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ÖNSÖZ 

 

Türkiye bitki ve hayvan varlığı açısından dünyada üç farklı kıta 

özelliği gösteren nadir ülkelerden biridir. Avrupa Kıtası‟nda 12 000 adet 

bitki türü yetiĢtiği bilinirken Türkiye‟de bu sayı 10 000 adet civarındadır. 

Bu zengin bitki çeĢitliliğinin yaklaĢık üçte biri endemiktir. Bu kadar çok 

bitki varlığının bulunduğu bu coğrafyada yapılacak fidan üretim ve 

ağaçlandırma çalıĢmalarında iĢin zor olduğunu, çok sayıda türde çalıĢmak 

zorunda olduğumuzu görürürüz. 

Günümüzdeki yaygın düĢünce biyolojik zenginliklerin sadece o 

ülkenin değil, tüm dünyanın faydalanabileceği canlı varlıklar olduğu ve bu 

zenginliğin korunmasının zorunluluğu yönündedir.  

Bu nedenle ülkemizin bitki zenginliğinin korunması ve 

devamlılığının sağlanması, çok sayıda türde fidanların yetiĢtirilerek 

ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılması büyük önem kazanmaktadır. 

Günümüzde ağaçlandırma çalıĢmaları değiĢik ekolojik bölgelerde 

yöreye uygun tekniklerle ve çeĢitli amaçlara yönelik olarak yürütülmektedir. 

Bu durum fidan üretiminde de tür çeĢidinin artmasının yanında amaca 

yönelik olarak farklı tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılmıĢtır.  

Bu kitap bu amaçla hazırlanmıĢ olup, kitapta yer alan orman 

ağaçlarının ağaçlandırma amacına yönelik olarak farklı fidan üretim 

yöntemleri konusunda uygulamalı bilgilere sahip bir baĢvuru kitabı 

niteliğindedir. 

Bu kitabın orman fidanlıklarında fidan üretiminde büyük gayretle 

çalıĢan, emek harcayan meslektaĢlarımızın çalıĢmalarında yol gösterici 

olmasını temenni etmekteyim. 

Bugüne kadar tecrübelerini meslektaĢları ile paylaĢmaktan 

kaçınmayan ve büyük bir özveri ile gerçekleĢtirdiği bu çalıĢmadan dolayı H. 

Cemal Gültekin‟e teĢekkür ederim. 

Bu kitabın içerdiği bilgiler sayesinde üretilecek fidanlar doğal 

türlerin neslinin devamını ve biyolojik çeĢitliliğin korunmasını sağlayacak, 

yaban hayatının geliĢmesine destek olacak, park ve bahçeleri süsleyecek, 

orman ağaçlandırma çalıĢmalarına yeni açılımlar ortaya koyacaktır. 

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teĢekkür eder, 

meslektaĢlarımıza ve diğer faydalanıcılara hayırlı olmasını dilerim  

 

Dr. Faruk ġ. ÖZAY 

Enstitüsü Müdürü 
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Doğu Karadeniz göknarı Abies nordmanniana 
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ESER HAKKINDA 

 

Bu kitapla, devlet ve özel fidanlık çalıĢanlarının uygulamalı bilgiye 

en kısa yoldan ulaĢması amaçlanmıĢ bulunuyor. ÇalıĢma, uygulamacılarının 

sorunlarına yine bir uygulamacı gözüyle bakıyor ve onları en kolay yoldan 

cevaplayacak bilgileri içeriyor. Kitapta, ağaçlandırma çalıĢmalarında 

sıklıkla kullanılan ya da kullanılmaya aday kozalaklı ve yapraklı ağaçların 

doğal yayılıĢları, kullanım alanları, çiçeklenme zamanları, meyve ve 

kozalak toplama zamanları, tohum toplama ve çıkarma yöntemleri, tohum 

özellikleri, tohuma uygulanacak ön iĢlemler ile onların fidan üretim 

teknikleri iĢlenmiĢtir. Son yıllarda hızla geliĢen fidanlık sektörünün daha 

ileri gitmesi ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması, dıĢ alımın 

önlenmesi, bu sürecin tersine çevrilmesi önemlidir. Bu da ancak 

uygulamada edinilen bilgi birikiminin paylaĢılması ve onlara anlaĢılır bir 

Ģekilde, en kısa yoldan ulaĢılması ile gerçekleĢebilir. Bu kitabın amacına 

ulaĢması en büyük dileğimdir.  

Kitabın oluĢma sürecinde beni sürekli olarak gayrete getiren değerli 

arkadaĢım Yunus ġeker Bey‟e; bana her türlü desteği veren 

meslektaĢlarıma, çalıĢmalarda yardımcılığımı yapan eĢime; basımının 

yapılmasını sağlayan Kavak ve Hızlı geliĢen Orman Ağaçları Araitırma 

Enstitüsü Müdürü Faruk ġakir Özay Bey‟e; çok teĢekkür ederim.  

Benim bugünkü bilgi düzeyine ulaĢmamı sağlayan, yetiĢmeme aracı 

olan değerli hocalarım Hayrettin Kayacık, Hayrettin Karaca, Faik Yaltırık, 

Suad Ürgenç, Abdülkadir Kalıpsız, Asım Ceylan ve Y. Ġlhan Gültekin‟e; 

beni, vatan ve millet sevgisiyle ile büyüten anne ve babama sonsuz 

saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. Onların mübarek ellerinden 

öpüyorum.  

 

 

Hazin Cemal GÜLTEKĠN 

Orman Yüksek Mühendisi 

Mayıs 2013, Ġzmit 
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1.GĠRĠġ 

 

Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra baĢka yerlere dikilmek 

üzere, ihtiyaç duyulan fidanları yetiĢtirmeye yarayan açık veya kapalı 

alanlara fidanlık denilir. Fidanlıklar sözcüğü aynı zamanda iĢletme terimini 

de kapsar.  

Önceleri fidanlıklar, talebe göre her türlü fidanı üreten kurumlar 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Daha sonraları fidanlık iĢletmeleri ihtisaslaĢmaya 

baĢlamıĢtır. ĠhtisaslaĢma önceleri orman fidanlıkları, meyve fidanlıkları ve 

süs bitkisi fidanlıkları olarak ayrıĢmıĢtır. Günümüzde ise fidanlıklar bir ya 

da birkaç türü ya da kültür çeĢidini üretecek kadar ayrıĢmıĢtır. Bazı 

bütünleĢmiĢ büyük fidanlıklar ise bölüm uzmanlaĢmasına gitmiĢ, aynı 

zamanda sözleĢmeli olarak küçük fidanlıklarla çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Fidan 

üretim mantığı da değiĢmiĢ amaca göre fidan yetiĢtirme yöntemlerini 

uygular hale gelmiĢtir. Günümüzde kaliteli fidan amaca uygun fidan olarak 

tanımlanmaktadır. 

Yakın geçmiĢe kadar orman fidanlıklarımız, ülkemizin orman fidanı 

gereksinmesi yanında her türlü süs bitkisini de üreten iĢletmeler halindeydi. 

Günümüzde özel sektör fidanlıklarının hızla geliĢmesi ile orman fidanlıkları 

asli iĢlevlerine uygun olarak daha çok orman fidanı üretmek amacını güder 

hale gelmiĢ, süs bitkileri üretiminden hızla çıkmaya baĢlamıĢtır. Fidan 

üretiminde yerel türlerin ve yerel üretim yöntemlerinin öneminin artması ile 

de orman fidanı üretiminde hızla ihtisaslaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu 

ihtisaslaĢma tür sayısını az tutmadan daha çok, o yörenin türlerini 

üretebilecek Ģekilde organize edilmiĢtir. Ülkemizin zengin bitki örtüsü 

varlığı ve ağaçlandırma mantığındaki keskin değiĢiklik zaten bunu zorunlu 

kılmıĢtır. Gelinen aĢamada ise küçük aile iĢletmelerine sözleĢmeli, büyük 

üreticilere ise ihaleli üretim yaptırmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde meyve 

fidanı ve süs bitkilerin üretimin çoğunluğu özel fidanlıklarca yapılır hale 

gelmiĢ bulunmaktadır. Süs bitkisi üreten fidanlıklar ekolojik ve ekonomik 

nedenlerle daha çok, Adapazarı, Yalova, Manisa ve Ġzmir illerinde 

yoğunlaĢmıĢ, son dönemler de ise Antalya ve Mersin illerinde de geliĢmeler 

kaydedilmiĢtir. 

Fidanlıklar sürekli ve süresiz çalıĢmalarına göre sabit ve geçici 

fidanlıklar olmak üzere iki gruba, büyüklüklerine göre de 4 gruba ayrılır. 5 

hektara kadar alana sahip fidanlıklar küçük, 6-20 ha. alana sahip fidanlıklar 

orta, 21-100 ha alana sahip fidanlıklar büyük, 100 hektardan büyük 

fidanlıklar ise çok büyük iĢletmelerdir. Devamlı fidanlıklar büyük ve çok 
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büyük iĢletmeler olup, uzun yıllar fidan yetiĢtirmek amacı ile sabit donanım 

ve idari yapıya sahip fidanlıklardır. Geçici fidanlıklar ise daha çok özel 

sektörün kiralık olarak kullandığı ya da sözleĢmeli üretim yaptırdığı 

alanlarla, orman içi fidanlıkları olarak karĢımıza çıkar. Bu iĢletmeler idari 

yönden sabit fidanlıklara bağlı küçük ve orta ölçekli iĢletmelerdir. Orman 

içi fidanlıklar genelde ağaçlandırılması düĢünülen alanların yakında 

kurulurlar ve sahanın ağaçlandırılmasının ardından iĢlevini tamamlarlar. 

Devamlı fidanlıklar donanımları, teknik çalıĢma olanakları, iĢgücü temini 

ve yetiĢme ortamı koĢulları nedeniyle daha ekonomik çalıĢma olanağı 

sağlar. Buna karĢın geçici fidanlıkların, bitek topraklar üzerine kurulması, 

mikorizalı fidan yetiĢtirme kolaylığı, hastalık ve zararlıların daha az olması, 

söküm ile dikim süresi arasındaki zamanın kısa, iĢçiliğin, arazi maliyetinin 

ve fidan taĢıma giderlerinin ucuz olması gibi avantajları vardır.  

Yine fidanlıklar kuruldukları yükseltiye bağlı olarak alçak rakımlı 

fidanlıklar, orta rakımlı fidanlıklar ve yüksek dağ fidanlıkları olarak 

sınıflandırılabilir. Artan yükselti ile birlikte yeĢerim süresi kısalır. Alçak 

rakımlı fidanlıklar 0-800 metre arası yükseklikte, orta rakımlı fidanlıklar 

800-1300 metre arası kurulan fidanlıklar ve yüksek fidanlıklar ise 1500-

2000 metre arasında kurulan fidanlıklardır. Ortalama yeĢerim süresi alçak 

rakımlı fidanlıklarda 200 gün, orta rakımlı fidanlıklarda 150 gün ve yüksek 

fidanlıklarda 110 gündür. Bu süreler fidanlığın bulunduğu yetiĢme ortamına 

göre değiĢiklik gösterebilir. Alçak rakımlı Fidanlıklarda, yüksek rakımlı 

fidanlıklara göre boy artımı 3-5 kat daha fazladır. Ancak yüksek 

fidanlıklarda yetiĢen fidanlar iklim uç değerlerine daha dayanıklıdır.  

Alçak ve orta rakımlı fidanlıklar süs bitkisi üretimi için uygun 

fidanlıklardır. Üretilecek türlerin soğuklama gereksinimine göre fidanlık 

yüksekliği tercih edilir. Orman fidanlıkları tercihen orta rakımlı 

yükseltilerde kurulmalıdır. Yüksek rakımlı fidanlıklar daha çok özel amaçlı 

ormancılık çalıĢmalarında kullanılır. Bu fidanlıklar tohumdan fidan 

yetiĢtirmeden daha çok, aĢağıdan gelen fidanların tüpe ĢaĢırtılması yöntemi 

ile fidan yetiĢtirmeye daha uygundur. Yine bu fidanlıklar alçak ve orta 

yükseklikten getirilen fidanların uyum sürecini tamamlaması amacıyla da 

kullanılır. Türkiye gibi dağlık alana sahip coğrafyalarda 600 metrenin 

altında orman fidanlığı kurulması teknik olarak sakıncalıdır. 

Türkiye‟de ilk orman fidanlığı 1925 yılında 21 hektarlık bir alanda 

kurulmuĢ olan Ankara Fidanlığıdır. Bunu 1930 yılında KarĢıyaka Fidanlığı, 

1937 yılında kurulan EskiĢehir Fidanlığı, 1938 yılında kurulan Elazığ 

Fidanlığı ve 1939 yılında kurulan Sivas ve Çankırı Fidanlıkları izler. 
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Günümüzde orman fidanlıkları yaklaĢık 300 türde, yılda 500 milyon adet 

ağaçlandırma amaçlı fidan ya da süs bitkisi fidanı üretebilir kapasiteye 

ulaĢmıĢtır. Buna sözleĢmeli olarak yılda 30-50 milyon adet tüplü fidan 

üretimi yapan onlarca özel sektöre ait fidanlığı da eklemek gerekir. Artık 

Türkite‟de süs bitkileri ve meyve fidanı üretimi çok büyük oranda özel 

sektör fidanlıklarınca yürütülmektedir. Günümüzde özel sektör 

fidanlıklarının tam bir sayımı yoktur. Ancak yüzlerce küçük, onlarca orta 

büyüklükte ve en az 10 adette büyük süs bitkisi fidanlığından bahsetmek 

mümkündür.  

Belirli bir amaçla, daha sonra baĢka bir yere dikilmek üzere eĢeyli 

ya da eĢeysiz olarak üretilip, 10 yaĢından küçük bitkilere fidan (çöğür, 

çitil); henüz yaĢını doldurmamıĢ (yeĢerim dönemini tamamlamamıĢ) genç 

bireylere ise fide ya da fidecik denir. 10 yaĢından büyük olanlar ise yaĢlı 

fidan olarak adlandırılır. Fidanlar üretildiklere materyale göre tohum fidanı, 

çelik fidanı, doku kültürü fidanı ve aĢılı fidan olarak isimlendirilir. Üretim 

yöntemlerine göre ise çıplak köklü fidan, kaplı-tüplü-torbalı fidan, saksılı 

fidan ve topraklı söküm fidanı olarak gruplandırılır. Ayrıca belirli bir 

geliĢim aĢamasına ulaĢmıĢ fidanların üretim alanından alınarak baĢka bir 

yere dikilmesi ya da yerinde kalması durumuna göre de ĢaĢırtılmıĢ fidan ya 

da ĢaĢırtılmamıĢ fidan olarak sınıflandırılır. Yine kök kesimi yapılan 

fidanlara kök kesimi yapılmıĢ fidan denir. Bunların dıĢında fidanlara 

uygulanan tüm teknikler mikoriza aĢılanmıĢ ya da aĢılanmamıĢ; tepe 

budaması yapılmıĢ ya da yapılmamıĢ gibi tüm fidanlık uygulamaları özel 

yazım biçimi olarak kısaltmalarla gösterilir.Fidanlar amacına göre de küçük 

fidanlar, boylu fidanlar ve özel fidanlar olarak isimlendirilir. Küçük fidanlar 

genelde üç yaĢını geçmeyen daha çok yığınsal ağaçlandırma, süs bitkisi ara 

fidanı ya da aĢı altlığı amacıyla üretilen fidanlardır. Boylu fidanlar ise özel 

amaçlı ağaçlandırmalarda kullanılan ya da süs bitkisi amacı ile üretilen 

çıplak köklü, saksılı ya da topraklı söküm fidanlardır; özel fidanlar ise 

amaca göre çok yaĢlı, makaslanmıĢ, değiĢik formlar verilmiĢ saksılı ya da 

topraklı söküm fidanlardır. Boylu fidanlarda fidan özellikleri yapraklı 

türlerde 100 santimetredeki gövde çevresi ve boyu belirtilir, bodur 

ibrelilerde taç çapı ve boy birlikte, çalılarda saksı ha cmi, boy ve taç çapı, 

ibreli ağaçlarda ise daha çok boy saksılı ise saksı ha cmi abzı türlerde ise 

gövde çevresi belirtilir.  

Ormancılıkta, özellikle de ağaçlandırma ve fidanlık çalıĢmalarında 

kendinize özel bilgi üretimi zorunludur. BaĢarı, yerel bilgi üretimi ve 

onların paylaĢımı ile gerçekleĢebilir. Avrupadan farklı olarak, Türkiye‟de 
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ağaçlandırılması düĢünülen alanların çoğunda tek yıllık bitkiler dıĢında 

kalan türlerin çoğunluğu derine giden kök sistemine sahiptirler ve mineral 

topraktan hoĢlanırlar. Alkali nitelikli topraklarda kolaylıkla yaĢayabilirler. 

Zaman zaman oluĢan kavurucu çöl havalarına alıĢıktırlar. Buralarda organik 

madde yok denecek kadar azdır, su kıttır. Dönemsel kuraklılar uzundur. 

Üretilen fidanların çoğunluğunun (Karadeniz ekosistemi hariç) bu ya da 

buna benzer alanlara dikileceğini asla unutmamak gerekir. 

Kalıcı ağaçlandırmalar için farklı bitki türlerinin, farklı amaçlara 

yönelik fidan üretim yollarının bilinmesi gerekiyor. 200‟den fazla ağaç 

türünün yanında 500‟ün üzerinde küçük ağaç ve çalı türünün Türkiye‟de 

doğal olarak yetiĢtiği bilinirse, iĢin çok da kolay olmadığı görülür. Bu 

koĢullarda baĢarılı çalıĢmalar yapabilmek; ancak zaman kaybetmeden, hızla 

bilgi üretimine ve paylaĢımına bağlıdır. Türkiye ormanlarının 

çoğunluğunun iyileĢtirmeye ya da ağaçlandırmaya söz konusu alanlar 

olduğu düĢünülürse, ne kadar çok türde ne kadar fazla fidan üretilmesi 

gerektiği kolaylıkla görülür. Bu kadar çok fidan üretirken de kaliteli fidan 

yani amaca uygun fidan üretiminden asla vazgeçilmemesi gerekir. 

Fidan üretmenin ilk basamağını ise bitkilerin eĢey özelliklerinin 

bilinmesi oluĢtururken, diğer ayağını fidanlık uygulamaları ve yöntemleri 

oluĢturur. Kitabın devam eden bölümlerinde, üretilecek türlerin doğal 

yayılıĢları, kullanım alanları, çiçeklenme zamanları, meyve ve kozalak 

toplama zamanları, tohum toplama, çıkarma ve saklama yöntemleri, tohum 

özellikleri, tohuma uygulanacak ön iĢlemler ve onların fidanlık teknikleri 

uygulamacıya yönelik olarak iĢlenmiĢtir. Fidanlık tekniği konusunda 

yığınsal üretimin ana unsuru olan tohumdan üretimin çeĢitli yöntemleri: 

çıplak köklü fidan üretimi, kaplı fidan üretimi, tüplü fidan üretimi 

anlatılmıĢtır.  

Çıplak köklü fidan üretiminde türlere göre: uygun toprak özellikleri, 

ekim öncesi tohuma uygulanacak ön iĢlemler, ekim zamanı, ekim Ģekli, 

ekim derinliği, ekilecek tohum miktarı, örtüleme ve gölgeleme, sulama, 

gübreleme, birim alanda yetiĢtirilecek fidan miktarı, kök kesimi, fidan 

kullanım yaĢı iĢlenmiĢtir. Tüplü, torbalı ve kaplı fidan üretiminde türlere 

göre: tüp boyutları, tüp harcı karıĢımı, tohuma ekim öncesi tohuma 

uygulanacak ön iĢlemler, ekim zamanı, ekim Ģekli, ekim derinliği, ekilecek 

tohum miktarı, örtüleme ve gölgeleme, tekleme zamanı ve Ģekli, sulama, 

gübreleme, fidan kullanım yaĢına yer verilmiĢtir.  
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Resim 2.1.1:Uludağ göknarları 

2. KOZALAKLILAR 

 

2.1.ABIES Mill.   GÖKNARLAR  

 

Aile: Çamgiller (Pinaceae) 

 

2.1.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Göknar (köknar) cinsinin kuzey yarım kürede; Asya, Avrupa, Kuzey 

Afrika, Kuzey ve Orta Amerika‟da yayılan 40 değiĢik türü, çok çeĢitli 

varyete ve formları bulunur. Her dem yeĢil, ibreli, boylu orman ağaçlarıdır. 

Göknar türleri nemli düzlükler dıĢında, orta ve yüksek dağ ağaçlarıdır. 

Toprak ve nem istekleri fazladır. A. sibirica gibi bazı türleri, çok düĢük 

sıcaklığa sahip Sibirya ekosisteminde yayılmalarına karĢın, birçok türün 

sıcaklık isteği orta derecededir. Derine giden kuvvetli kazık kök sistemine 

sahip, tipik gölge ağaçlarıdır. Akma kanalı bulunmayan beyaz renkli odunu 

selüloz sanayinde, ambalaj sanayinde kullanılır. Dünyada yaygın olarak 

kullanılan yılbaĢı ağacı olmaları yanında makbul bir park bahçe ağacı olup 

sıklıkla tercih edilir. Türkiye‟de; Abies bornmuelleriana (Uludağ göknarı), 

Abies cilicica (Toros göknarı) Abies equi-trojani (Kazdağı göknarı), Abies 

nordmanniana (Karadeniz göknarı) adlı 4 türü doğal olarak yayılır. 

 

2.1.2.Uludağ Göknarı (Abies bornmuelleriana Mattf.):  

Tamamen 

Türkiye‟ye özgü bir 

türdür. Gençliğinde 

piramidal, ileri 

yaĢlarda konik 

görünümlü, 30-40 m 

boylanabilen, 

gösteriĢli bir orman 

ağacıdır (Resim 

2.1.1). Genel yayılıĢ 

alanı Kızılırmak ile 

Uludağ arasında 

kalan Batı Karadeniz 

Bölgesi ve Kocaeli 

havzasıdır. Bazen saf çoğu 

kez de kayın, sarıçam, 
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Resim 2.1.2:Toros göknarları 

Karaçam ile karıĢarak 2000 metreye yani dağkırı sınırına (yüksek dağ kırı, 

alpin zon) kadar çıkar. En güzel ormanları; Ilgaz, Seben, Uludağ, Abant ve 

Bozüyük dolaylarında bulunur. Çok estetik bir park, bahçe ve makbul bir 

yılbaĢı ağacıdır.  

 

2.1.3.Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.):  

Bu türün, biri 

Doğu Akdeniz 

Bölgesi‟nde, 

tomurcukları akmalı, 

genç sürgünleri 

tüysüz (A. cilicica 

subsp. isaurica), 

diğeri Batı Akdeniz 

Bölgesi‟nde, 

tomurcukları 

akmasız, genç 

sürgünleri tüylü (A. 

cilicica subsp. cilicica) 

olmak üzere iki alt türü 

yayılır ve ikinci alt tür endemiktir. Piramidal görünümlü, 25-30 m 

boylanabilen önemli bir orman ağacıdır (Resim 2.1.2, ve 2.1.5). Bucak‟tan 

Andırın‟a kadar uzanan bölgede Toros dağlarında, Amanos dağlarında, yer 

yer saf çoğu kez de sedir, karaçam, ardıç hatta kızılçamla karıĢık olarak, 

1300m ile 2000m yani dağkırı sınırına kadar ormanlar kurar. Daha çok 

kalker ana kaya üzerinde yayılan bu tür, ülkemizin dönemsel kuraklığa en 

fazla dayanıklı olan göknarıdır. Yayıldığı alanda önemli ekolojik 

iĢlevlerinin yanında, parkçılık açısından çok makbuldür.  

 

2.1.4.Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers. Et Sint.):  

Tamamen Türkiye‟ye özgü bir türdür. Gençliğinde piramidal ileri 

yaĢlarda konik görünümlü, 25-30 m boylanabilen, gösteriĢli bir orman 

ağacıdır. Kazdağı‟nda 1200 metrenin üzerinde çoğunlukla karaçam (akçam) 

ve kayınla karıĢık yer yer de saf ormanlar kurar.  

 



7 

 

2.1.5.Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.):  

Piramidal görünümlü, 40-50m boylanabilen, gösteriĢli bir orman 

ağacıdır. Kafkasya ve Kızılırmak‟tan baĢlayarak Kuzeydoğu Anadolu‟nun 

dağlık yörelerinde 800 ile 1700 metreler arasında yetiĢir. Çok estetik bir 

park, bahçe ve çok makbul bir yılbaĢı ağacıdır. ĠsimlendirilmiĢ birçok kültür 

çeĢidi vardır.  

 

2.1.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Sarı, sarı-yeĢil ya da 

kırmızı renkte, kozalakçık Ģeklindeki erkek çiçekler (Resim 2.1.4), en alt 

dallardan baĢlayarak diĢi çiçeklerin bulunduğu tepe dallarına kadar önceki 

yıl sürgünlerinin alt taraflarında yer alır. Açık yeĢil renkteki diĢi çiçekler, 

tepeye yakın sürgünler üzerinde dik konumdadır. Sonbaharda tohumlar 

olgunlaĢınca kozalak pulları dağılır ve yere dökülür. Ağaç üzerinde sadece 

kozalak ekseni kalır. Üç köĢeli, sivri uçlu olan tohumu, kanat hemen her 

tarafından sarmıĢ, onunla kaynaĢmıĢtır. Göknar türlerinde kozalak 1 yaĢında 

olgunlaĢır. Kozalak, Toros göknarında 25 cm, diğerlerinde ise 15-20 cm 

büyüklüktedir. Göknar türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 2.1.1 ve 

2.1.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.1.7.Kozalakların toplanması:  
Göknar ağaçlarında kozalaklar (Resim 2.1.3) tepeye yakın sürgünler 

üzerinde bulunması nedeniyle ancak eğitilmiĢ ve donanımlı çalıĢanlar 

kullanılarak toplanabilir. Kozalak toplamada, sık sık yapılacak fenolojik 

gözlemler yardımı ile toplanma zamanının ayarlanması önemlidir. Aksi 

takdirde olgunlaĢmasını tamamlayan kozalaklar, fırtınalı bir havada hızla 

dağılırlar. Göknar kozalakları; eğitimli iĢçilerin tepeye yakın kısımlara 

kadar tırmanma donanımları yardımı ile çıkması ve uzun makaslar aracılığı 

ile kozalakları keserek ya da elle kopararak aĢağı düĢürmesinin ardından 

yerden toplanır. Toplanan kozalaklar çuvallanır ve zaman geçirilmeden en 

kısa süre içerisinde tohum çıkarılacak tesise götürülür. Göknar türlerinde 

kozalak toplama zamanı Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasıdır (çizelge 2.1.1). 

 

2.1.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Çuvallanan kozalaklar açık alanda bırakılmaz ve bir sundurma altına 

alınır. Sundurma altındaki kozalaklar kızıĢmayı ve küflenmeyi önleyecek 

Ģekilde yığılır ve zaman zaman karıĢtırılarak havalanması sağlanır. Burada 

2-3 hafta süreyle ön kurutmaya tabi tutulan kozalaklar 25-30ºC sıcaklıktaki 
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kurutma odalarına alınarak dağılması sağlanır. Dağılma iĢlemi sundurma 

altında kendiliğinden de gerçekleĢir ancak biraz uzun zaman alır. Bu yöntem 

kullanılacaksa sık sık karıĢtırarak kızıĢma ve küflenmenin önüne mutlaka 

geçilmelidir. Dağılmayan kozalaklar elle bükülerek dağıtılır. Dağılan 

malzeme karpel, brakte ve tohumların geçebileceği ancak kozalak ekseninin 

geçemeyeceği eleklerle ön elemeye tabi tutulur. Ardından tohumların 

geçebileceği, diğer kozalak kısımlarının geçemeyeceği eleklerde sarsıntı 

yaratılarak elenir. Bu iĢlem makine ile yapılabileceği gibi basit eleklerde iĢ 

gücü ile de yapılabilir. Yükseğe alınmıĢ eleğe, dağılmıĢ kozalak parçaları 

konur. ÇalıĢan iĢçi eleğin kenarına bir sopa yardımı ile sert sert vurarak 

sarsıntı yaratır, bir yandan da üsteki karıĢımı karıĢtırır. Elek altına geçen 

kanatlı göknar tohumları alınarak beton zemine ya da tohum raflarına serilir. 

Göknar tohumları çok hassas olduğundan kanat kırma iĢlemi elle yapılır. 

Eldivenli iĢçiler tohumu iki avucunun içerisinde ovalayarak tohuma zarar 

vermeden kanatları kırar. Kanatları kırılan tohumlar ya yelde savrularak ya 

da bir fan yardımı ile kanat parçalarından ayrılır ve tohum elde edilir. Elde 

edilen tohumlar çok hassastırlar. Çimlenme yeteneklerini çabuk kaybederler 

bu nedenle en kısa zamanda ekilir. Sonbahar ya da kıĢ ekimi yapılması 

durumunda tohumlar, serin ve kuru bir yerde beton zemine ya da tohum 

raflarına serilerek yüzeysel olarak kurutulur ve sık sık karıĢtırılarak saklanır. 

Tohumlar geç kıĢ ya da erken bahar döneminde ekilecekse kumla 

karıĢtırılarak soğuk-nemli bir ortamda (katlama ortamında) saklanır. Nem 

oranı %9-12 düĢürülen tohumlar; eksi 15-18°C sıcaklık değerlerine sahip soğuk 

hava depolarında ağzı kapalı kaplarda 3-5 yıl saklanabilir. Göknar türlerinin 

tohum özellikleri çizelge 2.1.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.1.9.Fidanlık tekniği:  

Genel olarak göknar tohumları (Resim 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7), çıkarmayı 

takiben güz ve kıĢ aylarında elle ekilir. Fakat farklı fidanlıklar kendi yetiĢme 

ortamı koĢullarına, tohum temin olanaklarına ve iĢ gücü temini durumuna 

göre ayrı yöntemlerde uygulayabilir. Bunlardan birincisi; tohumların kumla 

karıĢtırılarak doğal koĢullarda katlamaya alınıp, geç kıĢ ya da erken bahar 

döneminde ekim yöntemidir. Ġkincisi ise tohumları, 1 gün suda bekletmenin 

ardından plastik torbalar içerisinde 2 ºC sıcaklık ortamında nemli-soğuk 

katlamaya alıp, erken bahar döneminde ekilmesidir (çizelge 2.1.3 ve çizelge 

2.1.5). Göknar tohumları yastıklara 7‟li ya da 10‟lu çizgi ekimi Ģeklinde, 5-

10mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak bazı fidanlıklar farklı 

malzemeler kullansa da genel olarak, %50 organik malzeme, %50 dere mili 
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kullanılır (çizelge 2.1.3). Çimlenmeyi takiben gölgeleme ve çam ibresi ile 

örtüleme uygulaması, geliĢimi ve fidan yüzdesini olumlu etkiler. Fideciğin 

çenek sayısı 4-8 arasındadır. Çıplak köklü göknar fidanları 2+0 ya da 3+0 

yaĢlarında kullanılırken bazen de 4 yaĢ beklenebilir (çizelge 4). Çıplak 

köklü fidan üretiminde gübrelemenin; baĢta mutlaka toprak analizi, 

bitkilerin yaprak geliĢimlerinin tamamlanmasından sonrada yaprak ve 

toprak analizine birlikte bakılarak yapılması gerekir (Bakınız Bölüm 4). 

Elbette fidanlıkta yıllardır oluĢmuĢ bilgi birikiminden de yararlanılır. 

Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. Genelde 

çimlenmeler baĢlayıncaya kadar öğle vakti yüzeysel sulama, çimlenmeden 

sonra ise günün serin saatlerinde yeteri kadar derinlikte uygulanır. Tohum 

ekimini takip eden dönemde genelde sulamaya gereksinim olmaz. Ancak 

havaların yağıĢsız gitmesi durumunda sulama ihmal edilmez. Tohumların 

çimlenmeye baĢlama aĢamasında sık sulamaktan kaçınılır. Çimlenen 

fideciklerin 15-20 gün gibi kısa bir sürede köklerini 10-15 cm derinliğe 

indirdiğini unutmamak gerekir. Zaten bu dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık 

düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. Toprağın yüzeysel kurumasına 

aldanmamak gerekir. Bakılması gereken kökün indiği derinlikteki su 

miktarıdır. Aksi halde çökerten ve kök boğazı çürüklüğü gibi hastalıklar 

sorun oluĢturur. Fidecikler çökerten hastalıklarına karĢı dirençli hale 

gelmesinden sonra hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su, 

bahar ve güz döneminde 2-4 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir 

istenilen derinlikte (30-35 cm) verilir. Ġlk üç ot alma iĢleminde gecikilmez 

ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek 

boyutta iken, elle alınır. Diğer ot alımları (4-7 kez arası ot alma iĢlemi) ise 

otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda 

bir ya da iki kez çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. Göknar türleri, 

%5-6 oranında organik madde içeren, hafif asit karakterli, kumlu balçık 

topraklarda çok iyi geliĢir. 

 

2.1.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Göknar türleri, gölgelik altında (%50) ya da sera ortamında kaplı 

fidan üretim yöntemi kullanılarak da üretilebilir (Resim 2.1.8). Sera 

ortamında çimlendirilmiĢ fidecikler bahar ortasında gölgelik altına çıkartılır. 

Bu takdirde ilk yıl 150-200 (8-10 cm derinlikte) adet göze sahip kaplarda 

yetiĢtirilirler, ikinci yıl ise 45-80 (12-16 cm derinlikte) gözlü kaplara 

alınarak kolaylıkla 2 yaĢında kullanılabilir boyuta getirilebilirler. Göknar 

türlerinin kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortam, farklı fidanlıklarda 



10 

 

farklı uygulansa da, genelde birinci yılda %100 turba, ikinci yılda ise 

kullanılacak karıĢımlar çizelge 2.1.6‟da verilmiĢtir. 

Üretici; fidanlığının iklim koĢullarına, deneyimlerine ya da amacına 

göre bu malzemelerden birisini kullanır. Kapatma malzemesi olarak 

çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda doğrudan turba ya da %50 turba %50 

ponza karıĢımı kullanılır. Kaplı fidan üretiminde ekim uygulaması, 2-3 mm 

derinlikte yapılır. Ekimde her tüpe 3-4 adet tohum atılır ve mayıs ayında 

tekleme, kabın ortasına en yakın sağlıklı fidan bırakılarak uygulanır. 

Teklemeyi takiben 1-2mm kalınlıkta çam kabuğu ile ince bir Ģekilde 

örtüleme uygulaması geliĢmeyi olumlu etkiler. Bu uygulama; otla 

mücadeleyi kolaylaĢtırır, sulamayı azaltır, yosunlanmayı önler. Harca yavaĢ 

çözünen bir gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve miktardaki kolay 

çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 2-3 günde bir 

sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar eĢit oranlarda verilir. 

Sulama tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde yapılır. Bu dönemde hava durumuna bağlı olarak, 

günde 1-3 kez uygulanır. Yağmurlama sisteminde daha ince su atan 

aparatların kullanılmasında yarar vardır. Sistem sabit olarak kurulabileceği 

gibi, hareketli sistemlerde kullanılabilir. Çimlenmelerden sonra ise hava 

durumuna bağlı olarak, 1-3 günde bir akĢamüzeri ya da sabah erken kap 

kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Geç güz döneminde sulamada 

mutedil davranmak bitkilerin erken uyumasına yardımcı olur. Kaplı fidan 

üretiminde ortamın tamamen su kaybına asla izin verilmez. Aksi halde 

fazlaca kurumuĢ turbalı yetiĢme ortamı kolay kolay su almaz. Bu nedenle, 

aĢırı sıcak dönemlerde böyle bir sorunla karĢılaĢma olasılığı doğduğu 

takdirde saat 15.00 ten sonra olmak üzere gerekirse hafif bir sulama 

uygulanır (bu iĢlem tüm türler için genel kuraldır). Kaplı fidan üretiminde ot 

alımı daimi olarak otlar çok küçükken yılda 8-12 kez yapılır. 

YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5,0-6,5 aralığındadır. 

Tuzun ise 2,0-2,5 değerleri arasında olması uygundur. Üretimde havai kök 

budama yönteminin kullanılmasında yarar vardır. Bazı özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda; 24‟lük çok gözlü kaplarda üretilmiĢ 2+1 yaĢlı, 1 litrelik 

kare kaplarda üretilmiĢ 2+2 yaĢlı ya ta 2,5 litrelik (14 x 14 x 20 cm) 

kaplarda üretilmiĢ 2+3 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  
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2.1.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü göknar fidanı üretimi gölgelik (%50) altında yapılır. Üretimde 

11-12 cm x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak, % 50 

turba ya da humus karıĢımıdır. Humusun %5-10 oranının göknar 

ormanından alınması mikorizal geliĢimi olumlu etkiler. Kullanılacak toprak 

hafif asit karakterli olmalıdır. Her bir tüpe 3-4 adet tohum, 5-10 mm 

derinlikte ekilir.  

Tekleme haziran ayı baĢında makasla kesme yöntemi ile yapılır. 

Tekleme uygulamasında en iyi geliĢen fidanın bırakılması genel kuralıdır. 

Fideciklerin geliĢiminde büyük farklar yoksa tüpün ortasına en yakın olan 

birey bırakılır. Teklemeyi takiben 1-2mm kalınlıkta çam kabuğu ile 

örtüleme yapılır.  

Sulama ve ot alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Uygulamalı 

bir bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ alanlarda, tüp boyunun üstten 

üçte ikisinin suyunu kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar 

yapılır. Gübreleme çıplak köklü fidan üretiminde olduğu gibi toprak ve 

yaprak analizlerinin sonuçları değerlendirilerek yapılır. Tüplü fidanlar 2+0 

ya da 3+0 yaĢında dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 cm x 28 cm 

ebatlı torbalarda 2+2, 2+3 yaĢlı fidanlar özel amaçlı ağaçlandırmalar için 

üretilebilir.  
 

Çizelge 2.1.1: Göknar türlerinin eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum 

yılı 

tekrarı 

Abies bornmuelleriana Mayıs-5 Haziran Eylül-15 Ekim 25-30  2-3 

Abies cilicica Mayıs-5 Haziran Eylül-15 Ekim 20-30  2-3 

Abies equi-trojani Nisan-5 Haziran Eylül-15 Ekim 25-30  2-3 

Abies nordmanniana Mayıs-5 Haziran Eylül-15 Ekim 25-30  2-3 

 

Çizelge 2.1.2: Göknar türlerinin tohum özellikleri 

Tür adı 

Tohum 1000 

tane ağırlığı 

( gr) 

Çimlenme oranı  

(%) 

Kozalak tohum verimi  

(%) 

Abies 

bornmülleriana 

55-84 (ort. 70) 30-80 (ort. 55) 8-12 (ort. 9) 

Abies cilicica 87-160 (ort 135) 40-85 (ort. 60) 10-14 (ort 12) 

Abies equi-trojani 50-78 (ort. 65) 30-75 (ort. 45) 8-12 (ort. 9) 

Abies 

nordmanniana 

53-79 (ort. 62) 30-75 (ort. 45) 8-12 (ort. 9) 
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Çizelge 2.1.3. Fidanlık uygulamaları 

Tür adı 
Yastıkta 

çizgi adedi 

Uygun 

ekim 

zamanı 

m²’ye 

ekilecek 

tohum 

miktarı (gr) 

m²’den elde 

edilecek 

fidan 

 (Adet) 

Ekim 

derinliği 

(mm) 

A.bornmülleriana 7-10 Güz-kıĢ 105 350-500 5-10 

Abies cilicica 7-10 Güz-kıĢ 160 350-500 5-10 

Abies equi-trojani 7-10 Güz-kıĢ 120 350-500 5-10 

Abies 

nordmanniana 

7-10 Güz-kıĢ 115 350-500 5-10 

 

Çizelge 2.1.4. Fidanlık uygulamaları  

Tür adı Örtüleme 
Gölgeleme 

oranı (%) 
Fidan kullanım yaĢı 

A.bornmülleriana Çam ibresi 1-2 cm 50 2+0, 3+0 

Abies cilicica Çam ibresi 1-2 cm 50 2+0, 3+0 

Abies equi-trojani Çam ibresi 1-2 cm 50 2+0, 3+0 

Abies nordmanniana Çam ibresi 1-2 cm 50 2+0, 3+0 

 

Çizelge 2.1.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Abies 

bornmülleriana 

1-4 °C sıcaklıkta 30-60 gün soğuk- 

nemli katlama  

Erken bahar 

Abies cilicica 1-4 °C sıcaklıkta 30 gün soğuk -nemli 

katlama  

Erken bahar 

Abies equi-trojani 1-4 °C sıcaklıkta 30 gün soğuk- nemli 

katlama  

Erken bahar 

Abies 

nordmanniana 

1-4 °C sıcaklıkta 30 gün soğuk- nemli 

katlama  

Erken bahar 

 

Çizelge 2.1.6. Göknar türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢmuĢ 1 metreküp harca: 2-3 kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24 eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen ( 8-9 ay 

süreyle etkili) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %70-90 turba x %10-30 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢmuĢ 1 

metreküp harca: 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen ( 8-9 ay 

süreyle etkili) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %70-75 turba x %25-30 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢmuĢ 1 metreküp harca: 

2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen ( 8-9 ay süreyle etkili) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir 
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Resim 2.1.3: Abies bornmülleriana- 

kozalak 

 

Resim 2.1.4: Abies cilicica-çiçek 

 

 

Resim 2.1.5.: Abies cilicica-

tohumları 

Resim 2.1.6. Abies equi-trojani-

tohumları 
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Resim 2.1.7: Abies 

bormülleriana-tohum 

 

Resim 2.1.8: Kaplı fidan üretimi ve 

havai kök budanması 
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Resim 2.2.1: Andızlar 

2.2.ARCEUTHOS Ant. Et.Cotschy.  ANDIZLAR 

 

Aile: Servigiller (Cupressaceae) 

 

2.2.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andızların günümüzde yaĢayan tek bir türü vardır. Adı andız 

[Arceuthos drupacea (Labill) Ant. Et.Cotschy.] olan bu tür birçok 

bitkibilimciler tarafından ardıcın bir türü (Juniperus drupaceae Lab.) olarak 

kabul edilmekte ise de kozalak yapısı ile ardıçlardan ayrılır. Birçok 

özellikleri ardıca benzeyen andız; tohumlarının serbest olmaması, 

tomurcuklarının pullarla örtülmüĢ olması ile ardıçlardan farklıdır.  

 

2.2.2.Andız (Arceuthos drupacea)  

Andız; 25 m boya, 100 cm çapa ulaĢabilen uzun ömürlü bir orman 

ağacıdır (Resim 2.2.1 ve 2.2.2.). Gövde düzgün, kabuk, boyuna lifli ve 

kırmızımtırak kahve veya kahverengidir. Dallar yukarı doğru bazı bireyler 

ise tamamen piramidal görünümlüdür. Erkek bireyler daha düzgün gövde 

yaparlar ve daha fazla boylanırlar. Yumurta Ģeklindeki tomurcukları sivri 

pullarla örtülmüĢtür. Boyları 1,0–2,5 cm olan geniĢ iğne biçimindeki 

yaprakların uçları sivri ve batıcıdır. Üst yüzeylerinde belirgin iki beyaz 

stoma bandı bulunur. 
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Resim 2.2.2:Andız 

Andız dünya üzerinde yalnızca; Türkiye, Suriye, Lübnan ve 

Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetiĢir. Bu genel yayılıĢ 

alanı içerisinde Türkiye‟nin Doğu ve Orta Akdeniz bölgesinin dağlık 

kesimlerinde 600 m ile 1750 m arasında önemli yayılıĢa sahiptir. 

Türkiyede‟ki yayılıĢ alanında yer yer saf meĢcereler oluĢturmasına rağmen, 

genelde ardıç (Juniperus L.) türleri, sedir (katran) (Cedrus libani A. Rich.), 

karaçam (akçam) (Pinus nigra Arnold.), kızılçam (Pinus brutia Henry.), 

göknar (Abies cilicica Carr.), meĢe (Quercus L.) ve maki türleri ile karıĢık 

ormanlar oluĢturur. 

Türkiye‟de andız, MaraĢ-Ahırdağı ve Osmaniye Amanos 

dağlarından baĢlayarak, Antalya hizasına kadar, yaklaĢık 500 km boyunca 

yayılır. Andızın Teke Yöresi‟ndeki yayılıĢı, birbirinden kopuk küçük bükler 

ve topluluklar halinde veya diğer türlerle münferit olarak karıĢmıĢ halde 

bulunur. Yoğun otlatma, yanlıĢ yararlanma yöntemleri ve silvikültürel 

uygulamalar nedeni ile alanı daralmıĢtır. Teke Yöresi‟nde yayılıĢ gösteren; 

kızılçam, karaçam (akçam), sedir 

(katran) ve göknarın yüksek 

rekabet gücü nedeniyle, daha çok 

düĢük bonitetlerde, ulaĢılması güç 

alanlarda ve diğer türler üzerinde 

yoğun insan baskısı olan yaylak 

ve köylere yakın yerlerde ise 

insan kökenli olarak 

bulunmaktadır.  

Andız yayılıĢ alanlarını 

Akdeniz orman ekosisteminin bir 

parçası olarak görmek 

mümkündür. Bu alanda; uzun 

süren yaz kuraklığı, yüksek eğim, 

olumsuz toprak özellikleri, geç 

don ve yoğun keçi otlatması; 

çevreyi sınırlayıcı etkenlerdir. 

Adana (Pozantı, Tekir, Gülek, 

Kızıldağ vb.) yaylalarında 1750 

metreye kadar çıkar. Anamur‟da 

ise 600 m‟ ye kadar kızılçam 

ormanlarının içerisine sokulur. 

Andız, 600 m yüksekliğe kadar 
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inmesine karĢın 1000 m ile 1600 m arasında daha yaygındır. Yani esas 

yayılıĢını Akdeniz dağ bölümü ekolojik zonunda gerçekleĢtirir. Akdeniz 

ardı ekolojik bölgeye ise genelde sarkmaz. Bu bölgede deniz etkisinin 

ulaĢamadığı kıĢın Ģiddetli don görülen kapalı havzalarda ise hiç bulunmaz. 

Andız odununun yapısı sade ve homojendir. Odununda belirgin bir 

koku bulunmaktadır. Öz odunlarının çoğunluğu kırmızı kahverengidir. 

Dirençleri orta derecelidir ve Ģok etkilere yüksek direnç gösterirler. 

Odunlarının çalıĢması çok azdır. Özellikle öz odunları mantar ve böceklere 

karĢı büyük bir dayanıklılık gösterir. Toros Türkmenleri andız odununun 

kendine has kokusu, bu kokunun haĢaratı önlemesi, kumaĢlara hoĢ bir koku 

vermesi, dayanıklılığı, çalıĢmaması ve uzun yıllar bozulmayan rengi 

nedeniyle çeyiz sandığı yapımında ve iç ortam mobilyasında 

kullanmaktadır.  

Batılılar, 1547 yılından bu yana andızların üstün dekoratif özelliğe 

sahip olduğunu görüp, ülkemiz andız ormanlarını tarayarak kültür formlarını 

götürmüĢ, bahçelerini onlarla süslemiĢlerdir. Türkiye park bahçelerinde 

neredeyse hiç andız ağacı olmadığı gibi, bugüne kadar gerçekleĢtirilmiĢ 

hiçbir plantasyon sahası veya gençleĢtirme alanı da yoktur.  

Türkmen kültüründe andızlar çok önemli yere sahiptir. Yöre halkı 

yüzyıllardır, kozalakların etli kısımlarından pekmez imal etmekte ve 

tohumları çam fıstığı yerine besin olarak tüketilmekte, sedir (katran) ve 

pekmezini ise tıbbi amaçlarla kullanmaktadır.  

Andızlar; sık ibre yapısı, besi değeri yüksek ve yıl boyunca sürekli 

bulunabilir kozalakları nedeniyle, yabanıl hayvanlara çok iyi barınma ve 

beslenme ortamları oluĢtururlar. Yine, çeĢitli organları toprak üzerinde 

yavaĢ ayrıĢan ölü tabaka oluĢturarak, toprakta canlı etkinliğinin devamını 

sağlarlar. Bu özellikleri ile de aĢırı yetiĢme ortamlarında biyolojik 

çeĢitlilikte önemli iĢlevler görürler.  

 

2.2.3.Bazı eĢey özellikleri: 

Andız, bir cinsli iki evciklidir. DiĢi ve erkek çiçekler tepe tacının 

tamamına yayılmıĢtır. Bu nedenle genelde tepe tacında çok miktarda 

kozalak oluĢturmaktadır (Resim 2.2.3). Kozalaklar, hiçbir zaman açılmayan 

sert etli bir yapıdadır (Resim 2.2.4). Tohum 2. yılda, yayılıĢ alanına bağlı 

olarak değiĢmekle birlikte, en erken ekim ayında, 17-18 ayda olgunlaĢır.  

OlgunlaĢmıĢ kozalaklar, kırmızı-kahverengi ve üzerinde mavimsi 

mum tabakası vardır. Andızda kozalak, olgunlaĢma tarihinden baĢlamak 

üzere, ağaçların baĢlarından Ekim, Kasım, Aralık kısmen de Ocak aylarında, 
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diplerinden ise bir yıl boyunca toplanabilir ve tohumlar çimlenme özelliğini 

korur. En uygun toplama zamanı, Kasım-Nisan aylarıdır. Bu dönem, 

kozalakların toplanmasının ve çıkarılmasının en kolay olduğu zaman 

dilimidir. Özellikle karların erimeye baĢladığı mart ayından itibaren 

kozalaklar yöre halkı tarafından pekmez yapmak amacıyla toplanırken; 

keçiler, domuzlar ve diğer hayvanlar yere düĢen kozalakları yemektedir. Bu 

nedenle tohum toplanmasında geç kalınmamasında fayda vardır. Andızın 

bazı eĢey özellikleri çizelge 2.2.1‟de verilmiĢtir. 

 

 
 

2.2.4.Kozalakların toplanması: 

Andız kozalağı, oluĢumundan sonraki 2. yılda olgunlaĢır. Bu 

bakımdan aynı ağaç üzerinde hem 1, hem de 2 yaĢlı kozalakları görmek 

mümkündür. Bu nedenle kozalak toplamada dikkatli davranmak gerekir. 

Kozalak toplama zamanında, 1 ve 2 yaĢlı kozalaklar hemen hemen aynı 

boyutta olduğundan olgun kozalağı boyutuna bakarak ayırt etmek mümkün 

değildir. Bir yaĢlı kozalaklar yeĢil renkli, iki yaĢlı olgun kozalaklar, kırmızı-

kahverengindedir ve üzerinde mavimsi bir mum tabakası vardır. Ayrıca 

olgun kozalaklarda tatlanma baĢlamıĢtır.  

Kozalaklar 4 yöntemle toplanabilir:  

1) Ağaçlardan elle teker teker toplama: Bu yöntem, Ekim-Kasım 

aylarında uygulanır.  

2) Ağaçların altına bir branda serilip ağaçların sopa ile çırpılması. Bu 

yöntemin sakıncası çırpma esnasında 1 ve 2 yaĢlı kozalakların birlikte 

Resim 2.2.3: Andız kozalakları 
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dökülmesidir. Bilahare, 1 ve 2 yaĢındaki kozalaklar birbirinden ayrılır. 

Tohum temininde sorun olmayan yörelerde uygulanmasında bir sakınca 

yoktur. Bu yöntem, Ekim-Kasım aylarında uygulanır (Resim 2.2.6).  

3) Kasım sonu ve Aralık aylarında toplanması durumunda silkme 

yöntemi kullanılır. Bu dönemde olgun kozalaklar kolayca dökülürken bir 

yaĢlı kozalaklar silkme daha az dökülür.  

4) Kozalakların doğal olarak dökülmesinin beklenerek, ağaçların 

dibinden toplanmasıdır. Andız kozalağının toplanmasında en ekonomik 

yöntem budur. Bu yöntem, Ocak, ġubat, Mart ve Nisan aylarında kullanılır 

ve toplanan tohumların %95‟inden fazlası iki yaĢlı kozalaklardır.  

 

2.2.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri: 

Toplanan kozalaklar, önce kaynar suya batırılır ön temizlemeye tabi 

tutulur, ardından 1-3 saat küllü sıcak suda bekletilir, ardından pürüzlü bir 

zemine sürtülerek yıkanır. Tohumlar kirli sarı-kahverengi bazıları yuvarlak, 

bazıları da yumurta biçiminde, boyu eninin en fazla 1,5 katı kadardır. 1kg 

yaĢ kozalaktaki ortalama kozalak sayısı 147 adet, ortalama tohum verimi 

%39; bir adet tohumdaki sağlıklı embriyo sayısı, en az 1 en fazla 4 ve 

ortalama 2,1 adet; hava kurusu tohumun ortalama 1000 tane ağırlığı 

ortalama 2674 gr‟dır. 1kg tohumda ortalama 374 adet tohum vardır. 

Kozalakların bol tohum yıllarında tekniğine uygun olarak toplanması 

halinde bir adet tohumdaki sağlıklı bitki taslağı sayısı ortalama 2,6 oranına 

ulaĢabilmektedir. 

Tohum özellikleri bölgelere, yetiĢme ortamına ve ağaçların 

formlarına göre büyük değiĢiklik gösterebilir. Doğu Akdeniz Bölgesi 

andızlarında 1kg kozalakta 165 ile 200 adet tohum olup tohumların 1000 

tane ağırlığı 2000gr. ile 2545gr. arası, Batı Akdeniz Bölgesi andızlarında 

(Ermenek- Anamur dahil) 1kg kozalakta 131 ile 153 adet tohum olup 1000 

tane ağırlığı 2605 g ile 3250 g arasında, piramidal yada sütun geliĢen bazı 

büklerde (SeydiĢehir) 1kg kozalakta 200-350 adet tohum olup, 1000 tane 

ağırlığı 1150 g ile 2000 g arasında değiĢmektedir. Andızlar doğal koĢullarda 

3-5 yıl çimlenmeden kalabilmekte ve bu dönemde bitki taslakları çimlenme 

yeteneğini korumaktadır. Andız tohumları en az 10 yıl saklanabilir. Andızın 

tohum özellikleri çizelge 2.2.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.2.6.Fidanlık tekniği:  

Andız tohumu, tohum kabuğunu (odunlaĢmıĢ kozalak pullarını) bitki 

taslağından ayrılmayacak Ģekilde çatlatma uygulamasını takiben yaz ve 
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sonbahar aylarında doğrudan ekim yastıklarına ekilir (çizelge 2.2.5). 

Tohumlar kıĢ veya bahar aylarında ekilecekse güz aylarında doğal 

koĢullarda kumla karıĢtırılarak kuz bir yerde katlamaya alınır. Katlama 

uygulaması tekniğine uygun yapılırsa doğrudan ekimlerle benzer sonuca 

ulaĢılır. ÇıtlatılmıĢ tohumların 1 gün 10 000 ppm sitrik asitte 

bekletilmesinde yarar vardır.  

Mekanik kırma iĢlemi (çıtlatma, çatlatma); iyice su alarak esneklik 

kazanmıĢ tohumlarda uygulanır (Resim 2.2.5). Aksi takdirde tohum 

tamamen dağılırken embriyoda zarar görebilir. Kırma iĢlemi kozalak 

pullarının birleĢme noktasından yapılır. Kozalaklar genelde 2-3 adet 

embriyo taĢır ve kozalak pullarının iç kesimlerinin odunlaĢması sonucu 

oluĢan sert madde ile korunurlar. Bu pullar sanki tohumların üzerine 

sonradan yapıĢtırılmıĢ görünümdedir ve ayrılma noktaları gözle rahatlıkla 

görülebilir. Kırma esnasında bu pulların dağılmamasına özen gösterilir. 

Bitki taslağı zarar görmeden tam kırma iĢleminin de sakıncası yoktur. Tam 

olarak pulların ayrılması durumunda bitki taslağı zarar görmüĢ tohumlar 

ekilmez. Bu iĢlemler, bitki taslağının su ve gaz alıĢveriĢini sağlar. 

Andız tohumları, 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 15-25 mm derinlikte, 30 

cm yüksekliğindeki yastıklara ekilir. Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Tohumların üzerini 

çimleninceye kadar telisle ortüleme, çimlenmenin hızlı ve yeknesak 

olmasını sağlar (çizelge 2.2.3). Yaz ve güz ekimlerinde ekim yastıkları 

susuz bırakılmaz. Yastıklar nemli kalacak Ģekilde, yağıĢlar baĢlayıncaya 

kadar 2-4 günde bir sulama uygulanır. Bu dönemde en az iki kez ot alımı 

yapılır ve ekim yastıkları kıĢa otsuz olarak girer. 

Çimlenmenin baĢlamasını takiben telisle ya da baĢka bir malzeme ile 

yüksek örtüleme uygulaması, kuĢ ve geç don zararına karĢı alınacak önemli 

bir tedbirdir. Don zararları bertaraf edildikten sonra yüksek örtüleme 

kaldırılır ve yastıklara gölgelik çekilir. Gölgelik tedricen yaz sonuna doğru 

kaldırılır (çizelge 2.2.4). Andızın ideal çimlenme sıcaklığı 4-8°C ve sürme 

sıcaklığı 8-12 derecedir. Bu durum onların yaĢam alanları ile iliĢkindir. 

Uzun süreli dönemsel kuraklığa karĢı bir önlem olarak geliĢmiĢ bir 

özelliktir. Fideciğin çenek sayısı genelde 2, bazılarında 3-4 adettir (Resim 

2.2.7).  

Bir yaĢlı fidanlarda (Resim 2.2.8) kök kesimi fidan geliĢim 

durumuna göre, 15 Eylül–15 Ekim tarihleri diliminde, 20-25 cm derinlikten 

bir kez yapılması tutma baĢarısını olumlu yönde etkiler. Çıplak köklü fidan 

dikimine hassas olan andız fidanları genelde 2. yaĢa bırakılmaz (çizelge 
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2.2.4). Andız fidanlarının özel istekleri oldukça azdır. Çıplak köklü fidan 

üretiminde gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi toprak ve yaprak 

analizlerin sonucuna göre uygulanır. 

Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. Ekim 

yastıklarına telisle örtüleme uygulandığından, çimlenmeler baĢlayıncaya 

kadar genelde sulama yapılmaz. Ancak aĢırı kuraklık söz konusu olursa 

yüzeysel sulamalar, günün sıcak saatlerinde duruma göre yapılır. Çimlenme 

tamamlandıktan sonra yüksek örtüleme uygulandığından yine fazla su 

gereksinmesi olmaz. Çimlenen fideciklerin 15 gün gibi kısa bir sürede 

köklerini 10-15 cm derinliğe indirdiğini unutmamak gerekir. Zaten bu 

dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. 

Toprağın yüzeysel kurumasından aldanmamak gerekir. Bakılması gereken 

kökün indiği derinlikteki su miktarıdır. AĢırı koĢullar oluĢursa, günün serin 

saatlerinde yeteri kadar su verilir. Andız fidecikleri kök çürüklüğü, çökerten 

gibi hastalıklara dirençlidir. Fidecikler ikincil yapraklarını çıkardıktan sonra, 

hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su, bahar döneminde 2-5 

günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, güz döneminde ise 2-4 günde bir, 

30-35 cm derinlikte verilir. Birinci, ikinci ve üçüncü ot alımında gecikilmez 

ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek 

boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (4-6 kez arası ot alam iĢlemi) ise 

otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Haziran baĢında ve Temmuz ayında 

iki kez çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. Andız genelde, %3-5 

oranında organik madde içeren, pH değeri 6,0-7,5 aralığında olan kumlu 

balçık topraklarda çok iyi geliĢir.  

 

2.2.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Andızda kaplı fidan gölgelik altında üretilir. Bu takdirde 45 (16 cm 

derinlikte) gözlü kaplar kullanılır. Andız kaplı fidan üretiminde kullanılacak 

ortam çizelge 2.2.6‟da verilmiĢtir. Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla 

perlit ya da %50 turba, %50 ponza (3-5mm) karıĢımı kullanılır.  

Kaplı fidan üretiminde en sağlıklı yöntem, ayrı bir yerde 

çimlendirilen birincil yapraktaki fideciklerin ĢaĢırtılması uygulamasıdır. Bu 

amaçla %50 torf, %50 kum karıĢtırılmıĢ yetiĢme ortamı, yetiĢtirme 

kasalarına 5 cm kalınlıkta doldurulur. ÇatlatılmıĢ andız tohumları birbirine 

değmeyecek bir biçimde ve sık bir Ģekilde ekilir (çizelge 2.2.3). Ekilen 

tohumların üzerine telis örtülür ve telisin üzeride 1-2 cm kalınlıkta çam 

ibresi, çam kabuğu ya da karpelle ikinci bir örtüleme yapılır. Geç kıĢ ve onu 

takip eden dönemde çimlenmeler kontrol edilir. Çimlenen ya da henüz 
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sürmüĢ tohumlar, yerlerinden alınır ve bir dikim çubuğu yardımı ile çok 

gözlü kaplara dikilir. Fideciklerin tutması ve ikincil yapraklarını çıkarması 

ile birlikte, 1-2 mm derinlikte çam kabuğu ile ince bir Ģekilde örtüleme 

uygulaması geliĢmeyi olumlu etkiler, otla mücadeleyi kolaylaĢtırır, 

yosunlanmayı önler.  

Sulama ĢaĢırmayı takiben doyurucu bir Ģekilde ince yağmurlama 

sistemiyle aynı gün iki kez yapılır. Daha sonra ise hava durumuna bağlı 

olarak, 1-2 günde bir akĢamları ya da sabah erken, kap kapasitesi kadar su 

üretim alanına verilir. Geç güz döneminde sulamayı mutedil yapmakta 

fayda vardır. Kaplı fidan üretiminde yetiĢme ortamının tamamen su kaybına 

asla izin verilmez. Böyle bir sorunla karĢılaĢma olasılığı doğduğu takdirde 

saat 15.00 ten sonra olmak üzere hafif bir sulama uygulanır. Kaplı andız 

fidan üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok küçükken yılda 10-12 kez 

yapılır. 

