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ÖZETÇE

Bu çalışmada dikim aralıkları ve daha sonra aralamalarla bireylere verilen büyüme
alanlarının, ormancılıktaki anlam ve önemi açıklanmıştır. Geçmişte ve günümüzde bir-
çok ülkede uygulanmış olan dikim aralıkları ve bu konudaki eğilimler belirtilmiş ve bu
eğilimlerin nedenleri üzerinde kısaca durulmuştur. Daha sonra literatür bulguları ıŞı-
ğında, dikim aralıkları ile plantasyonlarda yaşama, boy, ortalama çap, göğüs yüzeyi,
hacim, şekil emsali, yıllık halka büyümesi, tepe gelişmesi ve benzeri ilişkiler açıklanmış
ve yorumlar yapılmıştır. Bunlara ek olarak, dikim aralıkları ve büyüme alanı konuların-
da araştırma ve uygulamalar için görüş ve önerilere yer verilmiştir.
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GiRiş
Dikim aralıkları ve daha sonra aralamalarla bireylere verilen büyüme alanı orman

cılığın hemen her yönünü (ağaç bireyi, meşcere, toprak, ekonomik durum, yönetim ve
benzeri) etkilemekte, bu nedenle de silvikültürde en önemli konulardan birisini oluştur-
maktadır. Gerçekte ormancılıkta dikim aralıklarından ve daha sonra aralamalarla ağaç
bireylerine verilen yeni büyüme alanlarından etkilenmeyen tek bir nitelik dahi yoktur.
Birçok yayında dikim aralıklarının bu etkileri sayılmaya çalışılmıştır. Ancak etkinin sı-
nırsızlığı nedeniyle sayım ve açıklamalarda eksiklikler bulunmakta, dikim aralıklarının
ancak bazı önemli etkileri açıklanabilmektedir.

Doğalormanıarın oluşumu incelendiğinde, başlangıçta fidanlar için muayyen di-
kim aralıkları veya büyüme alanı yaratan bir etkenin söz konusu olduğu görülür. Yapay
yolla ormanıarın kurulmasında da fidanlar belirli dikim aralıklarıyla dikilirler. Daha son-
ra, meşcerelerin gelişme çağları boyunca fidanlar arasında büyüme alanı için bir mü-
cadele başlar (KAlıPSIZ 1982, OLIVER ve LARSON 1990). Bakir ormanıarda güçlü
bireyler için yeni ve daha geniş büyüme alanları oluşur. işletme ormanıarında da doğal
seleksiyon yanında, yeni büyüme alanları amaçlara göre uygulanan silvikültürel işlem-
lerle (gençlik bakımı, sıklık bakımı ve aralamalar gibi) oluşturulur.

Aslında dikim aralıkları ve büyüme alanı hemen tüm ormancılıktan söz etme anla-
mındadır. Nitekim odun hammaddesi üretimi amaçlanan ormanlarda. ormancıların
meslek yaşamları içinde yapmak istedikleri şey; farklı yetişme ortamlarında, bir türün
bireylerine, ormanın kuruluşundan idare süresinin sonuna kadar, belirli zaman aralık-
larıyla uygun yeni büyüme alanları vererek, amaçlanan ürünleri ekonomik koşullar için-
de devamlı olarak elde etmektir.

Genelde, bazı amaçlar için, idare süresi sonuna kadar başlangıçtaki dikim aralık-
ları değiştirilmeyen kavak ve benzeri bazı türler dışında, dikim aralıkları belirli yaşlar
daki bakım kesimleriyle değiştirilir ve bireylere yeni büyüme alanları verilir. Böylece di-
namik silvikültürel uygulamalarla ana amaca daha erken ulaşılmaya çalışılır. Ancak
ana amaca ulaşabilmek için, ormanın kuruluşundan başlanarak bazı ara amaçlar oluş-
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turulur. Örneğin bir orman ın kuruluşu sırasındaki ara amaç, ilk aralama ürününün ticari
olarak değerlendirilebilmesi veya kapalılığın belirli bir yaşta oluşturulması olabilir. Bu
ilk ara amaca ulaşabilmek için daha ağaçlandırmalar sırasında uygun dikim aralıkları
kullanılır. ilk ticari aralama ürünü elde edilirken de yapılacak aralamanın şiddeti türün
biyolojisi, yaşı ve yetişme ortamı koşulları dikkate alınarak, oluşturulacak ikinci ara
amaca göre belirlenir. Böylece idare süresi sonunda hedeflenen ana amaca bir veya
birkaç ara amaçla bu amaçlar içinde bireylere verilecek yeni büyüme alanlarıyla ulaşıl-
maya çalışılır. Aslında, ormanın kurulması sırasında, ilk ara amaca göre, fidanlara ve-
rilen dikim aralıkları (büyüme alanı) da teorik olarak, fidanların dikim yaşlarındaki bir
bakım kesimi gibi kabul edilebilir.

Bu düşünce ve yaklaşım çerçevesinde, dikim aralığı araştırmalarının, meşcerenin
kuruluşundan idare süresi sonuna kadar olan devrede bireylere aralamalarla verilecek
yeni büyüme alanları da dikkate alınarak planlanması uygun olacaktır. Aralamaları
kapsamayan dikim aralıkları denemeleri, her tür için, belirli yetişme ortamlarında, an-
cak muayyen bir yaşa kadar gerçek bilgiler üretir. Bu bilgilerden hareketle, gelecekteki
durumun teorik yaklaşımlarla belirlenmeye çalışılması da gerçek durumu tam olarak
yansıtamayacaktır. Kısaca belirtirsek; plantasyonlar kurulurken oluşturulacak ilk dikim
aralıkları türün biyolojisi ve yaşı, yetişme ortamı koşulları ve ara amaçlara göre, idare
süresi sonuna kadar bireylere verilecek yeni büyüme alanları manzumesinin sadece
ilk aşamasıdır. Ancak günümüzde, genelolarak, dikim aralığı ve aralama denemeleri
bağımsız araştırmalar halinde yürütülmektedir.

Bugün mevcut dikim aralığı denemelerinin sonuçları, genelde, plantasyonların ilk
yıllarına ait bilgileri içermektedir. Bu sonuçların gelecekte hangi yöne meyledeceği ko-
nusunda ancak yorumlar yapılabilmektedir. Oysa dikim aralıklarının bilinen genel etki-
leri yanında, bu etkinin bir türde ve yetişme ortamındaki derecesinin bilinmesi önem ta-
şımaktadır. iyi düzenlenmiş dikim aralığı denemeleri hem bireyler için büyüme model-
leri içermeli hem de meşcerelere ait büyüme ve hasılat verilerinin elde edilmesini
amaçlamalıdır. Ayrıca bu çalışmalardan meşcerenin sağlığı, toprak, ekonomik durum
ve yöntemin konularında da bilgiler elde edilebilmelidir. Değişik dikim aralıkları ve ye-
tişme ortamlarında kurulmuş "1-214" kavak plantasyonlarında hasılat ve ekonomi ko-
nularında yapılmış bir seri araştırma ve sonuçları, bu kapsamdaki çalışmalar için örnek
gösterilebilir (BiRLER 1986; BiRLER ve ARKADAŞLARı 1989). Anılan araştırmalar
sonucunda, "1-214" kavağı plantasyonları için "Odun Sınıflarına Göre Değişken Sıklık
Hasılat Tabloları" tanzim edilmiş ve farklı bonitet sınıflarında değişik dikim aralıklarının
etkileri, çeşitli ekonomik parametrelere göre belirlenmiş, ağaçlandırma planlaması ve
yönetimi için gerekli teknik-ekonomik veriler üretilmiştir.

Herhangi bir yetişme ortamındaki dikim aralıkları, türlere göre, göreceli olarak dar
yahut geniş dikim aralıkları gibi kavramlarla ifade edilmektedir.

EVERT (1971), Braathe'ye atfen dar dikim aralıklarının avantajlarını "yüksek ge-
nel hacim üretimi, tamamlama çalışmalarına az gereksinim, küçük boyutlu odun ürü-
nünün pazarlanabilmesi halinde aralamalarla daha erken gelir sağlama, ince dallı ve
daha dolgun gövdeli bireyler elde etme" şeklinde belirtmektedir. Geniş dikim aralıkları-
nın avantajlarını da "ilk ve daha sonraki aralamalarda ve son kesimde daha büyük çaplı
ağaçlar elde etmek, daha kısa idare süresi ve daha iyi parasal gelir" olarak ifade etmek-
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tedir. BOYDAK (1982) bunlara ek olarak; dar dikim aralıklarının avantajları içinde "da-
ha erken kapalılığın oluşması ve daha geniş seleksiyon imkanlarını" geniş dikim aralık-
larının avantajları içinde de "uygun yerlerde makinalı bakım avantajlarını" saymakta-
dır. Dar ve geniş dikim aralıklarının bu avantajları yanında, dikim aralığını belirleyici en
belirgin etkenlerin ekonomik düşünceler ve ağaç kalitesi olduğu ifade edilebilir
(EVERT 1971, 1973). Genelolarak, ekonomik düşünceler dar dikim aralıklarının, odun
kalitesi düşünceleri de geniş dikim aralıklarının sınırını belirlemektedir.

Bu çalışmada önce geçmişte ve günümüzde, özellikle konifer türlerinde uygula-
nan dikim aralıkları ve bu uygulamalardaki bazı nedenler kısaca ele alınmıştır. Ayrıca,
yine konifer türlerinde yapılmış birçok dikim aralığı denemelerinin sonuçları özetlen-
miştir. Genelde plantasyonların ilk yıllarını kapsayan bu verilerden bazıları için, daha
sonraki yıllara ait tahmin ve yaklaşımlara yapılmaya çalışılmıştır. Daha sonra, dikim
aralığı denemeleri ve dikim aralığı-uygulama ilişkileri açısından bazı önerilere yer veril-
miştir.

1. GEÇMişTE VE GÜNÜMÜZDE UYGULANMıŞ OLAN DiKiM ARALIKLARI

Geçmişte ve günümüzde birçok ülkede aynı veya farklı türlerde uygulanmış olan
dikim aralıkları bazı yayınlarda yer almaktadır (EVERT 1971, LOW ve van TOL 1974,
BOYDAK 1982).

incelenen literatürlere göre, konifer plantasyonlarında en dar dikim aralıkları AI-
manya'da sarıçam plantasyonlarında 1 x 0,33 m olarak uygulanmıştır (SAATÇiOGlU
1954). Bu örneği hariç tutarsak; geçmişte 1 x 1 m dikim aralığının dünyada en yaygın
olarak kullanılmış en dar dikim aralığı olduğunu görmekteyiz. Örneğin; Türkiye'de sarı-
çamlarda ve karaçamlarda (PAMAY 1969), Almanya, Çekoslovakya ve Avusturya'da
sarıçam ile bazı diğer konifer ve yapraklı türlerde 1 x 1 m dikim aralıkları kullanılmıştır
(LAW ve van TOL 1974). Diğer taraftan Pynton'a atfen EVERT (1971), dünyada koni-
ferler için kullanılan en geniş dikim aralığının Güney Afrika'da ve 3.7 x 3.7 m olduğunu
belirtmektedir. Acnak 1939 yılında başlatılmış olan bu uygulama sonucunda, oransal
olarak yavaş büyüyen koniferierin eğri gövde oluşturmaya ve aşırı kalın dallar geliştir-
meye meylettikleri ve seleksiyon için yeterli olanak vermedikleri görülmüştür. Bu ne-
denle de Güney Afrika'da 1945 yılında, tüm dikim aralıklarının 2.7 x 2.7 m ile standard i-
ze edilmesi kararlaştırılmıştır.

Birçok ülkede dikim aralıkları konusunda benzer yahut zıt yönelimler sözkonusu
olmuştur. Örneğin; Büyük Britanya'da en dar dikim aralığı 2.15 m'ye çıkarken, Güney
Afrika'da en geniş dikim aralığı da yaklaşık 2.15 cm'ye indirilmiştir. Bu iki zıt eğilimin ne-
denleri, başlıca işletme ekonomisi ve ağaç kalitesi gereksinimlerine dayandırılmakta-
dır.

Koniferierde uygulanmış olan en geniş dikim aralığının 3.7 x 3.7 m olduğu belirtiI-
mekle birlikte, plantasyonların tesisinde odun üretimi dışındaki bazı ana amaçlar için
daha geniş dikim aralıkları da kullanılmıştır. Örneğin; Türkiye'de Fıstık çamı (Pinus pi-
nea) plantasyonlarında odun hammaddesi üretimi yanında tohum üretimi de dikkate
alınarak 5 x 5 m (BOYDAK 1982) ve 3 x 6 m (ÜRGENÇ 1986) dikim aralıkları kullanıl-
mıştır.
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Geçmişte, uygulanmış olan dar dikim aralıklarının, genelde doğal gençleştirme
çalışmalarının etkisi altında şekillenmiş olabileceği belirtllebilir. Daha sonra gözlem ve
araştırmalarla ağaç türlerinin biyolojilerinin ve silvikültürel özelliklerinin daha iyi tanın-
ması, ağaç ıslahı çalışmalarındaki gelişmeler, entansif kültür yöntemlerine geçiş ve
sanayinin istediği odun niteliklerindeki çeşitlenme dikim aralıklarında değişmelere ne-
den olmuştur. Nitekim Türkiye kızılçamlarında 25-30 yıl içinde dikim aralıkları 1 x 1
m'den 3 x 1.5 rn'ye genişlemiştir.

Hatta kızılçamın bazı sınırlı entansif plantasyonlarında 3 x 3 m dikim aralığı da uy-
gulanmıştır (BOYDAK 1982).

Günümüzde koniferler için daha geniş dikim aralıkları, genelolarak, entansif kültür
yöntemleri eşliğinde hızlı geli en türlerde, daha dar dikim aralıkları ise ilk yıllarda daha
yavaş büyüyen türlerle geleneksel ağaçlandırmalarda kullanılmaktadır.

2. DiKiM ARAllGI DENEMELERiNE ilişKiN BAZI SONUÇLAR
VE DEGERLENDiRMELER

Giriş Bölümünde de belirtildiği üzere dikim aralıkları ve daha sonra bireylere veri-
len büyüme alanı, ormancılığın hemen her yönünü etkilemektedir. Aşağıda dikim ara-
lıklarının birey ve meşcereler üzerindeki bazı etkileriyle birlikte, diğer bir kısım genel et-
kileri ele alınmıştır. Birçok araştırmanın sonuçlarından derlenen bu veriler, genelde
plantasyonların ilk büyüme yıllarını kapsamaktadır. Bu nedenle plantasyonların daha
sonraki yıllara ait yönelimleri için, mevcut bulgulara ek olarak bazı yorumlar da yapıl-
maya çalışılacaktır.

2.1 Dikim aralıkları-plantasyonlarda yaşama ilişkisi

incelenen araştırmalarda dikim aralığı-yaşama ilişkisi denemede kullanalın en
dar dikim aralığına, türün ilk yıllardaki büyüme tarzına, yetişme ortam verimliliğine ve
ölçmenin yapıldığı yaşa göre farklılıklar göstermiştir. Dar dikim aralığında daha fazla fi-
dan kayıplarının olduğunu ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır (STIELL ve
BERRY 1967,1977, REUKEMA 1970, HAMILTON ve CHRISTIE 1974, BALMER ve
ARK. 1975 ve USTA 1990). EVERT (1971) yaşları 12 ile 40 arasında değişen 9 araştır-
manın sonuçlarına göre (8 araştırma çam türlerinde, 1 araştırma Pseudotsuga menzi-
essii türünde). 1.8 miden daha dar dikim aralıklanndakl fidan kayıplarında fidanlar ara-
sındaki mücadelenin kesin bir faktör olduğunu; 1.8 m'den daha geniş dikim aralıkların-
da ise genç meşcerelerdeki kayıpların tesadüfi nedenlere, yahut yoğun diri örtü müca-
delesine, hastalıklara, yangın veya kemiricilere atfedilebileceğini belirtmektedir.

Nitekim bir kısım diğer araştırmaların sonuçlarına göre dikim aralığı ile yaşama
arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır (WHITESELL 1970, MANN Jr. ve DEL
1971, LAW 1974). Ancak bu sonuçlar plantasyonlarda erken yaşlardaki ölçmeleri tem-
sil etmektedir. Ayrıca, bu araştırmalarda kullanılan en dar dikim aralıkları oldukça ge-
niş tutulmuştur. Bu nedenle, genelolarak, muayyen bir zaman peryodu sonunda, ağaç
bireyleri arasında mücadele başlayınca daha yüksek oranda kayıplar daha dar dikim
aralıklarına eşlik edebilecektir. Birkaç ağaç türünü ve işletme amacını hariç tutarsak
(örneğin; 8-13 yıl idare süreli bazı kavak ve söğüt plantasyonları), normal silvikültür
pratiğinde kullanılan dikim aralıklarında bu genel bir kuralolacak, ancak etkinin ortaya
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çıkması - kullanılan en dar dikim aralığı, ağaç türü, yaş ve yetişme ortamı verimliliğine
bağlı kalacaktır.

2.2. Dikim aralıkları-plantasyonlarda boy ilişkisi

incelenen araştırmalarda plantasyonlarda dikim aralığı-boy ilişkisi konusunda zıt
bulgular elde edilmiştir. Bu zıt bulgular aynı ağaç türündeki farklı araştırmalarda yahut
aynı araştırmada farklı yaşlardaki ölçmelerde de söz konusudur. pinus resinosa türü ile
yapılan bazı araştırmalara ait sonuçlar, bu zıt bulgular için örnek olarak verilebilir (STI-
ELL ve BERRY 1977):

Araştırıcılar Stili'e atfen, 20 yaşındaki Pinus resinosa plantasyonlarında dikim ara-
lığı ile ortalama boyarasında bir ilişki olmadığını belirtmektedirler. Öte taraftan Bramle
ile Cope ve Chisman'a atfen, aynı türde 16 yaşından sonra daha yüksek boyların daha
geniş dikim aralıklarında elde edildiğini açıklamaktadıriar. Bunların aksine Day ve
Borczon'a atfen, yine 12-21 yaşındaki Pinus resinosa plantasyonlarında en yüksek
boyların daha dar dikim aralıklarında elde edildiğini ifade temektedirler. Aynı araştırıcı-
lar Lemmien'e atfen, tüm bu bulguların aksine, yine aynı türde 15 yaşındaki plantas-
yonlarda, en yüksek boyun ortalama meşcere sıklığında (ortalamayı temsil eden dikim
aralıklarında) bulunduğunu, kendi araştırmalarında da aynı genel ilişkilerin elde edildi-
ğini belirtmektedirler.

Aynı ağaç türünde (pinus resinosa), farklı kare dikim aralığı (1.2 m ile 4.3 m arasın-
da) uygulanan plantasyonlarda, farklı yaşlardaki ölçmelerde de boy gelişmesi bakı-
mından zıt bulgular elde edilmiştir (STIELL ve BERRY 1977):

10 yaşındaki ölçmelere göre; maksimum boy büyümesi 1.2 x 1.2 m dikim aralığın-
da (en dar dikim aralığı) saptanmıştır. Bunun aksine 20 yaşındaki ölçmelerde 4.3 x 4.3
m dikim aralığı haricinde, dikim aralğı genişledikçe daha uzun boylar saptanmıştır. 10-
20 yaşları arasındaki ölçmeler en dar (1.2 x 1.2 m) ve en geniş (4.3 x 4.3 m) dikim aralık-
larında elde edilen daha kısa boylar dışında ortalama meşcere boyunun dikim aralıkIa-
rına göre bir eğri çizdiğini ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak, diğer dikim aralıkların-
daki boylar arasında çok az farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, dominant boy (plantas-
yonda en boylu ağaçlardan % 10'un oluşturduğu ortalama boy), dikim aralıklarıyla her-
hangi önemli bir bağıntı göstermemiştir.

Sadece bir ağaç türündeki (Pin us resinosa) farklı dikim aralıkları denemelerinde
veya aynı denemedeki farklı yaşlarda elde edilen bu zıt bulgular, dikim aralıklarının
boy gelişmesine etkilerini genelleştirmedeki güçlükleri ortaya Koymaktadır. Bu konu-
daki zıt bulgular ağaç türü, ölçme yaşı, yetişme ortamı verimliliği ve boy kavramı (orta-
lama boy, maksimum boy vb.) ile ortaya çıkabilmektedir. Yahut da büyüme alanının
ağaçlar tarafından tamamen kullanılmasından önceki büyüme döneminde, farklı dikim
aralıklarındaki boy gelişmesinde, muayyen bir yönelme olmayabilmektedir. Muayyen
bir dikim aralığındaki boy büyümesinin derecesi, farklı yaşlarda da değişebilmektedir.

Boy gelişmesinin dikim aralığından etkilenmediğine ilişkin başka araştırma so-
nuçları da bulunmaktadır (STIELL 1964, WHITESELL 1970 MANN Jr. ve DELL 1971,
LOW 1974).
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Dikim aralıkları-boy gelişmesi ilişkilerindeki zıtlıklar için başka örnekler de verilebi-
lir: REUKEMA (1969) Pseudotsuga menziessii'de dikim aralıkları genişledikçe boy bü-
yümesinin arttığını belirtmektedirler. Benzer şekilde BALMER ve ARKADAŞLARı
(1975) 15 yaşındaki Pinus taeda plantasyonlarındaki bulgulara göre; ortalama boyun,
en dar dikim aralığında (1.8 x 1.8 m) 2.4 m, 3.0 m ve 3.7 m kare dikim aralıklarına oranla
belirgin olarak kısa olduğunu açıklamaktadıriar. Aynı zamanda, dominant ağaçların
ortalama boyu da geniş dikim aralıklarında daha uzun bulunmuştur. Aynı şekilde HA-
MILTON ve CHRISTIE (1974) Eklund; Bartoli; Bartoli ve Decurt; Kjegaard; Cramer'e
atfen ortalama eşcere boyunun dikim aralıkları genişledikçe arttığını belirtmektedirler.
Bu durumun dar dikim aralıklarında alt ve ara tabakalarda daha fazla ağaç bulunma-
sından kaynaklanabileceği de eklenmektedir. Ancak HAMILTON ve CHRISTIE (1974)
Forestry Commission'un dikim aralıkları denemeleri analiz sonuçlarına göre; çok belir-
gin olmamakla beraber daha yüksek üst boyun daha dar dikim aralıklarına eşlik ettiğini
belirtmektedirler. Bu farkın 0.9 m ve 2.4 m dikim aralıkları için türlere bağlı olarak 1 m
olabileceği ifade edilmektedir.

Yukarıda belirtilen ve yapılmış olan diğer araştırma sonuçlarına göre dikim aralık-
ları-boy gelişmesi ilişkisinin genelleştirilemeyeceği ancak bazı dikim aralığı grupları
için yetişme ortamı verimliliği, tür ve yaşa bağlı olarak bazı sınırlı genelleştirmelerin ya-
prlabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle gelişmenin ilk yıllarındaki dikim aralığı-
boy ilişkisi karmaşık bir konudur.

2.3. Dikim aralıkları-plantasyonlarda ortalama çap ilişkisi

Tüm denemelerin sonuçlarına göre tüm türlerde, yetişme ortamlarında ve yaşlar-
da plantasyonların ortalama çapı dikim aralığı genişledikçe artmıştır (REUKEMA
1959; 1970, FOIL ve ARKADAŞLARı 1964, STIELL 1964, STIELL ve BERRY 1967,
WHITESELL 1970, MANN Jr. 1971, MANN Jr. ve DELL 1971, HAMILTON ve CHRIS-
TIE 1974, BALMER ve ARKADAŞLARı 1975, BOYDAK 1982, AYBERK 1986, BiR-
LER 1986).

Ancak, doğalolarak dikim aralığının ortalama çap üzerindeki etkisi ilk 3-4 yıldaki
büyümede sözkonusu değildir; bu etki yetişme ortamının tam olarak kullanılmasıyla
(mücadelenin başlamasıyla) başlar. Bu etkinin başlaması denemede kullanılan en dar
dikim aralığına ve türün ilk yıllardaki gelişme hızına bağlıdır. Ancak, hemen tüm dikim
aralığı denemelerinde verilen ilk sonuçlar, hiç olmazsa 5 yıl sonrasını temsil ettiğinden,
5 yaşından önceki durum sonuçlarda görülmemektedir. Diğer taraftan, belirli bir türdeki
ortalama çapın, farklı yetişme ortamları ve dikim aralıklarındaki farklı aralama şemala-
rıyla, idare süresinin sonlarına doğru alabileceği değerler de tam olarak bilinememek-
tedir.

