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1. BİTKİNİN MORFOLOJİK TANIMI

bir kültür bitkisidir. Kapsülünden ekonomik öneme
Haşhaş (Papaver somniferum L.), Papaverace- sahip alkaloitler elde edilir. Kapsülden edilen afyonae (Haşhaşgiller) familyasının Papaver (Gelincik) da ilk defa izole edilen alkaloit, 1805 yılında morfin
cinsine ait bir türdür. Dünyada yaklaşık 100 taksonla olmuştur. O günden bugüne kapsüldeki afyondan
temsil edilen Papaver cinsi, ülkemizde 15’i endemik 30’dan fazla alkaloit izole edilmiştir. Bu alkaloitlerolmak üzere 51 taksona sahiptir [10, 11]. Haşhaş, tek den afyonda en fazla bulunanı morfin olup, oranı
yıllık, otsu yapıda, dik gelişen ve toprak üstü aksam- %45-90 arasında değişmektedir [10]. Tıp ve eczacıları koyu yeşil renkte olan bitkidir. Bitki kazık kök lık sektörü haşhaş alkaloitlerinden; morfin, kodein,
yapısına ve zayıf yan köklere sahiptir. Yapraklar 35 tebain, noskapin ve papaverin üzerine yoğunlaşmışcm uzunluğa ve 20 cm genişliğe kadar değişmek- tır. Bunlardan morfin, kodein ve tebain uyuşturucu
tedir. Bitkide genel olarak 2-3 yan dal bulunmakta özellikte olmasına rağmen noskapin ve papaverinin
olup, bazı haşhaş çeşitlerinde bu sayı 8-10’a kadar çı- uyuşturucu özellik taşımamaktadır. Kapsüldeki morkabilmektedir. Bitki, yetiştirme şartları ve kullanılan fin oranı son yıllarda yapılan çalışmalarla bazı ülkeçeşitlere göre değişmekle birlikte genellikle 80-110 lerdeki çeşitlerde %2’ye kadar çıkarılmıştır. Ancak
cm, ekstrem şartlarda 175 cm kadar ulaşabilmek- ülkemizde uzun yıllardan beri kapsüldeki morfin
tedir. Haşhaşta çiçekler dalların ucunda oluşmakta ortalaması %0,4 civarındadır. Bu durum çiftçilerive her çiçekte 2 çanak ve 4 taç yaprak bulunmakta- mizin geleneksel haşhaş tohumlarını üretmesinden
dır. Taç yapraklar beyaz, kırmızı ve mor renklerde kaynaklanmıştır. Çözüm için ülkemizde de ıslah çaolabildiği gibi, bunların ara renkleri de görülebil- lışmaları başlatılmış olup morfin oranı %1 üzeri olan
mektedir. Çiçekte 1 dişi organ ve çok sayıda erkek çeşitler elde edilmiştir [1, 7]. Ayrıca çiftçilerin yüksek
organ bulunmaktadır. Bitki yüksek oranda kendine alkaloid oranına sahip çeşitleri ekmelerini teşvik için
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İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri

•

Karbondioksit (CO2)

•

Metan (CH4),

•

Diazotmonoksit (N2O) ve

•

Florlu sera gazları

Doğrudan sera gazları farklı sera etkisine sahiptir. Küresel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliminde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
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tedir. Ülkemizde bitkilerin kuru kapsüllerinin hasadı yapılıp tohumları kapsüllerden alındıktan sonra
Eylül ayı sonuna kadar mutlak alıcı olan TMO’ya
kapsülleri teslim edilmesi zorunludur. Akabinde,
kapsül verimine ve kapsüldeki morfin oranına bakılarak fiyatlandırılıp üreticiye bedeli TMO tarafından
ödenmektir. Fiyatlar her yıl düzenli olarak yaklaşık
%10 oranında artırılmaktadır. Haşhaş kapsülü 2016
yılı alım fiyatının 4,25 TL/kg olarak belirlenmiştir.
Ülkemiz haşhaş kapsülünden elde ettiği morfin ve
türevlerinin yaklaşık %5’ini yurt içinde ve geri kalan
%95’lik kısmını yurtdışına ihraç etmektedir. 2015
yılı verilerine göre en büyük ithalatçı ülke A.B.D.’dir.
Morfin ve türevleri ihracatımız 2015 yılı 114,3 ton
olarak gerçekleşmiş ve bunun sonucu ülkemize yaklaşık 46 milyon $’lık bir döviz getirisi olmuştur [1,
2].

