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ÖNSÖZ 

Bu projede amaç, Ege Bölgesinde erozyon kontrolünde kullanılabilecek 
ekonomik değeri olan bitkilerin, vejetatif üretim teknikleri ortaya konularak, 
uygulamaya aktarmaktır. 

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1994 yılı programında yeni başlanacak 
projeler arasında yeralan bu proje, öngörüldüğü üzere 1997 yılında 
tamamlanmıştır. 

AGM’nin erozyon sahalarının bitkilendirilmesinde kullandığı otsu, çalı ve 
ağaç türlerine alternatif olacak bitki türleri, Ege Bölgesindeki erozyona maruz olan 
ve zayıf toprak özelliklerine sahip alanlar taranarak belirlenmiştir. Belirlenen türler 
içersinden kök, yaprak, çiçek ve meyva gibi ekonomik olarak değerlendirilebilen 
özelliklere sahip Arbutus unedo, Capparis spinosa, Origanum vulgare, Pistacia 
terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, Tamarix smyrnensis, Quercus 
coccifera, Styrax officinalis türlerinin vejetatif üretimi üzerine çalışılmıştır. 

Çalışmalarımız sırasında büyük destek ve teşviklerini gördüğümüz Ege 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yöneticileri ve personeline, türlerin 
teşhisinde yardımcı olan Dr. Nihal ÖZEL’e ve istatistik değerlendirmelerde 
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ÖZ 

1994-1997 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Ege 
Bölgesi’ndeki erozyona maruz kalan ve toprak özellikleri zayıf olan sahalardaki 
bitki örtüsü incelenerek, erozyonla mücadelede kullanılabilecek, ekonomik değeri 
yüksek olan bitki türleri belirlenmiştir. Bu araştırmada ekonomik değer taşıyan 
Arbutus unedo, Capparis spinosa, Origanum vulgare, Pistacia terebinthus, 

Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, 
Styrax officinalis türlerinin vejetatif üretimi üzerine çalışılmıştır. 

ABSTRACT 

By examining the vegetation types existing in places where soil properties 
are poor and land is under erosion attack, some plant species usable for erosion 
control and of economical value have been determined and worked on their 
vegetative propagation in the period 1994-1997. The vegetative propagation 
methods of the plant species Arbutus unedo, Capparis spinosa, Origanum 

vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, Tamarix 
smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis have been studied. 
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1. GİRİŞ 

Yurdumuz dünyada en fazla erozyona maruz ülkelerden birisidir. Toplam 

yüzölçümünün  % 26' sını orman, % 36'sını tarım, %28'ini mera ve % 6'sını 

kayalık-su yüzeyleri  ve yerleşim alanları oluşturmaktadır. Yurdumuz topraklarının 

% 79'u şiddetli erozyon etkisi altındadır (TOPRAKSU, 1978). 

Erozyonu oluşturan faktörlerin başında düzensiz ve yanlış arazi kullanımı 

gelmektedir. Son 30-40 yılda orman ve otlakların özellikle  tarım alanlarına 

dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan erozyon, yurdumuzun hemen her yöresinde 

görülmekte ve geleceğimiz açısında hızla önlem alınmasını gerektiren başlıca 

sorunlardan biri haline gelmiştir. (TETİK, 1987). 

Ülkemiz tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. Hızla artan nüfüsun 

beslenme gereksinimlerini karşılamak için tarımda yüksek teknoloji kullanmak, 

bitki ve toprak ıslahı yaparak verimi arttırmak yerine orman ve mera alanları 

azaltılarak tarım alanları genişletilmiştir. Özellikle 1950 yıllarında kırsal alanlarda 

başlayan gelişme ve tarımda yine o yıllardan başlayarak hızla ve düzensiz olarak 

artan makinalaşma, otlak ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesini  

hızlandırmıştır. Bununla birlikte tarım alanlarında teknik tedbirlerin alınmaması da 

su ve rüzgar erozyonunun büyük ölçüde hızlanmasına neden olmuştur 

(GÖRCELİOĞLU, 1981). 

Ülkemiz topraklarında meydana gelen erozyonla kaybedilen toprak miktarı 

giderek artmaktadır. Nitekim Türkiye’de bir yılda birim alandan (1 mil kare) 

ortalama taşınan materyal miktarı (380 milyon ton) Kuzey Amerika’dan 6 kat, 

Avrupa’dan 17 kat, Afrika’dan ise 22 kat fazladır (ATALAY, 1980). 

GÜLÇÜR ( 1993) ‘e göre, Ege Bölgesinde mera kapasitesinin 6  katı hayvan 

otlatılmaktadır. Genelde Ege ve Akdeniz bölgelerindeki doğal meralar, ortalama % 

20-30 arasında bitki ile kaplıdır, % 70’lik kısmı ise bitkiden yoksun olduğundan 

tamamen erozyona hassastır (DOĞAN  ve KÜÇÜKÇAKAR, 1993). 

Meraların bu durumu, ormanları da büyük ölçüde etkilemiştir. Meraların 

tahribi sonucu otlatma tamamen ormanlara yönelmiştir. Bunun yanısıra tarla 
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açmaları, orman yangınları, yapacak-yakacak ihtiyacının karşılanması, doğal 

afetler gibi nedenlerle orman alanları daralmış ve verim de düşmüştür. Bu etkiler 

sonucu orman alanlarının büyük bir bölümü bozuk hale gelmiş, yüzeysel akış ve 

erozyonu önleyen tepe çatısı kapalılığı, toprak üstü diri ve ölü örtü tabakası azalmış 

veya kaybolmuştur. Yapılan envanter çalışmalarına göre, 3 milyon ha civarındaki 

orman alanında erozyon tedbirlerinin alınması zorunlu görülmektedir (GÜLÇÜR, 

1993) . 

Topraklarımızın şiddetli erozyonlarla aşınması; baraj ve göllerimizin 

dolmasına, tarım ve yerleşim alanlarında seller ve toprak kaymalarına, dolayısıyla 

can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ulusların yok olmasına ve vatanların 

kaybedilmesine bile neden olabilen böyle bir doğal felaketin önlenmesi için 

erozyon kontrolü çalışmalarına büyük önem verilmesi  gerekmektedir. 

Ege Bölgesinde erozyon kontrolu çalışmaları, arazinin teraslanması ve çeşitli 

bitki türlerinin ekim ve dikim yoluyla araziye getirilmesi esasına dayalı olarak 

yapılagelmektedir. Uygulamada kullanılan bitki türlerinin ekolojik özelliklere 

uygun olması gerekmektedir. 

Özellikle o yörenin doğal klimaksında bulunan bazı bitki türlerinin 

denenmesi ve üretim tekniklerinin uygulamaya kazandırılması ile başarı yüzdesi 

daha da artacaktır. Nitekim; Çin’deki Nei Menngu platosunda o yörenin doğal 

klimaksında bulunan Caragana intermedia, Hedysarum fruticosum, Hedysarum 

scoparium, Salix flavida, Artemisia sphaerocephala, Astragalus adsurgens ve 

Agropyron mongolicum türlerinin erozyon kontrolü çalışmalarında kullanıldığı 

gibi rüzgar perdesi tesislerinde Salix flavida ve Tamarix ramosissima (Tamarix 

chinensis) türleri kullanılarak rüzgar erozyonun önlenebildiği ve kumul 

stabilizasyonunun sağlanabildiği belirlenmiştir (HUI et AL., 1996). 