Fidanın büyüme dönemince zaman zaman analizler yapılarak 

ortamın pH değerleri ve tuzluluk kontrol edilmelidir. Andız için pH 

değerinin 5,5-7,0 arasında olması, tuzun ise 2,0-2,5 değerleri arasında 

olması uygundur. Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve 

miktardaki kolay çözünen kompoze gübre, çimlenmeyi takiben günlük ya da 

2-3 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar eĢit oranda 

verilir. Kaplı fidan üretiminde mutlaka havai kök budama yöntemi 

kullanılır. Bu durum fidanların çok iyi bir kök sistemine sahip olmasını 

sağlaması yanında, yetiĢme ortamında su durmasını, dolayısıyla da 

hastalıkların kontrolünü kolaylaĢtırır. Kaplı olarak üretilen andız fidanları 1 

yaĢlı olarak kullanılır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 24‟lü (19-20 

cm derinlikte) çok gözlü kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 14 cm x 14 cm x 20 

cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı, 17 cm x 17 cm x 25 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 2+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

2.2.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü fidan üretimi, gölgelik (%35-50) altında bulunan yastıklarda 

yapılır. 1+0 ya da 2+0 yaĢlı fidan üretiminde 11 cm x 30 cm ebadında tüpler 

kullanılır. Tüplü fidan üretiminde kullanılacak yetiĢme ortamı birçok 

fidanlıkça kendi deneyimlerine göre oluĢturulsa da; pH değeri 6,0-7,5 

arasında olan, %70 kumlu balçık toprak %30 organik madde karıĢımı 

uygundur. Tüplü fidan üretiminde de kaplı fidanda olduğu gibi fidecik 

ĢaĢırtılması yöntemi kullanılır. Gübreleme, sulama, ot alımı ve örtüleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Uygulamalı bir bilgi 
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olarak çimlenmesini tamamlamıĢ alanlarda, tüp boyunun üstten üçte ikisinin 

suyunu kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüplü 

fidan üretiminde havai kök budaması uygulamakta yarar vardır. Bunun 

yanında 16 cm x 30 cm ebatlı torbalarda 1+1, 1+2 yaĢlı fidanlar özel amaçlı 

ağaçlandırmalar için üretilebilir.  
 

 

Çizelge 2.2.1: Andızın eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı 

(yıl)  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı  

Arceuthos drupacea  Mart-Mayıs Kasım-Nisan 20-25(10-

15)* 

2-3 yıl 

* Ġyi yetiĢme ortamları ve kültür alanlarında 

 

 
Çizelge 2.2.2: Andızın tohum özellikleri 

Tür adı 
Tohum 1000 tane 

ağırlığı (gr) 

Çimlenme oranı 

(%) 

Kozalak tohum 

verimi (%) 

Arceuthos drupacea 
1150-3250 (ort 

2674) 
30-70 (ort 60) 39 

 

 

Çizelge 2.2.3. Fidanlık uygulamaları 

Tür adı 
Yastıkta 

çizgi adedi 

Uygun 

ekim 

zamanı 

m²’ye 

ekilecek 

tohum 

miktarı (gr) 

m²’den elde 

edilecek fidan 

miktarı (adet)  

Ekim 

derinliği 

(mm) 

Arceuthos drupacea 7 Yaz-güz 1000 200-300 15-25 

 

 

Çizelge 2.2.4. Fidanlık uygulamaları  

Tür adı Örtüleme 
Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan kullanım 

yaĢı 

Arceuthos drupacea 

Çimlenene kadar telis ile 

alçak, çimlenmeden sonra 

yüksek örtüleme 

30-50 1+0, 2+0,1+1 

 

Çizelge 2.2.5.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Arceuthos drupacea Çatlatma, yaz ya da güz ekimi 

 



24 

 

Çizelge 2.2.6. Andız için kap harcı karıĢımları  
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 ponza (3-5 mm) karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay süreyle etkili) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 

2 %70 turba x %20 3-5 mm ponza x %10 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-70 turba x %30-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre 

x 0.5kg kükürt eklenir. 
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.3.CEDRUS Link.    SEDĠRLER (KATRANLAR)   

 

Aile: Çamgiller (Pinaceae) 

 

2.3.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Sedir (Katran) cinsinin, kuzey yarım kürede; Kuzey Afrika, Güney 

Anadolu, Lübnan, Kıbrıs ve Himalaya dağlarında yayılan 4 ayrı türü, çok 

çeĢitli varyete ve formları vardır. Her dem yeĢil, ibreli, boylu orman 

ağaçlarıdır. Sedir (Katran) türleri yayıldığı bölgelerde yüksek dağlarda 

yetiĢse de soğuğa dayanıklılıkları sınırlı, Ģiddetli donlara hassas, hava 

kirliliğine duyarlı, sıcaklık istekleri fazladır.  Çok dayanıklı güzel kokulu 

odunu akma kanalı içermez. Antik çağlarda uğruna büyük savaĢlar yapılmıĢ, 

antik kentlerin, sarayların, tapınakların yapımında, gemi inĢasında yaygın 

olarak kullanılmıĢtır. Odunundan elde edilen sedir (katran) geçmiĢten bu 

yana tıbbi amaçla kullanılır. Dünyada yaygın olarak kullanılan makbul bir 

park bahçe ağacı olup, sıklıkla tercih edilir. Türkiye‟de; Cedrus libanı 

(sedir) doğal olarak bulunur. Diğer sedir türleri, Cedrus atlantica (Atlas 

sedir) Cedrus deodora (Himalaya sedir), Cedrus brevifolia (Kıbrıs sedir) 

park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında yaygın olarak kullanılır. Bunun 

yanında sedir türleri küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artıĢı ve dönemsel 

kuraklıklar nedeniyle, ormancılık ve peyzaj uygulamalarında gittikçe daha 

fazla önem kazanmaya baĢlamıĢlardır. 

 

2.3.2.Toros Sediri (Toros Katranı)  
(Cedrus libani A. 

Rich.): Sedir (Resim 

2.3.1) binlerce yıl 

öncesinden bu yana, 

kuvvetin, görkemin, 

zenginliğin Ģan ve 

Ģerefin sembolü olarak 

biliniyor. Sedir çok 

eskilerden bu yana gelen 

uzun ve hazin öyküsüyle, 

tarihin akıĢı içerisinde 

önemli roller üstlenmiĢ. 

Doğu Akdeniz ve 

Mezopotamya “Eski 
Resim 2.3.1: Toros sedirleri 
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Dünya” diye adlandırılır. Buradan uzaklaĢtıkça dünyanın sınırına varılacağı 

düĢünülürdü. ĠĢte buralarda “Lebiderya‟‟ denen bir ırmak, çepeçevre 

dolaĢarak her Ģeyin sınırını oluĢturuyordu. Bu coğrafya içinde üzerleri geniĢ 

sedir ormanları ile kaplı Lübnan Dağları, Antilübnan Dağları, Hermon Dağı, 

Amanos Dağları ve Toros Dağları yer alıyordu. Bu konumu ile sedir eski 

dünya ve tüm Akdeniz coğrafyasında bulunan uygarlıklarının geliĢimine 

olağanüstü katkıda bulundu.  

Tapınaklar, mezarlar, tabutlar, mobilyalar, saraylar, lüks evler, 

donanmalar çoğunlukla ondan yapıldı. Bu süreçte, diğer dağlardaki sedirlar 

yok olduğu gibi; Toros Dağları‟ndan Akdeniz‟e dökülen Dim çayı, Alara 

çayı, Köprü çay, Kargı çayı, Manavgat çayı ve Dalaman çayı havzalarındaki 

tüm sedir ağaçları da kesildi ve suyolları kullanılarak Akdeniz‟e; oradan da 

gemilerle dünyanın diğer merkezlerine taĢındı. Binlerce yıl süren aĢırı 

kesimler sonucu insanların ulaĢamadığı Toros Dağları‟nın sarp yamaçları 

dıĢında sedir ormanı kalmadı. Günümüzde Lübnan‟daki sedir ormanlarından 

geriye sadece 400 adet ağaç kalmıĢtır. Buna rağmen, sedir ağacı Lübnan 

devletinin bayrağı olarak kabul edilmiĢ bulunuyor. 

Toros Dağları‟nda son büyük tahribat sömürge devletlerince Hicaz 

demiryolu inĢası için acımasızca gerçekleĢtirildi, ardından 1950‟li yıllarda 

ülkemizde dozer yayğınlaĢtı, onun açtığı yollar sayesinde de daha önce 

ulaĢılamayan son artıklar tırtıklandı. 4 bin yıldır süregelen bu güç karĢısında 

sedir ağaçları ne yapsın, ayakları yok ki; kaçsın, canını kurtarsın, dili yok ki; 

yalvarsın, yakarsın, kadere boyun eğdi.  

Sedir ormanlarını ele geçirmeyi baĢaran hükümdarlar anıtlar dikti 

“Daha önce hiçbir hükümdarın yapamadığını baĢardım. Sarp dağları yardım; 

kayaları parçaladım; geçitler açtım ve sedirnın taĢınması için büyük yollar 

yaptım. Kanal açtım ve kargılar gibi düzgün, muhteĢem sedir tomruklarını 

Madruk‟a getirdim‟‟ (Babil hükümdarı Nebukadnezer). Onlar için destanlar 

yazıldı “ Sümer Hükümdarı GılgamıĢ can yoldaĢı Enkidu ile birlikte 

Amanos Dağları‟ndaki sedir ormanlarının bekçisi korkunç dev Humbaba‟yı 

kendilerine sedir tomruğu vermediği için öldürmüĢ, güçlükle baĢarılan bu 

iĢin ardından ülkesine bol miktarda tomruk götürmüĢtür. GılgamıĢ bu 

tomrukları kullanarak, yıkılması olanaksız olarak tanımlanan Uruk surlarını 

ve gök tanrısı Anu ile onun eĢi Antum‟un oturduğuna inanılan ünlü Eanna 

tapınağını yapmıĢtır.‟‟ (GılgamıĢ Destanı), Onlara ulaĢmak için büyük 

seferler düzenlendi “ Mısır Firavunu Tutmes Lübnan ve Doğu Akdeniz‟e 

seferler düzenlemiĢ, oraları ele geçirince de Lübnan‟a kampını kurarak, 

sarayların, tapınakların inĢası için gerekli sedir tomruklarını temin ettikten 
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sonra geri dönmüĢtür‟‟. Kutsal kitaplarda yer aldı “Sur hükümdarı Hiram, 

30.000 iĢçi çalıĢtırarak Lübnan Dağları‟ndan kestirdiği sedir tomruklarını 

Akdeniz‟e oradan da Kudüs‟e götürerek, buğday ve zeytinyağı karĢılığında 

Hz. Süleyman‟a satmıĢtır. Oda masif sedir kerestesinden sarayını 

yaptırmıĢtır” (Kitabı mukaddes). Buna benzer onlarca tarihi kayıt 

bulunuyor.  

Sedir, servi ve ardıç ağacı ticareti Fenikelilerin büyük ticaret gücüne 

ulaĢmasına neden oldu. Sedir ağacından kentlerini, tapınaklarını, kalelerini 

vb. yaptıkları gibi, çağının en büyük ticari ve askeri filolarını inĢa ettiler. 

sedir tomruğu o kadar değerli bir malzemeydi ki birçok kez haraç konusu 

dahi olmuĢ. Bunun yanında onun odunundan elde edilen sedir, eski Mısırda 

ölülerin mumyalanmasında kullanılmıĢ. Ölümden sonra, ruhu tekrar bedene 

dönmesi halinde yararlı olacağını düĢünen Mısırlıların, mezara konulan 

eĢyalar arasında sedir ağacından oyularak yapılmıĢ kayıklarıda vardı. Sedir 

ağacından elde edilen akma, aynı zamanda yapıĢtırıcı, mabetlerde tütsü ve 

tıbbi olarakda kullanılırdı. 

Sedir 50m (Gölhisar) boya 3 m çapa ulaĢabilen, dolgun gövdeli, 

uzun ömürlü görkemli bir ağaçtır. Gençliğinde piramidal geliĢim 

göstermesine karĢın yaĢlılıkta tepe yayvanlaĢır. Onu diğer ibreli ağaçlardan 

ayıran en önemli özellik boyu 8-12 cm, eni 4-6 cm ebatlarında fıçıyı andıran 

kozalakları ile yatık geliĢen tepe sürgünüdür. Her ne kadar tepe sürgünü 

yatık olsa da onun dik büyümesine engel oluĢturmaz. Bu özellik sayesinde, 

tepe sürgününün karla kırılmasını önler. Çünkü sedirin yayılıĢ alanında kar 

lapa lapa yağar ve çoğunlukla yapıĢkandır. Ġğne yaprakları kısacık sürgünler 

üzerinde 30-40 adedi bir arada demet Ģeklindedir. Sedir, çamlarda olduğu 

gibi kozalaklarını bir bütün olarak dökmez, o nedenle sedir ormanlarında 

yerde kozalak bulamazsınız. Kozalaklar, olgunlaĢmayı takiben kıĢ aylarında 

dağılır ve tohumlar kozalak pulları ile beraber, çoğunlukla kar üzerine 

düĢer. Kar üzerindeki tohumlar çok düĢük sıcaklık değerlerinde kar 

içerisinde çimlenebilir. Bu özellik onun yaĢam alanı ile iliĢkindir. Sedir 

ağacının yaĢam alanında belirleyici unsur uzun süreli yaz kuraklığıdır. 

Tohumlar mümkün olduğunca erken, soğukta çimlenerek kurak dönem 

baĢlamadan önce köklerini derine ulaĢtırmaya çalıĢır. Sedir ağacı 

gençliğinde gölgeye dayansa dahi en iyi geliĢimini ıĢıkta yapar.  

Sedir ağacının çoğunluğunun ibreleri yeĢil iken, daha çok aĢırı 

yetiĢme ortamlarında ibre rengi mavi ya da gümüĢi renkte olabilir. 

AlıĢılmıĢın dıĢındaki masmavi ormanlar, görenleri hayrete düĢürür. Bu 

doyumsuz manzaraları her insanın mutlaka görmesi gerekir.  
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Sedir ağacı ormanları ülkemizde doğal olarak; Köyceğiz civarından 

baĢlar, doğuya doğru Toros Dağları‟nı takip ederek K.MaraĢ dolaylarında 

bir kavis çizerek, Amonoslar‟a döner. Toros Dağları‟nın Ġç Anadolu‟ya 

bakan kısımlarından bozkır sınırına kadar yayılır. Bunun dıĢında Niksar ve 

Erba‟da küçükte olsa kalıntı ormanı bulunuyor. Her mevsim sisin 

kümelendiği Finike‟de olduğu gibi Akdeniz‟e çok yaklaĢarak 600m‟ye 

kadar iner. Ancak en iyi yayılıĢını 1000 m ile dağ kırı (2200 m) arasında 

yapar. Bütün ulu dağlar gibi, Toros Dağları da eteklerinde sedirn 

ormanlarını yetiĢtirir, sever, korur; ancak tepesine kadar çıkmasına asla izin 

vermez. 2200 m yükseklikten daha yukarda, Toros Dağları‟nın görkemi ile 

yarıĢacak hiçbir canlı bulunmaz. Sedirin doğal yayılıĢ alanlarında ana kaya 

daha çok kalker olmasına karĢın, kalsiyumca zengin diğer alanlarda da iyi 

geliĢir. YetiĢme ortamında toprak genelde alkalidir.  

Sedir ağacı doğal yayılıĢ alanı içerisinde büyük oranda tahribata 

uğramıĢ, geriye kalan alanlarda ise keçi otlatması nedeniyle gençleĢip varlık 

alanını geniĢletememiĢtir. 1987 istatistiklerine göre ülkemizde 100 bin 

hektar birbirinden kopuk, keçinin ve insanın ulaĢamadığı sarp kayalık 

alanlara sıkıĢmıĢ saf ormanı kalmıĢtır. ĠĢte bu som kayalık alanlarda sedir 

ağaçları köklerini kaya çatlaklarına sokarak, kaya ceplerinde bulunan az 

miktardaki toprağa ulaĢır, böylece yaĢamını sürdürmesi için gerekli suya ve 

besine kavuĢur. Son yıllarda Çevre ve Orman Bakanlığınca hızla yeni sedir 

ormanları kuruluyor. Böylece sedir ormanı varlığımız üç katına çıkarak 

400.000 hektarı bulmuĢ bulunuyor. 

 

2.3.3.Atlas Sediri (Atlas Katranı) (Cedrus atlantica Manetti.):  

Sadece Kuzeybatı Afrika‟daki Atlas 

dağlarında 1000 metrenin üzerinde yetiĢir. 

Piramidal görünümlü, 30-40m boylanabilen, 

gösteriĢli bir orman ağacıdır. Çok estetik bir 

park ve bahçe ağacıdır. ĠsimlendirilmiĢ 

birçok kültür çeĢidi bulunur. Toros sedirine 

benzer yetiĢme ortamı istekleri vardır. 

Türkiye‟de Doğu Anadolu‟nun kuzey 

kesimleri ve Ġç Anadolu‟nun çok soğuk 

bölümleri hariç park ve bahçelerde mavi 

ibreli çeĢidi yaygın alarak görülür (Resim 

2.3.2). 

 
Resim 2.3.2: Atlas sediri 
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2.3.4.Kıbrıs Sediri (Kıbrıs 

Katranı) (Cedrus brevifolia Hen): 

Tamamen Kıbrıs‟ta 

Karlıdağlar‟da 900-1400 metreler 

arasında yetiĢir. Piramidal 

görünümlü, 30m boylanabilen, 

gösteriĢli bir orman ağacıdır. Çok 

estetik bir park ve bahçe ağacıdır. 

Toros sedirine benzer yetiĢme ortamı 

istekleri vardır (Resim 2.3.3.). 

 

 
 

2.3.5.Himalaya Sediri (Himalaya Katranı) (Cedrus deodora 

Loud.):  

Himalaya dağlarının kuzeybatı bölümlerinde, Afganistan‟da 1300-

2300 metreler arasında yetiĢir. Piramidal görünümlü, 40-50m boylanabilen, 

gösteriĢli bir orman 

ağacıdır. Çok estetik bir 

park ve bahçe ağacıdır. 

Türkiye‟de soğuğa ve 

kuraklığa dayanıklılığı 

toros sediri kadar yoktur. 

Daha ılıman ve nemli 

yerleri tercih eder. Toros 

sedirinin yetiĢemediği daha 

taban arazilerde ve killi 

topraklarda yetiĢebilir. 

Marmara ve Karadeniz 

bölgesinin denize bakan 

bölümlerinde, Akdeniz 

ekosisteminin egemen olduğu alanlarda orta yüksekliklerde yaygın alarak 

park bahçelerde görülür. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde endüstriyel 

ağaçlandırmalar için düĢünülebilir (Resim 2.3.4). 

 

2.3.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Sarı renkli kozalakçık 

Ģeklindeki erkek çiçekler, kısa sürgünler üzerinde dik olarak durur.  

Resim 2.3.3: Kıbrıs sediri 

Resim 2.3.4: Himalaya sediri 
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DiĢi çiçekler yeĢilimsi renkte, kozalakçık biçimindedir. Önceleri 

yeĢil daha sonra kahve, olgunlaĢınca grimsi kahverengini alan fıçı 

biçimindeki kozalaklar, sonbahardan itibaren, kıĢ ortasına kadar olan 

dönemde dağılır ve kozalak pulları yere dökülür. Ağaç üzerinde sadece 

kozalak ekseni kalır. Aynı ağaçta hatta aynı dalda üç ayrı yaĢta kozalağı ve 

dökülmüĢ kozalağın eksenini birlikte görmek mümkündür. Göknar gibi üç 

köĢeli olan tohumun üzerinde çok sayıda akma bezesi vardır. Sedir 

türlerinde kozalak 2 yılda olgunlaĢır. Kozalak, Toros sedirinde 8 cm-12 cm 

(Resim 2.3.5), Atlas sedirinde 5 cm-7 cm, Kıbrıs sedirinde 7 cm-8 cm, 

Himalaya sedirinde 7 cm-12 cm büyüklüktedir. Sedir türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 2.3.1 ve 2‟de verilmiĢtir.  

 

2.3.7.Kozalakların toplanması:  

Sedir kozalakları bazı yıllarda erken gelen güz yağıĢlarının ardından 

dağılmaya baĢlayabilirler. Kozalakların dağılmaya baĢlamaları, onların 

toplanmasını güçleĢtireceğinden arazi gözlemlerinin sık sık yapılmasında 

yarar vardır. Tohumlar Ağustos ayından itibaren olgunlaĢmıĢtır. Bu nedenle 

doğa koĢullarının henüz çetinleĢmediği, havaların biraz serinlediği, 

dağılmanın baĢlamadığı ya da tek tük görüldüğü Eylül ayı baĢından itibaren 

toplamaya baĢlamakta ve Ekim ortasında bitirmekte yarar vardır (Resim 

2.3.6). Sedir kozalakları tepe tacının hemen hemen her tarafına dağılmıĢ 

olarak bulunur. Toplayıcılar, elle ulaĢabildiklerini elle, uzakta kalanları ise 

kozalak çengeli ya da makasları aracılığı ile yere düĢürürler. Yere düĢen 

kozalaklar toplanarak çuvallanır ve zaman geçirilmeden tohum çıkarılacak 

tesise götürülür. Toplamamada kullanılacak iĢciler bir yaĢlı ve iki yaĢlı 

kozalağı birbirinden, renk ve ton faklılıklarından, göz aĢinalığıyla ayıracak 

Ģekilde eğitilmiĢ, yeterli deneyime sahip bireylerden oluĢmalıdır. Sedir 

türlerinde kozalak toplama zamanı çizelge 2.3.1‟de verilmiĢtir. 

 

2.3.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Çuvallanan kozalaklar, kızıĢmaya meydan vermeden en kısa 

zamanda tohum çıkarma alanını getirilerek beton bir zemin üzerine mümkün 

olduğunca ince olarak serilir. Serilen kozalaklar sık sık yağmurlama sulama 

ile ıslatılarak dağılmaları sağlanır. Tohumuna acil ihtiyaç olması durumunda 

kozalaklar su havuzlarında birkaç gün bekletilir ve elle bükülerek 

dağıtılabilir. Islak kozalaklar gece don, gündüz çözülmenin olduğu 

dönemlerde ise tamamen dağılır. Dağılan malzeme karpel, brakte ve 

tohumların geçebileceği ancak kozalak ekseninin geçemeyeceği eleklerle ön 
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elemeye tabi tutulur (Resim 2.3.8). Bu eleme uygulamasında bireysel 

farklılıklardan dolayı daha geç açılan kozalaklarda elek artığı ile birlikte 

kalır. Bu dağılmayan kozalaklar belli bir süre daha yağmurlanarak dağıtılır 

ve ikinci bir eleme iĢleminden geçirilir. Halen dağılmakta direnen çok az 

sayıda kozalak varsa onlarda elle bükülerek dağıtılır ve elenir. Elekten 

geçmiĢ ancak halen nemli olan tohum karpel karıĢımı elemeye olanak 

sağlayacak Ģekilde yüzeysel olarak kurutulur. Ardından tohumların 

geçebileceği, diğer kozalak kısımlarının geçemeyeceği eleklerde sarsıntı 

yaratılarak elenir. Bu iĢlem makine ile yapılabileceği gibi basit eleklerde iĢ 

gücü ile de yapılabilir. Yükseğe alınmıĢ eleğe dağılmıĢ kozalak parçaları 

konur. ÇalıĢan iĢçi eleğin kenarına sopa ile sert sert vurarak sarsıntı yaratır 

ve bir yandan da üsteki karıĢımı karıĢtırır. Elek altına geçen sedir tohumları 

alınarak bir beton zemine serilir. Sedir tohumları çok hassas olduğundan 

kanat kırma iĢlemi elle yapılır. Eldivenli iĢçiler tohumu iki avucunun 

içerisinde ovalayarak tohuma zarar vermeden kanatları kırar. Kanatları 

kırılan tohumlar ya yelde ya da bir fan yardımı ile kanat parçalarından 

ayrılır ve tohum elde edilir. Elde edilen tohumlar, havalanması iyi bir kapalı 

alanda bulunan beton bir zemine ya da tohum ranzalarına kızıĢmaya ve 

küflenmeye meydan vermeyecek kalınlıkta serilir ve sık sık aktarılır. 

Tohumlar ekim yapılıncaya kadar bu alanda bekleyebilir.  

Ağustos-15Eylül tarihlerinde toplanan kozalaklar 7-10 gün yüzeysel 

olarak kurutulduktan (Resim 2.3.7) sonra kozalakları ile beraber, çuvallar 

içerisinde soğuk hava depolarında (0-4°C) ya da üstü kapalı etrafı açık 

havalanması iyi serin bir yerde 1 yıl saklanabilir. Bu yöntemle yapılan 

saklamalarda çimlenme oranı düĢüĢü tespit edilmemiĢtir. Hatta bazı yıllar 

kozalakları ile birlikte saklanan tohumların 1 yıl sonra çimlenme oranında 

%2-3 artıĢ göstermiĢtir. Nem oranı %9-12 düĢürülen tohumlar ise; eksi 15-

18°C sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı kaplarda 3-5 yıl saklanabilir. Sedir 

türlerinin tohum özellikleri çizelge 2.3.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.3.9.Fidanlık tekniği:  

Genel olarak sedir tohumları (Resim 2.3.9) güz, kıĢ ve erken bahar 

(Mart) dönemlerinde ekilebilir. Farklı fidanlıklar kendi yetime ortamına, iĢ 

gücü temini durumuna ve deneyimlerine göre bu zaman aralıklarından 

birisini kullanabilir. Örneğin: Eğirdir Orman Fidanlığında güz ekimleri 

yapıldığı takdirde bazı yıllar tohumlar kıĢa girmeden çimlenmekte ve 

Ģiddetli kıĢ donlarından etkilenmektedir. Yine aynı fidanlıkta kıĢ dönemi 

ekimi uygunken çoğu yıllar Ģiddetli don ya da çamur nedeni ile Aralık-Ocak 
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aylarında ekim uygulanamamakta, çoğu kez uygun ekim koĢulları ocak 

ayından sonra oluĢmaktadır. Aralık, Ocak, ġubat ve 15 Mart dönemi 

arasında ekilen (Resim 2.3.10) tohumlar çok iyi bir geliĢim ve fidan yüzdesi 

oluĢtururken, geç kalınan ekim uygulamaları çoğu kez yeterli sonucu 

vermez. Daha karasal iklime sahip Konya ve EskiĢehir gibi fidanlıklarda geç 

güz ekiminin sakıncası olmadığı gibi onlarda Aralık, Ocak ve ġubat ayları 

çoğu kez ekime uygun koĢullar içermez. Bu nedenle bu fidanlıklarda bahar 

ekimleri çoğu kez mart bazen de nisan baĢında gerçekleĢtirilir (çizelge 2.3.3 

ve çizelge 2.3.5). Sedir tohumu doğal ortamda çoğu kez kar altında 

çimlenmeye baĢlar. Fidanlık koĢullarında ise toprak sıcaklığı 5ºC‟ye 

ulaĢınca çimlenme sürecine girer. Bu onun doğal yaĢam alanı ile iliĢkindir. 

Onların doğal yaĢam alanlarında kıĢ ve erken bahar yağıĢlı iken onu takip 

eden yaz ve güz döneminde uzun süre dönemsel kuraklık ve uzun süreli 

güneĢlenme hakim olur.  

Tohumlar, erken çimlenerek uzun süreli dönemsel kuraklık süreci 

baĢlamadan köklerini mümkün olduğunca derine ulaĢtırmak isterler. Erken 

çimlenme geç donlara karĢıda hassasiyetin oluĢmasına neden olur. Bu 

nedenle, geç donların Ģiddetli seyrettiği fidanlıklarda (EskiĢehir gibi) dona 

karĢı yüksek örtüleme uygulamakta yarar vardır. En iyi örtüleme malzemesi 

telistir. Ağaçlandırma birimleri çoğu kez 1 yaĢlı fidanları, 2 yaĢlılara göre 

tercih ederler. Uygun toprak ve iklim koĢullarına sahip fidanlıklarda 

yetiĢmiĢ 1 yaĢlı sedir fidanlarının gövdenin köke oranı çoğunlukla 2‟nin 

altındadır. 

Sedir tohumları, 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 5-10m m derinlikte, 30 cm 

yüksekliğindeki yastıklara ekilir. Kapatma malzemesi olarak %50 organik 

malzeme, %50 dere mili kullanılır (çizelge 2.3.3). Çimlenmeyi takiben çam 

ibresi ya da karpelle örtüleme uygulaması, geliĢimi ve fidan yüzdesini 

olumlu etkiler. Yine 1 yaĢlı fidanlarda Temmuz-Ağustos aylarında %35 

oranındaki gölgeleme fidan geliĢimini olumlu etkiler ve 1 yaĢlı kullanımına 

yardımcı olur. Çünkü sedir fidanları yüksek toprak sıcaklıklarında uykuya 

geçer, tomurcuk bağlar ve büyümeyi durdurur. Çimlenen fideciğin çenek 

sayısı 8-10 adettir. 

Fidan 1 yaĢlı olarak kullanılacaksa, yaz döneminde kök kesimi 

uygulaması yapılmaz. Ekim ayı sonunda 22-25 cm derinlikte bir kök kesimi 

yapılmasında yarar vardır. Bu durum kök geliĢimini olumlu etkilemesinin 

yanında, özellikle ağır topraklarda sıkıĢmıĢ toprağın geç güz ve kıĢ yağıĢları 

ile sıcaklık değiĢimleri aracılığıyla tava gelmesini, dolayısıyla da sökümü 

kolaylaĢtırmasını sağlar. Böylece kılcal kök kaybı en aza iner. Yine güz 
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dönemi kök kesimi uygulaması (söküme hazırlık kesimi) fidanların erken 

uykuya girmelerine yardımcı olur. Böylece güz ve erken kıĢ dikimlerinde 

baĢarı oranı artar. Sedir fidanının söküm döneminde toprağın tava gelmesi 

nadir olarak gözükür. Sadece söküm esnasında yapılacak kök kesimlerinde 

ıslak toprak (özellikle kil oranı yüksek topraklarda) kalıp gibi kalacağından 

söküm esnasında kılcal kök kaybı yüksek olur. Bu durum tutma baĢarısını 

olumsuz etkileyen ana nedenlerden biridir. Çünkü sedir fidanlarının kılcal 

kökleri çamlara göre oldukça incedir. 2. yaĢına bırakılan fidanlarda, 1. 

yaĢında kök kesimi uygulanmaz. Birinci yaĢını doldurmuĢ fidanların, 2. 

yılın baĢında fidan uyanmadan 20 gün önce (15 ġubat-Mart) 22-25 cm 

derinlikte kökleri kesilir ve genelde çiğneme yapılmadan bırakılır. Geç kıĢ 

erken bahar kök kesimi uygulamalarında bitki etkin büyüme dönemine 

gireceğinden boy büyümesi kısıtlı kalırken mükemmel bir kök sistemi 

geliĢtirir. Yine bu uygulamada sıkıĢmıĢ yastık toprağı gevĢer ve gevĢeyen 

toprakta kök geliĢimini olumlu etkiler. Nadir olmakla birlikte boy geliĢimin 

fazla olması durumunda temmuz ayında da ikinci bir kesim yapılabilir. Ġki 

yaĢlı fidanlarda kök kesimi için uygun bileĢim; ġubat-Mart döneminde 1. 

kök kesimi ve Ekim ayı sonunda 22-25 cm derinlikte söküme hazırlık 

amaçlı ikinci kök kesimi Ģeklindider.  

Türkiye‟de çoğu fidanlık kıĢ-erken bahar ve geç güz dönemi kök 

kesimi uygulamaz. Genelde Temmuz ayında 1 kez kök kesimi yapılır. Bu 

durum birçok sakıncayı birlikte getirir. Birincisi kökü kesebilmek için 

yoğun sulama uygulanarak toprak tava getirilir, ikincisi kök kesiminin 

ardından fidan araları çiğnenerek sıkıĢtırılmak zorunludur, üçüncüsü kök 

kesiminin ardından uzun süreli ve yoğun sulama uygulaması yapılması 

gerekir. Hem kesim öncesi hem de kesim sonrası yoğun sulama uygulaması 

toprağın kimyasal ve fiziksek özelliklerini bozar. Zaten kazık kökünün 

kesilmesinden hoĢlanmayan sedir fidanları sıcak ortamda iyice strese girer. 

Toprak sıcaklığı yüksek olduğundan yeteri hızda yeni kökler oluĢturamaz. 

Toprak özelliklerinin olumsuz etkilenmesi, yeni kökler geliĢtirememesi ve 

stres çoğu kez bitkide bitki besin maddelerinin alımında olumsuzluklar 

yaratarak renk açılmaları (sararmalar) Ģeklinde görülür. Bu renk bozulması 

çoğu kez uzun sürelidir.  

Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. Sedir 

tohumları soğukta erken çimlendiğinden genelde çimlenmeler 

gerçekleĢinceye kadar sulamaya gereksinme duymaz. Havaların olağan dıĢı 

yağıĢsız gitmesi durumunda, öğle vakti yüzeysel sulama yapılabilir. 

Tohumların çimlenmeye baĢlama aĢamasında sık sulamaktan kaçınılır. 
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Çimlenen fideciklerin 15 gün gibi kısa bir sürede köklerini 15-20 cm 

derinliğe indirdiğini unutmamak gerekir (2.3.13). Zaten bu dönemde havalar 

yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. Toprağın yüzeysel 

kurumasından aldanmamak gerekir. Bakılması gereken kökün indiği 

derinlikteki su miktarıdır. Aksi halde çökerten ve kök boğazı çürüklüğü gibi 

hastalıklar sorun oluĢturur. Fideciklerin çökerten hastalıklarına karĢı dirençli 

hale gelmesinden sonra hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar 

su bahar döneminde 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, güz 

döneminde 2-4 günde bir 30-35 cm derinlikte, günün serin saatlerinde 

verilir. Birinci ve ikinci ot alımında gecikilmez ve otlar küçükken, çekince 

yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot 

alımları (5-8 kez ot alma iĢlemi arası) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca 

yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda biri Haziran baĢında diğeri yaz 

ortasında olmak üzere iki kez çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü sedir fidanları bazı fidanlıklarda 1 yaĢında bazılarında 

ise 2 yaĢında kullanılır (çizelge 2.3.4). Çıplak köklü fidan üretiminde 

gübreleme mutlaka baĢta toprak analizi, bitkilerin yaprak geliĢimlerinin 

tamamlanmasından sonrada yaprak ve toprak analizine birlikte bakılarak 

yapılması gerekir. Sedir türleri genel de, %3-5 oranında organik madde 

içeren, pH değeri 6,0-7,5 arasında olan yeteri kadar kireç bulunan kumlu 

balçık topraklarda iyi geliĢir. 

 

2.3.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Sedir türleri, açık alanda ya da gölgelik altında (Temmuz-Ağustos) 

kaplı fidan üretim yöntemi kullanılarakta üretilebilir (Resim 2.2.11, 2.3.14 

ve 2.3.18). Bu takdirde 45 (16 cm derinlikte) gözlü kaplar kullanılır. Sedir 

türlerinin kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortamlar çizelge 2.3.6‟da 

verilmiĢtir. Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda 

doğrudan turba ya da %50 turba %50 ponza karıĢımı kullanılır. Kaplı fidan 

üretiminde, sedir tohumları genelde hiç kapatılmaz, kapatılacaksa da 2-3 

mm derinlikte kapatılır. Ekimde her tüpe 3-4 adet tohum kullanılır ve mayıs 

ayında tekleme uygulanır. Teklemeyi takiben 1-2 mm derinlikte çam 

kabuğu ile ince bir Ģekilde örtüleme uygulaması geliĢmeyi olumlu etkiler, 

otla mücadeleyi kolaylaĢtırır. Harca gübre katılmaması durumunda aynı 

oranlı ve miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben 

günlük ya da 2-3 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar 

verilir.  
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Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-2 kez yapılır. Sedir fidanları gereğinden 

fazla sulamadan ve fazla ıslak ortamdan hoĢlanmaz. Bu nedenle; 

çimlenmelerden sonra hava durumuna ve kapların su kaybına göre sulama 

yapılmalıdır. Sedir için yetiĢme ortamının nemli olması yeterlidir. Sulama, 

yine hava durumuna göre günlük olabileceği gibi 2 hatta 3 günde bir, 

tercihan akĢamları ya da sabah erken kap kapasitesi kadar su üretim alanına 

verilerek uygulanır. Geç güz döneminde sulamayı mutedil yapmakta fayda 

vardır. Kaplı sedir fidan üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok 

küçükken yılda 8-12 kez yapılır. 

YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Uygun pH değeri 5,0-7,0 aralığında 

olmalıdır. Kaplı fidan üretiminde mutlaka havai kök budama yöntemi 

kullanılır. Bu durum fidanların çok iyi bir kök sistemine sahip olmasını 

sağlaması yanında, yetiĢme ortamında su durmasını, dolayısıyla da 

hastalıkların kontrolünü kolaylaĢtırır. Kaplı olarak üretilen sedir fidanları 1 

yaĢlı olarak kullanılır (Resim 2.3.12). Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

24‟lük (19-20 cm derinlikte) çok gözlü kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 14 cm 

x 14 cm x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı (Resim 2.3.16), 17 cm x 

17 cm x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

2.3.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
Sedir tüplü fidan üretimi (Resim 2.3.15), açık alanda ya da gölgelik 

altında (Temmuz-Ağustos) bulunan yastıklarda yapılır. 1+0 ya da 2+0 yaĢlı 

fidan üretiminde 11 cm x 30 cm ebadında tüpler kullanılır. Tüplü fidan 

üretiminde kullanılacak yetiĢme ortamı birçok fidanlıkça kendi 

deneyimlerine göre oluĢturulsada, uygun karıĢım; pH değeri 6,0-7,5 

arasında olan, %70 kumlu balçık toprak %30 organik madde karıĢımıdır. Kil 

oranı biraz fazla olan toprak kullanılması durumunda; %50 toprak, %20 

ponza, %30 organik madde karıĢımı uygundur. Her bir tüpe 3-4 tane tohum 

gelecek Ģekilde 3-5mm derinlikte ekim yapılır. Çimlenmeyi takiben 2-3mm 

derinlikte çam kabuğu ile örtüleme uygulamasında yarar vardır. 

Fidanlıklarımızda tüpler doldurulmanın ardından kendi boyundan 

biraz derin yastıklara dizilir. Ancak bu yöntemle üretilen fidanlar bir takım 

sorunlar içerir. Bunlar sırasıyla; kökler yere geçer ve dikim için tüp 

yerinden alındığında kök kaybı söz konusu olur, su çoğunlukla aĢağılarda 

olduğunda kökler tüpün dibinde yoğunlaĢır, ağaçlandırma sahasına dikim 

esnasında kök kıvrıklığından kurtulmak için önemli bir miktar kök tüple 
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birlikte kesilir. Bu sakıncaları gidermek için havai kök budamasını (Resim 

2.3.17) sağlayacak yöntemlerin kullanılmasında yarar vardır. Bunun için, 

10-15 cm ayaklar üzerinde durabilen, yükleme de kullanılabilecek Ģekilde 

üretilmiĢ plastik kasalar kullanılır. Tüpler, doldurulmayı takiben bu kasalara 

doldurulur ve bir daha boĢaltmadan çakıllanmıĢ ve örtülenmiĢ zemin üzerine 

yan yana dizilir. Tüplerin kasaya değdiği taban noktalarda delik sayısının 

çok olmasında yarar vardır. Bu uygulama yastık yapımı gibi tesise gerek 

duymaz, tüplerin dizimi ve yüklenmesi gibi oldukça maliyetli iĢ kollarından 

da tasarruf sağlar. Gübreleme, sulama ve ot alımı çıplak köklü fidan üretimi 

ile aynıdır. Uygulamalı bir bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ alanlarda, 

tüp boyunun üstten üçte ikisinin suyunu kaybetmesi halinde sulama tüp 

kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüpe ekim yöntemi ile üretilen sedir fidanları 

1+0 ya da 2+0 yaĢlı olarak kullanılır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

16 cm x 30 cm boyutlarındaki torbalarda üretilmiĢ 1+1, 2+1, 1+2 yaĢlı, 18 x 

30 cm ebatlı torbalarda üretilmiĢ 1+3, 2+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 
 

 

Çizelge 2.3.1: Sedir türlerinin eĢey özellikleri 

Tür adı 
Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı 

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Cedrus atlantica Ağustos-Ekim Eylül-Ekim 20-30 2-3 

Cedrus brevifolia Eylül -Ekim Ağustos-Ekim 25-35 2-3 

Cedrus deodora Eylül -Ekim Eylül- Ekim 25-40 2-5 

Cedrus libani Eylül-Ekim Ağustos-Ekim 25-35 2-3 

 

 

Çizelge 2.3.2: Sedir türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı ( gr) 

Çimlenme oranı (%) Kozalak tohum 

verimi (%) 

Cedrus 

atlantica 

50-125 (ort. 70) 50-80 (ort. 65) 8-12 (ort. 9 ) 

Cedrus 

brevifolia 

65-140 (ort. 75) 40-80 (ort. 55) 8-12 (ort. 10) 

Cedrus 

deodora 

100-170 (ort 130) 40-85 (ort. 70) 8-14 (ort. 11) 

Cedrus libani 60-150 (ort. 85) 40-90 (ort. 65) 8-12 (ort. 10) 
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Çizelge 2.3.3. Fidanlık uygulamaları 

Tür adı 

Yastıkta 

çizgi 

adedi 

Uygun 

ekim 

zamanı 

m²’ye 

ekilecek 

tohum 

miktarı (gr) 

m²’den elde 

edilecek 

fidan (Adet) 

Ekim 

derinliği 

(mm) 

Cedrus atlantica 7 Geç kıĢ 60 250-350 5-10 

Cedrus brevifolia 7 KıĢ-Mart 80 250-350 5-10 

Cedrus deodora 7 KıĢ-Mart 110 250-350 5-10 

Cedrus libani 7 KıĢ-Mart 80 250-350 5-10 

 

Çizelge 2.3.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan 

kullanım yaĢı 

Cedrus atlantica Cedrus libani ile aynı -  1+0, 2+0 

Cedrus brevifolia Cedrus libani ile aynı - 1+0, 2+0 

Cedrus deodora Cedrus libani ile aynı - 1+0, 2+0 

Cedrus libani 0,5 cm çam kabuğu (3-5 

mm) ya da sedir karpeli 

1-2 cm 

- 1+0, 2+0 

 

Çizelge 2.3.5.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Cedrus atlantica 1-4°C sıcaklıkta 20-30 gün soğuk- nemli katlama  ġubat-Mart 
Cedrus brevifolia 1-4°C sıcaklıkta 20-30 gün soğuk -nemli katlama  ġubat-Mart 

Cedrus deodora 1-4°C sıcaklıkta 20-30 gün soğuk- nemli katlama  ġubat-Mart 
Cedrus libani 1-4°C sıcaklıkta 20-30 gün soğuk -nemli katlama  ġubat-Mart 

 

Çizelge 2.3.6. Sedir türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 ponza (3-5 mm) karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre (8-9 ay süreylr etkili) x 

0.5kg kükürt eklenir. 

2 70 turba x %20 ponza (3-5 mm) x %10 (3-5 mm) yıllanmıĢ (kompostlaĢmıĢ) 

çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

oranlı yavaĢ çözünen gübre (8-9 ay süreli) x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-80 turba x %20-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢmuĢ 

1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim2.3.5: Cedrus libani üç 

farklı yaĢta kozalak 

       Resim 2.3.6: Kozalak toplama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.3.7: Kozalak açılma iĢi        Resim 2.3.8: Tohum elde etme 
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Resim 2.3.9: Toros sediri 

tohumları 

 

 

 

Resim 2.3.10: Tohum ekimi 

 

Resim 2.3.11: Kaplarda yeni çimlenmiĢ fidecikler  
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Resim 2.3.12: 1+0 yaĢlı 

kaplı fidan 

Resim 2.3.13: 1+0 yaĢlı 

fidanın kök sistemi 

Resim 2.3.14: 6 

litrelik kaplarda 

üretim 

 

 

Resim 2.3.15: Tüplü fidan üretimi  

 

Resim 2.3.16: 1+1 yaĢlı kaplı fidan  
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Resim 13 Havai kök  

Resim 2.3.17: Havai kök budama yöntemleri 

 

Resim 2.3.18: 2.5 litrelik 

kaplarda üretim 
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2.4.CHAMAECYPARIS  Spach.  YALANCI SERVĠLER 
 

Aile: Servigiller (Cupressaceae) 

 

2.4.1.Doğal yayılıĢları, 

kullanım alanları:  

Yalancı servi cinsinin Kuzey 

Amerika, Japonya ve Formoza‟da 6 

değiĢik türü doğal olarak yetiĢir. Yalancı 

serviler her dem yeĢil, pul yapraklı 

ağaçlardır. Çok fazla kültür çeĢidi 

bulunan yalancı serviler, park-bahçe 

uygulamalarında, süs bitkisi olarak 

yaygın olarak kullanılırlar. Türkiye‟de 

doğal türü bulunmaz. C. lawsoniana, C 

nootkatensis, C. thyoides türleri ve 

onların kültür çeĢitlerine ülkemizin daha 

çok Karadeniz ekosisteminin hüküm 

sürdüğü bölgelerindeki park-

bahçelerinde sıklıkla rastlanır (Resim 

2.4.1).  

 

2.4.2.Yalancı servi 

(Chamaecyparis lawsoniana (A. 

Murr.) Parl.):  

Yalancı servi (lavson servisi) Amerika‟nın Oregon eyaletinde dar bir 

alanda yetiĢir. YetiĢme ortamında 60 metreye kadar boylanabilen, 4 m çap 

yapabilen, konik biçimli boylu orman ağacıdır. Kırmızı kahverengi kabuk 

derin ve çatlaklıdır. Birbiri üzerine karĢılıklı olarak yerleĢmiĢ pul yapraklar 

yeĢildir. Evcil çeĢitlerinde sarı, sarı yeĢil, mavi, mavi yeĢil, gri, gri yeĢil gibi 

çok farklı yaprak rengi olabilir. Daha çok deniz ikliminin etkisi altındaki 

alanlarda bulunur. Kuru kıĢ soğuklarına karĢı duyarlıdır. Kumlu balçık 

topraklardan hoĢlanır. Gölgeye dayanır. Oldukça ağır fakat çok dayanıklı 

odunu vardır. Ġçerdiği eterik yağ nedeniyle böceklere karĢı çok dayanıklıdır. 

Odunu gemi yapımından kibrit yapımına kadar çok geniĢ bir kullanım 

alanına sahiptir. Sayısız kültür çeĢidi vardır. Makaslanarak istenilen Ģekiller 

rahatlıkla verilebilir. Canlı çit yapımına çok uygundur. Türkiye‟nin daha 

Resim 2.4.1: Yalancı servi 
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çok Karadeniz, Marmara bölgelerinin hemen her tarafındaki park-bahçe ve 

yol ağaçlandırmalarında farklı kültür çeĢitlerine sıklıkla rastlanır.  

 

2.4.3.Alaska servisi (Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach.):  

Alaska servisi Kuzey Amerika‟nın batı sahillerinde, Güneybatı 

Alaska, British-Colombia, Washington ve Oregon eyaletlerinde doğal olarak 

yetiĢir. YetiĢme ortamında 40 metreye kadar boylanabilen, 2m çap 

yapabilen, piramidal görünüĢe sahip bir orman ağacıdır. Pul yapraklar koyu 

yeĢil renktedir. Sert, dayanıklı odununun özü sarı, diri kısmı ise beyazdır. 

Çok değerli olan odunu gemi yapımında, mobilyacılıkta, iç dekorasyonda 

yaygın olarak kullanılır. Yeterli hava nemi olan bölgelerde kuru topraklar 

üzerinde dahi yetiĢebilir. Ġyi yetiĢme ortamlarında gölgeye dayanıklıdır. 

Türkiye‟de Karadeniz iklimin egemen olduğu alanlarda; canlı çit, rüzgar 

perdesi, kar perdesi, ses perdesi tesisine ve endüstriyel ağaçlandırmalara çok 

uygundur. Çok sayıda park-bahçe çeĢidi bulunur. 

 

2.4.4.Atlantik servisi (Chamaecyparis thyoides (L.) B.S.P.): 

Kuzey Amerika‟nın Atlas Okyanusu sahillerinde, Missisippi‟den 

Main‟e kadar olan bölümde doğal olarak yetiĢir. 25 m boylanabilen, 1m çap 

yapan bir orman ağacıdır. Pul yapraklar koyu mavi ya da açık yeĢildir. Tam 

bir bataklık ağacıdır. Hafif, yumuĢak, kırmızı-esmer renkte, kolay 

iĢlenebilen odununun çok çeĢitli kullanım alanları vardır. Çok sayıda park-

bahçe çeĢidi bulunur. Taban arazilerde yapılacak ağaçlandırmalara uygun 

bir türdür. 

 

2.4.5.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler ayrı ağaçta bulunur. Kozalaklar, Alaska 

servisinde 2. yılda diğerlerinde 1. yılda olgunlaĢır. Nohut büyüklüğündeki 

olgun kozalaklar yalancı servide; gri yeĢilden kırmızımsı kahverengiye 

kadar, Alaska servisinde; sarımsı kahverenginden kırmızı kahverengine 

kadar değiĢen renklerde, Atlantik servisinde ise kırmızımsı kahverengidir. 

Olgun kozalak pulları dağılmaz. Tohum kanatlıdır. Yalancı servi türlerinin 

bazı eĢey özellikleri çizelge 2.4.1 ve 2.4.2‟de verilmiĢtir. 

 

2.4.6.Kozalakların toplanması:  

Kozalaklar genelde birçoğu bir arada bulunur (Resim 2.4.2). Bu 

durum toplamayı kolaylaĢtıran bir etkendir. Kozalaklar ağaçların 

baĢlarından elle teker teker ya da birçoğu birlikte sıyrılarak toplanır. Bazı 
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yıllar kozalakların erken açılması sonucu, tohumların saçılması mümkündür. 

Mümkünse toplama iĢinin Ekimin ortasına kadar yapılıp bitirilmesinde yarar 

vardır. Toplanan kozalaklar çuvallar içerisinde fidanlığa taĢınır (çizelge 

2.4.1). 
 

 
Resim 2.4.2: Yalancı servi kozalakları 

 

2.4.7.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Toplanan kozalaklar ince bir tabaka halinde serilir ve sık sık 

aktarılır. Kozalaklar, 5-10 günde açılır ve tohumlar serbest kalır. 

Kozalakların daha hızlı açılması isteniyorsa 30-35°C sıcaklık ortamına 

alınır. Açılan kozalaklar kalburdan elenerek tohum elde edilir (Resim 2.4.3). 

Atlantik servisinde ise kozalaklar ıslatılıp kurutma iĢlemi tekrarlanarak 

açılır. Nem oranı %9-10 düĢürülen tohumlar ise; 0°C sıcaklıktaki depolarda 

ağzı kapalı kaplarda 5-10 yıl süre ile saklanabilir. Yalancı servinin tohum 

özellikleri çizelge 2.4.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.4.8.Fidanlık tekniği:  

Fidanlı pratiğinde ön iĢleme tabi tutulmuĢ tohumların ekim yöntemi, 

çimlenmenin hızlı ve yeknesak olmasını sağlar (çizelge 2.4.6). Yalancı servi 

tohumları, 20-25 cm yükseklikteki yastıklara 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 3-

5mm derinlikte ekilir (çizelge 2.4.3). Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekimi takiben yastıkları 
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çimlenmeler gerçekleĢinceye kadar telisle örtüleme gerekir. Çimlenmenin 

ardından gölgeleme uygulanır (çizelge 2.4.4). Fideciğin çenek sayısı 2 

adettir. 

 

 
Resim 2.4.3: Yalancı servi tohumları  

 

Tohumlar örtüleme altında olduğundan çimleninceye kadar 

genellikle sulama gereksinmesi olmaz. AĢırı hava koĢullarından 

kaynaklanan kuru dönemlerde ise çimlenmeler baĢlayıncaya kadar öğle 

vakti yüzeysel olarak sulama yapılır. Sulama uygulaması fidanlığın toprak 

ve iklim koĢullarına göre yağmurlama yöntemi kullanılır. Tohumların 

çimlenmeye baĢlama aĢamasında sık sulamaktan kaçınılır. Zaten bu 

dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. 

Toprağın yüzeysel kurumasından aldanmamak gerekir. Bakılması gereken 

kökün indiği derinlikteki su miktarıdır. Bu aĢamada sulama gerekirse günün 

serin saatlerinde uygulanır. Ġkincil yaprakların çıkması, fideciklerin çökerten 

ve kök boğazı çürüklüğü gibi hastalıklara karĢı direncinin artması ile birlikte 

rutin sulamaya geçilir. Bu dönemden sonra hava sıcaklığına bağlı olarak 

tarla kapasitesi kadar su bahar aylarında 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-2 

günde bir ve güz döneminde ise 2-4 günde bir, 30-35 cm derinlikte verilir. 

Ġlk dört ve beĢinci ot alımı uygulamasında gecikilmez ve otlar küçükken, 

çekince yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. 

Diğer ot alımları (4-7 kez arası ot alma iĢlemi) ise otlar ele gelen boyuta 
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ulaĢınca yapılır. Üretim yastıklarında biri Mayıs sonu, ikincisi de yaz 

ortasında olmak üzere iki kez çapalama uygulanır. 

Çıplak köklü yalancı servi fidanları genelde 2 yaĢında dikime uygun 

hale gelir. Gübreleme diğer türlerde olduğu gibi analizlere ve deneyimlere 

dayalı olarak yapılır. Yalancı servi, %4-5 organik madde içeren hafif asit 

nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

 

2.4.8.1.Kaplı fidan üretimi:  
KıĢ döneminde sera içerisinde 45 ya da 80‟li çok gözlü kaplara ön 

iĢlemden geçmiĢ tohumlar, 1-2mm derinlikte her bir göze 8-10 adet tohum 

gelecek Ģekilde ekilir. Çimlenen fidecikler bahar ortasında gölgelik (%35-

50) altına taĢınır. Yaz baĢında çam kabuğu ile örtüleme baĢarıyı artırır. 

Mayıs ve Haziran aylarında iki seferde tekleme yapılır. Gölgelik yaz 

sonunda kaldırılır. Yalancı servi kaplı fidan üretiminde kullanılacak 

ortamlar çizelge 2.4.6‟da verilmiĢtir. 

Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1–3 kez yapılır. Yağmurlama sisteminde 

daha ince su atan aparatların kullanılmasında yarar vardır. Çimlenmelerden 

sonra ise hava durumuna bağlı olarak, 1-2 günde bir akĢamları ya da sabah 

erken kap kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Kaplı fidan üretiminde 

ot alımı daimi olarak otlar çok küçükken yılda 8-12 kez yapılır. 

 Harca gübre katılmaması durumunda, aynı oranlı ve eĢdeğer 

miktardaki kolay çözünen kompoze gübre, çimlenmeyi takiben günlük ya da 

2 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar eĢit oranda 

verilir. YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5,5–6,5 aralığında 

olmalıdır. Üretimde havai kök budaması yapılabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 1 

litrelik standart kare kaplarda 1+1 yaĢlı, 2,5 litrelik standart kare kaplarda 

1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.4.8.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü fidan üretimi gölgelik altında yapılır. Yalancı servi türlerinin 

üretiminde 11 cm x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 kumlu 

balçık toprak, %50 turba ya da humus karıĢımıdır. Her bir tüpe 8-10 adet 

yalancı servi tohumu ekilir. Kapatma, çıplak köklü fidan üretimi ile aynı 

Ģekilde yapılır. Tekleme haziran ayında bir seferde yapılır. Teklemenin 

ardından toprak yüzeyinin çam kabuğu ya da çam ibresi gibi bir organik 
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malzeme ile örtülenmesi faydalıdır. Havai kök budaması uygulamakta yarar 

vardır. Gübreleme deneyim ve analiz sonuçlarına göre yapılır. Sulama, ot 

alımı, örtüleme ve gölgeleme çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. 

Uygulamalı bir bilgi olarak ikincil yapraklar çıktıktan sonra, tüp boyunun 

yarısının suyunu kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar 

yapılır. Tüplü fidanlar 1+0 ya da 2+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için ise 2+1 yaĢlı fidanlar 16 cm x 28 cm ebatlı, 

2+2 yaĢlı fidanlar 18x 28 cm ebatlı tüplerde yetiĢtirilir.  

 
Çizelge 2.4.1: Yalancı servi türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı 
Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı 

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

Mart-Nisan Eylül-Kasım 5-10 1-2 

Chamaecyparis 

nootkatensis 

Mart-Nisan-

Mayıs 

Eylül-Kasım 7-15 2-3 

Chamaecyparis 

thyoides 

Mart Eylül-Kasım 4-10 1-2 

 

Çizelge 2.4.2: Yalancı servi türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı (gr) 

Çimlenme 

oranı (%) 

Kozalak tohum 

verimi (%) 

Chamaecyparis lawsoniana 2-5 (ort 3) 30-60 (ort 45) 15-20 

Chamaecyparis 

nootkatensis 

3-7 (ort 5) - 10-15 

Chamaecyparis thyoides 1 - 10 

 

Çizelge 2.4.3. Fidanlık uygulamaları 

Tür adı 

Yastıkta 

çizgi 

adedi 

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) 

Ekilecek 

tohum 

miktarı 

(gr ) 

m²’den 

elde 

edilecek 

fidan 

miktarı 

(Adet) 

Ekim 

derinliği 

(mm) 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

7 KıĢ -er. bah. 5 300-400 3-5 

Cham. 

nootkatensis 

7 Güz-er. kıĢ 10 300-400 3-5 

Chamaecyparis 

thyoides 

7 Güz-er. kıĢ 5 300-400 3-5 
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Çizelge 2.4.4. Fidanlık uygulamaları  

Tür adı Örtüleme 
Gölgeleme oranı 

(%) 
Fidan kullanım yaĢı 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

Çimlenene kadar telis 35-50 2+0 

Chamaecyparis 

nootkatensis 

Çimlenene kadar telis 35-50 2+0 

Chamaecyparis 

thyoides 

Çimlenene kadar telis 35-50 2+0 

 

Çizelge 2.4.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

3 gün suda bekletme Bahar 

Cham. nootkatensis 3 gün suda bekletme, 90 gün 1-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Bahar 

Cham. thyoides 3 gün suda bekletme, 90 gün 1-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Bahar 

 

Çizelge 2.4.6. Yalancı servi türlerinin kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %60-80 turba x %20-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4 kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre 

x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %75-80 turba x %20-25 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 

3 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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2.5.CUPRESSUS  L.   SERVĠLER  

 

Aile: Servigiller (Cupressaceae) 

 

2.5.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Servi cinsinin, kuzey yarım kürenin sıcak bölgelerinde; Kuzey 

Afrika, Güney Anadolu, Amerika‟nın güneyinde, Meksika‟da, Akdeniz 

Bölgesi‟nde, Güney Asya ve Japonya‟da 20 ayrı türü, çok çeĢitli varyete ve 

formları vardır. Her dem yeĢil, pul yapraklı, bazıları boylu, bazıları da 

küçük ağaç formunda orman ağaçlarıdır. Çok dayanıklı güzel kokulu odunu 

akma kanalı içermez. Servi odunu, gemi, bina inĢasında, mobilya yapımında 

kullanıldığı gibi çok güzel bir Ģömine yakıtıdır. Dünyada yaygın olarak 

kullanılan makbul bir park bahçe ağacı olup, sıklıkla tercih edilir. 

Türkiye‟de Cuprescus sempervirens‟in (servi) iki varyetesi; C. sempervirens 

var. pyramidalis (Piramit ya da Ehrami servi) (Resim 2.5.1.) ve C. 

sempervirens var. horizontalis (Servi ya da Dallı servi) doğal olarak 

bulunur. Cupressus arizonica (Arizona servisi) ülkemizin ılıman 

bölgelerinde; 

ağaçlandırma 

sahalarında, park, bahçe 

ve yol 

ağaçlandırmalarında 

yaygın olarak kullanılır. 

Bunun yanında servi 

türleri küresel ısınmaya 

bağlı sıcaklık artıĢı, 

artan orman yangınları 

ve dönemsel kuraklıklar 

nedeniyle, ormancılık ve 

peyzaj uygulamalarında 

gittikçe daha fazla önem 

kazanmaya baĢlamıĢlardır. 

 

 

2.5.2.Servi (Cupressus sempervirens L.):  

Doğal olarak; Ġran‟ın kuzeyi, Anadolu‟nun ılıman bölgeleri, Suriye, 

Lübnan, Filistin, Rodos, Kıbrıs, Girit adalarında bulunur. Romalılar onu tüm 

Akdeniz bölgesine taĢımıĢ ve yaygınlaĢtırmıĢtır. Türkiye‟de; tüm Akdeniz 

Resim 2.5.1: Ehrami serviler 
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Bölgesi‟nde, Batı Anadolu‟da, Karadeniz kıyı Ģeridinde yayılır. En geniĢ 

doğal ormanları; Antalya dolaylarında bazen saf, bazen de kızılçamla 

karıĢık olarak bulunur. 20-30m boylanabilen, gösteriĢli bir orman ağacıdır. 

Ülkemizin ılıman bölgelerinde yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarında yaygın 

olarak kullanılır. Bunun yanında rüzgar perdesi, toz perdesi, yangın Ģeridi, 

ses perdesi tesislerinin de ana ağacıdır. Türkiye‟de geleneksel olarak 

mezarlıklara en fazla dikilen ağaçtır. Olağanüstü dayanıklı, yumuĢak ve 

güzel kokulu odunu geçmiĢte gemi inĢasında, iskele inĢasında, su altı 

inĢaatlarında, güve geçirmez sandık ve mobilya yapımında sıklıkla 

kullanılmıĢtır. Çok estetik bir park ve bahçe ağacıdır. Çok sayıda bireyi 

peyzaj amaçlı kültüre alınmıĢtır. Dönemsel kuraklığa çok dayanıklıdır. 

Kireçli topraklarda yetiĢebilir. Bu özelliklerinden dolayı Akdeniz ikliminin 

egemen olduğu yerlerde fakir ve yarı kurak alanların ağaçlandırmasına 

uygundur. Toprak durumunu göre farklı kök sistemleri geliĢtirme 

yeteneğindedir. Hızlı geliĢen, endüstriyel ağaçlandırmalar için çok uygun 

bir türdür. Servi ormanları 

bulunduğu yetiĢme ortamında 

orman yangınlarına en fazla 

dayanabilen kozalaklı orman 

ağacıdır. Son yıllarda 

ağaçlandırma çalıĢmalarında 

kullanımı artmaya baĢlamıĢtır. 

Doğal ya da kültür ortamlarında 

birçok farklı form bariz Ģekilde 

göze çarpar. ÇeĢitli amaçlara göre 

Türkiye‟de ıslah edilmesi gereken 

önemli türlerin baĢında gelir. 

Küresel ısınma bu türün önemini 

daha da artırmaktadır. 

 

2.5.3.Arizona Servisi 

(Cupressus arizonica Grene.): 

Doğal olarak Meksika ve 

Arizona‟nın dağlık yörelerinde 

bulunur (Resim 2.5.2). Doğal 

yetiĢme ortamında 2000 metreye 

kadar çıkar. Dağınık dallı, 20-

25m boylanabilen bir orman Resim 2.5.2: Arizona ıservisi 
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ağacıdır. GümüĢi pul yaprakları sayesinde iklim aĢırılıklarına biraz daha 

dayanıklıdır. Türkiye‟nin ılıman bölgelerindeki ağaçlandırma 

çalıĢmalarında, park ve bahçe tanzimlerinde sıklıkla kullanılır. Açık renkli 

yumuĢak odunu yapacak ve yakacak olarak değerlidir. Çok sayıda kültür 

çeĢidi bulunur.  

