçeklenme ortasında biçilerek hasat
edilir. Biçimi geciktiğinde odunlaşmaya başlayan gövdede
uçucu yağ verimi hızla düşer. Erken biçimlerde metil
kavikol oranı, geç yapılan biçimlerde ise linalool oranı
artar. Uygun bakım koşullarda fesleğen yılda en az iki defa
biçilir. Biçilen ürün temiz bir zemin üzerine veya tel raflar
üzerine serilerek gölgede kurutulur.
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Papatya, Compositea familyasından değerli bir tıbbi ve aromatik bitkidir.
Dünyada ticari değeri yüksek olan en önemli üç papatya türü Alman papatyası
(Matricaria chamomilla), Romen papatyası (Chamaemelum nobile, syn.
Anthemis nobilis) ve Fas papatyası (Ormenis multicaulis)’dır. Ticari değeri en
yüksek olan Alman papatyası, Avrupa orijinlidir ve hemen her Avrupa ülkesinde
doğal olarak yetişir ve bazılarında kültürü yapılır. Papatyanın ticari olarak
değerli olan kısmı çiçekleridir (Flores Chamomillae).

Hakiki (tıbbi) papatyayı diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, çiçek tablasının
kömeçli olması ve ortasından kesildiğinde bir boşluk görünmesidir. Kuru Alman
papatya çiçekleri su buharı yöntemiyle damıtılır ise %0.5-2.0 arasında uçucu yağ
verimi elde edilmektedir. Alman papatyası çiçeklerinden elde edilen uçucu yağda
azulen (%1-15, ortalama %6) bulunduğu için rengi mavidir. Azulen miktarı
arttıkça yağın kalitesi de artar.

Alman papatyası tek yıllık ve otsu yapıda olup 15-60 cm kadar boylanmaktadır.
Papatya tohumları çok küçük olduğundan direkt tarlaya tohum ekimi yapılmaz.
Bunun yerine, tohumlar önce fidelikte yastıklara ekilir ve elde edilen fideler 30 x
30 cm sıklıkta tarlaya şaşırtılır. Papatyanın hasat zamanı, çiçeklerin tam olarak
açıldığı zamandır. 10-15 gün arayla 4-5 defa hasat yapılabilir. 3. ve 4. flaşlarda
çiçek verimi en fazladır. Normal bakım koşullarında 500-1000 kg/da taze çiçek
ve 100-200 kg/da kuru çiçek verimi alınır.

Taze toplanmış çiçekler %60-85 arasında nem içerir. Bu nedenle kurutma işlemi
yapılır. Çiçekler temiz bir zemin üzerine veya tel raflara ince bir tabaka şeklinde
serilir. Gölgede kurutma yapılır ve gün aşırı birkaç defa yığın karıştırılır. Papatya
çiçekleri kurutma fırınlarında da (en fazla 40 oC’de) kurutulabilir. 5 kg taze
papatya çiçeği kurutulduğunda 1 kg gelir.

Papatya

Oğul otu (Melissa officinalis), Lamiaceae familyasından değerli bir uçucu
yağ bitkisidir. Akdeniz florasının doğal bitkilerinden olup, Türkiye’de
özellikle Kuzey ve Batı Anadolu'da yaygın olarak toplanmaktadır. Melissa
officinalis türünün üç alt türü (ssp.) vadır: officinalis, inodora ve altissima.
Bu üç alt türden M. officinalis ssp. officinalis kendine özgü limon kokusu
ile en fazla kullanılanıdır.

Oğul otunun ticari olarak değerli olan kısmı yapraklarıdır (Folia Melissae).
Kurutulmuş oğul otu yaprakları damıtıldığında %0.1-0.4 arasında uçucu
yağ elde edilir. Melissa uçucu yağının en önemli bileşenleri neral
(sitral)’dir. Çok yıllık bir bitki olan oğul otu hem generatif (tohumdan fide)
hem de vejetatif (çelikten fidan) olarak üretilir. Oğul otu
plantasyonlarından uzun yıllar yararlanılır (ortalama ekonomik ömrü 3-4
yıldır). Yıllık yağış miktarı 500 mm’nin üzerinde ve yağışın mevsimlere
dağılışı düzenli olduğu bölgelerde oğul otu yılda en az iki defa biçilir. Oğul
otu plantasyonlarından ikinci yıldan itibaren sulama ve gübreleme ile
biçim sayısına bağlı olarak dekar başına 1-3 ton arasında yaş herba verimi
ve 100-500 kg arasında kuru yaprak verimi elde edilebilmektedir.

Oğul otu bitkileri Haziran ayında, en geç Temmuz ayı başında çiçeklenir.
En uygun biçim zamanı çiçeklenme başındaki devredir. Biçim, toprak
seviyesinin yaklaşık 10 cm üzerinden ve öğlenden önce yapılır. Biçilen
ürün tel raflar üzerinde gölgede kurutulur. Eğer yapay koşullarda fırında
kurutma yapılacak ise kurutma sıcaklığı 40 oC'yi aşmamalıdır.
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Kırmızı biber

Kırmızıbiber, Capsicum cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin
tekniğine uygun olarak kurutulup, sapları alındıktan sonra öğütülmüş halini, pul
kırmızıbiber; tam olgunlaşmamış meyvelerin kurutulup, sapları alındıktan sonra
yarı öğütülerek pul haline getirilmiş, belirli oranlarda bitkisel sıvı yağ (%8 kadar)
ve tuz (en fazla %9) karıştırılarak elde edilmiş ürünü ifade eder. Güney Amerika
kökenli olan kırmızıbiberin paprika (Capsicum annum), Şili biberi (C. frutescens)
ve Cayenne biberi (C. frutescens) olarak üç önemli botanik grubu vardır.
Türkiye’de üretilen kırmızıbiber paprika grubunda yer alır; tüm, pul ve öğütülmüş
(toz) biber olarak kullanılır. Kırmızıbiberin kırmızılığını bir karotenoit olan
kapsantin ve acılığını bir alkaloit olan kapsaisin verir. Tek yıllık ve otsu yapıda bir
bitki olan kırmızı biber tohumlarından elde edilen fidelerin bahar mevsiminde
tarlaya dikilmesiyle üretimi yapılır. Dikimden 4 ay sonra meyveleri olgunlaşmaya,
olgunlaştıkça kırmızı renklilik ve acılık artmaya başlar. Türkiye’de isot için kırmızı
biber üretim merkezi başta Urfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu illeridir.

