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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ŞUBESİ ÇALIŞMALARI 
 
 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şubesi 
1990 yılında kurulmuş olup çalışmalara anason, nane, kekik, adaçayı ve kapari gibi 
ekonomik önemi olan bitkilerle başlanmıştır. Bu bitkilerde toplama, kültüre alma, 
yetiştirme teknikleri ve çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Aynı zamanda bu 
bitkilere ait tohum, fidan ve fide üretimleri yapılarak üreticilere sunulmaktadır. Öte 
yandan bitki genetik kaynakları çalışmaları çerçevesinde tehlike altındaki bitki türleri 
toplanarak muhafaza altına alınmakta ve bunlardan kültüre alma ve çeşit geliştirme 
çalışmalarında yararlanılmaktadır. 

 
Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınmasında karşılaşılan sorunları çözmek, 

araştırmaları bir bütün olarak ele alıp, bu çalışmaları yürütenlerin organizasyonunu 
sağlamak, çalışan kişi ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için 1990 
yılında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün koordinasyonunda Tıbbi ve Kokulu 
Bitkiler Ülkesel Araştırma Projesi başlatılmıştır. 

 
Ülkesel proje kapsamında başlangıçta anason, kapari, kekik, ada çayı ele 

alınmış bunları oğul otu, nane, dağ çayı, salep, defne ve boya bitkileri izlemiştir. 
 
Anason: Tıpta, endüstride ve baharat olarak kullanılan anason; Ege ve 

Akdeniz Bölgelerinin Burdur, Denizli ve Antalya gibi çiçeklenme zamanı yağışsız ve 
soğuk geçmeyen ekolojik koşullarında üretilmektedir. Üretimde çiftçi, genelde 
populasyon halindeki kendi tohumunu kullandığından istenen düzeyde verim ve kalite 
elde edilememektedir. Anasonda makineli tarım da uygulanmamaktadır. Yürütülen 
çalışmalar    sonunda Gölhisar çeşidi geliştirilerek tescil ettirilmiştir. Tarımında 
mekanizasyona olanak sağlamak üzere mibzerle ekim şartları ve en uygun ekim 
sıklığı belirlenmiştir. 

 
Gölhisar anason çeşidinde, metrekarede 90 bitkinin en yüksek tane verimine 

sahip olduğu ve bu sıklığın en uygun bitki sıklığı olduğu ekonomik analizlerle de 
ortaya konulmuştur.  

 
Agronomik araştırmalarda bitki sıklığı ile verim arasında; verim ile bitki boyu ve 

eterik yağ yüzdesi arasında pozitif; bitki sıklığı ile ana dal sayısı, şemsiye sayısı, 
meyveli şemsiye sayısı ve tek bitki verimi arasında negatif önemli korelasyonların 
belirlendiği çalışmada, sıklığın bin tane ağırlığı ve eterik yağın yüzdesi ile 
korelasyonun önemsiz olduğu tespit edilmiştir. 

 
Kapari: Doğadan toplanarak pazarlanan kaparide araştırma çalışmalarının 

sonuçlarıyla bağlantılı olarak tohumdan üretim teknikleri geliştirilmiş, yürütülen çiftçi 
şartlarında deneme ve demostrasyonlar ve hizmet içi eğitim çalışmaları ile üretilen 
bilgiler çiftçiye aktarılırken fidan üretimine de ağırlık verilmiştir. 

 
Kekik (Origanum onites): Menemen, Bornova ve Aydın olmak üzere üç 

lokasyonda üç yıl yürütülen çalışmalar ile kekiğin yetiştiriciliği konusunda üretim 



teknikleri belirlenmiştir. En uygun dikim sıklığı ve zamanı, gübreleme ve hasat 
zamanı konularında çalışmalar yürütülmüştür.  

 
İzmir kekiğinde üç yıl ve üç yerde yapılan çalışmalar sonucunda dekara 

ortalama 2512 kg yeşil herba; 820 kg drog herba ve 496 kg drog yaprak verimi 
alınmıştır. 