 

2.5.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Erkek ve diĢi çiçekler 

tepe tacının tamamına yayılmıĢtır. Terminal durumlu erkek çiçekler yaz 

ortasından itibaren gözükmeye baĢlar. Kozalaklar 2 yılda olgunlaĢır. 

Servide; 8-14 adet puldan oluĢmuĢ, küre biçimindeki kozalaklar, 2.5-3.5 cm 

çapındadır. Pulların birleĢtiği yerdeki çizgilerinden dolayı futbol topunu 

andıran kozalaklar önceleri yeĢil, olgunlaĢmaya baĢlayınca parlak 

kahverengi ya da grimsidir. Olgun tohumlar koyu kahverengidir. Arizona 

servisinde; 6-8 adet puldan oluĢmuĢ, pulların üzerinde çıkıntılar bulunan 

kozalaklar, 2-3 cm çapında, üzeri morumsu mavi dumanlıdır. Olgun 

tohumlar sarımsı kahverengi, koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi 

rengindedirler. Servi türlerinde kozalakların birçoğu bir arada bulunur. Bu 

durum toplamayı kolaylaĢtıran bir etkendir. Servi türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 2.5.1 ve 2.5.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.5.5.Kozalakların toplanması:  

Servi kozalakları ağaçların baĢlarından elle birçoğunu birlikte 

kopararak toplanır. Daha basit bir yöntemde kozalakların yoğun olarak 

bulunduğu dal uçları makasla kesilerek yere düĢürülür ve düĢen dallardan 

elle toplanır. Serviler budamanın ardından hızla kendilerini toparlama 

yeteneğine sahiptir. Kozalaklar, geç güz, kıĢ, hatta bazı ağaçlarda yıl boyu 

toplanabilir. Birçok ağaçta 2 yaĢını doldurmuĢ kozalaklar, açılmadan uzun 

süre ağacın üzerinde kalır. Çok sık dallanma ve yoğun pul yapraklar nedeni 

ile iç kısımlarına ıĢığın az iĢlediği ehrami servide bu durum daha barizdir ve 

3 hatta 4 yaĢına girmiĢ kozalaklar açılmadan ağaç üzerinde bulunabilir. 

Toplamada kullanılacak iĢciler, bir yaĢlı ve iki yaĢlı kozalağı birbirinden, 

renk ve ton faklılıklarından ayırabileceği gibi, kozalağı bir bağ makası ile 

kesip içindeki tohumların olgunlaĢmasından da anlayabilir. Servi türlerinde 

kozalak toplama zamanı çizelge 2.5.1‟de verilmiĢtir. 
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2.5.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri: 

Çuvallanan kozalaklar, beton bir zemin üzerine ya da kozalak 

hangarlarına mümkün olduğunca ince olarak serilir. Serilen kozalaklar oda 

sıcaklığında 1-2 ay içerisinde kendiliğinden açılır ve tohumlar serbest kalır. 

Oda sıcaklığının biraz üzerindeki sıcaklık değerlerinde (30-40ºC) açılma 

daha kısa sürede olur. Diğer bir yöntemde güneĢ bir yere sererek 

açılmalarını beklemektir. Açılan kozalaklar tohumların geçebileceği 

nitelikte bir kalburdan elenerek tohum elde edilir (Resim 2.5.3). Tohumlar 

ekim yapılıncaya kadar, torbalar ya da kaplar içerisinde kapalı bir alanda 

bekletilebilir. Servi tohumları oda sıcaklığında ağzı kapalı kaplarda 5-10 yıl, 

soğuk hava depolarında (1-4ºC), ağzı kapalı kaplarda 20 yıldan fazla 

saklanabilir. Servi türlerinin tohum özellikleri çizelge 2.5.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.5.7.Fidanlık tekniği:  
 

 
Resim 2.5.3: Yalancı servi tohumları 

 

Genel olarak servi tohumları, 1 gün suda bekletilmenin ardından geç 

kıĢ ya da erken bahar (mart) dönemlerinde ekilebilir. KatlanmıĢ tohumların 

ekimi ise bahar aylarında yapılabilir. Ancak ekimin gecikmesi durumunda, 

çökerten ve kök boğazı çürüklüğüne yatkın olan servi fidecikleri kitlesel 

olarak ölebilir. Bu nedenle, mart, nisan zorunlu hallerde ise önlem almak 
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kaydıyla mayıs ayında ekim yapılmalıdır (çizelge 2.5.3 ve 2.5.5). Eylül ayı 

sonuda 1 kez, söküme hazırlık amaçlı kök kesimi yapılmasında yarar vardır. 

Çıplak köklü fidan dikimine hassas olan servi fidanlarını 2. yaĢa bırakmak 

doğru bir yöntem değildir. 

Servi tohumları, 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte, 20-25 

cm yüksekliğindeki yastıklara ekilir. Kapatma malzemesi olarak bazı 

fidanlıklar farklı malzemeler kullansa da genel olarak, %50 organik 

malzeme, %50 dere mili kullanılır. Tohumları çimleninceye kadar telisle 

ortüleme çimlenmenin hızlı ve tekdüze olmasını sağlar (çizelge 2.5.3). 

Çimlenen fideciğin çenek sayısı genelde 2, bazıların da 3-4 adettir. 

Sulama, çimlenmeler baĢlayıncaya kadar öğle vakti yüzeysel olarak, 

çimlenmeden sonra ise günün serin saatlerinde yeteri kadar derinlikte 

yapılır. Tohumların çimlenmeye baĢlama aĢamasında sık sulamaktan 

kaçınılır. Çimlenen fideciklerin 15-20 gün gibi kısa bir sürede köklerini 10-

20 cm derinliğe indirdiğini unutmamak gerekir. Zaten bu dönemde havalar 

yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. Toprağın yüzeysel 

kurumasından aldanmamak gerekir. Servilerin çökerten ve kök boğazı 

çürüklüğü gibi hastalıklara karĢı hassas olduğunu unutmamak gerekir. 

Özellikle geç ekimlerde (Nisan-Mayıs) daha dikkatli olunmalıdır. 

Fidecikler, çökerten hastalıklarına karĢı dirençli hale geldiği dönemden 

itibaren hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su, bahar ve güz 

döneminde 2-4 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir 30-35 cm derinlikte 

verilir. Ġlk üç ot alımında gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni 

çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot 

alımları (4-6 arası) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme 

uygulanmayan yastıklarda 1 ya da iki kez çapalama uygulaması yapılması 

yararlıdır. 

Çıplak köklü servi fidanları 1 yaĢında kullanılır (çizelge 2.5.4). Servi 

fidanlarının özel istekleri oldukça azdır. Çıplak köklü fidan üretiminde 

gübreleme diğer türlerde olduğu gibi, analizlerin sonucunda yapılır. Servi 

türleri genel de, %3-5 oranında organik madde içeren, pH değeri 6.0-7.5 

aralığında olan kumlu balçık topraklarda çok iyi geliĢir. 

 

2.5.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Servi türleri, açık alanda kaplı fidan üretim yöntemi kullanılarak da 

üretilebilir. Bu takdirde 45‟li (16 cm derinlikte) ya da 24‟lü (16-20 cm 

derinlikte) çok gözlü kaplar kullanılır. Servi türlerinin kaplı fidan 

üretiminde kullanılacak ortam çizelge 2.5.6‟da verilmiĢtir. Kapatma 
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malzemesi olarak çoğunlukla perlit kullanılır. Kaplı fidan üretiminde 

genelde katlanmıĢ tohumlar kullanılır ve 1-2mm derinlikte ekilir. Ekimde 

her tüpe 5-6 adet tohum kullanılır. Tekleme erken ekimlerde mayıs, geç 

ekimlerde ise Haziran ayında yapılır. Teklemeyi takiben 1-2 mm derinlikte 

çam kabuğu ile ince bir Ģekilde örtüleme uygulaması geliĢmeyi olumlu 

etkiler, otla mücadeleyi kolaylaĢtırır. 

Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Yağmurlama sisteminde daha 

ince su atan aparatların kullanılmasında yarar vardır. Çimlenmelerden sonra 

ise hava durumuna bağlı olarak, 1-2 günde bir tercihen akĢamları ya da 

sabah erken kap kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Kaplı fidan 

üretiminde otlar daimi olarak çok küçükken yılda 8-12 kez alınır. 

Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve miktardaki kolay 

çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 2 günde bir 

sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar eĢit oranlarda verilir. 

YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre daima 

kontrol altında tutulmalıdır. Uygun pH değeri 5,0-7,0 aralığında olmalıdır. 

Kaplı fidan üretiminde mutlaka havai kök budama yöntemi kullanılır. Bu 

durum fidanların çok iyi bir kök sistemine sahip olmasını sağlaması 

yanında, yetiĢme ortamında su durmasını, dolayısıyla da hastalıkların 

kontrolünü kolaylaĢtırır. Kaplı olarak üretilen servi fidanları 1 yaĢlı olarak 

kullanılır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 17x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 

yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

2.5.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü fidan üretimi, açık alanda bulunan yatsılarda yapılır. 1 yaĢlı 

fidan üretiminde mavi servide 11 cm x 30 cm ebadında ve diğer türlerde 11 

x 25-30 cm ebadında tüpler kullanılır. Tüplü fidan üretiminde kullanılacak 

yetiĢme ortamı birçok fidanlıkça kendi deneyimlerine göre oluĢturulsa da, 

uygun karıĢım; pH değeri 6,0-7,5 arasında olan, %75 kumlu balçık toprak, 

%25 organik madde karıĢımıdır. Her bir tüpe 5-6 tane tohum gelecek 

Ģekilde, 2-3 mm derinlikte ekim yapılır. Gübreleme, sulama, örtüleme ve ot 

alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Pratik bir bilgi olarak ikincil 

yaprakların çıkmasından sonra, tüp boyunun yarısının suyunu kaybetmesi 

halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tekleme kaplı fidanla 

aynı zamanda yapılır. Tüplü fidan üretiminde sedirde olduğu gibi havai kök 
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budaması uygulanır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 16 x 30 cm 

boyutlarındaki torbalarda 1+1 ya da 2+0 yaĢlı fidanlarda üretilebilir. 

 
Çizelge 2.5.1: Servi türlerinin eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Cupressus arizonica KıĢ ve Mart  Eylül-Mart  5-10 1-2 

Cupressus 

sempervirens 

ġubat-Mart-15 

Nisan 

Eylül-Mart  5-10 1-2 

 

Çizelge 2.5.2: Servi türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı (gr) 

Çimlenme oranı 

(%) 

Kozalak tohum 

verimi (%) 

Cupressus 

arizonica 

3-8 (ort 6) 30-50 (ort 35) 3-6 (ort 4) 

Cuprescus 

sempervirens 

6-9 (ort 8) 30-50 (ort 35) 4-8 (ort 6) 

 
Çizelge 2.5.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi 

adedi  

Uygun 

ekim 

zamanı 

m²’ye 

Ekilecek 

tohum 

miktarı (gr)  

m²’den elde 

edilecek 

fidan 

miktarı 

(Adet) 

Ekim 

derinliği 

(mm) 

Cupressuss 

arizonica 

7 KıĢ-erbah 8 250-350 3-5 

Cupressus 

sempervirens 

7 KıĢ-erbah 10 250-350 3-5 

 

Çizelge 2.5.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme 

oranı (%) 

Fidan 

kullanım yaĢı 

Cuprescus arizonica Çimlenene kadar telis  - 1+0 

Cuprescus sempervirens Çimlenene kadar telis - 1+0 

 

Çizelge 2.5.5.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Cupressus arizonica 1 gün suda bekletme, 30 gün 1-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Mart-Nisan-Mayıs 

Cupressus 

sempervirens 

1 gün suda bekletme, 30 gün 1-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Mart-Nisan-Mayıs 
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Çizelge 2.5.6. Servi türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 ponza (3-5 mm) karıĢımından oluĢan 1 metreküp 

harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg 

kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %20 ponza x %10-20 3-5 mm yıllanmıĢ (kompostlaĢmıĢ) çam 

kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-80 turba x %20-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımımdan oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) 

gübre x 0.5 kg kükürt eklenir. 

4 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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2.6.JUNIPERUS  L.  ARDIÇLAR 

 

Aile: Servigiller (Cupressaceae) 

 

2.6.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Ardıçlar, 60 türü içeren ve kuzey yarım küreden, Afrika‟ya kadar 

çok farklı sıcaklık ortamlarında yayılan herdem yeĢil, bazıları pul yapraklı, 

bazıları ise ibreli ağaç veya çalılardır (Resim 2.6.1). Ardıç cinsinde çiçekler 

bir veya iki evciklidir. Hiçbir zaman açılmayan etli, üzümsü bir kozalak 

yapmak suretiyle servigiller ailesi içerisinde özel bir duruma sahiptir. 

Ardıç türlerinde 

odun strüktürü sade ve 

homojendir. Bazılarının 

odununda belirgin bir 

koku bulunmaktadır. Öz 

odunlarının çoğunluğu 

kırmızı kahverengidir. 

Dirençleri orta derecelidir 

ve Ģok etkilere yüksek 

direnç gösterirler. 

Odunlarının çalıĢması çok 

azdır. Özellikle öz 

odunları mantar ve 

böceklere karĢı büyük bir 

dayanıklılık gösterir. 

Ardıçlar; reçine içermeyen, kolay iĢlenebilen, cilalamaya yüksek tepki veren 

odunları nedeniyle kalem, cetvel, mobilya, parke, çeyiz sandığı, ud, saz, 

lambri, süs eĢyası, değerli metaların ambalaj kutusu imalında ve tiyatro 

duvarlarının kaplanmasında; çürümeye ve kurtlanmaya dayanıklı olmaları, 

suya dayanıklı olmaları nedeniyle bina inĢaatlarında, bahçe çitlerinde 

kullanılır. Güveleri uzak tutucu etkisi nedeniyle iç dekorasyonda, çürümeye 

dayanıklı olmaları nedeniyle demiryolu traverslerinde, tarım aleti imalında, 

toprak altı yapılarda, yonga levha imalında, Japonya‟da kabuklarından halat 

imalında kullanılır. Ardıç odunu reçine içermemesi, hoĢ kokusu ve 

kuruduğunda kabukları vasıtasıyla kolaylıkla tutuĢması nedeniyle çok iyi bir 

Ģömine yakıtıdır. Birçok organı tıbbi olarak kullanılır.  

Ardıçlar sık ibre yapıları, besi değeri yüksek kozalakları nedeniyle 

yabanıl hayvanlara çok iyi barınma ve beslenme ortamları oluĢtururlar. 

Resim 2.6.1: Ardıçlar 
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Yine, çeĢitli organları toprak üzerinde yavaĢ ayrıĢan ölü tabaka oluĢturarak, 

toprakta canlı etkinliğinin devamını sağlarlar. Bu özellikleri ile de aĢırı 

yetiĢme ortamlarında biyolojik çeĢitlilikte önemli iĢlevler görürler. Farklı 

görünümlere sahip olmaları ve uzun yaĢamaları nedeniyle ardıç ormanları 

anıtsal nitelikler de taĢır. Bu nitelikleri nedeniyle biyolojik turizm 

hareketlerinde önemli yere sahiptir.  

Ardıçlar farklı formlarda; ağaçlar, küçük ağaçlar, çalılar ve 

sürünücüler olarak karĢımıza çıkar. Bunun yanında farklı ibre yapıları, 

renkleri ve görünümleri ile de park bahçe tesislerinde tercih edilirler. Sürgün 

verme yeteneğinin yüksek olması nedeniyle rahatlıkla makaslanabilmeleri 

onlara istediğimiz Ģekilleri verme olanağı doğurmuĢtur. Bunların yanında 

çok farklı topraklarda ve iklimlerde yetiĢebilmeleri nedeniyle ardıçlar 

günümüz park ve bahçe mimarisinde en çok kullanılan taksonlar arasında 

yer alır. Özellikle kuzey yarım kürede ardıç bulunmayan park ve bahçe 

nadirdir. Ardıçların park ve bahçe mimarisinde kullanılmak üzere kültüre 

alınmıĢ yüzlerce kültür formu vardır. Ayrıca ardıçlar çok sık ibre yapıları 

nedeniyle; ideal rüzgar, toz, kar ve ses perdesi özelliği de taĢırlar. Kent 

ormanlarının, yeĢil kuĢak ağaçlandırmalarının önemli ağaçlarıdır. 

Ardıçlar ormansızlaĢma sürecinde sahayı en son terk eden, aĢırı 

yetiĢme ortamlarına en dayanıklı ağaçlardır. Yaygın kök sistemleri 

nedeniyle erozyon kontrolü çalıĢmalarının, zor koĢullara dayanması 

nedeniyle de aĢırı iklim ve toprak koĢullarındaki ağaçlandırılma 

çalıĢmalarının, değerli odunu nedeniyle de endüstriyel ağaçlandırmalarının 

ana ağaçlarıdır. Küresel ısınma karĢısında oluĢacak kurak ve sıcak 

dönemlerde ülkemiz ormancılığının sigortasıdır. Aynı zamanda yüzlerce yıl 

karbon depolayabileceklerinden atmosferdeki fazla karbonu kontrol altına 

alma çalıĢmalarında kullanılmaya adaydırlar. Ardıç gibi pul yapraklara 

sahip türlerin ölü örtüleri son derece sıkı istiflenme gösterdiklerinden daha 

olumsuz yanma ortamı oluĢtururlar. Bu nedenle yangın emniyet yollarının 

tesisinde kullanılırlar. Kayak tesislerinin ve yüksek dağ turizm alanlarının 

ağaçlandırılmasında kullanılabilir. Ülkemizde bu ailenin 7 türü, 10 taksonu 

doğal olarak yayılır.  

Bu 7 tür sırasıyla; Bodur ardıç, Yapık veya Cüce ardıç (Juniperus 

communis), Bozardıç, Çerkem (Juniperus excelsa), Yağ ardıç, Yağlı ardıç 

veya kokulu ardıç (Juniperus foetidissima) (Resim 2.6.6), Kafkas ardıcı 

(Juniperus oblonga), Diken ardıç (Juniprus oxycedrus), Servi ardıç, Finike 

ardıcı (Juniperus phoenicea) ve Sabin ardıcı, Parda (Juniperus sabina) 

seklindedir.  
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2.6.2.Bodur Ardıç (Yapık) (Juniperus communis L. subsp. nana 

Syme.):  

Bodur; bir cinsli bir evcikli, 100 cm‟ye kadar boylanabilen, 10 m 

yatay geliĢen sürünücü bitkidir. Güney bölgelerimizde daha az olmasına 

karĢın, Türkiye‟nin tamamında, 1000 m ile 2800 m arasında, yüksek 

dağlarda, orman ve ağaç sınırında veya üstünde yayılır. Çok düĢük sıcaklık 

değerlerine dayanabilen, kısa yeĢerim dönemine uyum sağlamıĢ önemli 

taksondur. Yüksek dağ ormanlarını oluĢturan diğer ağaç türlerinin 

gençliklerinin tutunmasında önemli rol oynarlar. 

 

2.6.3.Bozardıç (Juniperus excelsa Bieb.):  

Bozardıç (Resim 2.6.2); bir cinsli bir evcikli, 35 metreye kadar 

boylanan, 1 metrenin üzerinde çap yapan piramidal tepe yapısına sahip bir 

orman ağacıdır. Türkiye‟nin tamamında, deniz ikliminden kaçınarak 500 m 

ile kır sınırı arasında yayılıĢ gösterir. Bireysel olarak 100m‟ye kadar iner ve 

Doğu Anadolu‟da 3000 m yüksekliğe kadar çıkar. 

 

 
Resim 2.6.2: Boz ardıçlar 

 

Bu yayılıĢ alanlarının belirgin özellikleri; karasal iklim özellikleri 

göstermesi, yıllık ortalama yağıĢ miktarının 400-600 mm arasında olması ve 

aĢırı toprak (sığ, fizyolojik derinliği az, alkali, besi değeri düĢük vb) ve 
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iklim özelliklerine (güneĢli bakılar, kapalı havzalar, Ģiddetli soğuğa maruz 

alanlar ve kuru yetiĢme ortamları) sahip olmasıdır. Bozardıç yayılıĢ 

alanlarının en belirgin özelliği kararsız yağıĢlardır. Ortalama 400-600 mm 

yağıĢ alan bu bölümlerde, bazı yıllar yıllık yağıĢ miktarı 250mm„ye kadar 

düĢen alanlar mevcuttur. Bozardıç, yayıldığı iklim kuĢağının en kanaatkar, 

en dayanıklı ve uzun mesafelere en çabuk yayılabilen bir ağaç türüdür. 

Bulunduğu toprak özelliğine göre kök sistemi (sığ yada kazık) 

oluĢturmasına karĢın özellikle kalker arazilerde çok derinlere giden kazık 

kök sistemi oluĢturur. Türkiye ardıç ormanlarının %82‟si bozardıçtan 

oluĢur. 

 

2.6.4.Yağ Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.): 

Yağ ardıç; bir cinsli iki evcikli, 35 metreye kadar boylanan, 4 

metreye kadar çap geliĢtirebilen, çok uzun ömürlü (2000 yıl), piramidal tepe 

yapısına sahip, düzgün gövdeli bir orman ağacıdır (Resim 2.6.3). 

Türkiye‟nin tamamına yakınında, Güneydoğu ve Doğu Anadolu‟nun güneyi 

hariç, deniz ikliminden 

kaçınarak 800 m ile kır sınırı 

arasında yayılıĢ gösterir. Yer 

yer bireysel olarak 500m‟ye 

kadar inebilir. Orman kurduğu 

alanların tipik özellikleri; 

karasal iklim özellikleri 

göstermesi, aĢırı toprak ve 

iklim özelliklerine sahip 

olmasıdır. Çok çeĢitli toprak 

tiplerinde yetiĢebilir. YayılıĢ 

alanında yıllık yağıĢ miktarı 

genelde 400-600 mm arasında 

olmasına karĢın kır sınırı 

bölümlerinde 1000mm‟nin 

üzerien çıkabilir. Yağ ardıcın 

yayılıĢ alanında yağıĢın 

çoğunluğu kardır. YayılıĢ 

gösterdiği yetiĢme ortamında 

aĢırı soğuğun egemen olduğu 

alanlarda görülür. Kazık kök 

sistemi oluĢturmalarına karĢın Resim 2.6.3: Yağ ardıç 
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fizyolojik derinliği az killi topraklarda yaygın kök sistemi de geliĢtirirler. En 

önemli özelliklerinden biriside 1 yaĢından itibaren geç ve erken donlara 

büyük direnç gösterir. Türkiye ardıç ormanlarının %15‟i yağ ardıçtır. 

 

2.6.5.Kafkas Ardıcı (Juniperus oblonga Beib.):  

Bir cinsli iki evcikli 2-3 m boylanan çalıdır. Kafkasya, Kuzey Ġran ve 

Kuzey Doğu Anadolu‟da yayılır. Türkiye‟de ise Erzurum, Kars ve Artvin 

illerinde 1400-1500 metre tespit edilmiĢtir. 

 

2.6.6.Diken Ardıç (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus): 

Diken ardıç, çok fazla 

genetik çeĢitlilik gösterdiğinden, 

yayılıĢ alanına bağlı olarak, bazen 

5-6 m boyunda küçük ağaç, bazen 

de 10-15 m boyunda ağaç 

formundadır Resim 2.6.4). Bir 

cinsli iki evciklidir. Tarım 

alanlarında, orman içi açıklıklarda 

100 cm çapı aĢan bireyler vardır. 

Türkiye‟nin tamamında özel bir 

toprak isteği olmaksızın, deniz 

seviyesi ile 1800m arasında esas 

yayılıĢını yapar. Doğu Anadolu 

Bölgesinde 2500 m yüksekliğin 

üzerine çıkabilir. Bu kadar geniĢ 

alanda yayılmasına karĢın saf 

ormanları yoktur. YayılıĢ alanında 

yıllık yağıĢ miktarı 400 mm ile 

2500 mm arasında değiĢir. Diken 

ardıç çok uzun yıllar gölgeye 

dayanabilir ve yaĢama yeteneğini 

kaybetmez. Bulunduğu toprak 

özelliğine göre kök sistemi oluĢturur. 

 

2.6.7.Finike Ardıcı (Servi Ardıç) (Juniperus phoenicia L.):  

Servi ardıç; bir cinsli iki evcikli, 10-12 metreye kadar boylanan, 

serviyi andıran bir ağaçtır. Türkiye‟de Ege ve Marmara bölgesinde 0-500 

Resim 2.6.4: Diken ardıç 
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metre arasında yayılan, karasal iklimden 

kaçınan bir türdür. YayılıĢ alanında 

yıllık ortalama yağıĢ 600-1000 mm 

arsında değiĢir. Bulunduğu toprak 

özelliğine göre kök sistemi 

oluĢturmasına karĢın genelde kazık kök 

sistemi oluĢturur. Türkiye ardıç 

ormanlarının %3‟ü servi ardıçtır (Resim 

2.6.5). 

 

2.6.8.Sabin Ardıcı (Parda) 

(Juniperus sabina L.):  

Sabin ardıcı; bir cinsli iki evcikli, 

genelde sürünücü, bazen 5 metreye 

kadar yatay geliĢebilen bir türdür. Türkiye‟de, Batı Akdeniz Bölgesi hariç 

daha çok orman sınırının üzerinde, kalker araziler üzerinde, 1300-2100 

metre arsında yayılıĢ gösterir. Çok düĢük sıcaklık değerlerine dayanabilen, 

kısa yeĢerim dönemine uyum sağlamıĢ bir türdür. 

 

2.6.9.Bazı eĢey özellikleri:  

Yağ ardıç, diken ardıç, servi ardıç, bodur ardıç, sabin ardıcı ve 

kafkas ardıcı; bir cinsli iki evcikli, bozardıç bir cinsli bir evcikli 

taksonlardır. Bozardıçta aynı ağaç üzerinde hem erkek hem de diĢi çiçek 

olup, erkek ve diĢi çiçekler ayrı dallarda değil, aynı dal üzerinde 

oluĢmaktadır. Ardıçlarda diĢi ve erkek çiçekler tepe tacının tamamına 

yayılmıĢtır. Bu nedenle genelde tepe tacında çok miktarda kozalak 

oluĢturmaktadır. Kozalaklar, hiçbir zaman açılmayan etli, üzümsü bir 

yapıdadır. 

Bozardıç, yağ ardıç, servi ardıç, bodur ardıç ve kafkas ardıcında 

kozalak ve tohum, tozlaĢmadan sonraki 2. yılda, sabin ardıcında ise 1 ya da 

2 yılda olgunlaĢmaktadır. YayılıĢ alanına bağlı olarak değiĢmekle birlikte, 

genelde servi ardıç tohumları Ağustos; diken ve kafkas ardıcı tohumları 

Eylül; bozardıç, yağ ardıç, bodur ardıç ve sabin ardıcı tohumları Ekim 

ayında olgunlaĢmaktadır. Ardıçlarda tohumlar en erken, servi ardıç 17 ayda; 

diken ardıç ve kafkas ardıcında 17-18 ayda; bozardıç, yağ ardıç ve bodur 

ardıç tohumları 18-19 ayda; sabin ardıcı tohumları ise 7-8 ayda olgunlaĢır. 

Bozardıç kozalakları 8 (7)-12 mm, yağ ardıç kozalakları 8-13 mm, diken 

Resim 2.6.5: Finike ardıcı 
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ardıç kozalakları 7-12 mm, servi ardıç kozalakları 7-15mm, bodur ardıç 

kozalakları 7-11 mm, sabin ardıcı kozalakları 8-15 mm, kafkas ardıcı 

kozalakları 6-9 mm çapındadır. Bozardıçta her bir kozalaktan 4 (3)-10, yağ 

ardıçta her bir kozalaktan 1-(2-3), diken ardıçta her bir kozalaktan 2-3, servi 

ardıçta her bir kozalaktan 3-9, sabin ardıcında her bir kozalaktan 1-3, kafkas 

ardıcında her bir kozalaktan 2-3 (1) adet tohum çıkar. Ardıç türlerinin bazı 

eĢey özellikleri çizelge 2.6.1 ve 2‟de verilmiĢtir.  

 

2.6.10.Kozalakların toplanması:  

Altı ardıç türü kozalağı oluĢumundan sonraki 2. yılda, sabin ardıcı 

kozlağı 1. veya 2. yılda olgunlaĢmaktadır. Bu bakımda aynı ağaç üzerinde 

hem 1, hem de 2, bazen de 3-4 yaĢlı kozalakları görmek mümkündür. 

Kozalak toplama zamanında, 1 ve 2 yaĢlı kozalaklar hemen hemen aynı 

boyuttadır ve olgun kozalağı boyutuna bakarak kolaylıkla birbirinden ayırt 

etmek mümkün olmamaktadır. 1 yaĢlı kozalaklar önceleri yeĢil renkte olup 

birinci yılın sonunda, donların baĢlaması ile birlikte kısmen kızarır veya 

morarırlar. OlgunlaĢma rengini alan kozalaklar daima parlak görünümlüdür. 

Olgun kozalaklar; bozardıçta siyah renkli üzeri mavi dumanlı, yağ ardıçta 

siyah renkli, sabin ardıcında mavimsi-siyah, diken ardıçta kırmızı renkli, 

bodur ardıçta koyu mavi renkli, servi ardıçta portakal sarısı, kırmızı-

kahverengidir. 3 yaĢlı kozalaklar daima mat görünümlüdür ve ezildiği 

zaman etli kısımları kolaylıkla dağılır. Ardıçlarda, 2 yaĢlı sürgünlerde 1 

yaĢlı, 3 yaĢlı sürgünlerde 2 yaĢlı, 4 yaĢlı sürgünlerde 3 yaĢlı kozalak 

bulunur.  

Ardıç kozalakları dallar üzerinde birçoğu bir arada oluĢurlar, yani 

kümeler halindedirler. Genelde iki bazen de 3 yılda bir oluĢan bol tohum 

yıllarında, 50‟yi aĢkın kozalak aynı dalın bir noktasında öbekler halinde bir 

arada bulunabilir. Bu durum kozalak toplamayı kolaylaĢtırır. Ardıç 

türlerinde kozalak toplama zamanı çizelge 2.6.1‟de verilmiĢtir. Kozalaklar 

üç yöntemle toplanabilir:  

1-Ağaçlardan elle teker teker veya sıyırma yöntemi ile toplama.  

2-Ağaçların altına bir branda serilip ağaçların sopa ile çırpılması 

(Resim 2.6.7). Bu yöntemin sakıncası, çırpma esnasında 1 ve 2 yaĢlı 

kozalakların birlikte dökülmesidir. Bilahare, 1 ve 2 yaĢındaki kozalaklar 

birbirinden ayrılır. Ağaçlarda, 1 yaĢlı kozalak yoksa oldukça ekonomik bir 

yöntemdir. Sadece düz ve düze yakın büklerde uygulanabilir.  

3-Kozalak kümelerinin bulunduğu sürgünlerin makasla kesilmesi ve 

bir branda üzerine bir sopa ile çırpılması. Bu yöntem çok basit, pratik ve 
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ekonomiktir. Ağaçtan makasla kesilen olgun kozalaklı sürgünler yine 

makasla 1 yaĢındaki kozalakların olduğu sürgünden kolaylıkla 

uzaklaĢtırılabilir. Bu iĢlem ardıçlarda hayati tehlike yaratmaz. Çoğu zaman 

diken ardıçta zorunlu olarak kullanılır.  

 

2.6.11.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Çuvallanan kozalaklar, beton bir zemin üzerine kızıĢma ve 

küflenmeye meydan vermeyecek Ģekilde mümkün olduğunca ince olarak 

serilir (Resim 2.6.8). Tohumların kozalaktan çıkartılmasında türlere göre 

farklı yöntemler kullanılır (Resim 2.6.9).  

 

2.6.11.1.Bozardıç tohumu çıkarılması:  

Kozalaktan tohum çıkarılması çeĢitli aĢamalardan geçer.  

1. AĢama: Kozalaklar güneĢte ve açık hava koĢullarında 1-3 ay 

içinde iyice kurutulur, kuruyan kozalaklar kozalak kırma makinesinden bir 

veya iki defa geçirilerek, tohum ve etli kısımların iyice dağılması sağlanır. 

Kozalak kırma makinesi olmadığı durumlarda ayakla ezilir, ahĢap 

tokmaklarla dövülür veya yüklü kamyonla çiğnenir. Tohum, kozalak eti 

karıĢımı patos makinesinden geçirilerek savrulur. Kozalaklar, çok iyi 

kurumuĢsa ön kırma iĢlemine tabi tutulmadan doğrudan patos makinesine de 

atılabilir. Elde edilen tohum ve bir kısım kozalak kabuğu karıĢımı önce 

kozalak havuzlarına alınır, ardından suda yüzdürülerek kozalak kalıntıları ve 

bir kısım boĢ tohumlar uzaklaĢtırılır. Kozalak havuzları 50-60 cm 

derinliğinde, 120-140 cm geniĢliğinde, 120-130 cmyüksekliğinde (yerden) 

ve en az 4 m uzunluğunda inĢa edilmelidir. Kozalak havuzlarının baĢ 

kısmında yeteri kadar su temin eden bir su kaynağı bulunur. Havuzun diğer 

tarafında ise birisi havuzun tabanına, diğeri ise üst kısmında olmak üzere iki 

adet tahliye inĢa edilir. Tahliye borularının çapı en az 10 cm olmalıdır. 

Patostan çıkan karıĢım tamamen su ile dolu olan havuza atılır ve üst tahliye 

borusu açılarak bir kısım boĢ tohumla kozalak kabuğu ve etli kısımlar 

buradan uzaklaĢtırılır. Dibe çöken tohumlar ise elle kısmi olarak ovalanır 

ardından da alt tahliye musluğu açılarak elekler üzerine alınır ve eleklere 

sürtülerek yıkanır. 

2. AĢama: Elde edilen tohum hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 (3) 

gün %5-10‟luk küllü suda bekletilerek eleklerde yıkanır. Küllü suda 

bekletme esnasında günde birkaç kez sadece suyu değiĢtirilir ve yeni su 

ilave edildiğinde iyice karıĢtırılır. Yeteri kadar küllü suda bekleyen 

tohumlar tekrar havuzlara alınarak üst tahliye açılır ve ovularak yıkanır. 
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Yıkanan tohumlar  alt tahliye açılarak eleklere alınır, bu esnada ovulur ve 

basınçlı su ile yıkanır. Bu aĢamada tohum doluluk oranı yeterli görülmesi 

halinde tohumlar tam kurutulmadan hafif nemli olarak fidanlık veya doğal 

koĢullara ilave baĢka bir iĢlem yapılmadan ekilebilir veya katlamaya alınır. 

Yalnız, doğrudan ekilmeyip depolanması veya yüksek oranda dolu tohum 

elde etme uygulamasına tabi tutulması düĢünülen tohumlara 3. aĢamanın 

uygulanmasında yarar vardır. 

3. AĢama: Birkaç saat günletilen tohumlar, 1 gün %5-10‟luk sitrik 

asitte bekletilerek tekrar havuzlara alınıp yıkanır. Elde edilen tohumlar 

gerek görülürse bir gün kurutulur ve yelde savrulur. Bu yöntemde küllü 

suda ve limon tuzunda bekletme uygulaması aynı zamanda tohumların 

içerdiği yağ, reçine ve diğer çimlenmeyi engelleyici maddelerinde 

uzaklaĢtırılmasını sağlar. Bu maddelerin uzaklaĢtırılması dolu ve boĢ 

tohumların birbirinden ayrılmasını da kolaylaĢtırılır. Bu aĢamada tohumun 

doluluk oranı kökenlere ve toplanan tohumun doluluk oranına bağlı olarak 

%40 ile %75 arasında değiĢir (Resim 2.6.11). 

 

2.6.11.2.Yağ ardıç tohumu çıkarılması:  

Yağ ardıçta kozalaklar toplamayı takiben beton bir zemin üzerinde 

kamyonla veya ayakla çiğnenerek ezilir. Eğer kozalaklar kuru ise ezilmeden 

önce bir gün suda ıslatılır. Ezilen kozalaklar güneĢte 1-3 ay iyice kurutulur. 

Kuruyan kozalaklar, tekrar ezilir. Ardından yelde veya patosta savrularak 

tohum elde edilir. Diğer aĢamalar bozardıçla aynıdır. Bu iĢlemlerin sonunda 

doluluk oranı kökenlere ve toplanan tohumların doluluk oranına bağlı olarak 

%35 ile %65 arasında değiĢir. 

 

2.6.11.3.Diğer ardıç türlerinde tohumun çıkarılması:  
Diken ardıç, servi ardıç, bodur ardıç ve sabin ardıcında ayakla ezilen 

kozalaklar, havuzda bir gün bekletilir. YumuĢayan kozalaklar tohumların 

geçemeyeceği eleklere alınır, ardından külle karıĢtırılarak eleğe sürtülerek 

yıkanır. Elek üstünde kalan materyal 5-10 gün güneĢte kurutulur. Kuruyan 

tohumlar (Resim 2.6.11) rüzgarlı bir havada savrularak tohum elde edilir. 

Diğer aĢamalar hemen hemen bozardıçla aynıdır. Tek fark diken, servi ardıç 

ve bodur ardıçta tohumlar küllü suda bir gün, sabin ardıcında ise 1-2 gün 

bekletilir. Bu iĢlemlerin sonunda doluluk oranı kökenlere ve toplanan 

tohumların doluluk oranına bağlı olarak; diken ardıçta %59 ile %80, servi 

ardıçta %52 ile %80, bodur ardıçta % 35-60 ve sabin ardıcında %30 ile %50 
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arasında değiĢir. Daha yüksek dolululuk oranına ulaĢılmak istenirse ilave 

olarak aĢağıdaki yöntem kullanılır. 

 

2.6.12.BoĢ tohumların uzaklaĢtırılması:  

AĢama 1: Hava kurusu halindeki tohumların tuz (NaCI) çözeltisinde 

yüzdürülmesi: Bu yöntemde yüzen tohumların doluluk oranı (tohum kaybı) 

%1-3 arasında gerçekleĢir. Diken ardıç, servi ardıç, bodur ardıç, sabin ardıcı 

ve kafkas ardıcında %5‟lik tuz çözeltisi, bozardıçta %10‟luk tuz çözeltisi, 

yağ ardıçta %25‟lik tuz çözeltisi kullanılır. Diken ve servi ardıçta; %65-85, 

bozardıçta %50-80, sabin ardıcında %40-60, bodur ardıçta %50-65 ve yağ 

ardıçta %50-70 oranında doluluğa ulaĢılır.  

 

AĢama 2: Yöntem 1 uygulamasından geçirilen tohumlar, birkaç gün 

4 ºC sıcaklıktaki suda bekletilerek, bitki taslağının yeteri kadar ĢiĢmelerinin 

ardından, çeĢitli kimyasallarda yüzdürülmesi: Bu yöntemde tohumlar suda 

bekletme süresinde günlük olarak kontrol edilir ve bitki taslağının yeterli 

suyu alıp almadığı belirlenir. Ardından tohumlar gölge ve yel almayan bir 

yerde 3-5 gün kurumaya bırakılır. Tohumlar; bozardıçta %20‟lik tuz 

çözeltisi, yağ ardıçta %50-70‟lik sakaroz çözeltisinde, diğer ardıç türlerinde 

ise %10‟luk tuz çözeltisinde yüzdürülür. Kökenlere, yıllara ve bitki taslağı 

geliĢtirme sürecine bağlı olarak kitlesel tohum üretim çalıĢmalarında yüzen 

tohumların doluluk oranı %1-10 arasında değiĢir. Dibe çöken tohumlarda; 

diken ardıçta %81-92, servi ardıçta %73-87, bozardıçta %70-85, yağ ardıçta 

%65-88, bodur ardıç ve sabin ardıcında %60-70 oranında dolu tohum elde 

edilir. Ardıç türlerinin tohum özellikleri çizelge 2.6.2‟de verilmiĢtir. Ardıç 

tohumları soğuk hava depolarında (1-4ºC) 10 yıldan fazla süre ile 

saklanabilir. Diğer bir saklama yöntemi de 4-6 ay 2-4ºC sıcaklıkta, soğuk-

nemli ortamda, kum içerisinde; ardında da 0-2ºC sıcaklıkta nemli kum ya da 

turba içerisinde saklanmasıdır. Bu takdirde tohum 3 yıl çimlenme özelliğini 

korur ve ekime hazır halde kalır.  

 

2.6.13.Fidanlık tekniği:  

Çıkartılan tohumlar aynı yıl ekilecekse, ekim yapılıncaya ya da 

katlamaya alınıncaya kadar kurutulmadan, nemli olarak (2-4ºC) soğuk hava 

depolarında bekletilmesinde yarar vardır. Ardıç fidanı üretiminde tohumlar 

ya doğrudan ya da katlanarak ekilir. Fidanlık pratiği açısından katlama 

uygulamasının doğal koĢullarda yapılması kolay ve ucuz bir yöntemdir. 

Bozardıç, sabin ardıcı, bodur ardıç, servi ardıç ve diken ardıçta tohumlar, 
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Ağustos–Eylül (Ekim) aylarında, yağ ardıçta tohumlar yaz aylarında doğal 

koĢullarda katlamaya alınır veya doğrudan ekilir. Yaz ve güz döneminde 

doğrudan ekim uygulamalarında, ekim yastıkları susuz bırakılmaz. Yastıklar 

nemli kalacak Ģekilde, sürekli olarak yağıĢlar baĢlayıncaya kadar 2-4 günde 

bir sulama uygulanır. Bu dönemde en az iki kez ot alımı yapılır ve ekim 

yastıkları kıĢa otsuz olarak girer. 

Tohumlar çıkarmayı takiben hemen ekilecekse veya katlamaya 

alınacaksa ilave hiçbir ön iĢlem (Resim 2.6.10) uygulanmaz. Yani tohum 

çıkarma uygulaması esnasında gerçekleĢen iĢlemler yeterlidir. Stok tohum 

kullanılması halinde tohumlar ekimden önce, yağ ardıçta 3-5 gün, bozardıç 

ve sabin ardıcında 1-3 gün, diğer ardıç türlerinde 1-2 gün, %5-10 sitrik 

asitte ya da küllü suda (meĢe külü) bekletme uygulamasından sonra ekilir 

veya katlamaya alınır. Katlamaya alınan tohumlar sonbahardan erken bahara 

kadar değiĢen süre içerisinde ekilebilir. Ekimi takip eden, geç sonbahar, kıĢ 

ve erken bahar aylarında tohumlar; bodur ardıçta %40-50, sabin ardıcında 

%30-50, diğer türlerde ise %60-80 oranında çimlenir. 

Bu tarihlerden önce yapılacak ekim uygulamalarının da bir sakıncası 

olmadığı gibi bazı olumsuz iklime sahip fidanlıklarda yararlı olabilir. Ardıç 

tohumlarının ekim tarihi ne kadar erken olursa baĢarıda o kadar fazla olur. 

Zaten tohumların yıllanması veya katlama süresinin uzaması durumunda 

daha önce hiçbir ön iĢlem görmeseler de çimlenme engelleri kendiliğinden 

kalkar. Erzurum Orman Fidanlığı gibi soğuk iklime sahip fidanlıklar ekim 

tarihlerini 1-1,5 ay erkene çekmelerinde yarar vardır. Denizli ve Muğla 

Orman Fidanlıkları gibi sıcak iklime sahip fidanlıklarda ekim zamanlarını 

biraz geciktirmelerinde ise sakınca yoktur (çizelge 2.6.3-2.6.5).  

Katlama malzemesi %70-80 diĢli dere kumu, %20-30 humus 

karıĢımı veya doğrudan perlitte ya da kumda yapılabilir. Katlama 

uygulamasında dikkat edilecek en önemli husus ardıç tohumlarının yağlı 

tohumlar olması nedeniyle, oksijen alımını engelleyecek ortama izin 

verilmemesidir. Katlama kalınlığı 10 cm derinliği geçmemeli, gereğinden 

fazla su verilmemeli, örtüleme uygulanmalı ve sıcak dönemlerde gölgeleme 

yapılmalıdır. Katlama uygulamasında tohum harç oranı en az 1/5 olmasında 

yarar vardır.  

Ardıç tohumları, 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, türe göre farklı derinlikte 

(çizelge 2.6.3), 30 cm yüksekliğindeki yastıklara ekilir. Kapatma malzemesi 

olarak, %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Tohumları 

çimleninceye kadar telisle ortüleme çimlenmenin hızlı ve yeknesak olmasını 

sağlar (çizelge 2.6.4). Çimlenmenin ardından telisle ya da baĢka bir 
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malzeme ile yüksek örtüleme uygulaması, kuĢ ve geç don zararına karĢı 

alınacak önemli bir tedbirdir. Ardıç tohumları genelde soğukta, toprak 

sıcaklığı 4-5ºC‟ye ulaĢtığında çimlenir. Bu durum onların yaĢam alanları ile 

iliĢkindir. Uzun süreli dönemsel kuraklığa karĢı bir önlem olarak geliĢmiĢ 

bir özelliktir. Çimlenen fideciğin çenek sayısı 2, bazıların da 3-4 adettir. 

Ardıç ekim yastıklarının üzeri ekimi takiben örtülenir (Resim 2.6.12 

ve 2.6.13) ve çimlenmeyi takibende bir süre yüksek örtüleme altında tutulur. 

Bunun yanında ardıçlar soğukta çimlenirler (Resim 2.6.14). Bu nedenle 

genelde tohumlar çimlenip, ikincil yapraklarını çıkarıncaya kadar sulamaya 

gereksinim duymazlar. Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre 

belirli aralıklarla yağmurlama yöntemi ile yapılır. AĢırı sıcak koĢulların 

olduğu durumlarda ise, ekim yastıklarında öğle vakti yüzeysel sulama, 

çimlenmeden sonra ise günün serin saatlerinde yeteri kadar derinlikte 

sulama uygulanır. Çimlenen fideciklerin 15-20 gün gibi kısa bir sürede 

köklerini 15-20 cm derinliğe indirdiğini unutmamak gerekir. Zaten bu 

dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. 

Toprağın yüzeysel kurumasından aldanmamak gerekir. Bakılması gereken 

kökün indiği derinlikteki su miktarıdır. Sıcak ve yağıĢsız döneme girilmesi 

ile birlikte, hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su, bahar ve 

erken güz döneminde 2-4 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz 

döneminde ise 2-5 günde bir 30-35 cm derinlikte verilir. Ġlk üç ot alımında 

gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar 

vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (4-6 kez arası) ise 

otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Yastıklarda 1 ya da 2 kez çapalama 

uygulaması yapılması yararlıdır (Resim 2.6.15). 

Türkiye‟de, 1 yaĢlı kullanılması düĢünülen ardıç fidanlarımızda 

(2.6.17) yaz döneminde genelde kök kesimi uygulanmaz. Fidan geliĢim 

durumuna göre, 15 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında 22-25 cm derinlikten 

bir kez kök kesimi yapılması, tutma baĢarısını olumlu yönde etkiler. Kök 

kesimi uygulaması (Resim 2.6.18 ve 2.6.19) özellikle ağır topraklarda 

mutlaka yapılmalıdır. Çıplak köklü fidan dikimine hassas olan ardıç 

fidanlarını 2. yaĢa bırakmak doğru bir yöntem değildir. Ġki yaĢına kalması 

halinde ise fidanlar uyanmadan 20 gün önce geç kıĢ ya da erken bahar 

döneminde 20-22 cm derinlikte kök kesimi yapılmasında yarar vardır. Yine 

ikinci yılın 15 Eylül-15Ekim tarihleri arasında 2. bir söküme (Resim 2.6.24, 

2.6.25 ve 2.6.26) hazırlık amaçlı kök kesimi de yapılabilir. Çıplak köklü 

ardıç fidanları genelde 1 yaĢında kullanılır (çizelge 2.6.4). Ardıç fidanlarının 

özel istekleri oldukça azdır. Çıplak köklü fidan üretiminde gübreleme, diğer 
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türlerde olduğu gibi toprak ve yaprak analizlerin sonucuna göre uygulanır. 

Ardıç türleri genel de, %3-5 oranında organik madde içeren, pH değeri 6,0-

7,5 aralığında olan kumlu balçık topraklarda çok iyi geliĢir.  

 

2.6.13.1.Kaplı fidan üretimi:  
Ardıç türleri, açık alanda ya da gölgelik altında (Temmuz-Ağustos) 

kaplı fidan üretim yöntemi kullanılarak da üretilebilir. Bu takdirde 45 (16 

cm derinlikte) gözlü kaplar kullanılır. Ardıç türlerinin kaplı fidan üretiminde 

kullanılacak ortam çizelge 2.6.6‟da verilmiĢtir. Kapatma malzemesi olarak 

çoğunlukla perlit ya da %50 turba, %50 ponza karıĢımı kullanılır.  

Tohum ekiminde çimlendirilmiĢ (patlamıĢ ya da kök ucu gözükmüĢ) 

tohumların kullanımı tercih edilmelidir. Her bir kaba 2 veya 1 adet tohum 

ekilir. Tohumların ön çimlendirme uygulamasında drenajı ve havalanması 

iyi, altı ve yanları delikli kasalar kullanılır. Delikli kasaların içerisine ve 

yanlarına telis serilir. Kasaların içerisine 3 cm kalınlıkta kum serilmesinin 

ardından tekrar telis serilir ve tohumlar telisin üzerine 3mm-5mm kalınlıkta 

ekilerek sıkıĢtırılır. Ardından tekrar telis serilir ve üzeri 3 cm-5 cm 

kalınlıkta organik malzeme ile örtülenir. Tohumların katlamaya alınma 

zamanı, çıplak köklü fidan üretimimde uygulanan ekim zamanı ile aynıdır. 

Katlama kasaları doğal koĢullarda kuz bir yere bırakılır. Çok soğuk iklime 

sahip fidanlıklarda sürekli donlu günlerde seralara alınır veya üzeri 

polietilen örtü ile örtülenir. Sürekli donların geçmesi halinde tekrar dıĢ 

ortama konulur. KıĢ ve bahar aylarında zaman zaman tohumlar kontrol 

edilerek çimlenmeler takip edilir. Çimlenmelerin baĢlamasının ardından, 

çimlenmiĢ (patlamıĢ) tohumlar belirli aralıklarla birkaç kez elle ayıklanarak 

çok gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte ekilir. Bu yöntemde, %85-100 

oranında dolu kap elde edilir. BoĢ kalan kaplar var ise ayrı bir yerde 

çimlendirilen birincil yapraktaki fideciklerin ĢaĢırtılması ile tamamlanır. 

Birincil yapraktaki fideciklerin ĢaĢırtılması yöntemi de baĢarılı sonuç verir. 

Çimlenen fideciklerin ikincil ibrelerinin çıkmasıyla teklenir. Teklemeyi 

takiben 1-2 mm derinlikte çam kabuğu ile ince bir Ģekilde örtüleme 

uygulaması geliĢmeyi olumlu etkiler, otla mücadeleyi kolaylaĢtırır. 

Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Çimlenmelerden sonra ise 

hava durumuna bağlı olarak 1-3 günde bir akĢamları ya da sabah erken kap 

kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Üretim fidecik ĢaĢırtma yöntemi 

ile yapılmıĢsa ĢaĢırtmayı takiben yoğun bir sulama, ardından 2-3 gün 

süreyle günde 2-3 kez yüzeysel sulama uygulanır. Daha sonra rutin 
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sulamaya geçilir. Kaplı fidan üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok 

küçükken yılda 8-12 kez yapılır. 

Fidanın büyüme dönemince ortamın pH ve tuzluluk durumu kontrol 

edilmelidir. pH değerinin ardıçlar için 5,5-7,0 arasında, tuzun ise 2,0-2,5 

değerleri arasında olması uygundur. Harca gübre katılmaması durumunda 

aynı oranlı ve miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi 

takiben günlük ya da 2-3 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna 

kadar eĢit oranlarda verilir. Sulama suyuyla uygulanan gübreleme serin 

havada sabah veya akĢam saatlerinde yapılmalı, gübre verildikten sonra 

fidanlar gübresiz su ile yıkanarak, ibrelerde gübre kalmamalıdır (genel 

kuraldır). Kaplı fidan üretiminde (Resim 2.6.21) mutlaka havai kök budama 

yöntemi kullanılır. Bu durum fidanların çok iyi bir kök sistemine sahip 

olmasını sağlaması yanında, yetiĢme ortamında su durmasını, dolayısıyla da 

hastalıkların kontrolünü kolaylaĢtırır. Kaplı olarak üretilen ardıç fidanları 1 

yaĢlı olarak kullanılır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 24‟lük (19-20 

cm derinlikte) çok gözlü kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 1+2, 2+1 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 

2+2, 1+3 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir (Resim 2.6.22 ve 2.6.23). 

 

2.6.13.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü fidan üretimi, açık alanda bulunan yastıklarda yapılır. 1+0 

(Resim 2.6.16) ya da 2+0 yaĢlı fidan üretiminde 11 x 30 cm ebadında tüpler 

kullanılır. Tüplü fidan (Resim 2.6.20) üretiminde kullanılacak yetiĢme 

ortamı birçok fidanlıkça kendi deneyimlerine göre oluĢturulsa da; pH değeri 

6.0-7.5 arasında olan, %70-75 kumlu balçık toprak, %25-30 organik madde 

karıĢımı uygundur. Her bir tüpe 6 tane tohum gelecek Ģekilde ekim yapılır. 

Ekim derinliği çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Kaplı fidan üretiminde 

olduğu gibi katlanarak çimlendirilmiĢ ya da birincil yapraktaki fidanların 

ĢaĢırtılması yöntemi de baĢarılı bir Ģekilde uygulanır. Sulama, gübreleme, 

örtüleme ve ot alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Uygulamalı bir 

bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ alanlarda, tüp boyunun yarısının 

suyunu kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüplü 

fidan üretiminde sedirde olduğu gibi havai kök budaması uygulamakta yarar 

vardır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 16 x 30 cm boyutlarındaki 

torbalarda 1+1, 1+2 yaĢlı fidanlarda üretilebilir. 
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Çizelge 2.6.1: Ardıç türlerinin eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Juniperus communis Mart-Haziran Ekim-Kasım 8-10 2-3 

Junperus foetidissima Mart-Nisan-Mayıs Kasım-Ocak 25-30(10-

15)* 

2-3 

Juniperus sabina Mart-Nisan-Mayıs Kasım-Nisan 10 2-3 

Juniperus excelsa Mart-Nisan-Mayıs Kasım-Mart 20-25(5-

10)* 

2-3 

Juniperus oblonga Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 8-10 2-3 

Juniperus oxycedrus ġubat-Nisan Ekim-Kasım 8-10 2-3 

Juniperus phoenicea ġubat-Mart Eylül-Ekim 5-10 (2-3)* 2-3 

* Ġyi yetiĢme ortamları ve kültür alanlarında 

 
Çizelge 2.6.2: Ardıç türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı( gr) 

Çimlenme oranı 

(%) 

Kozalak tohum 

verimi (%) 

Juniperus 

communis 

15-19 ort 17 40-50 1-3 ort 2 

Junperus 

foetidissima 

82-185 ort 108 60-80 ort 70 3-10 ort 4-5 

Juniperus sabina 10-12 ort 11 30-50 ort 35 1-3 ort 2 

Juniperus 

excelsa 

15-23 ort 17-21 30-75 ort 40-50 2-7 ort 3-4 

Juniperus 

oxycedrus 

23-35 ort 26 60-80 ort 70  2-7 ort 3-5 

Juniperus 

phoenicea 

24-36 ort 28 60-80 ort 70 2-9 ort 4-5 

 

Çizelge 2.6.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkt

a çizgi 

adedi  

Uygun 

ekim 

zamanı 

m²’ye ekilecek 

tohum miktarı 

(g)  

m²’den elde edilecek 

fidan miktarı (adet) 

Ekim 

derinliği 

(mm) 

Juniperus 

communis 

7 Yaz-

güz 

60 (dolu toh) 250-300 3-5 

Junperus 

foetidissima 

7 Yaz-

güz 

160 (dolu toh) 250-350 10-15 

Juniperus 

sabina 

7 Yaz  50 (dolu toh) 250-300 3-5 

Juniperus 

excelsa 

7 Yaz-

güz 

50 (dolu toh) 250-350 3-5 

Juniperus 

oxycedrus 

7 Yaz-

güz 

50 (dolu toh) 250-350 4-6 
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Juniperus 

phoenicea 

7 Yaz-

güz 

50 (dolu toh) 250-350 4-6 

 

Çizelge 2.6.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan 

kullanım yaĢı 

Juniperus communis Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0,1+1 

Junperus foetidissima Çimlenene kadar telis 30-50 (Temmuz-

Ağustos) 

1+0, 2+0,1+1 

Juniperus sabina Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0,1+1 

Juniperus excelsa Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0,1+1 

Juniperus oxycedrus Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0,1+1 

Juniperus phoenicia Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0,1+1 

 

Çizelge 2.6.5.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler (Resim 2.6.10) 

Juniperus communis 2 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

yaz ve güz ekimi 

Junperus foetidissima 5 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

geç bahar, yaz veya erken güz ekimi 

Juniperus sabina 2 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

yaz ve güz ekimi 

Juniperus excelsa 3 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

yaz ve güz ekimi 

Juniperus oxycedrus 2 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

yaz ve güz ekimi 

Juniperus phoenicea 2 gün %5 küllü suda veya %5 limon tuzunda bekletme ardından 

yaz ve güz ekimi 

 

Çizelge 2.6.6. Ardıç türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 ponza (3-5 mm) karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre (8-9 aylık) x 05 kg 

kükürt eklenir 

2 %60-70 turba x %20 ponza (3-5 mm) x %10-20 3-5mm yıllanmıĢ 

(kompostlaĢmıĢ) çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-

1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre (8-9 aylık) x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-80 turba x %20-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre (8-9 

aylık) x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 2.6.6: Kokulu ardıçta 

kozalaklı dal 

Resim 2.6.7: Tohum toplama  

 

 

Resim 2.6.8: Fidanlıkta 

kozalaklar 

Resim 2.6.9: Kozalaktan tohum 

çıkarılma iĢlem 

Resim 2.6.10: Tohuma uygulanan 

ön iĢlemler 
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Resim 2.6.11: Elde edilen 

bozardıç tohumları 
Resim 2.6.12: Ekimi takiben 

karpelle örtüleme 

 

Resim 2.6.13: Ekimi takiben 

telisle örtüleme 

Resim 2.6.14: Yüksek örtüleme 

altında çimlenme  

Resim 2.6.15: Çapalama Resim 2.6.16: 1+0 yaĢlı bozardıç 

fidanları 
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Resim 2.6.17: Orman içi 

fidanlıkta bir yaĢlı fidanlar 

 
Resim 2.6.18: Kök kesimine 

hazır 1+0 yaĢlı bozardıç 

fidanları 

 

 

2.6.19: Kök kesimi uygulaması Resim 2.6.20: Tüplü fidan 

üretimi 
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Resim 2.6.21: Kaplı 

fidan üretimi 

Resim 2.6.22: Saksılı 

bozardıç fidan 

üretimi 

Resim 2.6.23: 6 litrelik 

kaplarda servi ardıç 

 

 

Resim 2.6.24: Söküm rengini almıĢ 

uyku halinde boz ardıç fidanları 

Resim 2.6.25: Uykuya geçmiĢ servi 

ardıç fidan 
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Resim 2.6.26: Fidan sökümü  Resim 2.6.27: Dikime hazır 

fidanlar  
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2.7.PICEA  A. Dietr.  LADĠNLER (DORUKLAR)  
 

Aile: Çamgiller (Pinaceae) 

 

2.7.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Ladin (Doruk) cinsinin kuzey yarım kürenin ılıman ve soğuk 

bölgelerinde; Doğu ve Kuzey Asya, Orta Asya, Avrupa‟da, yayılan 40 

değiĢik türü, çok çeĢitli varyete ve formları bulunur. Her dem yeĢil, ibreli, 

bazı türlerinde 50 metrenin de üzerine çıkabilen boyları ile çok görkemli 

orman ağaçlarıdır. Ekolojik istekleri oldukça yüksektir. EĢit dağılıĢta yağıĢ 

rejimine sahip serin yerlerde yetiĢir. Uzun süreli bir dinlenme süreci ister, 

deniz ikliminden hoĢlanmaz. Ladin ormanları, hava kirliliğine ve fırtınalara 

karĢı duyarlıdır. Genelde yayvan bir kök sistemi kurar. Son derece kolay 

iĢlenebilen odunu çok kıymetli ve geniĢ bir kullanım alanı vardır. Çok 

makbul ve sıklıkla tercih edilen bir park bahçe ağacıdır. Bu amaçla 

geliĢtirilmiĢ sayısız kültür çeĢidi mevcuttur. Türkiye‟de ladin (Picea 

orientalis) doğal olarak bulunur. Türkiye için önemli diğer ladin türleri; 

Picea abies, Picea glauca, Picea omorica, Picea pungens ve Picea 

sitchensis çeĢitli amaçlarla yapılan ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarında 

sıklıkla kullanılır. 
 

2.7.2.Avrupa Ladini (Avrupa Doruğu) Picea abies (L.) Karst.:  

Doğal olarak Orta ve Kuzey Avrupa‟da yetiĢen, nem isteği fazla, 

soğuğa dayanıklı, genelde saf, bazı bölümlerde ise göknar ve kayınla karıĢık 

ormanlar kuran değerli bir 

orman ağacıdır (Resim 

2.7.1). Kuzeyde son orman 

sınırına Alpler‟ de, dağ 

kırına kadar çıkar. 

Piramidal görünümlü, 

düzgün ve dolgun gövdeye 

sahip tür 50 m boya, 2 m 

çapa ulaĢır. Genelde kök 

sistemi yaygındır, ancak 

toprak tipine göre farklı 

kök sistemleri geliĢtirebilir. 

GevĢek topraklarda oldukça 

derine giden kök sistemi 
Resim 2.7.1: Avrupa ladinleri 
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geliĢtirebilir. Yaz kuraklığı ve hava kirliliğine hassastır. Gölge ağacıdır. Çok 

sayıda formu ve kültür çeĢidi bulunur. Değerli bir park ve bahçe ağacıdır. 

Türkiye‟de park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.  

 

2.7.3.Akladin (Akdoruk) Picea glauca (Moench.) Voss.:  

Doğal olarak Kuzey Amerika‟nın kuzeydoğusunda yetiĢir. Piramidal 

görünümlü, sık dallı, 30 m boylanabilen bir orman ağacıdır. Deniz 

yellerinden rahatsız olmayan bu türün kıĢ soğuklarına dayanıklılığı fazladır. 

Çok sayıda formu ve kültür çeĢidi bulunur. Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.  

 

2.7.4.Balkan Ladini (Balkan Doruğu) Picea omorica (Panc.) 

