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Bu araĢtırma 2012-2013 yılında Konya ekolojik Ģartlarında farklı azot (0, 5 ve 10 kg/da) 

dozlarında yetiĢtirilen M. piperita ve M. spicata’ nın verim ve kalite özelliklerini tespit etmek amacıyla 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada tarla denemeleri Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde kalite analizler ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarında 

yürütülmüĢtür. Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada uygulanan 3 farklı gübre dozlarında yetiĢtirilmiĢ olup M. piperita dan elde 

edilen sonuçlara göre; bitki boyu 31.50-48.50 cm, drog herba verimi 307,8-949,0 kg/da, uçucu yağ oranı 

% 1.7-2.3 ve uçucu yağ bileĢenlerinde mentol oranı % 28.06-34.29 arasında değiĢim göstermiĢtir. M. 

spicata da ise; bitki boyu,43.88-64.36, drog herba verimi 479,6-1283.00 kg/da, uçucu yağ oranı % 1.4-2.0 

ve uçucu yağ bileĢenlerinde karvon oranı % 49.70-61.50 arasında değiĢim göstermiĢtir.   

Bu araĢtırma sonuçlarına göre; nanede en yüksek drog ve uçucu yağ verimi için, Konya ve benzer 

ekolojilerde 10 kg/da azot ve gübresi uygulanarak yetiĢtirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıĢtır. 
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ACCORDING TO THE METHODS OF DRYING OF Mentha piperita L. AND 
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IN KONYA ECOLOGICAL CONDITIONS 
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This research has been conducted under Konya ecological conditions  to determine the effect on 

yıeld and quality some characters of nitrogen fertilizers applied at the different doses of Mentha piperita 

and Mentha spicata in Medicinal Aromatic Plants laboratory and Medicinal and Aromatic plants 

Experimental Farm of  Agriculture Faculty, Selcuk Universty. Experiment was designed and applied in 

randomized complete plot design with three replications in the year of 2012-2013. According to results of 

this researh; plant height 31.50-48.50 cm, plants, drug herba yield 307,8-949,0 kg / da, essential  oil yield 

1.7-2.3 %  and major essential oil component (mentol) was varried between 28.06 and 34.29 %. for M. 

piperita . Morever,  plant height 43.88-64.36 cm, drug herba yield 479,6-1283.00 kg / da, essential  oil 

yield 1.4-2.0 %  and major essential oil component (carvon) was varried between 49.70 and 61.50 % for 

M. spicata. 

According to the results of this research; The highest  drug yield and essential oil  yield for mint in Konya 

and similar ecology 10 kg/da nitrogen fertizer application is reasonabled. 
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1. GĠRĠġ 

 

Tıbbi ve aromatik bitkiler hem gıdaların tatlandırılması, korunması hem de insan 

sağlığının korunması, iyileĢtirilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya 

nüfusundaki artıĢ, insan ihtiyaçlarının çeĢitliliği ve doğal ürünlere olan talebin artması 

ile tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi de artmaktadır (Polatçı ve Tarhan, 2009).  

Türkiye coğrafyası neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin toplam coğrafyasının 

sahip olduğu biyoçeĢitliliğe sahiptir. Türkiye, bu bitki türü ve çeĢitliliği bakımından 

Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri içerisinde en zengin ülke konumundadır. Bu zenginliğin 

nedeni ise Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer alan yurdumuzun iklim ve toprak yapısı 

bakımından çok çeĢitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye florasında 

bulunan yaklaĢık 12.000 bitki türünün 1/3’ ü endemik olup, genel olarak hemen hemen 

1000 bitki türünden faydalanılmaktadır. Ülkemizde ortalama 400 bitki türünün tıbbi ve 

aromatik amaçlara yönelik yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kullanılan tıbbi 

bitkilerin büyük çoğunluğu doğadan kontrolsüz bir Ģekilde toplanmaktadır (Özhatay ve 

ark., 1997). Ancak ülkemiz bu bitkilerin tarımında yeterli geliĢme gösterememiĢtir. 

Bunlardan çok az kısmı (20 civarında) kültürü yapılmaktadır. Buna karĢılık hem 

dünyada hem de ilaç, baharat, kozmetik, parfüm, gıda, içecek sanayinde bu bitkilere 

olan talep her geçen gün artmaktadır (Kan ve ark., 2004). Önceleri doğadan toplanarak 

talebin karĢılandığı tıbbi bitkilere olan talebin artmasıyla birlikte bu bitkilerin tarımına 

yönelik çalıĢmalarına hız verilmiĢtir. Bugün birçok ülkede tıbbi ve aromatik bitkilerin 

tarımı yapılmakta ve birçok bitki türünde çeĢit geliĢtirilmektedir. Ülkemizde de son 

yıllarda daha çok baharat olarak kullanılan ve dıĢ satımda önemli payları olan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin tarımına baĢlanmıĢtır. Kaliteli, standartlara uygun ve sürdürülebilir 

bir üretim için; doğadan toplanan bitkilerden koruma-kullanma dengesi içinde 

yararlanılmalı “sürdürülebilir kullanım” ilkesine dikkat edilmeli, gen kaynaklarımız 

özellikle korunarak, tarımı yapılan bitkilerde ise uluslararası geçerli “Ġyi Tarım 

Uygulamaları” ya da “Organik Tarım” ilkelerine uyularak kültürü yapılmalıdır. Türkiye 

her geçen gün endüstriyel kullanım alanları artan tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı için 

uygun ekolojik koĢullara sahip ender ülkelerdendir. Ülkemizden ihraç edilen ya da iç 

pazarda tüketilen tıbbi ve aromatik bitkiler çeĢit ve miktar olarak genelde doğadan 

toplanmaktadır (Kan, 2005). 

Dünya baharat üretimi 5 milyon tondan fazladır. Dünya baharat ticareti 2,5-3 

milyar $ arasında değiĢmektedir. Türkiye, her yıl 50-60 milyon $ değerinde yaklaĢık 30 
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bin tonluk bir baharat ihracatı gerçekleĢtirmektedir. Türkiye’nin baharat ihracatında 

kekik (8-9 bin ton), kimyon (5-6 bin ton), defne (4-5 bin ton), anason (3-4 bin ton) ve 

kırmızı biber (1-2 bin ton) ilk beĢ sırayı almaktadır. Uçucu yağlar; aromatik bitkilerde 

bulunan ve oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaĢabilen maddelerdir. Genelde aromatik 

bitkilerin uçucu yağ oranları % 0,5-5 arasında değiĢmektedir. Uçucu yağların birçoğu 

güzel kokulu olduğu için parfüm ve kozmetik endüstrisinde yaygın olarak kullanılırlar 

(Baydar, 2009). 

Uçucu yağının değerli olması nedeniyle Mentha türlerinin birçok ülkede ticari 

olarak tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde ise eskiden beri bahçelerde, evlerin önünde ve 

tarlalarda yetiĢtirilen nane bitkisi tıbbi açıdan spazm ve gaz giderici, midevi, serinletici, 

uyarıcı ve diüretik etkilere sahip olup, baharat ve bitki çayları Ģeklinde de çok yaygın 

bir Ģekilde kullanılmaktadır. Nane yağı ilaç, gıda ve kozmetik sanayinde geniĢ bir 

uygulama alanı olan mentolün en zengin doğal kaynağıdır (Baytop, 1984).  

Nane, biberiye, maydanoz gibi bitkiler içerdikleri uçucu yağlar ve antioksidan 

maddeler sebebiyle tıbbi bitkiler sınıfında yer almaktadır. Bu konumları nedeniyle bu 

bitkilerin kurutulmasında özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin kurutulmasında sıcaklık ve nem miktarları, kurutmaya etki 

edebilecek en önemli parametrelerdir (Gürel, 2010).  

            Bitkisel droglarda selüloz, niĢasta, pektin, protein, Ģeker gibi tedavi yönünden 

etkisiz maddeler yanında, çok az miktarda bile, farmakolojik etkilere sahip bileĢiklerde 

bulunmaktadır (Baytop, 1999).  
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

Heeger (1956), azotlu gübrelerin nane verimini önemli ölçüde arttırdığını ve 

verim artıĢının %46’ya ulaĢtığını belirtmiĢtir. Ancak nane bitkisinde verim artıĢının 

yanında özellikle uçucu yağ oranının da önemli olduğu belirtilmektedir ve uçucu yağ 

oranına, gübrelemenin etkileri çok çeĢitli bulunmuĢtur.  Özellikle azotlu gübrelerin 

uçucu yağ oranını artırdığı potasyumlu gübrelerin ise azalttığı sonucuna varılmıĢtır. 

Clark ve Menary  (1979) ’e göre, bitkilerin yetiĢtiği çevrenin iklim koĢulları 

verimle beraber uçucu yağ sentezinde de önemli rol oynamaktadır. Gün uzunluğu, 

sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkı, ıĢık yoğunluğu vb. gibi iklim faktörlerinin uçucu 

yağ sentezini etkilediği bilinmektedir. Ġklim faktörlerinin Mentha piperita’da uçucu yağ 

bileĢenlerini etkilediğini ve bunun koenzim NADPH2 miktarı ile ilgili olduğunu 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar gün uzunluğu, sıcaklık, ıĢık yoğunluğu ve gece gündüz 

sıcaklık farkı gibi koĢulların NADPH2 miktarı ile beraber pulegonun, menthon ve 

mentole dönüĢümünü hızlandırdığını açıklamıĢlardır. 

