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Özet – Yabancı otlar olumsuz koşullara daha çabuk uyum göstererek, hızlı bir büyüme ve gelişme gösterip, kültür bitkilerinin 

suyuna ve besin maddesine ortak olmasının yanında, salgı maddeleri ile de onların zarar görmesine neden olmaktadır. Toprak 

işleme, herbisit kullanımı ve çapalama ile yabancı otlarla mücadele etmeye çalışılmaktadırlar. Yetiştiricilik yapılan tarım 

alanlarında yabancı otlara karşı mücadelede, bitkilerin birbirlerine olan allelopatik ve etkileşimlerinden yararlanılarak 

herbisitlere karşı alternatif mücadele yapılabilmektedir. Ülkemizde allelopati ile ilgili yürütülen çalışmalar yeterli düzeyde 

değildir. Araştırmamızda Adıyaman ve Kayseri civarında, Sirken (Chenepodium album L.) tohumları toplanıp kurutularak, 

buzdolabında dormansiye bırakılmıştır. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Biriminde 

Sirken(Chenepodium album L) bitkileri üzerinde çalışılmıştır. Çimlendirme denemelerinde 9cm³ hacimli petri kaplarının altına 

kurutma kâğıtları yerleştirilip, yabancı ot tohumlarının dormansileri bir  zımpara kâğıdı yardımıyla kırılarak petri kaplarına 

yerleştirilmiştir. Daha önce 0.25,0.5,1, 2, 4, 8 ve 16 dozlarda hazırlanmış olan lavanta, adaçayı, nane, kişniş ve kekik uçucu 

yağları bu petrilere 5 ml saf su konulup bir pipet yardımıyla verilmiş ve 21 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır.Elde edilen 

sonuçlar kontrol ile karşılaştırılarak düşük dozların çimlenmeyi, kök ve gövde uzamalarını teşvik ettiği, yüksek dozların 

düşürdüğü görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler – Allelopati, Sirken, Uçucu Yağlar 

 

I. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 

yabancı ot mücadelesinde herbisitlerden yoğun bir şekilde 

yararlanılmaktadır. Fakat kullanılan herbisitlerin çevreye ve 

insan sağlığına olan potansiyel zararı büyük bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca son zamanlarda önemi 

giderek artan organik tarımda kimyasal herbisitlerin 

kullanılmaması yabancı ot mücadelesini zorlaştırmaktadır. 

Bu nedenle yabancı otlarla mücadelede kimyasal mücadeleye 

alternatif olabilecek, çevre dostu mücadele yöntemlerinin 

bulunması önemli hale gelmiştir [1]. 

Alternatif mücadele kapsamında göz önünde tutulması 

gereken kaynaklardan biri de uçucu yağların kullanımıdır. 

Uçucu yağların bir çoğu Apiaceae, Lamiaceae, Myrtaceae ve 

Rutaceae familyasında yer alan aromatik bitki türlerinde 

bulunmaktadır [2]. Bu bileşiklerin bitkilerde yüksek oranda 

fitotoksik etkiye sahip olduğu, herbisit etkilerinin organik 

tarımda kullanılabilecek formülasyonların geliştirilmesi için 

çalışılması ve bu çalışmaların devamlılığının da önemli 

olduğu çok sayıdaki araştırıcı tarafından da vurgulanmaktadır 

([3], [4], [5], [6], [7], [8]). 

Bahsedilen sebeplerden dolayı allelokimyasallarla yabancı 

otların yok edilmesine yönelik çalışmalar önem 

kazanmaktadır. Çünkü allelokimyasallar bitkiler tarafından 

sentezlendiklerinden biyolojik parçalanabilirlikleri daha 

kolaydır. Bu yüzden hem tüketiciler hem de çevre açısından 

daha sağlıklı ve daha güvenlidirler. 

Allelopati kelimesi yunanca anlamı iki organizmanın acı 

çekmesi, değer kaybetmesi olan “allelo” ve “pathy” 

kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Bir bitkinin 

sentezlediği biyokimyasallar veya bitkinin biyolojik ayrışımı 

sonucu oluşan maddeler ile başka bitkilerin büyüme ve 

gelişiminin doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya 

olumsuz olarak etkilenmesi allelopati olarak tanımlanmıştır 

([9]., [10], [11]). 