Purkyne.:  

Bosna sınırları içerindeki, Drina ırmağının çıkıĢ yerinde, 700-1500 

metreler arasında, kalkerli sarp kayalık yerlerde, kuzeye bakan bol karlı 

yamaçlar üzerinde doğal olarak yetiĢir. Sivri piramidal tepeli, 30m 

boylanabilen, serviyi andıran bir orman ağacıdır. Diğer ladinlere göre, 

kireçli topraklara dayanıklılığı fazladır. Nispeten hızlı büyür. KıĢ 

soğuklarına dayanıklı, hava kirliliğine hassasiyeti daha azdır. Bu 

özelliklerinden dolayı; Türkiye‟de yapılacak çeĢitli amaçlı ağaçlandırma 

çalıĢmalarında kullanılmasında yarar vardır. Birkaç kültür çeĢidi mevcuttur. 

 

2.7.5.Doğu Ladini (Doruk) Picea orientalis (L.) Link.:  

Doğu ladini (Doruk) 

tamamen Kafkasya ve 

ülkemize özgü bir türdür. 

Ordu‟dan baĢlayıp 

Kuzeydoğu Anadolu sahil 

dağlarının sınırladığı 

bölümle Kafkasya‟da, 

Büyük ve Küçük Kafkas 

dağlarında doğal olarak 

yetiĢir (Resim 2.7.2). 

Türkiye‟de deniz seviyesine 

insede, genelde Karadeniz‟e 

bakan yamaçlarda 1200 m 

ile dağ kırı sınırı arasında 

yayılır. Burada bazen saf, 
Resim 2.7.2: Doğu ladini 
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bazen de Anadolu kayını, Doğu Karadeniz göknarı ve sarıçamla karıĢık 

görkemli ormanlar kurar. Sivri tepeye, düzgün ve dolgun gövdeye sahip tür 

60 m boya, 2 m çapa ulaĢabilir. Gölge ağacıdır. Çok değerli birinci sınıf bir 

orman ağacıdır. Nem isteği yüksek, kök sistemi genelde sığdır. Hava 

kirliliğine hassastır. ÇeĢitli kullanım alanları olan değerli oduna sahiptir. 

Batılılar tarafından kültüre alınmıĢ formları mevcuttur. Çok estetik bir park 

ve bahçe ağacıdır.  

 

2.7.6.Mavi Ladin (Mavi Doruk) 

Picea pungens Elgelm.:  

Doğal olarak Kuzey Amerika‟nın 

batısında yetiĢir. Arizona‟da 3000m 

yüksekliğe kadar çıkar. Gençliğinde 

piramidal, ileri yaĢlarda dağınık tepeye 

sahip, 50m boylanabilen bir orman 

ağacıdır. Ġbrelerinin gri-yeĢil, mavi-yeĢil, 

gümüĢi, özelliklede mavi olması ona, ayrı 

bir gösteriĢ verir. KıĢ soğuklarına 

dayanıklı, toprak isteği sınırlı, dönemsel 

kuraklıktan en az etkilenen ladin türüdür. 

Hava kirliliğine duyarlılığı azdır. Birçok 

olumlu özelliği bir arada bulundurması 

nedeniyle, çeĢitli amaçlı 

ağaçlandırmalarda ve peyzaj 

uygulamalarında en sık ve çok sayıda 

kullanılan türlerin baĢında gelir. 

Türkiye‟de Akdeniz sahil iklimi hariç 

hemen hemen tüm bölgelerde yaygın 

olarak kullanılır (Resim 2.7.3).  

 

2.7.7.Sitka Ladini (Sitka Doruğu) Picea sitchensis (Bong.) Carr.:  

Doğal olarak Kuzey Amerika‟nın batı sahillerinde, sahille 2100m 

yükseklikler arasında yayılır. Piramidal görünümlü, 60m boy, 3m çap 

yapabilen görkemli bir orman ağacıdır. Kuraklığa, aĢırı soğuklara karĢı 

hassastır. Türkiye‟de Karadeniz sahil Ģeridinde park ve bahçelerde görülür. 

Güzel bir peyzaj bitkisidir. Birkaç kültür çeĢidi mevcuttur.  
 

Resim 2.7.3: Mavi ladin 
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2.7.8.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Geçen yılın sürgünündeki 

ibrelerin koltuğunda bulunan erkek çiçekler, sarı veya orman çileği renginde 

kozalakçıklar halindedir. Kırmızı-menekĢe rengindeki diĢi çiçekler geçen 

yılın sürgünlerinin uçlarında yer alır. DiĢi çiçekler döllenmeden önce dik 

konumda, döllendikten sonra aĢağı sarkar. OlgunlaĢmadan önce yeĢil veya 

koyu kırmızı, olgunlaĢınca açık kahverengi veya kiremit kırmızısıdır. Bir 

yılda olgunluğa ulaĢan ladin kozalaklarının pulları dağılmaz. Tohumlar tek 

kanatlıdır. Kanat, tohumu üst tarafından kaĢık Ģeklinde örtmüĢ, bir tarafı 

açık kalacak Ģekilde kavramıĢtır. Kanat tohumdan kolayca ayrılır. Kozalak, 

ladinde 3-10 cm, Avrupa ladininde 10-15 cm (Resim 2.7.4), akladinde 3-6 

cm, maviladinde 5-10 cm (Resim ve 2.7.5), sitka ladininde 6-10 cm 

boyundadır. Ladin türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 2.7.1 ve 2.7.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

2.7.9.Kozalakların toplanması:  
Ladin türleri çok boylu ağaçlar olmaları ve kozalakların uç 

sürgünlerde yer alması nedeniyle kozalak toplamada eğitimli iĢçilerin 

kullanılması gerekir. Ağaçlara tırmanma donanımları yardımı ile çıkılır. 

Kozalaklar  uzun makaslar aracılığı ile kesilerek ya da yakalama çengelleri 

ile yakalayıp elle koparılıp yere atılır. Ardından da yere serilmiĢ branda 

yardımı ile toplanır. Kozalak, olgunlaĢma tarihi iyi ayarlandığı takdirde 

dalların silkelenmesi ve kozalakların dallara yakın uzatılan bir branda 

üzerine düĢürülmesi yöntemi de kullanılır. Ladinlerde kozalak erken 

toplanmaz, zira tohumun sonradan olgunlaĢması sınırlıdır. Tohum 

toplamada gecikilen durumlarda kozalaklar yere atılmadan ağacın baĢında 

çuvallara konulmalıdır. Aksi takdirde tohum kaybı fazla olur. Toplanan 

kozalaklar çuvallanır ve tohum çıkarılacak tesise götürülür. Ladin türlerinde 

kozalak toplama zamanı çizelge 2.7.1‟de verilmiĢtir. 

 

2.7.10.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Ladin kozalaklarından tohum; güneĢte 3-5 günde ya da 35-40ºC 

sıcaklıktaki fırınlarda 1 günden az bir sürede kolaylıkla çıkar. Kalburdan 

elenerek kozalak tohum ayrılır (Resim 2.7.6). Ardından da savrularak 

kanatlar uzaklaĢtırılır. BoĢ tohumların fazla olması durumunda tohumlar 

alkolde yüzdürülerek boĢ olanlar ayrılır. Nem oranı %4-8 düĢürülen 

tohumlar ise; 1-4°C sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı kaplarda 5-10 yıl 

saklanabilir. Ladin türlerinin tohum özellikleri çizelge 2.7.2‟de verilmiĢtir.  
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2.7.11.Fidanlık tekniği:  

Ladin tohumları,1 gün suda bekletilmenin ardından erken bahar 

döneminde ekilir. Ekimden önce tohumların, 20-30 gün 1-2°C sıcaklıkta 

soğuk nemli katlamaya tabi tutulması çimlenmenin tekdüze ve hızlı 

olmasını sağlar (çizelge 2.7.5). Ladin tohumları yastıklara 7 ya da 10‟lu 

çizgi ekimi Ģeklinde, 2-3 mm derinlikte ekilir. Ekim yastıkları 25 cm 

yükseklikte hazırlanır. Ekimde 10 adet çizgi uygulanması halinde ekilecek 

tohum miktarı %50 oranında artırılır. Bu takdirde metrekareden elde 

edilecek fidan sayısı da 450-600 arasındadır (çizelge 2.7.3). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. 

Tohumları çimlenene kadar telisle ortülemek hem çimlenmenin yeknesak 

olmasını sağlar hem de sığ ekilen tohumları doğa koĢullarından ve 

zararlılardan korur. Ekimi takiben gölgeleme uygulaması, geliĢimi ve fidan 

yüzdesini olumlu etkiler. Ekim yastıklarını 2. yaĢta 2-3 mm kalınlıkta çam 

kabuğu ya da ibresi ile örtüleme yararlıdır. Fideciğin çenek sayısı 4-14‟tür. 

Ekimi takiben, çimlenmeler baĢlayıncaya kadar sulama, öğle vakti 

yüzeysel olarak uygulanır. Fidecikler, çökertene hassas olduğundan 

çimlenmeye baĢlama aĢamasında sulamada dikkatli olunmalı, en az su ile 

geçiĢtirilmelidir. Bu dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve 

su kaybının az olduğunu unutmamak gerekir. Fidecikler çökerten 

hastalıklarına karĢı dirençli hale geldiğinden itibaren hava sıcaklığına bağlı 

olarak tarla kapasitesi kadar su; bahar ve güz döneminde 2-4 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir 30-35 cm derinlikte verilir. Ġlk dört ot alımında 

gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar 

vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (6-10 arası) ise otlar 

ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda biri 

Haziran, diğeri Ağustosta olmak üzere iki kez çapalama uygulaması 

yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü ladin fidanları çoğunlukla 2. yaĢında kullanılır. Ancak 

Avrupa ladini bazı fidanlıklarda 1 yaĢında yetiĢebilirken, yerli türümüz olan 

ladin 3. yaĢına kalabilir (çizelge 2.7.4). Gübreleme diğer türlerde olduğu 

gibi analizlere dayalı olarak yapılır. Ladin türleri genelde %5-10 organik 

madde içeren, asit karakterli, kumlu balçık topraklarda iyi geliĢir. 
 

2.7.11.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan, gölgelik altında ya da sera ortamında üretilir. Gölgelik 

altında ekim uygulaması erken bahar döneminde, serada ise kıĢın yapılır. 
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Uygulanacak ön iĢlemler çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Sera 

ortamına ekim, erken kıĢ döneminde, 80‟li (12-16 cm derinlikte) çok gözlü 

kaplara yapılır. Ardından fidanlar, bahar ortasında gölgelik altına alınır. Bu 

yöntemle Sitka ladini, Avrupa ladini, Balkan ladini 1 yaĢlı olarak 

kullanılabilecek boyuta gelir. Akladin ve maviladin ise uygun bakım 

yöntemleri ile bir yaĢlı olarak kullanılabilecek niteliğe ulaĢabilir (Resim 

2.7.7). Doğu ladini ise genelde iki yaĢlı olarak kullanılır. Ġdeal yetiĢme 

ortamı koĢullarına sahip fidanlıklarda gölgelik altında da aynı sonuca 

ulaĢmak mümkündür. Çoğu kez gölgelik altında üretimde ise fidanlar, ilk yıl 

150-200 (8-10 cm derinlikte) arası göze sahip kaplarda yetiĢtirilirler, ikinci 

yıl ise türlere göre, 45-80 (12-16 cm derinlikte) arası göze sahip kaplara 

alınarak kolaylıkla 2. yaĢında kullanılabilir boyuta getirilir.  

Ladin türlerinin kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortam çeĢitli 

fidanlıklarda farklı uygulansada, genelde birinci yılda (150-200 arası gözlü 

kaplarda) %100 turba, ikinci yılda kullanılacak karıĢım oranları ise çizelge 

2.7.6‟da verilmiĢtir. Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla perlit, bazı 

fidanlıklarda doğrudan turba kullanılır. Kaplı fidan üretiminde ekim 

derinliği çıplak köklü üretime göre daha sığ olarak, 1-2mm derinlikte 

yapılır. Ekimde her tüpe 3-4 adet tohum kullanılır ve mayıs ayında tekleme 

uygulanır. Ġkinci yaĢında 1-2mm derinlikte çam kabuğu ile yapılan örtüleme 

geliĢimi olumlu yönde etkiler. Harca gübre katılmaması durumunda aynı 

oranlı ve miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben 

günlük ya da 2 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar 

eĢit oranlarda verilir. 

Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Yağmurlama sisteminde daha 

ince su atan aparatların kullanılmasında yarar vardır. Çimlenmelerden sonra 

ise, hava durumuna bağlı olarak, 1-2 günde bir akĢamları ya da sabah erken 

kap kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Kaplı fidan üretiminde ot 

alımı, otlar çok küçükken yılda 10-15 kez yapılır. 

YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5.0-6,5 aralığında 

olmalıdır. Üretimde havai kök budama yönteminin kullanılmasında yarar 

vardır. Yabancı kökenli türlerde; 1 litrelik standart kare kaplarda üretilmiĢ 

1+1 (Resim 2.7.8), 2+1 yaĢlı, 2,5 litrelik standart kare kaplarda üretilmiĢ 

2+2, 2+3 yaĢlı fidanlarda özel amaçlarla üretilebilir.  
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2.7.11.2.Tüplü fidan üretimi:  
11 x 20-25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı olarak %50 milli 

toprak, %50 turba ya da humus karıĢımı kullanılır. Gübreleme, sulama ve ot 

alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Uygulamalı bir bilgi olarak 

çimlenmesini tamamlamıĢ alanlarda, tüp boyunun üstten yarısının suyunu 

kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüplü 

fidanlar 2+0, 3+0 yaĢında dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 x 25 

cm ebatlı torbalarda 2+1,1+2 yaĢlı 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 2+2, 2+3 

yaĢlı fidanlar özel amaçlı ağaçlandırmalar için üretilebilir.  
 

 

Çizelge 2.7.1: Ladin türlerinin eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı 

tekrarı 

Picea abies Mayıs-5 Haziran Ekim-Kasım 30-50 2-5 

Picea orientalis Mayıs-5 Haziran Ekim-Kasım 30-50 2-5 

Picea glauca Mayıs  Eylül-Ekim 30-50 2-5 

Picea omorica Mayıs Ekim-Kasım 30-50 2-5 

Picea pungens 15 Nisan-5 

Haziran 

Ekim-Kasım 30-50 2-5 

Picea sitchensis Mayıs Ekim-Kasım 30-50 2-5 

 

 

Çizelge 2.7.2: Ladin türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme oranı % Kozalak tohum 

verimi % 

Picea abies 7 80-90 1-2 

Picea 

orientalis 

5-6 60-80 1-2 

Picea glauca 2-3 60-70 1-2 

Picea omorica 3-4 70-80 1-2 

Picea 

pungens 

4-6 70-80 1-2 

Picea 

sitchensis 

2-3 60-70 1-2 
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Çizelge 2.7.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi 

adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) 

Ekilecek 

tohum 

miktarı gr  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Picea abies 7 Erken bah 6-7 300-400 2-3 

Picea orientalis 7 Erken bah 6-7 300-400 2-3 

Picea glauca 7 Erken bah 4-5 300-400 2-3 

Picea omorica 7 Erken bah 4-5 300-400 2-3 

Picea pungens 7 Erken bah 5-6 300-400 2-3 

Picea sitchensis 7 Erken bah 3-4 300-400 2-3 

 

 

Çizelge 2.7.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme ornı (%) Fidan kullanım 

yaĢı 

Picea abies Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 1+0, 2+0 

Picea orientalis Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 2+0, 3+0, 2+1 

Picea glauca Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 2+0 

Picea omorica Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 2+0  

Picea pungens Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 2+0 

Picea sitchensis Çimlenene kadar telis 30-50 1 yaĢında 2+0, 2+1 

 

 

Çizelge 2.7.5.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ 

tohum 

ekim 

zamanı 

Picea abies  20-30 gün 1-2°C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Erken 

bahar 
P. orientalis Picea abies ile aynı Erken 

bahar 
P. glauca Picea abies ile aynı Erken 

bahar 
P. omorica Picea abies ile aynı Erken 

bahar 
P. pungens Picea abies ile aynı Erken 

bahar 

P. sitchensis Picea abies ile aynı Erken 

bahar 
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Çizelge 2.7.6. Ladin türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenir 

2 %70-90 turba x %10-30 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9ay) gübre 

x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %80 turba x %20 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 

2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 2.7.4: Avrupa ladini 

kozalakları 

 

Resim 2.7.5: Mavi ladin 

kozalakları 

 

Resim 2.7.6: Doğu ladini 

tohumları 

 

Resim 2.7.7: Özel yastıklarda 

yetiĢtirilmiĢ 1+0 yaĢlı fidanlar 

 

Resim 2.7.8: 2.5 litrelik kaplarda 

yetiĢtirilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlar 

 



90 

 

2.8.PINUS L.  ÇAMLAR  
 

Aile: Çamgiller (Pinaceae) 

 

2.8.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Günümüzde 105 kadar türü, çok sayıda varyete, ırk ve kültür çeĢidi 

bulunan çamlar, kozalaklılar arasında hem tür zenginliği hem de çok geniĢ 

yayılıĢ alanı ile en baĢta gelen cinstir. Kuzey yarım kürede olağanüstü geniĢ 

coğrafi yayılıĢı vardır. Ġstisna bir durum olarak Pinus merkusii Sumatra‟nın 

doğusundaki Sunda adalarında Ekvatorun güneyine geçer. Bu geniĢ coğrafi 

yayılıĢ alanında sahil kumullarından dağ kırı, kuzeyde son ağaç sınırına 

kadar ulaĢır.  

Her dem yeĢil, ibreli, boylu ağaç, çok azı da küçük ağaçlar Ģeklinde 

geliĢirler. Genç ve orta yaĢlarda piramidal görünümlüdürler. Ġleri yaĢlarda 

tepe formu ve dalların diziliĢ Ģekli bozulur. YaĢlı gövdelerde kabuk, kalın ve 

derin çatlaklıdır. Çamlar genelde kuvvetli, derine giden kazık kök 

geliĢtirirler. Çok çeĢitli kullanım alanı bulunan odunu, genel olarak homojen 

bir yapıya sahiptir. Büyük ve bol sayıda reçine kanalları bulunduğundan 

reçine üretiminde çamlar baĢta gelir. Ġri tohumlu çam türleri doğrudan besin 

olarak kullanılır. Türkiye‟de yaygın olarak bulunan çamlar, halkımız 

tarafından, orta ve ileri yaĢlarda kabuklarının aldığı renge göre 

isimlendirilir. Kabuk rengi kızıl olan kızılçam, sarı olan sarıçam, beyaz olan 

ise karaçamdır (akçam). Türkiye‟de orman varlığımızın yarısına yakınını, 

verimli ormanlarımızın çoğunu bu üç çam türü oluĢturur. 

Türkiye‟de: Pinus brutia (Kızılçam), Pinus halepensis (Halep çamı), 

Pinus nigra (Akçam, Karaçam), Pinus pinea (Fıstıkçamı), Pinus sylvestris 

(Sarıçam) doğal olarak bulunur. Pinus maritima, Pinus elderica, Pinus 

radiata türleri ülkemizde doğal olarak bulunmasalar da endüstriyel ya da 

diğer ağaçlandırma çalıĢmalarında yaygın olarak kullanılırlar. Ülkemiz için 

önemli diğer çam türleri: Pinus cembra, Pinus contorta, Pinus coulteri, 

Pinus densiflora, Pinus mugo, Pinus palustris, Pinus parviflora, Pinus 

strobus, Pinus wallichiana çeĢitli amaçlarla yapılan ağaçlandırma ve peyzaj 

uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

2.8.2.Kızıçam (Pinus brutia Henry.):  

Doğu Akdeniz ülkeleri; Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, Kıbrıs, 

Türkiye, Yunanistan ve Ġtalya ile Karadeniz sahillerinde bir birinden kopuk 

adacıklar halinde; Türkiye, Kafkasya ve Kırım‟da geniĢ alanlarda doğal 
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olarak yetiĢir (Resim 2.8.1). Dünyada en geniĢ yayılıĢını Türkiye‟de: 

Marmara, Ege ve Akdeniz sahil Ģeridinde yapar. Genel olarak 0-1200 metre 

arasında yayılan kızılçam Akdeniz‟de 1500 metreye kadar çıkar. Genelde 

saf ormanlar kurmakla birlikte yayılıĢ alanında bulunan diğer tüm türlerle de 

karıĢık ormanları vardır. Sahilde dağınık tepeli olan kızılçam, yükseklere 

çıkıldıkça gövde düzgünleĢir ve piramidal görünüm alır.  

Kızıla çalan gövdesi ve 

parlak yeĢil ikili ibreleri ile 

Akdeniz‟in simgesidir. 

Akdeniz bölgesinde 25 m 

boyun üzerine çıkar. Ġbreler 

12-18 cm uzunlukta ve parlak 

yeĢil renktedir. Hızlı geliĢen 

bir ıĢık ağacıdır. Dönemsel 

kuraklığa çok dayanıklıdır. 

ġiddetli soğuğa karĢı duyarlı, 

toprak isteği bakımından 

kanaatkardır. Genelde derine 

giden kazık kök sistemi 

geliĢtirir. Yükseklere çıktıkça odun kalitesi artar. ÇeĢitli kullanım alanları 

olan değerli oduna sahiptir. Çok estetik bir park ve bahçe ağacıdır. Doğal 

ortamda birbirinden farklı formları vardır. Türkiye‟de orman kurma 

çalıĢmalarında en fazla kullanılan türdür. 

 

2.8.3.Ġsviçre Fıstık Çamı (Pinus cembra L.):  

Doğal olarak Alpler ve Karpatlarda yetiĢir. 20 m boyunda, kısa dallı, 

sivri piramidal tepeli bir ağaçtır. BeĢli ibreler 5-12 cm uzunlukta ve koyu 

yeĢil renktedir. GeliĢimi yavaĢ, fırtınalara çok dayanıklı, yüksek dağların 

ağacı olan bu tür, çığ ve heyelan önleme amaçlı ağaçlandırmalara uygundur. 

Soğuğa direnci ve toprak isteği fazladır. Odunu hafif ve çok dayanıklıdır. 12 

mm uzunluğundaki tohumları bizdeki fıstık çamına benzer Ģekilde tüketilir. 

Çok değerli bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır. Çok sayıda kültür çeĢidi bulunur.  

 

2.8.4.Alaska Sahil Çamı (Pinus contorta Dougl.):  

Doğal olarak Kuzey Amerika‟da yetiĢir. Alaska‟dan baĢlayarak 

turbalıklarda, Pasifik Okyanusu‟nun kumullarında yayılarak, Kaskat 

dağlarına kadar yayılır. 10 m boyunda küçük ağaç, bazen de bodurlaĢmıĢ 

Resim 2.8.1: Kızılçamlar 
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halde bir çam türüdür. Ġkili ibreler 3-6 cm uzunlukta ve koyu yeĢil renktedir. 

Soğuğa dayanıklıdır. Kumulların ve ıslak alanların ağaçlandırmasına 

uygundur. Güzel bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında son zamanlarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

2.8.5.Büyük Kozalaklı Çam (Pinus coulteri D. Don.):  

Doğal olarak Kaliforniya yöresinde yetiĢir. 25 m boylanabilen kalın 

dallı bir ağaçtır. Üçlü ibreler çok kalın, 20 cm uzunluktadır. Hızlı geliĢen 

dekoratif bir ağaçtır. En önemli özelliği çok iri olan kozalaklarıdır. Mat, 

açık sarımtırak renkteki kozalak 35 cm boya kadar ulaĢır. Tohumları fıstık 

olarak tüketilir. Türkiye‟de park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında eskiden 

beri kullanılır. 

 

2.8.6.Japon Kızılçamı (Pinus densiflora Sieb. et Zucc):  

Doğal olarak, Kore, Orta Japonya, Çin ve Formoza adasında yetiĢir 

(Resim 2.8.2). Buralarda sahil kumullarında, tepelik arazilerde 500 m 

yüksekliğe kadar yayılır. 35 m boylanabilen bir orman ağacıdır. Ġbreler ikili, 

mavi-yeĢil renkte, 8-12 cm uzunluktadır. AĢırı karasal iklime dayanıklılığı 

az olmakla birlikte, soğuğa direnci orta derecededir. Çok değerli bir park ve 

bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında sıklıkla 

kullanılır. Çok sayıda kültür çeĢidi bulunur.  

 

          

 

2.8.7.Elder Kızılçamı (Pinus elderica Medw.):  

Doğal olarak sadece Tiflis dolaylarında bulunan Çoban dağında 200-

600 metreler arasında, 500 hektarlık bir alanda yetiĢir (Resim 2.8.3). Bütün 

Resim 2.8.2: Japon Kızılçamı Resim 2.8.3: Elder Kızılçamı 
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özellikleri ile kızılçama benzer. Kuraklığa çok dayanıklı atık (relik) bir 

türdür. Türkiye‟nin güney doğusunda ağaçlandırma çalıĢmalarında yaygın 

olarak kullanılır. Bu bölgede park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarına da son 

derece uygun bir türdür.  

 

2.8.8.Halep Çamı (Pinus halepensis Mill.):  

Doğal olarak Portekiz‟den baĢlayarak Doğu 

Akdeniz‟e kadar uzanan geniĢ bir alanda yetiĢir 

(Resim 2.8.4). En fazla Batı Akdeniz‟de bulunur. 

Türkiye‟de yayılıĢı sınırlıdır. Adana Kadirli 

yakınlarında, Milas-Bodrum arasında saf ya da 

kızılçamla karıĢık olarak bulunur. 20 m 

boylanabilen bir orman ağacıdır. Ġbreler ikili, açık 

yeĢil renkte, 6-15 cm uzunluktadır. Halep çamı 

ılıman iklim ister. Toprak isteği azdır. Fakir ve yarı 

kurak alanların, sahil kumullarının 

ağaçlandırılmasında kullanılır. Odunu 

kızılçam kadar değerli değildir.  

 

2.8.9.Sahil Çamı (Pinus maritima Mill.):  

Doğal olarak Batı Akdeniz‟de yetiĢir 

(Resim 2.8.5). Türkiye‟de doğal olmamasına 

karĢın uzun yıllardır özellikle Marmara bölgesi 

sahil ağaçlandırmalarında kullanılmıĢtır. 30 m 

boylanabilen bir orman ağacıdır. Ġbreler ikili, 10-

20 cm uzunlukta ve parlak yeĢildir. Sahil çamı 

ılıman iklim ister. Sahillerin, özellikle de 

kumulların ağaçlandırılmasında kullanılan, hızlı 

geliĢen bir türdür. Odunu selüloz üretiminde 

kullanılır. Reçine üretimi açısından da önemlidir. 

Sahil çamının birçok ırk ve coğrafi formu vardır. 

 

 

2.8.10.Dağ Çamı (Pinus mugo Turra.):  

Doğal olarak Avrupa‟nın yüksek dağlarında yetiĢir. Genelde 10 m 

boylanabilir. Çoğunlukla kompakt ve yatık bir geliĢim gösterir. Ġbreler ikili, 

3-8 cm uzunlukta ve koyu yeĢil renktedir. Toprak ve iklim istekleri çok 

Resim 2.8.4: Halep Çamları 

Resim 2.8.5: Sahil Çamı 
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azdır. Diğer ağaç türlerinin yetiĢemediği yüksek dağlarda kır sınırına yakın 

yetiĢir. Yüksek dağlarda çığ ve toprak kaymalarını önleyen koruyucu iĢlevi 

vardır. Çok değerli bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve 

yol ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır. Kayak tesislerinin 

ağaçlandırılmasında düĢünülmelidir. Çok sayıda kültür çeĢidi bulunur.  

 

2.8.11.Karaçam (Akçam) (Pinus nigra Arn. var. pallasiana 

Schneid.):  

Karaçam (Toros 

karaçamı) doğal olarak; 

Anadolu, Trakya, Kıbrıs, 

Suriye ve Kırım‟da yetiĢir 

(Resim 2.8.6). Türkiye‟de 

Batı Karadeniz dağlarının 

güney yamaçlarında, 

Toroslar‟ın kuzey 

yamaçlarında, Ege bölgesi 

dağlarında, Ġç Ege‟de, Ġç 

Anadolu‟da ve Trakya‟da saf 

ya da bulunduğu yetiĢme ortamındaki diğer ağaç türleri ile karıĢık ormanlar 

kurar. Genelde bozkır ekosistemi ile dağ kırı ekosistemi arasında, yarı kurak 

alanlarda yayılır.  

Karaçam; 50 m boya ulaĢabilen, uzun ömürlü, görkemli bir orman 

ağacıdır. Gençliğinde piramidal, ileri yaĢlarda geniĢ ve dağınık tepeli bir 

ağaçtır. Ġbreler ikili, sert, 5-18 cm uzunlukta ve koyu yeĢil renktedir. 

Ülkemizde, sedirle birlikte yarı 

kurak alanların ağaçlandırmasında 

en fazla kullanılan türdür. Yalnız 

sedirden daha fazla soğuğa dayanır. 

Odunu çok değerlidir. Türkiye‟de 

ebe çamı ve ehrami çam diye 

adlandırılan iki değiĢik formu da 

vardır (Resim 2.8.7). Çok değerli 

bir park ve bahçe ağacıdır. 

Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla 

kullanılır. Çok sayıda kültür 

çeĢidi bulunur.  

Resim 2.8.6: Karaçamlar 

Resim 2.8.7: Ebe çamı ve ehrami karaçam 
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2.8.12.Uzun Ġbreli Çam (Pinus palustris Mill.): Doğal olarak Kuzey 

Amerika‟nın güney doğusunda, Atlantik sahilleri, Meksika körfezi 

çevresinde, Kuzey Virginia‟dan baĢlayarak Florida‟ya kadar kumlu 

düzlüklerde yetiĢir. 40 metreye kadar boylanan, dolgun tepeli bir orman 

ağacıdır. Ġbreler üçlü, 20-45 cm boyunda ve koyu yeĢil renktedir. Bol 

reçineli, ağır, sert ve çok dayanıklı bir oduna sahiptir. Çok çeĢitli amaçlarla 

kullanılır. Türkiye‟de zaman zaman park ve bahçelerde rastlanır.  

 

2.8.13.Kız Çamı (Pinus parviflora Sieb. Et Zucc.):  

Doğal olarak Japonya ve 

Kore‟de 1500m yüksekliğe kadar 

yetiĢir (Resim 2.8.8). 30m 

boylanan, narin yapılı, piramit 

tepeli bir orman ağacıdır. Ġbreler 

beĢli, 4-6 cm boyunda, mavi yeĢil 

ya da çayır yeĢili rengindedir. Hızlı 

büyür, kıĢlara dayanıklıdır. Çok 

değerli bir park ve bahçe ağacıdır. 

Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında son 

zamanlarda sıklıkla kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Çok sayıda kültür 

çeĢidi bulunur.  

 

 

2.8.14.Fıstık Çamı (Pinus pinea L.):  

Doğal olarak 

Akdeniz sahillerinde yetiĢir 

(Resim 2.8.9). En önemli 

yayılıĢını servide olduğu 

gibi ülkemizde yapar. 

Özellikle Kozak, Aydın ve 

Çoruh vadisinde ormanlar 

kurar. Bunun yanında 

Antalya sahillerinde, 

Marmara çevresinde, MaraĢ 

Resim 2.8.8: Kız Çamı 

Resim 2.8.9: Fıstık Çamları 
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ve Trabzon civarında yöresel olarak bulunur. Günümüzde yaygın olarak 

ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılır. Akdeniz bölgesinde 1000-1200 m 

yüksekliğe kadar çıkar. Bazı alanlarda Akdeniz ardında, Burdur, Isparta 

dolaylarında ağaçlandırma çalıĢmalarında sıklıkla görülür. 

Fıstık çamı 25 m boylanabilen, yuvarlak tepeli, ileri yaĢlarda 

Ģemsiye tepeli bir orman ağacıdır. Ġbreler ikili, 10-15 cm boyunda, parlak 

yeĢil renktedir. Akdeniz ekosisteminin ağacı olan fıstık çamı, derine giden 

kuvvetli kök sistemine sahiptir. Soğuğa direnci nispeten azdır. Toprak isteği 

fazladır. Derin kumlu balçık topraklardan hoĢlanır. Çam fıstığı diye 

adlandırılan bu çam türünün tohumları diğer çamlardan daha iridir ve besin 

olarak tüketilir. Kozalaklar ağustosta olgunlaĢır ancak Türkiye‟de kozalak 

toplama yağ oranının arttığı düĢüncesi ile genellikle kıĢ aylarında 

yapılmaktadır. Parkçılık bakımından çok estetik bir türdür. Akdeniz 

memleketlerinin karakteristik bir öğesidir. Odunu çok çeĢitli amaçlarla 

kullanılır. Hızlı geliĢen bir türdür. Türkiye‟de sosyal ormancılık amaçlı 

geniĢ ağaçlandırma sahaları mevcuttur. Park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.  

 

2.8.15.Monteri Çamı (Pinus radiata D. Don.):  

Doğal olarak Kaliforniya sahillerinde, Montery çevresindeki 

kumulluklar ve tepeliklerde yetiĢir. Günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda, 

Güney Afrika, Ġspanya ve Ġtalya‟da geniĢ çaplı ağaçlandırmaları vardır. 30 

m boylanabilen, kalın dallı, dağınık tepeli bir orman ağacıdır. Ġbreler üçlü, 

10-15 cm uzunlukta ve açık yeĢil renktedir. Az reçineli odunu kağıt 

sanayine çok uygundur. Don ve kuraklığa dayanıksızdır. Türkiye‟de 

Marmara bölgesinde, bazı alanlarda sorunlar yaĢansa da ağaçlandırma 

sahaları mevcuttur.  

 

2.8.16.Veymut Çamı 

(Pinus strobus L.):  

Doğal olarak Kuzey 

Amerika‟nın bütün doğu 

kısmı ile Kanada‟nın güney 

doğusunda yetiĢir (Resim 

2.8.10). 50 m boylanabilen, 

gençliğinde sivri, yaĢlanınca 

geniĢleyen piramidal tepeye 

sahip birinci sınıf orman 
Resim 2.8.10: Veymut Çamı 
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ağacıdır. Ġbreler beĢli, 5-10 cm uzunlukta ve mavi-yeĢil renktedir. Çam 

türleri arasında odunu en az akma içerir. Bu nedenle çok geniĢ kullanım 

alanına sahiptir. Genelde hızlı geliĢen yarı gölge ağacıdır. En iyi geliĢimini 

nemli topraklar üzerinde yapar. Buna karĢın kuraklığa, donlara ve kar 

kırmalarına dayanıklıdır. Toprak ıslah çalıĢmalarında kullanılır. Çok değerli 

bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır. Çok sayıda kültür çeĢidi bulunur. 

 

2.8.17.Sarıçam (Pinus sylvestris L.):  

Çam türleri 

içerisinde en geniĢ 

coğrafi alana yayılan 

türlerin baĢında gelir. 

Doğal olarak Avrupa ve 

Asya‟da; dağ kırlarından 

kuzeyde en son orman 

sınırına kadar yayılır. 

Türkiye‟de Anadolu‟nun 

kuzeyinde saf ya da 

diğer türlerle karıĢık çok 

geniĢ ormanlar kurar 

(Resim 2.8.11). 

Karadeniz bölgesinde 

Çam burnunda deniz 

kenarına kadar iner. 

Erzurum‟da Ziyaret tepede 2700 metreye kadar çıkar. Güneyde Kayseri 

MaraĢ arasında, Göksun dolaylarında dünyadaki yayılıĢının en güneyine 

iner. 

Sarıçam; 40 m boylanabilen, narin gövdeli, sivri tepeli çoğunlukla 

ince dallı bazen de dolgun gövdeli, yayvan tepeli ve kalın dallı bir ağaçtır. 

GeniĢ yayılıĢ alanına bağlı olarak çok sayıda ırkı vardır. Fakir topraklarda, 

arktik bölgelerde bodur vaziyete dahi bulunabilir. Ġbreler ikili, 3-8 cm 

boyunda, gri ya da mavi yeĢil renktedir. Kuvvetli bir kök sistemi kurar. 

Mineral maddeler ve nem isteği fazla değilse de derin ve gevĢek toprakları 

sever. Donlara karĢı dayanıklıdır. IĢık ağacı olmasına karĢın yarı gölgede 

yetiĢebilir. Odunu çok kıymetlidir ve geniĢ kullanım alanı vardır. Çok 

değerli bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır. Çok sayıda kültür çeĢidi bulunur. 

Resim 2.8.11: Sarıçamlar 
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2.8.18.Ağlayan Çam (Pinus 

wallichiana A. B. Jacks.):   

Doğal olarak Himalayalar‟da 1600-

4000 m yükseklikler arasında yetiĢir (Resim 

2.8.12). Ağlayan çam 50 m boylanabilen, 

geniĢ piramit yapılı bir orman ağacıdır. 

Ġbreler beĢli, 10-20 cm boyunda, mavi yeĢil 

ya da gri yeĢil renktedir. Gençliğinde hızlı 

büyür ve Ģiddetli donlara karĢı dayanıklılığı 

sınırlıdır. Olağanüstü dekoratif bir ağaçtır. 

Türkiye‟de park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.  

 

2.8.19.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Erkek çiçekler ilkbahar 

sonları, yaz baĢlarında genç sürgünlerin dip tarafında, ibrelerin koltuğunda 

yer alır. Burada sarı ya da kırmızı renkli bir erkek çiçekler topluluğu 

oluĢturur. Kozalak halindeki diĢi çiçek kurulları subterminaldir. Kozalak 

olgunlaĢması çoğunlukla 2, bazı türlerde 3 senede gerçekleĢir. TozlaĢma 

ilkbaharda olduğu halde polenler uzun süre tohum tomurcuğunun 

geliĢmesini bekler. Tohum olgunlaĢtığında kozalak pulları açılır fakat 

dağılmaz. Bazı türlerde deri gibi sert, bazılarında ise odunlaĢmıĢ olan 

tohumun büyük bir kanadı vardır. Kanat tohumdan kolaylıkla ayrılır. Pinus 

pinea ve Pinus coulteri gibi çok büyük tohumlu türlerde kanat körelmiĢtir. 

Bu türler yayılıĢını hayvanlar aracılığı ile gerçekleĢtirir. Çam türlerinin bazı 

eĢey özellikleri çizelge 2.8.1,-2.8.2 ve 2.8.3‟de verilmiĢtir.  

 

2.8.20.Kozalakların toplanması:  
Çam türlerinde kozalaklar (Resim 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16 ve 

2.8.17), tohum bahçelerinde makineler yardımıyla, tohum bükleri ve diğer 

kaynaklarda ise eğitimli iĢçilerin tırmanma donanımları yardımı ile ağaçlara 

tırmanması sureti ile toplanır. ĠĢçiler, makas aracılığı ile kozalakları ya keser 

yere düĢürür ya da yakalama çengelleri ile yakalayıp elle koparır. Koparılan 

kozalaklar yerden ya da yere serilmiĢ branda yardımı ile toplanır. Toplanan 

kozalaklar çuvallanır ve tohum çıkarılacak tesise götürülür. Çam türlerinde 

kozalak toplama zamanı çizelge 2.8.1‟de, olgun kozalak özellikleri çizelge 

2.8.2‟de verilmiĢtir.  

Resim 2.8.12: Ağlayan Çam 
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2.8.21.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Ön kurutmaya tabi tutulmuĢ kozalaklardan tohum; güneĢte 3-5 

günde ya da 40-45 ºC sıcaklıktaki fırınlarda 1 günden az bir sürede 

kolaylıkla çıkar. Karaçam gibi bazı türlerde güneĢte çıkarma iĢleminde 

kozalakların üzerine polietilen örtü örtülmesi iĢi kolaylaĢtırır. Kalburdan ya 

da elekten elenerek kozalak tohum karıĢımı birbirinden ayrılır. Ardından 

kanat kırma makinelerinde savrularak kanatlar uzaklaĢtırılır. Makinenin 

olmadığı tesislerde kanatlar; elle ovuĢturma ya da çuvallarda dövülme 

yöntemi ile ayrılır, ardından yel yardımı ile savrularak tohum elde edilir. 

BoĢ tohumların fazla olması durumunda iri tohumlu türler suda, çok küçük 

tohumlu türler alkolde yüzdürülerek boĢ olanlar uzaklaĢtırılır. Nem oranı 

%6-8‟e düĢürülen tohumlar ise; 0-4°C sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı 

kaplarda uzun süre saklanabilir. Çam türlerinin tohumlarına (Resim 2.8.18, 

2.8.19, 2.8.20, 2.8.21 ve 2.8.22) ait özellikler çizelge 2.8.3‟de verilmiĢtir.  

 

2.8.22.Fidanlık tekniği: 

Çam tohumları, 1 gün suda bekletilmenin ardından doğrudan ekilir. 

Doğrudan ekim zamanı türlere göre farklıdır ve çizelge 2.8.4‟te verilmiĢtir. 

Ön iĢleme tabi tutulan tohumlar bahar döneminde ekilebilir (çizelge 2.8.6). 

Çam tohumları, 25-30 cm yükseklikteki yastıklara (Resim 2.8.29) 7‟li çizgi 

ekimi Ģeklinde, büyük tohumlular 5-10mm, küçük tohumlular 3-5mm, Pinus 

concorta ise 2-3 mm derinlikte ekilir (çizelge 2.8.4). Kapatma malzemesi 

olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekim yastıklarına 

uygulanacak örtüleme (malçlama) uygulaması çizelge 2.8.5‟te verilmiĢtir. 

Fideciğin çenek sayısı 4-15‟tir. 

Sulama, ekimle çimlenmelerin baĢlama süresi arasında, gerekli 

olduğu takdirde öğle vakti, yüzeysel olarak uygulanır. Çam fidecikleri 

çökerten, kök çürüklüğü, kök boğazı çürüklüğü gibi hastalıklara yatkın 

olduğundan, tohumların çimlenme aĢaması ve birincil yapraktaki dönemde, 

sulama çok dikkatli olarak yapılır ve sık sulamaktan kaçınılır. Çimlenmeyi 

takip eden dönemde havaların yağıĢlı, sıcaklığın düĢük değerlerde ve su 

kaybının az olduğunu unutmamak gerekir. Yine de sulamaya gereksinim 

olursa günün serin saatlerinde yapılır. Fidecikler ikincil yapraklarını 

çıkardıktan ve hastalıklara dirençli niteliğe ulaĢtıktan sonra hava sıcaklığına 

bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su bahar ve güz döneminde 2-4 günde bir, 

yaz döneminde 1-2 günde bir 30-35 cm derinlikte verilir. Hızlı geliĢen 

türlerde, ilk iki, yavaĢ geliĢen türlerde ilk dört ot alımı uygulamasında 
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gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar 

vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (5-8 arası) ise otlar ele 

gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda bir ya da 

iki kez çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü çam fidanları hızlı geliĢen türlerde (Pinus brutia, Pinus 

cembra, Pinus coulteri, Pinus elderica, Pinus halepensis, Pinus maritima, 

Pinus pinea ve Pinus radiata) 1 yaĢında, Pinus mugo‟da 2 ya da 3 yaĢında, 

diğerlerinde ise 2 yaĢında, kullanılır (çizelge 2.8.5). Bir yaĢında dikime 

uygun hale gelen türlerde fidan boyu 15 cm yüksekliğe ulaĢtığında (genelde 

Temmuz) 20-22 cm derinlikten bir kez kök kesimi yapılır. 2 yaĢında 

kullanılan türlerde ise birinci yıl kök kesimi uygulanmaz. Ülkemiz 

fidanlıklarının çoğunda kök kesimi uygulaması ikinci yılın Temmuz ayında 

20-22 cm derinlikten yapılır. Gübre diğer türlerde olduğu gibi analizlere 

dayalı olarak verilir. Çam türleri çoğunlukla, %3-5 organik madde içeren, 

hafif asit ya da hafif bazik arası nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi 

yetiĢir.  

Sarıçam ve karaçam gibi iki yaĢında dikime uygun hale gelen 

türlerde tohum ekimi yaz sonu veya erken güz döneminde yapılarak 1,5 

yaĢlı fidan yetiĢtirmekte mümkündür. Bu yöntemde, kıĢın don atmasını 

önleme amacıyla telisle 1m üstten örtüleme uygulaması baĢarıyı garanti 

altına alır. Bu yöntemle üretim yapılan topraklarda iki yıl yoğun sulamanın 

ve aĢırı toprak sıkıĢmasının yarattığı olumsuzluklar en aza iner. Bu durum 

sökümde kılcal kök kaybını aza indirger. Kök gövde oranı daha iyidir. Yer 

tasarrufu sağlar ve üretimin planlanması daha kolaydır. Diğer bir yararı da 

yastıklar bir yaz az sulandığından toprağın kimyasal özellikleri daha iyidir. 

Burada toprağın organik madde oranının %4-6 arasında olması baĢarıya 

yardımcı olur. Bu yöntemde sulama bazı fidanlıklarda yapıldığı gibi bitkinin 

yaĢamasını sağlayacak kadar değil, sulamanın temel kurallarına uygun 

olarak yapılması çok önemlidir.  

 

2.8.22.1.Kaplı fidan üretimi:  
Açık alanda üretimi: Pinus brutia, Pinus cembra, Pinus coulteri, 

Pinus elderica, Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus pinea ve Pinus 

radiata türlerinde uygulanır. GüneĢlenmenin fazla olduğu fidanlıklarda açık 

alan üretiminde Temmuz Ağustos aylarında %35 oranında gölgeleme 

uygulanabilir. Diğer türlerde ise gölgelik altında ya da sera ortamında 

üretim gerçekleĢir. Açık alan ve gölgelik altında ekim uygulaması erken 

bahar döneminde, serada ise kıĢın ve erken bahar döneminde yapılır. 
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Uygulanacak ön iĢlemler çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Ekimler, 

45‟li ( 16 cm derinlikte) çok gözlü kaplara yapılır. Serada çimlendirilen 

fidecikler (Resim 2.8.23) bahar ortasında gölgelik (%35-50) altına alınır. 

Gölgelik ağustos sonu, eylül baĢından itibaren kaldırılır. Bu yöntemle Pinus 

mugo haricinde tüm çam türleri 1 yaĢlı olarak kullanılabilecek boyuta gelir. 

Pinus mugo genelde 2 yaĢlı olarak kullanılsa da sera ortamına yapılacak 

erken ekim uygulamasıyla 1 yaĢlı olarakda kullanılabilir.  

Çam türlerinin kaplı fidan üretiminde (Resim 2.8.31) kullanılacak 

ortam çizelge 2.8.7‟de verilmiĢtir. Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla 

perlit, bazı fidanlıklarda doğrudan turba ya da %50 turba, %50 ponza 

karıĢımı kullanılır. Kaplı fidan üretiminde ekim derinliği çıplak köklü 

üretime göre daha sığ olarak 1-2mm derinlikte yapılır. Ekimde her tüpe iri 

tohumlularda 2, küçük tohumlularda 3-4 adet tohum kullanılır ve Mayıs 

ayında tekleme uygulanır. Yaz baĢından itibaren 1-2 mm derinlikte çam 

kabuğu ile yapılan örtüleme geliĢimi olumlu yönde etkiler. 

Sulama tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Sistem sabit olarak 

kurulabileceği gibi hareketli olanlarda kullanılabilir. Çimlenmelerden sonra 

ise hava durumuna bağlı olarak, 1-3 günde bir akĢamları ya da sabah erken 

kap kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Geç güz döneminde yapılacak 

mutedil sulamayla, fidanların erken uykuya geçmelerine yardımcı olunur. 

Kaplı fidan üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok küçükken yılda 8-12 

kez yapılır. 

Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve miktardaki kolay 

çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 2-3 günde bir 

sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar azar azar verilir. YetiĢme 

ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre daima kontrol altında 

tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5,5-7,0 aralığında olmalıdır. Üretimde havai 

kök budama (Resim 2.8.27) yöntemi kullanılır. Aksi takdirde çok sayıda 

kök budaması gerektirir ve kök sisteminin (Resim 2.8.25, 2.8.28, 2.8.32) 

kalitesi de istenilen düzeyde olmaz. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

24‟lük çok gözlü kaplarda (19 cm derinlikte) üretilmiĢ 1+1 (Resim 2.8.30) 

ya da 2+1 yaĢlı, 14 x 14 x 20 cm ebatlı kare kaplarda üretilmiĢ 1+2, 2+1 

yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı kare kaplarda üretilmiĢ 2+2 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir.  
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2.8.22.2.Tüplü fidan üretimi:  
Tüplü fidan üretimi, açık alanda bulunan yastıklarda yapılır. 1+0 

(Resim 2.8.24) ya da 2+0 (Resim 2.8.26) yaĢlı fidan üretiminde 11 x 25-30 

cm ebadında tüpler kullanılır. Tüplü fidan üretiminde kullanılacak yetiĢme 

ortamı birçok fidanlıkça kendi deneyimlerine göre oluĢturulsa da; pH değeri 

6,0-7,5 arasında olan, %70-75 kumlu balçık toprak %25-30 organik madde 

karıĢımı uygundur. Her bir tüpe 3-4 tane tohum gelecek Ģekilde ekim 

yapılır. Ekim derinliği, gübreleme, sulama ve ot alımı çıplak köklü fidan 

üretimi ile aynıdır. Uygulamalı bir bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ 

alanlarda, tüp boyunun üstten üçte ikisinin suyunu kaybetmesi halinde 

sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüplü fidan üretiminde sedirde 

olduğu gibi havai kök budaması uygulamakta yarar vardır. Bazı özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için; 16 x 30 cm boyutlarındaki torbalarda 1+1, 

2+1 yaĢlı, 18 x 30 cm boyutlarındaki torbalarda üretilmiĢ 1+3, 2+2 yaĢlı 

fidanlarda üretilebilir.  

Tüplü fidan üretiminde ikinci bir yöntemde sarıcam, karaçam gibi 

ancak iki yaĢında istenilen boyutlara gelen türlerde kullanılır. Bu yöntemde 

ekim uygulaması, 15-30 Ağustos tarihleri arsında, 11 x 25 cm ebatlı tüplere 

yapılır. Tüp yastıkları kıĢın, telisle yüksek (0,5-1,0 m) olarak örtülenir. 

Örtüleme baharda, geç donların ardından kaldırılır. Tüp harcı olarakta %50 

milli toprak, %50 organik materyal kullanılır. Temmuz-Ağustos aylarında 

yastıklar üzerine %35 gölgeleme uygulaması geliĢimi olumlu yönde etkiler. 

Bu Ģekilde yaklaĢık olarak 1,5 yaĢında elde edilen fidan yeterli geliĢimi 

sağlamıĢ olur.  

 
Çizelge 2.8.1: Çam türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı 

tekrarı 

Pinus brutia Nisan-Mayıs Ekim-Temmuz 

(Ocak-Mart) 

5-10 1-3 

Pinus cembra Mayıs Eylül-ekim 20-30 - 

Pinus contorta Mayıs-Haziran Eylül-ekim 5-10 1-3 

Pinus coulteri Mayıs-Haziran Ağustos-Ekim 10-15 3-4 

Pinus densiflora Mayıs-Haziran Ağustos-Ekim 20-30 2-3 

Pinus elderica Nisan-Mayıs Ekim-Temmuz 

(Ocak-Mart) 

5-10 1-3 

Pinus halepensis Mayıs Eylül-Aralık 7-10 1-3 

Pinus maritima Nisan-Mayıs KıĢ 10-15 1-3 

Pinus mugo Mayıs-Haziran Ekim-Aralık 7-10 1-2 
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Pinus nigra 15 Nisan-Haziran Eylül-Kasım 15-20 2-3 

Pinus palustris  Mayıs-Haziran Eylül-Ekim 15-20 4-5 

Pinus parviflora Mayıs-Haziran Eylül-Ekim 15-20 4-5 

Pinus pinea Nisan-5 Haziran Kasım-Mart  15-20 2-4 

Pinus radiata Nisan-Mayıs Ekim-Aralık 5-10 1-2 

Pinus strobus Mayıs-Haziran Eylül 5-10 3-5 

Pinus sylvestris 15 Nisan-Haziran Eylül-Kasım 5-20 2-4 

Pinus wallichiana Mayıs-Haziran Eylül-Ekim 10-15 1-3 

 

Çizelge 2.8.2: Çam türlerinin kozalak özellikleri 

Tür adı Kozalak özellikleri 
Pinus brutia Çok kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar; 6-11 cm 

uzunluğunda, kızıl kahverengi ve topaç gibidir. Sürgün üzerinde 

dik ya da yan durur. 

Pinus cembra Kısa saplı, üçüncü yılda olgunlaĢan kozalaklar; 6-8 cm büyüklükte 

ve kahverengi rengindedir. 

Pinus contorta Sapsız, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar. 3-6 cm uzunluğunda. Açık 

kahverengi ve yumurta-küre biçimindedir. Sürgün üzerinde yana 

yönelik durur. 

Pinus coulteri Kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar, 25-35 cm uzunluğunda, 

mat, açık sarımsı renkte ve hafif çarpıktır. 

Pinus densiflora Ġki yılda olgunlaĢan kozalaklar, 3-5 cm boyunda ve mat, sarı esmer 

renktedir. 

Pinus elderica Çok kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar; 6-13 cm 

uzunluğunda, kızıl kahverengi ve topaç gibidir. Sürgün üzerinde 

dik ya da yan durur. 

Pinus halepensis Uzun ve kalın saplı kozalak, Ġki yılda olgunlaĢan kozalaklar; 8-18 

cm uzunluğunda, kızıl kahverengi renginde ve silindire yakın 

koniktir. Sapın ucunda aĢağı doğru sarkık olarak bulunur. 

Pinus maritima Kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar; 9-22 cm uzunluğunda, 

kızıl kahverengi ve sivri konik biçimdedir. Kozalakların sivri 

uçları aĢağı yöneliktir. 

Pinus mugo Çok kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 2-7 cm uzunluğunda, 

kızıl kahverengi ve yumurta biçimindedir. Dik, yan ya da sarkık 

durur. 

Pinus nigra Kısa saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 4-10 cm boyunda, kızıl 

kahverengi ve yumurta biçimindedir. Dik, yan ya da sarkık durur. 

Pinus palustris  Ġki yılda olgunlaĢan kozalak; 15-20 cm boyunda ve mat esmer 

renktedir. 

Pinus parviflora Yumurta biçiminde, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 5-10 cm 

boyunda ve kül rengindedir.  

Pinus pinea Çok kısa saplı, üçüncü yılda olgunlaĢan kozalak; 8-15 cm 

uzunlukta, 6-10 cm çapında ve kızıl kahverengidir. 

Pinus radiata Çok kısa saplı ya da sapsız, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 7-14 cm 
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uzunlukta ve fındık kabuğu rengindedir.  

Pinus strobus Terminal ve uzun saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 6-15 cm 

uzunlukta, kahverengi ve ince silindirik, çoğu kez ortasından hafif 

bükük ve aĢağı doğru sarkar.  

Pinus sylvestris Saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalaklar; 3-7 cm uzunlukta, açık 

kahverengi, asimetrik ve aĢağı sarkıktır.  

Pinus 

wallichiana 

Terminal ve saplı, iki yılda olgunlaĢan kozalak; 15-25 cm 

uzunlukta, kahverengi ve ince silindirik ve aĢağı doğru sarkar.  

 
Çizelge 2.8.3: Çam türlerinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 

tane ağırlığı gr 

Çimlenme oranı 

% 

Kozalak 

tohum verimi 

% 

Saklama 

süresi yıl 

Pinus brutia 40-55 ort 50 60-95 ort 80 3-6 10+ 

Pinus cembra 200-250 ort 

225 

50-80 ort 70 - 3+ 

Pinus contorta 3-5 ort 4 60-90 ort 80 1 10+ 

Pinus coulteri 300-450 ort 

350 

60-90 ort 70 2-3 10 

Pinus 

densiflora 
8-11 ort 9 70-90 ort 80 2 3-5 

Pinus elderica 50-70 ort 60 60-90 ort 80 4-6 10 

Pinus 

halepensis 
12-18 ort 15 70-90 ort 80 3-6 10 

Pinus maritima 35-55 ort 45 70-90 ort 80 3-6 10+ 

Pinus mugo 5.5-7.5 ort 6.5 40-85 ort 65 1 5+ 

Pinus nigra 15-24 ort 18 60-95 ort 80 2-4 10+ 

Pinus palustris  75-110 ort 90 70-90 ort 80 2-3 10 

Pinus 

parviflora 
100-130 ort 

115 

60-85 ort 70 1-2 5 

Pinus pinea 650-920 ort 

780 

70-95 ort 80 10-20 10+ 

Pinus radiata 30-45 ort 35 60-80 ort 70 0.5-1.0 10+ 

Pinus strobus 12-22 ort 18 70-95 ort 80 2-3 10+ 

Pinus sylvestris 5-13 ort 7-8 70-95 ort 80 1.5-2.0 10+ 

Pinus 

wallichiana 
45-55 ort 50 60-85 ort 70 2-3 10 
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Çizelge 2.8.4. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkt

a çizgi 

adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

Ekilecek 

tohum 

miktarı 

(m
2
/g)  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Pinus brutia 7 Erken bahar 25-30 250-300 5-10 

Pinus cembra 7 Sonbahar 140-160 250-300 5-10 

Pinus contorta 7 Erken bahar 3-4 250-300 2-3 

Pinus coulteri 7 Erken bahar 210-230 250-300 5-10 

Pinus densiflora 7 Bahar 9-10 300-400 3-5 

Pinus elderica 7 Erken bahar 30-35 250-300 5-10 

Pinus halepensis 7 Bahar 8-10 250-300 3-5 

Pinus maritima 7 Bahar 25-30 250-300 5-10 

Pinus mugo 7 Bahar 9-10 400-500 3-5 

Pinus nigra 7 Bahar 11-12 250-300 3-5 

Pinus palustris  7 Bahar 40-50 150-200 5-10 

Pinus parviflora 7 KıĢ 70-80 250-300 5-10 

Pinus pinea 7 Bahar 400-500 250-300 10-15 

Pinus radiata 7 Bahar 20-25 250-300 5-10 

Pinus strobus 7 KıĢ 13-15 250-350 3-5 

Pinus sylvetris 7 Bahar 5-7 250-350 3-5 

Pinus wallichiana 7 Erken bahar 30-35 250-300 5-10 

 

Çizelge 2.8.5. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme 

oranı (%) 

Fidan kullanım yaĢı 

Pinus brutia - - 1+0 

Pinus cembra 0.5 cm çam kabuğu - 1+0 

Pinus contorta Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0 

Pinus coulteri 0.5 cm çam kabuğu - 1+0 

Pinus densiflora 0.5 cm çam kabuğu - 2+0 

Pinus elderica - - 1+0 

Pinus halepensis - - 1+0 

Pinus maritima - - 1+0 

Pinus mugo Çimlenene kadar telis - 2+0, 3+0 

Pinus nigra 0.5 cm çam kabuğu - 1+0, 2+0 

Pinus palustris  0.5 cm çam kabuğu - 1+0 

Pinus parviflora 0.5 cm çam kabuğu - 1+0, 2+0 

Pinus pinea - - 1+0 

Pinus radiata - - 1+0 

Pinus strobus 0.5 cm çam kabuğu - 1+0, 2+0 

Pinus sylvestris Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0 

Pinus wallichiana 0.5 cm çam kabuğu - 1+0, 2+0 
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Çizelge 2.8.6.Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ 

tohum 

ekim 

zamanı 

Pinus brutia 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus cembra 3-4 ay 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama  Bahar 
Pinus contorta 1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus coulteri 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus 

densiflora 

1 gün suda bekletme Bahar 

Pinus elderica 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus 

halepensis 

1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus maritima 1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus mugo 1 gün suda bekletme Bahar 

Pinus nigra 1 gün suda bekletme Bahar 
Pinus palustris  1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus 

parviflora 

2-3 ay 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama Bahar 

Pinus pinea 1 gün suda bekletme Bahar 

Pinus radiata 1 gün suda bekletmenin ardından, 10-20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 

Pinus strobus 1-2 ay 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama Bahar 

Pinus sylvestris 1 gün suda bekletme Bahar 
Pinus 

wallichiana 

1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, çimlenmenin 

yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Bahar 
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Çizelge 2.8.7. Çam türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 ponza (3-5 mm) karıĢımından oluĢan 1 metreküp 

harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %20 ponza x %10-20 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık)) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-80 turba x %20-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık)) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

4 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 2.8.13: Kızılçam kozalağı Resim 2.8.14: Japon kızılçamı 

kozalağı 
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Resim 2.8.15: Sarıçam kozalağı Resim 2.8.16: Ağlayan çam 

kozalağı 

 

Resim 2.8.17: Fıstık çamı 

kozalağı 

 

Resim 2.8.18: Elder çamı tohumu 
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Resim 2.8.19: Fıstık çamı 

tohumu 

 

Resim 2.8.20: Halep çamı tohumu 

Resim 2.8.21: Kızılçam tohumu 

 

Resim 2.8.22: Karaçam tohumu 

Resim 2.8.23: Kaplarda henüz 

çimlenmiĢ karaçam fidecikleri 

 

Resim 2.8.24: 1+0 yaĢlı dikime 

hazır çam fidanları 
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Resim 2.8.25: 1+0 yaĢlı karaçam 

fidanının kök sistemi Resim 2.8.26: 2+0 yaĢlı karaçam 

fidanları 

Resim 2.8.27: Havai kök budaması 

 

Resim 2.8.28: 1+0 yaĢlı sarıçam 

fidanının kök sistemi 
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Resim 2.8.29: Yastıkta yeni 

çimlenmiĢ karaçam fidecikleri 

Resim 2.8.30: 1+1 yaĢlı karaçam 

fidanı 

Resim 2.8.31: 6 litrelik kaplarda 

üretilmiĢ karaçam fidanları 

Resim2.8.32: Mikorizalı bir çam 

fidanı 
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2.9.PSEUDOTSUGA Carr.  DUGLASLAR  
 

Aile: Çamgiller (Pinaceae) 

 

2.9.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Kuzey Amerika‟nın batısı ile Doğu Asya‟da yayılmıĢ olan 7 türü ve 

çeĢitli varyeteleri vardır. Herdem yeĢil, ibreli, boylu ağaç Ģeklinde geliĢirler. 

Genel olarak piramidal bir tepe yapısına sahiptirler. Duglaslar çok hızlı 

büyümeleri ve kıymetli oduna sahip olmaları nedeniyle vatanları dıĢında 

yaygın olarak endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılırlar. Ormancılık 

açısından en önemli türü Pseudotsuga menziesii ile bu türün çeĢitli yetiĢme 

yeri ırkları ve varyeteleridir. Türkiye‟de bu tür, Karadeniz ekosisteminin 

hüküm sürdüğü yörelerde endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılır (Resim 

2.9.1). Zaman zaman da park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında gözükür. 

 

2.9.2.Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco):  

Kuzey Amerika‟nın batısında geniĢ ormanlar kurar. Sıcaklık isteği 

orta derecelidir. En iyi geliĢimini humusça zengin balçık topraklarda yapar. 