 
Azotlu gübrenin yeşil herba ve uçucu yağ oranı üzerine etkili olduğu 

belirlenmiş, en uygun azot seviyesi dekara 6 kg saf azot olarak bulunmuş ve dikim 
şekillerinin kekik yetiştiriciliğinde önemli olduğu, 45x15 cm sıra arası ve sıra üzeri 
mesafenin hem mekanizasyon hem de verim açısından en uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
Çelikle üretim çalışmalarında en uygun çelik alma zamanı olarak Aralık ayı 

belirlenmiştir. Yüksek oranda köklenme elde etmek için çeliklerin 1500 ppm 
indolbütirik asit ile muamele edilmesi gerektiği saptanmıştır. 

 
Eğitim ve yayım çalışmalarının yanı sıra kekik tarımı konusunda bir teknik 

kitap ile çiftçi broşürleri hazırlanmıştır. Çiftçilerin tohum talebini karşılamak amacıyla 
tohum üretimi de yapılmaktadır.  

 
Verimi ve eterik yağ oranı yüksek çeşit geliştirme çalışmalarına temel olacak 

kekik ıslah çalışmaları tamamlanmış ve iki adet sentetik çeşit tescil aşamasına 
getirilmiştir. 

 
Tohum ve çelikten üretim çalışmaları yanında, ekonomik ömür çalışması 

tamamlanarak, üreticilerin mevcut tereddütleri ile teknik ve ekonomik veri ihtiyaçları 
karşılanmıştır. 

 
Adaçayı (Salvia officinalis): Tıbbi adaçayı üzerine Menemen, Bornova ve 

Aydın olmak üzere üç lokasyonda, üç yıl süre ile bir agronomi denemesi 
yürütülmüştür. Çalışma sonucunda üretim teknikleri belirlenmiş, en uygun dikim 
sıklığı ve zamanı, gübreleme ve hasat zamanı konularında çalışmalar 
sonuçlandırılmıştır. En yüksek drog herba ve drog yaprak verimleri dekara 8 kg saf 
azotlu gübreleme  ve 45 cm sıra arası mesafe kullanılarak elde edilmiştir. 

 
Oğulotu (Melisa officinalis): Menemen ve Bozdağ olmak üzere iki lokasyonda 

üç yıl yürütülen çalışmalarla bu bitkinin ülkemizde tarımının mümkün olduğu 
saptanarak üretim teknikleri belirlenmiş ve bu konuda düzenlenen eğitim 
çalışmalarıyla yayım elemanlarının bilgi eksiklikleri giderilmiştir. Menemen 
ekolojisinin, yüksek drog yaprak ve uçucu yağ verimi elde etmek için, oğulotu 
yetiştiriciliği açısından oldukça uygun olduğu belirlenmiştir. Bu bitkinin tohumluk 
üretimleri de yapılarak çiftçilere aktarılmaktadır.  

 
Nane (Mentha spp.): Ülkemizde küçük alanlarda yaygın bir şekilde tarımı 

yapılan, morfolojik ve kimyasal olarak çok büyük varyasyon gösteren 262 adet nane 
populasyonu Tarım İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde  toplanarak, ETAE’de 
oluşturulan bir koleksiyon bahçesinde muhafaza altına alınmış ve karakterizasyon 
çalışması ile bunların agronomik özellikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu 
koleksiyon içerisinden baharat ve mentol üretimleri için verimi yüksek klonların 



seçilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Nane muhafaza bahçesinde her yıl  
gerekli bakım işleri yapılmakta, gerekirse yenileme yapılarak Türkiye nane 
koleksiyonu arazi gen bankası şeklinde devam ettirilmektedir. 

