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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 

 

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİBERİYELERİNİN (Rosmarinus officinalis L.)  

GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KLON SEÇİMİ 

 

GİRİŞ 

 

Tıbbi ve aromatik bir bitkimiz olan 

biberiye tıpta ilaç sanayinde, kozmetik ve 

parfümeride ve gıda sanayinde çay ve 

baharat olarak geniş bir kullanım alanına 

sahip olmakla birlikte son yıllarda 

yapraklarında bulundurduğu, başta et 

ürünleri olmak üzere market ürünlerinin 

bozulmadan uzun süre korunmasını 

sağlayan doğal antioksidan bileşikleri 

nedeniyle doğal bir antioksidan kaynağı 

olarak artan bir öneme sahiptir. Ayrıca 

biberiye tüm vejetasyon mevsimi boyunca 

münferit halde, vejetasyon mevsimi dışında 

kış aylarında ise yoğun olarak açan çiçekleri 

ile arılar için iyi bir nektar kaynağıdır.  

Ülkemizde doğal olarak Akdeniz 

iklimine sahip kuzeybatı ve güney Anadolu 

kıyı şeridinde, en yoğun olarak da Doğu 

Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren 

biberiye Mersin/Çiftlik köyü, Adana merkez 

ve Yumurtalık/Çamtepe üçgeninde deniz 

seviyesi ile 350 m rakım arasında 8850 ha 

alanda yayılış göstermektedir. Bu yayılış 

alanları yerleşim alanları civarında 

bulunduğundan, biberiye yıllarca baskı 

altında kalmış ve doğal yayılış alanları gün 

geçtikçe daralmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin Doğu 

Akdeniz Bölgesinde belirli bir yayılış 

alanına sahip biberiye bitkisini selektif ıslah 

ile kültüre alarak, hem birim alandan yüksek 

ve kaliteli bir ürün alınmasını sağlamak hem 

de Doğu Akdeniz Bölgemizin biberiye gen 

kaynaklarının korunmasına (in-situ, ex-situ) 

katkıda bulunmaktır.  

Bu çalışma, Akdeniz İhracatçılar 

Birliği (AKİB)’nin talebi ve desteğiyle, 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinin 

Rosmarinus officinalis L. türüne ait toplam 

8 farklı populasyondan ve 50 farklı klondan 

alınan çeliklerle yetiştirilen fidanlarla 

Mersin ve Tarsus’ta üç farklı yükselti ve 

yörede deneme alanları kurulmuştur. 

Deneme alanları, 1+0 yaşlı klonal 

biberiye fidanlarıyla Kasım 2005 tarihinde, 

3 bloklu tesadüf blokları deneme desenine 

uygun olarak tesis edilmişlerdir. 2 dönüm 

alana sahip deneme alanlarına, 50 klona ait 

3750 fidan ve tecrit zonu olarak da 250 

fidan olmak üzere toplam 4000 fidan, 0.70 x 

0.70 m aralık mesafeyle dikilmiştir. Her bir 

klon bir blokta ve bir parselde 5 x 5 = 25 

fidanla temsil edilmiştir. Sadece bir deneme 

alanında, sulama imkânı olduğundan 

(Karabucak), yaz aylarında üç kez sulama 

yapılmış, tüm deneme alanlarında ilaç veya 

gübre uygulaması yapılmamıştır.    

Deneme alanları üç yıl boyunca her 

yılın sonunda 10 cm yükseklikten biçilerek, 

klonların kuru ve yaş herba verimleri (kg/da) 

ile uçucu yağ oranları (%) analiz edilmiş ve 

böylece kültürü yapılabilecek yüksek herba 

ve uçucu yağ verimine sahip biberiye 

klonları belirlenmiştir. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu proje kapsamında ilk olarak 2004 

yılında, sürdürülebilir faydalanma ve türe ait 

gen kaynaklarının devamlılığını sağlamak 

amacıyla biberiyenin optimum gelişim 

gösterdiği Tarsus/Melemez dağında bulunan 

100 ha’lık bir alan, Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğümüz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri 

(AKİB) ve Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Melemez Dağı 

Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde 

Korunması (In-Situ) Alanı” olarak tefrik ve 

tescil edilerek amenajman planına 

işlenmiştir. Bu saha, 2004 yılından beri 

korunmakta ve “Melemez Dağı Biberiye 

Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-

Situ) Yönetim Planı” ile sahadaki biberiyeler 

ön planda tutularak işletilmektedir. 