Kapari (Capparis sp.), Capparaceae familyasından değerli bir ilaç ve çeşni
bitkisidir. Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu başta
olmak üzere, Orta Anadolu’da, Geçit Bölgelerinde ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde doğal olarak yetişmektedir. Türkiye’de “gebere” olarak da
tanınan kaparinin ekonomik olarak değerlendirilen iki önemli türü
vardır: Boylu kapari (Capparis spinosa)ve Bodur kapari (Capparis
ovata). Çok yıllık bir bitki olan kapari derin kök sistemi ile iyi bir erozyon
bitkisidir. Kaparinin olgun meyvelerinden çıkartılan tohumlar katlamaya
alındıktan sonra çimlendirilerek fideye dönüştürülür ve bu fideler 3x3 m
sıklıkta tarlaya dikilir. Bir kapari plantasyonundan iyi bakım
koşullarında en az 25 yıl faydalanılır. Kaparinin ticari olarak en değerli
kısımları tomurcuklarıdır. Kapari plantasyonlarında tesis yılından
itibaren en yüksek tomurcuk verimine 4. yıldan itibaren ulaşılır. Mayıs-
Eylül ayları arasında birkaç haftada bir bezelye iriliğindeki tomurcuklar
elle teke tek toplanır. Eğer 3x3 m aralıklı dikim yapılarak 1 da alanda
yaklaşık 110 bitki yetiştirilmiş ise bir yılda ortalama 500 kg kadar
tomurcuk toplanır. Bezelye iriliğinde toplandıktan sonra salamuraya
yatırılan tomurcuklar (acılık veren glukokapparin maddesi kaybolur)
turşu, salata, reçel, pizza üstü, balık ve av etleri yanında garnitür olarak
yenir. Son yıllarda tıbbi olarak (örneğin Multipl Skleroz - MS hastalığının
tedavisinde) kapari tomurcuğu önerilmektedir. Türkiye’de yabani olarak
yetişen kapari bitkilerinden tomurcuklar toplandığı gibi, Denizli ve
Burdur gibi bazı illerde kültürü de yapılmaktadır.
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Ekinezya

Papatyagiller (Compositeae) familyasına ait olan ekinezyanın (Echinecea)
orijini Kuzey Amerika olmakla birlikte günümüzde dünyada özellikle 9
türünden 3’ünün (Echinecea angustifolia, E. pallida ve E. purpurea) yaygın
olarak kültürü yapılmaktadır. Dünyada gingko, ginseng ve kantaron ile
birlikte en çok satılan bitkisel ilaçlar arasındadır. Özellikle güçlü antiviral ve
antioksidan etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeniyle üşütme,
grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de ekinezyanın yaygın olarak E. purpurea (mor koni çiçeği) türünün
kültürü yapılmakta, bu türün kök, yaprak ve çiçek organlarında etken
maddeler olarak kafeik asit türevleri (kikorik asit, kaftarik asit, klorogenik
asit, tartarik asit), alkilamitler (izobutilamitler), polisakkaritlerin, flavonoitler
ve uçucu yağ bulunmaktadır. Ekinezya tohumlarından elde edilen fideler
bahar aylarında dikilerek plantasyonları kurulur ve damlama boruları ile
sulanır. Her yıl en az iki defa çiçeklenme deresinde toprak seviyesinin
üzerinden biçilir. Biçilen ürünler gölgede kurutulur, çiçekler ve yapraklar
saplarından ayrılır. Genel olarak dekar başına 250 kg kuru çiçek ve 500 kg
kadar kuru yaprak verimi elde edilir. Dördüncü yıl sonunda tarla sürülür ve
kökler çıkartılarak kuru kökleri ayrıca değerlendirilir. Ülkemizde şimdilik 100
da alanda tarımı yapılan ekinezyanın yakın bir gelecekte çok daha geniş
alanlarda üretileceği düşünülmektedir.

Niğde’nin Klan kasabasında bir ekinezya tarlası 
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Kinoa 

Kinoa (Chenopodium quinoa) kazayağıgiller
(Chenopodiaceae) familyasından tek yıllık otsu bir bitki olup,
Güney Amerika kökenli olmakla birlikte dünyanın hemen her
kıstasında üretimi giderek yaygınlaşan bir üründür. Aztek ve
İnkaların başlıca besin maddesini oluşturmuş ve ‘tahıl ana’
olarak isimlendirilmiştir. Toprak özellikleri kötü kıraç tarım
alanlarının değerlendirilmesine uygun bir bitkidir; üstelik
kurağa ve tuzluluğa da oldukça dirençlidir. Ülkemizde kinoa
tarımı henüz yenidir ve 2010 yılından itibaren yetiştirilmeye
başlamasına rağmen ekim alanları 20 bin dekara ulaşmıştır.
Erken ilkbaharda ekimi yapılan kinoa 4 ay sonra olgunlaşarak
biçerdöverle hasat edilebilmektedir. Türkiye’de kinoanın
tohum verimi ortalama 250 kg/da’dır. Kinoa tohumları
işlendikten sonra bulgur ve pirinç gibi gıda sektöründe çok
farklı şekillerde tüketilmektedir. Kinoanın en önemli
özelliklerinden birisi de karabuğday gibi gluten içermemesi
nedeniyle çölyak hastaları kinoayı rahatlıkla tüketebilmesidir.
Ekinezya ve karabuğday gibi Türk çiftçisinin henüz yeni
tanıştığı, ancak gelecek vaat eden bitkilerden birisidir. *