Clark ve Menary  (1979), tarafından tarla ve laboratuar koĢullarında uçucu yağla 

ilgili yapılan araĢtırmada, birim alandaki bitki sayısı bakımından seyrek dikimlerin 

uçucu yağ kalitesini düĢürdüğünü buna müteakip sık dikilen nane plantasyonun da ise 

uçucu yağ kalitesi üzerine olumlu etki bıraktığını bildirmiĢlerdir. 

Menemen koĢullarında; Mentha spicata ve Mentha piperita’ya ait 6 çeĢit 

üzerinde yapılan araĢtırma sonucunda, bir dönemde iki biçim alınmıĢ ve ilk biçimlerin 

ikinci biçimlere göre daha yüksek olduğunu bildirmiĢtir. Ayrıca çeĢit ve türler arasında 

ise önemli değiĢimlerin olduğunu da açıklamıĢtır. Aynı çalıĢmada, incelenen 

özelliklerden yeĢil herba verimi 1089,9-1779,0 kg/da, drog herba 273,2-413,8 kg/da ve 

drog yaprak 179,0-256,9 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir (Ceylan, 1978). 

 Nane bitkisinde artan azot miktarı ile birlikte menthyl acetate ve menthone 

miktarının arttığı, menthol oranının ise azaldığı bildirilmiĢtir (Duhan, 1979). 

Franz ve ark. (1984), nane bitkisinin yetiĢtirildiği bölgelere göre verim 

değerlerinin değiĢtiğini belirlemiĢlerdir. M. piperita’nın Almanya'da yetiĢtirilmesinde 

yaĢ herba verimini 1420-3150 kg/da, kuru yaprak verimi 174-203 kg/da, Türkiye’de 

yetiĢtirilmesinde yaĢ herba verimini 670-1350 kg/da, kuru yaprak veriminin 106-170 

kg/da, uçucu yağ oranının ise her iki bölgede % 2,40-2,85 arasında değiĢtiğini 

bildirmektedirler. 
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Yüksek dozda azot uygulamasının M. arvensis ve M. spicata gibi nane türlerinde 

kuru madde ve uçucu yağ verimini artırdığı, ancak uçucu yağın kimyasal 

kompozisyonunu değiĢtirmediği belirtilmiĢtir (Slavov, 1985).  

Ceylan (1987), nanenin subtropik ve ılıman iklimler de ve değiĢik toprak 

tiplerinde yetiĢtirilebileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca nemli yerlerde yetiĢtirildiğini, kurağa 

da dayanıklı olduğunu ve humusça zengin topraklarda daha iyi bir geliĢim gösterdiği 

bildirilmiĢtir. Ġklim ve toprak istekleri bakımından tolerans sınırı oldukça yüksek 

olmasına rağmen ekolojik yönden ve yetiĢtirilme koĢullarının iyi olması durumunda 

daha iyi verim vereceği açıklanmıĢtır. 

Öztürk ve ark. (1991),  nane bitkisinin verimini artırmak için; serin ve yağıĢlı 

bölgelerde dekara 2,7-5,4 kg azot verilmesini, sulamayla nane yetiĢtirilen kuvvetli ve 

kumlu topraklarda ise dekara genellikle amonyum sülfat veya amonyum nitrat olarak 

verilen azotun miktarının 13,3 kg olması gerektiğini, potasyumlu ve fosforlu 

gübrelemenin ise toprak analizi sonuçlarına göre gerekliyse verilmesini önermiĢlerdir. 

Munsi (1992), Hindistan’da Japon nanesi üzerine azot ve fosfor gübrelemesinin 

etkilerini araĢtırdığı 3 yıllık çalıĢmasında, azotlu gübreyi 0, 6, 8, 10 kg/da, fosforlu 

gübreyi ise 0, 2, 4, 6 kg/da olmak üzere 4 farklı dozda uygulamıĢtır. Deneme 

sonucunda, en yüksek kuru madde miktarını (7,2 kg/da), taze herba verimini (2,42 t/da), 

uçucu yağ oranını (% 0,49) ve uçucu yağ verimini (11,91 kg/da) azotun 10, fosforun 6 

kg/da uygulamasından elde etmiĢtir. 

Piccaglia ve Marotti (1993),  tarafından Kuzey Ġtalya’da yapılan bir araĢtırmada, 

Mentha piperita türünde ilk biçimlerin ikinci biçimlere göre daha yüksek verim verdiği 

belirlenmiĢtir. Bunun nedeni azalan sıcaklık ve kısalan gün uzunluğundan dolayı gerekli 

ıĢığın alınmaması olarak bildirmiĢlerdir. Denemede incelenen özelliklere bakarsak 

toplam yeĢil herba verimi ilk yıl 53,9 ton/ha, bir sonraki yıl ise 33,4 ton/ha olduğu 

saptanmıĢtır. Sonraki yıllarda ise fizyolojik yaĢlanmadan ötürü verimde düĢmelerin 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Nane, mentha türlerine verilen genel isim olup, çok yıllık, tüylü, mor veya 

morumsu beyaz çiçekli bitkilerdir. Ülkemizde yabani nane türlerine genellikle yarpız, 

yapus, yarpuz adı verilmektedir (Baytop, 1994).  

Özel (1995) , tarafından ġanlıurfa koĢullarında Mentha spicata türüne ait nane 

bitkisi üzerinde yapılan iki yıllık bir araĢtırmada, biçim zamanları, verim ve bazı kalite 

kriterleri incelenmiĢtir. AraĢtırmada,  incelenen özelliklerden yeĢil herba verimi (2791,7 

- 4612,5 kg/da),  drog yaprak verimi (534,9-723,8 kg/da), uçucu yağ verimi (8,18-17,66 
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l/da), bitki boyu (44,16-61,95 cm), kuru yaprak oranı (% 51,26-62,85) ve uçucu yağ 

oranı (% 1,98-2,83) biçim zamanlarından etkilenmiĢ ve ilk yılın aksine ikinci yıl daha 

yüksek oranlar elde edilmiĢtir. Ancak biçim zamanının drog herba verimi üzerine bir 

etkisi olmamıĢtır. Genel olarak drog verimi, kuru yaprak oranı ve uçucu yağ oranı için 

en yüksek değerler çiçeklenme öncesi biçimlerden alınmıĢtır. Aynı araĢtırmada; nanede 

erken dikimlerin vejetasyon süresinin uzun oluĢundan dolayı bitki boyu ve verimlerde 

geç dikimlere göre artıĢlar olmuĢtur. Ayrıca ġanlıurfa’nın iklim koĢulları incelendiğinde 

yazları oldukça sıcak bir iklime sahip olduğundan dolayı verimlerde düĢmeler görülmüĢ 

ve nane çeĢitlerinin bu iklim koĢullarına farklı tepki gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

Nane (Mentha)’nin anavatanı hakkında kesin bir kayıt bulunmamakla birlikte, 

M.Ö.1200-1600 yıllarında Mısır’da hüküm süren 20. ve 21. sülalelere ait mezarlarda 

Mentha bitkisinin kalıntılarına rastlanmıĢtır. V. yüzyılda Mentha’nın mutfaklarda 

baharat olarak kullanıldığı yapılan araĢtırmalarda tespit edilmiĢtir. Mısır dıĢındaki diğer 

Akdeniz ülkelerinde de yabani Mentha’ya geniĢ ölçüde rastlandığından ana vatanının 

Akdeniz ülkeleri olduğu kabul görmektedir. Yapılan çalıĢmalarda Mentha türlerinin, 

Akdeniz bölgesi ve Avrupa’da yabani olarak yaygın bir Ģekilde yetiĢtiği tespit 

edilmiĢtir. Akdeniz iklim tipinin hâkim olduğu ve olmadığı bölgelerde de (Orta Avrupa) 

yetiĢmekte ve yayılıĢ göstermektedir (Öztürk, 1996). 

Dünyada, uçucu yağ üretimi yaklaĢık olarak 56 ton olup, Mentha türlerinden 

elde edilen uçucu yağ miktarı 7,5 ton ile Citrus (narenciye) yağlarından sonra ikinci 

sırayı almaktadır (BaĢer, 1997). 