2.4. Dikim aralığı-plantasyonlarda göğüs yüzeyi ilişkisi

Dikim aralığı denemelerinin sonuçlarına göre, tüm türlerde, yetişme ortamlarında
ve yaşlarda, dikim aralığı genişledikçe meşcere göğüs yüzeyi azalmıştır (REUKEMA
1959, WHITESELL 1970, MANN Jr. 1971, MANN Jr. ve DELL 1971, HAMILTON ve
CHRISTIE 1974, BALMER ve ARKADAŞLARı 1975, STIELL ve BERRY 1977, BiR-
LER 1986). Bu sonuç, dar dikim aralıkları nedeniyle, ilk yıllarda, birim alanda daha faz-
la olan birey sayısının kesit yüzeyleri toplamının bir yansımasıdır.

-12-



Bu bulgular, genelolarak, plantasyonların ilk yaşlarındaki durumunu temsil et-
mektedir. Gelecekte, geniş dikim aralıklarındaki göğüs yüzeyi daha hızla artmaya de-
vam edeceğinden, aynı yetişme ortamında, tüm dikim aralıklarındaki meşcere göğüs
yüzeylernin birbirlerine yaklaşması beklenir. Ayrıca, farklı dikim aralıklarında, farklı
aralama şemalarının uygulanması sonucu, idare süresi sonlarına doğru, meşcere gö-
ğüs yüzeyinin ulaşabileceği değerler tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda "dikim
aralığı-plantasyonlarda hacim ilişkisi" alt bölümde daha geniş açıklama yapılacaktır.

2.5. Dikim aralıkları-plantasyonlarla hacim ilişkisi

çoğu dikim aralığı denemelerinin sonuçlarına göre, dikim aralığı genişledikçe ge-
nel hacim azalmıştır (FOIL ve ARKADAŞLARı 1964, STIELL 1964, STIELL ve BERRY
1967; 1977, MANN Jr. 1971, MANN Jr. ve DELL 1971, HAMILTON ve CHRISTIE
1974, BALMER ve ARKADAŞLARı 1975, BiRLER 1986; BiRLER-YÜKSEL-DINER
1989). Ancak ticari olarak kıymetlendirilebilen hacim, odun endüstrisinin çeşitli kolla-
rındaki farklı isteklere göre değiştiğinden, yukarıda belirtilen araştırmalarda artma ve-
ya azalmalar göstermiştir. Ancak daha önce belirtilmiş olduğu gibi, genellikle büyük
çaplı ağaçlar daha geniş dikim aralıklarında bulunmaktadır.

Diğer taraftan 1925 yılında 1.2 m, 1.5 m, 2.4 m, 3.0 m ve 3.7 m kare dikim aralıkları
ile kurulmuşolan bir pseudotsuga mensiessii denemesinde 1945, 1951 ve 1957 yılla-
rında (sıra ile 20, 26 ve 32 yıl sonra) yapılan ölçmelere göre; bazı düzensizliklere rağ-
men, genel hacim veriminin tüm dikim aralıklarında hemen hemen eşit olmaya yöneldi-
ği belirtilmektedir (REUKEMA 1959). Benzer şekilde 25-42 yaşlarında, farklı dikim ara-
lıklarındaki Pinus resinosa plantasyonlarında; toprak üstü kısımların ve köklerin kuru
organik madde verimi farklı yetişme ortamlarında değişmiş, ancak dikim aralığı ve yaş-
la değişmemiştir (HUTNIK ve HICKOK 1967). Ayrıca REUKEMA (1970) 1.2 m, 1.5 m,
1.8 m, 2.4 m, 3.0 m ve 3.7 m kare dikim aralıklarında ve 40 yaşındaki bir Pseudotsuga
mensiessii plantasyonunda, genel hacmin dikim aralıkları genişledikçe arttığını ve za-
manla farkın geniş dikim aralıkları lehine artacağını ifade etmektedir. Bunlara ek olarak
yukarıda sözü edilen Pseudotsuga menziessii'ye ait iki araştırmada da ticari hacim, di-
kim aralıkları genişledikçe artmıştır (REUKEMA 1959, 1970).

Genel hacmin dikim aralıkları genişledikçe azaldığını gösteren birinci grup araştır-
ma sonuçları, genelolarak plantasyonların ilk yıllardaki büyüme sonuçlarını kapsa-
maktadır. Gelecekte daha geniş dikim aralıklarındaki bireysel gelişme daha yüksek
düzeyde devam edeceğinden (göğüs yüzeyi gelişmesinde de bu durumun olabileceği
açıklanmıştır), farklı dikim aralıklarındaki hacimlerin aynı olmaya yönelmeleri beklenir.
Nitekim, korsika çamı (Pinus nigra var. maritima) ile yapılan bir dikim aralığı deneme-
sinde, sık dikilmiş plantasyonların daha geniş aralıkla dikilmiş olanlara kıyasla, idare
süreleri (60-70 yıl) sonu itibarıyla daha fazla hacim hasılası sağladıkları belirlenmiştir.
Ancak, idare süresinden sonraki yıllarda, değişik dikim aralıklarındaki meşcere hacim-
leri arasındaki farkların azaldığı, 100 yaşından sonra ise, değişik sıklıktaki meşcere
hacimlerinin hemen hemen eşitlendiği gözlenmiştir (BiRLER, AS. 1974). Bu dengeye
hızlı gelişen türlerde daha erken yaşlarda ulaşılabilir. Yukarıda açıklanan ve daha yaşlı
plantasyonları temsil eden araştırmaların bazıları (REUKEMA 1959; 1970, HUTNIK
ve HICKOK 1967) da bu görüşümüzü desteklemektedir. Yaşlı meşcerelerde (idare sü-
resinin sonlarına doğru) normal silvikültürel uygulamalar sonucu, farklı dikim aralıkla-
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rında eşit genel hacim beklemek mümkündür. Ancak farklı aralama rejimierine göre,
farklı dikim aralıklarında genel hacmin gelişim seyrinin gerçek değerleri, araştırmaları
gerekmektedir.

Kanaatimize göre aynı yetişme ortamında, türlere göre belirli bir yaştan sonra, ye-
tişme ortamından ağaçların tam olarak yararlanabildikleri farklı dikim aralıklarındaki
genel hacimlerin (muhtemelen meşcere göğüs yüzeylerinin) yakın veya eşit olması
beklenir. Ancak bu hacmin (veya göğüs yüzeyinin) dağıldığı ağaç sayısı ve göğüs çap-
ları farklı olacaktır.

2.6. Dikim aralıkları-şekil emsali ilişkisi

Gövde şekil emsalini tanımlamak için çeşitli yaklaşımlar ve tanımlar yapılmıştır
(çap oranı, mutlak şekil emsali, şekil sınıfı, şekil noktası yüksekliği vb.) Dikim aralıkları-
şekil emsali ilişkileri konusunda da birçok araştırma yapılmıştır. Örneğin STIELL ve
BERRY (1977) 1.2-4.3 m sınırları arasındaki farklı 7 kare dikim aralığındaki Pinus resi-
nosa da, yüksek çap oranı değerinin (esasta ağaç boyunun ortasındaki çapın veya
çevrenin, göğüs yüksekliğindeki çap veya çevreye oranlanmasıdır) dar dikim aralıkla-
rına eşlik ettiği belirtmektedirler. Aynı türde 2.1 m, 3.0 m, 3.7 m kare dikim aralıklarını
içeren plantasyonlarda 20 yıllık ölçme sonuçlarına göre, daha büyük ortalama şekil sı-
nıfının (göğüs çapının üstündeki ağaç boyunun yarısındaki kabuksuz çapın, göğüs
yüksekliğindeki kabuksuz çapa oranı) dar dikim aralıklarına eşlik ettiği ifade edilmekte-
dir (STIELL 1964). Ayrıca bu konuda HAMILTON ve CHRISTIE (1974) Forestry Com-
mission'un birçok türle yapılan dikim aralıkları denemelerinin analiz sonuçlarına göre,
meşcere şekil emsalinin (ana ürün hacminin boy ve göğüs yüzeyi ile hesaplanan hac-
me oranlaması) geniş dikim aralıklarında daha düşük olduğunu belirtmektedirler. Ayrı-
ca, gövdenin alt kısmındaki koniklik derecesinin daha geniş dikim aralıklarında arttığı
ifade edilmektedir.

Genelolarak daha büyük şekil emsali değerinin daha dar dikim aralıklarına eşlik
ettiği sonucunda birleşen yukarıdaki araştırmalar, meşcerelerin ilk yaşlardaki gelişme-
lerini temsil etmektedir. Daha sonraları şekil emsalindeki bu farklılıklar, normal silvikül-
türel uygulamaların yapıldığı dikim aralıklarında azalmaya meyledebilir. Ayrıca şekil
emsali kalıtsal faktörlerle de etkilenebilmektedir.

2.7. Dikim aralıkları-yıllık halka bü~ümesi ve tepe gelişmesi ilişkisi

Yıllık halka büyümesinin (çapına büyüme) derecesi ve tepe gelişmesi (budaklıhk,
dal boyutları), genişleyen dikim aralıklarıyla artmakta, bu durum da odun kalitesini etki-
lemektedir.

Yıllık halka büyümesinin derecesi, ilkbahar ve yaz odunu oranı ve değişen yıllık
halka genişlikleri, odunun birçok fiziksel ve kimyasal özelliklerini, aynı zamanda genç
odun oranını etkilemektedir. Böylece odunun homojenliği ve tekstürü değişmekte ve
bu da odunun kullanım yer ve değerini değiştirebilmektedir. Ancak, yıllık halka büyü-
mesi, ilkbahar ve yaz odunu oranı ve bunlara bağlı olarak odunun diğer fiziksel ve kim-
yasal nitelikleri ile tepe gelişmesi dikim aralığı yanında yaş, yetişme ortamı verimliliği
ve kalıtsal etkenlerle de değişmektedir.
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Bazı araştırma sonuçlarına göre, dar dikim aralıklarındaki plantasyonlarda üreti-
len odun hasılası temel yoğunluğunun (kuru ağırlık/yaş hacim), geniş dikim aralıkların-
daki plantasyonlarda üretilene nazaran, daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Örneğin,
korsika çamı (Pinus nigra var. maritima) ile yapılmış deneme sonuçlarına göre; 1.5m x
1.5m ve 3.0m x 3.0m dikimaralıklarındaki meşcerelerden idare süreleri sonunda sağla-
nan toplam kuru odun ağırlık hasılası ve ortalama temel yoğunlukları, sırası ile 444
ton/ha ve 0.510 ton/m3 ile 425 ton/ha ve 0.460 ton/m3 arasında değişmiştir. Kağıt ha-
muru ve Lif-yonga sanayilerinde temel yoğunluğu yüksek odun kullanıldığında, üreti-
minde randıman artmaktadır. Bu nedenle, Lif-yonga sanayilerine odun hammaddesi
üretmek isteyen işletmeler, nisbeten dar dikim aralıklannda plantasyonlar veya sık
meşcereler tesis etmeyi tercih ederler (BiRLER, A.S. 1974).

Birçok araştırmanın sonucuna göre tepe gelişmesi (dal boyutları) dikim aralıkları
genişledikçe artmıştır (STIELL 1964; 1966, RE:UKEMA 1970, WHITESELL 1970, STI-
ELL ve BERRY 1977, BOYDAK 1982). BRAZIER (1976) de çam ve ladin için budak ça-
pının geniş dikim aralıklarında arttığını, artmanın toprağa yakın kısımlarda daha büyük
olmaya yöneldiğini, fakat budak sayısında fazlalaşma bakımından bir kanıt olmadığını
belirtmektedir. Araştırıcı Cramer ile Cramer ve Pawsey'e atfen Pinus radiata'da ortala-
ma dal boyutu ile dikim aralığının ve aynı alan (parsel) üzerinde dal çapı ile gövde çapı-
nın doğrusal bir ilişki gösterdiğini ifade etmektedir. Dal boyutları (ayrı ayrı maksimum
dal uzunluğu ve maksimum dal kalınlığı) 7-13 yaşlarındaki Pinus brutia plantasyonla-
rında da hem ortalama boy ve hem de ortalama çap ile doğrusal ilişki göstermiştir
(BOYDAK 1982). USTA (1990) ise kızılçamlarda boy - taç genişliği ve göğüs çapı - taç
genişliğini doğrusal denklemlerle açıklamıştır.

Daha büyük tepe gelişmesi (dal gelişmesi) odun kalitesini düşürerek daha büyük
budaklılığa neden olmaktadır; ancak bazı odun endüstrisi dallarında belirli boyutlarda-
ki budakıllık problem olmayabilmektedir. buna ek olarak budakhlık ağaç türüne bağlı
olup, kalıtımla da ilişkili olduğundan (SUNLEY 1962, BOYDAK 1982, ÜRGENÇ 1986),
aynı türün orijinlerine göre de büyük çapta değişmektedir. Diğer taraftan, ince budaldı-
lık için sık meşcereleri devam ettirme yerine, budama bir alternatif olarak önerilmekte-
dir (BENNET 1969).

Yukarıda açıklanmış olduğu üzere, dikim aralıkları odun kalitesini belirli düzeyler-
de etkilemektedir. Ancak, bu etkinin farklı türlerdeki normal silvikültürel uygulamalarda
ne düzeyde olduğu bilinmemektedir. Hatta birçok araştırıcı, normal silvikültürel uygu-
lamalarda (ekstrem düzeyde geniş dikim aralıkları dışında), dikim aralıklarının odun
kalitesini esaslı bir şekilde etkilemediğini belirtmekte, sık meşcerelerin devamını öner-
memektedirler. Ayrıca, odun kalitesi, dikim aralıklarını da içeren kültür önlemleri dışın-
da, belirtildiği üzere, uygun orijinlerin kullanılmasıyla da belirli düzeyde iyileştirilebil-
mektedir.

Dikim aralıklarının belirlenmesinde amaç veya amaçlanan ürün nitelikleri en
önemli konulardan birisini oluşturmaktadır. Örneğin; bir "1-214" melez kavak ağacı
tomruklanması sonunda, soymalık tomruk (ince ucundaki çap 25 cm'den kalın), bıçkı-
iık tomruk (ince uç çapı 25-17 cm) ve yongalık odun (17-5 cm) olarak isimlendirilen
odun sınıflarına ayrılmaktadır. Soylalık tomruk, diğer odun sınıflarına kıyasla, daha
yüksek fiyatlarla ve daha kolay pazarlanabilmektedir. "1-214" melez kavak ağaçlandır-
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malarında, genelodun hasılası içindeki soymalık tomruk oranı ve ağaçlandırma yatırı-
mı karlılığı, 5m x 6m ve 6m x 6m gibi geniş aralık-mesafeli dikimler ile artmaktadır (BiR-
LER, AS. 1986; BiRLER, AS. ve ARKADAŞLARı 1989). Lif-yonga ve sellüloz sanayi-
leri, temel yoğunluğu yüksek olan odun hammaddesi kullanıldıkları takdirde üretim
randımanları artmaktadır. Üretilen odun ürünü temel yoğunluğu ve toplam kuru madde
hasılası ise, dikim aralığı daraldıkça artmaktadır (BiRLER, AS. 1974). Bu nedenlerle,
bir plantasyonunu tesisi aşamasında, amaçlanan üretim kalitesine en uygun dikim ara-
lığının seçilmesi sonucunda, ağaçlandırma yatırımının ekonomik başarısına katkısı
olacak en önemli faktörlerden birisi sağlanmış olmaktadır (BiRLER, AS. 1986).

Dikim aralıkları ağaçların sağlık durumunu da etkilemektedir. Bu konudaki çeşitli
araştırma sonuçları da birçok literatürde toplanmıştır (ABETZ 1967, EVERT 1971,
LAW 1974, BOYDAK 1982).

3. SONUÇ VE ÖNERiLER

Giriş bölümünde ifade edildiği gibi; dikim aralıkları ve daha sonra bireylere arala-
malarla verilen büyüme alanları ormancılığın hemen her yönünü (ağaç bireyi, meşce-
re, toprak, ekonomi, yönetim vb.) etkilediğinden silvikültürde en önemli konulardan biri-
sidir. Aslında odun hammaddesi üretimi amaçlanan orrnanlarda, ormancıların meslek
yaşamları içinde yapmak istedikleri şey; farklı yetişme ortamlarında, bir türün bireyleri-
ne ormanın kuruluşundan idare süresi sonuna kadar, belirli zaman aralıklarıyla, uygun
yeni büyüme alanları vererek arzu edilen nitelikteki ürünleri ekonomik koşullar içinde
devamlı olarak elde etmektir. Bazı kavak türleri, söğüt türleri ve benzeri birkaç ağaç tü-
rü ve amaç dışında bireylere verilen büyüme alanları, meşcerenin yaşamı süresince
aralamalarla düzenlenmektedir. Her aralama sırasında bireylere yeni büyüme alanları
sağlanırken, gelecek için de özellikle alınacak ürün bakımından bazı ara amaçlar dik-
kate alınılmaktadır.

Bu durum ağaç türü ve yaşını, yetişme ortamını, amaçlanan ürün niteliklerini dik-
kate alan dinamik dikim aralığı-aralama şemalarını içeren ve devamlı deneme alanları-
na oturtulacak yaklaşımlar gerekmektedir. Aralamaları içermeyen bir dikim aralığı de-
nemesi, her dikim aralığı sınıfı için belirli bir yaşa kadar net bilgiler verebilir. Plantas-
yonların kuruldukları dikim aralıkları bakım çalışmalarıyla değiştirilmez ve bu yolla elde
edilecek veriler bilinmezse, dikim aralığı araştırmalarıyla elde edilen bilgiler genelde

-plantasyonlann genç yaşları için yararlı bilgiler üretebilir. Bakım uygulanmayan farklı
dikim aralığı verilerinden hareketle gelecekteki durumun teorik yaklaşımlarla belirlen-
meye çalışılması da gerçek durumu tam olarak yansıtamayacaktır.

Ormancılığımız açısından önemli bir konu da; genelde düz veya az eğimli alanlar-
da kurulan dikim aralığı denemelerine ait verilerin, aynı yöredeki meyilli alanları ne dü-
zeyde temsil edebileceğinin belirlenmesidir. Bu durum, farklı eğim gruplarında ek ça-
lışmalar gerektirebilir.

Ağaçlandırma alanlarının makinalı çalışmalarla hazırlandığı, entansif plantasyon-
larda, dikim aralıkları denemeleri uygulamaya yararlı olması açısından, en az bir yön-
de makinalı bakım için yeter gE(nişlikte olmalıdır.
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Öte yandan uygulamada dikim aralıkları belirlenirken ana amaç yanında, belirli
ara amaçlar da dikkate alınmalıdır. Örneğin; olanaklar içindeyse, dikim aralıkları oluş-
turulurken, ilk aralama ürününün ticari olarak değerlendirilmesi veya kapalılığın muay-
yen bir yaşta oluşması esas alınabilir.

Dikim aralığı denemeleri bir yörede bir türün en uygun orijiniyle veya orijin dene-
melerine ilişkin sonuçlar yoksa, en uygun lokal orijin esas alınarak yapılmalıdır (BOY-
DAK 1982).

Dikim aralığı çalışmalarının ilk sonuçlarının elde edilmesi uzunca bir zaman ge-
rektirecektir. Bu nedenle, dikim aralığı araştırma sonuçları elde edilinceye kadar, za-
man kazanmak için, bir yörede uygun tür ve orijinlerle yapılmış olan ve henüz kapalılı-
ğın oluşmadığı (bireyler arasında mücadelenin belirgin olarak başlamadığı) plantas-
yonlarda ölçmeler yapılarak, dikim aralıkları için bazı pratik öneriler getirilebilir. Bu ölç-
meler plantasyonlarda çap, boy.makslrnurn dal uzunluğu, maksimum dal kalınlığı, ye-
şil dal başlangıcı, bir boğumda ortalama dal sayısı, plantasyonların yer aldığı yetişme
ortamında ise anataş, toprak türü, toprak derinliği, taşlılık, gereken durumlarda yamaç-
tak i yer, eğim, bakı ve ayrıca drenaj konularını kapsayabilir.

Uygulamacı dikim aralığını etkileyen ana faktörler içinde gerekli sadeleştirmeyi
yapmalı, bir yörede aynı tür için koşullara göre (insan gücü ve makinalı alan hazırlığı ve
benzeri), en fazla iki veya üç dikim aralığı kullanılmalıdır. Aksi halde uygulamada bir
karmaşa ortaya çıkabilir. Öte yandan, genellikle, bir tür için ülke bazında tek bir dikim
aralığı dikte etmek de hatalıdır.

Ülkemizde geniş ağaçlandırma projeleri uygulanırken, uygun alanlarda, uygula-
macı tarafından farklı dikim aralıklarıyla kurulacak sistemli denemeler, gelecekte ülke
ormancılığına geniş katkılar yapabilecektir. Bu deneme alanları ileride aralama, buda-
ma gibi diğer silvikültürel işlemlerin de uygulanabileceği devamlı deneme alanları şek-
linde düşünülerek, parsellerin geniş tutulması daha yararlı bir yaklaşım olur.
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THE MEANING AND IMPORTANCE OF SPACINGS IN FORESTRY
WITH ITS RESEARCHES AND APPLlCATION ASPECTS

Dr. Melih BOYDAK

ABSTRACT

Wıth this work the meaning and the importance of initial spacings and the spacings
which were later given to the tree individuals by thinnings were explained. Past and cur-
rent spacing practices and approaches and the reason behind these trends in several
countries are summarized. Then considering the results of many investigations, relati-
onships between spacings-survival in plantations, height, dbh, basal area, volume,
form factor, rate of radial tree growth and crown developments ete. were seperately gi-
yen, and these results were evaluated. In addition to these same recommendations
were made from the view points of the researches of initial spacings and its application
in plantations.

INTRODUCTION

Initial spacings and the spacings which are later given to the tree individuals by
thinnings are the most important topics in silviculture as it influences almost all aspects
of the forestry such as tree individual, stand, soil, economic situation and manage-
ment. In fact there is not any single aspect of forestry which would not be influenced by
spacings.

In many publications explenations have been made about the effects of the initial
spacings on tree individual, stand and management. But in all of the explenations there
are same lacking as the effect is unlimited. Therefore we can talk on the main effects of
the spacings.

When we look at the lives of natural forests there is either a smail or a big disturban-
ce at the beginning which creats certain spacings for the seedlings or we artificially es-
tablish new forests using several spacings. Then in the different stages of stand deve-
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lopments (KAlıPSIZ 1982, OLIVER and LARSON 1990), these seedlings struggle
with themselves for spacings. In virgine forests newand larger spacings occure by na-
tural selection. In managed forests besides natural selection spacings are also formed
by silvicultural treatments.

As amatter of fact spacing means talking about whole forestry. However at the fo-
rests which wood production is aimed the foresters want to give suitable spacings to a
certain tree species at different site conditions from stand establishment through to ro-
tation age in order to get the desired wood crop, to minimize the costs and to increase
the revenue.

Except a few tree species (such as some populus and salix species) and objecti-
ves, usually, we change the initial spacings by thinnings throughout the stand life. Be-
cause the final objective can be more easily and early achieved by tending forests than
leaving the stand itself untouched. In this situation we must consider one or more se-
condary objective (s) during the stand development beginning from the stand estab-
lishment. Forexample merchantable thinning or establishment of crown closure after
certain years may be the first secondary objective at the time of stand establishment.
These neccessitate suitable initial spacings. Other secondary objectives are achieved
by thinning of stands at different ages considering the tree species and site quality. This
means that while a thinning regime is applied, the application practice also determines
the quality and quantity of wood crop we could get from the following thinning. So the
frequencyand intensity of thinning (s) are also arranged considering the next secon-
dery objective. As amatter of fact, in a way, theorotically the time of planting could be
accepted as a thinning at these plants ages according to the first secondary objective.

This thought suggests a new approach; the design of the permanent spacing ex-
periments considering the new spacings which would be established by thinnings, be-
ginning from the stand establishment tlll the rotation age.