Fakir, kumlu, ağır killi ve ıslak topraklardan hoĢlanmaz. Vatanında 90 

metrenin üzerindeki boyu, 4 metreye ulaĢan çapı ile açık tohumluların en 

muhteĢem örneklerinden biridir. Gençliğinde ladin gibi piramit bir tepeye 

sahipse de yaĢlanınca tepesi geniĢler. Sivri uçlu ibrelerinin üst yüzü koyu 

Resim 2.9.1: Duglas meĢceresi 
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veya mavi-yeĢil renkli, alt yüzünde ise iki stoma bandı vardır. Hektarda 

2000 metreküp gibi inanılması güç bir serveti barındırabilen mükemmel 

orman ağacıdır. Hızlı büyümesi ve son derece kıymetli odunu onun değerini 

bir kat daha artırır. Aynı zamanda kıymetli bir park ağacıdır. Daha çok sahil 

iklimini tercih eden P. menziesii var viridis (YeĢil duglas) ve dağ iklimini 

tercih eden P. menziesii var glauca (Mavi duglas) iki önemli varyetesidir. 

Endüstriyel ağaçlandırmalarda daha çok yeĢil duglas kullanılır. 

 

2.9.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta bulunur. Erkek çiçekler koyu 

pembe, bazen de krem rengindedir. DiĢi çiçekler elma yeĢili veya 

morumsudur. 1 yılda olgunlaĢan kozalaklar silindirik 5-10 cm uzunluğunda 

ve aĢağıya doğru sarkıktır. Duglasın bazı eĢey özellikleri çizelge 2.9.1 ve 

2.9.2‟de verilmiĢtir. 

 

2.9.4.Kozalakların toplanması:  
Duglasta kozalaklar 

(Resim 2.9.2), bol tohum 

yıllarında ağaçların baĢından 

elle koparılarak toplanır. 

Kozalak toplamada 

gecikmemek gerekir. Genelde 

Ağustos ayı içerisinde 

toplamanın bitirilmesinde yarar 

vardır. Bazı yıllarda Eylül ayı 

ortalarından itibaren 

kozalaklardan tohumlar hızla 

etrafa saçılmaya baĢlar. 

Toplanan kozalaklar çuvallanır 

ve tohum çıkarılacak tesise 

götürülür. Duglasın kozalak 

toplama zamanı çizelge 2.9.1‟de 

verilmiĢtir. 

 

2.9.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Duglas kozalaklarından tohum; 30-40 ºC sıcaklıktaki fırınlarda ya da 

sıcak odalarda 1 günden az bir sürede kolaylıkla çıkar. Sıcak hava üflenen 

fırınlara kozalaklar konulmadan önce ön kurutmaya tabi tutulmasında yarar 

Resim 2.9.2: Duglas kozalakları 
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vardır. Kalburdan ya da elekten elenerek kozalak tohum birbirinden ayrılır. 

Kanatlar elle ovuĢturma yöntemi ile ayrılır, ardından yel yardımı ile 

savrularak tohum elde edilir. Nem oranı %6-9‟a düĢürülen tohumlar ise; 0°C 

sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı kaplarda 10 yıldan fazla bir süre 

saklanabilir. Duglasın tohum özellikleri çizelge 2.9.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.9.6.Fidanlık tekniği:  

Duglas tohumları 1-2 gün suda bekletilmeli ardından kıĢ ya da erken 

bahar döneminde doğrudan ekilir. Ön iĢleme tabi tutulan tohumlar ise bahar 

döneminde ekilebilir (çizelge 2.9.3 ve 2.9.5). Ġbrelilerin çoğunluğunda 

olduğu gibi katlanmıĢ tohumların ekiminin uygulaması; özellikle geç don, 

kuĢ ve kemirgen zararının söz konusu olduğu fidanlıklarda avantaj sağlar. 

Diğer yandan toprak özellikleri iyi olmayan veya sıcak hava koĢullarının 

aniden bastırdığı fidanlıklarda ise çökerten hastalıkları dolayısıyla sorunlar 

yaĢanabilir. Üretici sahip olduğu fidanlığın; iklim koĢullarına toprak tipine, 

teknik donanımına, çalıĢan durumuna ve deneyimlerine göre ekim zamanını 

kendisi belirler.  

Duglas tohumları 25 cm yükseklikteki yastıklara 7‟li çizgi ekimi 

Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte ekilir (çizelge 2.9.3). Kapatma malzemesi 

olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Çimlenmeyi takip 

eden ilk ayda %35-50 gölgeleme uygulanır. Gölgelik Ağustos sonunda 

kaldırılır. Ekim yastıklarına örtüleme (malçlama) uygulaması çizelge 

2.9.5‟te verilmiĢtir. Fideciğin çenek sayısı 6-12 adet arasındadır. 

Tohumlara çimleninceye kadar günün sıcak saatlerinde yüzeysel 

olarak sulama yapılır. Henüz çimlenmiĢ duglas fidecikleri, çökerten 

hastalığına yatkın olduğundan bu dönem en az sulama ile geçiĢtirilir. Zaten 

bu dönemde havalar yağıĢlı, sıcaklık düĢük değerlerde ve su kaybı azdır. 

Fidecikler çökerten hastalıklarına karĢı dirençli hale gelmesinden itibaren 

hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su bahar ve güz 

döneminde 2-4 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir istenilen derinlikte 

(30-35 cm) verilir. Ġlk üç ot alımında gecikilmez ve otlar küçükken, çekince 

yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot 

alımları (5-8 defa ot alımı) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Ekim 

yastıklarında birincisi mayıs sonu ikincisi yaz ortasında olmak üzere iki kez 

çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü duglas fidanları toprak ve yetiĢme ortamı özellikleri iyi 

fidanlıklarda 1 yaĢında yetiĢir (çizelge 2.9.4). 1 yaĢındaki fidanlarda kök 

kesimine gereksinim yoktur. 2 yaĢında kullanılan türlerde ise birinci yıl kök 
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kesimi uygulanmaz. Kök kesimi genelde ikinci yılın ġubat-Mart aylarında 

20-22 cm derinlikten yapılır. AĢırı boy geliĢimi söz konusu olursa temmuz 

ayında da ikinci kök kesimi yapılabilir. Gübreleme diğer türlerde olduğu 

gibi analizlere dayalı olarak yapılır. Duglas türleri çoğunlukla, %4-6 

oranında organik madde içeren, asit nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi 

yetiĢir.  

 

2.9.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Tohumların ekimden önce katlama uygulamasından geçirilmesi 

çimlenmenin hızlı ve yeknesak olmasını sağlar (çizelge 2.9.6). Sera 

ortamına ekim, kıĢ boyunca ve erken bahar döneminde, gölgelik altında 

(%35-50) ise erken bahar döneminde 45‟li ya da 80‟li (12-16 cm derinlikte) 

çok gözlü kaplara yapılır. Serada çimlendirilen fidecikler bahar ortasında 

gölgelik (%35-50) altına alınır. Sulama tohumlarda çimlenmeler 

baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez 

yapılır. Çimlenmelerden sonra ise hava durumuna bağlı olarak, 1-2 günde 

bir akĢamları ya da sabah erken kap kapasitesi kadar su üretim alanına 

verilir. Kaplı duglas fidan üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok 

küçükken yılda 10-12 kez yapılır. Gölgelik Eylül baĢından itibaren 

kaldırılır. Bu yöntemle fidanlar 1 yaĢlı olarak kullanılabilecek boyuta gelir.  

Duglas türlerinin kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortam çizelge 

2.9.6‟da verilmiĢtir. Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve 

miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 

2 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar azar azar verilir. 

Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda doğrudan 

turba kullanılır. Ekimde her tüpe 3-4 adet tohum 1-2 mm derinliktE atılır. 

Tekleme Mayıs ve Haziran aylarında iki kez yapılır. YetiĢme ortamı 

tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre daima kontrol altında 

tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5.0-6.5 aralığında olmalıdır. Üretimde havai 

kök budama yönteminin kullanılmasında yarar vardır. Bazı özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda; 1 litrelik kaplarda 1+1 yaĢlı, 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 2+2 

yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.9.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
11 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak %50 

turba ya da humus karıĢımıdır. Gübreleme, sulama ve ot alımı çıplak köklü 

fidan üretimi ile aynıdır. Uygulamalı bir bilgi olarak çimlenmesini 
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tamamlamıĢ alanlarda, tüp boyunun yarısı (üstten) suyunu tamamen 

kaybetmesi halinde sulama tüp kapasitesi kadar tekrar yapılır. Tüplü 

fidanlar 1+0 ya da 2+0 yaĢında dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 

x 28 cm ebatlı torbalarda 1+1 yaĢlı, 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı 

fidanlar özel amaçlı ağaçlandırmalar için üretilebilir.  
 

 

Çizelge 2.9.1: Duglasın bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Pseudotsuga 

menziesii 

Nisan-Haziran Ağustos-Eylül 10-15 2-5  

 

 

Çizelge 2.9.2: Duglasın tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı (gr) 

Çimlenme oranı 

(%) 

Kozalak tohum 

verimi (%) 

Pseudotsuga menziesii 10-14 ort 11 70-100 ort 90 1-2 

 

 

Çizelge 2.9.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi 

adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) Ekilecek 

tohum 

miktarı (g)  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Pseudotsuga 

menziesii 

7 KıĢ-Er bah 6-8 250-300 3-5 

 

 

Çizelge 2.9.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme % Fidan kullanım yaĢı 

Pseudotsuga menziesii - 30-50 1 yaĢında 1+0, 2+0 

 

 

Çizelge 2.9.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ 

tohumun ekim 

zamanı 

Pseudotsuga 

menziesii 

1 gün suda bekletmenin ardından, 20-30 gün 2-

4°C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Erken bahar 

Pseudotsuga 

menziesii 

1 gün suda bekletmenin ardından, 60 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Geç bahar 
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Çizelge 2.9.6. Duglas için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir 

2 %60-80 turba x %20-40 çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-

4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 

3 %60-70 turba x %20 3-5mm ponza x %10-20 çam kabuğu karıĢımından oluĢan 

1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

4 %70-75 turba x %25-30 3-5mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg 

kükürt eklenir. 
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2.10.SEQUOIA  Endl.  SEKOYALAR  
 

Aile: Bataklıkservisigiller (Taxodiaceae) 

 

2.10.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
Buz devrinden önce kuzey yarım kürenin her tarafında 40 kadar türü 

yayılmıĢ olan sekoyanın günümüzde Kuzey Amerika‟nın Pasifik 

sahillerinde kalmıĢ tek bir türü (Sequoia sempervirens) yetiĢir. GeçmiĢte 

Anadolu‟da doğal olarak bulunan bir taksondur. 

 

2.10.2.Sekoya (Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.):  

Kuzey Amerika‟nın Pasifik sahillerinde 1000 metreye kadar, geniĢ 

alanlarda saf ya da duglasla karıĢık 

ormanlar kurar. Burada yazın 

sürekli olarak sis altında kalan sahil 

arazilerine bağlı bir ağaçtır. 

Yüksek bir hava ve toprak nemi 

ister. Silindirik görünümlü, her 

dem yeĢil, ibreli dev yapılı 

ağaçlardır. YaĢlı gövdelerin 25 cm 

kalınlığa ulaĢabilen, üzeri çatlaklı 

kırmızı-kahverengi kabuğu vardır. 

Türkiye‟de sekoya daha çok 

Karadeniz ekosisteminin hüküm 

sürdüğü yörelerde yetiĢir.  

Vatanında 110 metrenin 

üzerindeki boya, 25 m çevreye 

ulaĢan, ana gövdesi silindirik, 

konik yapıda, 2000 yıldan fazla 

yaĢayabilen dev bir orman ağacıdır 

(Resim 2.10.1 ve 2.10.2). Yassı 

ibreler, koyu veya mavi-yeĢil, üst 

yüzü hafif kabarıktır. Alt yüzünde 

iki beyaz stoma bandı vardır. 

Sekoya sürgün verme 

özelliğindedir. Çok dayanıklı, öz 

kısmı koyu kırmızı renkli odunu 

çok değerlidir. Bugüne kadar Resim 2.10.1: Sekoya 
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önemli bir hastalığına rastlanmamıĢtır. Aynı zamanda kıymetli bir park 

ağacıdır. Sürgün ve yaprak rengi değiĢik birçok 

formu vardır. 

 

2.10.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaçta, farklı 

sürgün uçlarında bulunur. Çiçekler kasımdan 

itibaren gözükmeye baĢlar. Erkek çiçekler soluk 

pembe, bej renkli kozalakçıklar halindedir. DiĢi 

çiçekler açık yeĢil renkte, kısa sürgünler 

üzerindedir. 1 yılda olgunlaĢan kozalaklar, 

yumurta biçiminde, 2.0-2.5 cm boyunda kızıl 

kahverengidir. Tohum dar kanatlıdır. Sekoyanın 

bazı eĢey özellikleri çizelge 2.10.1‟de 

verilmiĢtir.  

 

2.10.4.Kozalakların toplanması:  
Sekoya kozalakları (Resim 2.10.3), ağaçların baĢından elle 

koparılarak toplanır. Kozalakların rengi yeĢilden, sarımsı bir renge dönmeye 

baĢlayınca toplamaya baĢlanır. Toplanan kozalaklar çuvallanır ve sundurma 

altına alınır. Sekoyanın kozalak toplama zamanı çizelge 2.10.1 ve 2.10.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

2.10.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Toplanan kozalaklar, havalanması iyi, oda 

sıcaklığındaki bir ortama serilerek sık sık 

aktarılır. Bu ortamda kozalaklar 15 günde açılır. 

Diğer bir yöntemde 40-45ºC sıcaklıktaki 

fırınlarda 1 günde kozalaklar açılır. Açılan 

kozalaklar kalburdan elenerek tohum ayrılır. Nem 

oranı %6-9 düĢürülen tohumlar ise; 0-2°C 

sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı kaplarda 3-5 yıl 

saklanabilir. Sekoyanın tohum özellikleri çizelge 

2.10.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.10.6.Fidanlık tekniği:  

Sekoya tohumları, 1-2 gün suda bekletilmenin ardından kıĢ ya da 

erken bahar döneminde 25 cm yükseklikteki yastıklara 7‟li çizgi ekimi 

Resim 2.10.3: Kozalaklar 

Resim 2.10.2: Sekoya 
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Ģeklinde, 2-3 mm derinlikte doğrudan ekilir (çizelge 2.10.3). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekim 

yastıkları çimlenme gerçekleĢinceye kadar telisle örtülenir. Çimlenmeyi 

takip eden ilk ayda %35-50 gölgeleme uygulanır. Fideciğin çenek sayısı 2 

adettir. 

Ekim yastıkları telisle örtülendiğinden genelde ilk sulamanın 

ardından çimlenme aĢamasına kadar su istemez. Çimlenmeyi takip eden 

dönemde gölgeleme uygulaması yapıldığından çoğu kez fidecikler ikincil 

yapraklarını çıkartana kadar sulama uygulanmaz. Elbette her iki dönemde 

kuraklık olursa sulama yapılır. Bu dönemin ardından hava sıcaklığına bağlı 

olarak tarla kapasitesi kadar su bahar ve erken güz döneminde 2-4 günde 

bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 2-6 günde bir 30-35 

cm derinlikte verilir. Ġlk üç ot alımında gecikilmez ve otlar küçükken, 

çekince yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. 

Diğer ot alımları (5-8 arası) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Ekim 

yastıklarında birincisi haziran baĢı ikincisi yaz ortasında olmak üzere iki kez 

çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü sekoya fidanları çoğu fidanlıkta 1 yaĢında yetiĢir 

(çizelge 2.10.4). 1 yaĢındaki fidanlarda kök kesimine gereksinim yoktur. 

Gübreleme diğer türlerde olduğu gibi analizlere dayalı olarak yapılır. 

Sekoya türleri çoğunlukla, %4-6 organik madde içeren, asit nitelikli, kumlu 

balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

 

2.10.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi gölgelik altında yapılır. Tohum bahar döneminde 

45‟li (16 cm derinlikte) çok gözlü kaplara ekilir. Gölgelik 15 Ağustos ile 

Eylül baĢı arasında kaldırılır. Bu yöntemle fidanlar 1 yaĢlı olarak 

kullanılabilecek boyuta gelir. Sekoya türlerinin kaplı fidan üretiminde 

kullanılacak ortam çizelge 2.10.5‟de verilmiĢtir. Harca gübre katılmaması 

durumunda aynı oranlı ve miktardaki kolay çözünen kompoze gübre 

çimlenmeyi takiben günlük ya da 2 günde bir sulama suyuyla büyüme 

mevsimi sonuna kadar eĢit oranlarda verilir. Kapatma malzemesi olarak 

çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda doğrudan turba kullanılır. Ekimde her 

göze 30-50 adet tohum 1-2 mm derinlikte ekilir. Tekleme Mayıs ve haziran 

aylarında iki kez yapılır. 

Sulama, tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Yağmurlama sisteminde daha 

ince su atan aparatların kullanılmasında yarar vardır. Çimlenmelerden sonra 
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ise hava durumuna bağlı olarak, 1-2 günde bir akĢamları ya da sabah erken 

kap kapasitesi kadar su üretim alanına verilir. Kaplı sekoya fidanı 

üretiminde ot alımı daimi olarak otlar çok küçükken yılda 10-12 kez yapılır. 

YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5.0-6.5 aralığında 

olmalıdır. Üretimde havai kök budama yönteminin kullanılmasında yarar 

vardır. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 1 litrelik kaplarda 1+1 yaĢlı, 

2,5 litrelik kaplarda 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.10.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
11 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak, %50 

turba ya da humus karıĢımıdır. Gübreleme, sulama ve ot alımı çıplak köklü 

fidan üretimi ile aynıdır. Pratik bir bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ 

alanlarda, tüp boyunun üstten üçte ikisinin suyunu tamamen kaybetmesi 

halinde sulama (tüp kapasitesi kadar) tekrar yapılır. Tüplü fidanlar 1 ya da 2 

yaĢında dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 x 28 cm ebatlı 

torbalarda 1+1,1+2 yaĢlı fidanlar özel amaçlı ağaçlandırmalar için 

üretilebilir.  

 

 
Çizelge 2.10.1: Sekoyanın bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Sequoia sempervirens ġubat-Mart Eylül-Ekim 5-10 1-2 

 

 
Çizelge 2.10.2. Sekoyanın tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme oranı 

% 

Kozalak tohum 

verimi % 

Sequoia sempervirens 3-6 ort 4 10-20 0rt 15 6-8 

 

 

Çizelge 2.10.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

m²’ye ekilecek 

tohum 

miktarı(g)  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Sequoia 

sempervirens 

7 Bah-er yaz  15-20 250-300 2-3 
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Çizelge 2.10.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan kullanım 

yaĢı 

Sequoia sempervirens Çimlenene kadar telis 30-50 1-2 ay 1+0, 2+0 

 

Çizelge 2.10.5. Sekoya için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %30-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 

3 %60-70 turba x %20 3-5 mm ponza x %10-20 çam kabuğu karıĢımından oluĢan 

1 metreküp harca: 3-4kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 
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2.11.SEQUOIADENDRON  Buchh.  MAMUTLAR 
 

Aile: Bataklıkservisigiller (Taxodiaceae) 

 

2.11.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Jeolojik devirlerde çok sayıda türü dünyanın değiĢik yerlerine 

dağılmıĢken, günümüzde Kuzey Amerika‟nın batısında Sequoiadendron 

giganteum adlı tek bir türü kalmıĢtır. GeçmiĢte Anadolu‟da doğal olarak 

bulunan bir taksondur.  

 

2.11.2.Mamut (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz.):  

Kaliforniya‟nın Sierra Nevada dağlarında doğal olarak yetiĢir. Ilıman 

iklim koĢullarından hoĢlanır. 

Konik görünümlü, her dem 

yeĢil, ibreli, dev yapılı 

ağaçlardır. YaĢlı gövdelerin 25 

cm, kalınlığa ulaĢabilen, 

yumuĢak dokulu, derin çatlaklı 

kızıl-kahverengi kabuğu vardır. 

Odunu çok değerli orman 

ağacıdır. Türkiye‟de mamut 

daha çok deniz ekosisteminin 

hüküm sürdüğü yörelerde yetiĢir 

(Resim 2.11.1).  

Vatanında 80 metrenin 

üzerindeki boya, 30 m çevreye 

ulaĢan, ana gövdesi silindirik, 

konik yapıda, 4000 yıldan fazla 

yaĢayabilen dev bir orman 

ağacıdır. Aynı zamanda çok 

kıymetli bir park ağacıdır. 

Sürgün ve yaprak rengi değiĢik 

birçok formu vardır. 

 

2.11.3.Bazı eĢey 

özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler 

aynı ağaçta bulunur. Erkek çiçekler açık kahve renkli, diĢi çiçekler açık 

Resim 2.11.1: Mamut ağacı 
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yeĢil renklidir. Ġki yılda olgunlaĢan kozalaklar, yumurta biçiminde, 5-8 cm 

uzunlukta, 4-5 cm geniĢliktedir. Tohumlar, 3-5 mm açık sarı renktedir. 

Mamutun bazı eĢey özellikleri çizelge 2.11.1 ve 2.11.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.11.4.Kozalakların toplanması:  
Mamutta kozalaklar, Ağustostan sonra ağaçların baĢından elle 

koparılarak toplanır. Toplanan kozalaklar çuvallanır ve tohum çıkarılacak 

tesise götürülür.  

 

2.11.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri: 

Toplanan kozalaklar, havalanması iyi bir alanda, oda sıcaklığında 5-

10 günde açılır. Açılan kozalaklar kalburdan elenerek kozalak tohum ayrılır. 

Nem oranı %6-9 düĢürülen tohumlar ise; 2-4°C sıcaklıktaki depolarda ağzı 

kapalı kaplarda 3-5 yıl, 0°C sıcaklık ortamında ise 10 yıldan fazla bir süre 

saklanabilir. Mamutun tohum özellikleri çizelge 2.11.2‟de verilmiĢtir.  

 

2.11.6.Fidanlık tekniği:  

Mamut tohumları daha çok ön iĢleme tabi tutulduktan sonra bahar 

döneminde ekilir (çizelge 2.11.5). KatlanmıĢ tohumların ekimi uygulaması 

tekdüze bir çimlenmenin gerçekleĢmesini sağlaması yanında; geç don, kuĢ 

ve kemirgen zararının söz konusu olduğu fidanlıklarda avantaj sağlar. 

Mamut tohumları 25 cm yükseklikteki yastıklara 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 

2-3 mm derinlikte ekilir (çizelge 2.11.3). Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Fideciğin çenek sayısı 4 (3-5) 

adettir. 

Yastıklar telisle örtülendiğinden genelde ilk sulamanın ardından 

çimlenme aĢamasına kadar su istemez. Çimlenmeyi takip eden dönemde 

sulamayı mutedil yapmak gerekir. Mayıs ayından itibaren hava sıcaklığına 

bağlı olarak kap kapasitesi kadar su bahar ve erken güz döneminde 2-4 

günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde ise 2-6 günde 

bir 30-35 cm derinlikte verilir. Yastıklarda otla mücadele, çapalama sekoya 

ile aynıdır. 

Çıplak köklü mamut fidanları toprak ve iklim özellikleri iyi 

fidanlıklarda 1 yaĢında yetiĢir (çizelge 2.11.4). 1 yaĢlı fidan üretiminde kök 

kesimine gereksinim yoktur. Gübreleme diğer türlerde olduğu gibi 

analizlere dayalı olarak yapılır. Mamut türleri çoğunlukla, %4-6 oranında 

organik madde içeren, asit nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  
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2.11.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretiminde 60 gün 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli ortamda 

katlanmıĢ tohumlar kullanılır (çizelge 2.11.5). Sera ortamına ekim, kıĢ 

boyunca ve erken bahar döneminde, gölgelik altında (%35-50) ise erken 

bahar döneminde 45‟li ya da 80‟li (12-16 cm derinlikte) çok gözlü kaplara 

yapılır. Serada çimlendirilen fidecikler bahar ortasında gölgelik (%35-50) 

altına alınır. Gölgelik 15 Ağustostan itibaren kaldırılır. Bu yöntemle fidanlar 

1 yaĢlı olarak kullanılabilecek boyuta gelir (Resim 2.11.2).  

Mamut türlerinin kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortamlar 

çizelge 2.11.6‟da verilmiĢtir. Harca gübre katılmaması durumunda aynı 

oranlı ve miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben 

günlük ya da 2 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar 

azar azar verilir. Kapatma malzemesi olarak 

çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda doğrudan turba 

kullanılır. Ekimde her tüpe 10-12 adet tohum 1-2 

mm derinlikte ekilir. Tekleme Mayıs ve Haziran 

aylarında iki kez yapılır. Sulama, otla mücadele, 

çapalama sekoya ile aynıdır. YetiĢme ortamı 

tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 

5.0-6.5 aralığında olmalıdır. Üretimde havai kök 

budama yönteminin kullanılmasında yarar vardır. 

Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 1 litrelik 

kaplarda 1+1 yaĢlı, 2,5 litrelik kaplarda 1+2 yaĢlı 

fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.11.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
11 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak, %50 

turba ya da humus karıĢımıdır. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar) ve 

ot alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1 yaĢında 

dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 x 28 cm ebatlı torbalarda 

1+1,1+2 yaĢlı fidanlar özel amaçlı ağaçlandırmalar için üretilebilir.  

 
Çizelge 2.11.1: Mamutun bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Sequoiadendron 

giganteum 

Nisan-Mayıs Ağustos-Eylül 15-20 2-5 

 

Resim 2.11.2: Mamut fidanları 
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Çizelge2.11.2: Mamutun tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme 

oranı % 

Kozalak tohum 

verimi % 

Sequoiadendron giganteum 5-6 30-40  1 

 

Çizelge 2.11.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi 

adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) Ekilecek 

tohum 

miktarı gr  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Sequoiaden

dron 

giganteum 

7 KıĢ-Er bah 8-10 250-300 2-3 

 

 

Çizelge 2.11.4. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı (%) Fidan kullanım 

yaĢı 

Sequoiadendron 

giganteum 

Çimlenene kadar telis - 1+0, 2+0 

 

 

Çizelge 2.11.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Sequoiadendron 

giganteum 

 30 gün 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli 

katlama  

Erken bahar 

Sequoiadendron 

giganteum 

 60 gün 2-4°C sıcaklıkta soğuk-nemli 

katlama  

Geç bahar 

 

Çizelge 2.11.6. Mamut için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-80 turba x %20-40 çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 3-

4kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 

3 %60-80 turba x %10 3-5 mm ponza x %10-30 çam kabuğu karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp harca: 3-4 kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) 

gübre x 0.5 kg kükürt eklenir. 

4 %75 turba x %25 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 

2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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2.12.TAXODIUM Rich.  BATAKLIK SERVĠLERĠ 
 

Aile: Bataklıkservisigiller (Taxodiaceae) 

 

2.12.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Bataklık servilerinin de sekoyalar gibi, jeolojik devirlerde çok sayıda 

türü dünyanın değiĢik yerlerine dağılmıĢken, günümüzde sadece Kuzey 

Amerika‟nın güney doğusunda ve Meksika‟da yetiĢir. Bu cinsin yaĢayan 

bataklık servisi adında (Taxodium distichum (L.) Rich.) tek türü ve bu 

türünde üç alt türü T. distichum var distichum (L.) Rich., T. distichum var 

nutans (Ait) Sweet. ve T. distichum var mucranatum Ten. vardır. Çok 

dayanıklı ve makbul odununun diri kısmı sarı, öz kısmı koyu renklidir. 

Bataklık, nemli arazilerde yetiĢir. Bataklık arazilerde toprak yüzeyine bir 

metre kadar çıkan havai köklere sahiptir. Sonbaharda sararan, kızıllaĢan 

yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluĢturur. Islak ve taban arazilerde çok 

makbul park ve bahçe ağacıdır. GeçmiĢte Anadolu‟da doğal olarak 

yetiĢmiĢtir.  

 

2.12.2.Bataklık Servisi 

(Taxodium distichum (L.) Rich):  

Kuzey Amerika‟nın güney 

doğusunda, özellikle Missisipi nehri 

kenarlarındaki bataklık arazilerde 

geniĢ alanlarda ormanlar kurar. 

Piramidal görünümlü, ibresini döken 

oldukça boylu ağaçlardır. Odunu çok 

değerlidir. Türkiye‟nin Marmara, 

Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde 

küçük plantasyonlar halinde ve park-

bahçelerde görülür.  

Vatanında 50 metreye ulaĢan 

boyu, 10 m çevresi olan, ana gövdesi 

silindirik, uca doğru fazlaca incelen, 

gövdesinin dip tarafı oluklu bir 

orman ağacıdır. Açık yeĢil renkteki 

yumuĢak ibreler tüysüdür. Ġbreler 

sonbaharda kısa sürgünleri ile 

birlikte düĢer. Aynı zamanda taban Resim 2.12.1: Bataklık servisi 
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araziler için, çok kıymetli bir park 

ağacıdır (Resim 2.12.1 ve 2.12.2). Çok 

farklı form ve görünümde ırkları ve 

kültür çeĢitleri vardır. 

 

2.12.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı 

ağaçta bulunur. Sonbaharda ortaya 

çıkan erkek çiçekler, sarı-yeĢil renkte, 

sarkık salkım Ģeklindedir. DiĢi çiçekler 

pembe-yeĢil renkte, erkek çiçeklerin 

bulunduğu sürgünlerin dip tarafında ve 

erken baharda ortaya çıkar. Bir yılda 

olgunlaĢan kozalaklar, yumurta 

biçiminde, mavimsi kahverengi 

renktedir ve kıĢın dağılır. Tohumlar, 

kanatsız ve köĢelidir. Tohum su ile 

yayılır. Bataklık servisinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 2.12.1 ve 

2.12.2‟de verilmiĢtir. 

 

2.12.4.Kozalakların toplanması:  
Birçoğu bir arada olan 

bataklık servisi kozalakları (Resim 

2.11.3), Ekim ayından itibaren 

ağaçların baĢından elle koparılarak 

toplanır. Toplanan kozalaklar 

çuvallanır ve tohum çıkarılacak 

tesise götürülür.  

 

2.12.5.Tohum çıkarması, 

depolanması ve tohum 

özellikleri: 

Toplanan kozalaklar, ince 

bir tabaka halinde serilerek kurutulur. Kuruyan kozalaklar kendiliğinden 

dağılır. Tohumlar soğuk hava depolarında 1 yıl saklanabilir. Bataklık 

servisin tohum özellikleri çizelge 2.12.2‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 2.12.2: Bataklık servisi 

Resim 2.12.3: Kozalaklar 
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2.12.6.Fidanlık tekniği:  

Bataklık servisi tohumlarında, çıkarmayı takiben 7-10 gün soğuk 

suda bekletilmenin ardından hemen ekme uygulaması baĢarılı sonuç verir. 

Ekimi takiben sık sulama ve yastıkların nemini kaybetmemesi baĢarıyı 

artırır. Zorunlu hallerde katlanmıĢ tohum ekimi de yapılabilir (çizelge 

2.12.5). Çimlenmeler baĢlayıncaya kadar öğle vakti yüzeysel sulama, 

çimlenmeden sonra ise günün serin saatlerinde yeteri kadar derinlikte 

uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su bahar ve 

güz döneminde 2-3 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir 30-35 cm 

derinlikte verilir. Ġlk iki ot alımında gecikilmez ve otlar küçükken, çekince 

yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot 

alımları (5-8 arası) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme 

uygulanmayan yastıklarda Haziran ayında çapalama uygulaması yapılması 

yararlıdır. 

Bataklık servisi tohumları 15-20 cm yükseklikteki yastıklara 7‟li 

çizgi ekimi Ģeklinde, 5-10 mm derinlikte ekilir (çizelge 2.12.3). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Fideciğin 

çenek sayısı 4-9 adet arasındadır. Çıplak köklü bataklık servisi fidanları 1 

yaĢında yetiĢir. Haziran sonundan Eylül baĢına kadar geçen sürede 

gölgeleme uygulaması faydalıdır. Haziran baĢında çam kabuğu ile örtüleme 

uygulaması fidan kalitesini olumlu yönde etkiler (çizelge 2.12.4). 1 yaĢlı 

fidan üretiminde kök kesimine gereksinim yoktur. Gübreleme diğer türlerde 

olduğu gibi analizlere ve deneyimlere dayalı olarak yapılır. Bataklık servisi, 

%4-6 organik madde içeren, asit nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi 

yetiĢir.  

 

2.12.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretiminde 60 gün 2-4°C sıcaklıkta soğuk suda 

bekletilmiĢ tohumlar kullanılır (çizelge 2.12.5). Ekim gölgelik altında (%35-

50) erken bahar döneminde 45‟li (16 cm derinlikte) çok gözlü kaplara 

yapılır. Ekim her tüpe 3-4 adet tohum gelecek Ģekilde 1-2 mm derinlikte 

yapılır. Kapatma malzemesi olarak çoğunlukla perlit, bazı fidanlıklarda 

doğrudan turba kullanılır. Tekleme Mayıs ortasında uygulanır. Gölgelik 

Ağustos sonundan itibaren kaldırılır. Bu yöntemle fidanlar 1 yaĢlı olarak 

kullanılabilecek boyuta gelir.  

Sulama tohumlarda çimlenmeler baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak 

günün sıcak saatlerinde günde 1-3 kez yapılır. Çimlenmelerden sonra, günde 

bir kez akĢamları ya da sabah erken kap kapasitesi kadar su üretim alanına 
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verilir. Bataklık servisi kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortamlar çizelge 

2.12.6‟da verilmiĢtir. Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve 

miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 

2 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar eĢit oranlarda 

verilir. Otla mücadele sekoya ile aynıdır. YetiĢme ortamı tuzluluğu ve 

asitlik derecesi türün isteğine göre daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal 

pH değeri 5.5-7.0 aralığında olmalıdır. Üretimde havai kök budama 

yönteminin kullanılmasında yarar vardır. Bazı özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda, 2,5 litrelik kaplarda 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.12.6.2.Tüplü fidan üretimi: 

11 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak, %50 

turba ya da humus karıĢımıdır. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar) ve 

ot alımı çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1 yaĢında 

dikimlerde kullanılabilir. Bunun yanında 16 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+1 

yaĢlı, 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidanlar özel amaçlı 

ağaçlandırmalar için üretilebilir.  

 

 
Çizelge 2.12.1: Bataklık servisinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Taxodium 

distichum 

Mart-Nisan Ekim-Aralık 15-20 3-5 

 

 

Çizelge 2.12.2: Bataklık servisinin tohum özellikleri 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme 

oranı % 

Kozalak tohum 

verimi % 

Taxodium distichum 66-100 0rt 80 70-90 ort 80 50 

 

 

Çizelge 2.12.3. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkta 

çizgi adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) Ekilecek 

tohum 

miktarı g  

Elde edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Taxodium 

distichum 

7 Güz-er kıĢ 35-40 150-250 5-10 
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Çizelge 2.12.4. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan 

kullanım yaĢı 

Taxodium distichum 0.5-1.0 cm çam kabuğu 30-50 tem-ağus 1+0 

 

 

Çizelge 2.12.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Taxodium distichum 7-10 gün suda bekletme x 60 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-ıslak katlama 

Erken bahar 

Taxodium distichum 7-10 gün suda bekletme x 90 gün 2-4°C 

sıcaklıkta soğuk-ıslak katlama 

Geç bahar 

Taxodium distichum  30-60 gün 2-4°C sıcaklıkta suda 

bekletme 

Bahar 

 

 

Çizelge 2.12.6. Bataklık servisi için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 aylık gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %75-80 turba x %20-25 3-5mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %80 turba x %20 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 3-4kg 

2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 
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2.13.TAXUS L.  PORSUKLAR 
 

Aile: Porsukgiller (Taxaceae) 

  

2.13.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Porsuk cinsinin kuzey yarım kürede yayılmıĢ olan 7 değiĢik türü, çok 

çeĢitli varyete ve formları bulunur. Her dem yeĢil, ibreli, orta boylu ağaç ya 

da küçük ağaçlardır. Sert soğuklara duyarlıdırlar. Porsuklar ılıman iklim 

kuĢağında, akıntısı iyi topraklarda iyi geliĢir ve taban arazilerden kaçınırlar. 

Toprak ve nem istekleri fazladır. Derine giden kuvvetli kazık kök sistemine 

sahip, tipik gölge ağaçlarıdır. Esnek ve dayanıklı odunu nedeniyle geçmiĢte 

yay yapımında kullanılmıĢtır. Günümüzde odunundan hediyelik yaylar, 

küçük mobilyalar yapılır. Meyveleri kuĢlar için önemli bir besin kaynağıdır. 

Yaprakları, tohumu ve sürgünleri son derece zehirlidir. Park-bahçe 

uygulamalarında süs bitkisi olarak çok fazla kullanılırlar. Türkiye‟de; Taxus 

baccata (porsuk) adlı tek bir türü doğal olarak bulunur. T. chinensis, T. 

cuspidata, T, brevifolia, T. florida, T. canadensis, T. wallichiana türleri ve 

onların kültür çeĢitlerine ülkemiz park-bahçelerinde sıklıkla rastlanır.  

 

2.13.2.Porsuk (Taxus baccata L.):  

Porsuk; Avrupa, Akdeniz ülkeleri, 

Anadolu ve Kafkasya‟da doğal olarak 

yetiĢir. Ülkemizde, Karadeniz, Marmara, 

Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyük 

ormanlar kurmadan daha çok diğer türlerle 

karıĢık bulunur. Çok uzun ömürlü bir 

ağaçtır. 2000-3000 yıl yaĢayabilir. Bazı 

yerlerde 30 metreye kadar boylanabilen, sık 

dallı, yuvarlak tepeli küçük ağaçlardır. YaĢ 

ilerledikçe büyümesi yavaĢlar. ġiddetli 

donlara karĢı duyarlıdır. Üst yüzü parlak 

koyu yeĢil, altı mat olan ibreler yassı, 1-3 

cm uzunlukta ve batıcı değildir. Porsuk 

onlarca kültür çeĢidi ve makaslanabilir 

özelliğinden dolayı çok makbul bir park-

bahçe ağacıdır (Resim 2.13.1). 

 
Resim 2.13.1: Porsuk ağacı 
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2.13.3.Japon Porsuğu (Taxus cuspidata Sieb et Zucc.):  

Japonya, Kore ve Mançurya‟da doğal olarak yetiĢir. Daha çok küçük 

ağaçtır. Diğer özellikleri porsukla aynıdır. 

 

2.13.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler ayrı ağaçta bulunur. Güzün belirmeye baĢlayan 

erkek çiçekler koyu sarı renkte ve 

ibrelerin altında yer alır. Kısa 

sürgünlerin ucundaki mavi-yeĢil 

renkteki diĢi çiçekler küçük 

kozalakçıklar halindedir. Ġkinci 

yılda olgunlaĢan kozalaklar, 

kırmızı renkli, sulu bir meyve 

görünümündedir (Resim 2.13.2). 

Tohumlar, yuvarlak, kanatsız olup 

kuĢlarla yayılır. Porsuğun bazı 

eĢey özellikleri çizelge 2.13.1‟de 

verilmiĢtir.  

 

 

2.13.5.Kozalakların toplanması:  
Olgun meyveler (kozalaklar) ağaçların baĢlarından elle toplanır. 

Diğer bir yöntemde tam olgunlaĢmıĢ meyvelerin bir branda üzerine sopa ile 

çırpılarak toplamasıdır (çizelge 2.13.1). Toplanan meyveler kovalar 

içerisinde fidanlığa taĢınır.  

 

2.13.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Toplanan meyveler (kozalaklar) bir hafta kadar suda bekletilir. 

Bundan sonra kalbur içerisinde suda yıkanarak etli kısımlar uzaklaĢtırılarak 

tohum elde edilir. Elde edilen tohum kurutulmanın ardından suya atılır ve 

boĢ tohumlar uzaklaĢtırılır. 10-15 gün kurutulan tohumlar, soğuk hava 

depolarında 0-2ºC sıcaklıkta, ağzı kapalı kaplarda 5 yıl saklanabilir. Diğer 

bir saklama yöntemi de 4-6 ay 2-4ºC sıcaklıkta, soğuk-nemli ortamda, kum 

içerisinde; ardında da 0-2ºC sıcaklıkta nemli kum ya da turba içerisinde 

saklanmasıdır. Bu takdirde tohum 4 yıl çimlenme özelliğini korur ve ekime 

hazır halde kalır. Porsuğun tohum özellikleri çizelge 2.13.2‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 2.13.2: Porsuk meyvaları 
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2.13.7.Fidanlık tekniği:  

Çıkarmayı takiben taze tohumlar, kumla ya da kum-turba karıĢımı ile 

doğal koĢullarda katlamaya alınır. Katlanan tohumların üzeri 3-5 cm 

organik malzeme ile örtülenir ve zaman zaman sulanarak nemli kalması 

sağlanır. Katlama ortamı yaz döneminde gölgelenir ve güz baĢında gölgelik 

kaldırılır. Ġlkbaharda tohumlar gözlenir, patlamıĢ tohumlar varsa ayıklanarak 

ekilir. Yoksa olduğu gibi bırakılarak ikinci yılın erken yaz döneminden 

baĢlamak üzere, güz, kıĢ ya da erken bahar döneminde ekilir. Diğer bir 

yöntemde; soğuk hava depolarında katlanarak nemli saklanan tohumların 

yaz döneminde ekimidir. Bu yöntemde, ekimi takiben çimlenme birinci yılın 

baharında gerçekleĢir. Her iki yöntemde de ekimler gölgelik altına yapılır ve 

ekimi takiben toprak yüzeyi çam kabuğu, çam ibresi ya da karpel gibi bir 

organik malzeme ile örtülenir (çizelge 2.13.4). Yaz ve güz ekimlerinde, 

ekim yastıkları susuz bırakılmaz. Yastıklar nemli kalacak Ģekilde, sürekli 

yağıĢlar baĢlayıncaya kadar 2-4 günde bir sulama uygulanır. Bu dönemde en 

az iki kez ot alımı yapılır ve ekim yastıkları kıĢa otsuz olarak girer. Porsuk 

tohumları 25-30 cm yükseklikteki yastıklara 10‟lu çizgi ekimi Ģeklinde, 5-

10 mm derinlikte, kemirgen zararlılarının söz konusu olduğu fidanlıklarda 

10-15 mm derinlikte ekilir (çizelge 2.13.3). Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Fideciğin çenek sayısı 2 adettir. 

Tohumlar ekimi takiben örtülendiğinden genelde ilk sulamanın 

ardından çimlenme aĢamasına kadar su istemez. Çimlenmeyi takip eden 

dönemde gölgeleme ve örtüleme uygulaması yapıldığından çoğu kez 

fidecikler ikincil yapraklarını çıkartana kadar sulama uygulanmaz. Bu 

dönemin ardından hava sıcaklığına bağlı olarak tarla kapasitesi kadar su 

bahar döneminde 3-6 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, güz 

döneminde ise 3-4 günde bir 30-35 cm derinlikte verilir. Ġlk yıl ot alımında 

gecikilmez ve otlar küçükken, ikinci yıldan sonra otlar ele gelen boyuta 

ulaĢınca yapılır. Çıplak köklü porsuk fidanları 2-3, bazen de 4 yaĢında 

yetiĢir. Gübreleme diğer türlerde olduğu gibi analizlere ve deneyimlere 

dayalı olarak yapılır. Porsuk, %4-6 oranında organik madde içeren asit 

nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

 

2.13.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Önce %50 mil, %50 turba karıĢtırılmıĢ özel yastıklara yapılır. Tohum 

ekimi bu özel yastıklara yapılır. Burada birim alana ekilen tohum miktarı 

açık alana göre iki kattır ve metrekareden 1000 adedin üzerinde 1 ya da 2 

yaĢlı fidan elde edilir. Ardından da bu fidanlar kıĢ sonu ya da erken bahar 
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döneminde sera ortamına ya da gölgelik altına 45 ya da 80‟li çok gözlü 

kaplara ĢaĢırtılır. ġaĢırtılan kapların üzeri çam kabuğu ile örtülenir. Böylece 

1+1 ya da 2+1 yaĢlı fidanlar üretilir.  

Diğer bir yöntemde; katlama ortamında patlatılmıĢ tohumların çok 

gözlü kaplara ekimi yöntemidir. Göknarda olduğu gibi, fidanlar ilk yıl 150-

200 (8-10 cm derinlikte) gözlü kaplarda yetiĢtirilirler, ikinci yıl ise 45-80 

(12-16 cm derinlikte) gözlü kaplara alınarak kolaylıkla 1+1 yaĢında 

kullanılabilir boyuta getirilebilirler. Sulama tohumlarda çimlenmeler 

baĢlayıncaya kadar yüzeysel olarak günün sıcak saatlerinde günde 1-2 kez 

yapılır. Çimlenmelerden sonra ise hava durumuna bağlı olarak, 1-3 günde 

bir akĢamları ya da sabah erken tarla kapasitesi kadar su üretim alanına 

verilir. Ot alımı sekoya ile aynıdır.  

Porsuk kaplı fidan üretiminde kullanılacak ortamlar çizelge 2.13.6‟da 

verilmiĢtir. Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve eĢdeğer 

miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben günlük ya da 

2-3 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar azar azar 

verilir. YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün isteğine göre 

daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH değeri 5.5-7.0 aralığında 

olmalıdır. Üretimde havai kök budama yönteminin kullanılması yararlıdır. 

Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda 

üretilmiĢ 2+2, 2+3 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.13.7.2.Tüplü fidan üretimi: Gölgelik altında yapılır. Üretimde, 11 

x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %50 milli toprak, %50 turba ya da 

humus karıĢımıdır. Gübreleme, sulama ve ot alımı çıplak köklü fidan 

üretimi ile aynıdır. Pratik bir bilgi olarak çimlenmesini tamamlamıĢ 

alanlarda, tüp boyunun üstten dörtte üçünün suyunu tamamen kaybetmesi 

halinde sulama (tüp kapasitesi kadar) tekrar yapılır. Tüplü fidan üretimi de 

kaplı fidanda olduğu gibi ĢaĢırtma yöntemi ile yapılabilir. Bu takdirde 2 

yaĢlı çıplak köklü fidanlar tüplere ĢaĢırtılır ve 2+1 yaĢlı fidanlar üretilir. 

Diğer bir yöntemde doğal katlama koĢullarında patlatılmıĢ tohumlardan her 

tüpe 2 adet ekmektir. Tohumdan üretimde tekleme Haziran baĢında yapılır. 

Bu takdirde de 3+0 yaĢlı fidanlar kullanılır. Özel nitelikli ağaçlandırmalar 

için ise; 2+2 yaĢlı fidanlar 16 x 30 cm ebatlı torbalarda, 2+3 ya da 3+2 yaĢlı 

fidanlar, 18 x 30 cm ebatlı torbalarda yetiĢtirilir. 
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Çizelge 2.13.1: Porsuk türlerinin bazı eĢey özellikleri 

 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı 

tekrarı 

Taxus baccata Mart-Mayıs Ağustos-Ekim 20-30 1-2 

Taxus cuspidata Mart-Nisan Eylül-Ekim 7-10 1-2 

 

 

Çizelge 2.13.2: Porsuk türlerinin tohum özellikleri 

 
Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme 

oranı % 

Kozalak tohum 

verimi % 

Taxus baccata 60-90 (65-75) ort 70 50-90 ort 75 - 

Taxus cuspidata 50-75 ort 65 50-80 ort 75 - 

 

 

Çizelge 2.13.3. Fidanlık uygulamaları 

 
Tür adı Yastıkt

a çizgi 

adedi  

Uygun ekim 

zamanı 

(m²) Ekilecek 

tohum 

miktarı gr  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Taxus baccata 10 Er yaz 75-80 350-500 5-10 

Taxus 

cuspidata 

10 Er yaz 60-65 350-500 5-10 

 

 

Çizelge 2.13.4. Fidanlık uygulamaları  

 
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme oranı 

(%) 

Fidan kullanım 

yaĢı 

Taxus baccata 0.5-1 cm çam kabuğu 30-50 yaz 2+0, 3+0 

Taxus cuspidata 0.5-1 cm çam kabuğu 30-50 yaz 2+0, 3+0 

 

 

Çizelge 2.13.5. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Taxus baccata 3-4 ay sıcak, 6-10 ay soğuk-nemli 

katlama 

Erken bahar 

Taxus cuspidata 3-4 ay sıcak, 6-10 ay soğuk-nemli 

katlama 

Erken bahar 
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Çizelge 2.13.6. Porsuklar için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %70-75 turba x %25-30 çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 

2-3kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 

2 %60-70 turba x %15 3-5 mm ponza x %15-25 çam kabuğu karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 

aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %70-75 turba x %25-30 3-5 mm ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp 

harca 2-3kg 2-1-1.5+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg 

kükürt eklenir. 
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2.14.THUJA L.  MAZILAR 
 

Aile: Servigiller (Cupressaceae) 

  

2.14.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Mazı cinsinin Çin, Japonya, Formoza ve Kuzey Amerika‟da 6 

değiĢik türü doğal olarak bulunur. Mazılar her dem yeĢil, pul yapraklı ağaç 

ya da küçük ağaçlardır. Bazı türlerinin her çeĢit iklim aĢırılıklarına dayanıklı 

olmaları nedeniyle günümüzde dünyanın hemen her tarafına yayılmıĢ 

bulunuyorlar. Çok fazla kültür çeĢidi bulunan mazılar, park-bahçe 

uygulamalarında süs bitkisi olarak çok fazla kullanılırlar. Türkiye‟de doğal 

türü bulunmaz. Ancak geçmiĢte Anadolu‟da doğal olarak yaĢamıĢlardır. 

Mazının, T. occidentalis, T orientalis, T. pilicata türleri ve onların kültür 

çeĢitlerine ülkemizin her tarafındaki park-bahçelerinde sıklıkla rastlanır.  

 

2.14.2.Batı Mazısı (Thuja occidentalis L.): 

Batı mazısı Kanada‟dan, Virginiana‟ya 

kadar olan bölgede doğal olarak yetiĢir. En iyi 

geliĢimini ıslak ve batak arazilerde yapar. YetiĢme 

ortamında 20 m kadar boylanabilen, piramit tepeli, 

sık dallı, çok kez birkaç gövdeli bir ağaçtır. Pul 

yaprakların rengi sarımsı yeĢilden, koyu yeĢile 

kadar değiĢir. Pul yaprakların üzerinde ĢiĢkin yağ 

bezeleri bulunur. Islak, taban ve sulanabilir araziler 

için çok değerli bir süs bitkisidir. Sayısız kültür 

çeĢidi vardır. Makaslanarak istenilen Ģekiller 

rahatlıkla verilebilir. Canlı çit yapımına çok 

uygundur. Türkiye‟nin hemen her tarafındaki park-

bahçe ve yol ağaçlandırmalarında çeĢitli formlarına 

sıklıkla rastlanır (Resim 2.14.1).  

 

2.14.3.Doğu Mazısı (Thuja orientalis 

L.):  

Doğu mazısı Çin, Kore ve Türkistan‟da doğal olarak yetiĢir. Islak ve 

taban araziler dıĢında çok çeĢitli toprak ve iklim Ģartlarında bulunabilir. 

Kuraklığa diğer mazı türlerinden daha dayanıklıdır. Bazı botanikçiler bu 

türü ayrı bir cins (Biota orientalis Endl.) olarak tanımlar. YetiĢme ortamında 

20 m boya ulaĢabilir. Çok dallı, konik tepeli, çoğunlukla dipten itibaren çok 

Resim 2.14.1: Batı mazısı 
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gövdeli bir ağaçtır. Pul yaprakların rengi sarımsı 

yeĢilden, açık yeĢile kadar değiĢir. Çok dayanıklı 

olan odunu koyu kırmızı renkte öze sahiptir. 

Makaslanarak istenilen Ģekiller rahatlıkla verilebilir. 

Canlı çit, rüzgar perdesi, kar perdesi, ses perdesi 

tesisine çok uygundur. Türkiye‟nin hemen her 

tarafındaki park-bahçe ve yol ağaçlandırmalarında 

çeĢitli formlarına sıklıkla rastlanır (Resim 2.14.2).  

 

2.14.4.Pasifik Mazısı (Thuja plicata Donn.):  

Pasifik mazısı (kırmızı sedir) Kuzey 

Amerika‟nın kuzeybatısında doğal olarak yetiĢir 

(Resim 2.14.3). En iyi geliĢimi derin ve nemli 

topraklarda yapar. Gençliğinde dona hassastır. Uzun 

süreli dönemsel kuraklığa dayanamaz. Hızlı büyür. 

Vatanında 60 m boya ulaĢabilen, piramit tepeli 

birinci sınıf bir orman ağacıdır. YeĢil renkli 

pul yaprakların üzerinde beyaz lekeler 

vardır. Yapraklar ovuĢturulunca kuvvetli bir hoĢ koku verir. Hızlı büyümesi, 

hafif ve dayanıklı oduna sahip olması nedeniyle vatanı dıĢında endüstriyel 

ağaçlandırmalarda sıklıkla kullanılır. Değerli bir süs bitkisidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.14.2: Doğu mazısı 

Resim 2.14.3: Pasifik mazısı 
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Bu amaçla çeĢitli formları elde edilmiĢtir. Ülkemizde Karadeniz 

ekosisteminin egemen olduğu alanlarda rahatlıkla yetiĢir. Halen Türkiye‟de 

küçük plantasyonlar ve park-bahçelerde zaman zaman görülür. En eski 

örnekleri Yalova Termal‟de mevcuttur ve mükemmel bir geliĢim 

göstermiĢtir. 

 

2.14.5.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler ayrı ağaçta bulunur. Kozalaklar 1 yılda 

olgunlaĢır. Doğu mazısı tohumları kuĢlarla, diğerleri yelle yayılır. Mazı 

türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 2.14.1, 2.142 ve 2.14.3‟de verilmiĢtir.  
 

2.14.6.Kozalakların toplanması:  

Kozalaklar genelde birçoğu bir 

arada bulunur (Resim 2.14.4). Bu 

durum toplamayı kolaylaĢtıran bir 

etkendir. Kozalaklar ağaçların 

baĢlarından elle teker teker ya da 

sıyrılarak toplanır. Mazı tohumlarını 

toplamada gecikmemek gerekir aksi 

takdirde hızla açılırlar (çizelge 2.14.1). 

Toplanan kozalaklar çuvallar içerisinde 

fidanlığa taĢınır. 

 

 

2.14.7.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Toplanan kozalaklar ince bir 

tabaka halinde serilir ve sık sık aktarılır. 

Kozalaklar, 5-10 günde açılır ve 

tohumlar serbest kalır. Kozalakların 

daha hızlı açılması isteniyorsa 30-35°C 

sıcaklık ortamına alınır. Açılan 

kozalaklar kalburdan elenerek kozalak 

tohum birbirinden ayrılır. Çıkan 

tohumlar (Resim 2.14.5) yelde 

savrularak boĢ tohumların bir kısmı 

uzaklaĢtırılır. Doğu mazısında 

boĢ tohumları uzaklaĢtırmada 

Resim 2.14.4: Pasifik mazısı kozalakları 

Resim 2.14.5: Doğu Mazısı tohumları 
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suda ya da alkolde yüzdürme yöntemi de kullanılabilir. Nem oranı % 6-9 

düĢürülen tohumlar ise; 0-2°C sıcaklıktaki depolarda ağzı kapalı kaplarda 5 

yıl süre ile saklanabilir. Mazının tohum özellikleri çizelge 2..14.3‟de 

verilmiĢtir.  

 

2.14.8.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar 1 gün suda bekletilmenin ardından 30 gün kum içerisinde 

soğuk-nemli katlamaya alınır ve ardından bahar döneminde ekilir (çizelge 

2.14.6). Bu yöntemde hızlı ve yeknesak çimlenme elde edilir. Bunun 

yanında hiçbir ön iĢleme tabi tutulmadan da ekim yapılabilir (çizelge 

2.14.4). Ekimi takiben çimlenmeler gerçekleĢinceye kadar telisle örtüleme 

faydalıdır (çizelge 2.14.5). Yaz baĢından itibaren toprak yüzeyinin çam 

kabuğu ya da çam ibresi gibi bir organik malzeme ile örtüleme uygulaması 

geliĢimi olumlu yönde etkiler. 

Mazı tohumları yastıklara 7‟li çizgi ekimi Ģeklinde, batı ve pasifik 

mazısında 2-3mm, doğu mazısında 3-5mm derinlikte ekilir (çizelge 2.14.4). 

Yastıklar, doğu mazısında 25-30 cm, diğerlerinde 20-25 cm yüksekliğinde 

hazırlanır. Kapatma malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili 

kullanılır. Fideciğin çenek sayısı 2 adettir.  

Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. 

Tohumlar çimleninceye kadar öğle vakti yüzeysel olarak sulanır. Sulamada 

ikincil yapraklar çıkıncaya kadar mutedil davranılır. Fidecikler çökerten 

hastalıklarına karĢı dirençli hale geldiğinden itibaren hava sıcaklığına bağlı 

olarak tarla kapasitesi kadar su bahar ve güz döneminde 2-4 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir 30-35 cm derinlikte verilir. Ġlk dört ot alımında 

gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar 

vermeyecek boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (4-7 arası) ise otlar ele 

gelen boyuta ulaĢınca yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda 1 ya da 

iki kez çapalama uygulaması yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü mazı fidanları genelde 2 yaĢında dikime uygun hale 

gelir. Ekolojik koĢulları iyi fidanlıklarda 1 yaĢlı fidanlarda kolaylıkla yetiĢir. 

Gübreleme diğer türlerde olduğu gibi analizlere ve deneyimlere dayalı 

olarak yapılır. Mazı türleri, %4-6 oranında organik madde içeren hafif asit 

ile nötr arası nitelikli, kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

 

2.14.8.1.Kaplı fidan üretimi:  
Bahar döneminde gölgelik (%35) altında bulunan, 45 ya da 80‟li çok 

gözlü kaplara tohumlar, 1-2 mm derinlikte ekilir. Her bir göze ekilecek 
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tohum miktarı tüplü fidanla aynıdır. Yaz baĢında çam kabuğu ile örtüleme 

baĢarıyı artırır. Gölgelik yaz sonunda kaldırılır. Mazı kaplı fidan üretiminde 

kullanılacak ortamlar çizelge 2.14.7 ve 2.14.8‟de verilmiĢtir. Gübreleme, 

sulama ve ot alımı servilerle aynıdır. YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik 

derecesi türün isteğine göre daima kontrol altında tutulmalıdır. Ġdeal pH 

değeri 5.5-7.0 aralığında olmalıdır. Üretimde havai kök budama yönteminin 

kullanılabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı 

özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 1 litrelik kaplarda 1+1, 2,5 litrelik kaplarda 

1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

2.14.8.2.Tüplü fidan üretimi:  
Batı ve pasifik mazısında 11 x 25 cm, doğu mazısında 11 x 30 cm 

ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı 

%60-70 kumlu balçık toprak, %30-40 

turba ya da humus karıĢımıdır. Her bir 

tüpe 10-15 adet batı mazısı, 8-10 adet 

pasifik mazısı, 3-5 adet doğu mazısı 

tohumu ekilir. Kapatma çıplak köklü 

ile aynıdır. Tekleme Haziran ayı 

baĢında bir kerede yapılır. Yaz 

dönemi baĢında toprak yüzeyini çam 

kabuğu ya da çam ibresi gibi bir 

organik malzeme ile örtüleme 

uygulaması faydalıdır. Gübreleme, 

sulama (tüp kapasitesi kadar) ve ot 

alımı çıplak köklü fidan üretimi ile 

aynıdır. Uygulamalı bir bilgi olarak 

batı ve pasifik mazısında tüp boyunun 

üstten yarısını, doğu mazısında tüp 

boyunun üstten yarısının suyunu 

kaybetmesi halinde sulama (tüp 

kapasitesi kadar) tekrar yapılır. 

Tüplü fidanlar 1+0 ya da 2+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir (Resim 2.14.6). 

Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 1+1 ya da 2+1 yaĢlı fidanlar 16 x 28 

cm ebatlı, 2+2 yaĢlı fidanlar 18 x 28 cm ebatlı tüplerde yetiĢtirilir.  

 

Resim 2.14.6: 2+0 yaĢlı tüplü 

fidanlar 
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Çizelge 2.14.1: Mazı türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Kozalak 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Thuja occidentalis ġubat-Mart-Nisan Ağustos-Eylül 15-20 3-5 

Thuja orientalis ġubat-Mart-Nisan Ağustos-Ekim 5-10 1-2 

Thuja pilicata Nisan-Mayıs Ağustos 15-20 3-5 

 

Çizelge 2.14.2: Mazı türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Tohum öz Erkek çiçek 

rengi 

DiĢi çiçek 

rengi  

Olgun kozalak 

Thuja 

occidentalis 

Tohum 

kanatlı 

Kırmız-yeĢil YeĢilimsi-

kahve 

Yumurta biçiminde, 1 

cm uzunlukta, açık 

kahverengidir 

Thuja orientalis Kanatsız Turuncu Sarımsı 

pembe 

1-2 cm küremsi olgun 

kozalaklar 

kahverengidir. 

Thuja pilicata Tohum 

kanatlı 

Siyah -kırmızı Mavimsi-

yeĢil 

Küçük kozalaklar, 5-6 

çift puldan oluĢur. 

Açık kahverengidir 

 
Çizelge 2.14.3: Mazı türlerinin tohum özellikleri 

Tür adı Tohum 1000 tane 

ağırlığı gr 

Çimlenme 

oranı % 

Kozalak tohum 

verimi % 

Thuja occidentalis 1-2 30-50 ort 35 1 

Thuja orientalis 18-26 ort 23 70-90 ort 80 5-10 

Thuja pilicata 1-2 40-90 ort 60 1 

 

Çizelge 2.14.4. Fidanlık uygulamaları 
Tür adı Yastıkt

a çizgi 

adedi  

Uygun 

ekim 

zamanı 

(m²) Ekilecek 

tohum 

miktarı (g)  

Elde 

edilecek 

fidan (m²) 

Ekim 

derinliği 

mm 

Thuja occidentalis 7 KıĢ-er bah 5-6 250-400 2-3 

Thuja orientalis 7 Bahar 19-23 250-400 3-5 

Thuja pilicata 7 Bahar 3-5 250-400 2-3 

 

Çizelge 2.14.5. Fidanlık uygulamaları  
Tür adı Örtüleme  Gölgeleme 

oranı (%) 

Fidan 

kullanım yaĢı 

Thuja occidentalis Çimlenene kadar telis. - 1+0,2+0, 3+0 

Thuja orientalis - - 1+0,2+0, 3+0 

Thuja pilicata Çimlenene kadar telis. - 1+0, 2+0, 3+0 
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Çizelge 2.14.6. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Thuja occidentalis 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 

2-4 °C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, 

çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını 

sağlar 

Bahar 

Thuja orientalis 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 

2-4 °C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, 

çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını 

sağlar 

Bahar 

Thuja pilicata 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 

2-4 °C sıcaklıkta soğuk-nemli katlama, 

çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını 

sağlar 

Bahar 

 

 

Çizelge 2.14.7. Batı mazısı ve pasifik mazısı için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %80 turba x %20 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢmuĢ 1 

metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %85 turba x %15 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢmuĢ 1 metreküp harca; 

3-4 kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5 kg 

kükürt eklenir. 