Özgüven ve Kırıcı (1999), Adana ve Pozantı’da yaptıkları bir araĢtırmada, 

Mentha türlerinin yeĢil herba verimi, kuru herba verimi, uçucu yağ verimi ve uçucu yağ 

bileĢenlerini incelemiĢlerdir. Ġki yıl süren bu araĢtırmada toplam yeĢil herba verimi 

512,5-4053,8 kg/da arasında, toplam kuru herba verimi 116,5-1051,8 kg/da arasında 

değiĢim göstermiĢtir. Ayrıca M. arvensis (%66.20- 72.29) dıĢında M. piperita 

çeĢitlerinin menthol oranları (% 6.23-40.47) düĢük olarak saptanmıĢtır. Bununla beraber 

M. spicata ’da ise karvon oranları % 39.38-69.41 arasında değiĢtiğini belirlemiĢlerdir. 

Tuğay ve ark. (2000)’e göre M. spicata türünün bitki boyu 30-76 cm arasında 

değiĢtiğini bunun nedeni olarak da vejetasyon süresinin uzunluğu ve yağıĢ miktarının 

yoğunluğundan kaynaklandığını açıklamıĢlardır. Ayrıca verimin ve bitki boyunun 

yüksek olmasını buna bağladığını değiĢik klonların verimle ilgili özellikler bakımından 

farklı tepki gösterildiğini belirtmiĢlerdir. 
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Diaz-Maroto ve ark. (2003), yaptıkları bir çalıĢmada, nane (Mentha spicata L.) 

bitkisini farklı yöntemlerle kurutmuĢlardır. ÇalıĢmada 45 ºC’ de fırında kurutma, açık 

havada kurutma ve dondurarak kurutma kullanılmıĢtır. Taze ve kurutulmuĢ nane 

bitkilerin uçucu yağları çıkarılarak bileĢen analizleri yapılmıĢtır. Analiz sonucunda 28 

farklı bileĢen bulunmuĢtur. Karvon, Limonen ve 1,8-Cineol en önemli bileĢenler olarak 

tespit edilmiĢtir. Uçucu yağ oranı açısından 45 ºC’ de fırında kurutma ve açık havada 

kurutma en iyi sonucu vermiĢtir. Kurutulan tüm örneklerde monoterpenlerde artıĢ 

gözlemlenmiĢtir. Yaprak yapısı üzerinde kurutma metotlarının etkisi, elektron 

mikroskobu ile gözlemlenmiĢtir. Sonuç olarak 45 ºC’ de fırında kurutmanın daha 

avantajlı olduğu görülmüĢ ve bu kurutma yönteminin hızlı, basit ve ucuz olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Baydar (2005), bir dekar alandan nanenin 5-8 kg N, 1,5-3 kg P2O5, 5-15 kg K2O, 

4-6 kgCaO ve 3 kg MgO kaldırdığını, nane yapraklarının da ortalama %2,5 N, %0,30 P, 

%3,5K, %1,5 Ca ve %0,30 Mg bulundurduğunu, azotla gübrelemenin yeĢil herba 

verimini ve uçucu yağ içeriğini arttığını bildirmektedir. 

Telci ve ġahbaz (2005)’a göre, Türkiye’den seçilen nanenin, karvon kokulu 

klonlarının Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde (Tokat) 1999 ve 2000 yıllarında 

yürütüldüğü çalıĢmada; verim, uçucu yağ ve klon verimleri araĢtırılmıĢtır. Tüm 

klonlarda, bir vejetasyonda iki biçim yapılmıĢtır. Ġlk yılda en yüksek yeĢil herba verimi 

Mentha villoso-nervata’da ortaya çıkmıĢken ikinci yılda en yüksek verim Mentha 

longifolia ve Mentha spicata’da görülmüĢtür. Her iki yılda daha sıcak Ģartlar altında 

yapılan hasatlarda ikinci biçimlerde uçucu yağ oranları yüksek olmuĢtur. En yüksek 

uçucu yağ oranı % 3,77 ile Mentha longifolia’da çıkmıĢtır. En yüksek karvon oranı (% 

78,3-82,2) yüksek verimli Mentha spicata türüne ait klondan elde edilmiĢtir. 

Bu kadar tür zenginliğine sahip olan nane bitkisinin dünyada kültürü yapılan en 

önemli  türler Ġngiliz nanesi (Mentha piperita) ve Bahçe nanesi (Mentha spicata)’dir. 

Ġngiliz nanesi (Mentha piperita); M. aquatica x M. spicata melezidir ve dünyada uçucu 

yağından en fazla yararlanılan nane türüdür. Ġngiliz nanesinin en önemli kültür 

varyeteleri Mentha x piperita var. vulgaris (Ġngiliz nanesi), Mentha x piperita var. 

officinalis (Beyaz nane) ve Mentha x piperita var. piperita (Siyah nane)’dır. Tüm nane 

yağları içerisindeki en iyi yağ, beyaz nane bitkilerinden elde edilmektedir. Ġngiliz 

nanesinin uçucu yağ oranı drog yaprakta % 1,5-3,5 arasında değiĢmekte, uçucu yağında 

yüksek miktarda menthol (% 45-70) ve menthon (%8-24) bulunmaktadır. Dünyada 

Ġngiliz nanesi uçucu yağ üretiminin % 70’ini ABD ve % 20’sini Çin 
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gerçekleĢtirmektedir. Bahçe nanesi (Mentha spicata); M. longifolia x M. rotundifolia 

melezidir ve uçucu yağının ana bileĢeni, diğer nane türlerinden farklı olarak 

carvone’dir. M. spicata uçucu yağında çoğunlukla % 50’nin üzerinde carvone 

bulunmaktadır (Baydar, 2007). 

Tarhan ve ark. (2009), yaptıkları çalıĢmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kurutulması için döner tamburlu kurutucu ve doğrudan değmeli kurutucu 

geliĢtirmiĢlerdir. Kurutucular dört farklı kurutma Ģartlarında çalıĢtırılarak, 15 kg 

kıyılmıĢ nane ve reyhan örnekleri baĢarıyla kurutulmuĢtur. Bitkilerin kuruma 

süreleri/kuruma eğrileri, kurutucuların enerji tüketimi, bitkilerin renk değiĢimi ve 

bitkilerin uçucu yağ içerik/bileĢen değiĢimleri belirlenmiĢtir. Döner tamburlu 

kurutucuda kurutulan nanenin uçucu yağ oranlarında azalma meydana gelirken reyhanın 

uçucu yağ oranlarında istatiksel olarak önemli bir azalma olmamıĢtır. Taze nane 

örneklerinin uçucu yağ oranları 2,71-3,0 ml/100 g kuru madde bulunmuĢtur. Döner 

tamburlu kurutucuda nane kurutma iĢlemi, nanenin uçucu yağ oranını ortalama olarak 

% 18,88 azaltmıĢtır. Doğrudan değmeli kurutucuda karıĢtırma/havalandırma iĢleminin 

yapılması, nane ve reyhandan uçucu yağ kayıplarını artırmıĢtır. Taze reyhan 

örneklerinin uçucu yağ oranları 0,83-0,85 ml/100 g kuru madde bulunmuĢtur. Döner 

tamburlu kurutucuda reyhan kurutma iĢlemi reyhanın uçucu yağ oranı etkilememiĢtir. 

Doğrudan değmeli kurutucuda reyhan kurutma iĢlemi, reyhanın uçucu yağ oranı 

ortalama % 30,36-43,5 oranında azaltmıĢtır. Kurutma iĢlemi, nane uçucu yağının 

mentol içeriğini ve reyhan uçucu yağının linalol içeriğini artırmıĢtır. 

Ülkemizde 2008 yılında 9824 ton nane üretimi yapılmıĢtır. Yine aynı yılda 257 

ton nane dıĢ satımı yapılmıĢ karĢılığında 797 000 dolar döviz elde edilmiĢ, ithalat 

miktarı ise 77 ton olup karĢılığında 129 000 dolar döviz ödenmiĢtir (Bayram, 2010). 

Çok yıllık bir bitki olan nane, toprak altında ve toprak üstünde çok sayıda sürgün 

meydana getirir. Dört köĢeli yan dalları dik, yarı dik veya yatık olarak geliĢir. 

Yaprakların kenarları hafif diĢli ve üzeri ince tüylerle kaplıdır. Nane, dünyanın yıllık 

yağıĢı 300–4200 mm ve sıcaklığı 6–27 ºC arasında, toprak pH’sı 4.5–8.3 arasında olan 

ılıman iklim bölgelerinde yoğun olarak yetiĢir. Özellikle fazla yağıĢ alan ılıman 

iklimlere çok iyi adapte olmuĢtur. Nane toprak istekleri yönünden çok seçici değildir. 

Ancak nemli ve humusça zengin topraklarda çok iyi yetiĢir (Eren, 2012). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

    3.1. Materyal 

 

3.1.1. Denemede kullanılan nane bitkisinin özellikleri  

 

          Konya ekolojik Ģartlarında farklı gübre dozlarında yetiĢtirilen nanenin bazı kalite 

özelliklerini tespit etmek amacıyla kurulan Deneme, Selçuk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği’nde 

yürütülmüĢtür. Yürütülen bu çalıĢmada, nane fideleri Selçuk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği’nden temin 

edilmiĢtir. Nane  (Mentha spp.), Labiatae familyasından değerli bir uçucu yağ ve 

baharat bitkisidir. Denemede materyal olarak Mentha piperita L. (M. aquatica x M. 

spicata)  ve Mentha spicata L.( Mentha x spicata var. spicata) kullanılmıĢtır. 

Mentha piperita; (M. aquatica x M. spicata) melezidir ve dünyada uçucu yağından en 

fazla yararlanılan nane türüdür. Ġngiliz nanesinin uçucu yağ oranı drog yaprakta % 1,5-

3,5 arasında değiĢmektedir. Uçucu yağında yüksek oranda menthol ve menthon bulunur. 