Bu amaçla toprak stabilizasyonu açısından önemli olan ve genetik çeşitlilik 

gösteren türlerde fidan üretiminin hızlandırılması, en iyi niteliklere sahip fertlerin 

klonal olarak çoğaltılması ve istenilen miktarda üretilmesi gerekmektedir.  

Erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılacak türlerin vejetatif olarak 

üretilmesi durumunda arzu edilen niteliklere sahip bitkiler (kuvvetli kök yapısına 
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sahip, araziyi çok iyi kapatan dal yapısına sahip v.b) araziye taşınmış olacaktır. 

Özellikle ekonomik değere sahip bu bitkilerin seçilmesi durumunda, yöre 

insanlarının da kendi arazilerinde bu bitkilerin kullanımını teşvik edebilecek ve 

gelir düzeylerini arttırabilecektir. Bu amaçla projede, Ege Bölgesinde doğal olarak 

yetişebilen ve ekonomik değere sahip bazı bitki türlerinin (Arbutus unedo, 

Capparis spinosa, Origanum vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, 

Vitex agnus-castus, Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis) 

vejetatif üretim tekniği belirlenerek erozyon kontrolünde kullanımını 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Projede kullanılan bu bitki türlerinin genel 

özellikleri EK 1 de gösterilmektedir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

DAVIS (1965-1988) kitabında Türkiye de ki doğal olarak yetişen bitki 
türlerinin genel özellikleri detaylı bir şekilde verilmiştir. 

DOĞAN (1991), Havza ıslahında özellikle erozyon kontrolünde 
kullanılabilecek bazı ağaç, ağaççık ve otsu bitkilerin  özelliklerini toplu halde 
vermiştir.    

KARA ve ark. (1996), kaparinin çelikle üretimi konusunda literatür bilgilere 
dayanarak bazı önerilerde bulunmaktadır. Buna göre 20-70 cm lik dip çelikler 
uygundur. Bu çelikler yapraklar döküldükten sonra Ekim – Kasım aylarında 
alınırlar, ıslak kumda katlanarak yada soğuk (3-4 0C) odada Şubat veya Martın ilk 
günlerine kadar muhafaza edilirler. Bu dönem ilk dikim için en uygun dönemdir. 
İspanyol üreticiler, 5 mm den daha kalın çelikler tercih etmektedir. Palermo 
Üniversitesi Enstitüsü çalışmalarına göre ise,  çapı 15 mm’ nin üzerindeki çelikle 
yeterli (% 55 e kadar) köklenme sağlanabilmektedir. İlkbahar da gözlerin 
sürmesinden sonra alınan otsu-yeşil çeliklerde yaklaşık % 60 lık değerler elde 
edilmiştir. Palermo’da IBA, İspanyada IBA ve NAA kullanılarak yapılan 
araştırmalara göre odunsu çeliklerin köklenmesi, hormon uygulanmasından 
etkilenmemiştir. Yeşil çeliklerde ise % 0,2 lik NAA uygulaması köklenmeyi % 83 
e kadar yükseltmiştir. 

KIRICI ve ark. ( 1995), Çukurova bölgesinde tıbbi adaçayında farklı dikim 
zamanlarının drog verimi ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri ile uçucu yağ 
bileşenleri saptanmıştır. Çukurova koşullarında, Mayısın ilk haftasının uygun 
dikim zamanı olarak belirlenmiştir. 

ANONİM (1983), OGM’ nin hazırlamış olduğu bu kitapta, Orman Tali 
Ürünleri ile ilgili ülkemizdeki yayılışı, teşhisi, kullanım alanları gibi genel bilgiler 
bulunmaktadır. 

ANONİM (1997) de, Vitex agnus-castus türüne ait genel özellikler, yayılışı, 
yetiştirilişi, kullanıldığı yerler konusunda bilgi verilmektedir.  

OTAN (1995) ‘a göre, Origanum onites L. tohumları sonbaharda fideliklere 
ekilen tohumlardan, ilkbaharda elde edilen fidelerin tarlaya şaşırtılması şeklinde 
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tarımı yapılabilir. Ayrıca çeliklere şeklinde üretimde uygulanmaktadır. Sonbaharda 
yetişkin bitkilerden alınan çeliklerin tarlaya dikimi ile de tarımı gerçekleştirilebilir. 

Mc GİMPSEY (1993), Origanum vulgare türünün kullanıldığı yerler, 
üretimi, yetiştirilmesi, kalite sınıflaması, hasılatı, pazarlanması konusunda genel 
bilgiler vermektedir. 

TANSI, S. ve KOCABAŞA, F. (1996), Capparis spinosa’nın tohum ve 
çelikle üreimi konusunda bilgi vermektedir. En fazla çimlenme yüzdesine (%53) 
400 ppm GA3 ile 120 dakika muamele edildikten sonra 20 dakika sülfirik asitle 
muamele edilmesiyle ulaşıldığını ve çelikle üretimin ekonomik bir yöntem 
olmadığını belirtmektedir. 

ÜRGENÇ (1986), kitabında ağaçlandırma tekniği ile ilgili detaylı bilgiler 
vermektedir. Erozyona maruz tepelik ve dağlık kurak arazilerde özellikle yaz 
esnasında üst toprak kuruyarak kompaktlaşır. Bu kompakt tabaka hafif yağışlarla 
bir yumuşama devresi geçirmeden geldiğinden yağışların büyük bir kısmı toprağa 
nüfuz etmeden yüzeysel akışlar halinde akar gider. Genellikle bu üst toprak 
kaybolmuş tam ve biyolojik aktiviteye sahip olmayan toprak açığa çıkmaktadır. 
Direk ağaçlandırmaya imkan vermeyen bu alanların ağaçlandırmalara müsait hale 
getirmek üzere ıslahı gerekmektedir. Bu kurak bölgelere kurağa dayanıklı yerli 
bitki türlerinin faydalanması büyük önem taşımaktadır. Bu alanlarda 
kullanılabilecek bazı ağaç türleri önerilmektedir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Araştırma Alanı 

Denemeler Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünün serasında, Torbalı ve 
Karşıyaka Orman Fidanlıklarında açık alanda hazırlanan yastıklarda  
gerçekleştirilmiştir. 

3.2. İklim  

Torbalı Meteoroloji İstasyonundan alınan verilere göre Torbalı Orman 
Fidanlığının iklim özellikleri şöyledir; Yıllık ortalama sıcaklık 16.50C, en düşük 
sıcaklık ortalaması 9.20C, en yüksek sıcaklık ortalaması 23.90C, ortalama yağış 
704.4 mm, yağışlı günler sayısı 72 gün, açık günler sayısı 147.8, kapalı günler 
sayısı 55.4 gün, ortalama toprak sıcaklığı (5cm, 10 cm, 20 cm) 19.80C, 20.40C, 
19.30C ve en düşük sıcaklığı (5cm, 10 cm, 20 cm) -3.00C, 1.20C, 0.40C dir. 