Uçucu yağlar bitkilerden damıtma, tüketme ve sıkma gibi 

değişik yöntemler kullanılarak elde edilirler. Uçucu yağlar 

hangi yöntemle elde edilirse edilsin uçucu yağların çoğu uzun 

süre ışık ve hava ile temasa geçtiğinde oksidasyon ve 

polimerleşme ile bozulur ([12], [13]). 

Bitkiler için temel besin ve yapı maddeleri olmayan uçucu 

yağların bitkiler tarafından neden üretildikleri kesin olarak 

bilinememekle birlikte, bazı nedenler ileri sürülmektedir. Bu 

nedenlerden bazıları, kötü kokulu uçucu yağların itici özellik 

göstererek bulundukları bitkileri hastalık, zararlı ve ot-obur 

hayvanlara karşı korumaları, güzel kokulu uçucu yağların ise 

çekici özellik göstererek başta bal arıları olmak üzere pek çok 

böceği çekerek tozlaşmayı sağlamalarıdır [14]. 

Bu çalışmada, bitkisel kökenli bazı uçucu yağların (lavanta, 

adaçayı, nane, kişniş ve kekik ) Sirken tohumlarının 

çimlenme, fide çıkışı ve kök gelişimine olan etkileri 

araştırılmıştır. 
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II. MATERIALS AND METHOD 

Araştırmamızda  Adıyaman ve  Kayseri’ den toplanan, 

sirken tohumları kullanılmıştır.  Buzdolabında tohumlar 6 ay 

süreyle dormansiye bırakılmıştır. Erciyes Üniversitesi 

Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi  Tarla Bitkileri 

Bölümü laboratuvarında araziden toplanıp kurutulan kekik, 

kişniş, nane, adaçayı ve lavanta bitkilerinden ekstrakte edilen 

uçucu yağlar kullanılmıştır. 

Çimlendirme denemeleri için 6 cm³  hacimli çaplı petri 

kaplarına kurutma kağıtları yerleştirilmiş içerisinde steril 

kurutma kağıdı bulunan petri kaplarına 5 ml saf su 

nemlendirme amaçlı bir pipet yardımıyla verilmiştir. Petri 

kaplarının kapakları üzerine üçgen şeklinde küçük bir parça 

şeklinde yapıştırılmış olan kurutma kağıdına uçucu yağlar 

otomatik mikropipet yardımı ile 0, 0.25,0.5,1, 2, 4, 8 ve 16  

µl dozlarında verilmiş olup içine 30 adet tohum koyulan 

petrilerin kapağı hemen kapatılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Kontrol grubuna saf su kullanılmış ve 

hiçbir işlem yapılmamıştır. Uygulama yapılan petri kapakları 

uçucu yağların buharlaşmasını önlemek ve hava giriş çıkışını 

engellemek amacıyla hemen kapatılmış ve etrafı parafilm ile 

sarılmıştır. Çimlendirme denemeleri Erciyes Üniversitesi 

Herboloji Laboratuvarında iklimlendirme kabininde % 65 

nem oranında ve % 25±1°C de  21 gün inkübasyona 

bırakılmıştır. 

İnkübasyon süresinin sonunda yabancı ot tohumlarının 

çimlenme yüzdeleri, çimlenmeyi engelleme oranları, 

çimlenen bitkilerin kök ve gövde uzunlukları ölçülmüş ve 

deneme sonuçları kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. 

III. SONUÇLAR 

A. Lavanta Uçucu Yağı Sirken(Chenopodium album L.) 

Tohumlarının Çimlenme Engelleme Oranı 

Lavanta bitkisinde farklı dozlarda uçucu yağı sirken 

(Chenopodium album L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine  

olan etkisi şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. Şekil 1 

incelendiğinde kontrolde ortalama çimlenmeyi engelleme 

oranının  %0 olduğu tespit edilmiştir. Kontrole göre 

çimlenmeyi engelleme oranı incelendiğinde 0.25 µl dozda %-

3.70 oranında çimlenmeyi teşvik ettiği, 0.5 µl’lik lavanta 

uçucu yağı %17.28,1 µl’lik lavanta uçucu yağı %6.17, 2 

µl’lik lavanta uçucu yağı  %11.11, 4 µl’lik lavanta uçucu 

yağı  %9.88, 8 µl’lik lavanta uçucu yağı  %13.58 çimlenmeyi 

engellediği, 16 µl’lik lavanta uçucu yağı ise çimlenmeyi 

engelleme %11.11 oranında engellediği tespit edilmiştir. 