Mentha spicata; (M. longifolia x M. rotundifolia) melezidir ve uçucu yağının ana 

bileĢeni, diğer nane türlerinden farklı olarak carvone’dir. M. spicata uçucu yağında 

çoğunlukla % 50’nin üzerinde carvone bulunmaktadır (Baydar, 2007). 

Nane, ılıman iklimlerde iyi yetiĢir. YağıĢları yeterli ve dağılıĢının da iyi olmasını 

ister. Devamlı bulutlu havalardan çok, güneĢli ve az bulutlu havalardan hoĢlanır. Taban 

suyu yüksek olan yerlerde ve sulanabilen kurak bölgelerde yetiĢtirilmesi mümkündür. 

Nane, pratik olarak her türlü toprakta yetiĢebilir. Fakat, toprağın normal düzeyde nem 

içermesi Ģarttır. Nane, ya geç sonbaharda ya da ilkbaharda dikimi yapılan bir türdür. 

Nane üretiminde kullanılan en yaygın yöntem çelikle üretimdir. Nane çelikleri çok 

kolay ve hızlı kök oluĢturabilme özelliğine sahiptir. Dikimde gövde çelikleri kullanılır. 

Ayrıca bu çeliklerin köklendirme ortamlarında köklendirilerek daha sonra esas yerlerine 

dikilmesi de mümkündür.  
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ġekil 3. 1. Mentha piperita (Tıbbi Nane) `nın kök ve sürgünleri 

 

ġekil 3. 2. Mentha spicata (Bahçe Nanesi) `nın kök ve sürgünleri 
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Nane, dünyanın yıllık yağıĢı 300–4200 mm ve sıcaklığı 6–27 C arasında, toprak 

pH’sı 4.5–8.3 arasında olan ılıman iklim bölgelerinde yoğun olarak yetiĢir. Özellikle 

fazla yağıĢ alan ılıman iklimlere çok iyi adapte olmuĢtur. Nane toprak istekleri 

yönünden çok seçici değildir. Ancak nemli ve humusça zengin topraklarda çok iyi 

yetiĢir. Nane üretimi kolay bir bitkidir. Tohumla, sürgünleriyle, stolon ve rizomlarıyla 

rahatlıkla üretilebilir. Tohumla üretim pratikte pek uygulanmayan bir üretim Ģeklidir.   

Nane, vejetatif olarak çok hızlı ürer. Bu nedenle nanenin esas üretim materyali 

stolonları ve rizomlarıdır. Bu organlar nemli toprakla temasa geçtiği anda hızla 

köklenmeye baĢlar. 

 

 

 

 

 
ġekil 3.3. Mentha piperita (Tıbbi Nane) 
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ġekil 3. 4. Mentha spicata (Bahçe Nanesi) 

 

 

3.1.2. Denemenin yürütüldüğü arazi ve iklim özellikleri 

 

Deneme, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği’ nde yürütülmüĢtür. 

AraĢtırma yeri yurdumuzun Ġç Anadolu Bölgesinde bulunan Konya ilidir. Konya 

doğuda Niğde, kuzeyde Ankara ve EskiĢehir batıda Afyonkarahisar ve Isparta, güneyde 

Antalya ve Ġçel illeriyle komĢudur. Konya kapalı havzasının iklim durumu mevcut iklim 

rasatları değerlendirildiğinde W.Köppen’in iklim sınıflamasına göre  “Sıcak-ılık-

yağmurlu” iklimler grubunun “Sıcak-yarı kurak” derecesi ile karakterize edilebilir. 

Havzada yazlar kurak ve sıcak, kıĢlar soğuk ve yağıĢlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 

11,5°C’dir.  Ġklim Toroslar ile BeyĢehir arasında yarı nemli bunun dıĢında kalan 

havzanın büyük kısmında yarı kurak özellik taĢır. C.W.  Thornt Waite’in iklim 

sınıflamasında belli baĢlı iklim faktörlerinden yağıĢ ve sıcaklık dikkate alındığında 

havza içindeki Konya, Niğde, Karaman, yarı kurak ve birinci mezotermal bu duruma 

göre havzanın batısındaki orman ve funda örtüsüne sahip göller bölgesi ile güneydeki 
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Toros dağları yarı nemli kategoride geri kalan kısmı ise yarı kurak kategoride yer 

almaktadır (Anonim, 2006). 

 

 

AraĢtırmanın yapıldığı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğin deki deneme arazisine ait toprak analizleri 

Çizelge 3. 1`de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

Çizelge 3.1. Deneme Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 
Özellik                            Miktar 

 
 

Kil (%)                                18.3 

Silt (%)                                14.3 

Kum (%)                              67.4 

Tekstür sınıfı                    Kumlu tınlı 

 

pH (1:2.5)                             8.1 

EC (1:5) (μS/cm)                  125 

CaCO3 (%)                          31.3 

Organik Madde (%)              2.9 

ElveriĢli Cu (ppm)                0.2 

ElveriĢli Fe (ppm)                 0.9 

ElveriĢli Mn (ppm)               2.4 

ElveriĢli Zn (ppm)                0.1 

B (ppm)                                0.2 

P (ppm)                               17.7 

Tarla kapasitesi (%)             22.5 

Toplam N (%)                      0.2 

 

           *Toprak Analizleri S.Ü Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde yapılmıĢtır. 
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Çizelge 3.2. Konya Ġlinde (1980-2013) 2013 YetiĢme Dönemine ve Uzun Yıllar Ortalamasına Ait Bazı 

                    Meteorolojik Değerleri 

Aylar  Aylık Ortalama  

Sıcaklık (ºC) 

Aylık Toplam YağıĢ (mm) Aylık Ortalama Nispi Nem 

(%) 

 1980- 

2012 

2012 2013 1980- 

2012 

2012 2013 1980- 

2012 

2012 2013 

Ocak 2,1 -0,3 1,6 38,6 0,0 33,7 78,0 78,4 80,6 

ġubat 3,6 -0,9 4,7 35,5 0,2 31,9 66,8 69,2 70,6 

Mart 7,3 5,1 7,7 24,5 10,0 16,6 57,8 55,5 55,4 

Nisan 11,3 14,4 11,9 44,9 4,6 41,6 58,1 43,7 58,1 

Mayıs 16,4 16,3 18,4 41,8 51,0 54,8 52,1 55,2 45,9 

Haziran 20,5 23,0 21,6 41,0 11,0 8,8 48,7 39,3 36,3 

Temmuz 25,4 26,2 23,2 6,4 0,2 0,9 36,4 33,1 34,0 

Ağustos 25,0 23,2 23,5 3,1 0,0 0,0 33,7 38,3 32,3 

Eylül 19,5 20,9 18,6 6,6 1,0 4,0 35,6 34,0 37,8 

Ekim 12,5 15,2  48,5 31,5  61,1 57,9  

Kasım 6,7 7,8  17,1 39,1  65,6 78,0  

Aralık 3,5 3,8  48,8 60,8  74,7 82,1  

Ortalama 12,8 12,9 14,6    55,7 55,4 50,1 

Toplam    356,8 209,4 192,3    
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3.2. Yöntem 

 

1.2.1. Deneme Deseni 

 

Deneme Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuĢ, üç farklı gübre dozu 

uygulaması yapılmıĢtır. Azot dozları (0, 5 ve 10 kg/da) saf azot miktarları üzerinden 

uygulanmıĢtır. 

Nane üretiminde kullanılan en yaygın yöntem olan çelikle üretim metodunu 

kullanılmıĢtır. Nane çelikleri çok kolay ve hızlı kök oluĢturabilme özelliğine sahiptir. 

Nane fideleri, tarladaki parsellere ilkbahar döneminde Nisan ayı baĢında elle dikilmiĢtir.  

Nanelerin tam geliĢme döneminde iken, bitki boylarının yaklaĢık 10-15 cm 

olduğu, çiçeklenme öncesi dönemde 3 farklı dozda gübre (bünyesinde %33 azot 

bulunan amonyum nitrat)  uygulanmıĢtır.  

 

1.2.2. AraĢtırmada incelenen özellikler  

   

Bu denemede verim ile gerekli morfolojik ölçüm ve kimyasal analizler aĢağıda 

belirtilen metotlara göre yapılmıĢtır.  

            3.2.2.1. Hasat öncesi belirlenen özellikler 

               3.2.2.1.1. Bitki boyu (cm)  
 

Bitki geliĢiminin en üst seviyede olduğu dönemde her parselden tesadüfen 

seçilen 10 bitkide toprak yüzeyi ile bitkinin en uç noktasına kadar olan yükseklik 

ölçülerek tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

            3.2.2.2. Hasat sonrası belirlenen özellikler 

Hasat sonrasında; her kurutma Ģekli(gölge, güneĢ, etüv)  için drog verimi (g), 3 

farklı kurutma sonucunda bahçe nanesi ve tıbbi nenede uçucu yağ oranı (%) ve uçucu 

yağ bileĢenleri (%) incelenmiĢtir. 
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             3.2.2.2.1. YaĢ herba verimi (kg/da) 

 

Her parselden kenar tesirleri atıldıktan sonra parsel içindeki bitkilerin tartılması 

ile elde edilmiĢtir. Parsel verimi üzerinden yapılan hesaplamalarla dekara yaĢ herba 

verimleri belirlenmiĢtir. 