İzmir Meteoroloji İstasyonundan alınan verilere göre, Karşıyaka Orman 
Fidanlık Şefliğinin iklim özellikleri şöyledir; Yıllık ortalama sıcaklık 17.6 0C, en 
düşük sıcaklık ortalaması -8.20 C, en yüksek sıcaklık ortalaması 42.7 0C, ortalama 
yağış 700.2 mm, yağışlı günler sayısı 23.8 gün, açık günler sayısı 144.2, kapalı 
günler sayısı 51.7 gün, ortalama toprak sıcaklığı (5cm, 10 cm, 20 cm) 19.80C, 
20.40C, 19.30C ve en düşük sıcaklığı (5cm, 10 cm, 20 cm) -3.00C, 1.20C, 0.40C dir. 

Deneme çalışmaları esnasında sera içi nisbi nem % 70, ortalama yastık ısısı 
20 ºC, sera içi sıcaklık ortalaması 18-30 ºC ‘de tutulmuştur. Çeliklerin sulanması 
elektronik yaprak kullanılarak yapılmıştır. 

3.3. Toprak 

Torbalı Orman Fidanlığı; rakımı 40 m, materyalin taşındığı sahaların jeolojik 
yapısı karasal ayrışmamış kuaterner zonuna ait alüviyal topraklar üzerinde 
kurulmuş olup, toprak özellikleri şöyle sıralanmaktadır. Toprak türü kumlu-balçık 
ve balçık olup, Ph:7.42-7.82, elektriki geçirgenlik (EC) 0.043 mS, CaCO3 miktarı 
%0-4.35, organik madde yüzdesi % 0.334- 2.399 arasında değişim göstermektedir. 
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Organik madde ve total azot bakımından fakirdir. Denemenin kurulduğu 4 nolu 
parselde fosfor miktarı yeterli seviyededir (ANONİM 1994a). 

Karşıyaka Orman Fidanlığı, alüviyal topraklar üzerinde kurulmuş olup, 
toprak özellikleri şöyle sıralanmaktadır. Toprak türü kumlu-balçık ve balçık olup, 
Ph:8.25, elektriki geçirgenlik (EC) 0,756 mS, CaCO3 miktarı %7.55, organik 
madde yüzdesi % 2.079 , azot yüzdesi % 0.154, fosfor yüzdesi %14.6 dır 
(ANONİM 1994b). 

Serada, köklenme ortamı olarak kullanılan kumun özellikleri; pH 7.9, CaCO3 
miktarı % 1.33, organik madde bakımından fakir, elektriki geçirgenlik (EC)2.28 
dir. Ponzanın özellikleri pH 7.21, CaCO3 miktarı % 2.1, organik madde % 0.445, 
fosfor miktarı (mg/lt) 5.2, elektriki geçirgenlik (EC) 0.077 mS dir. Perlitin 
özellikleri ise pH 6.5-7.5 arasında olup, çözünebilir iyon ve organik madde 
içermemektedir. Kum hafif alkalen, Ponza ise çok hafif alkalendir. Her iki ortamda 
bitki gelişimini olumsuz etkileyecek düzeyde CaCO3 içermemektedir. 

3.4. Deneme Deseni:  

Serada ve açık alanda kurulan denemelerde rastlantı blokları deneme deseni 
uygulanmış ve üç parsele üç ayrı hormon dozu (IBA 2000 ppm-4000 ppm-
hormonsuz) uygulanmıştır. Seradaki deneme üç farklı ortamda ( kum, perlit ve 
ponza) kurulmuştur. Denemeler 1 yıl gözlenmiş ve alınan sonuçlar istatistik 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

3.5. Köklendirme Ortamları ve Çelik Dikimi: 

Torbalı Orman Fidanlığının yapraklı türlerin üretimine ayrılmış parselinde 
hazırlanan yastıklara (tek ortam fidanlık toprağı) ve araştırma serasında bulunan 
ısıtmalı yastıklara (üç ayrı ortam) köklendirme ortamları hazırlanmıştır. Erozyona 
maruz kalan alanlarda belirlenen bitki türlerinden bazılarından 10 cm boyunda 
alınan çeliklerin alttan itibaren 2 cm lik kısımları hormonlu çözeltilere 
daldırıldıktan sonra deneme desenine uygun olarak 5 cm derinlikte ve 10 cm 
aralıkla dikilmiştir. 
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3.6. Gözlem ve Değerlendirme: 

Açık alanda ve sera şartlarında kurulan denemelerde çelikler, birinci 
periyotta Şubat, Mart ve Nisan aylarında, ikinci periyotta Eylül Ekim ve Kasım 
aylarında alınmıştır. Çelik dikimlerinden sonra bir yıl süresince haftada bir kez 
olmak üzere gözlemler yapılmıştır. Köklenen çelikler sayılarak haftalık köklenme 
yüzdeleri kayıtlara geçirilmiştir. Denemeler kurulduktan dört hafta sonra köklenme 
yüzdelerinde bir değişiklik olmamıştır. Elde edilen veriler Ege Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, TARİST (AKKAŞ, 1994) istatistiki paket 
programında varyans analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Açık Alanda Kurulan Denemeye Ait Bulgular: 

Torbalı Orman Fidanlığında Şubat, Mart ve Nisan ayında kurulan denemede 
dikilen çelikler köklendiği halde Karşıyaka Fidanlık Şefliğinde Eylül, Ekim ve 
Kasım aylarında kurulan denemedeki çelikler köklenmemiştir. Torbalı Orman 
Fidanlığında kurulan denemede köklenen çelik sayılarına iki faktörlü rastlantı 
bloklarına göre varyans analizi uygulanmıştır. Bu analize göre türlere göre en 
yüksek köklenme yüzdeleri tarih ve hormon uygulamaları olarak aşağıdaki gibidir. 

Quercus coccifera, Pistacia terebinthus, Arbutus unedo, Styrax officinalis, 
Tamarix smyrnensis ve Salvia pumifera türlerinden alınacak çeliklerin 
köklenmesine, çeliklerin alındığı tarihin etkisi olduğu belirlenmiştir [(Quercus 
coccifera (SD=2, F=119.219***), Pistacia terebinthus (SD=2, F=45.340***), 
Arbutus unedo (SD=2, F=94.114***), Styrax officinalis (SD=2, F=1506.801***), 
Tamarix smyrnensis (SD=2,F=1583.074***) ve Salvia pumifera (SD=2, 
F=33.592***)]. 

Buna göre Şubat ayında çelik alınmasıyla; Quercus coccifera %86, Pistacia 
terebinthus %82, Arbutus unedo %61, Styrax officinalis %72, Tamarix 
smyrnensis %94, ve Salvia pumifera %35 oranda köklenme başarısı elde 
edilmiştir. 

Vitex agnus-castus, Origanum vulgare ve Capparis spinosa türlerinde 
Hormon X Tarih interaksiyonunun önemli olduğu belirlenmiştir. [Vitex agnus-
castus (SD=2, F=5.625***), Origanum vulgare (SD=2, F=32.142***) ve 
Capparis spinosa (SD=2, F=7.051**)]  

Vitex agnus-castus türünde hiçbir işlem yapılmadan Şubat ayında alınan 
çelikler %74, Mart ayında alınan çeliklere IBA 2000 ppm uygulamasıyla %88 
oranda köklendirilmiştir. Şubat ayında hormon uygulamasının köklenme üzerine 
etkisi görülemezken, Mart ayında hormon uygulaması, köklenme yüzdesini 
arttırmış ancak Nisan ayında alınan çeliklerde hiçbir köklenme görülmemiştir 
(Tablo 1).  
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Origanum vulgare da Şubat ayında alınan çelikler hiçbir işlem yapılmadan 
%67, Mart ayında alınan çelikler %37 oranda köklendirilmiştir. Origanum 
vulgare’ de Nisan ayında alınan çeliklerin hiç biri köklenmemiştir 

Capparis spinosa’da Şubat ayında alınan çeliklerde hiçbir işlem yapılmadan 
% 46 oranda köklendirilmiştir. 