Spacing experiments which thinnings are not included give precise data up to a
certain age for each spacings. Some theorotical approaches mayaıso not reflect the
whole reality which deal with the data of this untouched spacings. Briefly, the initial spa-
cing is only the first part of the spacing concept which the new spacings are established
by thinnings considering the biology and age of the species, environmental conditions
and the secondary objectives during the rotation period of a tree species. Unfortuna-
tely nowadays, spacing and thinning experiments are, in general, laid out as indepen-
dent experiments and most of the data obtained from these spacing experiments rep-
resent the early stage of the stand growth. Only some estimation can be made about
the future tendeney of the stands based on these data. Besides the known general ef-
fect of the spacings, the degrees of this effect for a species in a certaln environmental
condition has an important value. A well prepared spacing experiment should include
growth model for individual trees and must also serve to obtain growth and yield data
for the stands. Moreover additional information must be obtained from spacing experi-
ments about health of the stand, soil, economical situation and management. A series
of experimental studies made concerning the yields and the economics of "1-214" pop-
lar plantations growing on different site conditions at various spacings, constitute a go-
od example for the spacing experiments providing aditional information of broader con-
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cept (BiRLER, AS. 1986, BiRLER, AS. et aL. 1989). As a result of these experiments,
"WOOD ASSORTMENT VARIABLE DENSITY YIELD TABLES" were prepared for "1-
214" poplar plantations and the effects of various spacings combined with different site
conditions have been estimated in accordance with some selected economic parame-
ters. Moreover, additional techno-economic information have been produced which
are required for plantation planning and management.

Initial spacings in a certain environment is expressed either close or wide spacings
according to the differrent species.

As it is mentioned above, initial spacing influence, in general, all aspects of fo-
restry. Forexample EVERT (1971) lists afterBraathe that in general among the advan-
tages of the close spacings the following should be of more importance in formal spa-
cing studies: "High production of total volume little need for supplementary planting,
early returns for thinnings where markets for smail timber exist, and trees having smal-
ler branches and little stem taper. Among the advantages of wide spacing studies: Lar-
ger dimensions of trees at first and later thinnings and final cut, shorter rotation and bet-
ter financial returns". Moreover BOYDAK (1982) explains that; among the advantages
of the close spacings it should be worthwhile to point out the early complement of crown
closure and better possibilities for selection while more suitable conditions for wee-
dings by machine power should be added to the advantages of wide spacings. Besides
as it is expressed in several studies (EVERT 1971, 1973), in general, economic and
wood quality considerations limit the closest and widest boundaries of the spacings,
respectively.

With this article some important aspect of past and current practices of spacings
especially in coniferous species will be explained. Moreover the results of the various
spacing researches of coniferous species will be summarized. Then some recomen-
dation about spacings researches and relationship between the spacings and practice
will be made.

1. PAST AND CURRENT SPACING PRACTICES

Spacings used in many countries and species were compiled in some publications
(EVERT 1971, LOW and van TOL 1974, BOYDAK 1982).

According to the literature reviewed in conifer plantations the closest spacing
(1xO.33m) was applied in Germany at Pinus silvestris plantations (SM TçiOGLU
1954). Excluding this example, in the past, 1x1 m spacing should be considered the
most widely used closest spacing in the world; forexample for Pinus silvestris and Pi-
nus nigra in Turkey (PAMAY 1969) for Pin us silvestris, some other coniferous and bro-
adleaved species in Germany, Czechoslovakia and Austria (LOW and van TOL 1974).

On the other hand, EVERT (1971) after Pyntone explains that 3.7x3.7m spacings
which was used in south Africa was the widest spacing in the world applied coniferous
species. But "in South Africa, it was decided in 1948 to standardize all further planting at
a spacing of 2.7x2. 7m, because of slower growing coniferous that had been planted at
3.7x3.7m spacing since 1939 tended to be crooked and had developed excessively
heavy branches while the resulting stands frequently did not have enough scope for se-
lection".
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Beside this in many countries different trends were made in spacing practices. Fo-
rexample while very close spacing have increased up to 2.15m in the Great Britain, the
very wide spacings have also decreased down to about 2.15m in South Africa. The
explenation of this opposite trends were made as theyare seemed to be rooted in both
the economics of management and timber quality (EVERT t971).

The widest spacing used for coniferous species was 3.7x3.7m. But if the main ob-
jective was other than wood production wider spacings were used. Forexample 5x5m
(BOYDAK 1982) and 3x6m (ÜRGENÇ 1986) spacings were applied in normal Pinus
pinea plantations in Turkey in order to increase see d production besides wood produc-
tion.

Closer initial spacing applications in the past might be influenced from natural re-
gerenation practices. Later the biology and silviculture of the trees were recognized
more by observations and investigations. In addition to these developments in the app-
lication of three breeding works, application of intensive culture and changing de-
mands of markets for wood consumption brought new ideas to the spacing practices.
Forexample spacings of Pinus brutia plantations were increased from 1x1 m to 3x1.5m
in the past 25-30 years in Turkey. Mareaver in same certain localities 3x3m spacings
were alsa used together with intensive culture.

Nowadays in coniferous plantations wider spacings are used with fast growing
tree species with intensive culture while the closer spacings with biologically slow gro-
wing species at their early growth, mostıy in traditional plantations.

2. SOME RESULTS OF INITIAL SPACING EXPERIMENTS AND THEIR EVA·
LUATION

As it is above explained spacings are one of the most comprehensive subject in fo-
restry as it is releated with almost every aspect of it. Below same results of initial spa-
cing experiments on volume factors and wood quality together with a few general ef-
fects will be explained. The data compiled from several releated publications almost
cover only the early growth of the stands. Therefore same explenations and approac-
hes will be made for the future considering these data.

2.1. Relationship between spaclng and survivals In plantatlons

In the plantations reviewed the results of the studies on spacings and survivals,
showed differences depending on the closest spacing used in the experiment, early
growth habit of the species, site quality and the age of the measurement. There are se-
veral investigation results which indicate that closer spacing cause the higher number
of tree mortality (STIELL and BERRY 1967, 1977, REUKEMA 1970, HAMILTON and
CHRISTIE 1974, BALMER et aL. 1975, USTA 1990, EVERT 1971) according to the re-
sults of the 9 experiments (8 experiments in Pine species 1 experiment in Pseudotsuga
menziessii) with stand ages ranging from 12 to 40 years explain that the mutual com pe-
tition is definitely one of the factors causing lass of tre es at spacing closer than 1.8m;
beyand 1.8m death in young stands apear to be attributed to either randam causes, or
heavy grass competition, diseases, fires or rodents.
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On the other hand according to the results of some other investigations there are
not any relationship found between spacings and survivals (WHITESELL 1970, MANN
Jr. and DELL 1971, LOW 1974). But these results represent the measurements of the
early stages of the plantations. In addition, the closest spacing used in these experi-
ments are rather wide. Therefore, in general, after a certain period of time when the
competition begins among the tree individuals more loss of trees will associate with clo-
ser spacings. Excluding a few tree species and management objectives (forexample;
some populus and sali x plantations with 8-13 years rotation period), at spacings used
under normal silvicultural practices, this will be a general rule, but will depend on tree
species, ages and site qualities.

2.2. Relatlonshlp between spaclng and helght
According to the publications reviewed opposite results were obtained in relation

to spacings and height growth. This was also the case for the same tree species either
at different investigations or at different ages in the same investigation. Pinus resinosa
can be given as an example for this contradictory findings (STIELL and BERRY 1977):

Quoting from Stiell they explain that there was not any relationship between the
spacing and the mean height of the 20 years old Pin us resinosa plantations. On the ot-
her hand quoting from Bramle; Cope and Chisman theyexpress that higher height we-
re obtained at wider spacings after Dayand Borzcon the writers state that taller heights
were obtained at closer spacings between 12-21 years old Pinus resinosa plantations
(same species). Moreover quoting from Lemmien they explain that the highest height
was obtained at average stand densities (average spacings) at 15 years old stands of
the same species which were the parallel to the general results (relations) obtained in
their research work.

Referring to the results achieved at different ages of the same species (Pinus resi-
nosa), again opposite findings were abtained from 7 different square spacings (betwe-
en 1.2m and 4.3m) as it is explained below (STIELL and BERRY 1977):

According to the measurement age of 10th years; maximum height growth was fa-
und at 1.2 x 1.2 m spacing (the closest spacing), while at the measurement of the 20 th
years the higher the height growths the wider the spacings (except 4.3 x 4.3 m spa-
cing). The results of the measurements between 10 th and 20 th years reveal that the
average stand height formed a curve according to the spacings, except the closest (1.2
x 1.2) and widest (4.3 x 4.3 m) spacings which the heights were shorter. Apart from this
there were very smail differences at the heights of the other spacings. In addition, the
dominant height (average height of the tallest trees of 10 percent of the stand) did not
show any significiant relationship with the spacings.

These contrary findings obtained in different spacing investigations or different
ages of the same investigation at onlyone tree species (Pinus resinosa) explain the dif-
ficulties of generalizing the effect of initial spacings on height growth. Opposite findings
on this subject can arise because of tree species, age of measurement, site quality and
defination of "height", or there may not be a certain tendeney at heght growth of diffe-
rent initial spacings, especially at early growth unless the growing space fully utilized by
trees. The degree of height growth mayaıso change at a certain spacing at different
ages.
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There are alsa same other research results which indicate that height growth is not
influenced by spacings (STIELL K1964, WHITESELL 1970, MANN, Jr. and DELL
1971, LOW 1974).

On the other han d there are same results which indicate that the height is influen-
ced by spacings. But the data from these investigations show results at different directi-
an at different tree species. Forexample REUKEMA (1959) explain that in Pseudotsu-
ga menziessii the heighst are increased with increasing spacings. Similarly BALMER
et al. (1975) expressed that; according to the results of 15 years old Pinus taeda planta-
tions average height was significantıy shorter at the closest spacing (1.8x1.8m) than
the 2.4m, 3.0m and 3.7m square spacings. At the same time the average height of the
dominanttrees were alsa higher at wider spacings. HAMILTON and CHRISTIE (1974)
quoting from Eklund; Bartali; Bartali and Decurt; Kjegaard; Cramer explain that the
average stand height increases while spacing increase. This was attributed to the hig-
her amount of trees at lower and·intermediate layers at closer spacings. But HAMIL-
TON and CHRISTIE (1974), according to the results of analyse of the spacing experi-
ments of the Forestry Commission express that; although it was not significiant the hig-
her top height associated with closer spacings. The differences could be about Im de-
pending on the tree species, between 0.9m and 2.4m spacings.

A1though it is possible to give more research results on these subject, it is not pos-
sible to generalize the findings. But considering tree species, site qualities, ages and
alsa definition of height same limited generalisations could be made, even not precise.
Relationship between spacing and height growth, especially at early growth of a stand
is a controversial subject.

2.3. Relationship between spacing and mean diameter

According to the results of the all experiments the mean diameter of the stand inc-
reased with increasing species at every site qualities and ages (REUKEMA 1959;
1970, FOIL et aL.1964, STIELL 1964, STIELL and BERRY 1967; 1977, WHITESELL
1970, MANN Jr. 1971, MANN Jr. and DELL 1971, HAMILTON and CHRISTIE 1974,
BALMER et aL.1975, BOYDAK 1982, AYBERK 1986).

But of course the effect of the spacing on mean diameter should not be the case for
the first 3-4 years growth; before the growing space fully utilized (befare competition).
Beginning of this effect depends on the closest spacing used in the experiment and
early fast-growing ability of the tree species. But nearly all spacing experiments the
earliest results are given at least after 5 years. Therefore this can not be included in the
results. On the other hand, we don't now what will actually be happen, forexample near
rotation age, after application of scheduled different thinning regimes at different spa-
cings.

2.4. Relationship between spaclng and basal area

The results of the all experiments which were reviewed revealed that the basal
area of the stand decreases with increasing spacings for all species at every site quali
ties and ages (REUKEMA 1959, WHITESELL 1970, MANN Jr. 1971, MANN Jr. and
DELL 1971, HAMILTON and CHRISTIE 1974, BALMER et aL. 1975, STIELL and
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BERRY 1977, BOYDAK 1982). This is, of course, the reflection of the basal areas of
more trees at closer spacings at early growth.

These findings, in generaı, represent the early growth of the stands. In the future a
tendeney of basal area to be equal in all spacings may be expected as individual tree
basal are continues to increase more at wider spacings. We also don't know what will
happen, forexample near the rotation age, after application of scheduled different thin-
ning regimes at different spacings. More explenation will be made on this subject while
dealing with the relationship between spacing and volume.

2.5. Relationship between spaclng and volume

According to the results of nearly all of the experiments the total volume decreased
with increasing spacings (FOlLL et aL.1964, STIELL 1964, STIELL and BERRY 1967;
1977, MANN Jr. and DELL 1971, HAMILTON and CHRISTIE 1974, BALMER et aL.
1975, BOYDAK 1982). But, because marchantable volume is amatter of different wo-
od demand by different branches of wood industry, it is either increased or decreased
at these investigations. But, in general, larger diameter trees were at wider spacings.

On the other han d at a Pseudotsuga menziessi experiment established in 1925
with 1.2m, 1.5m, 2.4m, 3.0m and 3.7m square spacings, the results of the measure-
ments of 1945, 1951 and 1957 (after 20, 26 and 32 years, respectfully) reveal that; in
spite of some irregularities, the total volume production nearly tend to be equal at every
spacings (REUKEMA 1959). Similarly, according to the results of another experiment
carried out at Pinus resinosa plantations of 25-42 years old at different spacings and si-
te qualities; the dry organic matter production (content) in the above-ground parts and
roots changed at different site qualities but did not change with spacing and age (HUT-
NIK and HICKOK 1967). Mcreover REUKEMA (1970) expresses that, at Pseudotsuga
menziessii plantations of over 40 years with 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.0m, 3.7m squa-
re spacings, the total volume production increased with increasing spacings and the
differences in volumes would increase in favour of the wide spacings in time. In addition
in both research results in pseudotsuga menziessii showed that marchantable volume
increased with increasing spacings (REUKEMA 1959,1970).

The first group investigations results which show that the "total volume decreased
with increasing spacing", in general, represent the early growths of the stands. In the
future a tendeney in the total volumes of different spacings to be equal may be anticipa-
ted while individual tree volume continues to increase more at wider spacings (as it was
explained this may be the case for basal area production, too). As amatter of fact, an
experiment on plantation spacing made with Corsican pine (Pinus nigra var. maritima)
showed that at the end of the rotation period (60-70 years), the plantations of denser
spacings yielded more volume of wood compared to those with wider spacings. But, in
the course of years following the period of rotation, the differences between the volu-
mes of wood from plantations of various spacings tended to diminish and eventually, it
is observed that the volumes of wood from stands of various spacings were almost
equalized by the end of 100 years of age far beyond the period of rotation (BIRLER,
AS. 1974). This balance may be achieved earlier at fast growing tree species. Results
of some investigations which were explained above (REUKEMA 1959; 1970), HUTNIK
and HICKOK 1967) represent older ages and also support this thought. It may be pos-
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sible to expect equal total volume at old growth stands (near rotation age) of different
spacings under normal silvicultural practices. In addition, we also don't know the actual
figures for example near the rotation age, after scheduled different thinning regimes at
different spacings.

My opinion is, total volumes (probably basal areas productions) at different spa-
cings on the same environment will be the equal after several years (certain years after
the site is fully utilized) depending on the tree species. But these volumes (or basal are-
as) will be distributed different numbers of trees and dbh at different spacings .

. 2.6. Relatlonshlp between spaclng and form factor

In order to deseribe the stern form several approaches have been made and many
descriptions were used such as "form factor, stand form factor, form quotient, form
class, form point and form point height, ete." Referring the relationship between spa-
cing and form factor there are also some studies. Forexample STIELL and BERRY
(1977) express, that the higher form quoitent (essentially the ratio of the diameter or clr-
cumference at the half of the tree height to the diameter or circumference at the breast
height) is associated with closser spacings at Pinus resinosa established at 7 different
square spacings (between 1.2m and 4.3m). Similarly according to the results of anot-
her experiment carried out with the same species which 2.1m, 3.0m and 3.7m square
spacings were used, the greater average form class (the ratio of the d.i.b. at half the
tree height above breast height to d.i.b. at breast height) was also associated with cl0-
ser spacings at 20 years old plantations (STIELL 1964). Moreover according to the re-
sults of analyses of spacing experiments of Forestry Commission with several species,
HAMILTON and CHRISTIE (1974) explain that stand form factor (the ratio of the total
volume to the volume calculated by avarage tree height and basal area) was less at wi-
der spacings. In addition it was indicated that the taper grade at lower part of the stern
increased with increasing spacing.

Similar results of these studies which show that, in general, higher form factor was
associated with closer spacings, represent the early stages of stant development. La-
ter, the differences at the form factors at different spacings which normal silvicultural
practises can be applied may tend to decrease. Besides, inherent factors influence the
form factor as welL.

2.7. Relatlonshlp between spaclng and rate of radlal tree growth and crown
development

Both rate of radial tree growth (annual ring width) and crown development (knotti-
ness-branch size) effect wood quallty and increase with increasing spacing.

Rate of radial tree growth effect many physical and chemical properties of wood
and also proportion of juvenile wood. As the uniformity and texture of wood change, this
also influence the value and the usage of the wood. On the other hand, proportion of
spring and summer woods and alternating annual ring widths and therefore other
physical and chemical wood properties together with crown development are also ef-
fected with age, environmental condition and hereditary factors besides spacings.
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According to the results of some investigations it is observed that the mean density
(dry weigth/green volume) of the wood crop decreases with wider spacing in plantati-
ons. For example in a spacing experiment with corsican pine (Pinus nigra var.mariti-
ma), the total dry-wood weight yields and the mean densites of the wood crop from
plantations with spacings 1.5m x 1.5m and 3.0m x 3.0m, were estimated as "444
ton/ha" - 0.510 ton/m3 and "425 ton/ha" - 0.460 ton/m3, respectively. In paper pulp and
wood chip or fibre industries, productivity of output increases when denser wood is
consumed as raw material. Therefore, the forest plantation interprises aimed at produ-
cing raw material for chip or fibre wood industries tend to establish relatively denser
stands (BIRLER, A.S. 1974).

Results of many investigations indicated that crown development (branch size)
increases with wider spacings (STIELL 1964; 1966, REUKEMA 1970, WHITESELL
1970, STIELL and BERRY 1977, BOYDAK 1982, BRAZIER 1976). also explain that di-
ameter of knot increases with increasing spacings for pine and spruce and this increa-
se tend to be more at lower part of the stem (near ground), but there was not any evi-
dence which indicated that the number of the knots increased with increasing spa-
cings. Quoting from Cromer, Cromer and Pawsey express that in Pinus radiata there is
a linear relationship between average branch length and spacings and also between
branch diameter and stem diameter on the same environment. Branch sizes (maxi-
mum branch length, maximum branch thickness, seperately) also showed linear relati-
onships either with average height or mean diameter at 7-13 years old Pinus brutia
plantations (BOYDAK 1982). Linear relationships were 2150 found between height
2nd crown development 2nd dbh and crown development 21 pinus brutia plantations
(USTA 1990).

Larger crown development (branch size) causes larger knottiness which decrea-
ses the wood quality. But in some branches of wood industry knottiness may not be a
problem. In addition knottiness is associated with tree species and also may largely dif-
fer according to the provenances of the same species as it is inherently influenced, too.
On the other hand purunning is suggested as an alternative instead of continuing dens
stands (BENNET 1969).

As it is explained above, although the wider spacing effect wood quality, we don't
know to what extend under normal silvicultural practice in different tree species. More-
over many scientists explain that wood quality is not effected with spacings under nor-
mal silvicultural treatments (excluding extreme wide spacings). Theretere they don't
recommend continuation of dense stands. Besides cultural approach (including spa-
cings) wood quality can also be improved by using the right seed origin according to the
objective (SUNLEY 1962, BOYDAK 1982, ÜRGENÇ 1986) ..

When we decide on the spacinqs. the object or the characteristics of the wood at
which we aimed is one the most important subject. For example when an "1-214" poplar
tree is logged, it is divided into timbers of different wood assortments namely veneer
log (upper end diameter greater than 25 cm), saw log (25-17 cm) and chip wood (17-5
cm). Compared to other wood assortments, veneer log is more easily marketable at
higher prices. Profitability of the investment and the proportion of veneer log within total
wood crop to be obtained from an "1-214" poplar plantation increase with wider spa-
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cings such as 5m x 6m and 6m x 6m (BIRLER, AS., BiRLER, AS. et aL. 1989). On the
other hand, the output productivity of paper pulp and fibre-chip industries increases
when they consume high density wood as raw material. It is to point out that the stands
at closer spacings produce denser wood. The total wood dry-weight production also
increases by closer spacings (BIRLER, AS. 1974). Therefore, the economic success
of a plantation investment can be secured to a great extend, when the suitable spacing
for the objective wood production is selected right in the beginning of plantation plan-
ning (BIRLER, A.S.1986).

Spacings also effect health of the trees. Several reslts of the investigations on this
subject compiled in some publications (ABETZ 1967, EVERT 1971, LAW 1974, BOY-
DAK 1982).

3. RESULTS AND SOME RECOMENDATIONS

Spacing is one of the most important topics in silviculture as it influences almost all
aspects of forestry such as tree individual, stand, soil, economic situation and manage-
ment. As amatter of fact at the forests which wood production is aimed the foresters
want to give suitable spacings to a certain tree species at different site qualities begin-
ning from stand establishment through to rotation age in order to get desired wood
crop(s), to minimize the cost and to increase the revenue. Except a few tre e species
(such as some populus and salix species) and objective, usually, we change the initial
spacing by thinnings throughout the stand life. When we arrange new spacings for the
tree individuals by thinnings, we must consider some secondary objectives concerning
the future wood demands of us.

This thought suggests a new approach in designing the spacing experiments
which should consider a dynamic thinning schedule considering tree species, site qua-
lities and rotation age with permanent sample plots. A spacing experiment which thin-
ning (s) is not included gives precise data up to a certain age for each spacing. Then if
theyare left untouched (unthinned) the later information about the different spacings
represent such as the information of silviculturally untreated stands. A spacing experi-
ment which is not coordinated with a thinning experiment give precies information up to
certain years for each spacing. These precise data, in generaı, cover only the young
stage of the populations. Some theorotical models which based on the data of initial
spacings mayaıso not reflect the whole reality.

Another question from the view point of our forestry is whether the results of the
spacing experiments obtained from the plain lands applicable to the slopes? Therefore
some additional complementary sample plots may necessary at certain slope groups.

The places where the intensive cultur methods applied, for the practical silvicultu-
ral purposes, spacings must be arranged such as weeding by machine at least in one
direction should be pôssible.

In addition spacing experiments must consider certain secondary objectives besi-
de main objctive. Forexample, where possible initial spacing could be arranged in such
a way that the fırst thinning should be marchantable or establishment of crown closure
must be accomplished in certain years.
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Spacing experiments must be carried out with the most suitable provenance of a
species in a given locality (BOYDAK 1982).

The results of spacing experiments require a long time. Therefore in order to meet
urgent demands and save time, besides systematic spacing experiments previous
plantations of a given species can be measured before the starting of competition bet-
ween tree individuals. In this way some practical recomendation can be made for the
practice. These measurements must cover dbh, height, maximum branch length, ma-
ximum branch thickness, height to live crown, average number of branches in one
whorl at the plantations together with some envionmental conditions such as parent
material, soil type, soil depth, stoniness, if necessary position on the slope, exposure
and drainage.

The forester must use two or three spacings the most in one locality according to
the conditions (considering site preparation with man power or machine power ete.) for
one tree species by selecting the most efficient factor(s) among the factors which effect
the spacings. On the other hand, in generaı, recommendation of onlyone spacing for a
tree species for all environments throughout the country is also wrong.