Karabuğday

Dünyada en çok yetiştirilen karabuğday türleri yaygın karabuğday
(Fagopyrum esculentum) ve Tatar karabuğdayı (Fagopyrum
tataricum)’dır. Yaygın karabuğday, Tatar karabuğdayına göre daha
iri taneli ve kabuğunun daha kolay soyulması ve üstelik daha
lezzetli bir tadı olduğundan daha çok tercih edilen bir türdür.
Karabuğday ülkemizde son yıllarda giderek önem kazanmaktadır.
Sözleşmeli olarak karabuğday üreten üreticilere alternatif ürün
olarak iyi bir gelir sağlamaktadır. Genel olarak erken bahar
aylarında dekar başına 5 kg tohum atılarak 2-3 cm derinlikte ekimi
yapılır ve 3-3.5 ay sonra olgunlaşan tohumları biçer döver ile hasat
edilir. Kuru koşullarda ortalama 75-150 kg/da ve sulu koşullarda
bunun iki katı verim vermektedir. Karabuğday tanelerinde %10-
12.5 oranında protein bulunur. Karabuğday proteinleri albumin ve
globulin bakımından zengin iken glutelin ve prolamin içeriği
bakımından fakirdir. Bu nedenle karabuğday unu ya da kırması ile
hazırlanan hamurlarda öz (gluten) teşekkülü oluşmaz. Bu nedenle
karabuğday genellikle çölyak hastalarının diyetinde yer alan temel
bir gıda hammaddesidir. Karabuğdayın içerdiği antioksidan
özelliğe sahip fenolik maddeler sayesinde katıldığı gıdaları
oksidasyona karşı korumaktadır.
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SalepSafran
Safran (Crocus sativus), Iridaceae familyasından önemli bir boya,
ilaç ve baharat bitkisidir. Anavatanı, Anadolu başta olmak üzere
Doğu Akdeniz ile Orta Asya arasında kalan bölgelerdir. Iran, 90
bin ha dikim alanı ve 300 ton üretimi ile dünyanın safran
üretiminin %95’ten fazlasını gerçekleştirir. İran, 2016 yılında 47
farklı ülkeye 172 ton safran (247 milyon $) ihraç etmiştir.
Türkiye’de sadece Safranbolu’da 11 köyde 40 üretici tarafından
40 dekarlık bir alanda safran yetiştiriciliği yapılmaktadır. Safran
stigmasının (tepeciğinin) aktif bileşenlerinden karotenler (%10,
özellikle krosin %2) safranın boyama özelliğini, pikrokrosin ve
safranal (%4) acılığını, uçucu yağlar (%0.4-1.5, özellikle sineol)
ise aromasını verir. Safranın boyama gücü çok yüksek olup 0.1
gram safran 10 litre suyun rengini sarıya çevirir. Safran soğanları
yaz mevsiminde dikilir, güz mevsiminde (15 Ekim-20 Kasım)
açan çiçekleri toplanır. Kuru stigma verimi dekar başına
ortalama 0.4-0.8 kg olup, 80 bin-120 bin adet safran çiçeğinden 1
kg kuru safran tepeciği elde edilir. Safranın ekonomik ömrü
Safranbolu’da3 yıl iken, İran’da 7 yıla kadar çıkmaktadır .

Safran (Crucus sativus)

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA

Salep; Orchis, Ophyris, Serapias, Platanthera, Dactylorhiza gibi
salepgiller (Orchidaceae) cinslerine ait türlerin yumrularına verilen
isimdir. Ülkemiz florasında, bu familyadan 24 değişik cinse ait 187
takson yayılış göstermektedir. Onlarca salep türünün yumruları
toplanarak toz salep üretilmektedir. Salep orkidelerinin en yaygın
bulunduğu bölgeler; Kuzey Anadolu (Kastamonu, Sinop), Güney
Anadolu (Muğla, Antalya, Silifke), Güneydoğu Anadolu, (Maraş,
Antep, Hatay) ve Doğu Anadolu (Elazığ, Van, Muş, Bitlis)’dur.
Ülkemizde yaygın olarak salep yumruları toplanıp yıkandıktan
sonra kaynatılır, ipe dizilir, kurutulur ve öğütülür. Salep tozu
dondurma, yoğurt ve içecek olarak değerlendirilir. Salep tohumları
Rhizoctonia gibi mikorizalar ile birkaç yıl süren simbiyotik yaşamın
ardından çimlenir ve sürer. Ayrıca yumrularının sökülecek
büyüklüğe gelmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Üstelik diğer
birçok soğanlı ve yumrulu bitkinin aksine salep bitkileri her yıl
sadece bir veya birkaç yeni yumru üretir. Bu nedenle yoğun olarak
doğadan söküldüklerinde nesillerini sürdürmeleri oldukça zor ve
zaman alıcıdır. Bu nedenle saleplerin yok olmaması için kültür
koşullarında üretilmeleri zorunludur.

1 kg kuru yumru elde etmek
için doğadan sökülmesi gereken
salep sayısı 1000-4350 adet
arasında değişir. Yıllık
tüketimin 20 ila 45 ton
civarında olduğu, bunun içinde
40 ile 90 milyon adet bitkinin
toplandığı tahmin edilmektedir.



Kökboya 
Anadolu boyamacılığında kırmızı rengin elde edilmesinde kullanılan bitkisel
kaynakların başında kökboya (Rubia tinctorum) gelmektedir. Kökboya rizomlarında
bulunan alizarin ve purpurin gibi renk maddeleri koyun yünü gibi hayvansal ve
pamuk elyafı gibi bitkisel lifleri kırmızı ve kırmızının farklı renk tonlarında
boyamaktadır. Taze olarak toplanan kökboya rizomları kururken purpurin boyar
maddesi alizarin boyar maddesine dönüşür. Bu nedenle boyamacılıkta taze rizomlar
yerine kuru rizomlar kullanılarak daha parlak ve canlı kırmızı renkler elde edilir.
Mordanlarla veya mordansız olarak lifleri boyayabilen kökboya, geleneksel el
tezgahlarında dokunan kilimler ve halılara büyük değer kazandırmaktadır.
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 Baklagil (Leguminosae familyası) yem bitkileri: Yonca, korunga, fiğ, üçgül, yem

bezelyesi, yem börülcesi, mürdümük, burçak ve diğerleri

 Buğdaygil (Gramineae familyası) yem bitkileri: Bromlar, yumaklar, ayrıklar, çimler,

kelp kuyruğu, tilki kuyruğu, çayır salkım otu, darılar

Hasan BAYDAR SDÜ-ZF-TAB- ISPARTAÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ



Yem bitkileri; hayvan beslenmesinde değerlendirilmek üzere kuru ot, yeşil yem, silaj ve silo yemi
olarak yetiştirilen veya otlatılarak değerlendirilen bitkilerdir. Kısaca, hayvanların beslenmesinde
kullanılan tüm bitkiler yem bitkileri olarak adlandırılır. Yem bitkileri daha çok çiftlik
hayvanlarının kış mevsimindeki yem (kuru ot, silaj ve silo yemi gibi) ihtiyaçlarını, çayır-mera’lar
ise daha çok yaz mevsimindeki yem (yeşil ot gibi) ihtiyaçlarını karşılar.

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ 

Çayırlar, çoğunlukla dik gelişen yüksek boylu bitkilerden oluşan ve genellikle biçilerek
değerlendirilen yem alanlarıdır. Meralar ise çayırlardan farklı olarak çoğunlukla yayılgan, yumak
oluşturan, kök-saplı, sülüklü ve kısa boylu yem bitkilerinden oluşan ve genellikle otlatılarak
değerlendirilen yem alanlarıdır. Çayır ve meralar hem biçilerek hem de otlatılarak değerlendirilir.
Biçildikten sonra elde edilen taze otlar doğrudan çiftlik hayvanlarına yedirilebileceği gibi, kuru ot
veya silaj yemi olarak da değerlendirilebilirler.