değişmekte; beyaz çiçek rengine sahip varyeteler beyaz veya sarı tohum; mor çiçekli varyeteler pembe,
kahverengi ve mavi renkli tohumlar elde edilebilmektedir. Bu tohum renklerinden iç ve dış piyasada
en çok beyaz ve mavi renkli tohumlar ticarete konu
olmaktadır. Ülkemizde haşhaş tohumu üreticiler
tarafından serbest piyasa koşullarında yıllara göre
değişmekle birlikte yıllık ortalama 20 bin tonu ihraç edilmektedir. Ancak yapılan araştırmalara göre
yıllık 40 bin ton ihracat potansiyelinin olduğu ifade
edilmektedir. Haşhaş tohum rengi birden fazla olduğundan ithalat ve ihracatta ülkelerin talep ettikleri
tohum rengi değişmektedir. İhracatımızın büyük
kısmını Hindistan’a ve talep oldukça AB ülkelerine
tohum satışı yapılmaktadır. Hindistan beyaz renkli tohumları tercih etmekteyken, AB ülkeleri mavi
renkli tohumlara ilgi göstermektedir. Son yıllardaki verilere göre tohum fiyatları arz-talep dengesine
2.2. Tohum Açısından Önemi
Haşhaş tohumu, genellikle küçük böbrek şek- göre ciddi oranlarda değişmekte ve tohum iç piyasalinde olup 0,97-1,48 mm uzunluğa ve 0,4-0,8 mm da 5-10 TL/kg civarında seyrederken, ihraç edilenler
3-5 $/kg’dan alıcı bulabilmektedir. 2015 yılı TUİK
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değişir.verilerine göre 616 bin da ekim alanıyla dünya yasal
[4, 5]. Haşhaşta diğer bitkilere nazaran farklı renklerde tohumları vardır. Bu renkler çiçek rengine göre haşhaş ekim alanlarının yaklaşık yarısına sahiptir.
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Bu ülkeler içerisinde Türkiye ve Hindistan BM tara- mektedir. Çiftçiler ekim izinlerini; Kışlık ekimlerde:
fından geleneksel haşhaş üreticisi ülke olarak kabul 1 Temmuz-30 Ekim ve Yazlık ekimlerde: 1 Şubat-15
edilmektedir. Ülkemizde 1933 yılına kadar haşhaş Mart tarihleri arasında yapabilmektedirler. Ancak
ekimi, afyon üretimi ve ticareti serbest yapılırken haşhaş tarımı için her başvurana ekim izni verilme2253 sayılı kanunla bu yıldan itibaren 17 il olarak mektedir. Bu müracaatlar TMO merkezlerinde insınırlandırılmıştır. Sonraki yıllarda çeşitli sorunlar celenmekte, yasal sakıncası olmayanlar izin belgesi
yüzünden tarımı yapılan il sayısı bir artıp bir azalmış alabilmektedir. Haşhaşın narkotik bitki olmasından
ve son olarak günümüzde izin belgesi karşılığında dolayı, kapsüllerinin çizilip afyon sakızı elde edilme
haşhaş ekimi ve çizilmemiş kapsül üretimi 13 ilde imkanı bulunduğundan güvenlik gerekçesi ile ve yoyapılmaktadır. Bu iller ve illere bağlı izin verilen ğun işçilik gerektirdiğinden tarımı için çoğunlukla
ilçeler; Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, yerleşim yerlerine yakın tarlalar tercih edilmektir.
Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat ve Uşak illerinin Bu tarlaların ortalama büyüklüğü 7 da’dır. Çiftçiler
tamamı ile Balıkesir ilinin Balya, Bigadiç, Dursun- haşhaş tarımının %40’ını taban ve sulanan arazilerde
bey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri; yaparken, %60’ını da kıraç ve sulama imkanı olmaEskişehir ilinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, yan ve alternatif ürün seçeneği olmayan yerlerde
Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar yapmaktadır.
ilçeleri; Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, BeyşeHaşhaş ülkemizde kışlık ve yazlık olarak yetişhir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, tirilmektedir. Genelde kışlık ekimlerde verim yüksek
Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri; olduğundan dolayı, kışlık ekim tercih edilmektedir.
Manisa ilinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kışlık ekimler Ekim ayı içerisinde ve yazlık ekimKula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi kar- ler Şubat-Mart aylarında yapılabilmektedir. Haşhaş
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Doğrudan
serailkbaharda
gazları farklı
sera etkisine sahiptir.
KüreTürkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatının verdiği
sel Isınma
Potansiyeli,
karbondioksitin
bir birim
serpme
olarak veya
makine ile etkisinin
yapılabilmektedir.
kabul edilmesi
bir gazın
100 kullanılırken
yıllık zaman dili70 bin ha ekim limitine göre, ekiliş ve üretim potanSerpme halinde,
ekimde her
2 kg/da
tohum
maminde
atmosferde
yarattığı
göreceli
etkidir.
[2]
siyeli dikkate alarak illere dağıtımını yapmaktadır. kineli ekimde 0,5 kg/da tohum yeterli
olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hayHaşhaş ekimi 3298 sayılı “Uyuşturucu MaddelerHaşhaşta
tohum ekim
işlemi
1-2 cm derinliğe
van proteini
kaynağını
%15’ini
oluşturduğu
gözüyleyapıbale İlgili Kanun ve Yönetmelik” çerçevesinde lisansa
lır.
Kışlıklarda
bitkilerin
çıkışları
3
haftayı
bulurken,
kılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı
daha
tabi, kontrollü ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi
yüksek yazlıklar
olmakla 2beraber,
küçük ada ülkeleri
için
hayvan
haftayı bulabilmektedir.
Kışlık
ekimlerde
şeklinde çiftçilerimize yaptırılmaktadır. Haşhaş proteininin
tarı- bitkilerin
kullanımındaki
bu
oranın
%50’ye
kadar
çıktığı
kışa rozet döneminde girmeli önemlidir.
düşünülmektedir.
Çoğu
gelişmekte
olan
ülkelerde
balıkçımı aile işletmeciliği şeklinde, çiftçiler en fazla 3 tar- Aksi takdirde kar örtüsüz sert geçen kışlarda kışlık
lık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
lasında toplamda 15 da’lık bir haşhaş ekim izni verilekimler ciddi zarar görebilmektedir [1, 9] (Şekil 3.).
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Şekil 3. Rozet dönemindeki haşhaş bitkileri
(Orjinal).
İlkbaharda bitkiler 7-8 yapraklı olduğu
dönemde seyreltme ve çapa işlemi yapılır. Bu işlemlerden sonra sulama imkânı varsa ve gerek görülürse sulama yapılabilir. Yazlık haşhaşlar 6 ay, kışlık