In addition to these during the application of normal planting programme, accor-
ding to the conditions, the caretul application of spacing design in one or more localities
with enough replications would considerably support to the solution of the spacing
problems in the country. It could be a more convenient approach if these sample plots
should be considered permanent and must have anough largeness to give change for
the silvicultural treatments such as thinning, prunning ete. in the future.
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1. GENEL TEDSiR ve ÖNERiLER

Kavak fidanlık ve ağaçlamalarını, başta böcek ve mantarlar olmak üzere zararlı-
lardan korumak için en etkin yol, onların tesis ve bakımında gerekli kültürel işlemleri
zamanında ve yeterli düzeyde yerine getirmektir. Zira zararlıların bulunuş ve etkinliği,
tesis, işletme ve bakım tedbirleri gereğince yerine getirildiği şartlarda rastlantılara bağlı
değildir. Bu durum bazan o derece net olarak ortaya çıkmaktadır ki böcek tasallutu se-
bebiyle tamamen mahvolmuş bir kavaklıkla aynı yaşlı ve çok sağlıklı ağaçlandırmaları
yanyana görmek mümkün olmaktadır. Bu durum göstermektedir ki, fidanlık ve ağaçla-
maların tesis ve bakımından klon seçimi, toprak işleme, sulama ve budama gibi kültü-
rel çalışmaları "koruyucu mücadele"nin bir parcası olarak ele almak gerekmektedir.
Koruyucu mücadele ise zararlılara karşı mücadelenin esasını teşkil etmektedir.

Bu anlayış ile hangi zararlı faktörlerin hangi şartlarda etkili oldukları bilinmeli, bü-
tün teknik çalışmalar buna göre düzenlenmeli ve böylece kavak fidanlık ve ağaçlama-
larının tesis ve bakımında zararlılara karşı koruyucu mücadeleye esas olacak kültürel
tedbirler ortaya konulmalıdır:

1-1. Yer Seçımı

-Fidanlık ve ağaçlandırma alanının seçiminde toprak şartlarından başka dikkate
alınması gereken husus don çukurudur. Don çukurlarında tesis edilen fidanlık ve
ağaçlandırmaları sağlıklı tutmak imkansız gibidir.

-Kavak fidanlık yerlerinin seçiminde düşülebilecek bir hata da yörenin genel toprak
şartlarını hiç temsil etmeyen bir arazide, toprağının iyi nitelikleri sebebiyle fidanlık tesis
etmek, bu elverişli toprak şartlarına uyum gösteren klonlarla yetiştirilen fidanların, hiç
uyum göstermeyeceği bölgenin toprak şartlarına intikaline sebep olmaktır. Yani bölge
şartlarına uyum gösterecek klonları, yetiştirmek esas alınmalıdır. Zira bir fidan ın sağ-
lıklı olması her türlü toprak şartlarına uyumunu garanti etmemektedir.

-Rüzgar tehlikesinin çok olduğu, üstelik uzun süre ıslak kalan ve taban suyu sevi-
yesi her zaman yüksek olan yerlerde kavaklık tesis etmekten kaçınmalıdır.

-Topraktaki kil oranı arttıkça köklenmenin zorlaşacağı, sonuçtaksilofag böcek za-
rarlarının ortaya çıkacağı düşüncesiyle, kil oranı yüksek topraklarda kavaklık tesis et-
mekten kaçınmalıdır.
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1- 2. Klon Seçımı

-Geç donların olduğu yörelerde tomurcukları erken uyanan klonlar kullanılmama-
lıdır.

-Erken donların olduğu yörelerde yeni sürgünlerinin odunlaşması geç olan klonla-
rı kullanmaktan kaçınmalıdır.

-Tuz oranı yüksek topraklarda P. alba gibi tuzluluğa dayanıklı türlere yönelmelidir.
Aksi takdirde başta Agrllus ater L. olmak üzere çok tehlikeli böcek tasallutları kaçınıl-
maz olmaktadır.

-Kavaklığın tesis edileceği bölgede her zaman etkin zararları görülen mantar has-
talıklarının nelor olduğu belirlenmeli, bu mantar hastalığına mukavemeti belirlenmiş
klonlar seçilmelidir.

-Rüzgar tehlikesi olan yerlerde ehrami tepeli ve küçük yapraklı klonlara yönelmeIi-
dir.

1- 3. Arazı Hazırlığı

-Özellikle vejetasyon süresinde, uzun süre su altında kalan veya bu devre içinde
taban suyu seviyesi çok yüksek olan yerlerde drenaj kanalları açılmalıdır.

-Kesilmiş bir kavaklığın yerinde yeniden bir kavaklık tesis edilecekse ve kök kütük-
lerini sahadan uzaklaştırmak mümkün değilse, kök mantarlarının zararlarından korun-
mak için, bu kökler muhakkak cansız hale getirilmelidir.

-Kavaklığın tesis olunacağı alanda tam saha toprak işlemesi yapmak şarttır. Aksi
takdirde dikilen fidanlar yeterli kök gelişmesini yapamazlar ve ksilofag böcek tasallutla-
rına uğrarlar.

Bazı şartlarda tam sahada toprak işlemesi yapmak da yeterli olmamaktadır. Uzun
süre traktörle işlenerek kullanılan sahalarda devamlı işlenmiş toprak tabakası altında
pulluk tabanı denilen sert bir tabaka oluşur. Toprak ağırlaştıkça netleşen bu tabaka var
ise, derin sürümlerle bu tabakanın yırtılması şarttır. Aksi takdirde dikilen fidanlardan
oluşan kökler bu tabakaya işleyemez ve ağaçlar krize girerek böcek ve mantar tasallut-
larına uygun duruma gelirler.

-Dikim çukuru derinliği fidan boyu ve taban suyu seviyesine göre ayarlanmalıdır.
Açılan derinlikte oluşacak kökler yukarıda kalan gövdeyi besleyebilmelidir. Aksi takdir-
de fidan dikim krizini atlatamaz ve başta Melanophila plcta Pall olmak üzere ksilofag
böcek tasallutlarına maruz kalır.

Diğer taraftan dikim çukurunun derinliğini belirlerken, açılan çukur tabanının he-
men altında, köklerin dikey istikametle gelişme yapacağı bir çakıl tabakası olup-olma-
dığı muhakkak ortaya konulmalıdır. Eski dere yataklarında çok rastlanan bu durum var
ise açılacak çukur bu tabakayı katetmiş olmalıdır. Aksi takdirde, kavak, kapilarite ile
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yükselen taban suyundan hiç faydalanamadığı gibi, oluşan kökler bu çakıllı tabakayı
aşamayıp yukarı kıvrılır. Dar bir alana sıkışan kök sistemi yukarıdaki gövdeyi besleye-
mez. Ağaç belli bir devre sonra krize girer ve başta Melanophila plcta Pall, Agrllus
ater L. olmak üzere ksilofag böcek tasallutlarına uğrar.

Dikim çukuru derinliğini belirlemede bir başka kıstas dondur. Don tehlikesinin faz-
la olduğu yörelerde dikim çukurunun derinliği mümkün olduğu kadar arttırılmalıdır.

-Toprak şartları ağırlaştıkça dikim çukurunun genişliği arttırılmalıdır. Böylece kök-
lerin oluşacağı kısımlara, işlenmiş toprak gelir ve fidan dikim krizini daha kolay atIatabi-
lir.

-Ağır topraklarda burgu ile çukur açılırken toprak rutubetinin yüksek olduğu devre-
lerde, çukur çeperinde sıkı bir tabaka oluşur. Kökler bu tabakayı delemez, ve yukarıda
kalan gövdeyi besleyemez. Fidan dikim krizini atlatamayacağından ksilofag böcek ta-
sallutlarına uğrar. Bunu önlemek için çukur, açılırken oluşan bu tabaka bir kürek veya
bel ile dikine olarak 4-5 taraftan yırtıldıktan sonra dikim yapılmalıdır.

1- 4. Dikim

-Yeterli düzeyde budanmamış fidan ile dikim yapılmamalıdır. Zira kök gelişimi
oluncaya kadar, yapraktan olacak su kaybı karşılanamaz ve fidan dikim krizini atIata-
maz.

-Fidanın dibine kesinlikle toprak yığılmamalıdır. Bu yığın içinde kökler oluşur. Ku-
rak devrede bu yığın içindeki kökler süratle kurur. Fidan yukarıda kalan gövde kısmına
uygun büyüklükte kök oluşturmuş olduğundan kök-gövde dengesi bozulur ve krize gi-
ren fidanda derhal M. picta tasallutu görülür.

-Tomurcukları uyanmış fidan dikilmemelidir. Zira yaprakların su kaybını karşılaya-
cak kök gelişimi zamanında olamaz ve fidan dikim krizini atlatmada zorlanır.

-Herhangi bir böcek, mantar ve bakteri tasallutuna uğramış, açıkta bekletilerek
kökü donmuş veya kurumuş fidan dikilmemelidir.

- Dikimleri 2 yaşlı fidan kullanarak yapmakta yarar vardır. Zira 1 yaşlı fidanlar dikimi
takiben son derece fazla yan dal geliştirmekte, budamalar gerekmekte, oluşan buda-
ma yaralarının büyüklüğü ve çokluğu sebebiyle yara yerlerine yumurta koyan S. taba-
niformls Rott tasallutu ve enfeksiyonlar görülmektedir.

1- 5. Ağaçlamanın Tesisinden Sonra Yapılan Kültürel Çalışmalar

-Ağaçlamanın tesisinden sonra toprak işlemeleri ile köklerin derine gitmesi tahrik
edilmelidir. Fakat bu çalışmayı ilk yıllarda yapmayıp sonradan yapma hatasına düşme-
melidir. Zira kök tahribine sebep olunur, kök gövde dengesi bozulur ve fizyolojik rahat-
sızlığa giren ağaç M. plcta veya A. ater tasallutuna uğrar.
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-Ksilofag böcek tasallutlarından korunmak icin kavaklık toprağında çatlaklar oluş-
masına meydan verilmemelidir. Zira bu çatlaklar, bir baca gibi calışarak rutubetin su-
ratle kaybolmasına ve ağaçların krize girmesine sebep olurlar. Bu sebeple, sulanan
arazilerde, sulamalardan sonra, toprak tava geldiğinde, sulama imkanı olmayan du-
rumlarda kurak devrede üst toprak işlemeleri yaparak bu çatlaklar kapatılmalı ve mev-
cut rutubetin "hapsedilmesi" sağlanmalıdır.

-Sulamalar toprağın özelliklerine bağlı olarak, gerektiğinde ve yeterli düzeyde ol-
malıdır. Geçirgen topraklarda az su ile fakat sık sık, kiloranı yüksek topraklarda bol su
ile çok aralıklı olarak sulama yapılmalıdır. Bunun aksi yapılacak olursa, geçirgen top-
raklarda toprak yıkanır ve besleyici özelliğini tamamen kaybeder. Killi topraklarda ise
toprağın üstten itibaren belli bir tabakası devamlı ıslak kalır ve gövdenin bu tabakaya
raslayan toprak altı kısmı çürüdüğü gibi, derindeki kökler sulama suyundan faydalan-
madığı için ağaçlar süratle ölüme sürüklenir ve genelde Agrllus ater L. tasallutu görü-
lür.

-Pls sularla sulama yapılmamalıdır. Özellikle deterjan ihtiva eden atık sular kökleri
tahrip edeceğinden, kök mantarları ile bakteri'tasallutları olur.

-Budamalar kesinlikle bahar aylarında uygulanmamalı, yaz sonlarında yapılmalı-
dır. Zira fidanlık ve genç ağaçlamalarda her zaman büyük tehlike oluşturan S. tabanı
formis budama yaralarına yumurta bırakır. Bu sebeple budamaların bu yumurtlama
devresi sonunda (genelde ağustosun son yarısıdır), vejetasyon devresi sonuna ka-
dar, budamadan oluşacak yaranın kapaı;ıabileceği bir zamanda yapılması gerekmek-
tedir.

Zamanında olsa bile, gereğinden fazla yapılmış bir budamanın fidan ve ağaçların
hayatını tehlikeye sokacağı hiç unutulmamalıdır. Böyle bir hataya düşülmesi halinde
yaşlı ağaçlarda bile Agrilus ater L. tasallutu ortaya çıkmakta, fidanlıklarda ise S. taba-
nlformis tasallutu büyük ölçüde artmaktadır.

-Kavaklıkların altında, zararlı böceklerden bir kısmına hayatlarının belli safhala-
rında barınak teşkil eden ot veya flora tabakasının oluşmasına mani olmalıdır.

-Kavak fidanlık ve ağaçlandırmalarında toprak işleme, sulama gibi çalışmalar ya-
parken, ağaçları zedelememeye çok dikkat etmelidir. Zira bu yaralar Dothlchlza po-
pulea gibi çek tehlikeli mantarlar ile S. tabaniformis gibi çok tehlikeli böceklerin tasal-
lutu için imkan sağlarlar.

2. ZARARlı TASALLUTLARI GÖRÜLDÜGÜNDE AlıNACAK TEDBiRLER

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edildiğinde zararlı böcek ve mantar tasallutları
kesinlikle en düşük seviyede olacak, etkinlikleri azalacaktır. Yapılan bir denemede dal-
larda şişkinliklere sebep olan Saperda populnea'nın 100 kadar kurdu sağlıklı bir ağaç
üzerinde konmuş, fakat kurtlardan hiçbiri dal kabuğu nu delerek oduna işleme imkanı
bulamamıştır.

Usulüne uygun tesis edilmiş ve bakıma tabi tutulan bir kavaklıkta yaprak böcekle-
rinin etkinliği de çok sınırlı kalacaktır. Zira çok iyi gelişmiş bir yaprak topluluğunu tama-
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men tahrip edebilmesi için, gelişmesi zayıf bir kavağa göre çok daha yoğun bir böcek
veya mantar populasyonu gerekecektir.

Böcek veya mantar tasallutları konu olduğunda yapılması gereken ilk şey hangi
kültürel çalışmada düşünülen yetersizlik, yanlışlık veya gecikmenin buna sebep oldu-
ğunu belirlemek olmalıdır. iıaçlama son çaredir. Dikim öncesi, dikimde veya dikim
sonrasında büyük bir hata yapılmış ise, sadece ilaç kullanarak netice almak pratik ola-
rak mümkün değildir. Bir örnek olmak üzere, bir kavaklıkta Melanophila plct PaL.ta-
sallutu görülmüş ise, ağaçların su alımına ilişkin problemi var demektir. Bu problem na-
sıl doğar? Sığ dikim olabilir, fidan dibine toprak yığılmış olabilir, sulamada yetersizlik
veya gecikme olabilir. Bu durumda alınacak ilk tedbir, sulamadır.

Buna göre zararlıların tasallutu ortaya çıktığında öncelikle şu pratik uygulamalara
yönelmelidir:

-Hayatının belli bir safhasını toprakta geçiren zararlı böcekler konu olduğunda, bu
geçiş devresi başladığında toprak işlemeleri yaparak mücadele edilmelidir. Bu tür ted-
birler özellikle toprakta krizalit olan zararlılara karşı çok etkin sonuçlar verir.

Bir örnek olmak üzere fidanlık ve ağaçlamalarda yaprakları sigara gibi saran
Bystlscus betulae'yi alabiliriz; Bunun sigara içine konulmuş yumurtalarından çıkan
kurtlar kendilerini saran yapraklar ile beslendikten sonra toprakta krizalit olur. Bu se-
beple sigaralar toprağa düşmeğe başladığında toprak işlemeleri yapılırsa krizalitleri ve
kurtları açık hava şartları ile karşılaşır ve ölürler.

Toprak işlemelerini Melolontha melolontha (mayıs böceği)'ne karşı da kullana-
biliriz. Bu böceğin kurdu toprakta yaşar ve kış sonunda havaların ısınmasıyla dikey isti-
kamette toprak içinde hareket ederek yüzeye (kök düzeyine) yaklaşır. Bu devrede ya-
pılacak sürümlerle açığa çıkan kurtlar güneş ışığına ve açık hava şartlarına hiç daya-
namaz. Yalnız, sürümlerde, kesekler içinde gizli kalan kurtları açığa çıkarmak için dis-
karo türü aletlerle kesekleri parçalamak gerekir. Bu böceğin tasallutu görülen fidanı ık-
larda bu tür toprak işlemelerini fidanlığın kullanılan ve kullanılmayan her tarafında yap-
malıdır.

-Sulamaları da etkin bir mücadele yöntemi olarak kullanmak mümkündür. Mela-
nophila plcta Agrilus ater tasallutu görüldüğünde yapılacak ilk iş sulamadır.

Özellikle fidanlıklarda sürgün uçlarından girerek, tepede deformasyonlara sebep
olan Gypsonoma dealbana (Semasia) tasallutu görüldüğünde, sulamaların tekrarı
ve yeterliliği konusunda dikkatli davranmalıdır. Zira bu zararlının ilkbahar ve yaz başın-
daki generasyonunda sürgün içinde giren kurdunu, sadece düzenli sulamalar yaparak
ortadan kaldırmak mümkündür. Sulama ile büyük bir büyüme enerjisi kazanan sürgün,
içinde galeri açan kurdu öldürebilmektedir.

Sıcak bölgelerde zararları görülen Capnodis miliaris'e karşı da sulama yöntemi
ile son derece etkin sonuçlar alınabilir. Bunun için ergin yumurtlaması başladığında,
toprak rutubetini % BO'lerde tutacak sulamalar yapmak yeterlidir. Sulama sonucu bö-
ceğin yumurtadan yeni çıkmış kurtları, üzerindeki kılların ıslanması sonucu hareket
edemediğinden köke ulaşamayıp açlıkdan ölmektedir.

-37-



-Gövde içine girerek galeri açan zararlıların görüldüğü fidanlık ve ağaçlamalarda
azotlu gübre kullanımı en düşük seviyeye indirilmeli veya hiç kullanılmamalıdır. Zira
azotlu gübre odun dokusunu kof bir hale getirmekte, odun içine giren kurt galeri açar-
ken hiç bir zorlukla karşılaşmamaktadır.

-S. tabaniformis tasallutunun yoğun görüldüğü yerlerde bulunan fidanlıklarda
"dal kırma" diye isimlendirilen işlem kesinlikle bahar aylarında ve yaz başında yapılma-
malıdır.

-Üzerinde taşıdığı belirtilerden bir mantar tasallutuna uğradığı anlaşılan ve bu se-
beple erken dökülen yapraklar, derin sürümlerle toprağa karıştırılmalı, böylece buIaş-
ma azaltılmalıdır.

-Kavaklıklarda, pas mantarı gibi hayatının belli bir safhasını başka bir bitki üzerin-
de geçiren mantar tasallutları var ise, bu bitkilerin çevreden uzaklaştırılması için gere-
ken yapılmalıdır.

-Üzerlerinde taşıdığı izlerden ve görünüsünden, düzelmesi mümkün olmayacak
şekilde tasalluta uğradığı anlaşılan fertler kesilerek yakılmak suretiyle imha edilmeli-
dir.

-Kemirgen zararları görüldüğünde ağaç gövdelerine kabukta yakmalara sebep
olan mineral yağ gibi maddeler sürmemelidir. Bu konuda alınabilecek en pratik çare
tiksindirici kullanmaktır.

3. iLAÇLAMALAR

-Bir fidanlık veya ağaçlandırmada zararlı böcek görüldü diye hemen ilaç kullan 11-
mamalıdır. ilaç kullanmanın mahzurları vardır, parasal yükü vardır, faydalı böcekleri
daha çok yoketme durumu vardır. Böceğin yoğunluğu, tahrip edici seviyeye erişmiş ve-
ya erişmekte ise ilaçlama yapılmalıdır. Bir ölçü olmak üzere 2 yaşını aşmış kavak ağaç-
lamalarında, ağaçların %20 yaprak kaybına uğraması hiçbir mahzur oluşturmaz; Bö-
ceğin içinde bulunduğu devreyi belirleyip, o güne kadar oluşmuş yaprak kaybını dikka-
te alarak bu orana varılıp varılmıyacağını kestirerek ilaçlamaya karar verilmelidir. Bir
kavak ağacının haziran ayında tamamen yapraksız kalmasının yaratacağı artım kay-
bının % 10-15, Ağustos ayında tamamen yapraksız kalmasının yaratacağı artım kay-
bının % 30 olacağı bilindiğinden, o güne kadar %10 civarında yaprak tüketmiş ve kurt-
ları olgunlaşmış (bu durumda tükettiği yaprak oranı belki %11-12 olacaktır) bir zararlı-
ya karşı ilaç kullanmanın hiç bir anlamı yoktur. ilaç tatbikatında düşülen en büyük hata
ilaç kullanmaya karar vermede ortaya çıkmakta, belli bir zarar sınırına dayandı veya
dayanıyor diye değil, var olduğu için böceklere karşı ilaç kullanma hatasına düşülmek-
tedir.

-llaç kullanmaya karar verildiğinde ve su ile karıştırılarak hazırlanan bir ilaç kulla-
nılacak ise, elde olunacak mahlülün ilaç aktif madde %'si dikkate alınmalıdır. Zira
önemli olan, önerilen ilacın ticari ismi değil, onun içerdiği aktif maddedir. Bu aktif mad-
de su ile hazırlanan mahlülde önerilen yüzdenin altında veya üstünde olmamalıdır
(Bak Tablo 1).
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-lıaçlar birbiri ile rastgele karıştırılmamalıdır. Her ilaç birbiri ile karışmaz. Hangi ila-
cın hangi ilaçla karışacağına dair listeler vardır ve ilaç ambalajlarında karışabileceği
ilaçlar yazılıdır.

Tablo 1. Satın Alınan iıacın Aktif Madde Yüzdesine Göre, 100 Litre Suya Katılacak Iıaç
Miktarları

istenen Aktif Tıcarı Ambalajdaki Aktif Madde %'sl
Madde Konsant
rasyon u (cc/hı) %5 %10 %20 %25 %30 %40 %50 %60

30 600 300 150 120 100 75 60 5
40 800 400 200 160 135 100 80 70
50 1000 500 250 200 165 125 100 85
60 1200 600 300 240 200 150 120 100
70 1400 700 350 280 230 175 140 120
80 1600 800 400 320 265 200 160 135
90 1800 900 450 360 300 225 180 155

100 2000 1000 500 400 330 250 200 170
120 2400 1200 600 480 400 300 240 205
150 3000 1500 750 600 500 375 300 255
200 4000 2000 1000 800 660 500 400 340
250 5000 2500 1250 1000 825 625 500 425
300 6000 3000 1500 1200 1000 750 600 510

ÖRNEK: Aktif maddesi Dimethoat', %20 oranında ihtiva eden Rogor 20 EM kullanmakta isek
ve önerilen aktif madde konsantrasyonu 120 cc/hı ise, tabloya göre 100 litre suya
600 cc ilaç ilave etmek gerekecektir.

-llaçlar, zararlının en hassas devresinde, ilacın ulaşabileceği en iyi konumda oldu-
ğu zamanda kullanılır. Bu her yıl ve her yöreye göre değişen belli bir periyoddur. Fakat
bu periyod içinde yapılacağı günü ve hatta saati iyi belirlemelidir. Su ile karıştırılarak
hazırlanan ilaçları kapalı havalarda kullanarak 2 hatta 3 misli daha iyi netice almak
mümkün olmaktadır. Böyle bir ilaçlamayı öğle vakti yapmanın ne derece olumsuz so-
nuçlar vereceği gözden uzak tutulmamalıdır.

-ilaçlamaların tekrarı da ilaçlamaya karar verme gibi incelemeye dayandırılmalı-
dır. Tekrarları azaltmak için en etkin yol zamanında ilaçlamadır. Bir örnek olmak üzere
S. tabanlformls'e karşı ilaç kullanılacak ise en iyi zaman, ilk erginin görülmesinden 20
gün sonra ilk ilaçlamayı yapmaktır. Zira görülen erginlerden oluşacak kurdun yumurta-
dan çıkışı ve odun içine girişi 20 günlük bir zaman gerektirmektedir. 20 günden önce
ilaçlama yapılırsa, kısmi bir tesir sağlanır. Yumurtalardan henüz çıkmayanlar ilaçla-
madan etkilenmez ve ilaçlamanın daha fazla tekrarı gerekir. Tabii, bu böcek konu oldu-
ğunda ergin çıkış devresinin ve dolayısıyla yumurtlama devresinin uzunluğu sebebiyle
ilaçlamaların 15 gün ara ile birkaç defa tekrarı gerekir. Fakat ilk ilaçlama zamanının iyi
tesbiti, önceden boşu boşuna ilaçlama yapma durumunu ortadan kaldırır. Benzer bir
durum Cyrptorhynchus lapathl için de geçerlidir. Bu böceğin yazın konulan yumurta-

-39-



larından çıkan kurtlar hiç beslenmeksizin kış sonunu bekler. ilaçlama için en iyi zaman,
beslenmeye başlaması ile oduna girmeye başlaması arasında geçen devredir. Bu
devre iyi tesbit edilirse, tek ilaçlama bile yeterli olur. Zira ilaçlama sonrası yeni ergin Çı-
kışları ve dolayısiyle yumurtlama görülmemektedir.