 

              3.2.2.2.2. Drog herba verimi (kg/da) 

 

Her bir parselden  hasat edilen 1’ er kg yaĢ numunelerin üç farklı Ģekilde 

kurutulduktan (gölge, güneĢ, etüv) sonra geriye kalan kuru ağırlıklarının tartılmasıyla 

kurutma oranları tespit edilmiĢtir. Elde edilen kurutma oranları ile yaĢ herba 

verimlerinin çarpılması ile drog herba verimleri belirlenmiĢtir. 

Kurutma Ģekilleri;  

Gölgede kurutma 6 gün (144 saat) 

Etüvde kurutma 40 derecede 2 gün (48 saat) 

GüneĢte kurutma 3 gün (72 saat) 

 

           3.2.2.2.3. Uçucu yağ oranı (%) 

 

Kuru örneklerden 100 er gram alınmıĢtır. Bu örnekler 3 saat süre su 

distilasyonuna tabi tutulmuĢtur. Clevenger aperatının üst kısmında biriken yağ miktarı 

dereceli tüp yardımıyla ölçülmüĢ ve ĢiĢelere konularak GS-MS cihazına verilmiĢtir. 

Herbadaki uçucu yağ oranı; 100 g kuru maddedeki uçucu yağ hacmi olarak 

hesaplanmıĢtır ( ml / 100 g ). 
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ġekil 3.5. Su Buharı Distilasyonu Metodu 

 
 

 

ġekil 3.6. Su Buharı Distilasyonu Metoduyla Çıkan Nane Uçucu Yağı 
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            3.2.2.2.4. Uçucu yağ bileĢenleri (%)  

 

Uçucu yağ bileĢenlerini belirlemek amacıyla GC-MS cihazı kullanılmıĢtır. Her 

bitkiye ait uçucu yağ bileĢenlerini belirlemede aĢağıdaki koĢullarda çalıĢılmıĢtır.  

 

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi  

Cihaz: Agilent 6890N Network GC system combined with Agilent 5973 Network 30 

Mass Selective Detector (GC-MS Agilent)  

Kolon: Agilent 19091N-136 (HP Innowax Capillary;60.0mx0.25mmx0.25 m)  

TaĢıyıcı Gaz: Helyum  

AkıĢ Hızı: 1.2 ml/min  

Enjeksiyon Hacmi: 1 μl  

Split Oranı: 50:1  

Enjektör Sıcaklığı: 250°C  

Sıcaklık 

Programı:  

 

Sıcaklık  

 

 

 

ArtıĢ Oranı  

 

 

 

Tutulma 

Zamanı  

 

 

 

Total Zaman  

60  -  10  10  

220  4  10  60  

240  1  -  80  

 

 

Tarama Aralığı (m/z): 35-450 atomic mass units (AMU)  

ĠyonlaĢtırma: Elektron bombardımanı (EI - 70 eV)  

 

Uçucu yağın bileĢenlerinin teĢhisi Wiley ve Nist Mass Spektral kütüphanesinin verileri 

esas alınarak yapılmıĢtır. 
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ġekil 3.7. GC-MS Cihazı 

 
 

 

              3.2.2.2.4. Ġstatistikî analiz ve değerlendirmeler  

 

Tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizleri yapılmıĢ ve bu analize 

göre istatistikî olarak önemli çıkan uygulamaya ait ortalama değerler Lsd’ye göre 

gruplandırılmıĢtır. Ġstatistikî değerlendirmeler MSTAT paket programından 

yararlanılarak yapılmıĢtır. 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

    4.1. AraĢtırmada incelenen özellikler  

 

       4.1.1. Hasat öncesi belirlenen özellikler 

          4.1.1.1. Bitki boyu (cm) 

 

4.1.1.1.1. Mentha piperita (Tıbbi nane) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen bitki boyuna ait varyans 

analiz sonuçları Çizelge 4.1. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre elde 

edilen ortalama bitki boyları 4.2. de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.1. M. piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarındaki Bitki Boyuna Ait Varyans Analiz  

                  Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 153.600 76.800 7.9877* 

Hata 18 173.067 9.615  

Genel 29 760.300   

(F<0.05* ) (cv :7.69) 

 

 

Çizelge 4.2. M. piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarında Elde Edilen  Ortalama Bitki 

Boyları(cm)  

 

GÜBRE DOZU 

 

BĠTKĠ BOYU(cm) 

0 kg/da N 31.5 b 

5 kg/da N 42.9 a 

10 kg/da N 48.5 a 

                                    (LSD: 9.213) 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen tıbbi nane bitkisine ait bitki boyları üzerine  uygulanan 

gübre dozlarının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.1.).  En yüksek bitki 
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boyu 10 kg/da azot uygulamasından (48.5 cm) elde edilmiĢtir. Bunu sırasıyla 5 kg/da azot 

uygulaması (42.9 cm) ve kontrol parsellerinden (31.5 cm) elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

uygulanan azot miktarı artıkça bitki boyunun da artığı söylenebilir.  Yapılan çalıĢmalarda 

dekara 10 kg’lık azot uygulamasında bitki boyu, yeĢil herba verimi, drog herba verimi, 

kuru madde oranı, kuru madde verimi 5 kg/da N uygulamasına göre daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir(YeĢil, 2012).  Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer 

çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma 

yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

 

 

4.1.1.1.2. Mentha spicata (Bahçe nanesi) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen bitki boyuna ait varyans 

analiz sonuçları Çizelge 4.3. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre elde 

edilen ortalama bitki boyları 4.4. de  verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.3. M. spicata (Bahçe Nanesi) da Farklı Gübre Dozlarındaki Bitki Boyuna Ait Varyans Analiz  

                  Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 1711.400 855.700 79.4221** 

Hata 18 193.933 10.774  

Genel 29 2158.300   

(F<0.05*, F<0.01** ) (cv : 6.23) 

 

 
Çizelge 4.4. M. spicata (Bahçe Nanesi) da Farklı Gübre Dozlarında Elde Edilen  Ortalama Bitki 

Boyları(cm)  

 

GÜBRE DOZU 

 

BĠTKĠ BOYU(cm) 

0 kg/da N 43,88 b 

5 kg/da N 50,69 b 

10 kg/da N 64,36 a 

                                                   (LSD: 13.36) 
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Bu çalıĢmadan elde edilen bahçe nanesi bitkisine ait bitki boyları üzerine uygulanan 

gübre dozlarının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.3.).  En yüksek bitki 

boyu 10 kg/da azot uygulamasından (64.36 cm) elde edilmiĢtir. Bunu sırasıyla 5 kg/da azot 

uygulaması (50.69 cm) ve kontrol parsellerinden (43.88 cm) elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara 

göre uygulanan azot miktarı artıkça bitki boyunun da artığı söylenebilir. Yapılan 

çalıĢmalarda dekara 10 kg’lık azot uygulamasında bitki boyu, yeĢil herba verimi, drog 

herba verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi 5 kg/da N uygulamasına göre daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir(YeĢil, 2012).  Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma 

ile diğer çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, 

araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Tıbbi nane (M. piperita) ve bahçe nanesi (M. spicata)` nde azot dozları arttıkça 

bitki boyunda da artıĢ olmuĢtur. AraĢtırmada; dekara 5 ve 10 kg azot uygulanan nane 

bitkilerinin bitki boyları en yüksek 10 kg/da azot dozunda elde edilmiĢtir.  

 

 

 

4.1.2. Hasat sonrası belirlenen özellikler 

         

  4.1.2.1. YaĢ herba verimi (kg/da) 

4.1.2.1.1. M. Piperita (Tıbbi Nane) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen yaĢ herba verimine ait 

varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre 

elde edilen ortalama yaĢ herba verimi 4.6. de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.5. M. Piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarındaki YaĢ Herba Verimine Ait Veri Analiz 

Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 4.158.388,22 2079194,0 189,30** 

Hata 6 65.901,33 10983,56  

Genel 8 4.224.289,56         528036,2  

(F<0.01** ,  F<0.05* ) (cv :10,92) 
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Çizelge 4.6. M. Piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarındaki YaĢ Herba Verimine Ait Ortalama 

Değerler (kg\da) 

 

GÜBRE DOZU 

 

YAġ HERBA VERĠMĠ 

(kg/da) 

0 kg/da N 1399,33 c 

 

5 kg/da N 2317,00 b 

10 kg/da N 3061, 36 a 
                                                   (LSD: 268,95) 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen tıbbi nane bitkisine ait yaĢ herba verimi üzerine 

uygulanan gübre dozlarının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.5.).  En 

yüksek yaĢ herba verimi 10 kg/da azot uygulamasından (3061,36 kg\da) elde edilmiĢtir. 

Bunu sırasıyla 5 kg/da azot uygulaması (2317,00 kg\da) ve kontrol parsellerinden (1399,33 

kg\da) elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre uygulanan azot miktarı artıkça yaĢ herba veriminin 

de artığı söylenebilir. Yapılan çalıĢmalarda; dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozları 

uygulamalarında; dekara 10 kg’lık azot uygulamasında bitki boyu, yeĢil herba verimi, 

drog herba verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi ve uçucu yağ bileĢenlerinden 

3-octanol, 1,8-cineole, terpineol,cisbeta, 4-terpineol, pulegone, piperitone, 

caryophyllene, α-caryophyllene ve germacrene D oranları kontrol ve 5 kg/da N 

uygulamasına göre daha fazla olduğu belirlenmiĢtir(Ellialtıoğlu ve ark., 2008).  Konya 

ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar 

arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden 

ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 

.  