haşhaşlarda 9 ayda hasat olgunluğuna gelmektedir. Haşhaş hasadı toprak üstü aksamın kuruduğu,
kapsüllerin sarı renge dönüştüğü ve kapsüller sallandığında tohumlar ses çıkardığı dönemde yapılır
(Şekil 4.). Kapsüller çiftçiler tarafından elle toplanıp
uygun yerlerde tohumlarından ayrılır. Kapsüller ayrılma işleminden sonra TMO tesislerine götürülür.
Burada kapsüller, kapsülün içerdiği morfin oranına
göre fiyatlandırılıp bedeli çiftçilere ödenmektedir.
Tohumlar serbest piyasa işlem görmek ve rahatlıkla alıcı bulabilmektedir. Ülkemizde haşhaş tarımı
çoğunlukla kıraç ve susuz arazilerde yapıldığından
uzun yıllar ortalama kapsül verimi 50-60 kg/da düzeyindedir (1, 7). Tohum verimi kapsülden kısmen
daha yüksektir. Ancak taban ve sulu arazilerde modern uygulamalarla dekara 100 kg’dan fazla kapsül
ve tohum veriminin alınabileceği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR
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Son yıllarda Ülkemizde yanlış ve yetersiz beslenme ile hareketsizlikten kaynaklanan kronik hastalıklar ve beslenme
bozuklukları yaygınlaşmakta. Bir yandan oburluk sonucu
obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet; diğer yandan ise yetersiz beslenme sonucu vitamin ve
mineral noksanlıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar artmaktadır.

Toplum sağlığı bozululurken, bununla orantılı olarak sağlık harcamaları hızla artmakta, Devletin sosyal güvenlik
bütçesindeki
delikbitkileri
devamlı(Orijinal).
büyümektedir. Bu problemlerin
Şekil 4. Hasat olgunluğuna
gelmiş haşhaş
çözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
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