Yem bitkileri tarımında daha çok baklagil yem bitkilerinden, suni çayır ve mera tesisinde ise daha
çok buğdaygil yem bitkilerinden faydalanılır. Baklagil bitkilerinin köklerinde, buğdaygil
köklerinde bulunmayan Rhizobium bakterileri tarafından oluşturulan nodoziteler bulunur. Bu
nedene kendilerinden sonra ekilen diğer tarla bitkilerinin verimini yükseltirler. Baklagiller
buğdaygil yem bitkilerine göre daha iyi birer münavebe bitkisidirler. Türkiye’de geleneksel olarak
yetiştirilen 5 önemli yem bitkisi; yonca, fiğ, korunga, üçgül ve burçaktır.

Yem bitkilerinin en çok kullanılan ürünlerinden birisi de silajdır. Silaj, yeşil bitkilerin kıyıldıktan
sonra hava almayacak şekilde sıkıştırılıp 6-7 hafta fermente edilmesiyle elde edilen ekşimsi
yemdir. Bu amaçla en fazla silajlık mısır, sorgum ve sudanotu gibi bitkiler kullanılır. Silaj, özellikle
doğal yem kaynaklarının tükendiği kış mevsiminde çiftlik hayvanları için ucuz ve kaliteli bir
yemdir.
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ÇAYIR MERA

YEM BİTKİLERİ



Yem bitkileri kültüründe baklagiller (Leguminosae) ve buğdaygiller (Gramineae) iki
önemli ürün grubunu oluşturur. Bu iki ürün grubu hem botanik özellikleri hem de kimyasal
özellikleri yönüyle birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Baklagil yem bitkilerinin buğdaygil yem
bitkilerine göre adaptasyon alanları daha dar, iklim ve toprak istekleri daha fazladır.
Toprakta daha az azot, ancak daha fazla fosfor bulunmasını isterler. Buğdaygil yem bitkileri
kadar soğuğa ve kurağa dayanıklı değillerdir; iklim ve toprak istekleri (özellikle nem) daha
fazladır. Bununla birlikte örneğin sarıçiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus), çilek üçgülü
(Trifolium fragiferum) ve yonca (Medicago sativa) gibi baklagil yem bitkileri toprak
tuzluluğuna, korunga (Onobrychis sativa), sarı taşyoncası (Melilotus officinalis) ve tüylü fiğ
(Vicia villosa) gibi baklagil yem bitkileri ise kurağa oldukça dayanıklıdır.

BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ

Buğdaygil yem bitkileri, baklagil yem bitkilerine göre adaptasyon alanları daha geniş, iklim
ve toprak istekleri daha az, soğuğa ve sıcağa, dona ve kurağa daha dayanıklıdırlar. Örneğin
köpekdişi (Cynadon dactylon), yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum), kamışsı yumak
(Festuca arundinacea) ve kılçıksız brom (Bromus inermis) toprak tuzluluğuna, otlak ayrığı
(Agropyron cristatum), koyun yumağı (Festuca ovina) ve domuz ayrığı (Dactylis glomerata)
kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Ancak dünyada buğdaygil yem bitkileri baklagil yem
bitkilerine göre daha az yetiştirilir. Çünkü baklagiller kadar lezzetli ve kaliteli yem
üretmezler. Protein içerikleri daha düşük, buna karşın selüloz ve lignin gibi hazmolabilirliği
daha zor olan madde içerikleri daha yüksektir. Bu nedenle buğdaygil yem bitkileri saf olarak
değil, daha çok baklagil yem bitkileriyle karıştırılarak ekilirler. Dünyada en fazla yetiştirilen
buğdaygil yem bitkileri yemlik mısır, sorgum, sudanotu ve darılardır. Bromlar, yumaklar,
ayrıklar, çimler, kelp kuyruğu, çayır salkım otu gibi değerli buğdaygil yem bitkilerinin de
ekim alanları giderek artmaktadır.
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Hasan BAYDAR SDÜ-ZF-TAB- ISPARTAYONCA (Medicago sativa)



Dünyada 60 kadar yonca türünden kültürü yapılan en
önemlisi Medicago sativa’dır. Yonca, ülkemizin hemen her
bölgesinde yetiştirilir. Çünkü iklim ve toprak yönünden geniş
bir adaptasyon alanı vardır. Yonca tarlasından ekonomik
olarak 7-10 yıl faydalanılır. Yonca, bir yılda çok sayıda biçim
veren ve daha çok kuru otundan faydalanılan bir baklagil
yem bitkisidir (iç bölgelerde 3-5 defa, kıyı bölgelerde 7-10
defa biçilebilir). Bu nedenle yem bitkileri içinde en fazla kuru
ot verimi yoncadan alınır. Yonca otunun protein oranı
yaklaşık %18 olup, bu değer kılçıksız bromda %7, çayır kelp
kuyruğunda %7.5, ak üçgülde %15 ve korungada %17’dir.
Yonca tohumları çok küçük olduğundan temiz, ufalanıp ve
bastırılmış bir tohum yatağına ihtiyaç duyar. Yonca, kıyı
(ılıman) bölgelerde kışlık olarak sonbaharda, diğer
bölgelerde ise yazlık olarak ilkbaharda ekilir. Sulanan
bölgelerde ot üretimi için 18 cm sıra arası ile ekilir ve dekara
2-3 kg tohumluk kullanılır. Kurak ve sulanmayan bölgelerde
ise sıra arası daha geniş (50-60 cm) tutulur. Yonca,
çiçeklenme başında (1/10 çiçeklendiğinde) ve toprak
yüzeyinden 10 cm yüksekten biçilir. Biçilen ürün doğal veya
suni olarak kurutulur ve sonra balyalanır. Kuru koşullarda
250-500 kg/da, sulu koşullarda ise 500-2500 kg/da kuru ot
verimi elde edilir. Yonca, taze olarak otlatıldığında
hayvanlarda şişme yaparak ölümlere neden olabilir. Bu
nedenle, yonca biçilir biçilmez taze olarak değil, bir süre
soldurulduktan veya en iyisi kurutulduktan sonra hayvanlara
yedirilmelidir. Yağışlı veya sulama imkanı olan bölgelerde
yonca, kurak ve sulama imkanı olmayan bölgelerde ise
korunga yetiştirilir.
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Yoncanın Biçimi, Balyalanması ve Peletleri
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Korunga (Onobrycis sativa)
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Korunga tohumu