 

 

4.1.2.1.1. M. Spicata (Bahçe Nanesi) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen yaĢ herba verimine ait 

varyans analiz sonuçları Çizelge 4.7. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre 

elde edilen ortalama yaĢ herba verimi 4.8. de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7. M. spicata (Bahçe Nanesi)da Farklı Gübre Dozlarındaki YaĢ Herba Verimine Ait Veri 

Analiz Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 8.527.073,56 2079194,0 290,47** 

Hata 6        88.068,67 10983,56  

Genel 8 8.615.142,22 1076893  

(F<0.01** ,  F<0.05* ) (cv :10,92) 

 

Çizelge 4.8. M. Spicata (Bahçe Nanesi) da Farklı Gübre Dozlarındaki YaĢ Herba Verimine Ait Ortalama 

Değerler (kg\da) 

 

 

GÜBRE DOZU 

 

YAġ HERBA VERĠMĠ 

(kg/da) 

0 kg/da N 2762,33 c 

 

5 kg/da N 3824,00 b 

10 kg/da N 5142,00 a 
                                                   (LSD: 310,91) 

 

            Bu çalıĢmadan elde edilen bahçe nanesi bitkisine ait yaĢ herba verimi üzerine 

uygulanan gübre dozlarının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.7.).  En 

yüksek yaĢ herba verimi 10 kg/da azot uygulamasından (5142,33 kg\da) elde edilmiĢtir. 

Bunu sırasıyla 5 kg/da azot uygulaması (3824,00 kg\da) ve kontrol parsellerinden (2762,33 

kg\da) elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre uygulanan azot miktarı artıkça yaĢ herba veriminin 

de artığı söylenebilir. Yapılan çalıĢmalarda; dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozları 

uygulamalarında; dekara 10 kg’lık azot uygulamasında bitki boyu, yeĢil herba verimi, 

drog herba verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi ve uçucu yağ bileĢenlerinden 

3-octanol, 1,8-cineole, terpineol,cisbeta, 4-terpineol, pulegone, piperitone, 

caryophyllene, α-caryophyllene ve germacrene D oranları kontrol ve 5 kg/da N 

uygulamasına göre daha fazla olduğu belirlenmiĢtir(Ellialtıoğlu ve ark., 2008).  Konya 

ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar 

arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden 

ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 Tıbbi nane (M. piperita) ve bahçe nanesi (M. spicata)` nde azot dozları arttıkça 

yaĢ herba veriminde artıĢ olmuĢtur.  
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4.1.2.2. Drog verimi (g) 

 

Her bir parselden alınan 1 kg (1000 gr) ağırlığındaki yaĢ materyalin güneĢ, gölge 

ve etüvde kurutulduktan sonra elde edilen kuru ağırlıktır. Kurutma Ģekilleri;  

Gölgede kurutma 6 gün (144 saat) 

Etüvde kurutma 40 derecede 2 gün (48 saat) 

GüneĢte kurutma 3 gün (72 saat) 

Ölçüm sonuçları Çizelge 4.9.’de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.9. Drog Verimi 

Kurutma(1000 gr) Kuru ağırlık(gr) % 

M. Spicata gölge 250 gr 25,0 

M. Spicata güneĢ 210 gr 21,0 

M. Spicata etüv 195 gr 19,5 

M. piperita gölge 310 gr 31,0 

M. piperita güneĢ 260 gr 26,0 

M. piperita etüv 225 gr    22,5 

 

Grafik 4.1. 1000`er gr YaĢ Materyalin Kurutulduktan Sonraki Ağırlık Grafiği 

 
Grafik 1’de görüldüğü üzere M. spicata ve M.piperita’nın etüvde kurutulan 

örneklerinde nem kaybının gölge ve güneĢte yapılan kurutmaya göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. M.spicata’da en fazla nem kaybı etüvde kurutmada olmuĢken gölgede 

yapılan kurutmada en az nem kaybı olmuĢtur. M.piperita’da da aynı Ģekilde etüvde 

kurutmada en fazla nem kaybı olmuĢtur. 
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4.1.2.3. Drog verimi (kg\da) 

 

4.1.2.3.1. M. Piperita (Tıbbi Nane) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen drog verimine ait varyans 

analiz sonuçları Çizelge 4.10. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre elde 

edilen ortalama drog verimi 4.11. de verilmiĢtir 

 

Çizelge 4.10. M. Piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarındaki Drog Verimine Ait Veri Analiz  

Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 399.774,89 199887,4 189,53** 

Hata 4 6.328,00 1582,0  

Kurutma yöntemi 2 399.621,11 

 

199810,5 189,30** 

Gübre dozu- 

Kurutma Yöntemi 

4 304.444,40 76111,0 109.09** 

 

Hata 12 6.333,12 

 

527,5  

Genel 26 1.116.501,52 477918,4  

 (F<0.01** ,  F<0.05* ) (cv :10,92) 

 
 

 

 

Çizelge 4.11. M. Piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarındaki Drog Verimine Ait Ortalama 

Değerler(kg\da) 

    (LSD: 83,34) 

 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen tıbbi nane bitkisine ait drog verimi üzerine uygulanan gübre 

dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 

4.10.).  En yüksek drog verimi 10 kg/da azot uygulamasının gölgede kurutulması sonucu 

(949,0 kg\da) elde edilmiĢtir. Bunu sırasıyla 10 kg/da azot uygulamasının güneĢte (795,7 

kg\da) ve etüv de (673,4 kg\da) kurutulmasında elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

uygulanan azot miktarı artıkça drog veriminin de artığı söylenebilir. Yapılan çalıĢmalarda; 

dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozları uygulamalarında; dekara 10 kg’lık azot uygulamasında 

GÜBRE DOZU GÜNEġ GÖLGE ETÜV 

0 kg/da N 363,8 e 433,7 d 307,8 e 

5 kg/da N 602,4 c 718,2 b 513,4 d 

10 kg/da N 795,7 b 949,0 a 673,4 c 
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bitki boyu, yeĢil herba verimi, drog herba verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi 

ve uçucu yağ bileĢenlerinden 3-octanol, 1,8-cineole, terpineol,cisbeta, 4-terpineol, 

pulegone, piperitone, caryophyllene, α-caryophyllene ve germacrene D oranları kontrol 

ve 5 kg/da N uygulamasına göre daha fazla olduğu belirlenmiĢtir(Ellialtıoğlu ve ark., 

2008).  Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan elde 

edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik 

özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 

4.1.2.3.1. M. spicata (Bahçe Nanesi) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına göre belirlenen drog verimine ait varyans 

analiz sonuçları Çizelge 4.12. ve farklı dozlarda uygulanan gübre dozlarına göre elde 

edilen ortalama drog verimi 4.13. de verilmiĢtir 

 

Çizelge 4.12. M. Spicata (Bahçe Nanesi) da Farklı Gübre Dozlarındaki Drog Verimine Ait Veri Analiz 

Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 540.331,56 270165,8 292,63** 

Hata 4 5.539,33 923,2222  

Kurutma yöntemi 2 528.332,51 264166,3 294,79** 

Gübre dozu- 

Kurutma Yöntemi 

4 504.444,40 126111,1 209.09** 

 

Hata 12 4.898,23 408,1858  

Genel 26 1.583.546,03 661774,6  

 (F<0.01** ,  F<0.05* ) (cv :10,92) 

 

 
Çizelge 4.13. M. Spicata (Bahçe Nanesi)  da Farklı Gübre Dozlarındaki  Drog Verimine Ait Ortalama 

Değerler(kg\da) 

  (LSD: 77,97) 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen bahçe nanesi bitkisine drog verimi üzerine uygulanan gübre 

dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 

4.12.).  En yüksek drog verimi 10 kg/da azot uygulamasının gölgede kurutulması sonucu  

(1283,00 kg\da) elde edilmiĢtir. . Bunu sırasıyla 10 kg/da azot uygulamasının güneĢte 

GÜBRE DOZU GÜNEġ GÖLGE ETÜV 

0 kg/da N 580,0 f 690,5 e 479,6 g 

5 kg/da N 803,0 d 956,0 c 726,6 d 

10 kg/da N 1077,7 b 1283,0 a 975,0 c 
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(1077,7 kg\da) ve etüv de (975,0  kg\da) kurutulmasında elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

uygulanan azot miktarı artıkça drog veriminin de artığı söylenebilir. Yapılan çalıĢmalarda; 

dekara 0, 5 ve 10 kg azot dozları uygulamalarında; dekara 10 kg’lık azot uygulamasında 

bitki boyu, yeĢil herba verimi, drog herba verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi 

ve uçucu yağ bileĢenlerinden 3-octanol, 1,8-cineole, terpineol,cisbeta, 4-terpineol, 

pulegone, piperitone, caryophyllene, α-caryophyllene ve germacrene D oranları kontrol 

ve 5 kg/da N uygulamasına göre daha fazla olduğu belirlenmiĢtir(Ellialtıoğlu ve ark., 