  
 

Şekil 1.Lavanta bitkisinin farklı oranlardaki uçucu yağı 

uygulanan sirken tohumlarının bitkisinde çimlenmeyi 

engelleme oranı 

 
Şekil 2. Lavanta uçucu yağının sirkendeki 

0,0.25,0.5,1,2,4,8,16 µl dozlarının çimlenmeye etkisi 

B. Adaçayı Uçucu Yağı Sirken(Chenopodium album L.) 

Tohumlarının Çimlenme Engelleme Oranı 

Adaçayı bitkisinde farklı dozlarda uçucu yağı sirken ( 

Chenopodium album L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine  

olan etkisi şekil 3 ve 4’de gösterilmiştir. Şekil 17 

incelendiğinde kontrolde ortalama çimlenmeyi engelleme 

oranının  %0 olduğu tespit edilmiştir. Kontrole göre 

çimlenmeyi engelleme oranı incelendiğinde 0.25 µl dozda 

%40.74 oranında çimlenmeyi, 0.5 µl’lik adaçayı uçucu yağı 

%32.10,1 µl’lik adaçayı uçucu yağı %29.63 oranında 

arttırdığı, 2 µl’lik adaçayı uçucu yağı  %-9.88 oranında 

çimlenmeyi teşvik ettiği, 4 µl’lik adaçayı uçucu yağı  

%13.58, 8 µl’lik adaçayı uçucu yağı  %2.47 çimlenmeyi 

engellediği, 16 µl’lik adaçayı uçucu yağı ise çimlenmeyi 

engelleme %2.47 oranında engellediği tespit edilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Adaçayı bitkisinin farklı oranlardaki uçucu yağı 

uygulanan Sirken tohumlarının bitkisinde çimlenmeyi 

engelleme oranı 

 

 
Şekil 4. Adaçayı uçucu yağının sirken tohumlarına 

0,0.25,0.5,1,2,4,8,16 µl dozlarının çimlenmeye etkisi 
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C. Nane Uçucu Yağı Sirken(Chenopodium album L.) 

Tohumlarının Çimlenme Engelleme Oranı 

Nane bitkisinde farklı dozlarda uçucu yağı sirken ( 

Chenopodium album L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine  

olan etkisi şekil 5 ve 6’da gösterilmiştir. Şekil 5 

incelendiğinde kontrolde ortalama çimlenmeyi engelleme 

oranının  %0 olduğu tespit edilmiştir. Kontrole göre 

çimlenmeyi engelleme oranı incelendiğinde 0.25 µl dozda 

%38.27 oranında çimlenmeyi, 0.5 µl’lik nane uçucu yağı 

%65.43, 1µl’lik nane uçucu yağı %27.16 oranında arttırdığı, 

2 µl’lik nane uçucu yağı  %3.70 oranında, 4 µl’lik nane 

uçucu yağı  %14.81, 8 µl’lik nane uçucu yağı  %25.93, 16 

µl’lik nane uçucu yağı ise çimlenmeyi engelleme %68.40 

oranında arttığı tespit edilmiştir. 

  

Şekil 5. Nane bitkisinin farklı oranlardaki uçucu yağı 

uygulanan Sirken tohumlarının bitkisinde çimlenmeyi 

engelleme oranı 

 