Origanum vulgare ve Capparis spinosa türlerinde hormon uygulanmasının 
köklenmeyi ters yönde etkilediği görülmektedir. 
 

Tablo 1: Açık Alanda  Kurulan Denemeye Ait Duncan Testi Sonuçları 

Table 1: Results of Duncan Test for Open Field 

HORMON 
(Hormone) 

TARİH 
(Date) 

Vitex Origanum Capparis 

IBA-2000 Şubat 
(February) 

72.436 A 51.516 C 29.332 C 

 Mart 
(March) 

88.332 A 0 B 0 A 

 Nisan 
(April) 

44.596 AB 0 A 0 A 

IBA-4000 Şubat 
(February) 

74.988 A 58.264 B 37.440 B 

 Mart 
(March) 

84.196 A 0 B 0 A 

 Nisan 
(April) 

31.792 B 0 A 0 A 

IBA-0 Şubat 
(February) 

74.480 A 67.088 A 45.908 A 

 Mart 
(March) 

55.040 B 37.064 A 0 A 

 Nisan 
(April) 

49.840 A 0 A 0 A 

 
(Vitex F=5.625***, Origanum F=32.142***, Capparis F=7.051**) 
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 4.2. Serada Kurulan Denemeye Ait Bulgular: 

Fidanlık şartlarında kurulan deneme sonuçlarına göre en fazla köklenen 
Vitex agnus-castus ve Tamarix smyrnensis türleri dışında kalan türler sera içinde 
denemeye alınmıştır. Serada kurulan denemede köklenen çelik sayılarına üç 
faktörlü rastlantı bloklarına göre varyans analizi uygulanmıştır. Serada denemeye 
alınan türler içerisinde, Arbutus unedo ve Quercus coccifera türlerinde işlemler 
arasında anlamlı bir fark tesbit edilememiştir. Bunun yanısıra Capparis spinosa, 
Pistacia terebinthus, Styrax officinalis türlerinde yeterli sayıda çelik 
köklenmediğinden istatistiki değerlendirme yapılmamıştır. Buna karşılık Salvia 
pumifera ve Origanum vulgare türlerinde Tarih X Ortam X Hormon 
interaksiyonunda anlamlı fark tesbit edilmiştir (SD = 8, F = 2.452*). Duncan testi 
sonucuna göre işlemlerin sıralanışı Tablo 2 deki gibidir.  

Tablo 2: Serada Kurulan Denemeye Ait Duncan Testi Sonuçları 
Table 2: Results of Duncan Test for Greenhouse 

Salvia pumifera 
ORTAM 
(Medium) 

PERLİT 
(Perlit) 

PONZA 
(Pumice) 

KUM 
(Sand) 

TARİH 
(Date) 

IBA2000 IBA4000 IBA 0 IBA2000 IBA4000 IBA 0 IBA2000 IBA4000 IBA 0 

Eylül 
(September) 

70 B 60 B 60 B 55 A 50 B 30 B 100 A 70 B 80 A 

Ekim 
(October) 

90 AB 90 A 90 A 60 A 80 A 90 A 80 A 80 AB 80 A 

Kasım 
(November) 

100 A 90 A 90 A 70 A 90 A 90 A 100 A 100 A 90 A 
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Origanum vulgare 
ORTAM 
(Medium) 

PERLİT 
(Perlit) 

PONZA 
(Pumice) 

KUM 
(Sand) 

TARİH 
(Date) 

IBA2000 IBA4000 IBA 0 IBA2000 IBA4000 IBA 0 IBA2000 IBA4000 IBA 0 

Eylül 
(September) 

30 C 25 B 40 B 0 B 0 C 0 B 0 B 10 C 0 B 

Ekim 
(October) 

60 B 20 B 40 B 40 A 50 B 10 B 0 B 40 B 10 B 

Kasım 
(November) 

100A 90 A 80 A 40 A 90 A 70 A 100 A 90 A 100 A 

 
Serada, kurulan denemenin sonuçlarına göre Salvia pumifera ve Origanum 

vulgare türlerinde köklenme yüzdesi % 100 olarak tesbit edilmiştir. Uygulanan 
işlemlerin çeliklerin köklenmesine etkileri ise; 

*IBA 2000 ppm uygulamasında; Perlit ortamında, her iki türde Kasım 
ayında alınan çeliklerde, Ponza ortamında; Salvia pumifera türü Kasım ayında, 
Origanum vulgare türünde ise  Ekim ve Kasım aylarında alınan çeliklerde, Kum 
ortamında ise; Salvia pumifera türü Eylül ve Kasım ayında, Origanum vulgare 
türü ise Kasım ayında alınan çeliklerde en fazla köklenme gerçekleşmiştir. 

*IBA 4000 ppm uygulamasında; Perlit ortamında; Salvia pumifera türü 
Ekim ve Kasım aylarında, Origanum vulgare türü Kasım ayında, Ponza ve Kum 
ortamlarında ise; her iki türde de Kasım ayında alınan çeliklerde en fazla köklenme 
görülmüştür. 

*Hormon uygulanmayan işlemde; Perlit ve Ponza ortamlarında; Salvia 
pumifera türü Ekim ve Kasım aylarında, Origanum vulgare türü Kasım ayında, 
Kum ortamında ise her iki türde Kasım ayında alınan çeliklerde en fazla köklenme 
tesbit edilmiştir. 

Bir başka çalışmada, Salvia türünde Ekim ve Kasım aylarında alınacak 
çeliklerin kum+vermiküllit ortamında, suda ıslatıldıktan sonra IBA 4000 ppm 
uygulaması yapılarak 8 haftada % 100 oranında köklendirilebileceğini 
bildirmektedir (SEXTON, 1962). Yaptığımız araştırma çalışmasında bu çalışmaya 
paralel sonuçlara ulaşılmakla birlikte çalışmamızda elde edilen sonuçlara 4 ncü 
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haftada ulaşılmış ve sadece kum ortamında bu derecelere ulaşılabilmesi mümkün 
olmuştur.  

LEE et. Al. (1976), Pistacia chinensis türünün ilkbahar ve yaz aylarında 
alınan çeliklerinin perlit+vermiküllit ortamında 15 sn’de 2N H2SO4 de 
bekletildikten sonra IBA 3000 ppm uygulaması yapılarak 6. haftada % 70 oranında 
köklendirilebileceğini bildirmektedir. HITCHCOCK et AL.(1939) ise Styrax 
americana ve Styrax japonica türlerinin Haziran ayında alınan çeliklerinin 
herhangi bir işlem uygulanmadan üç haftada % 100 oranında köklendirilebileceğini 
bildirmektedir. 

Çalışmamızda uygulanan deneme desenindeki işlemler arasında hormonla 
muameleden önce hiçbir işlem uygulanmadığından Pistacia terebinthus’ ta, 
Haziran ayında türlerden çelik alınmadığından Styrax officinalis türlerinde 
yukardaki oranlarda bir köklenme başarısı elde edilememiş olabilir. 