Dünyada 100’e yakın korunga türü bulunmakla
birlikte, kültürü yapılan en önemli tür Onobrychis
sativa’dır. Kısa ömürlü, çok yıllık bir baklagil bitkisi
olan korunganın özellikle kuru otundan faydalanılır.
Kuru otunda ortalama %17 protein bulunur ve bu
yönüyle ot kalitesi iyidir. Korunga kurağa ve soğuğa
oldukça dayanıklı olduğundan, kurak ve yarı kurak
bölgelerimiz için iyi bir ekim nöbeti bitkisidir.
Yoncanın ekonomik olarak yetiştirilemediği fakir ve
kurak topraklarda korunga sulama yapılmadan
başarıyla yetiştirilebilir. Korunga, kışı sert geçen
bölgelerde erken ilkbaharda, ılıman bölgelerde ise
güzden, meyve halinde dekara 10-15 kg tohumluk
kullanılarak ekilir. Kuru ot üretimi için dar (20-40 cm),
tohum üretimi için geniş (80-100 cm) sıra aralığı
verilerek, 3-4 cm derinlikte ekim yapılır. Çiftlik gübresi
ve fosforlu gübreler, korunganın ot ve tohum verimini
artırır. En yüksek kalitede ot, çiçeklenme başında
biçildiğinde elde edilir. Kuru tarım bölgelerinde yılda
bir defa, sulanan ve yağışlı bölgelerde ise yılda iki defa
biçilebilir. Biçilen yaş ürün dikkatlice kurutulur ve
balyalanır. Korunga otu yeşil olarak hayvanlara
yedirilebileceği gibi, silaj yapımında da kullanılabilir.
Tohum üretimi için, korunga bitkileri salkımlardaki
meyvelerin kahverengi olduğu zamanda biçilir.
Korungadan kıraç koşullarda dekara 1 tona yakın yaş
ot, 100 kg’a yakın tohum elde edilebilir.
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Ad fiğ (Vicia sativa) Tüylü fiğ (Vicia villosa)

Macar fiğ (Vicia pannonica) Koca fiğ (Vicia narbonensis)

Adi fiğ (Vicia sativa) ülkemizde en çok yetiştirilen fiğ
türüdür. Ilıman bölgelerimizde kışlık olarak, kışı sert
geçen bölgelerimizde ise yazlık olarak yetiştirilir. Ancak
ister sonbahar isterse ilkbahar ekimi olsun, adi fiğ
ekimi erken yapılmalıdır. Adi fiğ yatma eğiliminde
olduğundan ekimi genellikle tahıllarla karışık olarak
yapılır (ot amacı ile yetiştiricilikte en fazla çavdar tercih
edilir). Kuru şartlarda ot için 30-40 cm sıra arası
verilerek dekara 10-15 kg tohum, dane için 50-60 cm
sıra arası verilerek dekara 8-10 kg tohum ekilir. Karışık
ekim yapılacak ise, dekara ekilecek fiğ tohumunun
1/3’ü kadar tahıl tohumu karıştırılarak ekim yapılır.
Fiğin ekim derinliği ortalama 3-4 cm’dir. Fiğ yetiştirilen
topraklara çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verildiğinde,
imkan varsa sulama yapıldığında ot ve dane verimi
artar. Fosforlu gübreleme ekimden önce veya ekim
sırasında, sulama ise çiçeklenme döneminden önce
yapılmalıdır. Ot için biçim, en alt baklaların
dolgunlaştığı bir dönemde tırpanla veya çayır biçme
makinesiyle yapılır. Biçilen fiğler kurutulduktan sonra
balyalanır ve ambara taşınır. Dane üretimi için fiğlerin
alt boğum baklalarının olgunlaşması beklenir. Bakla
çatlamasına izin verilmeksizin, orakla veya biçim
makinesiyle biçilen fiğler kurutulduktan sonra harman
makinesiyle harman edilir. Fiğden dekar başına bir
tonun üzerinde yeşil ot ve 100 kg’a yakın tohum elde
edilebilir.
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ÜÇGÜL (Trifolium sp.) 

Dünyada yayılış gösteren 300 kadar üçgül türü vardır. Üçgüller
arasında tarımsal değeri yüksek olan en önemli türler çayır
üçgülü (Trifolium pratense), ak üçgül (Trifolium repens), İran
üçgülü (Trifolium resupinatum), yerlaltı üçgülü (Trifolium
subterraneum), İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum),
kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum), çilek üçgülü (Trifolium
fragiferum), melez üçgül (Trifolium hybridum)’dür. Üçgüller,
yoncaya göre daha ılıman ve yağışlı, nisbi nemi daha yüksek olan
bölgelere uyum sağlamıştır. Kırmızı (Krimson) üçgül, üçgül türleri
arasında soğuğa en dayanıklı olanıdır. Üçgüller, İngiliz çimi, çayır
yumağı ve kelp kuyruğu gibi buğdaygil yem bitkileri ile çok iyi
karışım yaparlar. Üçgül türleri arasında dünyada en fazla kültürü
yapılan tür çayır üçgülüdür. Kısa ömürlü çok yıllık bir bitki olan
çayır üçgülü 3-4 yılda ömrünü tamamlar. Daha çok, besin değeri
oldukça yüksek olan otu için yetiştirilir. Su isteği fazla olup, kurağa
çok dayanıklı değildir. Kurak bölgelerde ancak sulama yapılarak
yetiştirilebilir. Diğer üçgül türleri gibi çok küçük tohumlu olduğu
için, çok iyi hazırlanmış ve yabancı otlardan temizlenmiş bir ekim
yatağına 1-2 cm derinlikte ekilir (1-2 kg/da tohumluk kullanılır).
%60-70 çiçeklendiğinde biçilir ve biçim sayısı bölgelere göre
değişmekle birlikte yılda 2-3’tür. Ak üçgülün, çayır üçgülüne göre
adaptasyon alanı daha geniştir ve ömrü daha fazladır. Ak üçgül, ot
üretiminden ziyade, stolonları ile çoğaldığından çim, yer örtücü ve
mera bitkisi olarak kullanılır. İran üçgülü, tek yıllık ve kışlık bir
üçgül türüdür. Kurak koşullarda iyi gelişmez; yüksek yağış alan
bölgelerde iyi bir mera bitkisidir.

Çayır üçgülü (Trifolium pratense)

Ak üçgül (Trifolium repens)
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BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ 

Dört önemli yumak türü vardır: koyun yumağı (Festuca ovina), kırmızı
yumak (Festuca rubra), kamışsı yumak (Festuca arundinacea) ve
yüksek çayır yumağı (Festuca elatior). Koyun yumağı, özellikle kıraç
meraların en önemli yem bitkilerinden birisidir ve sarı sakal otu
(Andropogon ıschaemum) gibi otlatmaya son derece dayanıklıdır. Kırmızı
yumak, koyun yumağı kadar otlatmaya dayanıklı değildir ve özellikle çim
bitkisi olarak yetiştirilir. Kamışsı yumak ve yüksek çayır yumağı, taban ve
nemli topraklarda daha iyi yetişir, yüksek boyları ile özellikle değerli birer
çayır bitkisidir.