4. YURDUMUZ KAVAK FiDANLIK VE AGAÇLANDIRMALARINDA HER
ZAMAN GÖRÜLEN ZARARlı BÖCEK, MANTAR VE KEMiRGENLER

4- 1. Zararlı Böcekler

4-1.1. Gövde ve dallara arız olan zararlı böcekler

Melanophlla plcta Pall

Bu böceğin erginleri Mayıs sonu- Ağustos arasında görülür. Çıkan erginler gövde-
lerin yerden 2-2.5 m yüksekliğe kadar olan kısmına, özellikle kök boğazı ve civarına yu-
murtlarlar. 10 gün kadar süren kuluçka devresinden sonra çıkan kurtların siyah başla-
rından sonraki ilk segmenti, vücudun diğer kısmına göre çok geniştir. (Resim.1) Bu
kurtlar süratle kabuğu deler, kabuk altı odununda yayvan bir yiyim yaptıktan sonra
odun içine girerek yukarı doğru giden, içi un gibi ince öğüntü dolu yollar açar ve kışı bu-
rada geçirirler. Böceğin gövdede bulunduğu yerde, kabuk renk değiştirir, bastırınca çö-

ker, ilkbahar gelince beslenmeye yeniden başlayan kurt, 15-20 gün süren bir krizalit
devresinden sonra ergin olur.

Bu böceğin tasallutuna uğrayan genç ağaçların büyük kısmı rüzgar tesiri ile kırılır.

M. plcta, kavak için son derece tehlikeli bir böcektir. Bu böcek, kendisine gere-
ken suyu yeterli olarak temin edememenln sonucu krız geçiren kavaklara arız
olur. Durum bu olduğundan, ağacın su kıtlığı çekmesını önleyıcı her Işlem, bu
böceğln tasallutunu önlemeye yönelık bır tedbirdir. Bu ilişki o derece barizdir ki,
kavakçılığı tekniğine uygun yürüten memleketlerde bu böcek önemini yitirmiş olup ka-
vakçılığa ilişkin broşürlerde bile yer almamaktadır. Memleketimizde ise maalesef hala
en tehlikeli böcek durumundadır.

Bir kavağın su kıtlığı çekmemesi için neler yapılmalıdır? Alınacak tedbirler çok
yönlüdür. Bunlara ilk bölümde yer verilmiştir. Ağacın su problemi ile karşılaşmaması
için dikkat edilecek hususlar maddeler halinde sıralanacak olursa, bir kavaklığı tesis
ederken şunlara dikkat edilmelidir:

-Kavaklık tesis yerindeki ekolojik şartlara uyumu belirlenmiş klonlara ait sağlıklı, iyi
gelişmiş fidan kullanılmalıdır.

-Dikim öncesi arazide tam saha toprak işlemesi yapılmalıdır (özellikle çayır karak-
terli arazilerde gerektiğince toprak hazırlığı yapılmaz ise havalanması az ve kompakt
olan toprakta fidan ın kök geliştirmesi zayıf olur).

-Taban suyu seviyesinin vejetasyon devresinde yüzeye 40-50 cm 'den daha fazla
yaklaştığı yerlerde, drenaj kanalları açarak bu seviye düşürülmelidir. Aksi takdirde su
suzluğa eşdeğer bir durum ortaya çıkacaktır.
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-Pulluk tabanı oluşmuş topraklarda dikim öncesi bu taban derin toprak işlemeleri
ile yırtılmalıdır.

-Dikim zamanında geç kalmamalıdır.

-Kökü kurumuş veya donmuş fidan dikilmemelidir.

-Budaması tam yapılmış fidan kullanılmalıdır.

-Dikim çukuru derinliği, fidanın boyu, altta hiç geçirgen olmayan veya çakıllı bir ta-
bakanın var olup-olmaması ve taban suyu seviyesine göre yeterli olmalıdır.

-Toprak ağırlaştıkça dikim çukuru genişliği arttırılmalıdır.

-Burgu ile dikim çukuru açıldığında, çukur çeperinde sert satıh oluşuyor ise, bu sa-
tıh birkaç yerden yırtıldıktan sonra dikim yapılmalıdır.

-Fidan dibine dikimden sonra toprak yığılmamalıdır.

Dikim öncesi ve dikimde bu tedbirler tam olarak yerine getirildiği halde aşağıda
özetlenen hataların yapılması veya beklenmeyen durumlarla karşılaşılması halinde
de kavaklığın M; plcta tasallutuna uğraması kaçınılmazdır:

-Sulamalar yetersiz yapılırsa (Bazı üreticiler sadece su vermekle sulama yaptığını
zannetmekte, suyun derinlik olarak kök yüzeyinin tamamına erişmediğinin farkında ol-
mamaktadır) .."

-Bünyesi ağır toprakta sık sık ve yetersiz miktarda su vererek sulama yapılırsa,

- Kirli ve atrksularla sulama yapılırsa,

-Taban suyu sevlyesi süratle düşerse (Bu durum genellikle sulu dere yataklarına
bitişik kavaklıklarda görülür. Dere yatağındaki su seviyesi fazla kullanım, yukarıda
bend inşaatı vs. sebebiyle süratle düşünce, kavaklığın altındaki taban suyu seviyesi de
süratle düşer. Böyle olduğunda, yaşlı kavakların bile M. picta tasallutuna uğradığı gö-
rülür.),

-Kökler zedelenirse (Bu durum özellikle bir kaç yıl hiç sürülmeyen kavaklarda gö-
rülür. Yüzeyde oluşmasına imkan verilen kökler sürümle mahvolur.),

-Kemirgenler kökleri tahrip ederse,

-Kavaklık toprağında geniş çatlaklar oluşmasına meydan verilirse,

-Gereğinden fazla azot gübresi kullanılırsa,

-Ağaç diplerinde ateş yakılarak, kemirgenlere mani olunmak gayesi ile mineral
yağ gibi maddeler sürülerek kabuklar tahrip edilirse,

-Herbisitler gelişigüzel kullanılırsa,

-Seller kökleri açığa çıkarırsa.

M. plcta tasallutu görüldüğünde unutulmaması gereken ilk şey şudur: Ağacın su
problemi Ile karşılaşmasına sebep olan unsurları en azından yeterli düzeyde or-
tadan kaldırılmadan sadece Ilaç kullanarak netice almak mümkün değildir. Bu
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sebeple, korunmak için gövdelere kireç sürmenin, eğer dikim öncesi, dikimde ve dikim
sonunda hatalar yapılmış ise hiçbir faydası; tekniğine tam olarak uyularak kavaklık te-
sis edilmesi halinde ise gereği yoktur.

Agrııus ater L.

Bu böceğin Haziran-Temmuzda çıkan erginleri, gövdelerin 3-4 m yüksekliğ e ka-
dar olan kısmına yumurtlar. Bu yumurtalardan 10 gün sonra kirli beyaz, sonuncu karın
halkası pense ağzı gibi 2 uçlu kurtlar çıkar. Bu kurtlar kabuk altındaki odun tabakasında
yılanvari görünümlü, içi öğüntü dolu yollar açarlar. (Resim 2) Kurtların olduğu gövde
kısmı renkdeğiştirir,-üzerine-bastırıncakabuk içeri çöker ve dışarıdan bakıldığında
öğüntülü, kırmızılı-kahverengi renkli akıntıların Çıktığı görülür. Kabuk altı odununda
beslenen kurtlar, kışın başlangıcında oduna 3-4 cm girer ve orada bir beşi k içinde kış-
lar. Baharın ortasında krizalit olur ve uzun bir zaman sonra erginler çıkar.

Bu böcek kesim çağına gelmiş ağaçları bile öldürecek derecede tehlikelidir. Mela-
nophlla picta için alınacak bütün tedbirler bu böcek için de alınmalıdır. Böyle olmakla
beraber Agrilus tasaııutuna uğramış bir kavaklık, Melanophila picta tasallutuna uğ-
ramış bir kavaklığa göre daha kötü durumda demektir. Zira M. picta ergini yumurtla-
mak için su problemi ile karşılaştığı için fizyolojik rahatsızlık çeken ağaca giderken,
Agrilus'unki adeta "koma"ya giren ağaca gider. Bu sebeple normal gelişimini yapmış
bir ağaçlamada aniden ve kesif budama yapma gibi bir hata işlenirse, ağır bünyeli top-
raklarda sık sık ve kesif sulama yapılırsa, kavaklık toprağında drenaj bozukluğu varsa,
taban suyu seviyesi çok ani düşüş yaparsa, toprakta tuz oranı çok yüksekse böceğin
tasallutu kaçınılmazdır.

Sciapteron tabaniformis Rott

Sadece fidan ve genç ağaçlara (1-5 yaşlı) arız olur. Böceğin arı ya çok benzeyen
erginleri gövdelerde budama yaraları başta olmak üzere, özellikle yaralar üzerine yu-
murtlar. Bunlardan 10-15 gün sonra çıkan kurt kabuk altına geçer, orada yiyi m yaptık-
tan sonra oduna girer. Kışı odunda açtığı galeri içinde geçiren kurt ilkbaharda yeniden
beslenmeye başlayarak olgunlaşır ve 20 günlük krizalit devresinden sonra ergin çıkar.

Bu zararlının en büyük özelliği şudur: Genç fidanlarda kurdun gövdeye girdiği yer-
de bir şişkinlik olur. (Resim. 3) Bu sebeple ağaçlama kurarken gövdesinde şişlik olan fi-
danlar kullanılmamalıdır.

Zararlıdan korunmak için alınacak ilk tedbir, ergin çıkışlarının olduğu devre içinde
budama yapmamak ve her ne sebeple olursa olsun fidanları yaralamamaya özen gös-
termektir.

ilaçlı mücadele ise şu şekilde yapılır:

Üzerinde bulunan şişkinlik ve giriş deliğinden içinde kurt olduğu anlaşılan fidan ve-
ya ağaçlardan birkaçı lşaretlenlr. Bunlar mayıs başından itibaren her gün kontrol edilir.
Bu zararlarının ergini çıkarken, krizalit zarının bir kısmı da çıkış deliğinden taşar ve dı-
şardan görülür. Bu zarın görülmesinden 20 gün sonra ilk, 15 gün ara ile 2., gerekiyorsa
15 gün sonra da 3. ilaçlama yapılır.
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Fidanlıklarda ergin çıkış gününü tam olarak tesbit için başka çalışmalar da yapıla-
bilir. Fidanlığın değişik yerlerinde bulunan birkaç tasallutlu gövdeye, kapalı tarafı da
kesilmiş plastik torbalar yukarıdan geçirilir, şişkin kısım ortalanacak şekilde 2 taraf
bağlanır. Çıkan ergin torba içinde kalır ve ergin çıkışı böylece belirlenir. Bundan başka
tasallutlu olduğu anlaşılan gövdelerden şişkin ve giriş deliği taşıyan kısımlar kesilerek
bir tel kafese alınır. Bu kafes açıkta bir yere konularak da ergin çıkışı tesbit edilebilir.
(Tablo 2'ye bakınız)

Cryptorhynchus lapathi L.

Son derece tehlikeli olan bu zararlının erginleri Haziran ortası-Ağustosta çıkar.
Bunlar gövdelerin çoğunlukla yerden 2 m yüksekliğe kadar kısmında, bilhassa dal bir-
leşim yerlerinin hemen altında, kabuk içinde açtıkları çukurlara yumurtlar. Ortalama
15-20 gün sonra bu yumurtalardan kurtlar çıkar (Resim. 4). Bu kurtlar hiç beslenmeksi-
zin kabuk dokusu içinde kışı geçirirler. Varlıkları ancak baharın başlangıcında, kurtla-
rın odun içine girmeye başlaması ile anlaşılır. Kurtlar önce enine ve bir testere kesiği iz-
lenimini veren bir yiyim yapar, sonra oduna girerler. Bu sırada dışarı testere talaşı gibi
öğüntüler çıkar. Odun içine girerek içi öğüntü dolu galeriler açan kurtlar, beslenmelerini
tamamladıktan sonra açtıkları galerilerin sonunda krizalit olurlar ve 15 gün sonra er-
ginler çıkar.

Bu böceğin tasallutuna uğrayan ağaçlar tamamen ölebilirler. Varlığı ancak zarar
yapmasından sonra ve mücadele için ilaç kullanmanın hemen hemen hiçbir işe yara-
mayacağı bir zamanda anlaşılır. Diğer taraftan üzerlerinde böceğin tasallutuna dair
belirtiler görülmeyen fidanlar ağaçlamalara intikal ettirilmekte ve zararlı böylece kolay-
ca yayılmaktadır. Bu sebeple, bu böcek kavaklıklar için son derece büyük tehlike oluş-
turur ve özel tedbirler alınmasını gerektirir.

Varlığının tesbiti halinde ilaçlama için en iyi zaman kurdun kışlamadan çıkıp bes-
lenmeye başlaması ile oduna girmeğe başlaması arasında geçen kısa devredir. Bu
devrenin kaçırılması halinde ilaçlamadan yeterli sonuç almak hemen hemen imkan-
sızdır. Böylece, zamanında yapılacak tek ilaçlama bile yettiği halde, ihtiyatlı davrana-
rak, şubat ortasından itibaren 15 gün ara ile en az 2, gerekiyorsa 3 ilaçlama yapmalıdır.
(Tablo.2'ye bakınız)

Gypsonoma dealbana Froel. (Semasia)

Fidanlıklarımızda çok raslanan önemli bir kavak zararlısıdır. Tırtıllar özellikle tepe
sürgünleri içinde galeri açarak tahribat yapar. Neticede tali sürgünlerden sağlam ka-
lanlar lider olmak için rekabete girince, fidanın hem şekli bozulur, hem de büyümesi
duraksama geçirir. (Resim. 5)

Bu zararlının hayat safhaları iklim şartlarından büyük oranda etkilenir. Bu sebeple
ergin uçuşlarının başlayışı, yaprak ve sürgünlerde beslenme süresi, kışlamadan çıkış
zamanı yıldan yıla ve bulunduğu yöreye göre büyük değişiklikler gösterir. Mücadele-
sinde başarılı olmak büyük ölçüde biyolojik devrelerinin başlangıç ve sonunu tam ola-
rak tesbitle mümkün olduğundan, önceden verilmiş tarihlere itibar etmeyip, arazide
bizzat gözlemler yaparak hayat seyrini takip etmek şarttır.
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Bölgemiz şartlarında (lzrnlt) bu zararlının kelebek olan erginleri genellikle Mayıs
sonundan itibaren çıkmaya başlar ve bu çıkış periyodu 1 ay kadar devam eder. Bunlar
çiftleştikten birkaç gün sonra yaprakların alt yüzüne yarım milimetre çapında, sama-
nımsı beyaz, üstü biraz konveks ve dışında saçak tarzında band olan yumurtalarını
tek-tek veya 2'Ii 3'IÜ gruplar halinde koyarlar.

Yumurtalardan yaklaşık 10 gün sonra kirli beyaz renkli tırtıllar çıkar. Bunlar yaprak
parankimasını bir damardan deler, (lzrnlt şartlarında) 8-10 gün süresince yaprak doku-
su içinde beslenirler. Sonra tercihan uç sürgünlerden birine taşınırlar. Bir sürgün içinde
tırtıl bulunduğu ancak 4-5gün sonra, giriş deliği yanında ipekimsi iplerden oluşmuş ve
içi esmer öğüntü, pislik dolu, aşağı doğru eğik tüpcükten anlaşılır.

Sürgün içinde galeri açarak 1 ay kadar beslenen ve olgunlaşan açık şarap kırmızı-
Si, kahverengi kafalı tırtıl toprağa iner. ipekimsi iplerden oluşmuş oval kokonlar örer ve
10-20 günlük krizalit devresinden sonra-izmit şartlarında-Ağuştos ortasında ilk ergin-
ler çıkmaya başlar.

Yazın çıkan bu erginlerden oluşan tırtıllar yaprakta beslenmelerine, yaprak dökü-
müne kadar devam ederler. Sonra, ewelki generasyonda olduğu gibi doğrudan sür-
günlere değil diapoz halinde kışlamak üzere gövdeye geçerler. Bunların %99'u gövde-
nin topraktan 1 m yüksekliğe kadar olan kısmının kabuk çatlak ve yarıklarında içi öğün-
tü karışık, ağımsı bir maddeden oluşmuş bir korunak altında kışı geçirirler. Yaprak sa-
pı, tomurcuk içinde veya toprakta kışlayan tırtıllara da rastlamak mümkündür.

Kışı geçiren tırtıllar tomurcukların açımından hemen önce yuvadan çıkar. Uç sür-
günlerin civarındaki yapraklar ile ancak 2 gün kadar beslendikten sonra, henüz ayırde-
dilir hale gelmiş olan sürgün içine girer. Burada iki ay kadar beslenir, krizalit olur ve Ma-
yıs sonunda gördüğümüz erginler çıkar.

Bu zararlıya karşı alınabilecek tedbirler şöyle özetlenebilir:

Kültürel önlemler: Zararlının tasallutu halinde kültürel önlemleri de dikkate al-
makta yarar vardır. Bu tür önlemler tehlikeyi tamamen uzaklaştırmamakla beraber, bö-
ceğin populasyonunu azaltmakta çok etkili olur. Bu sebeple kültürel önlemler mekanik
ve kimyasal mücadeleye paralelolarak yürütülmelidir. Fidan, sürgününün içine girmiş
bir tırtılın devamlı olarak açtığı bir galeriyi kapatarak onu yok etme çabası içinde iken
herşeyden önce onu kuwetli tutmakta yardımcı olunmalıdır. Tırtılın sürgün içine giriş-
lerinin anlaşılmasından itibaren sulama ve ot alma ile bunu sağlamaya çalışmalıdır.

Tırtılların sürgünleri terkettiğini anladığımızda ise (kışlamaya girecek tırtıl devresi
hariç) krlzalit devresinin sürdüğü 10-20 gün Icinde fidan sıralarını 2 kez çapala-
makta çok büyük fayda vardır (Bunun için tasallutlu sürgünlerden bir kısmı işaretle-
nerek, sık-sık kontroller yapılırsa, tırtılların sürgünleri terkettiği zamanın başlangıcı ko-
laylıkla ve doğru olarak tesbit edilebilir).

Mekanik savaş: Bunun icin tasallutlu sürgün, içinde tırtıl bulunan kısımlar kesile-
rek imha edililir. Yalnız bu tür çalışma baharda yapılmamalıdır. Zira kışlamadan çıkan
tırtılın sürgün tahribatı daha azdır. Sürgün kuwetlidir ve büyük olasılıkla fidan, tırtılın
girişinden oluşan galeri yarasını kapatır veya tırtılı galeri içinde ezerek öldürür.

-44-



Buna karşılık yaz başlangıcında oluşan tırtılların sürgündeki tahribatı daha büyük-
tür. Zira bu devrede içine tırtıl girmiş sürgünün büyüme enejisi kısıtlıdır ve galeri açıl-
masına direnci çok düşüktür. Dolayısıyla bu tür mücadele yerinde olur.

Kımyasal savaş: ilaçla mücadelede hedef yaprakda beslenmelde olan tırtıl-
lardır. Sürgün içindeki tırtıl, kışlayan tırtıl ve yumurtalarına karşı ilaç kullanımıyla neti-
ce almak pek zordur. Diğer taraftan yapraktan sürgüne geçerek, galeri açmak suretiyle
az veya çok zarara sebep olmasına imkan verdikten sonra mücadele yapmanın anlamı
yoktur.

Tırtıl, yapraklarda bir yıllık sürede 3 devrede bulunur. Baharda (Mayıs) çıkan tırtıl-
lar sürgüne gitmeden önce uç tomurcuğa yakın yapraklarda 8-10 gün beslenirler. Bun-
ların öğüntüleri yaprak damar köşelerinde ilk görülmeye başlandığında 2-3 gün bekle-
yip ilk, ergin çıkışları aynı zamana raslamadığı için 15 gün ara ile ikinci ve yoğun tasallut
halinde bir üçüncü ilaçlama yapılmalıdır.

iıaçlama için uygun bir başka devre yaz ortasında (Ağustos) erginlerin çıkışı ile
başlar ve yaprak dökümüne kadar devam eder. Bu uzun sürenin sonuna yaklaşılırken
yapılacak 1 ilaçlama ile çok iyi netice alınabilir. Ne var ki yapraklar dökülmeye başlamış
ise ilaçlama yapmanın hiçbir faydası yoktur. (Tablo 2'ye bakınız)

Saperda populnea L.

Kavak dallarına arız olan bu böceğin erginleri Nisan sonu - Haziran aylarında gö-
rülür. Dişi böcek bir yıllık sürgünlerde, açık ucu sürgünün ucuna doğru at nalı şeklinde
bir kemirme yapar ve diri oduna kadar bir kanal açarak yumurtalarını tek tek bırakır. YU-
murtadan çıkan kurt dal eksenini çevreleyen yarım halka şeklinde bir yol açar ve bunun
içinde kışı geçirir. ilkbahar gelince dalın özüne girer, düşey yönde bir başka yol açar ve
bu yolun sonunda bir kış daha geçirir. Kış sonunda geriye döner, krizalit olur, erginleşir
ve yumurta bırakılan yerin tam karşısından dışarı çıkar.

Bu böceğin tasallut ettiği dal kısmı fındık gibi şişer. (Resim 6)

Bu zararlı özellikle sulama yönünde bütün kültürel tedbirlerin tam olarak yerine ge-
tirilmesi halinde tasallutta bulunmadığı için tasallutunun yoğun olarak görüldüğü yer-
lerde kavaklık veya fidanlıkların iyi bakılması yeterli bir tedbir oluşturur.

Koşnlller (Kalkanlı Bitler)

Bunlar gövde ve dal odunu üzerine yerleşip özsuyu emerek zararlı olurlar. Bunla-
rın en önemli özelliği, kalkan adı verilen çeşitli renk ve şekildeki muhafaza altında yaşa-
malarıdır. Çok sayıda olmaları halinde (bu durumda binlercesi bir araya gelir) ağaç ve-
ya fidanları tamamen kurutabilirler.

Kavaklarda en fazla raslanan koşniHerden Chlonaspls salicls L.'nin kalkanları
oval ve grimsidir. Çok görülen bir başka koşnil ise Lepidosaphes ulml L.'dir. Bunun
kalkanları ise gri ve virgül şeklindedir. (Resim 7 ve 8)
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4- 1. 2. Köklere arız olan zararlı böcekler:

Melolontha melolontha L. (Mayıs Böceğl)

Bu zararlının toprak içinde yaşayan kurtları fidanların köklerini kemirir. Kökü Mayıs
böceği tasallutuna uğramış fidanların yaprakları önce tedricen sararmaya başlar ve
sonuçta fidan tamamen kurur.

Mayıs böceği erginleri yörenin iklim şartlarına bağlı olarak topraktan Nisan sonu-
Mayıs'ta çıkmaya başlarlar ve yaprak yiyerek beslenirler.

Bir dişi hayatı boyunca ortalama 70 adet yumurta bırakır. Fakat bu sayıya bir sefer-
de değil, 3 (nadiren 4) periyodda, 10-30 adetlik guruplar halinde, toprağın 10-15 cm'lik
derinliğine yumurtlayarak ulaşır. Yumurtlama haziran ayı ortalarına kadar sürer.