Sera çalışmasında, Capparis spinosa, Pistacia terebinthus, Styrax 
officinalis Arbutus unedo ve Quercus coccifera türlerinin seradaki yastık 
sıcaklıklarının elde olmayan sebeplerle (sistemin arızalanması, elektrik kesilmesi 
vb.) istenilen düzeyde tutulamaması sonucu  köklendirilemediği ve istenilen 
düzeyde bir sonuç alınamadığı kanaatına varılmıştır. Zira sisleme altında yapılan 
köklendirme süresince hava sıcaklığının, köklendirme ortamının sıcaklığından daha 
düşük tutulması gerekmektedir (AĞAOĞLU ve Ark, 1987). Ayrıca Capparis 
türünde alınacak yeşil çeliklerde ise % 0,2  lik NAA uygulaması köklenmeyi % 
83’e kadar yükselttiği KARA ve Ark. tarafından (1996) bildirilmektedir. 
Çalışmamızda, IBA uygulamasının köklenme başarısını istenilen düzeye 
ulaştıramadığı kanaatına varılmıştır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu değerlendirmelere göre; Torbalı Orman Fidanlığı şartlarında fidan üretim 
parsellerinde; 

*Şubat ayında alınacak çeliklerle; 
Herhangi bir işlem uygulanmadan Arbutus unedo, Capparis spinosa, 

Origanum vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, 
Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis, 

*Mart ayında alınacak çeliklerle; 
IBA 2000 ppm uygulamasıyla Vitex agnus-castus  çelikle üretilebilir. 
Vitex agnus-castus, Origanum vulgare ve Capparis spinosa türlerine ait 

çeliklerde hormon uygulanmasının köklenmeyi olumsuz yönde etkilediği 
belirlenmiştir. KARA ve Ark.(1996) IBA ve NAA hormonlarının Capparis  türüne 
ait odunsu çeliklerin köklenmesinde etkili olmadığını bildirmektedir. Çalışmamız 
sonucunda edinilen bilgilerle bu çalışmanın sonuçları birbirini desteklemektedir. 

Torbalı’nın iklim koşullarına sahip fidanlıklarda, çelikle üretim yastıklarının 
kum oranı yüksek, toprak reaksiyonu nötr, CaCO3 ve organik madde miktarı düşük, 
fosfor miktarının ise yeterli seviyede olması köklenme başarısını arttırabilir.  

Hormon uygulamaları fidan maliyetini arttıran bir etken olduğundan hiçbir 
hormon uygulaması yapılmadan Şubat ayında alınacak çeliklerle denemede 
kullanılan bütün türler çelikle üretilebilir. 

Serada ise; 
*Origanum vulgare türü; Kasım ayında alınacak çeliklerle perlit ortamında 

IBA 2000 ppm uygulamasıyla ve kum ortamında herhangi bir işlem uygulanmadan 
veya IBA 2000 ppm uygulaması yapılarak,  

*Salvia pumifera türü ise Kasım ayında alınacak çeliklerle perlit ortamında, 
Eylül ve Kasım aylarında alınacak çeliklerle kum ortamında IBA 2000 ppm, Kasım 
ayında alınacak çeliklerle yine kum ortamında IBA 4000 ppm uygulaması 
yapılarak çelikle üretilebilir. 

Serada üretilecek Salvia pumifera ve Origanum vulgare türleri için; nötr ve 
çözünebilir iyon ve organik madde içermeyen perlit veya reaksiyonu (pH) nötr, 
CaCO3 miktarı % 1.33, organik madde bakımından fakir, elektriki geçirgenliği 
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(EC) 2.28 mS den az tuz miktarı özelliklerine sahip kumdan oluşan köklendirme 
ortamları kullanılabilir. 

Pistacia terebinthus ve Styrax officinalis türlerinde çelikle üretimi 
konusunda yapılacak bir çalışmada, Haziran ayı mutlaka işlemler arasına alınması 
doğru olacaktır. Capparis spinosa, Pistacia terebinthus, Styrax officinalis 
türlerinin serada üretilmesi ile ilgili yapılacak çalışmada, bu türler ayrı ayrı 
değerlendirilmeli ve daha fazla sayıda hormon tip ve dozu kullanılmalıdır.  

Bunun yanısıra çelikler adventif tomucukların 0,5 cm üstünden alınmalıdır. 
Arbutus unedo ve Quercus coccifera türlerinin seradaki üretimlerinde kullanılacak 
ortamların; nötr, çözünebilir iyon, organik madde ve tuz içermemelidir (MUNSUZ 
ve Ark., 1981). Seradaki klimatik koşulların bitki gelişimine ve dolayısıyla 
köklenmesine olan etkileri göz ardı edilmemelidir. 
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ÖZET 

Bu projede, Ege Bölgesinde erozyon kontrolünde kullanılabilecek ekonomik 
değeri olan bitkilerin, vejetatif üretim tekniklerini ortaya konularak, uygulamaya 
aktarılması amaçlanmıştır. 

Denemeler Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünün serasında, Torbalı ve 
Karşıyaka Orman Fidanlıklarında açık alanda hazırlanan yastıklarda 
gerçekleştirilmiştir. 

1994-1997 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, Ege 
Bölgesi’ndeki erozyona maruz kalan ve toprak özellikleri zayıf olan sahalardaki 
bitki örtüsü incelenerek, erozyonla mücadelede kullanılabilecek, ekonomik değeri 
olan bazı bitki türleri (Arbutus unedo, Capparis spinosa, Origanum vulgare, 

Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, Tamarix smyrnensis, 
Quercus coccifera, Styrax officinalis)  kullanılmıştır. 

Serada ve açık alanda kurulan denemelerde rastlantı blokları deneme deseni 
uygulanmış ve herbir parsele üç ayrı hormon dozu (IBA 2000 ppm-4000 ppm-
hormonsuz) uygulanmıştır. Seradaki deneme üç farklı ortam (kum, perlit ve ponza) 
kullanılmıştır. Denemeler kurulduktan dört hafta sonra köklenme yüzdelerinde bir 
değişiklik olmamıştır. Elde edilen veriler, TARİST (AKKAŞ, 1994) istatistiki 
paket programında varyans analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara varılmıştır. 
Açık alanda kurulan denemede; Arbutus unedo, Capparis spinosa, 

Origanum vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, 
Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis, türlerinden Şubat 
ayında alınacak çeliklere herhangi bir işlem uygulanmadan, Vitex agnus-castus  
türünde ise Mart ayında alınacak çeliklere IBA 2000 ppm uygulaması yapılarak 
çelikle üretilebilir. 

Vitex agnus-castus, Origanum vulgare ve Capparis spinosa türlerine ait 
çeliklerde hormon uygulanmasının köklenmeyi olumsuz yönde etkilediği 
belirlenmiştir. 
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Hormon uygulamaları fidan maliyetini arttıran bir etken olduğundan hiçbir 
hormon uygulaması yapılmadan denemede kullanılan bütün türleri, Şubat ayında 
alınacak çeliklerle  üretilmesi mümkündür. 

Serada yapılan denemede ise Origanum vulgare türü; Kasım ayında 
alınacak çeliklerle perlit ortamında IBA 2000 ppm uygulamasıyla ve kum 
ortamında; herhangi bir işlem uygulanmadan veya IBA 2000 ppm uygulaması 
yapılarak, Salvia pumifera türünde Kasım ayında alınacak çeliklerle perlit 
ortamında, Eylül ve Kasım aylarında alınacak çeliklerle kum ortamında IBA 2000 
ppm, Kasım ayında alınacak çeliklerle yine kum ortamında IBA 4000 ppm 
uygulaması yapılarak çelikle üretilebilir. 
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SUMMARY 

In this study, it is aimed at the determination of plant species to use for 
erosion control and have economical value and their vegetative propagation 
methods for practical use. 