Domuz ayrığı (Dactylis glomerata) çok yıllık, uzun ömürlü, soğuğa ve
kurağa dayanıklı, ancak en fazla ılıman bölgelerde yayılış gösteren bir
bitkidir. Doğu Anadolu’nun yayla ve dağlarında, İç Anadolu’nun ova ve
vadilerinde sıkça rastlanır. Domuz ayrığı üçgüller, çimler, çayır yumağı ve
kelp kuyruğu ile iyi bir karışım yapar. Hem otlatmaya (suni meralar için)
hem de biçmeye (suni çayırlar için) çok uygundur.

Kılçıksız brom (Bromus inermis) çok yıllık, uzun ömürlü, rizomlarıyla
çoğalan, taban ve su tutan arazilerde çok iyi yetişen bir serin mevsim yem
bitkisidir. Dünyada en fazla kültürü yapılan buğdaygil yem bitkisi
türlerinden bir tanesidir. Buğdaygil yem bitkileri arasında en kaliteli ot
üreten türdür. Rizomlu bir yem bitkisi olduğu için, mera bitkisi olarak
büyük önemi vardır. Otu oldukça lezzetli ve kalitelidir. Kılçıksız brom,
yonca, korunga, ak üçgül ve çayır üçgülü gibi baklagiller ile çok iyi
karışım yapar.

Festuca ovina

Dactylis glomerata

Bromus inermis
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BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ 

Dört önemli ayrık türü vardır: adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum),
kır ayrığı (Agropyron desertarum), mavi ayrık (Agropyron
intermedium) ve yüksek otlak ayrığı (Agroyron elongatum). Her dört
ayrık türü de çok yıllık ve uzun ömürlü olup, kurağa, soğuğa, sıcağa ve
meralarda otlatmaya son derece dayanıklıdırlar. Adi otlak ayrığı ve kır
ayrığı kısa-orta boylu, mavi ayrık orta boylu ve yüksek otlak ayrığı uzun
boyludur. Taban arazilere daha çok mavi ayrık, kıraç koşullarda ise daha
çok adi otlak ayrığı iyi uyum sağlar. Ayrıklar, toprak ıslahında ve erozyon
kontrolünde çok önemlidirler. Ayrık türlerinin ot kalitesi yüksek değildir;
yüksek otlak ayrığının ot kalitesi diğerlerine göre daha düşüktür.

Çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense) çok yıllık, uzun ömürlü, yumak
teşkil eden, nemli, yağışlı ve serin bölgelerin yem bitkisidir (özellikle
Doğu Anadolu meralarında yaygın olarak bulunur). Baklagil yem
bitkileriyle çok iyi karışımlar oluşturur. Özellikle Doğu Anadolu’nun serin
ve nemli bölgelerine çok iyi adapte olmuştur. Çiçeklenme başında
biçildiğinde daha kaliteli bir ot üretir.

Çayır tilki kuyruğu (Alopecurus pratensis), çok yıllık, uzun ömürlü,
rizomlu, soğuğa dayanıklı ancak kurağa dayanıksız olan bir yem bitkisidir.
Kılçıksız brom gibi yüksek kalitede ot üretir. Çayır salkım otu (Poa
pratensis) çok yıllık, uzun ömürlü, rizomlu, az fakat kaliteli ot üreten bir
yem bitkisidir (en önemli çim bitkilerinden birisidir). Sıcağa ve kurağa
dayanıklı değildir; taban ve sulanabilen arazilerde çok iyi yetişir.

Agropyron cristatum

Phleum pratense

Poa pratensis
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Yem bitkisi olarak kullanılan bazı buğdaygil yem bitkileri yanı zamanda önemli yer örtücü çim
bitkileridir de. İngiliz çimi (Lolium perenne) çok yıllık olup çim alanları tesisinde en önemli çim
türlerinden biridir; sık ve dayanıklı bir çimenlik alanı oluşturur, özellikle futbol sahaları, oyun
alanları ve piknik alanları gibi yoğun yıpranan alanlar için çok uygundur. İtalyan çimi tek veya en
fazla iki yıllıktır, özellikle kısa ömürlü çim tesisinde kullanılır. Çim bitkisi olarak kullanılan diğer
buğdaygil türleri: Çayır salkım otu (Poa pratensis), kırmızı yumak (Festuca rubra), koyun
yumağı (Festuca ovina), kamışsı yumak (Festuca arundinacea), narin tavus otu (Agostis
capillaris), bermuda çimi (Cynodon dactylon), Örneğin park alanı tesisi için 4’lü bir çim karışımı
olarak %20 Lolium perenne + %60 Festuca arundinacea + %15 Festuca rubra + %5 Festuca ovina
önerilebilir. Golf ve oyun sahalarında Festuca rubra ve Poa pratensis oranları artırılmalı, Festuca
arundinacea mümkünse karışımda yer verilmemelidir.

ÇİM BİTKİLERİ 

İngiliz çimi (Lolium perenne)
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ÇAYIR VE MERA

Çayır: Genellikle taban suyunun yüksek olduğu topraklarda

kendiliğinden yetişen veya taban arazilerde suni olarak tesis

edilen, çoğunlukla yüksek boylu, kök-sap ve sülük oluşturmayan

bitkilerden oluşan ve genellikle biçilerek değerlendirilen yem

alanlarıdır. Suni çayırlar, çok yıllık-uzun ömürlü yem bitkileri ile

kurulursa “devamlı suni çayırlar”, tek yıllık–kısa ömürlü yem

bitkileri ile kurulursa “geçici suni çayırlar” denir. Dik gelişen, uzun

boylu ve yumak oluşturan yem bitkileri çok değerli çayır

bitkileridirler.

Mera: Üzerinde çiftlik hayvanlarının otlatılmasına elverişli doğal

veya suni bir bitki örtüsü bulunduran yem alanlarına mera denir.

Meralar çayırlardan farklı olarak nispeten daha yüksek yerlerde

(yaylalarda), taban suyunun derinlerde olduğu, kıraç ve eğimli

araziler üzerinde bulunur. Aynı çayır ve mera üzerinde buğdaygil

ve baklagil yem bitkileri karışık olarak bir arada yetişir. Özellikle

otlatmaya dayanıklı olan kısa boylu, stolonlu (sülük) ve köksaplı

(rizom) yem bitkileri aynı zamanda soğuğa, kurağa ve sıcağa da

çok dayanıklı olduklarından, bunlar çok değerli mera

bitkileridirler.
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Meralar, tabi (doğal) ve suni (yapay) olmak üzere başlıca iki şekilde
gruplandırılır. Tabi meralar kendi içinde taban, kıraç, step, ilkbahar, sonbahar,
yaz, orman içi, orman altı, maki (çalılık), yayla (<2000 m) ve Alp (>2000 m)
meraları olarak sınıflandırılır. Suni meralar ise kendi içinde devamlı meralar,
geçici meralar, ekim nöbeti meralar, kış meralar ve sulu meralar gibi değişik
şekillerde sınıflandırılır.