Yumurtlamak için gevşek, derin, humusca zengin ve örtülü toprakları (bahçe, ot-
lak, fidanlık) tercih ederler. Yumurtalar 4-5 hafta sonra açılır. Çıkan kurtlar ince köklere
arız olur. Soğuklar başlayınca toprağın derinliklerine inerler. Kış geçip havalar ısınınca
tekrar toprak yüzeyine doğru hareket ederler; kök bulup beslenirler. Bu beslenme ha-
vaların soğumaya başlamasına kadar sürer. Tekrar toprağın alt tabakalarına inip 2. kı-
Şıgeçirirler, baharda yukarı doğru çıkarlar, kök arayıp bulurlar ve yine beslenirler. Artık
iyice olgunlaşmışlardır. Sonbaharın başlarında yine aşağı inerler ve pupa olurlar. Ergin
hale dönüşürler. Fakat bir de ergin halde bir kış da toprakta geçirirler ve ancak Nisan
sonu-Mayısda, yani içinden Çıktığı yumurtanın konuluşundan itibaren tam 3 kış geçtik-
ten sonra, topraktan ergin halde çıkarlar. Bazı yerlerde bu 3 değil 4 yıl da sürebilir.

Bu zararlıya karşı alınacak tedbirler:

Kültürel tedbırler: Havaların soğuması ile toprağın alt tabakalarına inen kurtlar,
bahar gelince toprak yüzeyine yaklaşırlar. Toprağın üst tabakalarında bulunduğu dev-
re içinde derin sürümler yapılırsa, kurtlar açığa çıkar (kesekler içinde kalan kurtların
açığa çıkması için, diskaro gibi kesek parçalayıcı işlemler yapılmalıdır.) Bu kurtlar açık
hava şartlarına, özellikle güneş ışığına tahammül edemezler. Üstelik, karga başta
olmak üzere kuşların saldırısına uğrarlar. Bu işlemle belli bir alandaki kurtların %
80-90'lnl öldürmek mümkündür.

Diğer taraftan mayıs ayı sıcak geçti ise haziran başında, aksi takdirde haziranın 2.
yarısı içinde ot temizliği ve çapalama, hem yumurta konması hem de konulmuş yumur-
taların gelişmesini çok engeller.

Fidanlık içindeki ve civarındaki çayırlıkları sürme imkanı yok ise ilk ergin böcekle-
rin yapraklarda görülmesinden 10-15 gün sonra sahayı bolca sulamak, en iyisi göllen-
dirme tabir edilen şekilde su altında bırakmak çok yararlıdır. Zira bu devre, bazan 2-4
defa tekrarlanan yumurta koyma ve yumurtaların açılması ile larva çıkışlarını kapsa-
maktadır. Bu larvalar fazla rutubete dayanmadıklarından ölmektedirler.

Bir fidanlıkta mayıs böceğinin etkin tasallutu var ise önce bu tedbirler düşünülmeli
ve bu işlemler sadece zararından etkilenilen yerde değil, fidanlığın boş sahalarında da
yapılmalıdır.
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Kımyasal Mücadele: Yaprakla beslenen erginlerine karşı ilaç kullanarak oldukça
iyi netice almak mümkündür. Bunun için Dipterex % 5 toz veya Gusathion % 2.5 toz kul-
lanılabilir.

Topraktaki kurtlarına karşı ilaç kullanımı, bunlar toprak sathına yaklaştığında ve
kökleri arayıp bulmalarıyla etkin zarar yapmadan önce yapılmalıdır. Topraktaki kurtları
öldürmek için çeşitli usüller tatbik olunabilir. Aktif maddesi Trichloronate olan (mesela
Phytosol % 2.5) granül bir ilaç toprağa serpilip karıştırılır. Bu işlem büyük uçuş yılının
sonbaharında, ilk yağmurlardan sonra yapılırsa çok iyi sonuç verir.

Diğer taraftan ilaçlı su ile, tasallutlu fidan diplerini sulayarak mücadele etmek de
mümkündür. Tam sahada sulama son derece pahalı bir işlem olacağından, sadece
yaprak sararması görülen fidanların dip toprağı veya sadece sıralar ilaçlı su ile sulana-
bilir.

Capnodis miliaris Klug.

Bu böceğin Türkiye şartlarında Mayıs sonu-Ağustosda görülen erginleri yaprak ve
taze sürgünlerle beslenip, toprakta ve kuru yapraklar altında kışı geçirirler. Mayıs son-
larında yeniden beslenmeye başlar, çiftleşir ve ağacın hemen dibinde toprak üzerine
yumurtlarlar (çok az yumurta da kök boğazına konulur). Bu yumurtalardan 10-13 gün
sonra çıkan kurtlar süratle toprağa girer, kökü arayıp bulur, kemirerek geniş yollar
açarlar. Bunlar kış gelince kökteki beslenmesini keser, bahar gelince yeniden beslen-
meye başlarlar. Mayısta 20 günlük bir krizalit safhası geçirip ergin hale geçerler.

Bu böcek, özellikle aşırı kumlu topraklarda ve sulama ile toprak işlemelerinin ye-
tersiz yapıldığı kavaklık ve fidanlıklarda son derece büyük zararlara sebep olur. (Re-
sim 9)

Bu zararlıya karşı tasallut durumunda alınacak en etkili tedbir ilkbaharda ısının
20°C'lerde seyretmeye başladığı devre başlayınca (Türkiye şartlarında, zararlının bu-
lunduğu yerlerde genellikle Mayıs ayıdır) her 15 günde bir sulama yapmak ve toprak
rutubetinin %80'nin altına düşmemesini sağlamaktır. Bu durumda yumurtadan çıkan
kurtlar yürüyerek, kökleri bulamadığından ölmektedir. Sulama imkanının kısıtlı olduğu
zamanlar yapılan toprak işlemeleri ile de açığa çıkan yumurta ve kurtları süratle öldür-
mek mümkün olmaktadır.

Kimyasal mücadeleye karar verilirse bu sulama ve toprak işlemeleri ile paralel yü-
rütülmelidir. ilaç kullanımında hedef, yumurtadan çıkmış ve henüz kök aramakta olan
kurttur. Bu sebeple yumurtlama periyodu gelince tasallutunun olduğu yerlerdeki fidan
çevresindeki toprak kök boğazı dahil llaçlanrnalıdır.

Aegerla apiformis L.

Tıpkı bir arıya, dolayısıyla Sciapteron tabaniformis Rott'enkine benzeyen bu
böceğin ergini, yörenin ve yılın hava şartlarına bağlı olarak Nisan-Mayıstan itibaren
çıkmaya başlar. Bunlar ağaçların diplerine ve yüzeysel köklerin bulunduğu yerlere
2500'e varan sayıda yumurta bırakır. Bu yumurtalardan 15-40 gün sonra çıkan kurtlar
doğru gövdeye yönelir, kabuk altına girerler ve kök istikametinde ilerleyen galeriler
açarlar. Bu arada kurt olgunlaşmış 4-5 cm boya erişmiştir. Süt rengindedir. Kafası kır-
mızımtırak-kahverengidir, olgunlaşmamış bu kurt sonbahar gelince (2. yılın sonbaha-
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rında) yukarı doğru geri döner kabuğa yaklaşır, öğüntü artıklarından (bunlar lifidir) si-
yaha çalar renkli, şekil olarak kabuklu fıstığın kabuğu na benzer bir beşik örer ve onun
içinde kışı geçirir, ilkbahar gelince bu beşiğin içinde krizalit olur ve Nisan-Mayıstan iti-
baren erginler çıkmaya başlar. Bu duruma göre böcek iki yıllık bir generasyona sahip-
tir.

Bu böceğin zararı, toprak ne kadar geçirgen ise o derece azalmaktadır. Kurak top-
raklarda yeni doğmuş larvaların ölüm nisbeti çok yüksektir.

Böcek her yaştaki kavağa arız olur. Tasalluta uğrayan kökler tahrip olacağından
büyüme yavaşlar, artım azalır ve kriz başlar. Neticede başka zararlılar da ortaya çıkar.

Tasallutuna mani olmak için ağaç diplerinde bulunan yabani ot vs.yi temizlemek
şarttır. iıaçlı mücadele gereği ortaya çıktığında ise yumurtlama devresi başladığında
(yani erginler görüldüğünde) Nisan sonu-Mayıs'dan itibaren, yoğun tasallut olan yer-
lerde 2-3 defa ağaçların dibindeki toprak (kök boğazındaki kabuk llaçla temas etmeli-
dir) ilaçlanmalı ve yumurtadan çıkış ile kabuk altına giriş arasında kurt öldürülmelidir.

4- 3. 1. Yapraklara arız olan zararlı böcekler.

Lymantrla dlspar L. (Sünger örücüsü)

Bu böceğin bir kelebek olan ergini yaz ortasında (Temmuz) görülür. Bunlar, he-
men gövdelerin dipten 50 cm'ye kadar olan kısmı başta olmak üzere, alçak dallar ve
hatta çok yoğun tasallut halinde taşlar üzerinde yumurtlarlar. Bir dişi 700 kadar yumur-
ta bırakır. Yumurtalar 200-500 arasında değişen gruplar halinde olup yumurtlarken
bunları vücutlarının gerisindeki salgıladıkları süngerimsi bir madde ile örterler. Bu se-
beple, bakıldığında çok ince gözenekli bir sünger görünümü verirler. Bu yumurtalar
açılmak için kışın geçmesini bekler. Bahar gelip tomurcuklar patlamaya başladığında
bunlar da yumurtadan çıkarlar. Bu açılma periyodu 15 gün kadar sürer. Bu arada rüz-
gar ile etrafa dağılırlar. Büyüdükçe oburlaşan bu tırtıllar bir ağacı tamamen çıplak hale
getirilebilirler. Bu beslenme süresi 1.5-3 ay sürer. Olgun tırtıl bol kıllıdır. Boyu 6-7 cm
kadardır .. Bunlar tırtılın ipekimsi iplerle birleştirdiği yaprak ve küçük dallar arasında kri-
zalit olur, 2 hafta sonra ergin kelebek çıkar.

Bu böceğin en önemli özelliği polifag oluşudur. Kavaktan başka Elma, Fındık, Me-
şe, Ceviz, Armut, Şeftali, Akçaağaç, Kayın, Çınar ve Söğüt'e de arız olur. Otlara bile
arız olduğu görülmüştür.

Bir başka ve önemli özelliği son derece çok düşmanı (Parazit ve predatör) oluşu-
dur. Öyleki %95 parazitlendiği bile görülmüştür. Memleketimizde en önemli predatörü
Calasoma sycophanta L.' dir. Diğer taraftan açlığa son derece iyi dayanan genç lar-
vaları olumsuz hava şartlarından çok etkilenir ve telef olurlar.

Yoğun tasallut durumda, yaprakları yiyerek büyük ölçüdetükettikleri için ağaçlar
normal gelişimlerini yapamaz ve üstelik başka zararlıların tasallutuna uygun bir duru-
ma gelirler.

Bu böceğe karşı ilaçlamaya karar vermede son derece hassas davranmak gere-
kir. Bu kadar parazit ve predatörü olan bir böceğe karşı kullanılacak ilacın seçimi tatbik
şekli ve ilaçlamanın zamanı ve tekrarı son derece önemlidir ..Zira ilaçlama ile iyi netice
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alınmış gözükebilir. Halbuki ilaçtan tırtıllarından ziyade onun düşmanları daha çok et-
kilenmektedir. Bu sebeple ilaçlama, en acil durumda, böceğin tamamını ortadan kal-
dırmayı değil, populasyonu zararsız sınıra indirme amaçlanarak, ve bu sebeple ilaç
konsantrasyonunu mümkün olduğu kadar düşük tutarak yapılmalıdır.

Byctlscus betulae L. (Sigara Böceğl)

Bu zararlının erginleri kışı toprakta geçirir. iıkbaharda havalar ısınınca topraktan
çıkar ve 10-15 gün kadar yaprak ve tomurcuk yiyerek beslendikten sonra 5-7 adet yap-
rağı sigara gibi sarar ve sargının içine ortalama 4 adet yumurta bırakır. Sigara içindeki
bu yumurtalardan 10 gün sonra çıkan kurtlar, 20-25 gün beslenirler ve genellikle içinde
beslendikleri bu sigara şeklindeki sargı ile toprağa düşerler. Olgunlaşmış kurt yere dü-
şen sigaradan çıkar ve toprağa girer. Orada 10 günlük bir krizalit devresinden sonra er-
gin oluşur. Bu erginlerin tamamına yakın bir kısmı gelecek ilkbahara kadar toprakta ka-
lır.

Zararlının erginleri tarafından, sigara şeklinde sarılan yapraklar işlevini yapama-
dığından ve kurtlar yaprak yiyerek beslendiğinden, yoğun tasallut durumunda ağacın
hayatı tehlikeye girer ve mücadele yapmak gerekir.

iıaçla mücadelede de hedef erginlerdir. iıaç öyle zamanlama Ile kullanılmalı-
dır kı, erginler sigara yaparak yumurtlama Imkanı bulamamalıdır. Zira sigara için-
deki kurda ilacın ulaşması zordur ve üstelik ilaçlama ile, birbiri üzerine katlanarak çalı-
şamaz hale gelmiş yaprakları çalışır duruma getirmek de mümkün değildir. Bu sebeple
yapılacak iş, bilhassa bir ewelki yıl çok görülmüş ise ilk sigaralar görülür görülmez yap-
rakları ilaçlamak olmalıdır. Buna göre artık yeni sigara oluşumları görülmüyor ise ilaç
kullanmanın pratik olarak yararı yoktur. Erginlerin çıkışı aynı zamana raslamadığı için,
bu ilaçlama 15 gün ara ile 2-3 defa tekrarlanmalıdır.

Bu zararlıya karşı etkin şekilde mekanik mücadale yapmak da mümkündür. Bu
maksatla;

-Sigaralar düşmeden önce el ile toplanarak yakılmalıdır. Özellikle fidanlıklarda uy-
gulanabilir bir metoddur.

-Sigaraların toprağa düşmesinden itibaren sık sık toprak işlemesi ve sulama yapıl-
malıdır. Zira bu tür işlemler toprakta bulunan krizalit ve erginleri çok etkiler ve büyük
oranda kayıp vermelerine sebep olur. Özellikle yoğun tasallutu olduğunda kimyasal
mücadeleyle beraber bu tür mücadele muhakkak uygulanmalıdır.

Stllpna&la sallcls L.

Bu böceğin beyaz kelebek olan ergini Mayıs sonu-Haziranda görülür. Dişiler 150-
200 adet açık yeşil renkli yumurtayı sedefimsi bir örtü altına gizleyerek yaprak ve gövde
üzerine bırakırlar. Bu yumurtalardan 15 gün sonra çıkan ve önceleri siyah renkli olan
tırtıllar Temmuzda olgunlaşır, ipekimsi iplerle birleşmiş bir veya birkaç yapraktan oluş-
muş beşik içinde krizalit olurlar. Ağustosta bunlardan ergin kelebek çıkar. Bunların
koyduğu yumurtadan çıkan tırtıllar, sonbahar yağış ve soğuklarının başlaması üzerine
genellikle gövde üzerindeki kabuk çatlakları arasında saklanarak kışı geçirirler. Bahar
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gelip ilk sürgünler çıkmaya başlayınca yeniden yapraklara taşınıp beslenmeye başlar-
lar. 20-30 gün beslendikten sonra aynı şekilde krizalit olurlar ve ergin kelebekler çıkar.

Melasoma populi L.

Bu böceğin erginleri kışı toprakta ve ot vs arasında geçirirler. Bahar gelince yeni
sürgün ve taze yapraklar üzerine giderek beslenir ve yaprakların alt yüzüne yumurtlar-
lar. 7-15 gün sonra çıkan kurtlar önceleri siyah renkli olup yaprakların önce taze kısım-
larını yerken, büyüdüklerinde yedikleri yaprakların sadece damarları kalır. 20-25 gün-
lük bu beslenme devresinden sonra olgunlaşan kurt, yaprakların alt yüzünde krizalit
olur ve bir hafta sonra ergin çıkar. Hava şartlarına göre bu erginlerinden de yeni bir nesil
oluşur. En son nesilin erginleri, düşünceye kadar yapraklarda beslenir ve sonra kışlar-
lar.

Bir ağacın üzerinde bu böceğin hem ergin, hem yumurta hem kurtlarını aynı za-
manda görmek mümkündür. (Resim 10)

Nycteola asiatica Krul.

Bu kelebeğin dişileri, yumurtalarını Haziran sonu- Ağustos'ta kavakların tepe sür-
günlerdeki yaprakların üstüne, sedef parlaklığında topluluklar halinde koyar. Süt beya-
zı renkli bu yumurtalardan 2-3 gün sonra tırtıllar çıkar. Yl!Jmurtalardançıkan tırtıllar açık
sarı krem rengidir. Beslendikçe önce sarımtrak sonra açık yeşil, olgunlaşınca tama-
men yeşil olurlar ve vücut halkalarında çok ince tüyler vardır. Bu tırtıllar salgıladıkları
örümcek ağı gibi salgılarla 2-3 yaprağı birleştirip sararlar. 1-2 ay yaprakları yiyerek
beslenen bu tırtıllar havaların soğuk gitmesi halinde (Eylül-Ekim) beslendikleri yaprak
üzerinde koza örüp kışı o halde geçirirler. Havaların sıcak gitmesi halinde ise krizalit
olurlar ve 15 günlük bir devreden sonra erginler çıkar. Kışlayanların bir kısmı ise yazı
beklemeden baharda ergin olurlar ve yumurtlarlar. Havaların çok müsait gitmesi halin-
de 3, hatta 4 nesil bile verebilir. Bu sebeple aynı sürgün üzerinde bile bu zararlının çe-
şitli büyüklükte tırtıllarını görmek mümkündür.

Hyphantria cunea Durury (Amerikan Beyaz Kelebeği)

Yurdumuzda hızla yayılan bu zararlının ergini küçük, beyaz olabildiği gibi siyah
noktalı da olabilir. Dişiler elma yeşili renginde, beyaz tüylerle kaplı yüzlerce yumurtayı
grup halinde yaprakların alt yüzüne kovarlar. Bu yumurtalardan 7-10 gün sonra çıkan
solgun sarı renkli tırtıllar birkaç saat sonra ağ örmeye başlarlar. Önceleri toplu olarak
yaprakların sadece epidermisini yiyebilen tırtıllar ağdan ayrılıp tek tek beslenirler. OL-
gunlaşan tırtıl siyah başlı ve siyah ve beyaz kıllarla örtülüdür (Beyaz olanlar daha uzun
ve çok olduğu için ilk bakışta kıllar tamamen beyaz görünür). Sırtta siyah bir bant görü-
nümü vardır. Vücudunun yan tarafı sarıdır. •

30-35 gün çok oburca yaprak yiyerek beslendikten sonra pupa olan tırtıllar Tem-
muz ortasında erginleşir ve i. generasyon erginleri çıkar. Bu generasyonun olgunlaşan
tırtılları 25-30 günlük beslenme döneminden sonra kışı geçirmek için gizli-kuytu her
yere (Duvar çatlakları, kabuğun çatlakları vs.) gizlenerek pupa haline girer ve kışı ge-
çirdikten sonra başta söylediğimiz şekilde mayıs ayının ilk yarısında erginleri çıkar.
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Kavaklar için kitle üremesi yapması halinde son derece tehlikeli bir böcektir. Tırtıl-
ların henüz çıkmaya başladığı devre içinde ilaçlama yapılmalıdır. Zira gelişen tırtılların
i1acamükavemeti oldukça fazladır.

4- 2. Zararlı mantarlar

Herhangi bir yörede hastalıklara karşı alınabilecek en iyi tedbir, görülen ve görül-
mesi muhtemel hastalıklara en mukavim olduğu saptanmış klonların kullanılmasıdır.
Yaygın hastalıklara mukavim olmadıkları bilinen klonları kullanarak sonradan tedbir ve
mücadele için uğraşmak hem pahalıdır hem de netice almak garanti değildir. Zararlı
mantarlar konu olduğunda bu son derece geçerli bir husustur.

Mantar tasallutlarını gösteren önemli belirtiler vardır; Yapraklara arız olan mantar-
ların meydana getirdiği en önemli belirti yaprak renginin değişmesidir. Renk değişimin-
de kahverengiye dönüş ve daha sonra siyahlaşma ciddi bir tasallutun işaretidir. Yanlız,
kahverengiye dönüşmenin abiotik sebeplerden kaynaklanıp-kaynaklanmadığını iyi
etüd etmek gerekir. Ayrıca topraktaki bazı mineral madde noksanlıkları da yapraklarda
değişimlere sebep olabilir. Bundan başka bazı bakteri ve virüsler de yaprakların rengi-
ni değiştirebilir. Yapraklar üzerinde diğer bir belirti bükülme ve azalmadır. Fakat buna
köke arız olan mantarlar ve bazı virüs hastalıkları da neden olabilir. Diğer taraftan pas-
lanma da yapraklardaki mantar hastalıklarının bir diğer belirtisidir.

Ağacın dal ve gövdelerine arız olan mantarlar kabukların çatlayıp dökülmelerine
sebep olabilirler. Bunlar için en önemli belirti dal ve gövdelerde meydana getirdikleri
şişkinlik ve kabarıklıklardır. Bu oluşum bazen bir bakışta kesin teşhise imkan verecek
şekilde bir yapı ve özelliğe sahip olabilir.

Köklere arız olan mantarlar ise sebep oldukları deformasyonlarla varlıklarını his-
settirdikleri gibi kökün zarar görmesi sonucu, dal, gövde ve yapraklarda ortaya çıkan
olumsuz değişimlerle de varlıklarını hissettirirler.

4- 2. 1. Yaprak zararlısı mantarlar:

Melampsora allii-populina Kleb.

Kavak yapraklarında pas hastalığı ismi verilen arazın sebebidir. Bilhassa 1-214
Melez Kavaklarda çok yaygın ve ciddi zararlara sebep olur. Hastalık başlangıçta yap-
rakların alt yüzeyinde parlak sarı portakal renginde noktacıklar halinde kendisini göste-
rir. Daha sonra 1-1.5 mm çapa varan bu noktacıklar kahverengi bir renk alır. Yaz orta-
sında görülen bu hastalık sonucunda erken yaprak dökümüyle, zayıf düşen fidanlara
diğer zararlıların tasallutu kolaylaşır, artım kayıpları ortaya çıkar ve don zararları artar.

Özellikle fidanlarda çok yaygın görülen bu mantarların tasallutundan korunmak
için, fidanlık çevresinde konukçu olabilecek, ağaç, ağaççık ve otsu bitkilerin uzaklaştı-
rılması, ayrıca tasalluta uğramış yaprakların derin sürümle toprağa karıştırılması iyi
netice verir.

Marssonina brunnea (Elı' et Ev.) P. Magn

Çeşitli kavak klonlarına arız olan, değişik türleri bulunan Marssonina'lar da ülke-
mizde 1-214 klonunda çok yaygın görülen bir mantardır. Hastalık yapraklar üzerinde
görülen 2-8 mm çaplı küçük kahverengi lekelerle tanınır. Bu lekeler yaprak sapı, ince
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dal ve sürgünlerde de görülür. Küçük lekeler büyüyüp birleşerek büyük lekeler halini
alır. Genellikle nisan ayından itibaren ortaya çıkarlar. Erken yaprak dökümüne sebep
olması ile artım kaybına ve tepelerde kurumalara neden olur. Fidanlıklara odunlaşma-
yı geciktirdiğinden Dothlchlza gibi kabuk parazit mantarlarının tasallutunu arttırır.

Hastalığın kontrolü için tesis ve bakım tedbirleri ihmal edilmemeli yere dökülen ta-
sallutlu yapraklar derin sürümle toprağa kırıştırılmalıdır.

4- 2. 2. Gövde zararlısı mantarlar

Dothlchlza populea Sacc. et Briard.

Ülkemizde genellikle melez kavak klonlarının dal ve gövdelerinde görülen, fidanı
veya ağacı ölüme götüren tehlikeli bir mantardır. Özellikle dalların gövdeye birleştiği
yerlerde, kabuk üzerinde, muhtelif büyüklükte kestane rengi beneklerle kendisini gös-
terir. (Resim 11) Kabuğun altı siyah ve sıhhatli dokudan daha nemlidir. Benekler daha
sonra kabarır ve krateri andıran siyah oluşumlar halini alır. Bu hal genellikle Mart-Ni-
san aylarında görülür. Mantarın en faal dönemi Ekim-Mart ayları arasındaki dönemdir.
Fidanlara budama yaraları ve dökülen yaprak izlerinden tasallut eder.