Trials were conducted in green house of Ege Forestry Research Institute and 
the fields of Torbalı and Karşıyaka State Forest Nurseries 

In this study, some plant species (Arbutus unedo, Capparis spinosa, 

Origanum vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, 
Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis) were studied for 
erosion control in places where soil has poor properties and land is under erosion 
attack, after surveying the promising plants of economical value in Ege Region 
between the period 1994-1997, 

The randomised block experimental design has been applied to both in 
greenhouse and in field trials, and three different hormone doses have been applied 
for each parcel (IBA 2000 ppm, 4000 ppm and without hormone). Three different 
media have been used in each parcel (perlit, pumice and sand) in green house. The 
rooting did not show any change after four weeks in the trials. The TARIST 
Statistical Package (AKKAŞ, 1994) was used for the analysis of variance (VAT) 
and Duncan Tests. 

According to the findings the results are: 
In open field, Arbutus unedo, Capparis spinosa, Origanum vulgare, 

Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus, Tamarix smyrnensis, 
Quercus coccifera, Styrax officinalis species without any treatment in February, 
Vitex agnus-castus species with a treatment of IBA 2000 ppm in March have 
shown best performance. 

In the Vitex agnus-castus, Origanum vulgare cuttings has been determined 
that hormone applications has negative effect on the rooting . 

Because hormone application is a cost-increasing factor and there are not 
any significant rooting rate differences between treatments, It is possible to 
propagate these species with cuttings taken in February. 
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In green house, Origanum vulgare with IBA 2000 ppm treatment in a 
medium consisting of perlit and without any treatment or with IBA 2000 ppm in a 
medium consisting of sand in November, Salvia pumifera in a medium consisting 
of perlit in November or with a treatment of IBA 4000 ppm in a medium consisting 
of sand in October or November, with a treatment of IBA 4000 ppm in a medium 
consisting of sand in November can be propagated from cuttings. 
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ÇİÇEK YAPRAKLAR KÖK TOPRAK İKLIM RAKIM ÜRETİM BİN DANE TOHUM TIBBİ EKİM HASTALIK DROG
TÜR İSMİ MEYVESİ RENGİ YAPISI İSTEKLERİ İSTEKLERİ İSTEĞİ ŞEKLİ YAYILIŞI AĞIRLIĞI ÇİMLENME OLARAK ZAMANI VEYA OLARAK

YÜZDESİ KULLANILIŞ ZARARLIS KULLANILIŞ
Salvia pumifera yuvarlak beyaz oval 3-8 cm saçak köklüdür kurak , sıcağı sever 800m tohum ve Akdeniz bölgesi 5-9 gr %75 Yapraklarından İlk veya sonbaharda Yaprak leke Yatıştırıcı mide

Adaçayı 2-3 mm uzunlukta mor çiçekli uzunlukta kumlu-tınlı genç gelişme vejatatif olur Avrupanın güney ort. 7-6 gr %0.5-2.5 uçucu olur. Sonbahar hastalığı idrar söktürücü
ayı kulağı 2mm genişlikte 1-4 cm eninde tınlı-kumlu devresinde koltuk altı kısımlarında 3040 yağ elde edilir ekimi avantajlı külleme terletici

diş out meyve üzeri noktalı kireçce zengin yüksek rutubet sürgünleri veya Dalmaçya Makedonya Ekim-Kasım sap leke antiseptik
garden sage olup kahverenginden ister. kurağa yaşlı bitkileri Subtropik ve Tropik başı en iyi hastalığı

siyaha kadar değişir. dayanıklıdır kısımlara bölgelerde
ayırarak olur dağınık olarak

bulunur.
Capparis ovata etli çok tohumlu beyaz eliptik veya metrelerce kireçli toprakta Yüksek ısı Deniz tohumla Karadeniz ve Trakya 10gr çok düşük kurutulmuş kök Tohumla üretim Kök boğazı Romatizma felçte

kapari bir kapsüladır oval eliptik derine gidebilir iyi gelişir. Çok ve kurağa seviyesin üretilir hariç Akdeniz ve kabukları sonbaharda  Kasım veya mantarı tehlikesi diş ağrısında 
Caper plant belirgin kireçli ve kıraç dayanıklıdır den-1600m çelikle üretim Kanarya adaları dövülmüş kökler meyvelerden şubatta yapılabilir müshil önleyici

mukronat toprakların şu an başarısız büyük sahra hazırlanan jeller meyvelerin homeopati
değerlendirilme Doğu Afrika Türkmenistan suyundan meyve ve çiçek
sinde kullanılır Özbekistan Tacikistan tomurcukları

Vitex agnus 3-4mm çapında sert Mavimsi el biçiminde derin köklüdür iyi drene edilmiş Serin havalarda 750m Tohum ve Akdeniz bitkisi 9.8gr %20-72 çiçekleri ve meyveleri Tohum ekimi ilkbahar Hastalık ve yatıştırıcı idrar 
castus L. özel kokulu hafif mor renkte 3-7 parçalıdır toprak düzenli yumuşak Doğu karadeniz ege ve sonbaharda olur zararlılara sökücü-mide ve
Hayıt acımsı lezzette ve pembe sulama ister çelikle marmara kısmen güney yarı yumuşak çelikler açıktır. bağırsak 

küçük küre siyah Kumlu yerlerde üretilir. yazın alınır. gazlarını
Chaste tree veya kırmızımsı alüviyonlu Tohum işlemsiz 71 günde giderici

5-6mm. topraklarda çimlenir.
kayalık 
yerlerde.

Pistacia yuvarlakça yada yeşilimsi 3çift karşılıklı derin kök yapar kumlu -kireçli ışık isteği fazla 700- tohum Akdeniz kanarya adaları 60gr %75 meyve odun ve yaprak tohumları erken Baizangia balgam söktürücü
terebinthus L. çarpık yumurta kırmızı bir tanede taşlık ve kurak ve 1500m H2SO4 ile ege bölgesi güney doğu mazıları ilkbaharda yeşil çelikleri pistaciae göğüs yumuşatıcı
menengiç şeklinde önceleri renkli uçta olmak yamaçlık ılıman 6-7 saat anadoluda alçak rakımlar geç ilkbaharda veya M.pistaciae idrar söktürücü
çitlenbik kırmızı sonra koyu üzere 7 yap- yerlerde yetişir iklimleri sever muamele erken yazda alınır. Fungal kök
sakız ağacı esmer renkte raktan oluşur edilir. yarı yumuşak çelikleri çürüklüğü
terebinth tree 4-6mm yapraklar 5-13 çelikle de yazın alınır. mercan renkli

arasında üretilir benek zararı
boyları4-8 cm

Quercus meyveler 2. yılda çiçek Her iki yüzü derin kök yapar Kireçli taşlı Kurağa 150m den tohum ve Marmara, Ege, Akdeniz 4000gr 80% Mazıları Ağustos ayının sonbaharda Archips ishal ve 
coccifera L. olgunlaşır şekli çıplak deri iyi drene edilmiş dayanıklı 1850m ye kök sürgünüyle Karadenizde lokal olarak ikinci yarısında toplanır özellikle 11. Ayda xylosteana kanamaları
Kermes Meşesi tomurcuk 3-4mm yok. gibi sert topraklarda. ful güneş ister kadar üretilir. bulunur veya geç kışta kelebekzararı durdurur
Kermes oak. iğneleri var. kese böceği
Nut gall R.quercus L.