Üç yıl boyunca yapılan herba ve uçucu 

yağ analizlerine göre; ağır bünyeli, çok 

kireçli ve orta alkali toprak yapısına sahip 

ve yaz aylarında sulanan Karabucak deneme 

alanı (rakım: 8 m) benzeri ekolojik şartlarında 

bulanan arazilerde kuru yaprak amacıyla 

yetiştiricilik yapmak isteyecek yetiştiricilere 

öncelikli olarak ded-5 klonu  (kuru yaprak 

verimi 449.1 kg/da/yıl - uçucu yağ oranı 

%2.3), uçucu yağ yetiştiriciliği yapmak 

isteyecek yetiştiricilere ise öncelikli olarak in-

2 klonu (kuru yaprak verimi 415.0 kg/da/yıl - 

uçucu yağ verimi %4.4) önerilmektedir. 

Karabucak ekolojik koşullarında 415.0 

kg/da/yıl kuru yaprak verimi ve %4.4 ile en 

yüksek uçucu yağ verimi veren in-2 

klonundan 18.26 l/da/yıl uçucu yağ elde 

edilebilir. Buna karşılık kuru yaprak verimi 

449.1 kg/da/yıl ile en yüksek verimi veren 

ded-5 klonundan %2.3 uçucu yağ oranıyla 

10.33 l/da/yıl uçucu yağ verimi alınabilir. 

Hafif bünyeli, az kireçli ve hafif 

alkali toprak yapısına sahip ve sulanmayan 

kurak şartlardaki E. Kehf deneme alanı 

(rakım: 290 m) benzeri ekolojik şartlarında 

bulanan arazilerde hem kuru yaprak hem de 

uçucu yağ amacıyla yetiştiricilik yapmak 

isteyecek yetiştiricilere öncelikli olarak yum-

18 klonu (kuru yaprak verimi 153.5 kg/da/yıl 

ve uçucu yağ oranı %2.6) önerilmektedir. 

Ağır bünyeli, çok kireçli ve orta 

alkali toprak yapısına sahip ve sulanmayan 

kurak şartlardaki Mersin deneme alanı 

(rakım: 72 m) benzeri ekolojik şartlarında 

bulanan arazilerde hem kuru yaprak hem de 

uçucu yağ amacıyla yetiştiricilik yapmak 

isteyecek yetiştiricilere öncelikli olarak in-3 

klonu (kuru yaprak verimi 210.2 kg/da/yıl - 

uçucu yağ oranı %3.1) önerilmektedir.  

Araştırma sonucuna göre her deneme 

alanında uçucu yağ verimi bakımından ilk 

sırada yer alan klonlar genetik bir özelliğin 

göstergesi olarak aynı olmuşken, herba 

verimi bakımından ilk sıralarda bulunan 

klonlar farklılık göstermiştir. Herba verimi 

bakımından biberiye klonlarının başarısının 

başta toprak olmak üzere farklı ekolojik 

şartlarda farklılık gösterebildiği, dolayısıyla 

biberiye yetiştiriciliğinde başlangıçta birden 

fazla klonun denenmesi ve sonucunda o 

alanda başarı gösteren klonla yetiştiriciliğe 

devam edilmesi gerekmektedir.     

Deneme alanlarının ortak 

değerlendirmesi sonucunda, kuru yaprak 

verimi bakımından yetiştiricilik yapmak 

isteyeceklere araştırmada kullanılan 50 klon 

içerisinden 12 klon önerilmektedir. Bu 

önerilen 12 klonun ortalama kuru yaprak - 

uçucu yağ verimleri 194.5-248.1 kg/da/yıl - 

%2.15-3.37 arasında değişmektedir. Uçucu 

yağ üretimi açısından yetiştiricilik yapmak 

isteyeceklere de başta, her deneme alanında 

en yüksek uçucu yağ verimiyle ilk iki sırayı 

paylaşan in-2 (%3.8) ve çif-13 (%4.0) 

klonları önerilmektedir. 

Araştırma çalışması sonucunda 

Tarsus/Karabucak yöresinde kurulan deneme 

alanı, klonal fidan üretimi için çelik bahçesine 

dönüştürülmüştür. Böylece biberiyenin doğal 

yayılış alanında bulunmayan bu çelik 

bahçesinde, hem “ex-situ” koruma sağlanmış 

olup, hem de yüksek verimli klonal fidan 

üretimi yapılarak biberiye yetiştiriciliği 

yapmak isteyenlere sunulmaktadır. 
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