ÇAYIR VE MERA’LARIN SINIFLANDIRLMASI

Buğdaygil yem bitkilerinin çoğunlukta
bulunduğu meralar at ve sığır merası,
geniş yapraklı yem bitkilerinin dominant
olduğu meralar koyun merası ve çalılarla
kaplı ve eğimli yerler de keçi merası olarak
kullanılmaya daha elverişlidir.

Devamlı suni meralar: Uzun bir süre (10 yıldan daha fazla) hayvan otlatmak
için kurulan, yem üretimini artırmak, otlatma kapasitesini yükseltmek ve
toprağı erozyona karşı korumak için tesis edilen suni meralardır. Üzerinde
ekonomik olarak tarla tarımı yapmaya uygun olmayan tarla arazilerinin
değerlendirilmesinde bu tip meralardan yararlanılabilir.
Geçici suni meralar: Genellikle tek yıllık yem bitkileri (fiğ, yem bezelyesi, adi
mürdümük, yem börülcesi ve İtalyan çimi gibi) ile kurulan ve bulundukları yeri
sadece bir yıl işgal eden suni meralardır. Bu tip meraların diğer tarla bitkileri
ile ekim nöbetinde
Ekim nöbeti meraları: Tarla tarımı yapılan topraklarda, ekim nöbeti
içerisinde kısa ve uzun süreli olarak tesis edilen meralardır. Amaç, işletmenin
kaba yem ihtiyacını gidermek ve yapısı bozulan toprağı ıslah etmektir. 5 yıldan
daha az ekim nöbetinde yer alan meralara “kısa ekim nöbeti meraları”, 5 yıldan
daha fazla ekim nöbetinde yer alan meralara ise “uzun ekim nöbeti meraları”
denir.

İtalyan çimi, İngiliz çimi, kelp kuyruğu, tilki kuyruğu, domuz ayrığı, otlak ayrığı,
kılçıksız brom gibi nispeten kısa ömürlü, ancak kaliteli ot üreten buğdaygil yem
bitkileri ile çayır üçgülü, ak üçgül, gazal boynuzu, korunga ve yonca gibi
baklagil yem bitkileri ile suni meralar tesis edilmektedir.
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ANIZ OTLATAN BİR KOYUN ÇOBANI

Acıkuyu Köyü- Şereflikoçhisar



ÇAYIR-MERA ISLAHI VE AMENAJMANI

Mera ıslahının ilk şartı, o mera üzerindeki otlatmayı düzenlemektir
(amenajman). İster doğal isterse yapay olsun meralar iyi yönetilmediği
zaman bozulurlar. Mera vejetasyonundaki iyi cins bitkilerin kaybolarak
yerlerini değersiz olanların almasına mera bozulması denir. Buna aşırı ve
kontrolsüz otlatma, erken otlatma, kuraklık, yangın ve yabancı ot salgını
gibi birçok faktör neden olabilir. Çayır-mera ıslahı ve amenajmanı
(otlatma yönetimi), yem kaynaklarını ıslah etmek veya bu yemi otlayan
hayvanların yararlanmalarını kolaylaştırmak ve mera bozulmasını
engellemek için mera üzerinde özel işlemlerin uygulanması, geliştirici
tedbirlerin alınması ve bazı tesislerin yapılması olarak tanımlanır.
Otlatma yönetimi; otlatma kapasitesi, otlatma mevsimi, üniform otlatma
ve yem tipine uygun hayvan cinsi ile otlatma olarak 4 temel teknik kuralı
vardırMeralar üzerinde sadece otlatma amenajmanı uygulamak sureti ile
meranın kendi kendini ıslah etmesine “otlatmanın düzenlenmesi” denir.
Sekonder bitki gelişiminin oldukça yavaş olduğu, kurak ve yarı kurak
bölgelerde mera ıslahını hızlandırmak için gübreleme, yabancı ot savaşı,
toprak ve su muhafaza tedbirleri, tohumlama gibi çeşitli ıslah
yöntemlerinin uygulanmasına da “kültürel metotlarla çayır-mera
ıslahı” denir. İster ıslah, isterse amenajman olsun, her ikisinde de temel
amaç çiftlik hayvanları için bol ve kaliteli yem üretmektir. Çayır mera ıslahı
ile daha verimli ve yüksek kaliteli yem üretmek için; özel otlatma
sistemlerinin uygulanması, suni tohumlama, yabancı otlarla mücadele,
sulama, drenaj, gübreleme, toprak-su muhafaza önlemlerinin alınması,
içme suyu sağlanması, çitleme, geçit yerleri, mera yollarının açılması,
meranın yem üretimine doğrudan etkili olmasa bile mera yeminden
doğrudan faydalanmayı kolaylaştıran ve yemin etkinliğini arttıran
faktörler çayır mera ıslahı içinde yer alır.

Otlatma yönetiminde, üniform
otlatma yapabilmek için çitleme
önemli ve etkili bir yardımcıdır.
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SUNİ ÇAYIR VE MERA TESİSİ

Ülkemizde suni çayır ve suni mera kurmak için kullanılan en önemli buğdaygil
yem bitkileri; adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum), kır ayrığı (Agroyron
desertorum), mavi ayrık (Agropyron intermedium), yüksek otlak ayrığı
(Agropyron elongatum), otlak arpası (Elymus junceus), kılçıksız brom (Bromus
inermis), domuz ayrığı (Dactylis glomerata), kamışsı yumak (Festuca
arundinacea), İngiliz çimi (Lolium perenne), çayır kelp kuyruğu (Phleum
pratense), çayır tilki kuyruğu (Alopecurus pratensis) ve yüksek çayır yulafı
(Arrhenatherum elatius), en önemli baklagil yem bitkileri ise yonca (Medicago
sativa), korunga (Onobrychis sativa), sarı çiçekli gazal boynuzu (Lotus
corniculatus), çayır üçgülü (Trifolium pratense), ak üçgül (Trifolium repens),
nohut geveni (Astragalus cicer) ve küçük çayır düğmesi (Poterium
sanguisorba)’dir. Otlatmaya dayanıklı olan kısa boylu, stolonlu (sülük) ve
köksaplı (rizom) yem bitkileri aynı zamanda soğuğa, kurağa ve sıcağa da çok
dayanıklı olduklarından, bunlar çok değerli mera bitkileridirler. Bu türler yalın
olarak veya karışım şeklinde ekilerek suni çayır ve suni meralar kurulmaktadır.
Karışıma alınacak bitki türleri, bölgenin iklim ve toprak şartlarına iyice adapte
oldukları anlaşılmış tür ve varyetelerden seçilmelidir. Her karışımda en az bir
buğdaygil yem bitkisi ile bir baklagil yem bitkisi bulunmalıdır. Karışıma alınacak
bitki türlerinin büyüme ve gelişme periyotları birbirine eşit olmalı, boyları
birbirine uygun olmalı, ömür uzunlukları birbirine yakın olmalı ve birbirleri ile
rekabet edebilmelidir. Ayrıca karışıma giren türlerin lezzetlilik dereceleri
birbirine yakın olmalı, hayvanları şişiren baklagillerin oranı 1/3’ün üzerine
çıkmamalıdır.
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SUNİ ÇAYIR VE MERA TESİSİ