3 %100 turbadan oluĢmuĢ 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

 

 

Çizelge 2.14.8. Doğu mazısı için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %60-80 turba x %20-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından 

oluĢmuĢ 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

(8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %15 3-5 mm ponza x %15-25 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam 

kabuğu karıĢımından oluĢmuĢ 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %65-70 turba x %30-35 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢmuĢ 1 metreküp 

harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 
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3. YAPRAKLI AĞAÇLAR 

 

3.1.ACER  L.   AKÇAAĞAÇLAR  

 

Aile: Akçaağaçgiller (Aceraceae) 

 

3.1.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Akçaağaçlar, kıĢın yaprağını döken boylu ağaç, bazıları küçük ağaç 

halindeki odunsu bitkilerdir. Sürgünlerde karĢılıklı olarak yer alan 

tomurcuklar ya çok sayıda kiremit gibi dizilen, ya da dıĢarıdan görülen iki 

pul ile örtülmüĢtür. Uzun saplı yapraklar sade, loblu veya tüysüdür. 

Bazılarının yaprakları koparıldığında süt çıkar.  

Akçaağaçların çoğunun odunları ağır, beyaz ve serttir. Odunu 

tornacılık, mobilya sanayinde ve alet yapımında kullanılır. Park ve bahçeler 

için akçaağaçlar özel bir yer taĢır. Kuzey Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika 

ve Asya‟da tropik bölgeler dıĢında 100‟ün üzerinde türü yayılır. Türkiye‟de 

9 türü, 19 taksonu doğal olarak yetiĢir. Bunu yanında, bazı bilim adamları 

Acer pseudoplatanus türünü de Türkiye‟de doğal olarak kabul ediyor. Taç 

formu, gövde, kabukları, yaprak ve meyve özellikleri nedeniyle peyzaj 

düzenlemelerinin ve kent ağaçlandırmalarının en önemli ağaçlarıdır.  

 

3.1.2.Ova Akçaağacı (Acer campestre L.):  

20-25 m boy yapabilen 

bir orman ağacıdır (Resim 

3.1.1). 3-5 loblu yapraklar, 5-

10 cm boyundadır. Yaprak 

sapı, 1.5-6.2 cm boyunda olup 

koparılınca süt kıvamında bir 

sıvı çıkar. Anadolu‟nun 

kuzeyinin tamamında, 

Marmara bölgesi dahil olmak 

üzere 2100 metreye kadar 

yayılır. Güneye inmez. 

Değerli oduna sahip önemli 

bir orman ağacıdır. Özel bir 

toprak isteği yoktur ve fakir topraklarda yetiĢebilir. YayılıĢ alanında 

ormancılık açısından üzerinde durulması gereken bir türdür. Türkiye‟de A. 

Resim 3.1.1: Ova akçaağacı 
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campestre L. subsp. campestre ve A. campestre L. subsp. leiocarpum (Opiz) 

Pax adlı iki taksonu doğal olarak bulunur. 

 

3.1.3.Doğu Karadeniz Akçaağacı (Acer cappadocium Gledt.)  

20-25 m boylanabilen 

bir ağaçtır (Resim 3.1.2). 5-7 

loblu yaprakların boyları 8-14 

cm yaprak sapları 3-12 cm 

uzunluğundadır. Yaprak sapı 

koparılınca süt kıvamında bir 

sıvı çıkar. Ülkemizde 

Kuzeydoğu Anadolu‟da 400-

1600 metreler arasında 

yayılır. Asit nitelikli 

topraklara sahip, nemli-ılıman 

bölge ağacıdır. Gölgeye 

dayanıklılığı fazladır. 

Türkiye‟de A. cappadocicum Gledt. var. cappadocicum. ve A. 

cappadocicum Gledt. var. stenocarpum Yalt. adlı iki taksonu doğal olarak 

bulunur. 

 

3.1.4.Tortum Akçaağacı (Acer divergens Pax.):  

Sadece Erzurum ve Artvin dolaylarında yayılan çalı ya da küçük bir 

ağaçtır (Resim 3.1.3). Yaprak sapı 2-3.4 cm uzunlukta olup, koparılınca süt 

kıvamında bir sıvı çıkar. Yapraklar 3-5 loblu, 3-5 cm enindedir. Karasal 

iklimin egemen olduğu, yaz kuraklığının kuvvetli hissedildiği, alkalin 

topraklarda 400-1500 metre 

arasında yetiĢir. Ele alınırsa 

yöre için önemli bir tür 

olabilir. Bu tür Kuzeydoğu 

Anadolu‟ya has endemiktir. 

Bu durum onun önemini bir 

kez daha ortaya koymaktadır. 

Türkiye‟de A. divergens Pax. 

var. divergens. ve A. 

divergens Pax. var. trilobum 

Yalt. adlı iki taksonu doğal 

olarak bulunur. 

Resim 3.1.2: Doğu Karadeniz akçaağacı 

Resim 3.1.3: Tortum akçaağacı 
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3.1.5.Türkmen Akçaağacı (Acer 

hyrcanum F. et Mey. A. tauricum Hort.):  

Türkmen akçaaağacı (Toros 

akçaağacı), 20-30 m boylanan, önemli 

bir orman ağacıdır (Resim 3.1.4). 

MaraĢ‟tan baĢlamak üzere Anadolu‟nun 

batısının ve kuzeyinin tamamında 600-

2100 metre arasında yayılır. Güney 

Doğu Anadolu‟da bulunmaz. Yaprakları 

5 loblu ve boyu 5-11 cm olup, yaprak 

sapı 2-10 cm uzunluğundadır, 

koparıldığı zaman süt çıkmaz. YayılıĢ 

alanında çok fazla tahribata uğramasına 

karĢın önemli ve üzerinde durulması 

gereken bir orman ağacıdır. 

Türkiye‟de A. hyrcanum F. et Mey. 

subsp. hyrcanu, A. hyrcanum F. et Mey. subsp. tauricolum (Boiss. Et Bal.) 

Yalt., A. hyrcanum F. et Mey. subsp. keckianum (Pax.) Yalt. Ve A. 

hyrcanum F. et Mey. subsp. sphaerocaryum Yalt. adlı dört taksonu doğal 

olarak bulunur. 

 

3.1.6.AkĢimĢir (Acer monspessulanum L.):  

AkĢimĢir, 15 m boya ulaĢabilen yuvarlak tepeli bir orman ağacıdır 

(Resim 3.1.5). Yaprakları; üç loblu, nadiren 5 loblu ve 1-6 cm boyundadır. 

Yaprak sapı 2-10 cm 

uzunlukta olup koparılınca süt 

çıkmaz. Dünyada Akdeniz 

çevresi, Kafkasya, Ġran, 

Türkmenistan‟da yayılır. 

Ülkemizde birçok orman 

mıntıkasında bulunmasına 

karĢın özellikle Batı, Güney, 

Güney Doğu ve Doğu 

Anadolu‟nun güneyinde 

yaygın olarak 800-2000 metre 

arasında yayılır. Soğuk ve 

Resim 3.1.4: Türkmen akçaağacı 

Resim 3.1.5: AkĢimĢir akçaağacı 
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kuraklığa çok dayanıklı bir ağaçtır. Toprak isteği sınırlıdır. Ardıç 

ormanlarının karıĢımına giren en önemli yapraklı ağaç türüdür. YayılıĢ 

alanında aĢırı toprak koĢullarında görülür. Derine giden kazık kök sistemi 

oluĢturur. Özellikle taĢlık kayalık kalker ana kayaya sahip alanlarda yetiĢir. 

Tepe formu, yaprak ve meyve yapısı, gövde rengi, sonbaharda kıpkırmızı ya 

da sarı olan yaprakları ile peyzaj düzenlemelerinin en önemli 

ağaçlarındandır. Odunu son derece değerlidir. ġimĢir adının almasının ana 

nedeni; geçmiĢte Ġç, Doğu ve Güney Anadolu‟nun kaĢık gereksiniminin 

tamamının bu ağaçtan imal edilmesidir. Bunun yanında; saban ökçesi, 

ağızlık ve tarak yapımında kullanılmıĢtır. YayılıĢ alanında çok yoğun 

tahribata uğramıĢ, varlığı azalmıĢ, insanların ulaĢamadığı alanlara 

sıkıĢmıĢtır. Türkiye‟de, A. monspessulanun L. subsp. monspessulanum, A. 

monspessulanun L. subsp. microphyllum (Boiss.) Borrn., A. 

monspessulanun L. subsp. ibericum (Bieb). Yalt, A. monspessulanun L. 

subsp. cinerances (Boiss). Yalt ve A. monspessulanun L. subsp. oksalianum 

Yalt. adlı beĢ taksonu doğal olarak bulunur. 

 

3.1.7.Toros Akçaağacı (Acer orientale L. Acer sempervirens L.):  

Toros akçaağacı (doğu 

akçaağacı, ĢimĢir), 10-12 m boya 

ulaĢabilen küçük ağaçlardır (Resim 

3.1.6). 100-1400 metre arasında sadece 

Batı Akdeniz‟de yayılan sıcaklık ve yaz 

kuraklığına çok dayanıklı bir ağaçtır. 

Yaprak 3 loblu, 1.0-3.5 cm boyundadır. 

Yaprak sapı çok kısa 1,5 mm‟den kısa 

olup koparıldığı zaman süt çıkmaz. A. 

monspessulanum‟a benzer amaçlarla 

kullanılmıĢtır.  

 

 

3.1.8.Çınar Yapraklı Akçaağaç (Acer platanoides L.):  

30 metreye kadar boylanan, 1 metrenin üzerinde çapa ulaĢabilen, sık 

dallı, yuvarlak tepeli orman ağacıdır (Resim 3.1.7). 5 loblu yapraklar 6-13 

cm boyunda olup yaprak sapları 6-20 cm uzunluktadır. Yaprak sapı 

koparılınca süt kıvamında bir sıvı çıkar. Ülkemizde Güney doğu bölümü 

hariç ülkemizin tamamında 500-2400 metreler arasında yayılan önemli bir 

orman ağacı, aynı zamanda bahçe mimarisi türümüzdür. Karasal iklim 

Resim 3.1.6: Toros akçaağacı 
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bölgelerinde ve düĢük kotlarda daha 

çok dere kenarlarında gözükür. Fazla 

kuraklığa dayanmaz.  

 

3.1.9.Dağ Akçaağacı (Acer 

pseudoplatanus L.):  

40 m boylanabilen 3 m çapa 

ulaĢan dolgun ve düzgün gövdeli, 

yuvarlak tepeli bir orman ağacıdır 

(Resim 3.1.8). Yapraklar 8-18 cm 

boyunda 5 lobludur. Yaprak sapları 5-

15 cm uzunluktadır. Derine giden 

kazık kök sistemine sahiptir. Derin 

topraklı, nemli iklime sahip alanlarda 

yayılır. Kerestesi değerli çok kıymetli 

bir orman ağacıdır. Birçok kültür 

formu vardır bu nedenle de dünyada 

yaygın olarak bahçe mimarisinde 

kullanılır. Ülkemizde, Trakya‟nın Karadeniz kıyı ormanlarında 1000 metre 

civarında yayılır. Orta Avrupa‟da ise 1800 metreye kadar çıkar. Bu türün 

Resim 3.1.7: Çınar yapraklı 

akçaağaç 

Resim 3.1.8: Dağ akçaağacı 
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Türkiye‟de doğal olmadığını ancak yapay yolla geldiği belirtilmektedir. 

Karadeniz bölgemizde ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılacak en önemli 

yapraklı türlerden birisidir. Gençliğinde çok hızlı büyür. Geç donlara 

hassastır. 

 

3.1.10.Tatar Akçaağacı (Acer tataricum L.):  

10 m boya ulaĢabilen ağaçtır 

(Resim 3.1.9). Oval veya yürek 

biçimindeki yapraklar lobsuz, basit ya 

da yandan iki hafif lobu vardır. 

Yapraklar; 5-10 cm uzunluğunda, 3-6 

cm geniĢliğinde olup, yaprak sapları 

3-6 cm uzunluğundadır. Yaprak sapı 

koparılınca süt çıkmaz. Yapraklar güz 

aylarında canlı kırmızı renk alır ve 

meyveler olgunlaĢmaya baĢladığı 

dönemde kızarır. Bu özelliğinden 

dolayı kuzey yarım kürede bahçe 

düzenlemelerinde yaygın alarak 

kullanılır. Türkiye‟de Marmara 

bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu 

bölgesi, Ġç Anadolu‟nun kuzeyi ve 

batısı, Ġç Ege ve Antalya‟nın Cevizli, 

Akseki ilçeleri civarında 500-1700 

metre arasında yayılır. Antalya 

yöresinde “su simĢiri‟‟ adı verilir. 

YayılıĢ alanı içerisinde bozkır sınırına kadar sokulmasına karĢın, karasal 

iklimin nispeten nemli yerlerinde bulunur.  

 

3.1.11.Karadeniz Akçaağacı (Acer trautvetteri Medw.):  

20-25 m boylanan, 100 cm çap yapan bir orman ağacıdır (Resim 

3.1.10). Yürek biçiminde yapraklar 5 parçalı, derin loblu olup boyları 10-15 

cm‟dir. Yaprak sapı 5-17 cm uzunluktadır. Yaprak sapı koparılınca süt 

çıkmaz. Ülkemizde Kuzey Anadolu ormanlarında, Istranca Dağlarından, 

doğuda Artvin ormanlarına kadar, 100-2100 metreler arasında devamlı bir 

yayılıĢı vardır. Simav, türün güneye en fazla sokulduğu yerdir. Kurak iklim 

koĢullarından kaçınır. Soğuğa oldukça dayanıklıdır. Bu bölgede yapılacak 

Resim 3.1.9: Tatar akçaağacı 
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göknar ve ladin ormanlarının karıĢımına sokulmasında, toprak ıslahı 

açısından fayda vardır. 

 

3.1.12.Bazı eĢey 

özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler 

kısa sürgünlerde; dik veya 

aĢağı sarkan salkım ya da 

bileĢik salkım halinde, bir 

arada yer alırlar. Tohumlar 

doğal ortamda uzun kanatları 

aracılığı ile yayılır. Acer 

saccharinum dıĢındaki tüm 

türlerde tohum çimlenmesi 

epigeiktir. Akçaağaç 

türlerinin bazı eĢey özellikleri 

çizelge 3.1.1 ve 3.1.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

 

3.1.13.Tohumların toplanması:  

Demetler halindeki meyveler ağaçların baĢlarından sıyırma yöntemi 

ile toplanır. Birçok türde tohumun en uygun ekim zamanı toplamayı 

takiben, bekletilmeden ekmektir. Bu nedenle tohum toplamada gecikmemek 

gerekir (çizelge 3.1.1). Toplanan tohumlar çuvallanır ve fidanlığa 

bekletilmeden taĢınır. 

 

3.1.14.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Tohumlar (Resim 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13), aynı yılın üretim 

çalıĢmalarında kullanılacaksa, hiç bekletilmeden elle ovuĢturularak 

kanatları kırılır, ardından yelde savrulur ve tohum elde edilir. Eğer 

tohumlarda boĢ tohum oranı yüksekse savurma uygulaması kuvvetli rüzgarlı 

havalarda yapılarak boĢ tohumların önemli bir kısmı uzaklaĢtırılır. Gölge bir 

yerde yeteri kadar kurutulan tohumlar, ağzı kapalı kaplarda 1ºC sıcaklıkta 1-

3 yıl, eksi 7-8ºC sıcaklıkta 3-5 yıl saklanabilir. Akçaağaç tohum özellikleri 

çizelge 3.1.2‟de verilmiĢtir. 

Resim 3.1.10: Karadeniz akçaağacı 
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Bazı akçaağaç türlerinin tohum kabukları mekanik olarak, 

embriyonun su ve gaz alıĢveriĢini engellediği gibi embriyonun büyümesi ve 

uzamasına da direnç gösterirken, çoğunluğu embriyodan kaynaklanan 

çimlenme engeli içerir. Akçaağaç türlerinde fidan üretiminin 

gerçekleĢtirilmesi için öncelikle tohumların çimlenme engellerinin 

giderilmesi gerekir.  
 

 

Resim 3.1.11: Tatar akcaagaci tohumlari Resim 3.1.12: Çınar yapraklı 

akçaağaç tohumları 

 

 
Resim 3.1.13: Karadeniz akçaağacı tohumları 
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Tohumların çimlenme engelleri ya katlama yöntemleri kullanılarak 

ya da tohumlar mümkün olduğunca erken toplanıp bekletilmeden ekilerek 

giderilir. Erken ekim uygulamalarında ekim yastıklarında toprak etkinliğini 

devamlı kılacak ya da gereğinden fazla ısınmayı engelleyecek çeĢitli 

kültürel önlemler almak gerekir. Bu önlemler örtüleme, gölgeleme ve 

yeterli kadar sulama Ģeklindedir. YıllanmıĢ tohumlarda katlama süresini 1 

ay artırmakta yarar vardır. 

 

3.1.15.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar, suda 1-3 gün bekletilip hemen ekilir ya da doğal 

koĢullarda kuz bir yerde kumla karıĢtırılarak katlamaya alınır. Katlama 

uygulaması soğuk hava depolarında da yapılabilir (çizelge 3.1.5). 

Katlamaya alınan tohumlar, yeterli yağıĢın olmadığı dönemlerde sulanarak 

nemli kalmaları sağlanır. Doğal koĢullarda katlamaya alınan tohumlar erken 

bahara kadar geçen süreçte ekilebilir. Katlama uygulaması, kontrollü 

ortamda da yapılabilir (çizelge 3.1.4). DepolanmıĢ yani bir önceki yılın 

tohumu kullanılıyorsa, ekim zamanı, doğada tohumların olgunlaĢma 

zamanından 1 ay önce gerçekleĢtirilir. Akçaağaç tohumları 20-25 cm 

yükseklikteki yastıklara 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde elle ekilir. Her türün 

tohum iriliği değiĢik olduğundan farklı derinliklerde kapatılır (çizelge 

3.1.2). Kapatma malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili 

kullanılır. Ekim yastıklarını çimlenmeler gerçekleĢinceye kadar telisle 

örtülemek yararlıdır. Yaz ve güz ekimlerinde, ekim yastıkları susuz 

bırakılmaz. Yastıklar nemli kalacak Ģekilde, sürekli yağıĢlar baĢlayıncaya 

kadar 2-5 günde bir sulama uygulanır. Bu dönemde en az iki kez ot alımı 

yapılır ve ekim yastıklarının kıĢa otsuz olarak girmesi sağlanır. 

Akçaağaç türlerinin birçoğunun tohumlarının çimlenmesi kıĢ sonu 

ya da erken baharda gerçekleĢir. Akçaağaç tohumları erken çimlendiğinden, 

geç donlar geçinceye kadar yüksek örtüleme uygulaması baĢarıyı garanti 

altına olmanın yoludur. A. cappadocicum ve A. trautvetteri fidan üretiminde 

ise Ağustos ayına kadar %50 gölgeleme uygulaması geliĢimi olumlu yönde 

etkiler. Diğer türlerde ise Haziran, Temmuz aylarında %20-30 gölgeleme 

uygulamakta yarar vardır. 

Akçaağaçlarda uygun fidanlık sahası, her bir taksonun doğal yayılıĢ 

alanına benzer yetiĢme ortamlarıdır. Doğal olarak Karadeniz ekosisteminde 

yetiĢen türlerde fidanlık toprağı asit karakterli, diğerlerinde ise hafif asit ile 

hafif bazik arası nitelikte olması fidan geliĢimini olumlu yönde etkiler. 
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Akçaağaç türleri, %3-6 oranında organik madde içeren kumlu balçık, 

topraklarda iyi yetiĢir.  

Çimlenmeyi takiben yıl içerisinde iklim farklılıklarına bağlı olarak 

5-7 kez ot mücadelesi zamanında yapılır. Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, 

sonrakiler ise otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Ayrıca 

Mayıs ayında çapalama uygulanır. Çimlenmeler erken bahar döneminde 

gerçekleĢtiğinden çoğunlukla bu dönemde sulama uygulanmaz. YağıĢların 

yetersiz olduğu dönemden itibaren tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına göre, geç bahar döneminde 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-2 

günde bir, erken güz döneminde 1-3 günde bir ve geç güz döneminde 2-6 

günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilmelidir. Yeterli ve 

dengeli sulama boy ile çap geliĢimini teĢvik eder. Güz döneminde 

sulamanın nispeten azaltılması bitkilerin erken uyumasına neden 

olacağından ağaçlandırma sahalarına dikimin erkenden baĢlaması açısından 

yararlıdır. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.1.3‟de verilen en 

yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme 

yapılır. 

Gübreleme mutlaka toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalıdır. 

Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde 

verilmesinde yarar vardır. Çimlenmeyi takiben ilk gübreleme uygulamasına, 

fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Fosfor, demir ve 

diğer gübrelerin verilmesi ise toprak analizlerinin sonucuna ve raporun 

önerilerine göre uygulanır. Çıplak köklü akçaağaç türleri genelde 1 yaĢında 

dikime uygun hale gelir (çizelge 3.1.6-3.1.7). Acer divergens, Acer 

monspessulanum, Acer orientale türlerinde ise iki yaĢına bırakmak 

mümkündür.  

 

3.1.15.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi gölgelik altında yapılır. A. cappadocicum ve A. 

trautvetteri fidan üretiminde Ağustos ayına kadar %50 oranında, diğer 

türlerde ise %35 oranında gölgeleme uygulanır. Doğal ya da yapay ortamda 

katlamaya alınmıĢ tohumlar, fidanlığın bulunduğu yetiĢme ortamına göre, 

geç kıĢ ya da erken bahar döneminde ekilir. Tohum ekim uygulaması, 45‟li 

ya da 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte yapılır. Her bir göze 2-3 

adet tohum ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya da turba kullanılır. 

Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme 

sulaması yapılır. Yaz baĢında çam kabuğu ile örtüleme geliĢimi olumlu 

etkiler. Fidecikler ikincil yapraklarını çıkardığında tekleme yapılır. Kap 
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harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 aralığında olan; %75 turba x %25 3-5 mm 

boyutunda ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-

0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. 

Akçaağaç türleri kaplı fidan üretiminde kullanılacak yetiĢme ortamı 

seçenekleri çizelge 3.1.8‟de verilmiĢtir. Kap kapasitesi kadar su, 

yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde bahar ve 

yaz döneminde günlük olarak verilir. Güz dönemi sulamasında mutedil 

olmakta yarar vardır. Harca gübre katılmaması durumunda aynı oranlı ve 

eĢdeğer miktardaki kolay çözünen kompoze gübre çimlenmeyi takiben 

günlük ya da 2-3 günde bir sulama suyuyla büyüme mevsimi sonuna kadar 

eĢit oranlarda verilir. YetiĢme ortamı tuzluluğu ve asitlik derecesi türün 

isteğine göre daima kontrol altında tutulmalıdır. Üretimde havai kök 

budama yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun 

hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

saksılarda üretilmiĢ 1+0, 1+1 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı saksılarda 

üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.1.15.2.Tüplü fidan üretimi:  
YavaĢ geliĢen türlerde 11-12 x 28 cm, hızlı geliĢen türlerde 13 x 28 

cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %10 3-8 mm ebatlı ponza, %30 

humus, %60 kumlu balçık toprak ya da %40 humus, %60 kumlu balçık 

toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 3-4 adet akçaağaç tohumu ekilir. 

Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı, örtüleme, tekleme ve 

gölgeleme çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Teklemenin ardından 

toprak yüzeyi çam kabuğu ya da çam ibresi gibi bir organik malzeme ile 

örtüleme uygulaması faydalıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak 

kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 1+1 yaĢlı fidanlar 16 x 

28 cm ebatlı, 1+2 yaĢlı fidanlar 18 x 30 cm ebatlı torbalarda yetiĢtirilir. 

 
Çizelge 3.1.1: Akçaağaç türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum 

yılı 

tekrarı 

 Acer tataricum Nisan-Mayıs Eyül-Kasım 5-7 1-2 (3) 

Acer trautvetteri  May-15 Haziran Ekim-Kasım 10-15 1-2 

Acer pesudoplatanus Nisan-15 Haziran Ekim 10-15 1 (2) 

Acer cappadocicum Nisan-Mayıs Eylül-Ekim 10-15 1-2 (3) 

Acer platanoides Mart-15 Haziran  Eylül-Kasım 10-15 1 (2) 
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Acer divergens Nisan-Mayıs  Eylül-Ekim 8-10 2-3 (4) 

Acer campestre Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 10-13 1 (2-3) 

Acer tauricum Nisan -15 

Haziran 

Eylül-Ekim 10-15 1-2 (3) 

Acer 

monspessulanum 

Nisan-Mayıs Ağustos-Ekim 8-10 2-3 (4) 

Acer orientale Mart Ağustos-Eylül 8-10 2-3 (4) 

 

Çizelge 3.1.2. Akçaağaç türlerinin bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı% 

Tohum ekim 

derinliği 

(mm) 
En az En çok Ortalama 

Acer tataricum 30 50 45 70-90 5-10 en fazla 

15 

Acer trautvetteri  130 170 154 70-85 10-15 

Acer pesudoplatanus 80 110 100 70-95 10-15 

Acer cappadocicum 65 95 75 70-90 10-15 

Acer platanoides 130 175 160 70-95 10-15 en fazla 

25 

Acer divergens 53 64 55 60-80 5-10 en fazla 

15 

Acer campestre 70 100 85 70-90 10-15 

Acer tauricum 35 45 40 60-80 5-10 en fazla 

15 

Acer 

monspessulanum 

35 50 45 70-90 5-10 

Acer orientale 12 20 15 60-80 5-10 

 

Çizelge 3.1.3. Akçaağaç türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl  En az En çok 

Acer tataricum 200 280 50-100 25-30 1 

Acer trautvetteri  250 300 50-100 25-30 1 

Acer 

pesudoplatanus 

250 350 50-100 25-30 1 

Acer cappadocicum 250 350 50-100 25-30 1 

Acer platanoides 250 350 50-100 25-30 1 

Acer divergens 230 280 50-150 30-50 1-2 

Acer campestre 250 300 50-100 25-30 1 

Acer tauricum 250 300 50-100 25-30 1 

Acer 

monspessulanum 

250 300 50-150 30-50 1-2 

Acer orientale 230 280 50-150 30-50 1-2 
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Çizelge 3.1.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Acer tataricum 90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer trautvetteri  90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer pesudoplatanus 90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer cappadocicum 90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer platanoides 90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer divergens 90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer campestre 30 gün sıcak, x 90 gün soğuk-nemli katlama ya da 3 gün 40ºC 

suda bekletme x 120-200 gün arası 1-4Cºsoğuk-nemli katlama 

Acer tauricum  90 gün soğuk-nemli katlama  

Acer monspessulanum 30 gün sıcak x 90 gün soğuk-nemli katlama ya da 3 gün 40ºC 

suda bekletme x 90-120 gün arası soğuk-nemli katlama 

uygulanır. Bazı populasyonlarda 90 gün 1-4Cº sıcaklıkta 

nemli katlama yeterlidir.  

Acer orientale 30 gün sıcak katlama x 90 gün 1-4Cº soğuk-nemli katlama ya 

da 3 gün 40ºC suda bekletme x 90-120 gün arası soğuk-nemli 

katlama uygulanır. Bazı populasyonlarda 90 gün 1-4Cº 

sıcaklıkta nemli katlama yeterlidir.  

 

Çizelge 3.1.5. Tohum Ekim Zamanı. 
Akçaağaç türleri Tohumların uygun ekim zamanları 
A. tataricum Tohumlar toplamayı takiben, zorunlu hallerde ise erken kıĢ 

aylarında ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal koĢullarda ya da 

yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise geç kıĢ ya da erken 

bahar aylarında ekilir. 

A trautvetteri Tohumlar toplamayı takiben, zorunlu hallerde ise erken kıĢ 

aylarında ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal koĢullarda ya da 

yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise geç kıĢ ya da erken 

bahar aylarında ekilir. 

A. pesudoplatanus Tohumlar toplamayı takiben ya da erken kıĢ aylarında ekilir ya da 

katlamaya alınır. Doğal koĢullarda ya da yapay koĢullarda 

katlamaya alınan tohumlar ise geç kıĢ ya da erken bahar aylarında 

ekilir. 

A. cappadocicum Tohumlar toplamayı takiben yada erken kıĢ aylarında ekilir yada 

katlamaya alınır. Doğal koĢullarda ya da yapay koĢullarda 

katlamaya alınan tohumlar ise geç kıĢ ya da erken bahar aylarında 

ekilir. 

A. platanoides Tohumlar toplamayı takiben ya da erken kıĢ aylarında ekilir ya da 

katlamaya alınır. Doğal koĢullarda ya da yapay koĢullarda 

katlamaya alınan tohumlar ise geç kıĢ ya da erken bahar aylarında 

ekilir. 

A divergens Tohumlar toplamayı takiben ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal 
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koĢullarda ya da yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise 

geç kıĢ ya da erken bahar aylarında ekilir. 

A. hyrcanum Tohumlar toplamayı takiben ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal 

koĢullarda ya da yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise 

geç kıĢ ya da erken bahar aylarında ekilir. 

A. campestre Tohumlar toplamayı takiben ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal 

koĢullarda ya da yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise 

geç kıĢ ya da erken bahar aylarında ekilir. 

A. monspessulanum Tohumlar toplamayı takiben ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal 

koĢullarda ya da yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise 

geç kıĢ ya da erken bahar aylarında ekilir. 

A. orientale Tohumlar toplamayı takiben ekilir ya da katlamaya alınır. Doğal 

koĢullarda ya da yapay koĢullarda katlamaya alınan tohumlar ise 

geç kıĢ ya da erken bahar aylarında ekilir. 

 
Çizelge 3.1.6. 1+0 YaĢlı fidan özellikleri  
Türler A. 

tataricum 

A. 

platanoides 

A. 

hyrcanum 

A. 

monspessulanum 

A. 

 orientale 

Ortalama 

fidan boyu cm 

50  80 60 35 30 

Ort. fidan 

kök-boğ-çapı 

mm 

6 8 6 5 5 

 

Çizelge 3.1.7. 1+0 YaĢlı fidan özellikleri  
Türler A.. 

trautvetteri 

A. campestre A. 

cappadocicum 

A 

divergens 

A. pesudoplatanus 

Ortalama 

fidan boyu 

cm 

90 60 60 35 100 

Ort. fidan 

kök-boğ-

çapı mm 

9 7 7 5 9 

 

Çizelge 3.1.8. Akçaağaç türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %60-70 turba x %30-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢmuĢ 1 

metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 

2 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

3 %65-75 turba x %15 (3-5 mm) ponza x %10-20 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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3.2.AESCULUS  L.  ATKESTANELERĠ 

 

Aile: Atkestanesigiller (Hippocastanaceae)  

 

3.2.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Atkestaneleri, kıĢın yaprağını döken boylu ağaç, bazıları küçük ağaç 

halindeki odunsu bitkilerdir. Sürgünlerde karĢılıklı olarak yer alan, bol 

sayıda pullarla örtülü olan tomurcukların üzeri yapıĢkan bir madde ile 

kaplıdır. Uzun saplı, tüysü yapraklar 5-9 parçalıdır. 

Kuzey Amerika, Güneydoğu Avrupa, Doğu Asya ve Hindistan‟da 

yetiĢen 25 kadar türü bulunur. Türkiye‟de, Aesculus hippocastanum, 

Aesculus pavia ve Aesculus carnea türleri park, bahçe ve yol 

ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.  

 

3.2.2.Beyaz Çiçekli Atkestanesi (Aesculus hippocastanum L.):  

Dünyaya 

Türkiye‟den yayılmıĢ olan 

bu tür, 25 (30) metreye 

kadar boylanabilen, 

yuvarlak tepeli, güzel 

görünümlü bir ağaçtır 

(Resim 3.2.1). Günümüzde, 

dünyanın dört bir yanına 

dağılmıĢ olan bu türün ana 

vatanı Balkanlar‟dır. 

Meyveleri, yabanıl yaĢam 

için önemli olduğu gibi, 

doğal hayvan yemi olarakta 

kullanılır. Atkestanesi adı, 

akıncı atalarımızın yorgun 

düĢen ve soluğan hastalığına 

yakalanan atlarını, onun 

meyveleri ile 

beslemelerinden gelir. 

Türkiye‟nin hemen hemen 

tüm Ģehirlerinde 

karĢılaĢabileceğimiz bu tür, 

olumsuz kent koĢullarına 
Resim 3.2.1: Beyaz çiçekli atkestanesi 
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dayanıklıdır. Doğu Anadolu‟nun aĢırı soğuk bölümlerine uygun değildir. 

Ana türden baĢka kültür çeĢitleri de bulunur. Mükemmel bir park, bahçe ve 

yol ağacıdır. 

 

3.2.3.Bodur Atkestanesi (Aesculus pavia L.):  

6 m kadar boylanabilen, 

yuvarlak tepeli, küçük bir ağaçtır 

(Resim 3.2.2). Çiçekleri, açık 

parlak kırmızıdır. Anavatanı 

Amerika‟nın doğusudur. Oldukça 

estetik bir park ve bahçe 

ağacıdır. Son yıllarda Türkiye 

park ve bahçelerinde 

yaygınlaĢmıĢtır. AĢırı soğuklara 

duyarlıdır. Nemli toprakları 

sever.  

 

 

3.2.4.Kırmızı Çiçekli Atkestanesi (Aesculus x carnea Hayne.):  

             

Resim 3.2.2: Bodur atkestanesi 

Resim 3.2.3: Kırmızı çiçekli atkestanesi ve çeği 
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Bu tür beyaz çiçekli atkestanesi ile bodur atkestanesinin bir 

melezidir (Resim 3.2.3). 20 m boylanabilen yuvarlak tepeli bir ağaçtır. 

Çok estetik, park, bahçe ve yol ağacıdır. Türkiye‟nin aĢırı soğuk 

bölümleri dıĢında kullanabileceğimiz bu tür, olumsuz kent koĢullarına 

dayanıklıdır. Nemli toprakları sever. Durgun sudan hoĢlanmaz. Ana türden 

baĢka kültür çeĢitleri de bulunur.  

 

3.2.5.Bazı eĢey özellikleri:  

ErdiĢi çiçekler terminal durumlu, dik duran uzun bir eksen üzerinde 

toplanmıĢ, salkım halinde kurullar oluĢturur (Resim 3.2.5). Meyve üzeri 

dikenli veya düz olan, büyük bir kapçıktır. Ġçerisinden 1-3 adet tohum çıkar 

(Resim 3.2.6). Meyveler, beyaz çiçekli atkestanesinde 3-5 cm çapında, 

kırmızı çiçekli atkestanesinde 2-4 cm çapında, bodur atkestanesinde ise 2-3 

cm çapındadır. Tohumlar doğal ortamda hayvanlar aracılığı ile yayılır. 
Atkestanesi türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.2.1 ve 3.2.2‟de verilmiĢtir.  

 

        

 

3.2.6.Tohumların toplanması:  

Tohumlar dökülmenin hemen ardından ağaçların dibinden toplanır. 

Ġkinci bir yöntem de dökülmeye yakın ağaçların silkelenmesi ya da uzun bir 

sırıkla çırpılmasıdır. Bu takdirde tohumlar kapçıkları ile birlikte toplanır. 

Toplanan tohumlar çuvallanır ve hiç bekletilmeden fidanlığa taĢınır. Tohum 

toplama zamanı çizelge 3.2.1‟de verilmiĢtir.  
 

Resim 3.2.5: Beyaz çiçekli 

atkestanesi 

Resim 3.2.6: Beyaz çiçekli 

atkestanesi tohumları 
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3.2.7.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Eğer tohumlar kapçıkları ile birlikte toplanmıĢsa, gölgelik bir 

yerdeki beton bir zemine serilip açılması sağlanır. Kendiliğinden açılmayan 

kapçıklar ise ayakla hafifçe bastırılarak açılır. Tohumlar % 50‟nin altında 

nem oranında hızla çimlenme yeteneğini kaybeder. Bu nedenle tohumlar 

toplamayı takiben ya ekilir ya da doğal koĢullarda kumla katlanarak ekim 

yapılıncaya kadar saklanır. Soğuklama gereksinimi (4-5ºC) en az 90 gündür 

(çizelge 3.2.4). Çimlenme erken baharda gerçekleĢir. Tohumlar uzun süre 

saklanamaz. Atkestanelerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.2.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.2.8.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar hiç bekletilmeden ya doğrudan ekilir ya da doğal 

koĢullarda veya yapay koĢullarda (4-5ºC) kumla nemli katlamaya alınarak 

ġubat-Mart aylarında ekilir (çizelge 3.2.4). Katlamaya alınan tohumlar, 

yeterli yağıĢın olmadığı dönemlerde sulanarak nemli kakmaları sağlanır.  

Atkestanesi tohumları 25-30 cm yükseklikteki yastıklara 5‟li çizgi 

ekimi Ģeklinde elle ekilir (çizelge 3.2.2). Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekim yastıklarını çimlenmeler 

gerçekleĢinceye kadar telisle örtülemek yararlıdır. Bu uygulama, kuĢ ve 

kemirgen zararlılarına da bir önlem olarak düĢünülebilir. Ekilen tohumlar 

erken bahar döneminde çimlenir (Resim 3.2.7). Geç donların sorun olduğu 

fidanlıklarda, donlar geçinceye kadar yüksek örtüleme uygulaması 

yapmakta fayda vardır. Atkestanesi türleri, % 3-6 oranında organik madde 

içeren, hafif asit ya da nötr nitelikli kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  
 

 
 

Resim 3.2.7: Atkestanesi fidanları 
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Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (5-7) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Ayrıca Mayıs ayında çapalama 

uygulanır. Tarla kapasitesi kadar su, hava koĢullarına bağlı olarak, geç 

bahar döneminde 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, erken güz 

döneminde 1-3 günde bir ve geç güz döneminde 2-6 günde bir en fazla 35 

cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı 

çizelge 3.2.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde 

mutlaka Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre yapılır. Analiz 

sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 3-4 seferde verilmesinde yarar 

vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe 

ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü atkestanesi türleri genelde 1 yaĢında 

dikime uygun hale gelir (çizelge 3.2.3). Bir yaĢlı beyaz çiçekli ve kırmızı 

çiçekli atkestanesi fidanları 30 cm boya, 6-10 mm çapa (Resim 3.2.8), 

bodur atkestanesi fidanları ise 20-25 cm boya, 5-8 mm çapa ulaĢır (Resim 

3.2.9).  

3.2.8.1.Kaplı fidan üretimi: Kaplı fidan, yaz döneminde %35 

oranında gölgelenen açık alanlarda üretilir. Katlamaya alınmıĢ tohumlar, 

geç kıĢ döneminde elle bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit 

kullanılır. Tohum ekim uygulaması, 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm 

derinlikte yapılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak; pH değeri 5.5-7.0 

aralığında olan, %70-75 turba x %25-30 (3-5 mm) ponza karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp malzemeye: 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Her bir göze 1 adet 

sağlıklı tohum ekilir. Tamamlama soğuk hava depolarında bulunan 

katlanmıĢ tohumlarla yapılır. Yaz baĢında çam kabuğu ile örtüleme geliĢimi 

olumlu etkiler. Tarla kapasitesi kadar su, bahar ve yaz döneminde 

yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Güz döneminde daha mutedil sulama uygulamakta yarar 

vardır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Kuvvetli 

kazık kök sistemine sahip olduklarından havai kök budama yöntemini 

kullanılır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel 

nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1, 

1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 2+2 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir. 
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3.2.8.2.Tüplü fidan üretimi:  
Atkestanesi türlerinde, 13 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı 

%40 humus, %60 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 2 adet 

tohum ekilir. Gübreleme, sulama, ot alımı, örtüleme ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tekleme ikincil 

yaprakların çıkmasından sonra yapılır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak 

kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 1+1, 2+0 yaĢlı fidanlar 

16 x 30 cm ebatlı, 1+2 yaĢlı fidanlar 18 x 30 cm ebatlı torbalarda yetiĢtirilir. 

 

        
Resim 3.2.8: Kırmızı çiçekli  

       at kestanesi fidanı 

 
Çizelge 3.2.1: Atkestanesi türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Aesculus 

hippocastanum 

Nisan-Haziran Ek 10-15 2-1 

Aesculus pavia Mart-Mayıs (15 

Haz)  
Ek-kas 8-10 2-1 

Aesculus x carnea Nisan-Mayıs Ek-kas 8-10 2-1 

 

Resim 3.2.9: Bodur atkestanesi 

fidanları 
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Çizelge 3.2.2. Atkestanesi türlerinin bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Aesculus hippocastanum 11 000 20 000 15 000 80+ 40-50 

Aesculus pavia 7 000 8 000 7 500 70 30-40 

Aesculus x carnea 9.000 14.00 12.000 70 30-40 

 

Çizelge 3.2.3. Atkestanesi türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan adedi 

özel amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Aesculus 

hippocastanum 

250 350 30-50 25-30 1 

Aesculus pavia 200 300 30-50 25-30 1 

Aesculus x 

carnea 

250 300 30-50 25-30 1 

 

Çizelge 3.2.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Aesculus hippocastanum Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama, soğuklama 

gereksinimi (4-5ºC) en az 90 gündür 

Aesculus pavia Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama, soğuklama 

gereksinimi (4-5ºC) en az 90 gündür 

Aesculus x carnea Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama, soğuklama 

gereksinimi (4-5ºC) en az 90 gündür 
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3.3.AILANTHUS  Desf.  KOKARAĞAÇLAR 

 

Aile: Kokarağaçgiller (Simaroubaceae)  

 

3.3.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Kokarağaçlar, kıĢın yaprağını döken boylu ağaçlardır. Tek tüysü 

yaprakları sürgünler üzerinde almaçlı olarak dizilir. Kuzey Avustralya ile 

Güney ve Doğu Asya‟da 7 taksonu yetiĢir. Türkiye‟de Ailanthus altissima 

adlı türü yaygın olarak çeĢitli amaçlı ağaçlandırma çalıĢmalarında 

geçmiĢten bu yana kullanılır.  

 

3.3.2.Kokarağaç (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.):  

GeniĢ tepeli 25 m boylanabilen, hızlı büyüyen fakat kısa ömürlü bir 

ağaçtır. Ana vatanı Çin‟dir. Fakir topraklarda ve olumsuz koĢullarda 

yetiĢebilme özelliğine sahiptir. GevĢek ve 

derin topraklarda hızlı geliĢir. Nemli 

iklime sahip alanlarda hızla yayılarak 

istilacı bir tür haline gelebilir. IĢık ve sıcak 

isteği fazladır. Çok kuvvetli kök ve kütük 

verme özelliğine sahiptir. Odunundan 

vatanında mobilyacılık dahil birçok alanda 

yararlanılır. Yaprakları ipek böceği 

yetiĢtiriciliğinde kullanılır. Türkiye‟de 

geçmiĢten bu yana olumsuz koĢulların 

egemen olduğu alanların 

ağaçlandırmasında, erozyon kontrolü 

çalıĢmalarında yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. Kentin olumsuz koĢullarına 

dayanıklı olduğundan yol ağacı olarak 

kullanılır. Bu amaçla meyveleri 

sonbaharda kırmızı olan formu tercih 

edilir.  

 

 

 

3.3.3.Bazı eĢey özellikleri:  

ErdiĢi ve diĢi çiçekler sürgün uçlarında bileĢik salkım Ģeklindedir 

(Resim 3.3.1). Ġlk tohumu on yaĢından itibaren tutmaya baĢlar. Kanatlı 

Resim 3.3.1: Kokarağaç, 

çiçekli dal 
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meyveler, 3-4 cm boyunda 

Ģeritler halindedir (Resim 

3.3.2). Çiçeklenme Nisan ile 

Temmuz ayları arasında, 

tohum toplama zamanı ekim, 

bol tohum yılı tekrarı bir 

yıldır. 

 

3.3.4.Tohumların 

toplanması:  

Tohum salkımları 

ekim ayında ağaçların 

baĢlarından makasla kesilerek 

toplanır. Toplanan tohumlar çuvallanarak fidanlığa taĢınır.  

 

2.3.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Toplanan tohum salkımları elle ya da sopa ile çırpılarak dağıtılır. Tohumlar, 

standart soğuk hava depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplar içerisinde uzun 

süre saklanabilir. Kokar ağaç tohumları çimlenme engeli içermez. 

Kokarağacın bazı tohum özellikleri çizelge 3.3.1‟de verilmiĢtir. 

 

3.3.6.Fidanlık tekniği:  

Toplanan tohumlar 

(Resim 3.3.3), erken bahar 

döneminde ekilir. Ekimde 

gecikilmesi durumunda 1 

aylık soğuk katlama ya da 15 

gün suda bekletme 

uygulaması çimlenmelerin 

yeknesak olmasını sağlar. 

Kokarağaç tohumları, 20-25 

cm yükseklikteki yastıklara 

5‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 10-

15 mm derinlikte elle ekilir. 

Kapatma malzemesi olarak 

%50 organik malzeme, %50 
Resim 3.3.3: Kokarağaç tohumları 

Resim 3.3.2: Kokarağaç meyvaları 
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dere mili kullanılır. Kokarağaç, %3-5 organik madde içeren, hafif asitle 

hafif bazik arası niteliğe sahip kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk iki alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-5) otlar ele gelecek 

kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar döneminde 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-

2 günde bir, erken güz döneminde 2-3 günde bir ve geç güz döneminde 2-6 

günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda 

bulunan fidan sayısı çizelge 3.3.2‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde 

bulunması halinde mutlaka Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz 

sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde verilmesinde yarar 

vardır. Çimlenmeyi takiben uygulanacak ilk gübreleme uygulamasına, 

fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü 

kokarağaç türleri 1 yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.3.2). Bir yaĢlı 

kokarağaç fidanları 80-120 cm boya, 8-13 mm çapa ulaĢır.  

 

3.3.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan, açık alanlarda üretilir. 15 gün suda bekletilmiĢ 

tohumlar, bahar döneminde ekilir. Tohum ekim uygulaması amaca göre, 

45‟li (16 cm derinlik) ya da 24‟lü (19 cm derinlik) çok gözlü kaplardan 

birine, 1-2 mm derinlikte yapılır. Kapatma malzemesi olarak perlit ya da 

turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 6.0-7.5 

aralığında olan, %75 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre 

eklenerek hazırlanır. Her bir göze 3 adet tohum ekilir. Fidecikler ikincil 

yapraklarını çıkarmaya baĢladığında tekleme yapılır. Kap kapasitesi kadar 

su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla 

tedricen de verilebilir. Havai kök budaması yapılabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 

14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+0 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.3.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kokar ağaçta fidan üretiminde, 13 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. 

Tüp harcı %20 humus, %80 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 3-

4 adet tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı, 
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örtüleme ve tekleme uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. 

Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar 

için ise 1+0 yaĢlı fidanlar 16 x 30 cm ebatlı, 1+1 yaĢlı fidanlar 18 x 30 cm 

ebatlı torbalarda yetiĢtirilir.  
 

Çizelge 3.3.1. Kokarağacın bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği 

(mm) 
En az En çok Ortalama 

Ailanthus altissima 24 40 30 60-80 10-15 

 

Çizelge 3.3.2. Kokarağacın bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan 

elde edilecek fidan 

sayısı adet 

m² fidan 

adedi 

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi 

özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanı

m yaĢı 

yıl En az En çok 

Ailanthus altissima 230 300 50-100 25-30 1 
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3.4.ALBIZZIA Durazz.  GÜLĠBRĠġĠMLER 

 

Aile: Baklagiller (Leguminosae)  

  

3.4.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

GülibriĢimler, kıĢın yaprağını döken ağaç ya da küçük ağaçlardır. 

Yapraklar çift katlı tüysüdür. Asya, Avustralya, Afrika‟da yetiĢen 50 kadar 

taksona sahiptir. Yalnızca bir türü Meksika‟da doğaldır. Türkiye‟de Albizia 

julibrissin adlı türü, ılıman iklime sahip bölgelerimizde yaygın olarak çeĢitli 

amaçlı ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılır.  

 

3.4.2.GülibriĢim (Albizzia julibrissin Durazz.):  

 

 

 

GülibriĢim (Albizya) 12 metreye kadar boylanabilen, Ģemsiye gibi 

dağınık tepeli bir ağaçtır. Bilimsel adını, bu ağacı 1749 yılında Ġstanbul‟dan 

Ġtalya‟ ya götüren kiĢiden almıĢtır. Kuzey Ġran ve Güney Asya‟da doğal 

olarak yetiĢir. Hızlı geliĢmesi, dekoratif yaprak ve yaz boyu açan çiçekleri 

ile çok estetik bir bitkidir. Türkiye‟nin aĢırı soğuk bölümleri dıĢında park, 

bahçe ve yol ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır. Yaygın kök sistemi 

geliĢtirebilir.  

 

Resim 3.4.1: GülibriĢim, çiçekli dal 
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Geç donlara hassastır. ÇeĢitli toprak tiplerinde yetiĢse de derin, 

akıntısı iyi topraklarda çok hızlı büyür. Değerli bir odunu vardır. Park ve 

bahçe ağaçlandırmaları için geliĢtirilen, çeĢitli kültür formları vardır. 

 

3.4.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Yayvan salkım Ģeklinde, güzel 

kokulu, açık pembe renkli çiçekler (Resim 

3.4.1), uzun saplıdır. Boyları 20 

santimetreye kadar ulaĢan, kızıl-kahve ya 

da açık kahverengi olgun meyveler, yassı 

bakla Ģeklindedir. Ġlk tohumu, beĢ yaĢından 

itibaren tutmaya baĢlar. Çiçeklenme 

haziran ile ağustos ayları arasında, tohum 

toplama zamanı ekim, kasım ayları, bol 

tohum yılı tekrarı bir yıldır.  

 

3.4.4.Tohumların toplanması:  

Yassı fasulyemsi meyveler (Resim 

3.4.2), ekim-kasım aylarında ağaçların 

baĢından elle toplanır. Toplanan meyveler 

çuvallanarak fidanlığa taĢınır.  

 

3.4.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Kuruyan tohum 

kapçıkları, patosta savrularak 

ya da sopayla dövülerek tohum 

elde edilir (Resim 3.4.3). 

Tohumlar, standart soğuk hava 

depolarında (1-4°C), ağzı 

kapalı kaplar içerisinde 15 yıl 

süreyle saklanabilir. 

GülibriĢimin bazı tohum 

özellikleri çizelge 3.4.1‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.4.6.Fidanlık tekniği: Tohumlar erken bahar döneminde, 1-3 gün 

suda bekletilmenin ardından ekilir. Ekimde gecikilmesi halinde 1 ay soğuk-

Resim 3.4.2: GülibriĢim meyvaları 

Resim 3.4.3: GülibriĢim tohumları 
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nemli katlama uygulamasında yarar vardır. Çimlenme baharda gerçekleĢir. 

GülibriĢim tohumları, 20-25 cm yükseklikteki yastıklara 5‟li çizgi ekimi 

Ģeklinde, 5-10 mm derinlikte elle ekilir. Kapatma malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. GülibriĢim, % 3-5 oranında 

organik madde içeren, hafif asit ile hafif bazik arası nitelikteki kumlu balçık 

topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (4-6) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar döneminde 2-5 günde bir, yaz döneminde 1-

2 günde bir, erken güz döneminde 1-3 günde bir ve geç güz döneminde 2-6 

günde bir, en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda 

bulunan fidan sayısı çizelge 3.4.2‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde 

bulunması halinde mutlaka Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre yapılır. Analiz 

sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2 seferde verilmesinde yarar 

vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe 

ulaĢması ile baĢlanır. Bir yaĢlı gülibriĢim fidanları, 60-120 cm boya, 6-12 

mm çapa ulaĢır (çizelge 3.4.2).  

 

3.4.6.1.Kaplı fidan üretimi: Kaplı fidan, açık alanlarda üretilebilir. 

Yaz döneminde %35 gölgeleme uygulaması üretimi kolaylaĢtırır. 1 ay 

süreyle 2-4ºC sıcaklık ortamında soğuk-nemli katlama uygulanmıĢ 

tohumlar, bahar döneminde elle bastırılarak ekilir. Tohum ekim uygulaması 

amaca göre, 45‟li (16 cm derinlik) ya da 24‟lü (19 cm derinlik) çok gözlü 

kaplardan birine, 1-2 mm derinlikte yapılır. Kapatma malzemesi olarak 

perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar 

günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH 

değeri 5.5-7.0 aralığında olan, %75 turba x %25 (3-5 mm) ponza 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı 

yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg tarım kireci eklenerek hazırlanır. Her bir göze 

2 adet tohum ekilir. Fidecikler ikincil yapraklarını çıkarmaya baĢladığında 

tekleme yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi 

aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Gübreleme, diğer 

türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Havai kök 

budaması yapılabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. 

Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı saksılarda 

üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı 

fidanlarda kullanılabilir. 



176 

 

 

3.4.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
GülibriĢim fidan üretiminde, 13 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp 

harcı %20 humus, % 80 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 2-3 

adet tohum ekilir. Ekim, gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı, 

örtüleme ve tekleme uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. 

Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar 

için ise 1+1 yaĢlı fidanlar 16 x 28 cm ebatlı, 1+2 yaĢlı fidanlar 18 x 30 cm 

ebatlı torbalarda yetiĢtirilir.  
 

Çizelge 3.4.1. GülibriĢimin bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Albizzia julibrissin 35 45 41 70-87 5-10 

 
Çizelge 3.4.2. GülibriĢimin bazı fidanlık uygulamaları  
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım yaĢı 

yıl En az En çok 

Albizia julibrissin 230 300 100-150 30-50 1-2 
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3.5.ALNUS Mill.  KIZILAĞAÇLAR 

 

Aile: HuĢgiller (Betulaceae)  

 

3.5.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Kızılağaçlar, kıĢın yaprağını döken ağaç, bazıları çalı halindeki 

odunsu bitkilerdir. Yapraklar sade, kenarları 

diĢlidir. Kızılağaçların nem istekleri yüksektir. 

Köklerinde bulunan, havanın serbest azotunu 

bağlayan bakteriler nedeniyle, fakir topraklar 

üzerinde kolaylıkla yetiĢir. Hafif, hava ile temas 

halinde kırmızı bir renk alan odunları, çeĢitli 

amaçlarla kullanılır. Kızılağaç cinsinin kuzey 

yarım kürenin ılıman ve serin yerlerine yayılmıĢ 

30 türü bulunur. Türkiye‟de Alnus glutinosa ve 

Alnus orientalis adlı türleri doğal olarak yetiĢir. 

Bu türler, hızlı geliĢen orman ağaçları 

niteliğindedir (Resim 3.5.1). 

 

3.5.2.Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn ):  

30 metreye kadar boylanan düzgün gövdeli öncü bir orman ağacıdır 

(Resim 3.5.2). Kızılağaç bir ıĢık ağacıdır. Nemli topraklarda yetiĢir ve 

durgun suya dayanıklıdır. En fazla ırmak ve dere kenarlarında, bataklık 

alanlarda, nemli ormanlarda, saf ya da diğer ağaçlarla karıĢık olarak 

bulunur. Kuvvetli kütük 

sürgünü verme özelliği 

vardır.  

Türkiye‟de, Marmara ve 

Batı Karadeniz bölgesinde 

0-1200 metre arasında 

yetiĢen Alnus glutinasa 

subsp. glutinasa, Doğu 

Karadeniz bölgesinde 0-

1700 metreler arasında 

yetiĢen Alnus glutinasa 

Resim 3.5.1: Kızılağaçlar 

Resim 3.5.2: Kızılağaçlar 
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subsp. barbata ve Doğu Akdeniz bölgesinde 300-1600 metre arasında 

yetiĢen Alnus glutinasa subsp. antitaurica adlı 3 alt türü doğal olarak 

bulunur. 

 

3.5.3.Türk Kızılağacı (Alnus orientalis Dence):  

Türk kızılağacı (Doğu kızılağacı), 20 metreye kadar boylanabilen bir 

orman ağacıdır. Sadece; Türkiye‟nin Akdeniz bölgesi ile Anadolu‟nun 

uzantısı Suriye, Lübnan ve Kıbrıs‟ta doğal olarak yayılır. Çoğunlukla dere 

ve ırmak kenarlarında, 1000 m yüksekliğe kadar olan alanlarda yetiĢir.  

 

3.5.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur. Sonbaharda 

gözükmeye baĢlayan yeĢil renkli, sarkık kurullar halindeki erkek çiçekler, 

baharda açık kahve daha sonra ise esmer bir renk alır. Baharda beliren diĢi 

çiçekler, koyu kırmızı renkli kozalakçıklar halinde, birkaçı bir arada sürgün 

üzerinde yer alır. OlgunlaĢınca kahverengi bir renk alan kozalakçıklar 

dağılmaz. Kozalakçık, Türk kızılağacında 1-2 cm, kızılağaçta 2.0-2.5 cm 

boyundadır. Tohum, Türk kızılağacında kanatsız, kızılağaçta dar kanatlıdır. 

Kızılağaç türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.5.1 ve 3.5.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.5.5.Tohumların toplanması:  

Kozalakçıklar, (Resim 3.5.3) yeĢil renkten kahverengine dönüp, 

odunlaĢmasının ardından 

toplanmaya baĢlanabilir. 

Kozalakçıklar ağaçların 

baĢlarından elle 

salkımların koparılması ya 

da uzun makaslarla 

salkımların kesilmesi ve 

bir örtü üzerine 

düĢürülmesi 

yöntemlerinden birisiyle 

toplanır. Toplanan 

kozalakçıklar çuvallanır 

ve hiç bekletilmeden 

fidanlığa taĢınır. Tohum toplama zamanı çizelge 3.5.1‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 3.5.3: Kızılağaç kozalakçık ve tohumları 
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3.5.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen kozalakçıklar, sıcak odalara (25-30ºC) veya 

güneĢe ince bir Ģekilde serilir. Sık sık aktarılan kozalakçıklar, açılmaya 

baĢlayınca bir sopa yardımı ile dövülür. Ardından ya kalburda ya da dönen 

eleklerde elenerek tohum elde edilir. Kozalakçığın tohum verimi %5-10 

arasıdır. Kızılağaç tohumları çimlenme engeli içermez. %5-7 nem oranına 

sahip tohumlar, standart soğuk hava depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplar 

içerisinde 2 yıl süreyle saklanabilir. Kızılağaçların bazı tohum özellikleri 

çizelge 3.5.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.5.7.Fidanlık tekniği: Taze tohumlar çimlenme engeli içermez, 

ekimden önce 1-3 gün suda bekletmek çimlenmeyi hızlandırır. Çimlenme 

baharda gerçekleĢir (çizelge 3.5.4). Kızılağaç tohumları 15-20 cm 

yükseklikteki yastıklara 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte elle 

ekilir (çizelge 3.5.2). Kapatma malzemesi olarak % 50 organik malzeme, % 

50 dere mili kullanılır. Kızılağaç türleri, % 3-5 oranında organik madde 

içeren, hafif asit ya da nötr nitelikli kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-4) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar döneminde 2-3 günde bir, yaz ve erken güz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.5.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde mutlaka 

Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre yapılır. Analiz 

sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde verilmesinde yarar 

vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe 

ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü kızılağaç türleri 1 yaĢında dikime uygun 

hale gelir (çizelge 3.5.3). Bir yaĢlı kızılağaç fidanları 100+ cm boya, 8+ mm 

çapa, ulaĢır.  

 

3.5.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Üretim açık alanda ya da yaz döneminde %35 gölgelenen alanlarda 

yapılır. Tohum, 24‟lü çok gözlü kaplara 1 mm derinlikte ekilir. Kapatma 

malzemesi olarak perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye 

baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap 

harcı olarak; pH değeri 5.5-7.0 aralığında olan, % 75 turba x % 25 (3-5 mm) 

ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca: 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 
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oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Her bir 

göze 4-7 adet tohum ekilir. Fidecikler ikincil yapraklarını çıkarmaya 

baĢladığında tekleme yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama 

sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. 

Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 

kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun 

hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

saksılarda üretilmiĢ 1+0 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 

1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.5.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kızılağaç türlerinde amaca göre, 12-13 x 25 cm ya da 16 x 25 cm 

ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı % 30 humus, % 70 kumlu balçık toprak 

karıĢımıdır. Her bir tüpe 4-7 adet tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp 

kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme uygulamaları çıplak köklü fidan 

üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için ise 2+0, 1+1 yaĢlı fidanlar 18 x 28 cm ebatlı 

torbalarda yetiĢtirilir. 

 
Çizelge 3.5.1: Kızılağaç türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı 

tekrarı 

Alnus glutinasa ġubat-Mayıs Güz-kıĢ 5-10 1-3 

Alnus orientalis ġubat-Mart Güz-kıĢ 5-8 1-3 

 
Çizelge 3.5.2. Kızılağaç türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Alnus orientalis 2.0 3.3  2.7 30-50 3-5 

Alnus glutinasa 1.0 1.6 1.3 32-45 3-5 

 

Çizelge 3.5.3. Kızılağaç türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan adedi 

özel amaçlar 

 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Alnus orientalis 50 100 50-100 25-30 1 

Alnus glutinasa 50 100 50-100 25-30 1 
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Çizelge 3.5.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Alnus orientalis 1-3 gün ılık suda ya da 1 saat sıcak suda bekletme 

Alnus glutinasa 1-3 gün suda bekletme 
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3.6.BETULA L.  HUġLAR  

 

Aile: HuĢgiller (Betulaceae)  

 

3.6.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

HuĢlar (kayınlar), kıĢın yaprağını döken ağaç, bazıları çalı halindeki 

odunsu bitkilerdir. Nemli ve serin yerlerde yetiĢir. Sürgün verme özelliğine 

sahiptir. Kumlu ve geçirgen topraklardan hoĢlanır. Kayınlar ıĢık ağaçlarıdır. 

Açık renkli odunları tornacılık ve mobilya yapımında kullanılır. 

Kabuklarından elde edilen kayın yağı tıbbi amaçlı, özellikle de romatizmaya 

karĢı kullanılır. Bunların dıĢında kayınlar park ve bahçelerin vazgeçilmez 

ağaçlarıdır. 

HuĢ (kayın) cinsinin kuzey yarım kürede, Asya, Avrupa ve Kuzey 

Amerika‟da yetiĢen 40 kadar türü bulunur. Türkiye‟de Betula pendula, 

Betula litwinowii ve Betula medwediewi adlı türleri doğal olarak yetiĢir. 