Şekil 6. Nane uçucu yağının sirken tohumlarına 

0,0.25,0.5,1,2,4,8,16 µl dozlarının çimlenmeye etkisi 

D. Kişniş Uçucu Yağı Sirken(Chenopodium album L.) 

Tohumlarının Çimlenme Engelleme Oranı 

Kişniş bitkisinde farklı dozlarda uçucu yağı sirken ( 

Chenopodium album L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine  

olan etkisi şekil 7 ve 8’de gösterilmiştir. Şekil 7 

incelendiğinde kontrolde ortalama çimlenmeyi engelleme 

oranının  %0 olduğu tespit edilmiştir. Kontrole göre 

çimlenmeyi engelleme oranı incelendiğinde 0.25 µl dozda 

%20.99 oranında çimlenmeyi, 0.5 µl’lik kişniş uçucu yağı 

%66.67, 1µl’lik kişniş uçucu yağı %43.21 oranında arttırdığı, 

2 µl’lik kişniş uçucu yağı  %19.75, 4 µl’lik kişniş uçucu yağı  

%27.16, 8 µl’lik kişniş uçucu yağı  %43.21, 16 µl’lik kişniş 

uçucu yağı ise çimlenmeyi engelleme %54.32 oranında arttığı 

tespit edilmiştir. 

 

Şekil 7. Kişniş bitkisinin farklı oranlardaki uçucu yağı 

uygulanan Sirken tohumlarının bitkisinde çimlenmeyi 

engelleme oranı  

  

Şekil 8. Kişniş uçucu yağının sirken tohumlarına 

0,0.25,0.5,1,2,4,8,16 µl dozlarının çimlenmeye etkisi 

E. Kekik Uçucu Yağı Sirken(Chenopodium album L.) 

Tohumlarının Çimlenme Engelleme Oranı 

Kekik  bitkisinde farklı dozlarda uçucu yağı sirken ( 

Chenopodium album L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine  

olan etkisi şekil 9 ve 10’da gösterilmiştir. Şekil 9 

incelendiğinde kontrolde ortalama çimlenmeyi engelleme 

oranının  %0 olduğu tespit edilmiştir. Kontrole göre 

çimlenmeyi engelleme oranı incelendiğinde 0.25 µl dozda 

%4.94 oranında çimlenmeyi, 0.5 µl’lik kekik uçucu yağı %-

8.64 oranında azalttığı, 1µl’lik kekik uçucu yağı %18.52 

oranında arttırdığı, 2 µl’lik kekik  uçucu yağı  %39.51, 4 

µl’lik kekik uçucu yağı  %41.98, 8 µl’lik kekik uçucu yağı  

%86.42, 16 µl’lik kekik uçucu yağı ise çimlenmeyi 

engelleme %100 oranında etki edildiği tespit edilmiştir 
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.  

Şekil 9. Kekik  bitkisinin farklı oranlardaki uçucu yağı 

uygulanan Sirken tohumlarının bitkisinde çimlenmeyi 

engelleme oranı  

IV. TARTIŞMA 

 Uçucu yağ bitkilerinin Chenopodium album L. tohumları 

üzerine allelopatik etkisinin araştırılması amacıyla yapılan bu 

çalışma sonucunda sirken bitkisinin kök, gövde uzunluklarına 

ve çimlenme yüzdesine, çimlenmeyi engelleme oranında 

önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. 

 Kontrol gruplarına göre yapılan değerlendirmede, kök, 

gövde, çimlenme yüzdesi ve çimlenmeyi engelleme oranında 

farklı oranlardaki dozların çimlenmeyi engellediği 

saptanmıştır. Genellikle sirken tohumlarına 8 ve 16 µl’lık 

dozlar en çok etki etmiştir  fakat adaçayı çimlenme engelleme 

oranında 2 µl’lık dozu çimlenmeyi teşvik etmiştir. Naneye en 

çok etkide bulunup çimlenmeyi engelleyen 8 µl’luk dozdur. 

Kekik bitkisinin sirken tohumlarını çimlenmede en çok 16 

µl’luk dozu hiçbir şekilde engelleme yapmamıştır. Fakat 8 ve 

16 µl’luk dozları  %100 çimlenmeyi engellemiştir.  
 Bu çalışmanın sonuçlarına göre kültür bitkilerinin verim 

kalitesini düşüren, ekim alanlarında sorunlara neden olan 

yabancı otlara karşı uçucu yağların alternatif biyoherbisit 

kaynağı olarak kullanılabileceği tahmin edilmektedir. Buna 

benzer çalışmaların laboratuvar ortamlarının dışına 

çıkarılması ile tarla çalışmalarına destek verilerek daha 

kapsamlı bir şekilde araştırılıp, uygulamaya geçirilmesi 

gerekmektedir. 
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