 
 
Dağ çayı (Sideritis spp.): Türkiye'nin özellikle kıyı bölgeleri olmak üzere büyük 

bir bölümünde yayılış göstermekte ve halk arasında doğadan toplama yolu ile çay 
olarak tüketilmektedir. Son yıllarda antioksidant özelliği nedeniyle Avrupa’ da bu 
bitkiye karşı olan ilgi ve talep artmaktadır. Bu nedenle Sideritis türlerinin tarıma uygun 
olanlarının kültüre alınıp tarımsal özelliklerinin belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Bu konuda yürütülen çalışmalarla dağ çayı kültüre alınmış ve en uygun dikim sıklığı 
70 cm olarak bulunmuştur. 

 
Salep: İç tüketimin yanında  yurt dışına başta Almanya olmak üzere Hollanda, 

Kuzey Kıbrıs, İsviçre, Avusturya, Suudi Arabistan, İngiltere, Bulgaristan, İsrail, Libya, 
Romanya, Rusya ve Azerbaycan'a ihraç edilmektedir. Yıllık toplam ihracat yaklaşık 
olarak 65-70 tondur. Bu da 15-20 milyon yumrunun sökümünden elde edilmektedir. 
Bu nedenle salep türleri bugün yok olma sınırına gelmiştir. Salep orkidelerinin üretim 
teknikleri belirlenerek ihtiyacın üretim yoluyla karşılanması ile doğada yok olma 
sınırına gelen bu türlerin muhafazasının sağlanması çalışmalarına başlanmıştır. 

 
Defne (Laurus nobilis L.): Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yabani olarak 

yayılış gösteren Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden birisidir. Defneye olan talebin 
artmasına karşın, doğadan toplama, yıllar süren aşırı otlatma ve bilinçsiz faydalanma 
defne üretim alanlarının iyice daralmasına ve verim açısından önemli kayıplara 
uğramasına neden olmuştur. Özellikle Ege Bölgesi defne üretim alanlarında yaşanan 
kayıplar bölgede bu tür üzerine çalışmalar yapma ve kültüre alma gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Yeni bir çalışma ile defne kültüre alınacak ve en yüksek verim ve kaliteyi 
sağlayacak agronomik karakterler ortaya konacaktır. 

 
Boya Bitkileri: Günümüzde, özellikle gelişmiş ve refah düzeyi yüksek 

ülkelerde, doğal boyalar kullanılarak boyanmış halı, kilim ve tekstil ürünlerine büyük 
talep vardır. Doğal boyalar sadece halı ve kilim iplerinin boyanması ve tekstil 
sanayinde değil gıda maddelerinin boyanmasında da önem kazanmıştır. 

 
Bu boyaların çoğu bitkilerden elde edilmesine karşın bu bitkilerin tarımı 

yurdumuzda yapılmamaktadır. Giderek artan talep ise doğadan toplama ile 
karşılanmaktadır. Bu nedenle boya bitkilerinin kültüre alınmaları konusunda 
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda boya bitkilerinin üretim teknikleri 
belirlenerek, gerekli üretim materyalleri sağlanacaktır.  

 
Araştırma çalışmaları ve üretim faaliyetleri yanında TAYEK çerçevesinde 

kekik, adaçayı ve kapari yetiştiriciliği konularında çiftçi broşürleri ve slayt setleri 
hazırlanmış, hizmet içi eğitim çalışmalarıyla yayım elemanlarının proje sonuçları ve 
yeni ürünler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 

 
Önümüzdeki yıllarda tıbbi, aromatik ve boya bitkileri konularında araştırma 

çalışmalarına ve ilave olarak yeni türlerin kültüre alınmasına devam edilecek; çeşit 
geliştirilmesine önem verilecektir. Yapılan çalışmaların daha yararlı olması için tıbbi 
bitkiler laboratuvarı kurulmasına çalışılacaktır. Ayrıca Bitki Genetik Kaynakları projesi 



çerçevesinde toplamalara devam edilecek, karakterizasyon, değerlendirme ve 
muhafaza çalışmalarına da yer verilecektir. 