Çayır mera ıslahında en önemli uygulamalardın başında tohum yatağı hazırlığı
gelir. Tohum yatağı; mekanik yöntem (toprak işleme aletleri ve ekipmanları ile),
hazırlayıcı bitki yöntemi (birkaç yıl ön bitki olarak tahılların ekilmesi gibi),
kontrollü yakma (özellikle çalılıkların yok edilmesi için), kimyasal yöntemler
(2,4-D ve paraquat gibi herbisitlerin kullanılması) şeklinde farklı metotlarla
hazırlanabilir. İyi hazırlanmış tohum yatağı; iyice ufalanmış ve bastırılmış
olmalı, yabancı ot tohumlarından arındırılmış olmalı, nem, besin elementleri ve
organik madde içeriği yeterli düzeyde olmalı ve üzerinde yeter miktarda bir
malç (bitki artığı) bulunmalıdır. Suni çayır mera ekimlerinde metrekareye 225
canlı tohum ekilmesi tavsiye edilir. Mibzerle ekim temeldir, fakat mümkün
olmayan yerlerde ve zamanlarda serpme ekim yapılabilir. Çayır mera bitkileri
çoğunlukla küçük/ufak tohumlu olduklarından yüzlek ekilirler. Bunlar için ideal
ekim derinliği 1.5-2.5 cm arasında değişir. Mera bitkileri, prensip olarak
yetişebilecekleri ve tatmin edici miktarda yem üretebilecekleri en düşük sıra
aralığı verilerek ekilmelidirler. Bu aralık, kurak ve yarı kurak bölgelerde 35 cm,
diğer bölgelerde ise 17.5 cm’dir. Özellikle nem bakımından yeterli olan
alanlarda, gübreleme bol ve kaliteli yemin en önde gelen koşuludur. Azot (N),
özellikle buğdaygil bitkilerini, fosfor (P2O5) ve potasyum (K2O) ise baklagil
bitkilerini teşvik eder. Yıllık yağışı az olan yerlerde 4-8 kg/da, yüksek olan
yerlerde 5-15 kg/da azot uygulanır. Özellikle tesis yılında ve bunu izleyen
yıllarda (bilhassa aşırı kurak ve sıcak geçen mevsimlerde) mümkünse
yağmurlama şeklinde sulanması mera verim ve kalitesini artırır. Suni çayır ve
mera alanların, hayvanlar tarafından yenilmeyen yabancı otlardan temiz
tutulması da büyük önem taşır.

Hasan BAYDAR ISUBÜ-TBTF-TAB- ISPARTA



SUNİ ÇAYIR VE MERA TESİSİ (SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ – ISPARTA)



Silaj, yeşil bitkilerin kıyıldıktan sonra hava almayacak
şekilde sıkıştırılıp 6-7 hafta fermente edilmesiyle elde edilen
ekşimsi yemdir. Çayır otları, buğdaygil ve baklagil yem
bitkileri ile tahıl ve endüstri bitkileri ve bunların artıkları
silaj üretmeye son derece uygundur. Silaj, özellikle doğal yem
kaynaklarının tükendiği kış mevsiminde çiftlik hayvanları
için ucuz ve kaliteli bir yemdir. Silaj yapımında en fazla
silajlık mısır, sorgum ve sudanotu gibi tarla bitkileri
kullanılır. Silajlık mısır çeşitleri tam süt olum dönemi-sarı
olum dönemi arasında (nem oranı %60-70) silaj makinesi ile
iyice kıyılır (en fazla 4 cm uzunluğunda) ve silo yerine
(tabanı %1-2 eğimle tesviye edilmiş olan) getirilir. 5 da
silajlık mısır tarlasından elde edilen kıyılmış silaj için 20 x 5
m büyüklüğünde silo tabanı gerekir. Silo yerine bu ölçütlerde
plastik örtü serilir ve üzerine 19 x 4 m genişliğinde silaj
materyali yığılır ve içine ton başına 10-15 kg arpa kırması
karıştırılır. Daha sonra traktör tekerlekleri ile iyice sıkıştırılır
ve en fazla 1 m yığın kalınlığına ulaşıldığında plastik ile üzeri
kapatılır ve hava almayacak şekilde üzerine 10-15 cm
kalınlığında toprak örtülür. Kapatılarak havasız bırakılan silaj
Lactobacillus plantarum gibi laktik asit bakterileri tarafından
aneurobik fermantasyon geçirir ve 1.5-2 ay içinde
olgunlaşarak (rengi sararır ve turşu gibi kokar) çiftlik
hayvanlarına yedirilmeye başlanır (koyun ve keçilere 5
kg/gün, süt ineklerine 20 kg/gün).3 kg silaj yemi 1 kg fenni
yem değerindedir.

SİLAJ
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1968 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin Acıkuyu köyünde doğdu.
İlköğrenimini Şereflikoçhisar’da, orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1989
yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden
mezun oldu. 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini,
1997 yılında da Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri
Anabilim Dalı’nda doktora tezini tamamladı. 9 Şubat 1998 tarihinde Süleyman
Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne 'Yardımcı
Doçent' olarak atandı. Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı’nda 1
Kasım 2000 tarihinde 'Doçent', 31 Mart 2006 tarihinde 'Profesör' oldu.
German Acedemic Exchange Service (DAAD) tarafından sağlanan burslar ile
1998 yılında Justus-Liebig Üniversitesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü’nde
(Giessen-Almanya), 2003 yılında Süs Bitkileri Islahı Enstitüsü’nde
(Ahrensburg-Almanya), 2007 yılında Bitki Analizleri Enstitüsü’nde
(Quedlinburg-Almanya) ve 2011 yılında Bonn Üniversitesi Hücre ve Moleküler
Botanik Enstitüsü’nde (Bonn-Almanya) araştırmalar yaptı. 2004-2006 yılları
arasında Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak
ve 2006-2011 yılları arasında Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde Kurucu Müdür olarak görev yaptı. Halen Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

PROF. DR. HASAN BAYDAR
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