Ballık,külleme
afit, gal arıları.

Arbutus unedo Meyve yuvarlak pembe karşılıklı veya derin kök yapar kumlu balçıklı Yarı gölge, 800m tohumla Batı, güney doğu kuzey 2gr %55 Kök yaprak, kabuk ve Tohumlar sonbaharda Yaprak lekesi Damar sertliği
kocayemiş üzümsü çileğe beyaz değişebilir orta killi balçık kısmen kurağa ve çelikle ve santral Amerika ile meyveleri. yarı yumuşak çelikler ve afidler problem ishal,karaciğer
strawberry tree benziyor. 5-10cm dayanıklı, Türkiye'de Akdeniz kıyı geç yazda. olabilir. böbrek rahatsızlığı
cane apple uzunlukta kısmen soğuğa bölgelerinde.

kenarları dişli duyarlıdır.
üst yüzü koyu
yeşil alt yüzü

açık yeşil
Origanum vulgare Beyaz'dan Eliptik derin kök yapar İyi drene edilen Sıcak iklimi 1-2500m Tohum veya Avrupa'dan Orta Asya'ya 1gr 15000 80% Yapraklar çiçek uçları. 15 Nisan veya son Yabancı ot Selület,saç, diş
Mercanköşk erguvana yumurta toprakta gübre sever.Kurak çelikle ve bitki kadar yayılır. Akdeniz dondan sonra.Ekim zararı olabilir mide, nevralji 
Sweet marjoram pembede biçiminde ihtiyacı olur. yerlerde parçalarından bölgesindede bulunur. zamanı 5 Şubat. afid ve kırmızı öksürük.

olabilir. kenarları düz Besince zengin yetişebilir. üretilebilir. Tohum ekiminden sonra örümcek
 --------------------------- gri yeşilden çoğunlukla başka yere ekilir. zararı olabilir

yeşile kadar kireçli az azotlu Tohumlar 15-18C soğuk
renkte olabilir toprakta iyi sıcak işleme tabi tutulup

gelişirler. 28 gün sonra ekilir.
Tamarix Küçük kapsüllüdür. açık 1.5-3.5mm derin kök yapar Kumlu nehir Akdeniz 1-1000m sert çelikle Batı Avrupa'dan Akdeniz 1gr Sert çelikler kışın veya Lepidosaphes
smyrnensis 3-4 kapaklı eflatun yapraklar yataklarda mıntıkası ve ve tohumla. rejyonu ve doğu Asya'ya yarı sert çelikler yazın ulmi
Ilgın kısa saplı pul gibi iğne çorak yerlerde kuzey Afrika'nın kadar 75 türü var. alınır. Amorphogynia
Tamarisk küçük şeklinde olur. çöl kurağında necessacia ---------------------

çiçek İyi drene edilen yetişebilir. ----------------------------------- mühendis
pembe topraklardada Tam güneş ister böcekleri

yetişir. hastalık ve
zararlılara açık

Styrax Yuvarlak,tesbih Beyaz Oval,kenarları derin kök yapar Dere içleri Tropik 1-800m çelik ve tohumla Akdeniz asya Amerika Tohumlarda styracıt adında Tohumlar olgunlaşır Hastalık ve
officinalis şeklindedir. renkli uzun düz,yeşil ve sel yatakları subtropik ile Avrupa'da Batı ve bir heksoz ile bol miktarda olgunlaşmaz ekilir, 3ay zararlılara açık.
tesbih 1.5cm çapında saplı 3-6 tüysüz. Balçık kalkerli ılıman güney Anadolu'da sabit yağ vardır. 15C sonra 3ay 0-5C 
ayıfındığı tanesi humusça fakir. bölgelerde tutulur sonra ekilir. --------------------
Snowbell salkım Anadolu'da yeşil çelikler yazın

şeklinde. yayılır. alınır.
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TÜR İSMİ
Species

LATİNCESİ
Latin

İNGİLİZCESİ
English

MEYVESİ
Fruid

ÇİÇEK 
RENGİ

Colour of 
Flouwer

YAPRAKLAR
Leaves

TOPRAK 
İSTEKLERİ

Soil Requirements

İKLİM 
İSTEKLERİ

Climatic 
Requirements

RAKIM 
İSTEĞİ
Altitude 

Requirements

ÜRETİM ŞEKLİ
Ways of 

Production

YAYILIŞI
Distiribution

BİN DANE 
AĞIRLIĞI
Thousand 

seeds weight

TOHUM 
ÇİMLENME 
YÜZDESİ

Germinatium 
percent

TIBBİ OLARAK 
KULLANILIŞI

Weed by Medical Way

EKİM ZAMANI
Time of Sow

HASTALIK VEYA 
ZARARLISI

Disease or pests

DROG OLARAK 
KULLANILIŞI
Used by Drog

Adaçayı (ayı 
kulağı)

Salvia 
pumifera Garden sage

Yuvarlak 2-3 mm 
uzunlukta, 2mm 
genişlikte, meyve üzeri 
noktalı olup 
kahverenginden siyaha 
kadar değişir

Beyaz,mor 
çiçekli

Oval, 3-8 cm 
uzunlukta,1-4 cm 
eninde

Kurak, kumlu-tınlı, 
tınlı-kumlu, kireçce 
zengin

Sıcağı sever, 
genç gelişme 
devresinde, 
yüksek rutubet 
ister, kurağa 
dayanıklıdır

0-800m

Tohum ve vejatatif 
olur koltuk altı 
sürgünleri veya 
yaşlı bitkileri 
kısımlara 
ayırarak olur

Ege ve 
Akdeniz 
bölgesi,

0,33 gr.     %75 Yapraklarından %0.5-2.5 
uçucu yağ elde edilir

İlk veya sonbaharda olur. 
Sonbahar  ekimi avantajlı 
Ekim-Kasım başı en iyisidir.

Yaprak leke hastalığı, 
külleme, sap leke 
hastalığı

-Yaprak ve 
tohumları -
Yatıştırıcı, mide 
idrar söktürücü, 
terletici, antiseptik

Kapari Capparis 
ovata Caper plant Etli çok tohumlu, bir 

kapsüldür Beyaz
Eliptik veya oval 
eliptik, belirgin, 
mukronat

Kireçli, kumlu, kurak  
Yüksek sıcaklık 
ve kuraklığa 
dayanıklıdır.

0-1600m Tohumla-çelikle 

Karadeniz ve 
Trakya hariç 
bütün 
bölgelerde 

7,8 gr. Çok düşük

Kurutulmuş kök kabukları, 
dövülmüş kökler ve 
meyvelerden hazırlanan 
jeller, meyvelerin suyundan, 
meyve ve çiçek 
tomurcuklarından flavon 
türevi içermektedir.