Bu mantardan korunmak için tüm kültürel tedbirlerin yerine getirilmesi yanında bu-
dama zamanı ve tedbirler üzerinde dikkatle durmak, fidan sökümünden dikimine kadar
yapılacak taşıma, stoklama ve dikim işlerinde çok dikkatli davranmak gereklidir.

Koruyucu mücadele olarak, fidan elde etmek için kullanılacak çeliklerin %2'lik ci-
valı preparatlarla muamele edilmesi önerilmektedir.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.

Mantar genellikle elverişsiz şartlarda zayıf düşmüş melez ve karakavak fidan ve
ağaçlarına tasallut eder. Tasallut kavak fidanı ve ağaçlarının gövdelerinde, kabukta
sonradan siyaha dönüşen kahverengi ufak nokta halinde kabarcıklarla ortaya çıkar.
Daha ileri safhada, önceleri çok küçük ve sarımsı, sonraları 3-4 cm boya ulaşan ve can-
lı Kırmızıya dönüşen helozoni, kıvrımlı kordonlar belirir. (Resim 12) Mantarın tasallutu
kış aylarında meydana gelir ve hastalık Ağustos-Eylül sonuna kadar devam eder. El-
verişsiz şartların devamı halinde fidan ve ağaçları kısa zamanda ölüme götürebilir.

Bu mantardan korunmak için fidanlık ve ağaçlama sahalarının seçiminde çok dik-
katli davranmalı ve kültürel tedbirler eksiksiz ve zamanında yerine getirilmelidir.

Kimyasal mücadele tedbirleri doğrudan tesirli olmamakta ise de tasallutun başlan-
gıcında bazan iyi neticeler alınmaktadır. Bunun için ilk kabartıların ortaya çıkışında,
gövdelerin %1'lik Bordo bulamacı ile 2 veya 3 defa ilaçlanması faydalı olmaktadır. An-
cak hastalık fazla ilerlemiş ise kimyasal mücadele gereksiz olup bu takdirde hastalıklı
gövdelerin derhal sahadan çıkartılıp yakılmasından başka yapılacak başka bir şey
yoktur.

4- 3. Kemlrgenler

Fareler ve tavşanlar kavak diplerini kemirerek zararlı olurlar. Özellikle Microtus ar-
valis (Tarla Faresi). Mictorus agretis (Toprak Faresi), Arvicola terrestris (Büyük oyucu
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Tablo: 2 BAZI KAVAK ZARARlıLARıNA KARŞI iLAÇLı MÜCADELE

i
01c..:ı
i

Katılacak ilaç 100 litre suya
ÖrnekilaçZarar1ının adı aktif maddesi katılacak aktif Ilaçlama şekli ve zamanı

madde (gr, cc)

Triadimeton 125 Bay1elon 5WP Yaprak ilaçlaması - Pasıarın görülmeye başlamasıyla ilk, 20 gün sonra ikinci ilaç-
Melampsora Sp. ---... - .......................................... ...............................•........ ............... -_ ....................... ....Iil.".'a.J~..tıcı_~ __~i~_~_I~~_~_~~u.~L. __________________________________________________________________________
(Pas mantarı) Maneb 120 DHhane Pasıarın görülmeye başlamasıyla ilk, 15 gün ara ile 2. ve 3. ilaçlama

Mancozeb

Marssonina Maneb Nemispor Yaprak ilaçlaması - Sürgün ucundaki yapraklar tam açılınca ilk, 20 gün ara ie 2-3
brunnea Mancozeb 450 Midinipi ilaçlama (Koruyucu ilaçlama - 1 ha alan için 800 IHre mahlül)

Yaprakta beslenen FenHrolhion 100 FolHhioo
Larvaların ilk dönemlerinde taç topluluğu ilaçlanmalı, gerekirse 15-20 gün ara ilezararlılar Deltarnetrin 1.5 Decis

Alphametrin 3 Fastac tekrar1anmalıdır.

C.lapathi Chlorpyr~os-methyl 200 Reldan Gövde ilaçlaması - Baharın başlangıcında tomurcuklar patlamaya başladığında
(Fidanlıkta ve Alphametrin 5 Fastac ilk, 15 gün ara ile ikinci, K~irmeden hemen önce (Bu ilaçlama ile ancak böcek
ağaçlandırmada) Trichlorfon 200 Dipterex populasyonu azanılabilir. mücadele ilkbahar başlangıcında yapılarıdır.)

Denametrin 2.5 Decis
Fenthion 150 Lebaycide

C.lapathi Alphametrin 7 Fastac
(Fidanlıkta Deltarnetrln 3.5 Decis Fidanların sökümünden önce
sökümden önce)
S. taban~ormis Chlorpyr~os - methyl 100 Reldan Gövde ilaçlaması - ilk erginlerin görülmesinden 20 gün sonra ilk, 20 gün ara ileFenHrolhion 120 Folithion

Deltametrin 1.5 Decis ikinci, gerekiyorsa 3. ilaçlama

G. dealbana Fenitrolhion 60 Folithion Yaprakta beslenen Iarvalarına karşıDeltarnetrin 1 Decis
Gövde ve dal üzerindeki Fenlhion 75 Lebaycide (Yaz başlangıcında) Tasallutlar ilk görüldüğünde, tercihan fırça ile, sadece !asai-
koşniller lutlu yerlere tatbiki

Kök zararlıları Chlorpyr~os Dursban 4 Bir dekar alana 1200 gr akt~ madde gelecek dozda kullanılmalı ve sürümle 15-20
cm derinliğe kadar toprağa karıştırılmalıdır.

Not: Bu tabloda, Ilaçlardan, zehir tesiri, etkı süresı, biyolojik denge, maliyet gibi faktörler dikkate alınarak
en uygun görülenleri verilmiştir



Fare), Clethrionomys glareolus (Kırmızı Fare) gibi farelere ve tavşanlara karşı müca-
dele etmek gerekebilir.

Farelere karşı mücadelede şu hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Mücadele tam sahada yapılmalıdır.

b) Mücadele için, açlık ve hastalık sebebiyle çok azaldıkları ilkbahar ayları (müm-
kün olmadığı hallerde sonbahar) tercih edilmeli, yazın mücadele yapılmamalıdır.

Mücadele şu şekilde yapılabilir:

Mekanik Mücadele: Araziyi devamlı işleyerek yuvalarını bozmak suretiyle rahat-
sız etmekle ve su baskını altında tutarak ölmelerini sağlamakla yapılır.

Kimyasal Mücadele:

-Fareleri öldürmeyi amaçlayan mücadele:

a) Zehlrll yemler hazırlanarak, işleyen fare deliklerine bırakılır. Zor bir tatbikattır.

b) Farelerin bulunduğu vejetasyon örtüsü zehirli ilaçlarla ilaçlarur. Bunun için aktif
maddesi Toxafen olan bir ilaç 1 hektarlık alanda 500 litre suya 2.5 kg katılarak kullanıla-
bilir. Farelerin birkaç saat sonra ölmeye başladıkları görülür. Ama, sahaya giren bütün
hayvanları (Keçi, koyun, tavuk, tavşan vs.) öldürme tehlikesi vardır. Bu sebeple sonba-
har aylarında tatbik edilen bu mücadele yöntemini ancak mecbur kalındığında uygula-
mak gerekir.

-Tiksindirici kullanmak suretiyle kemirgenleri uzaklaştırmayı amaçlayan mücade-
le: Tavşan zararları olduğunda tatbik olunacak usul bu olmalıdır. Farelere karşı da kul-
lanılabilir. Tiksindirici olarak aktif maddesi Thiram olan bir fungicid kullanılabilir. Bunun
için 10 litre suya 1 kg kadar bu maddeyi içeren fungicid katılarak hazırlanan mahlül ke-
mirme yüksekliğine kadar gövdelere fırça ile sürülür. Gerektiğinde biraz katı olsun diye
un vs. gibi maddeler katılarak bu mahlülü katılaştırmak mümkündür.

Hazırlanan bu mahlül, en az 1.5 ay etkisini sürdürür. Kar vs. ile hemen yıkanmaz.
Bu bakımdan kemirgenlere karşı tiksindirici olarak kullanmada tercih olunmalıdır.
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Resim 10. Melasoma populi L.'nin yumurta, kurt ve ergini



Resim 11. Dothichiza populea Sacc. et Briard
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ÖZETÇE
Kavak yetiştiriciliğinde kök kütükleri toprak işlemede problemler yaratmaktadır.

Oysa daha önceki ağaçlandırmadan kalan bu odun ürünü artıkları yenilebilir mantar
kültürü için substrata teşkil edebilir.

ızmit'te yenilebilir mantar türlerinden Pleurotus ostreatus ve Pleurotus florida kul-
lanılarak kök kütükleri ile bir deneme tesis edildi. Bu türlerin gelişmeleri incelendi.

Bu çalışmada Pleurotus türleriyle aşılı olan kök kütükleri ile aşılı olmayanlar ara-
sında çürüme yönünden önemli bir fark gözlenmedi. Ancak türler arasında mantar veri-
mi yönünden taze ağırlık olarak fark gözlendi. Pleurotus florida, Pleurotus ostrea-
tus'dan daha fazla ürün verdi.

ABSTRACT
Root stumps create problems for soil cultivation in poplar piantations. However the

wood residuses from previous rotation of plantation may constitute a substratum for
the cultivation of edible mushrooms.

In ızmit, on an area with root stumps an experiment was established using Pleuro-
tus ostreatus and Pleurotus florida which are edible mushroom where the develop-
mental trends of Pleurotus spp. were investigated.

In this study, no significant difference was abserved in respect of the rate of deteri-
eration between the stumps inoculated with pleurotus spp. and the others without pleu-
rotus spp. On the other hand, a significant difference was observed between fresh we-
ights of Pleurotus ostreatus and Pleurotus florida. Pleurotus florida has yielded more
quantity of edible mushrooms compared to Pleurotus ostreatus

-59-



1. olalş

Doğal kaynaklarımızdan olan ormantar. hızla artan nüfus karşısında, odun ham-
maddesine olan talebi karşılayamaz duruma gelmiştir. Oluşan odun hammaddesi arz
açığının 2020'Ierde 8 milyon m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir (D.P.T., 1979, s.397).
Bu açığı kapatmadan "Kavak yetiştiriciliği" büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde
1963'te kavak odunu üretimi, 200.000 m3/yll (Ormancılık Ana Planı, 1987, s.57) iken
günümüzde yaklaşık 3 milyon m3/yll olduğu ve kavak kültürü yapılan alanların da
120.000 ha kadar olduğu tahmin edilmektedir (Birler, 1991, s.4).

Ülkemizde önemli bir odun üretim sektörü haline gelmiş bulunan kavak yetiştiricili-
ği, kendine has birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. idare müddedi sonun-
da kesilen kavakların arazide kalan kök kütüklerinin ortadan kaldırılması önemli bir
problem yaratmaktadır.

Yapılan uygulamalar, kavağın köklü olarak devrilmesinin güç ve tahripkar olduğu-
nu ve ekonomik olmadığını ortaya koymuştur. Kavak ağacını kesmek ve köklemek ve-
ya kök kütüğünü yerinde yongalamanın daha uygun olacağı, ancak bunun da pahalı
bir metod olduğu, kök kütüklerinin hemen çürümemesi ve bol miktarda sürgün vermesi
nedenleri ile büyük sorun yarattığı bir gerçektir (Tolay ve ark., 1983, s.1 09-11 O).

Bu konuda güçlü traktörlerin kuyruk miline monte edilebilen burgu ile sökme veya
parçalama ve paletli traktör riperi ile sökme metodları pahalı ekipmanlar gerekmekte-
dir. Bilhassa akarsu boylarında (Galeri Kavaklığı) ve arazi kenarı gibi yerlerdeki kavak
ağaçlamaları için pratik değildir.

Öbür tarafta artan nüfusla beraber ortaya çıkan "Beslenme Problemi", sınırlı olan
doğal kaynaklardan azami derecede fayda temini için, çevre kirliliği yaratmadan ileri
teknolojiler geliştirmeyi zorunlu kılmıştır.
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Bu çalışma ile kavak yetiştlrlclllğlnde problem teşkil eden, bir çeşit üretim artığı
olan kök kütüklerini yenilebilir mantar türleri ile çürütmek suretiyle ortadan kaldırırken,
bir besin maddesi kaynağı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

1.1. Literatür Özeti

1.1.1. Kavak cinsi (Populus) hakkında genel bilgiler

Angiospermae'lerin Salicales takımının Salicaceae familyasına bağlı olan, kavak-
lar, bir cinsli iki evcikli olup anemogamdırlar (Kayacık, 1963, s.25-38).

Populus cinsi 150 tür ile temsil edilebilmekte ve beş seksiyona ayrılmaktadır. Bun-
ların içinde ülkemizde doğal yayılış yapan kavak taksonları aşağıda gösterilmiştir
(FAO, 1958, s.11-75, Anon., 1981 s.5-13, Sarıbaş, 1989, s.3).

a) Turanga seksiyonu: Ülkemizde Populus euphratica Oliv. (Fırat kavağı) ile temsil
edilmektedir.

b) Leuce seksiyonu: iki alt seksiyonu vardır.

- Trepidae (Titre k kavaklar: Populus tremula L.

- Albidae (Akkavaklar): Populus alba L.

P.alba X P. tremula'nın bir melezi Populus canescens L. (Boz Kavaklar) bu seksi-
yona aittir.

c) Aigeiros seksiyonu: iki alt seksiyona ayrılmaktadır (Yaıtırık, 1973, s.169-170):

- Americanae Bugala (Kuzey Amerika Karakavakları)

- Euroasiaticae Bugala (Avrupa-Asya Karakavakları): Ülkemizde doğal ve kültivar
Karakavak taksonları olarak Populus nigra L. Subsp. nigra, Populus nigra L. Subsp.ca-
udina (Ten.) Bugala ve Populus usbekistanica Kom. Subsp. usbekistanica cv. Afgani-
ca bulunmaktadır.

d) Tacamahaca seksiyonu: Kuzey Amerika ve Asya'da doğalolarak bulunur.

e) Leucoides seksiyonu: Ekonomik olarak önemli değildir. Uzakdoğu ve Kuzey
Amerika'da bulunur.

Karakavak: Aigeiros seksiyonuna dahil olan saf türlerin hepsine birden verilen ge-
nel isimdir.

Melez Kavak: Ülkemizde kavakçılık pratiğinde Kuzey Amerika karakavakları ile
Avrupa-Asya karakavaklarının çaprazlamaları ile meydana gelen Euramerican hibrit-
leri için kullanılır. 1950 yılında, bu melez kavakların tümü "Populus x euramericana
(Dode) Guinier" olarak isimlendirilmiştir. Bu melezierden iyi form ve gelişme gösteren
bir fert de "1-214" klon numarası ile tescil edilmiştir (FAO, 1958, s.51).

Enstitümüzün önderliğinde Türkiye'de modern kavakçılık uygulamaları ile en uy-
gun Euramerican melez kavak klonu olarak "1-214"tesbit edilmiş, daha sonraki araştır-
malarla "77/51" nolu P.deltoides klonu ile "45/51" nolu Euramerican klonunun da uygu-
lamaya intikali uygun görülmüştür (Tunçtaner, 1988, s.11).
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Kavak fidanları ile belirli özelliklerde kavak odunu üretmek gayesi ile kurulan ağaç-
lamalara "Kavak ağaçlaması" veya halk deyimi ile "kavaklık" denilmektedir. Kavaklar
dikim yeri ve şekillerine göre de iki bölüme ayrılır. Bunlardan tarla sırtları ile yol, kanal
ve dere kenarında bir veya iki sıraları olarak tesis edilenlere galeri, sıra veya bordür ka-
vaklıkları, geniş alanlarda kurulanlara ise tam alan kavaklıkları denilmektedir (Anon.,
1981, s.25-26).

Daha önce kavaklık veya meyvelik olan arazilerde eski kök artıklarının temizlen-
mesinden sonra yeni kavaklığın kurulması en iyi yoldur. Kökler tamamen bertaraf edi-
lemiyorsa, yeni fidanların eski köklerin yanına dikilmesi ve eski köklerden çıkacak sür-
günlerin yaşatılmaması gerekir (Anon., 1981, s.36).

Yurdumuzun birçok yöresinde kavak yetiştiricileri kesimden sonra toprakta kalan
kökleri sürgün vermeyecek şekilde zararsız hale getirmek ve çürümelerini kolaylaştır-
mak için birçok metod uygulamaktadır. Toprak seviyesinden kesme ve köklerin toprak-
la kapatılması, kesimden sonra kambiumun balta ile tahribi, kesim yüzeyine yanmış
motoryağı emdirilmesi, kök kütüğünün yakılması, üzerine tuz veya sönmemiş kireç dö-
külmesi vb. uygulanan metodlardan bazılarıdır (Tolay ve ark., 1983, s.11O).

Yapılan bir araştırmaya göre, ağaçların motorlu testere (veya normal testere) ile
toprak yüzeyine oldukça yakın kesildikten sonra 2, 4-D'li kimyasal maddeyi içeren her-
bisid kütüklere sürülmeli, arazi dip kazan pullukları ile veya normal pulluklarla çapraz
olarak sürülmeli ve kütük sıraları arasına dikimler normal tekniğine uygun olarak yapıl-
malıdır. ilk yıl öldürülerek sürgün vermesi önlenen kütüklerin üçüncü yıldan sonra çü-
rüdüğü ve dağılacak hale geldiği tesbit edilmiştir (Tolay ve ark., 1983, s.112).

Modern kavakçılık tekniğine uygun şekilde tesis edilen kavaklıklarda ağaçların alt
kısımları 4-5 yıl bol miktarda güneş ıŞığı alabildiğinden uygun tarımsal bitkilerle ara
kültür yapılarak ikinci bir gelir sağlamak mümkündür. Kavaklıklar altında su ve çapa is-
teyen, bölgelere göre patates, pancar, bostan, pamuk gibi çeşitli bitkiler yetiştirilebilir
(Tolay, 1988, s.36).

Tarım topraklarında odunsu bitki üretiminin yurdumuzdaki en yaygın olanı kavak
yetiştiriciliğidir. Kavak sıraları arasında tarımsal ve yem bitkileri üretimi çiftçilerimizin
ötedenberi uyguladığı ve halen de uygulanmakta olan bir arazi kullanma yöntemidir.
Bu uygulama ile hem kavaklıktan bir yan gelir sağlanmakta hem de daha çok sulama,
gübreleme, çapalama gibi işlemlerle kavakların daha da hızlı büyümesi sağlanmakta-
dır (Alanay, 1986, s.43).

1.1.2. Mantarlar (Fungi) hakkında genel bilgiler

Mantarlar, klorifil'den yoksun oluşları nedeniyle gereksinim duydukları karbonhid-
ratları çevrelerinden sağlamak zorunda olan, yani karbon açısından heterotrof; kök,
gövde ve yaprak gibi farklılaşmış bir yapıya sahip olmayan, yani tallofit; hücrelerinde
çeper ve çekirdek bulunan bitkilerdir. Sporlarla çoğalırlar. Bünyeleri hüf (hypha) deni-
len ipliksi, narin az veya çok dallanmış, tüp şeklinde liflerden yapılmıştır. Çoğunlukla
serbest olan bu hüfler bazen de keçe şeklinde birbirlerine bağlanmışlardır. Buna misel-
yum (Mycelium) adı verilir (Boyce, 1961, s.11-20, Alexopoulus, 1962, s.4-9).
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Mantarların sınıflandırılması hususunda üzerinde anlaşılmış kesin bir sistematik
yoktur (Alexopoulus, 1962, s.31, Pacioni, 1985, s.41, Selik, 1986, s.23).

Alexopoulus'a göre mantarların sınıflandırılması:

A-Myxomycotina: Myxomycetes gibi gerçek yapışkan küfler bu bölüme dahildir.

B-Eumycotina: Gövdesel faz serbest bir plasmodium değildir. Bunlar da kendi ara-
larında dört sınıfa ayrılır.

1. Phycomycetes: Miselyum genellikle bölmesiz ve ilkel mantarlardır.

2. Ascomycetes: Mayalar, yeşil ve siyah küflerin bazıları,

Mildiyö'ler, Morel'ler, Tratıl'lar en iyi bilinen örneklerdir.

3. Deuteromycetes: Yalnız konidia formları bilinen, eşeyli üreme formları bilinme-
yen, bazıları saprofit, çoğu bitki ve hayvanlar için parazit olan mantarlardır.

4. Basidiomycetes: En gelişmiş sınıfı teşkil ederler. Yenilebilir mantarlar (Mushro-
oms), yenilmeyen mantarlar (Toadstools), raf şeklindeki mantarlar (Shelf fungi), isler
(Smuts) ve paslar (Rusts) gibi mantarlar bu sınıfa dahildir.

Mantarlar, canlı organizmalar üzerinde parazit veya ölü organik maddeler üzerin-
de saprofıt olarak gelişebilir veya yüksek bitkilerin kökleriyle mikoriza (Mycorrhiza) olu-
şuturabilirler. Parazit mantarların miselyumu konukçu bitkinin (host) hücreleri arasın-
da yayılarak emici hüfleri ile (Haustoria) beslenir. Konukçunun bir kısmında veya tama-
mında hastalığa sebebiyet verirse patojen (Pathogen) adını alır. Bir parazit her zaman
hastalık yapmayabilir. Saprofit mantar üzerine yerleştiği ve geliştiği materyalin (subs-
tratum) hücrelerinde difüzyon vasıtasıyla besinini elde eder, faydalandığı organik
maddenin dağılmasına sebep olur. Gelişen ve dallanan miselyum daha sonra ölür ve
öteki mikroorganizmalar tarafından dağıtılır (Boyce, 1961, s.11-20, Alexopoulus,
1962, s.4-13).

Mikorizal ortak yaşamda, mantar ağaçların kök uçlarındaki emici tüylerin etrafını
bir kın gibi sararak, topraktan besin maddelerinin absorbe edinmesinde ağaca büyük
bir fayda bahşeder. Bu bilhassa fakir topraklarda önem kazanır. Mantar ise ağaçtan su
ve karbonhidrat temin eder (Pacioni, 1985, s.1O).

Bakteri ve mantarlar tarafından bozulmamış ve tasalluta uğramamış hiçbir orga-
nik madde yoktur. Tabiatta organik maddelerden oluşan herşey mikroorganizma faali-
yetleri ile bozularak tekrar tabiata döner. Bunu mantarlar -özellikle saprofit mantarlar-
miselyumu ile başarırlar. "Mineralleştirme" olarak bilinen bu faaliyetleri ile besin ele-
mentleri, belli yeşil bitkiler için yeniden alınabilir şekle getirilmektedir (Pacioni, 1985,
s.14-30).

Odun tahripçisi mantarlar, odunun hücre zarını oluşturan maddelerle beslenirler.
Mantar önce lignin, daha sonra selüloz ve hemiselülozları tercih ettiği gibi (Beyaz çü-
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rüklük, Korrozyon çürüklüğü), sadece selülozu ve onun pentozan bileşenlerini dekom-
poze ederek lignini bırakabilir (Esmer çürüklük, Kırmızı çürüklük, Destrüksiyon çürük-
lüğü).

Beyaz çürüklükte odun önce gri, daha sonra beyaz bir renk alır, odun strüktür ve
hacmini uzun süre koruru ve uzun parçalar halinde koparılabilir. Odunda önceden
mevcut veya sonradan oluşan çatlaklar içerisinde mantar miselinin biriktiği koyu renkli
düzensiz sınır çizgileri denilen çizgiler görülebilir.

Esmer çürüklükte lignin bırakıldığı için odunun rengi esmerleşir, odunda enine ve
boyuna çatlaklar meydana gelir ve mantarın miselleri ile dolar. Odun küçük prizma ve-
ya kübik şekillerde kopabilir, bu parçalar parmaklar arasında kolayca ezilerek toz hali-
ne getirilebilir. Odunda bir çökme ve hacim küçülmesi meydana gelir.

Çürüklüklerin oluşumu mantar ve ağaç türlerine göre muhtelif şekillerde ortaya Çı-
kabilir (Boyce, 1961, 5.344-346, Selik, 1988,5.38-39).