Bunların dıĢında, Betula nigra ve Betula pumila türleri de çeĢitli amaçlı 

ağaçlandırmalarda sıklıkla kullanılır. Bu türler, yüksek dağların ve soğuk 

bölgelerin öncü orman ağaçları niteliğindedir (Resim 3.6.1). Bu cinsin adı 

her ne Ģekilde akademik kitaplara huĢ olarak girmiĢse de onların 

Anadolu‟daki tüm yayılıĢ 

alanında ve diğer Türk 

coğrafyasındaki adı 

kayındır. Beyaz gövdeli 

kayın ağacı Türklerin 

geçmiĢten bu yana kutsal 

saydıkları ve yazıtlarında, 

destanlarında ve 

efsanelerinde yer 

verdikleri ağaç türüdür. 

Türkler Anadolu‟da batıya 

doğru ilerledikçe bu 

bölgelerde kayın ağacı bulamayınca buna benzer gövdesi beyazımsı gök 

renginde olan ve Kastamonu dolaylarında Gökçeeağaç olarak isimlendirilen 

(Fagus) ağacına da çoğu yerde kayın ismi verilmiĢtir.  

 

3.6.2.Tüylü HuĢ (Betula litwinowii Doluch):  

Tüylü huĢ (tüylü kayın), 20 metreye kadar boylanabilen bir orman 

ağacıdır. Kabuk rengi beyazdır. Ġleri yaĢlarda kavlar dökülür ve yerini siyah 

Resim 3.6.1: HuĢlar 
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bir kabuk alır. Doğal olarak Doğu Anadolu‟nun kuzeyi ve Kafkasya‟da, 

1700-3000 metre arasında nispeten nemli yerlerde yetiĢir.  

 

3.6.3.Kızılağaç Yapraklı HuĢ (Betula medwediewi Reg.):  

Kızılağaç yapraklı huĢ (kızılağaç yapraklı kayın), çoğunlukla boylu 

çalı ya da küçük bir ağaçtır. Genel görünüĢü kızılağaca benzer. Doğal 

olarak Doğu Anadolu‟nun kuzeyi ve Kafkasya‟da, 1500-3000 metre 

arasında nispeten nemli yerlerde yetiĢir. 

 

3.6.4.KarahuĢ 

(Betula nigra L.): 

 KarahuĢ (karakayın), 

20-15 metreye kadar 

boylanabilen bir orman 

ağacıdır. Kabuk rengi 

siyahtır (Resim 3.6.2). Doğal 

olarak Amerika‟nın, 

Connecticut, Ġowa, Kansas, 

Texsas ve Florida 

eyaletlerinde yetiĢir. 

 

3.6.5.AkhuĢ (Betula pendula Roth): 

AkhuĢ (akkayın),  

25 metreye kadar boylanan, iyi 

yetiĢme ortamlarında düzgün gövdeli öncü bir 

orman ağacıdır (Resim 3.6.3). Gövdeleri ince 

kabuklu ve kar gibi beyaz renklidir. Sürgünler 

ince, narin ve aĢağı doğru sarkıktır. Derine 

giden bir kök sistemine sahiptir. Türkiye‟nin 

nispeten nemli topraklarda yetiĢir ve durgun 

sudan hoĢlanmaz. Asya ve Avrupa‟da çok 

geniĢ bir coğrafyada yetiĢir. Türkiye‟de Doğu 

Anadolu‟nun kuzeyinde 1500-3000 metreler 

arasında doğal olarak bulunur. Bunun dıĢında 

Marmara, Ġç Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Karadeniz bölgesinin her tarafındaki park ve 

bahçelerde, çeĢitli kültür formlarına sıklıkla 

rastlanır.  

Resim 3.6.2: KarahuĢ 

Resim 3.6.3: AkhuĢ 
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3.6.6.Bodur HuĢ (Betula pumila L.):  

Bodur huĢ (bodur kayın), çoğunlukla boylu çalı görünümlüdür. 

Doğal olarak Amerika‟nın Columbia, Montana, Dakota eyaletlerinde yetiĢir. 

 

3.6.7.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur. Sonbaharda 

gözükmeye baĢlayan erkek çiçekler, sarkık kurullar halinde baharda 

olgunlaĢır. Baharda beliren diĢi çiçekler, kısa sürgünler üzerinde sarkık 

kurullar durumundadır. Meyve kurulları önceleri yeĢil olgunlaĢınca 

kahverengidir. Sonbaharda meyve kurulları dağılır ve kanatlı tohumlar 

etrafa saçılır. Meyve kurulları akkayında 2-4 cm boyunda, 6-8 mm çapında; 

tüylü kayında 3-4 cm boyunda, 6-10 mm çapında; kızılağaç yapraklı 

kayında 3-4 cm boyunda, 8-10 mm çapındadır. HuĢ türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.6.1 ve 3.6.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.6.8.Tohumların toplanması:  

Tohum salkımları yeĢil 

rengini kaybedip sararmaya 

baĢladıkları dönemden 

itibaren toplanabilir. Bazı 

salkımların dağılmaya 

baĢlamaları toplama 

zamanlamasına müĢirdir. 

Tohum ağaçların baĢlarından 

salkımların koparılması veya 

sıyrılması yöntemi ile 

toplanır. Toplanan tohumlar 

çuvallanır ve hiç 

bekletilmeden fidanlığa taĢınır. Tohum toplama zamanı çizelge 3.6.1‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.6.9.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen salkımlar beton bir zemin üzerine serilir, ara sıra 

karıĢtırılarak dağılmaları sağlanır. Ardından tohumların geçebileceği, 

pulların ise üstte kalacağı bir elekle elenerek tohum elde edilir (Resim 

3.6.4). Elde edilen tohumlar havadar bir yere serilerek kurutulur. Çıkartılan 

tohumlar kuru bir yerde ekinceye kadar saklanır. Taze tohumların 

Resim 3.6.4: HuĢ tohumları 
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soğuklama gereksinimi (2-4ºC) 30-60 gündür. Çimlenmeler erken baharda 

gerçekleĢir. % 3-8 neme sahip tohumlar, standart soğuk hava depolarında 

(1-4°C), ağzı kapalı kaplar içerisinde uzun süre saklanabilir. HuĢ türlerinin 

bazı tohum özellikleri çizelge 3.6.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.6.10.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar sahil fidanlıklarında geç kıĢ, yüksek fidanlıklarda erken 

bahar döneminde ekimden önce 1-3 gün suda bekletildikten sonra ekilir. 

Diğer bir ekim yöntemi de ekim tarihine bağlı olarak 30-60 gün (2-4ºC) 

katlanmıĢ tohumların ekimidir. Bu takdirde çimlenme hızlı ve yeknesak 

olur. YıllanmıĢ tohumların ekiminin biraz daha erken (15-30 gün) 

yapılmasında yarar vardır. Çimlenme baharda gerçekleĢir (çizelge 3.6.4). 

Kayın tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara 5‟li veya 7‟li çizgi ekimi 

Ģeklinde, 2-3 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.6.2). Kapatma malzemesi 

olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Kayın türleri, %3-5 

oranında organik madde içeren, hafif asit ya da nötr nitelikli kumlu balçık 

topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk dört ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (2-4) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 2-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.6.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre yapılır. Analiz 

sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde verilmesinde yarar 

vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe 

ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü kayın türleri 1 yaĢında dikime uygun 

hale gelir (çizelge 3.6.3). Bir yaĢlı kayın fidanları 40+ cm boya, 5+ mm 

çapa, ulaĢır.  

 

3.6.10.1.Kaplı fidan üretimi:  
Tohum ekimi ılıman fidanlıklarda açık alanda, soğuk iklime sahip 

fidanlıklarda sera içerisine yapılır. Sera içerisine ekilen tohumlar, geç don 

tehlikesi atlatıldıktan sonra dıĢarıya alınır. Yaz döneminde %35 gölgeleme 

uygulama yararlıdır. Tohum, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya 

da 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi 

olarak perlit kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde 
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birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.5-

7.0 aralığında olan, %75 turba x % 25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 

1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 

0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Her bir göze 10-15 adet tohum ekilir. 

Fidecikler ikincil yapraklarını çıkarmaya baĢladığında tekleme yapılır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi 

sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında 

ilave gübre konulmaz. Havai kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 

yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.6.10.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kayın türlerinde, 12 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı % 30 

humus, % 70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 10-15 adet 

tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 30 cm ebatlı 

torbalarda 1+1 yaĢlı, 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidan yetiĢtirilir.  
 

Çizelge 3.6.1: HuĢ türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Betula litwinowii Nisan-Mayıs Ağustos-Ekim 10-15 1 

Betula medwediewi Nisan-Mayıs Ağustos-Ekim 10-15 1 

Betula nigra Nisan-Mayıs Temmuz-

Ağustos 

10-15 1 

Betula pendula Nisan-Haziran Ağustos-Ekim 10-15 1 

Betula pumila Mayıs Eylül-Kasım 10-15 2 

 
Çizelge 3.6.2. HuĢ türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Betula litwinowii 0.50 0.70 0.60 25-45 2-3 

Betula medwediewi 0.50 0.70 0.60 30-45 2-3 

Betula nigra 0.50 1.00  0.70 15-30 2-3 

Betula pendula 0.40 0.75 0.40 20-40 2-3 

Betula pumila 0.20 0.30 0.25 15-20 2-3 
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Çizelge 3.6.3. HuĢ türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanı

m yaĢı 

yıl 

En az En çok 

Betula litwinowii 50 100 50-100 30-50 1 

Betula medwediewi 50 100 50-100 30-50 1 

Betula nigra 40 80 50-100 30-50 1 

Betula pendula 50 100 50-100 30-50 1 

Betula pumila 40 70 50-100 30-50 1 

 

Çizelge 3.6.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Betula litwinowii  1-3 ay soğuk-nemli katlama Bahar 

Betula 

medwediewi 

1-3 ay soğuk-nemli katlama Bahar 

Betula nigra 1-3 ay soğuk-nemli katlama Bahar 

Betula pendula 1-3 ay soğuk-nemli katlama Bahar 

Betula pumila 1-3 ay soğuk-nemli katlama Bahar 
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3.7.CARPINUS  L.  GÜRGENLER  

 

Aile: HuĢgiller (Betulaceae)  

 

3.7.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Gürgenler, kıĢın yaprağını döken ağaç, bazıları boylu çalı halindeki 

odunsu bitkilerdir. Nemli ve serin yerlerde yetiĢir. Kütük sürgünü verme 

özelliğine sahiptir. Gölge ağaçlarıdır. Toprak ve nem istekleri fazladır. 

Dayanıklı odunu tornacılıkta kullanılır ve yakacak olarak çok değerlidir. 

Makaslanabilir özelliği nedeni ile çit yapımına uygundur (Resim 3.7.1). 

Özellikle sütün formlu çeĢitleri, park ve bahçelerde yaygın olarak kullanılır. 

Gürgen cinsinin kuzey yarım kürede, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika‟da 

yetiĢen 26 türü bulunur. Türkiye‟de Carpinus betulus ve Carpinus orientalis 

adlı iki türü doğal olarak yetiĢir.  

 

3.7.2.Avrupa Gürgeni (Carpinus betulus L.):  

25 metreye kadar boylanabilen 

geniĢ tepeli bir orman ağacıdır. Toprak 

tipine göre kazık ya da yaygın kök 

sistemi geliĢtirir. Gölgeye dayanma 

özelliği çok fazladır. Sürekli sürgün 

verme özelliğine sahiptir. Donlara fazla 

duyarlı değildir. Bu tür, Avrupa‟nın 

tamamına yakınında, Asya, Kafkaslar 

ve Ġran‟da doğal olarak bulunur. 

Türkiye‟de Trakya, Marmara ve 

Karadeniz bölgelerindeki ormanlarda 

bazen saf olarak daha çok kayın 

(gökçeağaç) ve meĢe ormanlarının 

karıĢımında bulunur. Çok sayıda 

peyzaj amaçlı kültür çeĢidi vardır.  

 

3.7.3.Türk Gürgeni (Carpinus orientalis Mill..):  

Çoğunlukla boylu çalı ya da 5-6 m boylanabilen küçük bir ağaçtır. 

Ġtalya, Kafkasya, Ġran, Kırım ve Türkiye‟de doğal olarak bulunur. 

Türkiye‟de Trakya, Kuzey Anadolu, Tarsus ve Andırın dolaylarında yetiĢir. 

Avrupa gürgeninin aksine kurak yamaçlarda da görülür. 

 

Resim 3.7.1: Gürgen 
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3.7.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur. Çiçeklenme 

yapraklanma ile beraber olur. Erkek çiçekler önceleri açık yeĢil, 

olgunlaĢınca kahverengini alan, 4-6 cm uzunluğunda salkım kurullar 

oluĢturur. DiĢi çiçekler son yılın sürgün ucunda, açık yeĢil renkte, ince 

sarkık kurullar oluĢturur. Meyve yassı, sivri uçlu ve sert kabukludur. Meyve 

örtüsü onun etrafa yayılmasını sağlayan kanat görevini üstlenir. Meyve 

kurulu Avrupa gürgeninde 8-20 adet, Türk gürgeninde 4-10 adet tohum 

içerir. Gürgen türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.7.1 ve 3.7.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

 
Resim 3.7.2: Avrupa gürgeni tohumları 

 

3.7.5.Tohumların toplanması:  

Meyve salkımları (Resim 3.7.2) Eylül, Ekim aylarında ağaçların 

baĢından elle toplanır. Diğer bir yöntemde, meyveli dalların sırıkla 

çırpılması ve örtü üzerine dökülmesidir. Toplanan meyveler çuvallanıp 

fidanlığa taĢınır. Tohum toplama zamanı çizelge 3.7.1‟de verilmiĢtir.  
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3.7.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen salkımlar beton bir zemin üzerine serilir, ara sıra 

karıĢtırılarak kurumaları sağlanır. Çoğu kez tohum kanatlarından 

ayrılmadan ekilir. Ancak kanatlar uzaklaĢtırılmak istenirse elle ovulur ya da 

torbaların içerisinde dövülür. Ovulan tohumlar elenir ve ardından da 

savrularak kanatsız tohum elde edilir (Resim 3.7.3). Çıkartılan tohumlar 

kuru bir yerde ekinceye kadar saklanır. Taze tohumların soğuklama 

gereksinimi (2-4ºC) 90 gündür. %10 nem oranındaki tohumlar, soğuk hava 

depolarında ağzı kapalı kaplar içerisinde (0-2ºC ) uzun süre saklanabilir. 

Çimlenmeler erken baharda gerçekleĢir. Gürgen türlerinin bazı tohum 

özellikleri çizelge 3.7.2‟de verilmiĢtir. 

 

 
Resim 3.7.3: Türk gürgeni tohumları 

 

3.7.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar ya toplamayı takiben doğrudan ya da 1 ay sıcak-nemli x 3 

ay soğuk-nemli (2-4ºC) katlamanın ardından erken bahar aylarında ekilir 

(çizelge 3.7.4). Doğrudan ekim uygulanan tohumların ekimden önce1-2 gün 

suda bekletilmesinde, ekimden sonra yastıkların telisle örtülenmesinde ve 

çimlenmeler gerçekleĢinceye kadar kurak dönemlerde sulanmasında yarar 

vardır. Gürgen tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li veya 7‟li 

çizgi ekimi Ģeklinde, 4-5 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.7.2). Kapatma 

malzemesi olarak % 50 organik malzeme, % 50 dere mili kullanılır. Gürgen 

türleri, %3-5 oranında organik madde içeren, hafif asit ya da nötr nitelikli 

kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  



191 

 

Ġlk üç ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.7.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde 

verilmesinde yarar vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 

10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü gürgen türleri 1 

yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.7.3). Bir yaĢlı gürgen fidanları 

30+ cm boya, 4+ mm çapa, ulaĢır.  

 

3.7.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi %35-50 oranında gölgelenen gölgelikler altında 

yapılır. Gölgeleme eylül ayından sonra kaldırılır. Ekim geç kıĢ ya da erken 

bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır. Bunun için 

tohumlar ya toplamayı takiben doğal koĢullarda ya da yapay koĢullarda 

katlamaya alınır (çizelge 3.7.4). 

Tohum, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok 

gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit 

kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer 

nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 

aralığında olan, %80 turba x % 20 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 

0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Her bir göze 3-5 adet tohum ekilir. 

Fidecikler ikincil yapraklarını çıkarmaya baĢladığında tekleme yapılır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi 

sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında 

ilave gübre konulmaz. Havai kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 

yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm 

ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.7.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Gürgen türlerinde, 12 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 

humus, % 70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 3-5 adet tohum 
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ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı 

torbalarda 1+1 yaĢlı, 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidan yetiĢtirilir.  

 

 
Çizelge 3.7.1: Gürgen türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Carpinus betulus Nisan-Mayıs Eylül-ġubat 10-12  1-2 

Carpinus orientalis Nisan-Mayıs Eylül-Ocak 10-12 1-2 

 

 

Çizelge 3.7.2. Gürgen türlerinin bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenm

e oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Carpinus betulus 32 60 38 40-87 3-5 

Carpinus orientalis 14 20 16 65-83 4-6 

 

 

Çizelge 3.7.3. Gürgen türlerinin bazı fidanlık uygulamaları  
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Carpinus betulus 130 340 50-100 30-50 1 

Carpinus orientalis 200 300 50-100 30-50 1 

 

 

Çizelge 3.7.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Carpinus betulus 1 ay sıcak-nemli x 3 ay soğuk-nemli 

katlama  

Erken bahar 

Carpinus orientalis 1 ay sıcak-nemli x 3 ay soğuk-nemli 

katlama 

Erken bahar 
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3.8.CASTANEA  Mill.  KESTANELER  

 

Aile: Kayıngiller (Fagaceae)  

 

3.8.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Kestaneler, kıĢın yaprağını döken ağaçlardır. Kestanelerin, ilk 

çağlardan bu yana bilinen meyveleri insan besini olarak kullanılmıĢtır. 

Tohumları kemirgen ve kuĢlarla yayılır ve en önemli yayıcısı kestane 

kargasıdır. Tanence zengin odunu çok dayanıklıdır. Bu cinsin kuzey 

yarımkürenin ılıman bölümlerinde yayılan 10 değiĢik türü bulunur. 

Türkiye‟de Castanea sativa adlı tek bir türü doğal olarak yetiĢir (Resim 

3.8.1).  

 

 
Resim 3.8.1: Kestaneler 

 

3.8.2.Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.):  

30 metreye kadar boylanabilen dağınık tepeli, çok değerli bir orman 

ağacıdır. Sürekli sürgün verme özelliğine sahiptir. Kuvvetli kazık kök 

yapar. Genel yayılıĢı incelendiğinde Akdeniz ardı iklim bölgesinin ağacı 

olduğu görülür. “Castanatum‟‟ adında bir iklim kuĢağını belirler. Geç 

donlardan zarar görür. Genelde bulunduğu yetiĢme ortamındaki diğer 

ağaçlardan geç yapraklanır. Kireçten hoĢlanmaz ve gölgeye dayanıklıdır. 

Lezzetli meyveleri çok değerlidir. Tanence zengin koyu renkli odunu; 
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Karadeniz sahil kesiminde ev, gemi ve sepet yapımında kullanılır. Ġnce 

çubuklarından ise fasulye sırığı olarak yararlanılır.  

Bu tür, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Türkiye‟de doğal 

olarak yetiĢir. Türkiye‟de Marmara‟nın doğusu ve Karadeniz bölgelerindeki 

ormanlarda saf ya da diğer türlerle karıĢık olarak bulunur. Akdeniz 

bölgesinde ise kalıntı küçük bükler olarak karĢımıza çıkar. Birkaç adet 

peyzaj amaçlı kültür çeĢidi vardır. 

 

3.8.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler 

(Resim 3.8.2) aynı ağaç 

üzerinde bulunur. Erkek 

çiçekler birçoğu bir arada 

bulunan, dik duran baĢak türü, 

açık yeĢil renkli kurullar 

oluĢturur. Açık yeĢil renkli diĢi 

çiçekler tek tek ya da birkaçı 

bir arada sürgüne yapıĢık 

olarak bulunur. Dikenli top 

görünümündeki kapçıklar 

içerisinden 1-3 adet tohum 

çıkar. Ġri tohumlar küre, yarım 

küre ya da iki yanından 

basıktır. Kestanenin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.8.1 ve 

3.8.2‟de verilmiĢtir.  

 

 

3.8.4.Tohumların toplanması:  

Meyveler, bir sırık yardımı ile ağaçların baĢından bir örtü üzerine ve 

ya doğrudan yere çırpılarak toplanır. Meyve toplarken iĢçiler eldiven 

kullanmalıdır. En uygun toplama zamanı ekim ayıdır. Tohum toplarken 

mümkün olduğunca iri meyveli ağaçlar, hatta kültür çeĢitleri tercih 

edilmelidir. Sonuçta kestane, odunundan daha çok meyvesi için dikilen bir 

ağaç türüdür. Toplanan meyveler çuvallanıp fidanlığa taĢınır. Tohum 

toplama zamanı çizelge 3.8.1‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 3.8.2: Kestane erkek ve diĢi 

çiçekleri 
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3.8.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen kapçıklar bir yere serilir soğuklarla birlikte 

kendiliğinden açılır. Diğer bir yöntem de tohuma zarar vermeyecek Ģekilde 

ayakla çiğnemek, ya da doğrudan eldiven kullanılarak elle açmaktır.  

 

 
Resim 3.8.3. Kestane tohumları 

 

Açılan kapçıklardan tohum ya elekler aracılığı ile ya da elle ayrılır. 

Özellikle doğal ortamdan toplanan tohumlar (Resim 3.8.3) önemli oranda 

kurtlu olabilir. Bu nedenle suda yüzdürülerek bir kısım niteliksiz tohum 

ayrılır. Dibe çöken tohumlar birkaç saat suda bekletilirse bir kısım kurtların 

tohumdan çıkması sağlanabilir. Aslında tohumları gözle tek tek kontrol 

ederek ayıklamak, en iyi yöntemdir. Ekim yapılıncaya kadar tohum rutubet 

oranının % 45‟in altına inmesine izin verilmez. Kestane tohumları ileriki 

yıllar için saklanamaz. Kestanenin bazı tohum özellikleri çizelge 3.8.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

3.8.6.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar ya toplamayı takiben doğrudan ya da bahara kadar nemli 

bir ortamda saklamanın ardından erken bahar aylarında ekilir (çizelge 

3.8.4). Tohumlar ekimden ya da saklamaya almadan önce mantar ilacı ile 

ilaçlanır. Kestane tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 3-5‟li çizgi 

ekimi Ģeklinde, 20-30 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.8.2). Ekimi 

takiben yastıkların üzerinin organik malzeme ile 3-5 cm örtülenmesi, buna 
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ilaveten de su geçiren sentetik bir malzeme örtülmesi kuĢ ve fare 

zararlılarına karĢı bir önlemdir. AĢırı fare sorunu olan fidanlıklarda kestane 

üretiminin düĢünülmemesi gerekir. Fareye karĢı en iyi önlem ise kafes telle 

yastıkların üzerinin örtülmesidir. Kapatma malzemesi olarak % 50 organik 

malzeme, % 50 dere mili kullanılır. Kestane türleri, organik maddece 

zengin, hafif asit nitelikli, kireç miktarı düĢük kumlu balçık topraklarda iyi 

yetiĢir.  

Ġlk iki ot alımı otlar çok 

küçükken, sonrakiler ise (3-5) 

otlar ele gelecek kadar 

büyüdükleri dönemde yapılır. 

Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar 

ve erken güz döneminde 1-3 

günde bir, yaz döneminde 1-2 

günde bir, geç güz döneminde 

2-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde 

verilir. Birim alanda bulunan 

fidan sayısı çizelge 3.8.3‟de 

verilen en yüksek değerlerin 

üzerinde bulunması halinde 

mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi 

sonuçlarına göre uygulanır. 

Analiz sonuçlarına göre 

verilecek azotlu gübrelerin 3-4 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15-20 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü kestane türleri 1 yaĢında 

dikime uygun hale gelir (çizelge 3.8.3). Bir yaĢlı kestane fidanları 60+ cm 

boya, 6+ mm çapa, ulaĢır (Resim 3.8.4).  

 

3.8.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi %35-50 oranında gölgelenen gölgelikler altında 

yapılır. Gölgeleme Eylül ayından sonra kaldırılır. Ekim, geç kıĢ ya da erken 

bahar döneminde, nemli olarak saklanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır. 

Bunun için tohumlar ya toplamayı takiben doğal koĢullarda ya da yapay 

koĢullarda saklamaya alınır (çizelge 3.8.4). Tohum, 24‟lü çok gözlü kaplara 

Resim 3.8.4: Kestane fidanları 
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2-3 mm derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya 

da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.0 

aralığında olan, %75-80 turba x %20-25 (3-5 mm) ponza karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Her bir göze 1 adet kök ucu 

gözükmüĢ tohum ekilir. Tamamlama ekimi 2-4ºC sıcaklıkta nemli saklanan 

tohumlarla yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi 

aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar 

döneminde sulama daha mutedil yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu 

gibi sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında 

ilave gübre konulmaz. Havai kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 

yaĢlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 

14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm 

ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.8.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kestanede, 13 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 

humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Tohum ekimi kaplı üretimle 

aynıdır. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar) ve ot alımı uygulamaları 

çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak 

kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı 

torbalarda 1+1 yaĢlı, 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidan yetiĢtirilir. 

 

Çizelge 3.8.1: Kestanenin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı 

tekrarı 

Castanea sativa Mayıs-Haziran Sonbahar 5-15 2-1 

 

 

Çizelge 3.8.2. Kestanenin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Castanea sativa (kültür) 4000 12 000 6 000 70-90 20-30 

Castanea sativa (aĢılı) 5000 20 000 7 000 70-90 20-30 

Castanea sativa (doğal) 2000 10 000 4 000 50-90 20-30 
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Çizelge 3.8.3. Kestanenin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Castanea sativa  230 350 50-100 30-50 1 

 

 

Çizelge 3.8.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler SaklanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Castanea sativa  Hemen ekim ya da doğal-yapay (2-

4ºC) koĢullarda kumla birlikte soğuk-

nemli ortamda saklama 

Erken bahar 
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3.9.CELTIS  L. ÇĠTLEMBĠKLER ( DAĞANLAR ) 

 

Aile: Karaağaçgiller (Ulmaceae)  

 

3.9.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Çitlembik (dağan, dağdağan, denden, çıtlık), çoğunluğu kıĢın 

yaprağını döken ağaç (Resim 3.9.1), bazıları da boylu çalı halindedir. 

Çitlembiklerin, tropik ve kuzey yarım kürenin ılıman 

bölgelerinde yayılan 70 kadar türü, Türkiye‟de ise C. 

australis, C. tournefortii, C. caucasica ve C. glabrata 

olmak üzere 4 türü doğal olarak bulunur. Çitlembik ve 

Kafkas çitlembiği endüstriyel ağaçlandırmalara konu 

edilebilecek önemli türlerdir. Türk çitlembiği ve tüylü 

çitlembik ise daha çok 5-10 m boya ulaĢabilen küçük 

ağaçlar olup kuraklığa çok dayanıklıdırlar. Bu nedenle 

yarı kurak bölge ağaçlandırmalarında kullanılmaları 

gerekir. Çitlembiklerin odunu, karaağaçların 

odununa çok benzer ve değerli bir endüstriyel 

üründür.  

 

3.9.2.Çitlembik (Dağan) Celtis australis L.:  

25 metreye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli bir orman ağacıdır. 

Portakal sarısı renkli meyveleri yenilir. Çok dayanıklı odunu kasnak imalı 

gibi çeĢitli amaçlarla kullanılır. Yakacak olarak değerlidir. Bir Akdeniz 

ekosistemi bitkisidir. Kazık kök sistemi geliĢtirir. Bu tür, Güney Avrupa, 

Kuzey Afrika ve Türkiye‟de doğal olarak bulunur. Türkiye‟de Kuzey, Batı, 

Güney Anadolu ve Hatay dolaylarında, 50-1000 metreler arasında yetiĢir. 

Genelde yetiĢme alanındaki diğer türlerin karıĢımına girer. Dayanıklı bir 

peyzaj bitkisidir.  

 

3.9.3.Kafkas Çitlembiği (Kafkas Dağanı) Celtis caucasica Willd.:  

25 metreye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli bir orman ağacıdır. 

Bu türün sınırlı bir yaĢam alanı vardır. Yalnızca Kafkasya, Ġran‟ın kuzeyi ve 

Anadolu‟da bulunur. YaĢam alanında 400-1900 metreler arasında yetiĢir. 

Genelde yetiĢme alanındaki diğer türlerin karıĢımına girer. Dayanıklı bir 

peyzaj bitkisidir. 

 

Resim 3.9.1: Çitlembik 
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3.9.4.Tüylü Çitlembik (Tüylü Dağan) Celtis glabrata Steven.: 

5-6 m boylanabilen, yuvarlak tepeli, küçük bir orman ağacıdır. Kazık 

kök sistemi geliĢtirir ve dönemsel kuraklığa çok dayanıklıdır. Anadolu‟da 

600-1800 metreler arasında geniĢ bir coğrafi alanda bulunur. Genelde 

yetiĢme alanında küçük bükler oluĢtursada daha çok diğer türlerin 

karıĢımına girer. Dayanıklı bir park, bahçe ve yol ağacıdır.  

 

3.9.5.Türk Çitlembiği (Türk Dağanı) Celtis tournefortii Lam.:  

6-7 m boylanabilen, yuvarlak tepeli, küçük bir orman ağacıdır. Kazık 

kök sistemi geliĢtirir ve dönemsel kuraklığa çok dayanıklıdır. Anadolu‟da 

300-1600 metreler arasında 

geniĢ bir coğrafi alanda 

bulunur. Güneydoğu 

Anadolu‟da yapılacak her 

türlü ağaçlandırma 

çalıĢmalarında 

kullanılmasında yarar vardır. 

Genelde yetiĢme alanında 

küçük bükler oluĢtursada 

daha çok diğer türlerin 

karıĢımına girer. Dayanıklı 

bir park, bahçe ve yol ağacıdır.  

 

3.9.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Uzun saplı çiçekler, erdiĢidir. Önceleri yeĢil renkli meyveler 

olgunlaĢınca çitlembik portakal sarısı (Resim 3.9.2); Kafkas çitlembiği 

kırmızımsı kahverengi; tüylü çitlembikde ve Türk çitlembiğinde sarımsı, 

portakal rengini alır. Uzun süre ağaç üzerinde kalan meyveler gittikçe koyu 

kahverengi ve nihayetinde siyaha yakın bir renk alır. Meyve büyüklüğü 

Kafkas çitlembiğinde 8-10mm, diğerlerinde ise 10-12 mm boyundadır. 

Meyve içinde 3-5 mm çapında, sert kabuklu tek bir tohum bulunur. 

Çitlembik türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.9.1 ve 3.9.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.9.7.Tohumların toplanması:  

Meyveler, kasım-aralık aylarında ağaçların baĢından elle, sopa ile 

çırparak ya da sıyırarak toplanır. Toplanan meyveler çuvallanıp fidanlığa 

taĢınır. Tohum toplama zamanı çizelge 3.9.1‟de verilmiĢtir.  

Resim 3.9.2: Çitlembik meyvaları 
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3.9.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Meyveler, birkaç gün 

ıslatılır, ayakla ezilir ve 

kalburda yıkanarak tohum 

elde edilir (Resim 3.9.3). 

Tohumların soğuklama 

gereksinimi populasyon 

farklılıklarına bağlı olarak 30-

90 gün arasındadır. 

Tohumlar, standart soğuk 

hava depolarında (1-4°C), 

ağzı kapalı kaplar içerisinde 3-

5 yıl süreyle saklanabilir. 

Çitlembik türlerinin bazı 

tohum özellikleri çizelge 3.9.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.9.9.Fidanlık tekniği:  

Ekimden ya da katlamaya almadan önce tohumların suda 5 gün süre 

ile bekletilmesinde yarar vardır. Tohumlar; geç güz- erken kıĢa kadar olan 

dönemde doğrudan ya da bahara kadar soğuk-nemli bir ortamda, doğal veya 

yapay koĢullarda katlamanın ardından erken bahar döneminde ekilir (çizelge 

3.9.4). Çitlembik tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li veya 7‟li 

çizgi ekimi Ģeklinde, 10-20 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.9.2). Ekimi 

takiben yastıkların üzerinin organik malzeme ile 3-5 cm örtülenmesi, buna 

ilaveten de su geçiren sentetik bir malzeme örtülmesi kuĢ ve fare 

zararlılarına karĢı bir önlemdir. Kapatma malzemesi olarak %50 organik 

malzeme, %50 dere mili kullanılır. Çitlembik türleri, %3-5 oranında organik 

madde içeren hafif asit ile hafif bazik arası balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk baĢlarda fidan geliĢimi yavaĢ olduğundan, ilk 3 ot alımı otlar çok 

küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde 

yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava koĢullarına bağlı olarak, geç bahar ve 

erken güz döneminde 1-3 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz 

döneminde 2-6 günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.9.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına 

göre verilecek azotlu gübrelerin 3-4 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Resim 3.9.3: Çitlembik tohumları 
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Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15-20 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü Çitlembik türleri 1 yaĢında 

dikime uygun hale gelir (çizelge 3.9.3). Bir yaĢlı çitlembik ve Kafkas 

çitlembiği fidanları; 60+ cm boya, 7+ mm çapa, Türk çitlembiği ve tüylü 

çitlembik fidanları ise; 30+ cm boya, 4+ mm çapa ulaĢır. 

 

3.9.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi temmuz, ağustos aylarında %35-50 oranında 

gölgelenen gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme eylül ayından sonra 

kaldırılır. Ekim, geç kıĢ ya da bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar 

kullanılarak yapılır (çizelge 3.9.4). Tohum, fidan kullanım amacına bağlı 

olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte, bastırılarak 

ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit kullanılır. Tohumlar çimlenmeye 

baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap 

harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 aralığında olan, %70-75 turba x %25-30 (3-

5mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp karıĢıma; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-

0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. 

Her bir göze 2-3 adet tohum ekilir. Tekleme ikincil yaprakların çıkması ile 

birlikte yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi 

aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar 

döneminde sulama daha mutedil, 1-3 günde bir yapılır. Gübreleme, diğer 

türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde 

harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai kök budaması 

uygulamakta yarar vardır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale 

gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda 

üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı 

fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.9.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
Çitlembik tüplü fidan üretiminde 12 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. 

Tüp harcı %25-30 humus, %70-75 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Tohum 

ekimi, tekleme kaplı fidanla aynıdır. Gübreleme, sulama ve ot alımı 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 30 cm ebatlı 

torbalarda 1+1 ve 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidan yetiĢtirilir.  

 

 



204 

 

Çizelge 3.9.1: Çitlembik türlerinin bazı eĢey özellikleri 

 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Celtis australis Nisan-Mayıs Kasım-Aralık 10-15 1-2 

Celtis tournefortii Nisan-Mayıs Kasım-Aralık 10-12 1-2 

Celtis glabra Nisan-Mayıs Kasım-Aralık 10-12 1-2 

Celtis caucasica Nisan-Mayıs Kasım-Aralık 10-15 1-2 

 

 

Çizelge 3.9.2. Çitlembik türlerinin bazı tohum özellikleri 

 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Celtis australis 150 270 196 80-90 10-20 

Celtis tournefortii 140 200 179 80-90 10-20 

Celtis glabra 150 220 189 80-90 10-20 

Celtis caucasica 80 150 117 80-90 10-20 

 

 

Çizelge 3.9.3. Çitlembik türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Celtis australis 250 350 50-100 30-50 1-2 

Celtis tournefortii 250 350 50-100 30-50 1-2 

Celtis glabra 250 350 50-100 30-50 1-2 

Celtis caucasica 250 350 50-100 30-50 1-2 

 

 

Çizelge 3.9.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Celtis spp. 2-3 ay soğuk nemli katlama. Taze 

tohumlarda 30 günlü sürede yeterli 

olabilir. 

Bahar 

 



205 

 

 

3.9.10.KAYNAKÇA 

 

1. Davis, P, H., 1965., Flora Of Turkey,Edinburg, at the University Press. 

2. Gültekin, H., 2010, Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Ağaç ve Çalıların EĢey 

Özellikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 

Müdürlüğü, Fidanlık ve Tohum ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayını, ISBN 978-605-393-

052-5, 312 s. 

3. Gültekin, H, C., 2008, Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalıların Bazı EĢey Özellikleri Orman 

ve Av Dergisi, Sayı:4, s 42-47.  

4. Gültekin, H, C., 2008, Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Tohum Özellikleri, Orman 

Mühendisliği Dergisi, Yıl:45, Sayı:10-11-12, s 30-31  

5. Gültekin, H, C., 2007: Yabanıl Meyveli Ağaç Türlerimiz ve Fidan Üretim Teknikleri, 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, 

Fidanlık ve Tohum ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayını, ISBN 978-605-393-000-6, 51 s. 

Ankara. 

6. Kayacık, H., 1981, Orman ve Park Ağaçları Özel Sistematiği, ĠÜ Orman Fakültesi 

Yayın No: 287, Cilt: II, 224 s, Ġstanbul 

7. Türker, A, H., Gülbaba, A, G., Öztürk, N., TaĢdelen, A., Gültekin, H, C., 2009, Doğu 

Akdeniz Bölgesindeki Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Bazı Yapraklı Türlerin 

Tohumla Üretilmesi, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Proje No: 20. 
1203/2003-2006 

8. Yücedağ, C., Gültekin, U, G., 2008: Adi Çitlenbik (Celtis australis L.) ve Doğu 

Çitlenbiği (Celtis tournefortii Lam.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine AraĢtırmalar. 

Suleyman Demirel Unıversity, Journal of Natural and Applied Sciences, 12-3 

(2008),182-185 



206 

 

3.10.CERASUS  Duhamel.  KĠRAZLAR  

 

Aile: Gülgiller (Rosaceae)  

 

3.10.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Kirazlar, kıĢın yaprağını döken veya her dem yeĢil ağaç, küçük ağaç 

bazen de çalı halinde odunsu bitkilerdir. Çok sayıda türü Kuzey Yarım 

Kürenin ılıman bölgelerinde yetiĢir. Türkiye‟de, Cerasus Mahalep (L.) 

Miller. Gard. Dict. et. ve Cerasus avium (L.) Moench. Meth. adlı iki türü 

ormancılık açısından önemlidir.  

 

3.10.2.Mahlep (Ġdris) Cerasus mahalep (L.) Miller. Gard. Dict. et.:  

Mahlep (Ġdris) kıĢın yaprağını 

döken, 15 metreye kadar boylanabilen 

ağaç bazen de boylu çalı görünümünde 

odunsu bitkidir (Resim 3.10.1). Avrupa 

ve Batı Asya‟da doğal olarak yetiĢir. 

Türkiye‟de Akdeniz sahil kesimi hariç 

hemen her tarafta görülür. 300-1850 

metreler arasında yayılan C. mahalep 

var. mahalep ve 1900-2100 metreler 

arasında yayılan C. mahalep var alpina 

adlı iki varyetesi vardır. Sosyal 

ormancılık açısından önemli olan bu 

türün meyveleri doğrudan insan besini 

olarak kullanılabildiği gibi kültür 

kirazına da iyi bir aĢı altlığıdır.  

 

3.10.3.KuĢ kirazı (Cerasus 

avium (L.) Moench. Meth.):  

KıĢın yaprağını döken 35 metreye kadar boylanabilen bir ağaçtır. 

Kuzey Yarım Kürenin ılıman bölgelerinde geniĢ bir alanda doğal olarak 

bulunur. Yaygın olarak bulunur. Türkiye‟de, Karadeniz sahillerinde, Kuzey 

Batı Anadolu‟da 50-1800 metreler arasında, yarı nemli alanlarda yetiĢen, 

görkemli bir orman ve peyzaj bitkisidir. Bunun dıĢında Akdeniz ve Eğe 

bölgesinin dağlık kesimlerinde rastlanır. KıĢın gövde rengi ile, baharda 

çiçekleri ile, yazın meyveleri ile sonbaharda ise sararan ve kızaran 

yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluĢturur. Odunu oldukça değerlidir. 

Resim 3.10.1: Mahlep 
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Kültür kirazı ve süs kirazları 

içinde iyi bir aĢı altlığıdır. Bu 

türle uygun alanlarda 

endüstriyel ağaçlandırmalar 

yapmakta yarar vardır.  

 

3.10.4.Bazı eĢey 

özellikleri:  

Çoğunlukla beyaz, 

bazen de pembe ya da kırmızı 

çiçekler (Resim 3.10.3 ve 

3.10.4) erdiĢidir. Çekirdekli 

sulu meyvelere sahiptirler (Resim 3.10.2). Kiraz türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.10.1 ve 3.10.2‟de verilmiĢtir.  
 

3.10.5.Tohumların toplanması:  

Meyveler, ağaçların baĢlarından elle salkımlar koparılarak ya da 

sıyrılarak toplanır. Toplanan meyveler kasalanıp fidanlığa taĢınır. Tohum 

toplama zamanı çizelge 3.10.1‟de verilmiĢtir.  

 

3.10.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen meyvelerden çer-çöp ayıklandıktan sonra 1-2 gün 

suda ıslatılır. YumuĢayan meyveler ezilir ve kalburda yıkanarak tohum elde 

edilir. Çıkartılan tohumlar (Resim 3.10.5, 3.10.6 ve 3.10.7) kuru bir yerde 

ekinceye kadar saklanır. Tohumlar, standart soğuk hava depolarında (1-

4ºC), ağzı kapalı kaplar içerisinde 3-5 yıl süreyle saklanabilir. Kiraz 

türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.10.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.10.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar sonbahar döneminden erken kıĢa kadar olan sürede 

ekilebilir. Ekimden önce tohumlar %5‟lik küllü suda ya da sitrik asitte 1-3 

gün bekletilir. Ekimlerin gecikmesi durumunda ilave ön iĢlem uygulamakta 

yarar vardır (çizelge 3.10.4). Kiraz tohumları 20-25 cm yükseklikteki 

yastıklara, 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde ekilir (çizelge 3.10.2). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Kiraz 

türleri, %3-5 oranında organik madde içeren, hafif asit ya da hafif bazik 

arası nitelikli kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Resim 3.10.2: KuĢ kirazı meyvaları 
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Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.10.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Bütün türlerde olduğu gibi gerek görülürse ekimden önce fosfor 

ağırlıklı bir gübre ile taban gübrelemesi yapılır. Çimlenmeyi takip eden ilk 

gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile 

baĢlanır. Çıplak köklü kiraz türleri 1 yaĢında dikime uygun hale gelir 

(çizelge 3.10.3). Bir yaĢlı kiraz fidanları 50+ cm boya, 6+ mm çapa, ulaĢır 

(Resim 3.10.8). 

 

3.10.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi açık alanda gerçekleĢtirilir. Ekim, geç kıĢ ya da 

erken bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır (çizelge 

3.10.4). Tohum, 24‟lü çok gözlü kaplara 2-3 mmderinlikte ekilir. Kapatma 

malzemesi olarak perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye 

baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap 

harcı olarak: pH değeri 5.5-6.5 aralığında olan, %80 turba x %25 (3-5 mm) 

ponza karıĢımından oluĢan 1metreküp malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-

0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek kullanılır. Her 

bir göze 2 adet katlanmıĢ tohum ekilir. Ġkincil yaprakların çıkmasının 

ardından tekleme uygulanır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama 

sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Geç güz 

döneminde daha mutedil bir sulama yapılır. Gübreleme, hızlı çözünen 

gübreler kullanılarak sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde 

gübre uygulamacının deneyimi ve tercihine göre günlük ya da 2-3 günde bir 

yağmurlama suyuna katılarak yapılır. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave 

gübre konulmaz. Havai kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 

14 x 20 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+0, 1+1 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir. 

 

3.10.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kiraz türlerinde, 13-15 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı 

%30 humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 2-3 adet 
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tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı 

torbalarda 1+0 yaĢlı, 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 2+0 yaĢlı fidan yetiĢtirilir.  

 
Çizelge 3.10.1: Kiraz türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Cerasus mahalep Nisan-Mayıs Temmuz-Ağustos 3-5 1-2  

Cerasus avium Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz 7-10 1-2 

 
Çizelge 3.10.2. Kiraz türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği 

(mm) 
En az En çok Ortalama 

Cerasus mahalep 80 110 95 85-90 10-20 

Cerasus avium 180 250 200 80-95 10-20 

 
Çizelge 3.10.3. Kiraz türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Cerasus mahalep 300 370 50-100 30-50 1 

Cerasus avium 270 370 50-100 30-50 1 

 

Çizelge 3.10.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Cerasus mahalep 2-3 ay 1-4ºC sıcaklılıkta soğuk nemli 

katlama 

Geç bahar dönemi 

Cerasus avium 3 ay 1-4ºC sıcaklılıkta soğuk nemli 

katlama 

Geç bahar dönemi 
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Resim 3.10.3: Mahlep çiçeği       Resim 3.10.4: KuĢ kirazı çiçeği 

 

     
3.10.6: Mahlep tohumları (sarı 

meyveli) 

 

Resim 3.10.5: Mahlep tohumları 

(siyah meyveli) 



211 

 

      
Resim 3.10.7: KuĢ kirazı tohumları  Resim 3.10.8: KuĢ kirazı fidanları 
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3.11.ELAEAGNUS  L.  ĠĞDELER  

 

Aile: Ġğdeğiller (Elaeagnaceae)  

 

3.11.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Ġğdeler, kıĢın yaprağını döken veya her dem yeĢil çalı, bazen de ağaç 

halinde odunsu bitkilerdir. Ġğdelerin köklerinde kızılağaçlara benzer Ģekilde 

serbest azotu bağlayan mikorizalar vardır. Ġğde cinsinin; Güney Avrupa, 

Asya ve Kuzey Amerika‟da yetiĢen 10 kadar türü bulunur. Türkiye‟de, 

Elaeagnus angustifolia adlı tek bir türü ile E. Angustifolia var. orientalis 

adlı bir varyetesi doğal olarak yetiĢir.  

 

3.11.2.KuĢ Ġğdesi (Elaeagnus angustifolia L.):  

10-12 metreye kadar 

boylanabilen dağınık dallı bir 

orman ağacıdır (Resim 3.11.1). 

Türkiye‟nin daha çok karasal 

iklim koĢullarının hakim olduğu 

bölümlerinde daha yaygın olmak 

üzere hemen hemen her tarafında 

yetiĢir. Bunun dıĢında Rusya‟da, 

Balkanlarda ve Ġran‟da da 

yaygındır. Olumsuz toprak ve 

iklim koĢullarına karĢı oldukça 

dayanıklıdır. Dallar ve sürgünler 

dikenlidir. Tarla kenarlarında 

hayvanların giriĢini engellemek amacıyla çit tesislerinde yaygın olarak 

kullanılır. Meyveleri yabanıl yaĢam ve evcil hayvanlar için bir besin 

kaynağıdır. Erozyon kontrolü çalıĢmalarında, kumul tespit çalıĢmalarında, 

yol ağaçlandırmalarında kullanılabilecek önemli bir türdür. KuĢ iğdesi, 

iğdenin kültür çeĢitlerinin üretiminde aĢı altlığı olarak ta kullanılır. 

 

3.11.3.Sultan Ġğdesi (Elaeagnus angustifolia var. orientalis (L.) 

Ktze.):  

Bazı botanikçiler tarafından ayrı bir tür olarak ta kabul edilir. 15 

metreye kadar boylanabilen dağınık dallı ağaçtır (Resim 3.11.2). Olumsuz 

toprak ve iklim koĢullarına karĢı oldukça dayanıklıdır. Dallar ve genç 

sürgünler dikenlidir. Bu takson; Türkiye‟de, Doğu Avrupa‟da, Ġran‟da, Orta 

Resim 3.11.1: KuĢ iğdesi 
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Asya‟da ve Rusya‟da 

meyveleri için yetiĢtirilir. 

Özellikle besin bakımından 

fakir topraklarda baĢarıyla 

kullanılır. Erozyon kontrolü 

çalıĢmalarında, kumul tespit 

çalıĢmalarında, yol 

ağaçlandırmalarında, park 

ve bahçelerde 

kullanılabilecek önemli bir 

türdür.  

 

3.11.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Çan biçimindeki erdiĢi çiçeklerin 1-3 adedi bir arada sürgünlerin 

aĢağı kısımlarında bulunur. Mayıs-Haziran aylarında açan çiçekler, keskin 

ve hoĢ bir koku yayar. Meyveler olgunlaĢmadan önce zeytine benzer. 

OlgunlaĢan meyveler koyu-kızıl renklidir. Her bir meyvede tek bir çekirdek 

vardır. Ġğde türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.11.1 ve 3.11.2‟de 

verilmiĢtir.  
 

      
 

Resim 3.11.3 KuĢ iğdesi tohumları         Resim 3.11.4 Sultan iğdesi tohumları 

 

3.11.5.Tohumların toplanması: Meyveler, geç güz döneminde 

ağaçlardan bir branda üzerine çırpılarak toplanır. Toplanan meyveler 

Resim 3.11.2: Sultan iğdesi 
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kasalanıp fidanlığa taĢınır. Tohum toplama zamanı çizelge 3.11.1‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.11.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen meyvelerden çer-çöp ayıklandıktan sonra 3-5 gün 

suda ıslatılır. YumuĢayan meyveler ezilir ve kalburda yıkanarak tohum elde 

edilir. Çıkartılan tohumlar (Resim 3.11.3 ve 3.11.4) kuru bir yerde ekinceye 

kadar saklanır. Tohumlar, standart soğuk hava depolarında (1-4ºC), ağzı 

kapalı kaplar içerisinde 3 yıl süreyle saklanabilir Ġğde türlerinin bazı tohum 

özellikleri çizelge 3.11.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.11.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar geç kıĢ döneminden erken bahara kadar olan sürede 

ekilebilir. Ekimlerin gecikmesi durumunda ön iĢlem uygulamakta yarar 

vardır (çizelge 3.11.4). Ġğde tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 

5‟li çizgi ekimi Ģeklinde ekilir (çizelge 3.11.2). Kapatma malzemesi olarak 

%50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ġğde türleri, %2-5 oranında 

organik madde içeren, hafif asit ya da hafif bazik arası nitelikli kumlu 

balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk iki ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.11.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. Ġğdelerin azotlu gübreye olan ihtiyacı çok azdır. 

Bu nedenle gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Bütün 

türlerde olduğu gibi gerek görülürse ekimden önce fosfor ağırlıklı bir gübre 

ile taban gübrelemesi yapılır. Çimlenmeyi takiben ilk gübreleme 

uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. 

Çıplak köklü iğde türleri 1 yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.11.3). 

Bir yaĢlı iğde fidanları 50+ cm boya, 6+ mm çapa, ulaĢır.  

 

3.11.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi açık alanda gerçekleĢtirilir. Ekim, geç kıĢ ya da 

erken bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır (çizelge 

3.11.4). Tohum, 24‟lü çok gözlü kaplara 2-3 mmderinlikte ekilir. Kapatma 

malzemesi olarak perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye 
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baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap 

harcı olarak: pH değeri 6.0-7.0 aralığında olan, %80 turba x %25 (3-5 mm) 

ponza karıĢımından oluĢan 1metreküp malzemeye; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-

0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek kullanılır. 

Her bir göze 1 adet patlamıĢ (çimlenmeye baĢlanmıĢ) tohum ekilir. 

Çimlenmeler tamamlanınca boĢ olan gözlere tamamlama ekimi yapılır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Geç güz döneminde daha mutedil bir 

sulama yapılır. Gübreleme, hızlı çözünen gübreler kullanılarak sulama 

suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde gübre uygulamacının deneyimi 

ve tercihine göre günlük ya da 2-3 günde bir yağmurlama suyuna katılarak 

yapılır. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai kök 

budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale 

gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı 

saksılarda üretilmiĢ 1+0, 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.11.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Ġğde türlerinde, 13-15 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 

humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 2-3 adet tohum 

ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm 

ebatlı torbalarda 1+0 yaĢlı, 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 2+0 yaĢlı fidan 

yetiĢtirilir.  

 
Çizelge 3.11.1: Ġğde türlerinin bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Elaeagnus 

angustifolia 

Mayıs-Haziran Eylül-Kasım 3-5 1  

Elaeagnus orientalis 15 Mayıs-Haziran Eylül-Kasım 3-5 1 

 

Çizelge 3.11.2. Ġğde türlerinin bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Elaeagnus angustifolia 80 99 84 80-99 10-15 

Elaeagnus orientalis 130 330 200 60-85 10-20 



216 

 

 

Çizelge 3.11.3. Ġğde türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Elaeagnus angustifolia 300 500 50-100 30-50 1 

Elaeagnus orientalis 200 400 50-100 30-50 1 

 

Çizelge 4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Elaeagnus 

angustifolia 

8-10 ºC sıcaklıkta 10-20 gün nemli 

katlama 

Geç bahar dönemi 

Elaeagnus orientalis 8-10 ºC sıcaklıkta 20-30 gün nemli 

katlama 

Geç bahar dönemi 
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3.12.FAGUS  L.  KAYINLAR  

 

Aile: Kayıngiller (Fagaceae)  

 

3.12.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Kayınlar (gökçeağaçlar), kıĢın yaprağını döken orman ağaçlarıdır 

Resim 3.12.1). Odunu değiĢik amaçlarla kullanılır. Yağlı tohumları insan 

besini olarak kullanılabilir. Kayın cinsinin kuzey yarım kürenin tropik 

bölgeler dıĢında kalan ılıman bölümlerinde yayılmıĢ 8 değiĢik türü vardır. 

Kayınlar, değerli park ve bahçe ağaçlarıdır. Birçok kültür çeĢidi bulunur. 

Türkiye‟de Fagus orientalis ve Fagus sylvatica adlı iki türü doğal olarak 

yetiĢir. 

 

 
Resim: 3.12.1: Kayınlar 

 

3.12.2.Anadolu Kayını (Fagus orientalis Lipsky):  

Anadolu kayını (gökçeağaç), 50 metreye kadar boylanabilen, 1 

metrenin üzerinde çapa ulaĢabilen, genç yaĢlarda konik, ileri yaĢlarda 

yuvarlak tepeli, birinci sınıf bir orman ağacıdır. Odunu mobilya ve parke 

yapımı gibi birçok alanda kullanılır. Yakacak olarak çok değerlidir. Nemli 

ve serin yerlerde iyi geliĢir. Durgun sudan hoĢlanmaz. ġiddetli kıĢlardan 

kaçar. Yürek kök sistemi geliĢtirir. Kalkerli topraklardan hoĢlanır. Toprak 

ıslah etme özelliği üst düzeydedir. Bu tür, Türkiye, Ġran ve Kafkasya‟da 
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doğal olarak yetiĢir. Türkiye‟de esas yayılıĢı Karadeniz sahillerinin orta ve 

yüksek kısımlarında, Kaz dağlarında, Uludağ‟da, Amanos dağlarında, 

Aladağ‟da ve Andırın dolaylarında doğal olarak bulunur. Buralarda saf 

ormanlar kurduğu gibi, yayılıĢ alanında bulunan tüm ağaç türleri ile karıĢık 

bükler meydana getirir. Önemli bir peyzaj bitkisidir. 

 

3.12.3.Avrupa Kayını (Fagus sylvatica L.).  

Avrupa kayını (Avrupa 

gökçeağacı), 40 metreye kadar 

boylanabilen, genç yaĢlarda 

konik, ileri yaĢlarda yuvarlak 

tepeli, birinci sınıf bir orman 

ağacıdır. Odunu, diğer türe 

benzer amaçlarla kullanılır. 

Nemli ve serin yerlerde iyi 

geliĢir. Kuraklıktan hoĢlanmaz 

ve yaz yağıĢları ister. YayılıĢ 

sınırları kara ikliminin sınırını 

çizer. Diğer özellikleri Anadolu 

kayını ile aynıdır. Bu tür, Batı, 

Orta ve Güney Avrupa‟da doğal 

olarak yetiĢir. Saf ormanlar 

kurduğu gibi, yayılıĢ alanında 

bulunan diğer türlerle karıĢık 

bükler meydana getirir. 

Türkiye‟de Kırklareli, Bayramiç 

ve Çanakkale dolaylarında 

yetiĢir. Parkçılık açısından çok değerlidir ve çok sayıda kültür çeĢidi 

bulunur (Resim 3.12.2). 

 

3.12.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde yer alır. Bunlar, uzun bir 

sap ucunda toplanmıĢ, aĢağı sarkan baĢçık halinde kurullar oluĢturur. 

Çiçeklenme yapraklanma ile birlikte olur. Birkaçı bir arada küreye yakın 

meyveler, Anadolu kayınında 1.5-2.0 cm (Resim 3.12 3), Avrupa kayınında 

1.0-1.5 cm boyundadır. Önceleri yeĢil, olgunlaĢınca kahverengidir. 

Meyvenin içinden Anadolu kayınında 2 (Resim 3.12.4), Avrupa kayınında 

2-3 adet kanatsız tohum çıkar. Tohumlar (fıstıklar), kestane ve meĢelerde 

Resim 3.12.2: Avrupa kayını  
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olduğu gibi niĢastalı değil yağlıdır. Gökçeağaç türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.12.1 ve 3.12.2‟de verilmiĢtir.  

 

      
Resim 3.12.4: Anadolu kayını tohumları 

 

 

 

3.12.5.Tohumların toplanması:  
Kayın fıstıkları ekim sonu, kasım baĢında sopa ile bir branda üzerine 

çırpılır. Toplanan fıstıklar çuvallanıp fidanlığa en kısa zamanda taĢınır. 

Tohum toplama zamanı çizelge 3.12.1‟de verilmiĢtir.  

 

3.12.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen fıstıklar bir yere serilerek kapçıkların açılması 

sağlanır. Ardından eleklerde elenerek tohum elde edilir. Elde edilen 

tohumlar mantar ilacı ile ilaçlanarak kumla karıĢtırılır, ardından serin bir 

yerde nemli kum içerisinde bahara kadar korunur. Kayın türlerinin bazı 

tohum özellikleri çizelge 3.12.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.12.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar çıkarmayı takip eden süreçte ve kıĢ aylarında doğrudan 

ekilebilir. Ancak kuĢ ve fare zararlarını en aza indirmenin yolu erken 

baharda ekim uygulamasıdır. Bu takdirde tohumlar, kumla karıĢtırılarak 

nemli-soğuk bir ortamda doğal (kuz bir yerde) veya yapay koĢullarda 

saklanır (çizelge 3.12.4). Çimlenme erken baharda gerçekleĢir. Kayın 

tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde, 10-

15 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.12.2). Ekimi takiben yastıkların 

üzerinin organik malzeme ile 2-3 cm örtülenmesi, buna ilaveten de su 

Resim 3.12.3: Anadolu 

kayını meyveleri 
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geçiren sentetik bir malzeme örtülmesi kuĢ ve fare zararlılarına karĢı bir 

önlemdir. Ekim yastıklarına yaz sonuna kadar %50 gölgeleme uygulanır. 

Kapatma malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. 

Gökçeağaç türleri, organik maddece zengin hafif asit nitelikli balçık 

topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk baĢlarda fidan geliĢimi yavaĢ olduğundan, ilk 3 ot alımı otlar çok 

küçükken, sonrakiler ise (4-6) otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde 

yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava koĢullarına bağlı olarak, geç bahar ve 

erken güz döneminde 1-3 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz 

döneminde 2-5 günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.12.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına 

göre verilecek azotlu gübrelerin 3-4 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15-20 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü kayın türleri 1 ya da 2 yaĢında 

dikime uygun hale gelir (çizelge 3.12.3). Ġyi toprağa sahip fidanlıklarda bir 

yaĢlı kayın fidanları, 25+ cm boya, 4+ mm çapa; 2 yaĢında kayın fidanları 

50+ cm boya, 7+ mm çapa ulaĢır.  

 

3.12.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi, %50 oranında gölgelenen gölgelikler altında 

yapılır. Gölgeleme ekim baĢında kaldırılır. Uygun ekim zamanı geç kıĢ ya 

da erken bahar dönemidir. Ekim uygulamasında, katlanmıĢ tohumlar 

kullanılır (çizelge 3.12.4). Tohum, 45‟li çok gözlü kaplara 1-2 mm 

derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya da turba 

kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer 

nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.0 

aralığında olan; %75-80 turba x %20-25 (3-5 mm) ponza karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp malzemeye; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Harç karıĢımına bir 

miktar kireç karıĢtırmak yararlı olabilir. Uygulamada kullanılan diğer 

karıĢımlar çizelge 3.12.5‟te verilmiĢtir. Her bir göze 2 adet tohum ekilir. 

Tekleme ikincil yaprakların çıkması ile birlikte yapılır. Kap kapasitesi kadar 

su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha mutedil, 1-3 günde bir 

yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 
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kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun 

hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda 24‟lü kaplarda 1+1 yaĢlı; 14 

x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı; 17 x 17 x 25 cm ebatlı 

kaplarda üretilmiĢ 2+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir.  

 

3.12.7.2.Tüplü fidan üretimi:  

Kayında, 12 x 25 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %40 humus, 

%60 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 3 adet tohum ekilir. 

Tohum ekimi, tekleme, kaplı fidanla aynıdır. Gübreleme, sulama (tüp 

kapasitesi kadar) ve ot alımı uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile 

aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 ya da 2+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+2, 18 x 30 

cm ebatlı torbalarda 2+2 yaĢlı fidan yetiĢtirilir.  

 

Çizelge 3.12.1: Kayın türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum 

yılı 

tekrarı 

Fagus orientalis Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 30 2-3  

Fagus sylvatica Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 35 2-5 

 

Çizelge 3.12.2. Kayın türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Fagus orientalis 200 300 250 60-80 10-15 

Fagus sylvatica 170 270 210 60-80 10-15 

 

Çizelge 3.12.3. Kayın türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı( yıl) En az En çok 

Fagus orientalis 200 300 50-100 30-50 1-2  

Fagus sylvatica 200 300 50-100 30-50 1-2  

 

 

Çizelge 3.12.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler SaklanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Fagus spp. Hemen ekim ya da doğal (kuz bir 

yerde) ve ya yapay (2-4 ºC ) 

koĢullarda nemli-soğuk saklama 

Er bahar 
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Çizelge 3.12.5. Kayın türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen gübre x 

0.5kg kükürt eklenir. 
2 %70-75 turba x %25-30 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg 

kükürt eklenir. 
3 %60-70 turba x %20 (3-5 mm) ponza x %10-20 (3-5 mm) yıllanmıĢ 

(kompostlaĢmıĢ) çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 

2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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3.13.FRAXINUS  L.  DĠġBUDAKLAR 

 

Aile: Zeytingiller (Oleaceae)  

 

3.13.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

DiĢbudaklar, kıĢın yaprağını döken ağaç bazen de küçük ağaç 

halinde görülen odunsu bitkilerdir. Su basar arazilerden, yarı kurak alanlara 

kadar değiĢen farklı ekolojik ortamlarda yetiĢebilen türleri vardır. Bunlardan 

bazıları önemli orman ağaçlarıdır. Birçok türü ve onların kültür çeĢitleri ise 

peyzaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. DiĢbudak cinsinin, 

çoğunluğu kuzey yarım kürenin ılıman bölümlerine yayılmıĢ 65 türü 

bulunur. Türkiye‟de Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Fraxinus 

angustifolia adlı türleri doğal olarak yetiĢir. Fraxinus americana adlı tür ise 

çeĢitli amaçlı ağaçlandırmalarda yaygın olarak kullanılır.  