Tohumla üretim, Kasım ve 
Şubat ayları Damping-off' hassas

-Kök ve kabukları-
Ülser,Romatizma, 
felçte,diş 
ağrısında, mushil 
önleyici, idrar 
söktürücü, kuvvet 
verici,homeopati 

Hayıt Vitex agnus -
castus L. Chaste tree

3-4mm çapında sert,özel 
kokulu hafif acımsı 
lezzette ve küçük küre 
siyah veya kırmızımsı 5-
6 mm

Mavimsi, 
mor renkte, 
pembe 

El biçiminde, 3-7 
parçalıdır.

İyi drene edilmiş 
topraklarda, kumlu, 
aluvyonlu ve kayalık 
yerlerde

Serin iklim 0-750m Tohum veya yeşil 
çelikle üretilir. 

Ege, Akdeniz, 
Marmara, 
Doğu 
Karadeniz 

9.8 gr %20-72 Çiçekleri ve meyveleri

Tohum ekimi ilkbahar ve 
sonbahardadır. Yarı yumuşak
çelikler yazın alınır. Tohum 
işlemsiz 71 günde çimlenir

Hastalık ve zararlılara 
açıktır.

Yatıştırıcı, idrar 
sökücü, mide- 
bağırsak gazlarını 
giderici  

Menengiç 
('çitlenbik) 

Pistacia 
terebinthus 
L.

Terebinth tree

4-6mm, yuvarlakça yada 
çarpıkyumurta şeklinde 
önceleri kırmızı sonra 
koyu esmer renkte 

Yeşilimsi, 
kırmızı 

3 çift karşılıklı, bir 
tanede uçta olmak 
üzere 7 yapraktan 
oluşur. Yapraklar 5-
13  cm arasında 
boyları 4-8 cm

Kumlu -kireçli, taşlık 
ve yamaçlık 
arazilerde 

Işık isteği fazla, 
kurak ılıman 
iklimleri sever

0-1500m

Tohum H2SO4 ile 
6-7 saat muamele 
edilir.Çelikle de 
üretilir. 

Ege ve 
Akdeniz 
bölgesi, 
Güneydoğu 
Anadolu 

60gr %75 Meyve, odun ve yaprak 
mazıları

Tohumları erken ilkbaharda, 
yeşil çelikleri geç ilkbaharda 
veya erken yazda alınır.Yarı 
yumuşak çelikleri yazın alınır.

Baizangia pistaciae, 
M.pistaciae, Fungal kök 
çürüklüğü, mercan 
renkli benek zararı

Balgam söktürücü, 
göğüs yumuşatıcı, 
idrar söktürücü

Kermes 
Meşesi

Quercus 
coccifera L

Kermes oak. 
(Nut gall)

Meyveler 2. yılda 
olgunlaşır. Tomurcuk 3-
4mm

Her iki yüzü çıplak 
deri gibi sert 
iğneleri var

Kireçli taşlı iyi dreneli 
topraklarda 

Kurağa dayanıklı 
ve güneş sever 150- 1850m

Tohum ve kök 
sürgünleriyle 
üretilir.

Marmara, 
Ege, Akdeniz 
'de dominant,  
Karadenizde 
lokal olarak 
bulunur.

4000gr 80% Mazıları Ağustos ayının 
ikinci yarısında toplanır

Sonbaharda özellikle Kasım 
ayında veya geç kışta

Archips xylosteana 
kelebek zararı, kese 
böceği R.quercus L., 
Ballık, külleme, afit, gal 
arıları.

İshal ve kanamaları 
durdurur

Kocayemiş Arbutus 
unedo

Strawberry 
tree (cane 
apple)

Meyve yuvarlak, üzümsü Pembe-
beyaz

Karşılıklı veya 
değişebilir 5-10cm 
uzunlukta kenarları 
dişli üst yüzü koyu, 
yeşil alt yüzü, açık 
yeşil

kumlu balçıklı, orta 
killi balçık

Yarı gölge, 
kısmen kurağa 
dayanıklı, kısmen 
soğuğa 
duyarlıdır.

800m Tohum ve çelikle 
Türkiye'de 
Ege ve 
Akdeniz kıyısı

2gr %55 Kök yaprak, kabuk ve 
meyveleri

Tohumlar sonbaharda, yarı 
yumuşak çelikler geç yazın 
alınır

Yaprak lekesi ve afid 
problemi olabilir.

-Kök,yaprak,kabuk 
ve meyve-Damar 
sertliği, ishal, 
karaciğer, böbrek 
rahatsızlığı

Mercanköşk Origanum 
vulgare

Sweet 
marjoram

Beyaz'dan 
erguvana 
kadar 
değişir. 
Pembe 
olabilir

Eliptik yumurta 
biçiminde kenarları 
düz gri yeşilden 
yeşile kadar renkte 
olabilir.

Besince zengin, 
çoğunlukla kireçli, az 
azotlu direnajı iyi 
toprakları sever

Sıcak iklimi 
sever. Kurak 
yerlerde 
yetişebilir.

1-2500m Tohum veya 
çelikle

 Akdeniz ve 
Ege 
bölgesinde

0,66 gr 80%

Yapraklar çiçek 
uçları.Sabun, deterjan ve 
parfüm sanayiinde kullanılan 
yağı Carvacrol bakımından 
zengindir.

15 Nisan veya son  dondan 
sonra.Ekim zamanı 5 Şubat. 
Tohum ekiminden sonra 
başka yere ekilir.Tohumlar 15-
18C soğuk /sıcak işleme tabi 
tutulup 28 gün sonra ekilir.

Yabancı ot,afid ve 
kırmızı örümcek zararı 
olabilir.

-Yaprak ve çiçek 
uçları-Selüluit,saç, 
diş, mide, parasit, 
antifungal, nevralji, 
öksürük. 

Ilgın Tamarix 
smyrnensis Tamarisk Küçük kapsüllüdür. 3-4 

kapaklı 

Açık 
eflatun, 
pembe ve 
kısa saplı 
küçük çiçek 

1.5-3.5mm pul gibi 
iğne şeklinde

Kumlu nehir 
yataklarda, çorak 
yerlerde, iyi dreneli 
topraklarda 

Ilıman iklimlerde, 
Tam güneş ister 1-1000m Sert çelikle ve 

tohumla 
Ege ve  
Akdeniz 1gr Sert çelikler kışın veya yarı 

sert çelikler yazın alınır.

Lepidosaphes ulmi, 
Amorphogynia 
necessacia, mühendis 
böcekleri hastalık ve 
zararlılara açık

Tesbih 
çiçeği 
(ayıfındığı)

Styrax  
officinalis Snowbell

Yuvarlak, tesbih 
şeklindedir. 1,5 cm 
çapında

Beyaz 
renkli, uzun 
saplı 3-
6cm,  tanesi 
salkım 
şeklindedir.

Oval, kenarları 
düz,yeşil ve tüysüz

Dere içleri,  sel 
yatakları, balçık- 
kalkerli, humusca 
fakir.

Ilıman bölgelerde 1-800m Çelik ve tohumla
Akdeniz ve 
Ege 
bölgesinde

Tohumlarda styracıt adında 
bir heksoz ile bol miktarda 
sabit yağ vardır.

Tohumlar olgunlaşır 
olgunlaşmaz ekilir, 3ay 15C 
sonra 3ay 0-5C  tutulur sonra 
ekilir. Yeşil çelikler yazın 
alınır.

Hastalık ve zararlılara 
açık.

Projede Kullanılan Bitki Türleri Hakkında Genel Bilgiler 
( General Informations About Plant Species  Used in This Project)
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