2008).  Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan elde 

edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik 

özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 

4.1.2.4. Uçucu yağ verimi (%) 

4.1.2.4.1. Mentha piperita (Tıbbi nane) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına ve kurutma yöntemlerine göre belirlenen 

uçucu yağ verimine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.14. , farklı dozlarda ve 

kurutma yöntemlerinde uygulanarak elde edilen ortalama uçucu yağ verimleri 4.15. de 

verilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 4.14. M. piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarına Ve Kurutma ġekillerine Göre 

Belirlenen Uçucu Yağ Miktarına Ait Varyans Analiz Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 0.854 0.427 39.0847** 

Hata 4 0.044 0.011  

Kurutma yöntemi 2 0.312 0.156 16.5098** 

Gübre dozu- 

Kurutma Yöntemi 

4 0.041 0.010 1.0980** 

 

Hata 12 0.113 0.009  

Genel 26 1.481   

(F<0.01** ,  F<0.05* ) (cv :4.81) 
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Çizelge 4.15. M. piperita (Tıbbi Nane) da Farklı Gübre Dozlarına Ve Kurutma ġekillerine Göre 

Belirlenen Ortalama Uçucu Yağ Miktarları(ml) 

 
(LSD: 0,4098) 

Bu çalıĢmadan elde edilen tıbbi nane bitkisine ait uçucu yağ verimi üzerine 

uygulanan gübre dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak önemli 

bulunmuĢtur (Çizelge 4.14.).  En yüksek uçucu yağ verimi 10 kg/da azot gölge ve etüvde 

kurutma uygulamasından (2,3 ml) elde edilmiĢtir. Bunu takiben 5 kg/da azot gölgede 

kurutma uygulamasından (2,2 ml ) elde edilmiĢtir. En az uçucu yağ verimini kontrol 

parselinden alınan numunenin güneĢte kurutulması sonucu elde edilmiĢtir(1.7 ml).  Bu 

sonuçlara göre uygulanan azot miktarı artıkça uçucu yağ veriminin artığı söylenebilir ve 

ayrıca kurutma yöntemininde uçucu yağ verimi üzerine etkisi vardır en yüksek verim 

gölgede kurutma sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda; bir dekar alandan 

nanenin 5-8 kg N, 1,5-3 kg P2O5, 5-15 kg K2O, 4-6 kg CaO ve 3 kg MgO kaldırdığını, 

nane yapraklarının da ortalama %2,5 N, %0,30 P,  %3,5 K, %1,5 Ca ve %0,30 Mg 

bulundurduğunu , azotla gübrelemenin yeĢil herba verimini ve uçucu yağ içeriğini 

arttığını bildirmektedir(Baydar, 2005).Yapılan baĢka bir çalıĢmaya göre; farklı 

dozlardaki azot gübrelemesinin nane bitkisinde uçucu yağ verimini artırdığını tespit 

etmiĢlerdir(Piccaglia ve ark., 1993).Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile 

diğer çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma 

yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

4.1.2.4.2. Mentha spicata (Bahçe nanesi) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına ve kurutma yöntemlerine göre belirlenen 

uçucu yağ verimine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.16. , farklı dozlarda ve 

kurutma yöntemlerinde uygulanarak elde edilen ortalama uçucu yağ verimleri 4.17. de 

verilmiĢtir. 

 

 

 

GÜBRE DOZU GÜNEġ GÖLGE ETÜV 

0 kg/da N 1, 7 b 1, 9 a 1, 8 b 

5 kg/da N 1, 9 a 2, 2 a 2, 1 a 

10 kg/da N 2, 1 a 2, 3 a 2, 3 a 
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Çizelge 4.16. M. spicata (bahçe nanesi) da Farklı Gübre Dozlarına Ve Kurutma ġekillerine Göre  

                  Belirlenen Uçucu Yağ Miktarına Ait Varyans Analiz Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 0.576 0.288 259.0000** 

Hata 4 0.004 0.001  

Kurutma yöntemi 2 1.229 0.614 829.4992** 

Gübre dozu- 

Kurutma Yöntemi 

4 0.209 0.052 70.5000** 

 

Hata 12 0.009 0.001  

Genel 26 2.207   

(P<0.01-**) (cv :1.64) 

 

 

Çizelge 4.17. M. spicata (bahçe nanesi) da Farklı Gübre Dozlarına Ve Kurutma ġekillerine Göre  

                   Belirlenen Ortalama Uçucu Yağ Miktarı(ml)  

GÜBRE DOZU GÜNEġ GÖLGE ETÜV 

0 kg/da N 1, 4 c 1, 6 c 1, 7 b 

5 kg/da N 1, 5 c 1, 9 b 1, 8 b 

10 kg/da N 1, 8 b 2, 0 a 1, 9 b 

(LSD: 0,2366) 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen bahçe nanesi bitkisine ait uçucu yağ verimi üzerine 

uygulanan gübre dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak önemli 

bulunmuĢtur (Çizelge 4.16.).  En yüksek uçucu yağ verimi 10 kg/da azot uygulanan 

parselden alınan numunenin gölgede kurutulması uygulamasından (2,0 ml) elde edilmiĢtir. 

Bunu takiben 5 kg/da azot gölgede kurutma uygulamasından (1,9 ml ) elde edilmiĢtir. En az 

uçucu yağ verimini kontrol parselinden alınan numunenin güneĢte kurutulması sonucu elde 

edilmiĢtir(1.4 ml).  Bu sonuçlara göre uygulanan azot miktarı artıkça uçucu yağ veriminin 

artığı söylenebilir ve ayrıca kurutma yöntemininde uçucu yağ verimi üzerine etkisi vardır en 

yüksek verim gölgede kurutma sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda; bir dekar 

alandan nanenin 5-8 kg N, 1,5-3 kg P2O5, 5-15 kg K2O, 4-6 kg CaO ve 3 kg MgO 

kaldırdığını, nane yapraklarının da ortalama %2,5 N, %0,30 P,  %3,5 K, %1,5 Ca ve 

%0,30 Mg bulundurduğunu , azotla gübrelemenin yeĢil herba verimini ve uçucu yağ 

içeriğini arttığını bildirmektedir(Baydar, 2005).Yapılan baĢka bir çalıĢmaya göre; farklı 

dozlardaki azot gübrelemesinin nane bitkisinde uçucu yağ verimini artırdığını tespit 

etmiĢlerdir(Piccaglia ve ark., 1993).Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile 

diğer çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma 
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yapılan bölgenin ekolojik özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

 

4.1.2.5. Uçucu yağ bileĢenleri 

 

 

4.1.2.5.1. M. piperita (Ġngiliz nanesi) 

 

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına ve kurutma yöntemlerine göre belirlenen 

uçucu yağ bileĢenlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.20. , farklı dozlarda ve 

kurutma yöntemlerinde uygulanarak elde edilen ortalama uçucu yağ bileĢenleri 4.21. de 

verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.1. M. Piperita (Ġngiliz nanesi) nin Farklı Gübre Dozları(0,5,10 kg/da N) Ve Farklı Kurutma       

                Yöntemleri(GüneĢ,Gölge,Etüv) Uygulanan Numunenin Gs-Ms Kromotogramı  
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Çizelge 4.18. Tıbbi Nane (M. piperita) da Farklı Gübre Dozlarında Ve Kurutma Yöntemlerine Göre   

                    Belirlenen Uçucu Yağ BileĢenlerine Ait Varyans Analiz Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 1 , 563 0 , 781 0 , 5038 

Hata 16 24 , 811 1 , 551  

Kurutma yöntemi 2 0 , 285 0 , 143 0 , 0921 

Gübre dozu- 

Kurutma Yöntemi 

4 1 , 284 0 , 321 0 , 2073 

Hata 48 74 , 301 1 , 548  

Genel 80 22239 , 448   

(P<0.01-**) (cv :11,97) 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.19. Tıbbi nane (M. piperita) da Farklı Gübre Dozlarında Ve Kurutma Yöntemlerine Göre  

                    Belirlenen Uçucu Yağ BileĢenlerine Ait Değerler 

 

( LSD = 4.719  )     

 

 

 

 

 

 

 

                                                  UÇUCU YAĞ BĠLEġENLERĠ (%) 

    0 kg/da N 5 kg/da N 10 kg/da N 

BĠLEġENLER 

RI 

DEĞERĠ GüneĢ Gölge Etüv GüneĢ Gölge Etüv GüneĢ Gölge Etüv 

α-Pinene 1026 0,857 a 0,592 a 0,598 a 0,721 a 0,475 a 0,531 a 0,402 a 0,847 a 0,786 a 

β-pinene 1114 1,149 a 0,891 a 0,981 a 1,009 a 0,701 a 0,806 a 0,689 a 1,09 a 1,05 a 

Limonene 1202 1,86 a 1,54 a 1,056 a 1,461 a 1,059 a 1,98 a 1,47 a 1,09 a 1,277 a 

1,8- cinoele 1207 5,56 a 5,717 a 6,71 a 4,836 a 4,287 a 4,421 a 4,348 a 5,155 a 4,482 a 

L-menthone 1478 43,579 c 47,981 b 51,844 a 48,259 b 47,971 a 48,442 a 53,575 a 47,171 b 48,744 b 

