SALEP ORKİDELERİNİN KÜLTÜRE
ALINMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi ve talep her geçen yıl artmaktadır.
Artan talebe bağlı olarak kültüre alınamamış bu kapsamdaki birçok bitki türü dünyada halen
doğadan toplama yolu ile iç ve dış piyasaya arz edilmektedir. Bu bitkilerin aşırı ve denetimsiz
toplanması, yetişme muhitlerinin daralması, her türlü çevresel kirlilik etmenleri gibi
sebeplerden etkilenmeleri nedeni ile bu bitkilerden sürdürülebilir anlamda faydalanılması
zorlaşmakta ve türlerin yok olmasına sebep olmaktadır.
Ülkemiz barındırdığı endemik tür sayısı ile oldukça zengin bir ülkedir. Ancak ekonomik değeri
nedeni ile faydalanması yoğun türlerin bir bölümünde nesillerinin tükenmesi tehdidi söz
konusudur. Halen ülkemizin orman köylüsü olarak tanımlanan nüfusu 7 milyon civarındadır.
Milli gelirden en az payı alan bu kesim için, odun dışı orman ürünü niteliğindeki salep bitkisinin
toplanması ve ticareti önemli bir gelir kalemini teşkil etmektedir. Bu nedenle ticareti yapılan
ancak kültürü henüz yapılamamış birçok bitki gibi salep bitkisi de uluslararası sözleşme ve
yerel mevzuat tedbirine rağmen tehdit altındadır.
Salep bitkisinin yok olma tehlikesinin önüne geçmek amacıyla Yeşilırmak Havzası Kalkınma
Birliği ana yürütücüsü olduğu Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortaklığında yürüttüğü ‘’
Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması ‘’ projesinin YHKB ve AOBM
arasında imzalanan protokol ile proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında salep
bitkisinin kültüre alınarak geliştirilmesi, salebin doğal yayılış alanlarına transferinin
gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin yok olmasının önüne geçilmesi ile salep yetiştiriciliği
konusunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin kırsal kesimlerinde farkındalığın
artırılması için konuya istekli köylülere-çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilerek
farkındalığın artırılması, hasadı yapılan saleplerin saklama ve transfer süresi boyunca
korunması için entegre paketleme tesisi (kurutma mak., öğütme mak. vb) ihtiyaçlarının
karşılanması planlanmıştır. Amasya Samsun Çorum ve Tokat illerinde yapılan arazi keşif
çalışmalarıyla salep bitkisinin doğal yayılış alanlarının tespiti yapılarak bu bölgelerin koruma
altına alınması için tedbirler alınmıştır. ‘’ Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve
Yaygınlaştırılması ‘’ projesi için Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı, Çorum Sıklık Orman
Fidanlığı ve Samsun-Bafra Fidanlığı ve Tokat Merkez Fidanlığı pilot alan olarak belirlenmiştir.
Belirlenen pilot alanlardan Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı ve Samsun-Bafra Fidanlığı’nda
salep bitkisi yumrularının ilk dikim çalışmaları yapılmış olup diğer fidanlıklardaki çalışmalar
da devam etmektedir. Söz konusu proje ile salep orkidelerinin bölgemizdeki yayılış türlerinin
başarı göstergelerinin ve ürün verimlerini göre belirlenmesinin de yazılı olduğu proje
faaliyetlerinden oluşan proje sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.
Salep ’in tarımsal maksatlı üretimine katkı sağlanıp doğal kaynaklara olan baskının azaltılması
ve fidanlıklarda yetiştirilecek türlerin doğal yayılış alanlarına transferi kapsamında yapılacak
çalışmalarla doğada her geçen yıl yayılış alanları daralan orkidelerin yayılış alanlarını
genişletilmesi kapsamında Salep Orkidesi Bitkisi Bahçeleri’nin oluşturulması projenin
hedeflenen sonuçları arasındadır.