Mantarların bazıları bitki ve hayvanlarda hastalık sebebi olurken, birçoğu alkol
destilasyonu, ekmek, bira ve şarap üretiminden; vitamin, antibiotik, eczacılık ürünleri
ile beslenme maddelerinin ticari üretimine kadar birçok alanda kullanılmaktadır (Paci-
oni, 1985, 5.30).

Agaricus, Pleurotus, Volvaria, Lentinus gibi şapkalı mantar türleri sebze gibi yetiş-
tirilerek besin maddesi olarak değerlendirilmektedir (Günay ve ark., 1984, 5.24).

Artık materyeller üzerinde yetiştirilebilen Pleurotus türlerinin kültürü ile çalışmalar
20. yy. başlarında (Falek, 1917, 1919; Passecker 1959; Luthard, 1969; Vesseyve
Toth, 1970) başlamıştır. Pleurotus'un kitle üretimi, esası sap olan substratum üzerinde
Bano ve Srivastava (1962), Schael et alL.(1966) ve Herzig et alL.(1968) tarafından ba-
şarılmıştır.

Endüstriyelolarak substratum ve şapka (fruit body) tesisleri Junkova (1971), Sta-
nek ve Rysava (1971), Heltay et alL.(1971), Zadrazil ve Schneidereit (1972) ve Kalbe-
rer ve Vogel (1974) tarafından geliştirilmiştir (Chang-Hayes, 1989,5.522-523).

italya'da Pleurotus ostreatus üretimde, substratum olarak kavak takozları kullanıl-
mış ve iki çeşit aşılama (inoculation) tekniği üzerinde çalışılmıştır (Pirazi ve ark., 1978,
5.9-15).

Pleurotus türleri ile ilgili sistematik üretim teknikleri ve büyüme parametreleri ile il-
gili birçok çalışmalar yapılmıştır (Stamets-Chilton, 1983, 5.179-195, Uluer, 1988, 5.57-
63).

Bu çalışmada kullanılan Pleurotus türlerinin kimyasal bileşimleri Tablo: 1'de gös-
terilmiştir. (Ağaoğlu ve ark. 1989, S. 65).

1.1.3. Kavak ağaçlamaları ile mantar üretim ilişkisi

Yukarıdaki literatür bilgilerine göre kavak ağaçlama sahalarındaki kök kütüklerlnln
Pleurotus türleri ile çürütülürken, kavak kültürü ile birlikte yenilebilir mantar üretiminin
de mümkün olabileceği anlaşılmıştır.
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Tablo: 1 - P.ostreatus ve P.florlda'nın bazı kımyasal bileşenleri
Table: 1 - Some chemlcal composlUons values of P.ostreatus and P.florlda

Türler: Pleurotus florida Pleurotus ostreatus
Bileşimler Ortalama St. sapma Ortalama St. sapma

Karbonhidrat(*) 46.89 5.33 46.81 5.25
Ham Selüloz(%) 10.01 1.774 10.613 1.836
Kül(%) 8.12 0.841 8.259 0.962
Protein (Nx6, 25%
toplam katı madde) 32.38 4.80 31.44 5.20
Ham yağ(%) 2.54 0.362 2.72 0.459
Toplam katı madde 5.70 0.080 5.69 0.057
Titre edilebilir asit
(% sitrik asit gibi) 0.149 0.012 0.149 0.009
Toplam katı madde(%) 6.274 1.156 5.614 1.054
Rutubet(%) 9.708 1.177 94.387 1.053
Mineral madde(mg/kg)
Potasyum (K) 1172 237.6 1034 196.1
Sodyum (Na) 18.87 5.48 17.16 5.10
Kalsiyum(Ca) 150.78 25.21 157.94 29.21
Demir(Fe) 41.45 8.32 33.38 10.08
Bakır(Cu) 3.997 0.978 3.034 0.849
Çinko(Zn) 17.944 4.128 14.892 3.754
Fosfor(P) 663.3 116.5 611.5 136.7
Manganez(Mn) 1.689 0.864 1.184 0.470
Magnezyum (Mg) 12.823 3.151 10.91 3.762

(*) Fark/ardan tıesepterımıştır. Bütün değer/er gramdır. 100 gr. kuru ağırlık esas a/mmıştır. (Replikas-
yon : 6)

2. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada, 1976 yılında izmit Fidanlığında Populus euramericana "1-214" kı0-
nu ile 6mx6m aralık-mesafede tesis edilip; 1987 yılında kesilmiş bir kavak ağaçlama
sahasında toprakta kalan kök kütükleri kullanılmıştır (Harita 1). Kök kütükleri ile ilgili
değerler Tablo 2 ve Tablo 3'de gösterilmiştir.

Deneme sahasındaki meteorolojik değerler en yakın Bahçecik (lzrnit) meteoroloji
istasyonundan alınmış ve Thornwaite yöntemine göre hazırlanmış ayrıca su bilançosu
da verilmiştir (Ek 1, Ek 2). 1987, 1988, 1989 ve 1990 yıllarına ait izmit Meteoroloji
istasyonundan alınan ortalama sıcaklık ve nem miktarlan Ek 3'de verilmiştir. Toprak
türü killi balçık, pH 7.5-8.0, kireç muhtevası (CaC03) % 3.0-5.0'dır.
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Tablo: 2 - Kök kütüklerinin boyutları (*)
Table: 2 - Olmenslon of root stumps (*)

R-I R-II R-IIJ R-IV

Çap 30 28 21 22 23 22 31 21 25 24 24 28
Boy 12 18 18 12 22 16 14 16 10 14 16 8

Çap 32 32 22 30 34 27 33 25 36 29 28 30
Boy 11 13 14 13 18 18 15 16 12 14 14 12

Çap 36 34 31 30 35 33 34 34 28 28 31 27
Boy 13 16 15 10 11 18 14 18 14 16 17 11

Çap 34 34 33 28 32 32 24 30 30 33 30 28
Boy 14 14 17 12 14 16 14 18 12 18 17 11

Çap 35 32 30 35 33 29 34 35 28 32 33 30
Boy 11 15 10 11 13 13 16 12 12 10 14 11

Çap 34 34 27 35 31 33 34 34 34 30 35 34
Boy 10 8 10 10 11 5 12 10 12 12 13 12

(*) Ölçüler cm cinsindendir. Tablodaki veriliş sırası, deneme desenindeki gibidir.

Tablo: 3 -Kök kütüklerinin hacmı (dm3)

R-I R-II R-IJI R-IV

c 'E 8.5 11.1 6.2 6.4 5.0 6.1 10.6 5.5 4.9 6.3 7.2 4.9
.- o
.§ ~ 8.9 10.5 5.3 9.2 7.3 10.3 12.8 7.9 12.2 9.3 8.6 8.5
(ll
32 1:J 13.2 14.5 11.3 11.3 10.6 15.4 12.0 16.3 8.6 9.9 12.8 6.3~1i)
1::J i;:) 12.7 12.7 14.5 7.4 11.3 12.9 6.3 12.7 8.5 15.4 12.0 6.8~~
~ ~ 10.6 12.1 7.1 10.6 11.1 8.6 14.5 11.6 7.4 8.0 12.0 7.810 c.
~ oi- 9.1 7.3 5.7 9.6 8.3 4.8 10.9 9.1 10.9 8.5 12.5 10.9

Toplam 63.0 68.2 50.1 54.5 53.6 58.1 67.1 63.1 52.5 57.4 65.1 45.2

Tablodaki tertip deneme desenındekı gibidir.
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SAHASI

o ,%5 2S0 ,7S Sl6m.
i

Harita 1 • Deneme alanının bulunduğu yer
Map 1 • Location plan

Bloklar: R·I R·IJ R-III R·IV

işlemler: 3 2 2 3 3 2 2 3

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Kütükler o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o: o o

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

Şekıl: 1 Deneme desenı
Flgure : 1 Experimental desing

Deneme deseni: Tesadüf blokları esasına göre oluşturulmuştur (Şekil 1).

Yineleme adedi: 4 blok

Kök kütüğü sayısı: Her işlem için 6 adet

Aralık-mesafe: 6mx6m

işlemler: Deneme sahasında uygulanan işlemler şöyledir:

1. Pleurotus ostreatus ile inokülasyon
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2. Pleurotus florida ile inokülosyan

3. Herhangi bir inokülasyon yok. Diğer mantar ve mikroorganizmaların
çürütülmesine terkedilmiş.

Uygulama esasları: 1 Haziran 1987'de kesilen kavakların kök kütükleri dıştan
özodununa doğru 5 cm derinlik, 2 cm çapında matkapla açılan deliklere "tohumluk
misel" -4 delik için 50 gr olmak üzere- doldurulduktan (inokülasyon) sonra kök
kütüğünün toprak üstünde kalan kısımları plastik örtü ile kapatılıp sıkıca bağlanmıştır.

Bu işlemler 30 Haziran 1987'de bitirilmiştir. Kök kütüklerindeki aşılama delikleri
Şekil 2'de gösterilmiştir.

Kuluçka devresinden (inkübasyon) sonra 30 Temmuz 1987 günü plastik örtüler
kaldırılmıştır. Her kök kütüğü üstünde sisleme yapacak şekilde bir sistem kurulmuş ve
sulamaya devam edilmiştir. Ancak 30 Eylül 1987'den sonra sisleme çalıştırılamamış
ve bundan sonraki yaz aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) kök kütüklerinin üstü,
saha içinde bulunan otlarla örtülerek malçlama yapılmıştır.

AŞıLAMA DELiKLERi

USTEN GÖRUNÜS YANDAN GÖRUNÜS

Şekil : 2 Kök kütüğünde aşılama deliklerı
Figure : 2 Inoculating pits on root-stump

Ölçme ve gözlemler:

Yukarıda belirtilen üç işleme göre köklerin sürgün verip vermeme şeklindeki
fizyolojik fonksiyonları ile çürüklüğün makroskobik özellikleri gözlenmiştir. 1 ve 2 no.lu
işlemlerden sonra elde edilen yenilebilir mantar (Pleurotus spp.) miktarları tartılarak
tesbit edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Kök Sürgünlerı:

1987 yılının Haziran ayında kesilmiş olan kavak kök kütüklerinde 1 ve 2 nolu
işlemlere tabi tutulanların hiçbiri sürgün vermemiştir. Herhangi bir inokülasyona tabi
olmayan diğer mantarların ve mikroorganizmaların çürümesine terkedilen (3 nolu
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işlem) kütüklerden ise ancak 2 adedinde sürgün tesbit edilmiş ve bunlar kesilerek te-
mizlenmiştir. 1988 ve 1989 yıllarında ise hiçbir kök kütüğünde sürgün meydana gelme-
miştir.

3.2 Kök kütüklerinde meydana gelen mantarlar:

Mantar aşılanan kök kütüklerinden elde edilen Pleurotus ostreotus (Jacg.ex Fr.)
Kummer (Resim 1), Pleurotus sp.florida (Resim 2) ürünlerinin taze ağırlıkları Tablo 4'te
verilmiş ve diyagram halinde (Şekil 3) gösterilmiştir.

P.flor ida

Şekil : 3 Yıllık mantar verimi
FIgure : 3 Annuel mushroom yield

- - -
Yenilebilir mantar türleri (Pleurotus sp.) ile aşılanmamış kök kütüklerinde tesbit

edilen mantarlar: Stereum hirsutum (Wild) Fr., Stereum purpureum (Pers.) Fr., Polypo-
rus hirsutus (WULF.ex Fr.) Pilat ve Schizophyllum commune Fr.'dir.

Yenilebilir mantar türleri (Pleurotus sp.) ile aşılanmış kütüklerde, 1989 ve 1990'da
yukarıda isimleri belirtilen diğer mantar türlerine de rastlanmıştır.
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Tablo 4: 1987-1988-1989-1990 yıllarına ait mantar verim miktarları (g)
Tabla 4 : Mushroom yields in gram for years 1987-1988-1989-1990.

Kütük Pleurotus ostreatus Kütük Pleurotus florlda

hacmı 1987 1988 1989 1990 Toplam hacmı 1987 1988 1989 1990 Toplam

7.3 80 257 337 5.7 242 1640 340 1152 3374
12.1 7.1 15 493 750 16 1274
12.7 184 184 14.5 2714 1661 4375

~ 14.5 11.3 867 2994 231 40929co 10.5 209 595 804 5.3 108 220 1650 95 2073~
11.1 314 598 912 6.2 205 963 970 2138

TOPLAM 2237 17326

8.3 747 502 1249 4.8 21 2146 1318 590 4075
11.1 632 760 1392 8.6 204 2015 1350 780 4349
11.3 250 254 504 12.9 300 602 831 312 2045

~
9 10.6 15.4 709 145 203 1057
co 7.3 277 865 1142 10.3 2558 1681 660 4899- 5.0 6.1 525 315 840

TOPLAM 4287 17265

10.9 276 556 832 9.1 45 478 331 854
14.5 905 130 1035 11.6 2164 1032 649 3845

~ 6.3 88 35 238 80 441 12.7 298 255 1283 1905 3741
9 12.0 16.3 120 360 2881 3057 6418
co

12.8 7.9 320 3461 1958 1040 6779-
10.6 5.5 42 1015 1057

TOPLAM 2308 22694

8.5 27 366 393 12.5 255 4611 1620 210 6696
8.0 13 92 729 834 12.0 1855 2400 1828 6083

9 5.4 504 352 856 12.0 3379 4740 605 8724
co 9.9 35 35 12.8 293 1008 300 1601
~ 9.3 8.6 84 3125 1120 1315 5644

6.3 770 384 691 1845 7.2 92 235 1718 809 2854

TOPLAM 3963 31602

246.3 208 5853 5963 771 12795 236.4 2644 34850 35321 16072 88887

-70-



3.3. Çürüklük tesbıtı:
Kök kütüklerinin diri ve öz odunlarında beyaz çürüklük (korozyon çürüklüğü) mey-

dana gelmiştir. Aralık 1989'da kök kütüklerinin tamamı kolayca dağııabilir hale gelmiş-
tir. Kök kütükleri esmer çürüklük (destruksiyon çürüklüğü)'den daha az etkilenmişler-
dir. 15 Ocak 1990'da deneme sahasındaki kök kütüğünün durum Resim 3'te görülmek-
tedir.

Pleurotus türleri ile aşılanmış veya aşılanmamış kök kütüklerinin çürümelerinde
zaman açısından önemli bir fark meydana gelmemiştir. 1990 ilkbaharında sahanın
pullukla sürülmesine engel hiçbir kök kütüğü kalmamıştır.

Tablo 5: Aylara göre mantar verim miktarları
Table 5: Mushroom yield relating of months

AYLAR 1987 1988 1989 1990 TOPLAM 1.987 1988 1989 1990 TOPLAM
OCAK
ŞUBAT
MART
NIsAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS

EYLÜL 40
EKiM 101
KASIM 67
ARALIK

7148 7148

51 51 6575
2349

6575
2349
501501

1467
2683

889
2316
2120
638

720
2396
5820
2187
2341

1216
1428

1419
22242
11189

3270
24480
7070

4689
47938
196871703

208 5853 5963 771 12795 2644 34850 35321 16072 88887

3.4. Kök kütüklerinın mantar verımı:

Araştırma sahasında kök kütüklerinden 29 Eylül 1987'de alınmaya başlanan man-
tar verimi 26 Ekim 1990'a kadar devam etmiştir. Toprak seviyesinden yukarıda kalan
kök kütüklerinden elde edilen yenilebilir mantarların taze ağırlıkları Tablo 4'de verilmiş-
tir. Ürünün ayiara göre dağılımı Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 4'te 4 yılın ve 6 kütüğün
toplamı olan miktarlar 6'ya bölünerek, P. ostreatus ve P. florida'nın kütük başına 4 yıl
boyunca ortalam verimleri hesaplanmıştır. (Tablo: 6).

Tablo 6: Ortalama mantar verimi
Table 6: Average yield of mushroom

Tür 1
Parseller

2 3 4 Ortalama

P. ostreatus
P. florida

0.373
2.888

0.715
2.877

0.385
3.782

0.661
5.267

0.533
3.704
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Tablo 6'daki değerlere rastlantı parselleri deneme desenine göre varyans analizi
uygulanarak, P. ostreatus ile P. florida arasında verim yönünden anlamlı bir fark olup
olmadığı kontrol edilmiştir. Varyans analizi tablosu aşağıdadır.

Tablo 7: Varyans analızı
Tabla 7: Analysa of varlanca

Varyasyon kaynağı S.O. K.T. K.O. F

Mantarlar
Residual
Genel

1
6
7

20.104
3.895

23.999

20.104
0.649

30.97**

Tabloda görüleceği üzere mantarlar arasında -burada P.florida ile P. ostreatus
arasında- 0.01 güven düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.

TARTIŞMA VE ÖNERiLER

Araştırma sahasında 6mx6m aralık mesafedeki kök kütüklerinin aralıklarına yeni-
den dikim yapılmamış, kök kütüklerinin çürümesi ve ürün açıkta meydana gelmiştir.
Böylesi bir sahada çapraz sürüm ile yeniden kavaklık tesisinde dikimin Şekil 4'de gös
terildiği gibi sıralar arasına yapılarak tek taraflı sürüme açık bir teknik uygulanabilir.

im. Kök kütüğü
•• • ..ı.

c: O .::: O .-. O"v ....
3m. 3m. '1

yeni dikim
E
ıo

() (': O o O ::: O o O

Şekıl : 4 Kavak ağaçlama sahasında yeniden tesis edilen sıralar arası dikim
FIgura: 4 Replantlng poplars between root stumps In a poplar clear cut area

Bu şekilde tam alan kavak ağaçlandırmalarında sıralar arasında kök kütüklerin
den yenilebilir mantar ürünü alınırken, ağaçların alt kısımlarında uygun tarımsal bitki-
lerle ara kültür de yapılabilir.

Tam alan kavak ağaçlandırmalarında özellikle dikim sonrası bakım çalışmalarına
engelolduğu için sökülmesi zorunlu olan kök kütükleri, sıra ve galeri kavaklıklarında
engel teşkil etmediğinden yenilebilir mantar üretimine daha elverişli olacaktır.
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Kavak kültüründe ürün artığı olan kök kütükleri yenilebilir bir ürüne dönüştürülür-
ken, toprağın mikroorganizma faaliyetleri artarak ekosistem içinde "Mineralleştirme"
hızlanacaktır. Kök kütüklerinin sürgün verme yeteneğini köreitme ve kök kütüklerini çü-
rütmek için kullanılan kimyasal maddelerin toprağı bozacağı ve çevre kirliliği yarataca-
ğı aşikardır.

Kök kütüklerinin sürgün vermesini önlemek için yoğun konsantrasyonlarda kulla-
nılması önerilen (Tolay ve ark., 1983, s.112) 2, 4-D (Dichlorophenoxyacetic acid) gibi
ilaçlar birer hormondur. Hormonların tesir tarzı, düşük konsantrasyonlarda bitkilerin
artımını kamçılarken fazla miktarda verilirse düzensiz ve anormal bir artıma sebep ola-
cak şekildedir. Bundan dolayı yabani otların veya bunların münferit organlarının bir kıs-
mı bükülmeler, çıkıntılar, genişlemeler, epidermis çatlamaları ve hava kökleri meyda-
na getirmek gibi bozukluklar göstermektedir. Bu da besin maddelerinin israf edilerek
bitkinin mahvolmasına sebep olur (Acatay, 1965, s.27-38).

Kök kütüklerine aşıladığımız Pleurotus türleri daha sonra sıralar arasına diktiğimiz
kavak ağaçlarına zarar verebilir mi?

Pleurotus türlerinin sağlıklı ağaçlara zarar vermediği, saprofit olduğu, ancak iklim
değişiklikleri, hava kirliliği ve yangın gibi nedenlerle zarar görmüş ağaçlara hastalık ya-
pabileceği bildirilmektedir (Chang-Hayes, 1989, s.499).

Netice olarak kavak ağaçlandırmalarında kesim sonrası kalan kök kütüklerinin ye-
nilebilir mantar üretiminde kullanılabileceği, özellikle Marmara Bölgesi için Pleurotus
sp.florida'nın daha verimli olduğu anlaşılmıştır. Türkiye genelinde bu tekniğin uygulan-
ması ile kavak yetiştiriciliğinde bir ek gelir sağlanmış olacaktır.
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Ölçme yılları: 1929-1980

Ek: 1. Thorntwaite yöntemine göre Bahçecik (izmit) Su bılançosu
Appendix 1 : Water balance for Bahçecik (izmit)

Denizden yükseklik: 76 m Enlem derecesi: 40° 46' N Boylam derecesi: 29° 54' E

i--.ı--.ı
i

A V LAR

iKLiM FAKTÖRLERi i ii iii iV V Vi VII VIII iX X XI XII Vıllık

Ortalama sıcaklık (oC) 6.0 7.0 8.6 13.0 17.4 21.3 23.2 23.1 20.0 15.9 12.9 8.9 148.8

Sıcaklık indisi 1.32 1.66 2.27 4.25 6.61 8.97 10.21 10.15 8.16 5.76 4.05 2.39 65.80

Düzeltilmemiş PE1) (mm) 14.9 18.0 24.0 45.0 70.0 94.0 109.0 108.0 87.0 62.0 44.0 25.0 -

Düzeltilmiş PE (mm) 12.52 14.94 24.72 49.95 86.80 117.5 138.48 127.44 90.48 59.52 36.52 20.66 779.53

Yağış ortalaması 87.1 72.8 68.0 50.0 45.0 48.0 36.5 35.1 60.1 70.8 70.8 107.0 751.2

Depo değişimi (mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.80 -58.20 0.00 0.00 0.00 11.28 34.28 54.44 -
Depolama (birikmiş su) (mm) 100.000100.000100.000100.000 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 45.56 100.0 -
Gerçek evapotransp. (mm) 12.52 14.94 24.72 49.95 86.80 106.2 36.50 35.10 60.10 59.52 36.52 20.66 543.53

Su noksanı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 101.98 92.34 30.38 0.00 0.00 0.00 236.00

Su fazlası 74.58 57.86 43.28 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.90 207.67

Yüzeysel akış 45.27 51.57 47.43 23.74 11.87 5.94 2.97 1.49 0.75 0.38 0.33 15.95 207.67

Memlilik oranı 5.96 3.87 1.75 0.01 -0.48 -0.59 -0.74 - - - - - -
1) PE - Potansiyel evapotranspirasyon



Ek : 2 Bahçecik (izmit) iklim diyagramı
Appendix : 2 Climatic diagram for Bahçecık (ızmit)
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Ek: 3 1987, 1988, 1989, 1990 yıllarına alt ort. sıcaklık ve nisbi nem
Appendlx 3: Average temperature and relative humldity relating to the years of 1987,

1988,1989,1990

Yıllar: 1987 1988 1989 1990
Ort. Nisbi Ort. Nisbi Ort Nisbi Ort. Nisbi

AYLAR oC nem% . oC nem% oC nem% oC nem%
Ocak 6.1 73.9 7.5 77 4.2 79.7 4.4 78.2
Şubat 7.8 70.5 7.1 72.8 6.8 72.6 6.7 75.8
Mart 4.8 72.2 9.6 67.8 10.4 74.1 9.6 69.4
Nisan 11.0 67.8 12.0 73.3 16.7 59.4 13.9 72.4
Mayıs 16.7 67.9 16.8 72.1 17.2 69.3 16 75.0
Hazirn 21.6 64 22.9 68.2 21.4 70.5 21.4 67.7
Temmuz 24.1 68.8 25.0 70.5 22.9 74.9 23.5 73.9
Ağustos 22.1 71.1 24.1 68.9 24.1 73 23.2 71.4
Eylül 20.7 66.9 20.1 71.8 20.3 71.9 18.8 73.5
Ekim 14.4 78.8 14.4 83.9 14.7 78.1 15.7 78.9
Kasım 12.2 74.7 7.9 83.1 9.9 79.9 14.2 74.8
Aralık 7.4 81.4 7.3 83.4 7.2 82 9.5 76.2

Bu tablodakI değerler izmit Meteorolojiistasyonundan slınmıştır.

-79-



(Foto: Kazım Uluer)
Resim
Figure

1 Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer
1 Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer

(Foto: Kazım Uluer)
Resim : 2 Pleurotus sp. florida
Figure : 2 Pleurotus sp. florida



(Foto: Kazım Uluer)
Resim
FIgure

3 Çürümüş kök kütüğü
3 Delerlorated root stump of poplar