Bicyclo 1581 3,031 a 1,75 a 2,767 a 1,556 a 2,167 a 2,458 a 1,973 a 2,318 a 2,385 a 

4-terpineol 1609 1,3 a 0,993 a 1,157 a 0,755a 1,054 a 0,999 a 0,973 a 1,533 a 0,867 a 

Caryophyllene 1631 1,635 a 1,02 a 1,019 a 1,273 a 1,715 a 1,436 a 1,727 a 1,561 a 1,725 a 

L-menthol 1666 34,166 a 34,299 a 32,003 a 33,506 a 32,759 a 31,151 a 28,063 b 31,844 a 31,354 a 
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Grafik 4.2. M.piperita (Tıbbi nane)`nın mentol oranı (%) 

 

 

Bu çalıĢmadan elde edilen tıbbi nane bitkisine ait uçucu yağ bileĢenleri üzerine 

uygulanan gübre dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak önemsiz 

bulunmuĢtur (Çizelge 4.18.). Tıbbi nane uçucu yağının en önemli bileĢeni olan menthol 

yüzdeleri yaklaĢık olarak %28-34 arasında çıkmıĢtır. Yapılan bir çalıĢmaya göre; 

Mentha piperita bitkisine farklı seviyelerde NPK gübrelemesi yapmıĢlar ve tüm gübre 

dozlarında menthol bileĢeninin ilk sırayı, menthyl acetate’ın ise ikinci sırayı aldığını 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca aynı çalıĢmada menthol oranının gübrelemeden etkilenmediğini, 

ancak menthyl acetate’nin artan gübre dozlar ile birlikte arttığını tespit 

etmiĢlerdir(Zheljazkov ve Margina  1996) . 

Yapılan bir diğer çalıĢmaya göre ; M .piperita’da hasat zamanı, lokasyon ve 

azotun, verim, yağoranı ve kompozisyonuna etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, 0 ve 8 

kg/da azot uygulamıĢlar ve azot gübrelemesinin uçucu yağ oranına ve kompozisyonuna 

etkisinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Ayrıca Verona ve Stoneville bölgelerinde sırası ile 

uçucu yağın ana bileĢenleri olan menthol % 26-30, menthone % 14-21, menthofuran 

%5-11 ve eucalyptol oranını ise %3-4 olarak tespit etmiĢlerdir (Zheljazkov ve ark. 

2009).  Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan elde 

edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin ekolojik 

özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 
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4.1.2.5.2. M. Spicata (Bahçe nanesi) 

   

Nane bitkisinin farklı gübre dozlarına ve kurutma yöntemlerine göre belirlenen 

uçucu yağ bileĢenlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.18., farklı dozlarda ve 

kurutma yöntemlerinde uygulanarak elde edilen ortalama uçucu yağ bileĢenleri 4.19. de 

verilmiĢtir. 

ġekil 4.2. M. Spicata (Bahçe Nanesi) nin Farklı Gübre Dozları(0,5,10 kg/da N) Ve Farklı Kurutma  

               Yöntemleri(GüneĢ,Gölge,Etüv) Uygulanan Numunenin Gs-Ms Kromotogramı  
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Çizelge 4.20. Bahçe Nanesi (M. spicata) Farklı Gübre Dozlarında Ve Kurutma Yöntemlerine Göre   

                    Belirlenen Uçucu Yağ BileĢenlerine Ait Varyans Analiz Tablosu 

VARYASYON 

KAYNAĞI 

SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

 KARELER 

TOPLAMI 

 KARELER 

ORTALAMASI 

F 

DEĞERĠ 

Gübre dozu 2 2 , 051 1 , 026 0 , 4414 

Kurutma 

yöntemi 

2 2 , 764 1 , 382 0 , 5949 

Gübre dozu- 

Kurutma 

Yöntemi 

4 0 , 133 0 , 033 0 , 0143 

Hata 64 148 , 699 2 , 323 

 

 

Genel 80 24937 , 538   

(P<0.01-**) (cv :14,36) 

 

   

  Carvone 
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                 Çizelge 4.21. Bahçe Nanesi (M. spicata) farklı Gübre Dozlarında Ve Kurutma Yöntemlerine Göre Belirlenen Uçucu Yağ BileĢenlerine Ait Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (LSD: 5.722) 

  

 

UÇUCU YAĞ BĠLEġENLERĠ (%) 

  

 

 

0 kg/da N 5 kg/da N 10 kg/da N 

BĠLEġENLER RI DEĞERĠ GüneĢ Gölge Etüv GüneĢ Gölge Etüv GüneĢ Gölge Etüv 

Limonene 1204 7,067 a 6,789 a 8,839 a 5,546 a 6,291 a 6,377 a 7,973 a 6,986 a 6,699 a 

1, 8 cineole 1207 1,338 a 2,543 a 3,097 a 1,858 a 3,685 a 2,013 a 2,142 a 2,203 a 2,195 a 

β- bourbonene 1555 2,662 a 1,051 a 1,097 a 1,293 a 1,275 a 1,163 a 1,938 a 1,108 a 1,653 a 

Dihydrocarvone 1634 25,313 a 26,632 a 25,937 a 23,726 a 24,17 a 24,79 a 22,469 a 23,799 a 22,874 a 

Dihydrocarvylacetate 1692 1,173 a 1,866 a 1,607 a 0,599 a 1,616 a 1,334 a 1,143 a 1,317 a 2,364 a 

Bicyclogermacrene 1707 1,149 a 0,943 a 0,844 a 0,672 a 0,998 a 0,812 a 0,62 a 0,788 a 0,864 a 

Carvone 1772 53,777  b 52,296  b 49,709 c 58,302  a  57,314 a 54,79 a 61,5 a 59,912 a 55,204 b 

1,6- dihydrocarveol 1783 1,05 a 1,09 a 1,07 a 1,562 a 1,753 a 1,034 a 0,906 a 1,093 a 1,045 a 

cis-jasmone 1942 0,799 a 1,231 a 0,94 a 1,454 a 1,149 a 1,34 a 1,09 a 1,198 a 1,276 a 
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Grafik 4.3. M.spicata (Bahçe Nanesi)`nin Carvone Oranı  

 
 

Bu çalıĢmadan elde edilen bahçe nanesi bitkisine ait uçucu yağ bileĢenleri 

üzerine uygulanan gübre dozlarının ve kurutma yöntemlerinin etkisi istatistikî olarak 

önemsiz bulunmuĢtur (Çizelge 4.20.). Bahçe nanesi uçucu yağının en önemli bileĢeni 

olan carvon yüzdeleri yaklaĢık olarak %49-62 arasında çıkmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda; 

Yüksek dozda azot uygulamasının M. arvensis ve M. spicata gibi nane türlerinde kuru 

madde ve uçucu yağ verimini artırdığı, ancak uçucu yağın kimyasal kompozisyonunu 

değiĢtirmediği belirtilmiĢtir (Slavov, 1985). Yapılan bir diğer çalıĢmaya göre; nane 

bitkisinde yapmıĢ olduğu çalıĢmada azot gübrelemesinin herba verimini artırdığını 

ancak uçucu yağ bileĢenlerini ve miktarlarını değiĢtirmediğini saptamıĢtır. (Chacuhan 

ve ark., 2009). Konya ekolojik Ģartlarında yapılan bu çalıĢma ile diğer çalıĢmalardan 

elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar, materyalden, araĢtırma yapılan bölgenin 

ekolojik özelliklerinden ve uygulanan gübre dozlarından kaynaklandığı söylenebilir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

        5.1. Sonuçlar 

 

           ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre; tıbbi nanede bitki boyu 31.50-48.50 cm, drog 

herba verimi 307,8-949,0 kg/da, uçucu yağ oranı % 1.7-2.3 ve uçucu yağ bileĢenlerinde 

mentol oranı % 28.06-34.29 arasında değiĢim göstermiĢtir. Bahçe nanesinde ise; bitki 

boyu,43.88-64.36, drog herba verimi 479,6-1283.00 kg/da, uçucu yağ oranı % 1.4-2.0 

ve uçucu yağ bileĢenlerinde karvon oranı % 49.70-61.50 arasında değiĢim göstermiĢtir.   

           Nanede uygulanan azot gübresi dozu arttıkça bitki boyunu, uçucu yağ miktarını, 

yeĢil herba verimini ve drog verimini arttırmıĢtır. Ayrıca azotlu gübrelemenin yanı sıra 

kurutma yöntemleri de uçucu yağ verimini etkilemiĢtir.  Gölgede kurutulması güneĢte 

kurutulmasına nazaran uçucu yağ veriminde önemli artıĢ göstermektedir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre farklı dozlarda azotlu gübre uygulamaları ve farklı kurutma yöntemleri 

uçucu yağ miktarını artırırken,  uçucu yağ bileĢenlerini ve miktarlarını etkilememiĢtir. 

Sonuç olarak, Konya ve benzer ekolojilerde 10 kg/da azot ve gübresi  uygulanarak 

yetiĢtirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıĢtır. 

         

         5.2. Öneriler 

 

Konya gibi benzer ekolojilerde nanenin alternatif bir tıbbi ve aromatik bitki 

olarak sulu tarım alanlarında sulama yapılarak kültürünün yapılabileceği söylenebilir.  
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