 

3.13.2.Bataklık DiĢbudağı (Fraxinus angustifolia Vahl.):  

35 metreye kadar 

boylanabilen, geniĢ tepeli bir orman 

ağacıdır. Güneydoğu Avrupa‟dan 

baĢlayarak Türkistan‟a kadar uzanan 

geniĢ bir alanda doğal olarak 

bulunur. Türkiye‟de nemli 

ormanlarda ve sulak taban 

arazilerinde görülür. Özellikle, 

Sakarya nehri civarında, 

Süleymaniye, Demirköy, Çilinkoz 

ormanlarında geniĢ alanlar kaplar 

(Resim 3.13.1). Nemli, derin toprağa 

sahip, sulak taban arazilerde yetiĢir. 

Kütük ve kök sürgünü verme özelliği 

vardır. Üç alt türü bulunur. 

 

3.13.3.Amerikan DiĢbudağı 
(Fraxinus americana L.):  

35 metreye kadar 

boylanabilen, geniĢ tepeli, bir orman ağacıdır. Amerika‟nın Minosata, Texas 

ve Florida eyaletlerinde doğal olarak yetiĢir. Soğuğa nispeten dayanıklı bir 

Resim 3.13.1: Baltalık diĢbudağı 
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türdür. Türkiye‟de deniz seviyesinden Erzurum‟a kadar geniĢ bir alanda 

park, bahçe ve yollarda sıklıkla görülür.  

 

3.13.4.Dağ DiĢbudağı (Fraxinus excelsior L.):  

40 metreye kadar 

boylanabilen, yuvarlak tepeli, 

düzgün gövdeli bir orman 

ağacıdır. Avrupa, Anadolu, 

Kırım ve Kafkasya‟da doğal 

olarak bulunur (Resim 

3.13.2). Türkiye‟de ise 

Karadeniz ekosisteminin 

etkisindeki bölgelerinde, 

Doğu Anadolu‟nun 

kuzeyinde genelde dağlık 

arazilerde (600-2100 m) 

yetiĢir. Durgun sudan 

hoĢlanmaz. Kuvvetli kök 

sistemi kurar. Derin ve gevĢek toprakları tercih eder. Kütük sürgünü verir. 

Türkiye‟de iki alt türü bulunur.  

 

3.13.5.Çiçek DiĢbudak (Fraxinus ornus L.):  
 

           
 

Resim 3.13.2: Dağ diĢbudağı 

Resim 3.13.3: Çiçekli diĢbudaklar 



225 

 

15 m kadar boylanabilen küçük bir ağaçtır (Resim 3.13.3). Akdeniz 

çevresi, Orta Avrupa ve Anadolu‟da yetiĢir. Ülkemizde, F. ornus subsp. 

ornus daha çok Marmara ve Ege bölgesinde, F. ornus subsp. cilicica ise 

Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetiĢir. Çoğunlukla kuru ve sıcak 

topraklarda görülür. Kazık kök sistemi geliĢtirir. Dönemsel kuraklığa çok 

dayanıklıdır. Durgun sudan hoĢlanmaz. Beyaz çiçekleri nedeni ile değerli 

bir süs bitkisidir. Odunu sert ve dayanıklıdır.  

 

3.13.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Çiçekler erdiĢi veya bir cinslidir. Teker teker değil bileĢik salkım 

Ģeklindedir. Salkımlar halindeki meyveler kanatlıdır. OlgunlaĢmadan önce 

yeĢil renkli olan meyveler olgunlaĢtığında, çiçek diĢbudakta pembe, 

morumsu ya da kızıl renkli, diğerlerinde ise kahverengidir. DiĢbudak 

türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.13.1 ve 3.13.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.13.7.Tohumların toplanması: Tohumlar ağaçların baĢlarından 

elle sıyırma yöntemi ile toplanır. Toplanan tohumlar çuvallanıp fidanlığa 

taĢınır.  

 

3.13.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri: Bir 

miktar kuruyan tohumlar elle ovuĢturularak kanatları kırılır. Ardından 

savrularak tohum elde edilir (Resim 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7 ve 3.13.8). 

Tohumlar kanatlı olarakta ekilebilineceğinden bazı fidanlıklar bu iĢlemi 

yapmaz. Tohumların türlere göre soğuklama gereksinimi çizelge 3.13.4‟te 

verilmiĢtir. Tohumlar (%8-10 nemle) standart soğuk hava depolarında (1-

4°C), ağzı kapalı kaplarda 5-6 yıl saklanabilir. Daha düĢük sıcaklıklarda (-

4ºC) ise 10 yıla kadar saklamak mümkündür. DiĢbudak türlerinin bazı 

tohum özellikleri çizelge 3.13.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.13.9.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar toplanır toplanmaz ekilir ya da doğal koĢullarda kumla 

katlanıp baharda ekilir (Resim 3.13.9). Katlama uygulaması kuz bir yerde 

yapılır. Tohumlar katlanmadan ya da ekimden önce 3-5 gün suda bekletilir. 

Katlama ortamında zaman zaman sulama yapmakta yarar vardır. Çimlenme 

bahar ortasında gerçekleĢir. 

DiĢbudak tohumları; 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li veya 7‟li 

çizgi ekimi Ģeklinde, elle ekilir (çizelge 3.13.2). Kapatma malzemesi olarak 

%50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. DiĢbudak türleri, organik 
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madde oranı %3-5 arasında olan, hafif asit ve hafif bazik arası niteliğe sahip 

balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk 2 ot alımı otlar 

çok küçükken, sonrakiler ise 

(4-6) otlar ele gelecek kadar 

büyüdükleri dönemde 

yapılır. Tarla kapasitesi 

kadar su, hava koĢullarına 

bağlı olarak, geç bahar 

döneminde 2-3 günde bir, 

yaz döneminde 1-2 günde 

bir, erken güz döneminde 1-

3 günde bir, geç güz 

döneminde 2-5 günde bir, en 

fazla 35 cm derinliğe 

ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan 

sayısı çizelge 3.13.3‟de 

verilen en yüksek değerlerin 

üzerinde bulunması halinde 

Mayıs ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde 

verilmesinde yarar vardır. Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, 

fidecik köklerinin 15-20 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü 

diĢbudak türleri 1 yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.13.3). Bakımın 

iyi olduğu fidanlıklarda bir yaĢlı çiçek diĢbudak fidanları 40+ cm boya, 6+ 

mm çapa, diğer türler ise 60+ cm boya 7+ mm çapa ulaĢır (Resim 3.13.4).  

 

3.13.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi, tamamen açık alanda ya da Temmuz ve Ağustos 

aylarında %35 oranında gölgelenen gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme 

Ekim baĢında kaldırılır. Ekim, erken bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar 

kullanılarak yapılır (çizelge 3.13.4). Tohum, 45‟lik çok gözlü kaplara 1-2 

mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya da turba kullanılır. 

Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme 

sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.0 aralığında olan, %75 

turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp malzemeye; 

2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt 

Resim 3.13.4: DiĢbudak fidanları 
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eklenerek hazırlanır. Uygulamada kullanılan farklı karıĢım oranları çizelge 

3.13.5‟te verilmiĢtir. Her bir göze 3 adet tohum ekilir. Tekleme ikincil 

yaprakların çıkmasından sonra yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama 

sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. 

Geç sonbahar döneminde sulama daha mutedil bir Ģekilde yapılır. 

Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 

kök budaması uygulamak yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime 

uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 24‟lük kaplarda 

yetiĢtirilmiĢ 1+0 yaĢlı ya da 14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1 

yaĢlı; 17 x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir. 

 

3.13.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
DiĢbudakta, 12 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 

humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Tohum ekimi, gübreleme, 

sulama (tüp kapasitesi kadar), tekleme ve ot alımı uygulamaları çıplak köklü 

fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için ise, 16 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+1, 18 x 28 

cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir. 

 

Çizelge 3.13.1: DiĢbudak türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Fraxinus angustifolia ġubat-Mayıs Ekim-Kasım 5-20 1 

Fraxinus americana Nisan-Mayıs Kasım-Aralık 5-20 1-2 

Fraxnus excelsior Nisan-Mayıs Kasım-ġubat 5-15 1-2  

Fraxnus ornus Mayıs-Haziran Temmuz-Eylül 5-10 2-3 

 

Çizelge 3.13.2. DiĢbudak türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Fraxinus angustifolia 60 100 83 70-90 10-15 

Fraxinus americana 30 65 40 60-80 5-10 

Fraxnus excelsior 60 100 70 60-80 10-15 

Fraxnus ornus 22 35 25 50-80 5-10 
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Çizelge 3.13.3. DiĢbudak türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi 

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Fraxinus 

angustifolia 

200 350 50-100 30-50 1 

Fraxinus americana 200 320 50-100 30-50 1 

Fraxnus excelsior 200 320 50-100 30-50 1-2 

Fraxnus ornus 150 320 50-100 30-50 1-2 

 

Çizelge 3.13.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Fraxinus 

angustifolia 

3-5 gün suda bekletme x 2-3 ay soğuk-

nemli katlama 

Er bahar 

Fraxinus americana 3-5 gün suda bekletme x 2-3 ay soğuk-

nemli katlama 

Er bahar 

Fraxnus excelsior  3-5 gün suda bekletme x 2-3 ay soğuk-

nemli katlama 

Er bahar 

Fraxnus ornus 1 ay sıcak, 2-3 ay soğuk-nemli katlama 

ya da 4-6 ay soğuk-nemli katlama 

Er bahar 

 

Çizelge 3.13.5. DiĢbudak türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

(yaklaĢık olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ 

çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %30-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından 

oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 3.13.9: Katlamaya alınmıĢ diĢbudak tohumları 

Resim 3.13.5: Amerikan diĢbudağı 

tohumları 

Resim 3.13.7: Çiçekli diĢbudak 

tohumları 
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3.14.JUGLANS  L.  CEVĠZLER  

 

Aile: Cevizgiller (Juglandaceae)  

 

3.14.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Cevizler (kozlar), kıĢın yaprağını döken ağaç bazen de küçük ağaç 

halinde görülen odunsu bitkilerdir. Verimli topraklardan hoĢlanırlar. Odunu 

çok değerli olmasına karĢın, daha çok meyvesi için yetiĢtirilirler. Yağlı 

tohumları insan besini olarak kullanılır. Ceviz cinsinin dünyanın değiĢik 

bölgelerinde doğal olarak bulunan 25 değiĢik türü vardır. Meyvecilik amaçlı 

birçok kültür çeĢitleri bulunur. Türkiye‟de Juglans regia adlı tek bir türü 

doğal olarak yetiĢir. Juglans nigra adlı tür ise endüstriyel ağaçlandırmalar 

için düĢünülmelidir. 

 

3.14.2.Ceviz (Juglans regia L): Ceviz (koz)  

30 metreye kadar boylanabilen, 

geniĢ tepeli, kalın dallı bir ıĢık 

ağacıdır. Erken ve geç donlara 

duyarlıdır. Derine giden kazık kök 

sistemi geliĢtirir. Çok değerli olan 

odunu mobilyacılıkta ve tüfek dipçiği 

yapımında kullanılır. Yağlı tohumları 

önemli bir insan besinidir. Ana 

vatanının Ġran ve Türkiye‟nin doğu 

bölümleri olduğu söylenir. Ceviz 

Türkiye‟nin hemen her tarafına 

yayılmıĢ bir türdür. Her bölgeye uygun 

kültür çeĢitleri vardır. Sosyal 

ormancılık açısından çok önemlidir 

Resim 3.14.1).  

 

3.14.3.Karaceviz (Juglans 

nigra L):  

50 metreye kadar boylanabilen, geniĢ tepeli, kalın dallı bir orman 

ağacıdır. Amerika‟nın kuzey doğusunda daha çok diğer ağaçlarla karıĢık 

ormanlar kurar. Verimli topraklarda hızlı büyür. Donlara duyarlılığı daha 

azdır. Sonbaharda sararan yaprakları doyumsuz manzaralar oluĢturur. Ceviz 

Resim 3.14.1: Ceviz 
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türleri içerisinde odunu en değerli olanıdır. Önemli bir park-bahçe ağacıdır. 

Türkiye‟de Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgesinde endüstriyel 

plantasyonlarda düĢünülmelidir. Meyvesi değerli değildir. 

 

3.14.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde yer alır (Resim 3.14.2). 

Erkek çiçekler yeĢil renkli sarkık kurullar oluĢturur. DiĢi çiçekler; cevizde 

tekli ya da ikisi üçü bir arada, karacevizde ise ikisi beĢi bir arada bulunur. 

Meyveler küreye yakın ya da yumurta biçimindedir. Meyve kabuğu önce 

yeĢil renkte, olgunlaĢmaya baĢlayınca cevizde yeĢil-kahverengi, karacevizde 

sarı renk alır ve açılır. Açılan meyvenin içinden sert kabuklu yağlı tohum 

çıkar. Ceviz türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.14.1 ve 3.14.2‟de 

verilmiĢtir.  
 

     
Resim 3.14.2: Ceviz çiçekleri   Resim 3.14.3: Ceviz tohumları 
 

3.14.5.Tohumların toplanması:  
Sonbaharda olgunlaĢan meyveler ağaçların baĢından çırpılarak 

düĢürülür. Yere ya da örtü üzerine düĢen meyveler elle toplanır. Toplanan 

meyveler (Resim 3.14.3) çuvallanıp, kızıĢmaya meyden vermeden en kısa 

zamanda fidanlığa taĢınır.  

 

3.14.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen meyveler bir yere serilerek kabuklarının açılması 

sağlanır. Ardından elle ayıklanarak tohum elde edilir. Elde edilen tohumlar 

suda yüzdürülerek baĢ dolu tohum birbirinden ayrılır. Ceviz tohumlarının 

soğuklama gereksinimi 2-3 aydır. Ceviz tohumları, %50-80 nem oranına 
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sahip soğuk hava depolarında (0-2ºC) birkaç yıl saklanabilir. Ceviz 

türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.14.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.14.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar, 2-3 gün suda 

bekletilir, bir mantar ilacı ile 

ilaçlamanın ardından sonbahar 

ya da erken kıĢ aylarında ekilir. 

KuĢ ve kemirgenlerin sorun 

olduğu fidanlıklarda tohum 

ekiminin erken baharda 

yapılmasında yarar vardır. Bu 

durumda tohumlar, serin bir 

yerde doğal ya da yapay 

koĢullarda (4ºC) kumla 

karıĢtırılarak soğuk-nemli katlamaya alınır (çizelge 3.14.4). Katlama 

ortamında zaman zaman sulama yapmakta yarar vardır. Çimlenme bahar 

ortasında gerçekleĢir.  

Ceviz tohumları; 25 cm yükseklikteki yastıklara, 3-5‟li çizgi ekimi 

Ģeklinde, 20-30 mm 

derinlikte elle ekilir (Resim 

3.14.4 ve 3.14.5) (çizelge 

3.14.2). Ekimi takiben 

yastıkların üzerinin organik 

malzeme ile 3-5 cm 

örtülenmesi, buna ilaveten 

de su geçiren sentetik bir 

malzeme örtülmesi kuĢ ve 

fare zararlılarına karĢı bir 

önlemdir. Kapatma 

malzemesi olarak %50 

organik malzeme, %50 dere 

mili kullanılır. Ceviz türleri, 

organik madde oranı %3-5 arasında olan, hafif asit ve hafif bazik arası 

niteliğe sahip kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk 2 ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (4-6) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

Resim 3.14.4: Ceviz ekimi 

Resim 3.14.5: Ceviz ekimi 
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koĢullarına bağlı olarak, geç bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, 

yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 2-5 günde bir en fazla 35 

cm derinliğe ulaĢacak 

Ģekilde verilir. Birim alanda 

bulunan fidan sayısı çizelge 

3.14.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde 

bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi 

sonuçlarına göre uygulanır. 

Analiz sonuçlarına göre 

verilecek azotlu gübrelerin 

2-3 seferde verilmesinde 

yarar vardır. Çimlenmeyi 

takiben gübreleme 

uygulamasına, fidecik köklerinin 20 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. 

Çıplak köklü ceviz türleri 1 yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 

3.14.3). Uygun fidanlıklarda bir yaĢlı ceviz fidanlar; 35+ cm boya, 7+ mm 

çapa ulaĢır (Resim 3.14.6).  

 

3.14.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi, tamamen açık alanda ya da Temmuz ve Ağustos 

aylarında %35 oranındaki gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme ekim 

baĢında kaldırılır. Ekim, erken bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar 

kullanılarak yapılır (çizelge 3.14.4). Tohum, 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 

mm derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya da 

turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 

aralığında olan; %70 turba x %30 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp malzemeye; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 0.5kg kükürt eklenerek hazırlanır. Uygulamada kullanılan diğer 

karıĢımlar çizelge 3.14.5‟te verilmiĢtir. Her bir göze 1 adet tohum ekilir. 

Tamamlama, 2-4ºC sıcaklıkta tutulan çimlenmeye hazır ya da kök ucu 

gözükmüĢ tohumlar kullanılarak yapılır. Kap kapasitesi kadar su, 

yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha mutedil bir Ģekilde 

yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

Resim 3.14.6: Ceviz fidanları 
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verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 

kök budaması uygulanır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime uygun hale 

gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ya da 17 x 17 x 

25 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.14.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Cevizde, 16 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 humus, 

%70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Tohum ekimi, gübreleme, sulama (tüp 

kapasitesi kadar) ve ot alımı uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile 

aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli 

ağaçlandırmalar için ise 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+1 yaĢlı fidanlarda 

yetiĢtirilir.  

 

 

Çizelge 3.14.1: Ceviz türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum toplama 

zamanı 

Tohum verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Juglans regia Mart-Mayıs Eylül-Ekim 10-15 2-3 

Juglans nigra Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 10-15 2-3 

 

 

Çizelge 3.14.2. Ceviz türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Juglans regia 5 000 20 000 10 500 70-86 20-30 

Juglans nigra 5 000 17 000 9 000 70-80 20-30 

 

 

Çizelge 3.14.3. Ceviz türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan adedi 

özel amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Juglans regia 300 400 30-50 25-30 1 

Juglans nigra 250 350 30-50 25-30 1 

 

 

Çizelge 3.14.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim zamanı 

Juglans spp. 2-3 ay soğuk-nemli katlama Er bahar 
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Çizelge 3.14.5. Ceviz türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %60-70 turba x %30-40 (3-5mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 1 metreküp harca 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (osmocote) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
3 %60 turba x %20 (3-5mm) ponza x %20 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 ay süreyle etkili) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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3.15.LIQUIDAMBAR  L.  SIĞLALAR 

 

Aile: Günlükgiller (Hamamelidaceae)  

 

3.15.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Sığlalar (günlükler), kıĢın yaprağını döken boylu ağaçlardır. Sığlalar, 

aslında 3. zamandan kalma endemik bitkilerdir. Olağan durumlarda 

olmamasına karĢın, gövdelerinin yaralanması sonucu akma kanalları oluĢur. 

Bu cinsin Kuzey Amerika, Güneybatı ve Doğu Asya‟da yaĢayan 4 türü 

vardır. Türkiye‟de Liquidambar orientalis adlı tek bir türü doğal olarak 

yetiĢir. Liquidambar styraciflua adlı tür ise çeĢitli amaçlı ağaçlandırmalarda 

yaygın olarak kullanılır.  

 

3.15.2.Günlük (Liquidambar orientalis Miller):  

Günlük (sığla, Anadolu 

sığlası): 20 metreye kadar 

boylanabilen, geniĢ tepeli bir 

orman ağacıdır (Resim 3.15.1). 

Bu tür sadece Türkiye‟ye 

özgüdür. Güneybatı 

Anadolu‟da Marmaris, 

Köyceğiz, Dalaman 

dolaylarında esas ormanlarını 

kurar. Denizli ve Antalya 

dolaylarında da görülür. ġiddetli 

soğuklara duyarlıdır. Yaygın 

kök sistemi geliĢtirir. Kök ve kütük sürgünü verme özelliği vardır. Nemli ve 

sulak alanlarda bulunur. Saf ormanlarını taban arazilerde kurar. Günlük 

ağacından elde edilen sığla yağı ve buhur onun esas ürünüdür. Doyumsuz 

bahar ve güz manzaraları oluĢturan değerli bir süs bitkisidir.  

 

3.15.3.Amerikan Günlüğü (Liquidambar styraciflua L.):  

Amerikan günlüğü (Amerikan sığlası), 40 metreye kadar 

boylanabilen, dolgun ve düzgün gövdeli bir orman ağacıdır. Amerika‟nın 

kuzeyinde deniz kıyılarında, sulak alanlarda yetiĢir. Buralarda saf ya da 

diğer türlerle karıĢık ormanlar kurar. Bu tür odunu için yetiĢtirilir. Diğer 

özellikleri sığla ile aynıdır. Peyzaj uygulamalarının tercih edilen önde gelen 

Resim 3.15.1: Günlük 
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ağaçlarından biridir. Ülkemiz park ve 

bahçelerinde sıklıkla kullanılır. Farklı 

görünümlü kültür çeĢitleri vardır (Resim 

3.15.2).  

 

3.15.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde 

yer alır (Resim 3.15.3). Teker teker değil, uzun 

bir sapın ucunda toplanarak baĢçık halinde 

sarkık kurullar oluĢtururlar. Çiçeklenme 

yapraklanma ile birliktedir. Önceleri yeĢil, 

olgunlaĢınca kahverengi olan meyvelerin 

üzerinde batmayan dikenler bulunur. 

OlgunlaĢan meyvelerde kapsüller 

açılır ve küçük kanatlı tohumlar etrafa yayılır. Günlükte meyve topluluğu 2-

3 cm çapında, Amerikan günlüğünde ise 2-4 cm çapındadır. Günlük 

türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.15.1 ve 3.15.2‟de verilmiĢtir.  
 

      
Resim 3.15.4: Anadolu sığlası 

tohumları 

 

3.15.5.Tohumların toplanması:  
Kozalağımsı meyve toplulukları ağaçların baĢlarından elle 

koparılarak toplanır. Toplanan tohumlar çuvallanıp fidanlığa taĢınır.  

 

Resim 3.15.2: Amerikan günlüğü 

Resim 3.15.3: Anadolu sığlasında 

erkek ve diĢi çiçekler 
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3.15.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Toplanan kozalaksı kapçıklar, serilerek açılmaları sağlanır. Ardından 

kalburla elenerek tohum elde edilir (Resim 3.15.4). %5-10 nem oranındaki 

tohumlar, soğuk hava depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplarda en az 5 yıl 

saklanabilir. Daha uzun süre saklamak için derin dondurucular kullanmak 

gerekir. Günlük türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.15.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

3.15.7.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar geç kıĢ ya da erken bahar döneminde yastıklara doğrudan 

ekilebilir. Özellikle bahar ekimlerinde tohumların ekimden önce 2-4 ºC 

sıcaklıktaki suda 20 gün bekletilmesi hızlı ve tekdüze bir çimlenme sağlar 

(çizelge 3.15.4). Günlük tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li 

çizgi ekimi Ģeklinde elle ekilir (çizelge 3.15.2). Kapatma malzemesi olarak 

%50 ince organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekim yastıklarının 

üzerinin çimlenmeler baĢlayıncaya kadar telisle örtülmesinde yarar vardır. 

Günlük türleri, organik madde oranı %4-6 arasında olan, hafif asit niteliğe 

sahip kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk 3 ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, geç bahar döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, erken güz döneminde 1-3 günde bir, geç güz 

döneminde 2-3 günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.15.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına 

göre verilecek azotlu gübrelerin 3-4 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15-20 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü günlük türleri 1 yaĢında dikime 

uygun hale gelir (çizelge 3.15.3). Uygun fidanlıklarda bir yaĢlı günlük 

fidanları 50+ cm boya, 6+ mm çapa ulaĢır (Resim 3.15.5).  

 

3.15.7.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi %50 oranında gölgelenen gölgelikler altında 

yapılır. Gölgeleme Ekim baĢında kaldırılır. Ekim, erken bahar döneminde 

ön iĢlemden geçmiĢ tohumlar kullanılarak yapılır (çizelge 3.15.4). Tohum, 

45‟lik ya da 24‟lük çok gözlü kaplara 1 mm derinlikte ekilir. Kapatma 
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malzemesi olarak perlit kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya 

kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. 

Kap harcı olarak; pH 

değeri 5.0-6.0 aralığında olan; 

%75 turba x %25 3-5 mm ponza 

x 1 metreküp malzemeye; 2-3kg 

2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen gübre x 0.5kg kükürt 

karıĢımı hazırlanır. Uygulamada 

kullanılan diğer karıĢımlar 

çizelge 3.15.5‟te verilmiĢtir. Her 

bir göze 4-7 adet tohum ekilir. 

Tekleme ikincil yaprakların 

çıkmasından sonra yapılır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama 

sulama sistemi aracılığıyla, 

günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Geç sonbahar 

döneminde sulama daha mutedil 

bir Ģekilde yapılır. Gübreleme, 

hızlı çözünen gübreler 

kullanılarak sulama suyuyla 

tedricen de verilebilir. Bu 

takdirde gübre, uygulamacının 

deneyimi ve tercihine göre 

günlük ya da 2-3 günde bir 

yağmurlama suyuna katılarak 

yapılır. Bu takdirde harca kükürt 

dıĢında ilave gübre konulmaz. 

Havai kök budaması uygulamak 

yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. 

Bazı özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 

cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1, 

1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

Resim 3.15.5: 1+0 yaĢlı Anadolu 

sığlası fidanı 
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3.15.7.2.Tüplü fidan üretimi:  

Günlük tüplü fidan üretiminde 12 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. 

Tüp harcı %40 humus, %60 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Tohum ekimi, 

gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), tekleme ve ot alımı uygulamaları 

çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak 

kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı 

torbalarda 1+1,1+2 yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir.  

 

 

Çizelge 3.15.1: Günlük türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Liquidambar orientalis Mart-Mayıs Kasım 10-15 1 

Liquidambar sytraciflua Mart-Mayıs Kasım 10-15 1 

 

Çizelge 3.15.2. Günlük türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Liquidambar orientalis 0.5 0.6 0.5-0.6 80-95 2-3 

Liquidambar sytraciflua 5 6 5.5 80-95 2-3 

 

Çizelge 3.15.3. Günlük türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Liquidambar 

orientalis 

150 200 50-100 25-30 1 

Liquidambar 

sytraciflua 

150 250 50-100 25-30 1 

 

Çizelge 3.15.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum 

ekim zamanı 

Liquidambar 

orientalis 

20 gün soğuk suda bekletme ya da 

naylon torbalarda 20-40 gün 2-4ºC 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Erken bahar 

Liquidambar 

sytraciflua 

20 gün soğuk suda bekletme ya da 

naylon torbalarda 20-40 gün 2-4ºC 

sıcaklıkta soğuk-nemli katlama 

Erken bahar 
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Çizelge 3.15.5. Günlük türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca: 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen gübre x 

0.5kg kükürt 

2 %60-80 turba x %20-40 3-5 mm yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 

0.5kg kükürt 
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3.16.OSTRYA  Scop.  KAYACIKLAR  

 

Aile: HuĢgiller (Betulaceae)  

 

3.16.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları: Kayacıklar, kıĢın 

yaprağını döken, dağınık tepeli ağaç ya da küçük ağaçlardır. Odunu gürgene 

benzer amaçlarla kullanılır. Kayacık cinsinin kuzey yarım kürede; Asya, 

Avrupa ve Orta ve Kuzey Amerika‟da yetiĢen 7 türü bulunur. Türkiye‟de 

Ostriya carpinifolia adlı tek bir türü doğal olarak yetiĢir.  

 

3.16.2.Kayacık (Ostriya carpinifolia Scop.):  

20 metreye kadar boylanabilen 

dağınık tepeli bir orman ağacıdır. Sürgün 

verme özelliği çok fazladır. Hızlı büyür. 

Nispeten nemli yerlerde yetiĢmesine karĢın 

sıcaklık istekleri gürgenlerden biraz 

fazladır. Kalkerli toprakları tercih eder. Vadi 

içi düzlüklerde, tepelik alanlarda güney ve 

güney doğu yamaçlarda bulunur (Resim 

3.16.1). Ġspir bölgesinde saf ormanları 

olmasına karĢın genelde diğer türlerin 

karıĢımına girer. Bu yörenin ünlü Ġspir 

fasulyesi yetiĢtirilmesinde ondan elde edilen 

sırıklar kullanılır. Koyu renkli, çok 

dayanıklı değerli odunu, tornacılığa çok 

uygundur. Genelde kazık kök 

sistemine sahiptir. 

 

3.16.3.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur (Resim 3.16.2). 

Çiçeklenme yapraklanma ile beraber olur. Erkek çiçekler önceleri açık 

yeĢil, olgunlaĢınca kahverengini alan, 5-7 cm uzunluğunda salkım kurullar 

oluĢturur. Kedicik halindeki diĢi çiçek kurulları önce dik durur, sonra aĢağı 

sarkar. 10-15 tanesi bir arada bulunan meyveler, açık devetüyü renkli, 

olgunlaĢınca açık kahverengi sarkık salkımlar Ģeklindedir. Tohum yumurta 

biçiminde basık üzeri hafif, ucu çoğu kez tüylüdür. Kayacığın bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.16.1 ve 3.16.2‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 3.16.1: Kayacık meĢceresi 
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Resim 3.16.2: Kayacık çiçekleri   Resim 3.16.3: Kayacık tohumları 

 

3.16.4.Tohumların toplanması:  

Meyve salkımları Eylül, Ekim aylarında ağaçların baĢından elle 

toplanır. Diğer bir yöntemde, meyveli dalların sırıkla çırpılması ve örtü 

üzerine dökülmesidir. Toplanan meyveler çuvallanıp fidanlığa taĢınır. 

Tohum toplama zamanı çizelge 3.16.1‟de verilmiĢtir.  

 

3.16.5.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen salkımlar beton bir zemin üzerine serilir, ara sıra 

karıĢtırılarak kurumaları sağlanır. Çoğu kez tohum kanatlarından 

ayrılmadan ekilir. Ancak kanatlar uzaklaĢtırılmak istenirse elle ovulur. 

Ovulan tohumlar elenir ve ardından da savrularak kanatsız tohum elde edilir 

(Resim 3.16.3). Çıkartılan tohumlar kuru bir yerde ekinceye kadar saklanır. 

Taze tohumların soğuklama gereksinimi (2-4ºC) 90 gündür. %10 nem 

oranındaki tohumlar, soğuk hava depolarında ağzı kapalı kaplar içerisinde 

(0-2ºC) uzun süre saklanabilir. Çimlenmeler erken baharda gerçekleĢir. 

Kayacık türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.16.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.16.6.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar ya toplamayı takiben doğrudan ya da x 3 ay soğuk-nemli 

(2-4ºC) katlamanın ardından erken bahar aylarında ekilir (çizelge 3.16.4). 

Doğrudan ekim uygulanan tohumların ekimden önce 1-2 gün suda 

bekletilmesinde, ekimden sonra yastıkların telisle örtülenmesinde ve 

çimlenmeler gerçekleĢinceye kadar kurak dönemlerde sulanmasında yarar 

vardır. Kayacık tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li çizgi 
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ekimi Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.16.2). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Kayacık 

türleri, %3-5 oranında organik madde içeren, hafif asit ya da hafif bazik 

arası nitelikli kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk üç ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (3-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.16.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde 

verilmesinde yarar vardır. Ġlk gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 

10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü kayacık türleri 1 

yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.16.3). Bir yaĢlı kayacık fidanları 

35+ cm boya, 5+ mm çapa, ulaĢır.  

 

3.16.6.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi temmuz ve ağustos aylarında %35-50 oranında 

gölgelenen gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme eylül ayından sonra 

kaldırılır. Ekim, geç kıĢ ya da erken bahar döneminde katlanmıĢ tohumlar 

kullanılarak yapılır. Bunun için tohumlar ya toplamayı takiben doğal 

koĢullarda kuz bir yerde ya da yapay koĢullarda (soğuk hava depolarında) 

katlamaya alınır (çizelge 3.16.4). 

Tohum, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok 

gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya 

da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 

aralığında olan, %80 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 0.5kg kükürt eklenerek kullanılır. Her bir göze 3-5 adet tohum 

ekilir. Fidecikler ikincil yapraklarını çıkarmaya baĢladığında tekleme 

yapılır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, 

günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Geç güz döneminde daha 

mutedil bir sulama yapılır. Gübreleme, hızlı çözünen gübreler kullanılarak 

sulama suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde gübre uygulamacının 

deneyimi ve tercihine göre günlük ya da 2-3 günde bir yağmurlama suyuna 

katılarak yapılır. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. 
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Havai kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime 

uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm 

ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.16.6.2.Tüplü fidan üretimi:  
Kayacık türlerinde, 12 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı 

%30 humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 3-5 adet 

tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), ot alımı ve tekleme 

uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı 

olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm 

ebatlı torbalarda 1+1 yaĢlı, 18 x 28 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı fidan 

yetiĢtirilir. 

 

 
Çizelge 3.16.1: Kayacığın bazı eĢey özellikleri 
Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Ostriya carpinifolia  Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 20-25 1-2 

 

 
Çizelge 3.16.2. Kayacığın bazı tohum özellikleri 
Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği (mm) En az En çok Ortalama 

Ostriya carpinifolia 5 11 7 60-80 3-5 

 

 
Çizelge 3.16.3. Kayacığın bazı fidanlık uygulamaları 
Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Ostriya carpinifolia 200 300 50-100 30-50 1 

 

 

Çizelge 3.16.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Ostriya carpinifolia 3 ay soğuk-nemli katlama Erken bahar 
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3.17.PLATANUS L.  ÇINARLAR 

 

Aile: Çınargiller (Platanaceae)  

  

3.17.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Çınarlar (kavlan,), kıĢın yaprağını döken kalın dallı, uzun ömürlü ulu 

ağaçlardır. Daha çok dere ve ırmak kenarlarında yetiĢir. YaĢken kolayca 

iĢlenebilen fakat kuruyunca çok fazla sertleĢen odunu çeĢitli amaçlarla 

kullanılır. Avrasya ve Kuzey Amerika‟da yetiĢen 6 türü bulunur. Türkiye‟de 

Platanus orientalis adlı tek bir türü doğal olarak yetiĢir (Resim 3.17.1). 

Platanus occidentalis, Platanus x acerifolia ve Platanus racemosa adlı üç 

türü ise çeĢitli amaçlı ağaçlandırmalarda yaygın olarak kullanılır.  

 

3.17.2.Akçaağaç Yapraklı Çınar (Platanus x acerifolia (Ait.) 

Wild.):  

30 m boya ulaĢabilen, yaygın tepeli bir ağaçtır. Bu tür, Türk çınarı ve 

batı çınarının bir melezidir. 17. yüzyıldan bu yana park ve bahçe ağacı 

olarak kullanılır. Süs bitkisi olarak en fazla kullanılan çınar türüdür.  

 

3.17.3.Batı Çınarı (Platanus occidentalis L.):  

40 m boya ulaĢabilen, yuvarlak tepeli ulu bir ağaçtır. Kuzey 

Amerika‟nın güneyinde doğal olarak yetiĢir. 17. yüzyıldan bu yana park ve 

bahçe ağacı olarak kullanılır. Birkaç adet kültür çeĢidi bulunur. 

 

 
Resim 3.17.1: Türk çınarı 
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3.17.4.Türk Çınarı (Platanus orientalis L.):  

35 metreye kadar boylanabilen, açık alanlarda geniĢ ve yaygın tepeli, 

yüzlerce yıl yaĢayabilen ulu bir ağaçtır. Dere ve nehir kenarlarında 

geniĢleyen taban arazilerde küçük bükler kursalar da subaĢlarında, dere 

kenarlarında, park ve bahçelerde sıklıkla görülür. Doğal olarak Avrupa‟dan 

Himalayalara kadar uzanan geniĢ bir coğrafyada bulunur. Türkiye‟nin 

hemen bütün orman mıntıkalarıında yetiĢir. Önemli bir park ve bahçe 

ağacıdır. 

 

3.17.5.Kaliforniya Çınarı (Platanus racemosa Nutt.):  

40 m boya ulaĢabilen ulu bir ağaçtır. Yaygın tepeli çoğu kez çatallı 

gövdelidir. Kaliforniya‟da doğal olarak yetiĢir. Önemli bir park ve bahçe 

ağacıdır. 
 

Resim 3.17.3: Türk çınarı tohumları 

 

 

3.17.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde yer alır. Erkek çiçekler 

kırmızımsı küresel kurullar halindedir. DiĢi çiçekler bir sapın ucunda olan 

küreler halindedir (Resim 3.17.2). Küresel meyveler önceleri yeĢil, 

olgunlaĢınca kahverengidir (Resim 3.17.3). KıĢın dağılır, küçük tohumlar 

yelle ya da suyla birlikte uzun mesafelere ulaĢır. Çınar türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.17.1 ve 3.17.2‟de verilmiĢtir.  

 

Resim 3.17.2: Türk çınarı 

meyve salkımları 



249 

 

3.17.7.Tohumların toplanması:  
Küremsi meyveler geç sonbahar ya da erken kıĢ aylarında ağaçların 

baĢlarından saplarının makasla kesilmesi yöntemi ile toplanır. Toplanan 

tohumlar çuvallanıp fidanlığa taĢınır.  

 

3.17.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen meyveler beton bir zemin üzerine serilerek 

açılmaları sağlanır. Açılmayan meyve topakları ise ayakla ezilerek tohum 

elde edilir. Tohumlar, soğuk hava depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplarda 

2-3 yıl saklanabilir. Çınar türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.17.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

3.17.9.Fidanlık tekniği:  

Çimlenme engeli içermeyen tohumlar 1-2 gün suda bekletilmenin 

ardından ekilir. Tohum ekimi uygulaması, 20-25 cm yükseklikteki 

yastıklara, 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde, elle yapılır (çizelge 3.17.2). Kapatma 

malzemesi olarak %50 ince organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. 

Çınar türleri, organik madde oranı %3-5 arasında olan, hafif asit ve nötr 

özelliğe sahip kumlu balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk 2 ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, geç bahar döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, erken güz döneminde 1-3 günde bir, geç güz 

döneminde 2-3 günde bir, en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.17.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına 

göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15-20 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Çıplak köklü çınar türleri 1 yaĢında dikime 

uygun hale gelir (çizelge 3.17.3). Uygun bakımın uygulandığı fidanlıklarda 

bir yaĢlı çınar fidanları 70+ cm boya, 7+ mm çapa ulaĢır.  

 

3.17.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı fidan üretimi, açık alanda yapılabileceği gibi, Temmuz-

Ağustos aylarında %35 oranında gölgelenen gölgelikler altında da 

yapılabilir. Gölgeleme ekim baĢında kaldırılır. Ekim, bahar ya da erken yaz 

döneminde yapılır (çizelge 3.17.4). Tohum, 24‟lük çok gözlü kaplara 1 mm 
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derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit kullanılır. Tohumlar 

çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması 

yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.0 aralığında olan karıĢımlar 

kullanılır (çizelge 3.17.5). Her bir göze 5-10 adet tohum ekilir. Tekleme 

ikincil yaprakların çıkmasından sonra yapılır. Kap kapasitesi kadar su, 

yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha mutedil bir Ģekilde 

yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 

kök budaması uygulamak yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime 

uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm 

ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.17.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
Çınarda, 13 x 25-28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %30 

humus, %70 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Her bir tüpe 5-10 adet tohum 

ekilir. Tohum ekimi, gübreleme, sulama (tüp kapasitesi kadar), tekleme ve 

ot alımı uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 

1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 

cm ebatlı torbalarda 2+0 ya da 1+1 yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir.  

 

Çizelge 3.17.1: Çınar türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Platanus x acerifolia Mart-Nisan Er kıĢ 5-10 1 
Platanus occidentalis Mart-Nisan Er kıĢ 5-10 1 
Platanus orientalis Mart-Mayıs Geç son-er kıĢ 5-10 1 

Platanus racemosa Mart-Nisan Geç son-er kıĢ 5-10 1 

 

Çizelge 3.17.2. Çınar türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Platanus x acerifolia 3 6 4 25-50 4-6 
Platanus occidentalis 2.5 4.0 3.5 25-50 4-6 
Platanus orientalis 3 5 4 25-50 4-6 

Platanus racemosa 2.5 4.0 3 25-50 4-6 
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Çizelge 3.17.3. Çınar türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Platanus x acerifolia 80 150 40-60 15-25 1 
Platanus occidentalis 80 150 40-60 15-25 1 
Platanus orientalis 80 150 40-60 15-25 1 

Platanus racemosa 80 150 40-60 15-25 1 

 

 

Çizelge 3.17.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Platanus spp. 1-2 gün suda bekleme Bahar, erken yaz 

 

Çizelge 3.17.5. Çınar türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay 

etkili) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %75 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 2-

3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt 

eklenir. 
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3.18.QUERCUS  L.  MEġELER 

 

Aile: Kayıngiller (Fagaceae)  

  

3.18.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

MeĢe cinsi çoğunluğu ağaç veya boylu çalı halinde, kıĢın yaprağını 

döken ya da her dem yeĢil odunsu bitkilerdir. Türkiye gerek tür zenginliği, 

gerekse 6.100.000 ha meĢe (pelit) orman varlığıyla dünyanın sayılı meĢe 

diyarlarından birisidir. Uzun ömürlü ve görkemli varlıkları ile insanların 

hayranlıklarını üzerlerinde toplamıĢ; kuvvet ve kudretin sembolü olarak, 

birçok kraliyet armalarında, paraların üzerinde, hatta çeĢitli ziynet 

eĢyalarında yer almıĢtır.  

Aslında Türkiye‟nin sayılı meĢe diyarlığı kağıt üzerinde ve tür 

zenginliğinden öteye gidememiĢtir. MeĢe ormanları ülkemiz ormanlık 

alanının üçte birine yakınını oluĢturmasına karĢın, meĢe fidan üretimimiz ve 

ağaçlandırma çalıĢmalarımız toplam çalıĢmaların % 1‟inden dahi azdır. 

Aslında meĢe ormanları kıtlık ve savaĢ yıllarında önemli enerji kaynağı 

olması yanında, doğrudan insanlar ve havanlar için besin kaynağı olarak 

kullanılabilir. Sadece bu nedenle dahi stratejik öneme sahiptir. ġunu da 

unutmamak gerekir ki, meĢe ormanlarının çoğunluğu toprak erozyonunun 

Ģiddetli olduğu yarı kurak bölgelerde bulunuyor. Bu yetiĢme ortamında 

bozuk ormanların Ģiddetli erozyona açık olduğunu unutmamak gerekir. 

Buralarda, yani ormanlarda dahi Ģiddetli erozyonun devam etmesi 

düĢündürücüdür. Bu kadar geniĢ alana yayılmıĢ olan meĢe ormanlarının 

büyük çoğunluğun niteliğinin bozulmuĢ olması, geriye kalanında yıllarca 

baltalık olarak iĢletilmesi, gerçekte ülkemiz açısından üzücüdür.  

Kökleri çok derinlere giden meĢeler, kökleri tamamen sökülmedikçe, 

en ağır insan müdahalelerine karĢı büyük direnç gösterir ve kendilerini 

yenileyebilirler. MeĢeler büyük bir yaĢama sevincine ve kudretine 

sahiptirler. Bu nedenledir ki, çok genç yaĢta bile dibinden kesilseler, tüm 

sürgünleri keçilerce yense dahi, birbirinin genetik kopyası onlarca kök ve 

kütük sürgünü vererek varlıklarını devam ettirirler. Korunmaları halinde, 

genetik kopya yavrular, toprak altındaki yaygın kök sistemi sayesinde hızla 

geliĢerek analarının yaĢam alanını kaplar ve dıĢarıdan istila edilmesini 

önlerler. Büyüme sürecinde ise sırasıyla en sağlıklı, köklerini en fazla derine 

indiren, güneĢ ıĢığından en fazla yararlanan kopyalar lehinde diğerleri 

kendilerini feda eder. Son aĢamada, sadece bir ya da iki kardeĢ yaĢam 

alanının olanaklarını kullanarak geliĢir, serpilir ve ağaç halini alırlar. 
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Nitekim meĢenin bu yaĢama direnci Türk ulusunun var olma direnci ile 

özdeĢleĢtirilmiĢtir. Anadolu Selçuklu Devleti dıĢ müdahalelerle yıkıldığında 

beylikler kurulmuĢ, ardından da tek bir devlet aĢamasına ulaĢınca da 

Osmanlı imparatorluğu doğmuĢtur. Ankara Ulus Meydanı‟ndaki Atatürk 

Heykeli‟nin mermer kaidesinin bir yüzüne oyularak resmedilen “yaĢlı bir 

meĢe kütüğünden geliĢmiĢ kuvvetli bir sürgün motifi‟‟ koca bir 

imparatorluktan genç bir cumhuriyetin yeĢerdiğini ifade etmektedir ki, o 

genç sürgünün kökleri çok derinlerdedir. ĠĢte derindeki kökleri ile yaĢamı 

garanti altında olan o sürgün, bugün ağaç olmuĢtur. 

Meyveli bitkilerle, onlarla beslenen canlılar arasında simbiyotik bir 

iliĢki söz konusudur. Bitkiler, hayvanlara meyveleri ve çiçekleri ile gerekli 

besinleri vererek onların varlıklarını sürdürmesini sağlarken, hayvanlarda 

onların çiçeklerini dölleyerek, tohumlarını yayarak, çimlenme engellerini 

gidererek ve onlara uygun çimlenme ortamı sağlayarak hizmet ederler. Bazı 

bitkilerle bazı hayvanlar arasında öyle bir iliĢki geliĢmiĢtir ki; o hayvanın 

sindirim sisteminden geçmeyen tohum çimlenmez. Çiçeklerin, olgun 

meyvelerin ve meyvesi olgunlaĢmıĢ ağaçların yapraklarının çekici renklere 

ve kokulara bürünmesinin ana nedeni simbiyotik iliĢki kurduğu hayvanlara 

gerekli mesajı vermektir.  

Kanatlı tohumlara sahip türlerin çoğunluğu (öncü türler hariç) yel 

vasıtası ile en fazla 160 metre taĢınabilir. Bilindiği gibi kısa mesafeli 

yayılma genetik olarak büyük çeĢitlilik oluĢturmaz. Oysa tohumları 

hayvanlarla özellikle kuĢlarla yayılan türler çok uzun mesafelere kısa sürede 

ulaĢabilirler ve buralarda büyük bir genetik varyasyon bulunur. Bunun 

yanında kuĢlar hiç orman olmayan bir yere tohumları taĢıyabilir ve bunu 

sonucu çok küçük izole kümeler oluĢur. Bunlar çok farklı gen havuzları 

oluĢtururlar, birbirlerine benzemezler ve çevrelerindeki orman parçalarından 

belirgin değiĢik nitelikler gösterirler.  

Doğal seçilim sürecinde tohumların çoğu hayvanlara yem olmamak 

için acılaĢtı, tatları kötüleĢti ya da canlılarca sindirilemez kabuklara sahip 

oldular. Tohumları olgunlaĢmamıĢ meyveler yaĢamlarını garanti altına 

alabilmek için meyvelerini dikkat çekmeyecek renklerde (yeĢil) 

yenmeyecek kadar sert tutarlar ve hayvanların hoĢlanmayacağı (acı, ekĢi) 

tatlarda korurlar. Genelde tohumların olgunlaĢması ile birlikte meyveler; 

yumuĢar, tatlanır ve renklenirler. Yani doğal seçilim, meyveler ve tohumlar 

için farklı yönde geliĢti. Tohumların hayvanların dıĢkısı içerisinde hatta 

bizim dıĢkımızın içerisinde çimlenmesi ĢaĢırtıcıdır. Doğal seçilim yoluyla 

bitkilerin meyveleri belli hayvan türleri tarafından yenilip, tohumları 
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çevreye yayılacak Ģekilde geliĢti. Örneğin; çilekler, alıçlar, üvezler, ardıçlar 

vb. kuĢlara özellikle ardıç kuĢlarına, pelitler sincaplara ve kargalara (bazı 

ağaçkakanlara), mangolar yarasalara, bazı ayak otu türleri karıncalara uyum 

sağladılar. Böylece doğal çilek, ardıç, üvez vb. meyveleri ardıç kuĢlarının 

yiyebilecekleri büyüklükte, pelitler ise sincapların ön ayakları ile ya da 

kargaların gagaları ile tutabilecekleri ve yutarak kursaklarına alabileceği 

Ģekilde geliĢti. Diğer bir izahla sincapların ve kargaların taĢıyamadığı Ģekil 

ve irilikte olan meĢe tohumları yayılamadığından, zamanla varlıklarını 

sürdüremedi. 

MeĢe palamudu (pelit), kestane, fıstıkçamı, ceviz, fındık, kayın gibi 

iri tohumları ise sincaplar ve kargalar özelliklede kestane kargası (alakabak, 

alakese) (Garrulus glandarius) yaĢam alanlarına taĢır. Kargalar tohum 

renginden ya da gaga vuruĢlarıyla (titreĢim) tohumun dolu ya da boĢ 

olduklarını kolaylıkla anlayabilirler. Kestane kargası kursağına aldığı 10-15 

adet sağlıklı palamut ya da diğer tohumları, uçuĢ mesafesindeki değiĢik 

yerlere 2-4 cm derinlikte gömer. Sonradan yemek istediğinde ise bunların 

çoğunluğunu bulamaz ya da onlara ihtiyaç duymaz, böylece tohumlar 

oldukları yerde çimlenirler. AraĢtırma sonuçlarına göre; yüksek dağ 

ormanlarında bulunan ve kanatsız tohuma sahip 9 çam türü ve meĢe gibi 

diğer türlerin tohumlarının yayılıĢı bir karga türü olan fındıkkırana 

(Nucifraga caryocataste ve Nucifraga columbiana) bağlıdır. Bu kuĢların 

yeme, taĢıma, gömme ve bulma gibi özel yetenekleri vardır. Orman sınırının 

yukarı doğru geniĢlemesinde önemli iĢlevler görürler. Bu tür kargaların 

varlığının sona ermesi durumunda Pinus cembra gibi birçok türün varlığının 

sona ereceği bilim adamlarınca söylenmektedir. Fındıkkıranlar bir uçuĢta 

30-134 adet arası çam tohumunu, saatte 20 adet uçuĢla yaklaĢık 16 km 

uzaklığa ve 700 m yükseklik farkına kadar taĢıyabilirler. TaĢınan tohumlar 

tek ya da kümeler halinde birkaç santimetre derinlikte toprak altına 

depolanır. Bu Ģekilde tek bir kuĢ 25.000 adet tohumu depolayabilir. Bu 

kuĢlar sahip oldukları manyetik duyarlılık ve optik görüĢ sayesinde 

gereksinim duydukça sakladıkları tohumları bulur ve yerler. Bu 

duyarlılıkları sayesinde 160 cm kadar kalınlıktaki kar tabakalarının altına 

kar tünelleri açabilirler. Yapılan araĢtırmalar yüksek dağ ormanlarında kar 

kalınlığı 170 santimetreyi geçince bu tür kuĢların sahayı terk ettiğini 

göstermiĢtir. Bu tür kargalar tohum mevsiminde sakladıkları tohumların en 

fazla %85‟ini kullanırlar. Ormanların üst sınırında iyi bir çimlenme ve 

yüksek yaĢama oranı, kuĢların taĢıdığı tohumlarda, yelle olandan daha 

fazladır. KuĢlar daha çok karın erken kalktığı yerlere tohum sakladıkları ve 
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tohumları gömdüklerinden buralarda çimlenme için küçük ama daha uygun 

iklim koĢulları (mikroklima) bulunur. Aynı zamanda bu gömme uygulaması 

tohumlarla beslenen diğer hayvanların onları hızla tüketmesine engel 

olmaktadır. Eğirdir Orman Fidanlığının, Göller Bölgesi‟nde yayılan 8 tür 

meĢe üzerine yaptığı bir çalıĢmada dökülen meĢe palamutlarının %99‟dan 

fazlasının ilk bir haftalık süre içerisinde keçiler ve domuzlar baĢta olmak 

üzere hayvanlarca hızla tüketildiğini ortaya koymuĢtur.  

Günümüzde bütün tarım ürünlerinin yabani bir atası mutlaka vardır. 

Bu evcilleĢtirme sürecinde bademde olduğu gibi birçok zehirli ve öldürücü 

bitki ya da mısır gibi tadı çok kötü olan bitkiler bugünkü görünümlerine 

kavuĢtu. En eski doğal mısır koçanı 1.5 cm‟den daha küçük olmasına karĢın 

günümüzde 45 cm boya ulaĢtı (3500 yıl önce). Bitki evcilleĢtirme: Bir 

bitkiyi yetiĢtirirken bilerek ya da bilmeyerek o bitkinin genetiğinde 

gerçekleĢen değiĢikliklerle; onu yaban atalarından farklılaĢtırmak ve 

insanlara daha yararlı hale getirmek olarak tanımlanabilir. Buğday (10.500 

yıl), bezelye (10.000 yıl), zeytin (6000 yıl) gibi bazı bitkiler çok erken 

evcilleĢtirilirken, çilek (ortaçağ), pikan cevizi (150 yıl) gibi diğer bitkiler 

daha geç evcilleĢtirildi ya da meĢede ve ardıçta olduğu gibi genetik 

özelliklerinden dolayı hiç evcilleĢtirilemedi, onlar insanlara karĢı günümüze 

kadar direnmeyi baĢardı. 

MeĢe pelitleri bol miktarda niĢasta ve yağ içerir. Ġnsan soyunun 

evcilleĢtirme baĢarı listesinde besin değeri yüksek olmasına karĢın asla 

evcilleĢtiremediği pek çok yabanıl bitki vardır. Bu bitkilerden en önemlisi 

yayılıĢ alanı itibarı ile meĢe cinsidir. MeĢe pelitleri; ABD‟nin doğusundaki 

Amerikan yerlilerinin ana besin kaynağıydı. Avrupa‟da, Anadolu‟da, Yukarı 

Mezopotomya‟da tarlaların ürün vermediği yıllarda köylülerin can 

simidiydi. Ama bir sorun vardı. meĢe pelitleri insanın yemesini zorlaĢtıran 

tanen içerir. Bunun farkında olan Anadolu, Mezopotomya ve Avrupa 

köylüleri ormanı yok etme sürecinde, tadı nispeten daha tatlı yani yenilebilir 

nitelikteki meĢe ağaçlarını kesmeden bıraktılar ya da onları tatlandırmanın 

(öğüterek, gömerek) yollarını keĢfettiler. Bu nedenle tarla içlerindeki yaĢlı 

meĢe pelitleri (çoğunlukla palamut meĢesi) genelde yenilebilecek tattadır. 

Buzul çağı Japonya‟sı pek de yaĢanacak bir yer değildi. Japonya‟nın 

büyük bölümü, Ġngiltere ve Kanada‟yı bir yorgan gibi saran buzullardan 

kurtulmuĢtu ama yine de soğuk ve kurak bir yerdi. Oraları genelde kozalaklı 

ağaçlarla ve kayın ağacıyla kaplıydı. Bu durum insanların yeteri kadar 

yiyecek bulmalarını engelliyordu. YaklaĢık 13 bin yıl önce, buzullar hızla 

eridiği için doğal koĢullar insan yaĢamını olağanüstü kolaylaĢtıracak Ģekilde 
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geliĢti. Sıcaklık, yağıĢ ve nem hepsi birden arttı, bitki örtüsü hızla bugünkü 

düzeyine ulaĢtı. Buzul çağında yalnızca Japonya‟nın güneyinde gözüken, 

meyveli ağaçlardan oluĢan ormanlar hızla kuzeye doğru geniĢledi. Bu 

meyveli ağaçların en önemlisini meĢe ve atkestanesi türleri oluĢturuyordu. 

Japonlar meĢe pelitlerini suya yatırarak tatlandırmayı, 2 m kadar derinliğe 

gömerek saklamayı çok kısa zamanda öğrendi. Ġnsanlar, bu besleyici 

yiyeceği kaynatarak piĢirebiliyor dolayısıyla çocuklar ve yaĢlılar kolayca 

yiyebiliyordu. Bu durum çocukların daha erken sütten kesilmesine, 

annelerinin de daha kısa aralıklarla doğurmasına olanak sağladı. Okuma 

yazmanın olmadığı toplumlarda bilgi deposu olan diĢsiz yaĢlılar daha kolay 

beslendi ve daha uzun yaĢamaya baĢladı. Çömlekçiliğin geliĢimi de bu 

durumu hızlandırdı. Bunun sonunda bir nüfus patlaması tetiklendi, 

Japonya‟nın nüfusu birkaç binden, hızla çeyrek milyona ulaĢtı. Deniz 

ürünündeki artıĢla birlikte geliĢme daha da hızlandı. GeçmiĢte Japonya‟nın 

ana besin kaynağını deniz ürünleri ve meĢe peliti, atkestanesi, kestane ve 

ceviz gibi sert kabuklu meyveler oluĢturuyordu. 

Eğer meĢe evcilleĢtirilebilseydi günümüz dünyasının önemli bir 

beslenme sorunu kendiliğinden çözülmüĢ olacaktı. Günümüz teknolojisini 

de düĢünürsek buna kayını da ilave etmek gerekir. “Neden 

evcilleĢtirilemedi? “ sorusu önemlidir. Birincisi; genelde yavaĢ 

büyüdüklerinden kiĢisoyunun sabrını tüketecek kadar zorlarlar. Örneğin 

badem ağacı tohum ekimini takip eden 3-4 yılda tohum verebilirken meĢede 

bu süre türlere göre değiĢmekle birlikte 5-10 kat arasıdır. Ġkincisi; meĢe 

ağaçları onların tohumlarının ana yayıcısı olan sincaplara uygun tat, Ģekil, 

büyüklükte olacak Ģekilde geliĢmiĢlerdir. Benzer durum yine aynı aileden 

olan kayın ve Amerika cevizi kayra içinde geçerlidir. En önemlisi de 

bademde acılık özelliği tek bir baĢat genin denetimi iken meĢede pek çok 

gen iĢin içine girer. Eskiden bu yana çiftçiler ara sıra mutasyona uğramıĢ 

tatlı pelitleri olan bir ağaç bulup onun tohumlarını ekseler bile tatlı meĢe 

tohumlarından çıkan fidelerin tamamına yakını acı oluyordu. Birde buna 

uzun meyve tutma özelliğini eklerseniz sürecin ne kadar zor olduğunu 

görmek mümkün oluyor. Çünkü evcilleĢtirme süreci bir birini takip eden 

aynı Ģeylerin 100‟lerce tekerrürü ile oluĢuyor. 

Anadolu‟da ilk yerleĢimler, ticaret ve göç yolları orman bozkır 

sınırından geçmiĢtir. Türklerde Orta Asya‟dan baĢlayan göç yollarında; 

yıldızları değil, bu sınırı yani meĢe ve ardıç ormanlarını takip ederek 

Anadolu‟ya gelmiĢler, ilk yerleĢimlerini bozkır-orman sınırına yapmıĢlardır. 

Bozkır-orman sınırı otlak hayvancılığı için en uygun yer olduğu gibi, 
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insanların enerji gereksinmelerinin, yapı malzemelerinin de ana kaynağıdır. 

Binlerce yıldır Anadolu‟da kurulan uygarlıklar toprak damlı evler inĢa 

ettiler, madenleri çıkarıp iĢlediler. Toprak damlı evlerin inĢaatında ardıç 

kerestesi, madenlerin eritilmesinde ardıç kömürü kullanıldı. Seramik 

atölyelerinde, kireç ocaklarında çamların çıralı odunları, aydınlanmada 

çamların sedirin, binaların ısıtılmasında meĢe odunu kullanıldı. MeĢe ve 

ardıcın dalları, meyveleri soğuk kıĢ aylarında hayvanlara ilave besin olarak 

verildi. En son ve en hızlı tahribat traktörün geliĢiyle gerçekleĢti. Traktör ve 

pulluk baskısı meĢe ve ardıç ormanlarını kasıp kavurdu, ağaçları 

köklerinden söktü, bozkırı talan etti. Zaten sınır değerlerde yaĢayan kuru 

orman ve bozkır ekosistemi hızla yıkıldı. Tahrip edilen ormanlık alanlar 

hızla daha dayanıklı bozkır bitkileri ile doldu, bozkırlaĢtı. Bozkırlar hızla 

ortadan kalktı ve çölleĢmeye baĢladı.  

Elbette bu çölleĢmeye baĢlamıĢ alanların ağaçlandırma baĢarısı; 

meĢe, ardıç, ahlat, alıç, karamuk, kuĢburnu, erik, karagöz, acıpayam, iğde, 

kızılcık, sumak, menengiç, çitlenbik, keçiboynuzu, üvez gibi yabanıl meyve 

taksonların yığınsal üretimine bağlıdır. Orman Bakanlığının ağaçlandırmayı 

öngördüğü sahaların %60-70‟ini Orta Anadolu‟daki ve Doğu Anadolu‟daki 

benzer alanlar oluĢturmaktadır. Oysa yukarıdaki türlerin fidanlıklardaki 

üretimi son birkaç yıla kadar yok denecek kadar az olmuĢ. Bu sahaların 

baĢarılı bir Ģekilde ormanlaĢtırılması, öncelikle meĢe-ardıç birliğindeki ağaç 

türlerinde yığınsal fidan üretimlerinin hızlanmasına bağlıdır. O zaman 

sonsuza dek kalıcı ormanlar kurmak mümkün olacaktır. 

MeĢe odunu, gemi inĢasında, mobilyacılıkta, parke, fıçı imalında, 

kömür üretiminde ve yakacak olarak kullanılır. Kabuğu ve kapçıkları 

tanence zengin olduğundan deri sanayinde kullanılır.  

Türkiye‟de 18 türü ve çok sayıda taksonu olan meĢe cinsi; ak 

meĢeler (10 tür), kırmızı meĢeler (5 tür) ve her dem yeĢil meĢeler (3 tür) 

olarak üç gruba ayrılır. Her dem yeĢil meĢeler, tam kenarlı ya da kenarları 

diĢli, sert dikenli, deri gibi sert yapraklara sahip olup daha çok Akdeniz 

ikliminin egemen olduğu alanlarda görülür. Kırmızı meĢeler, ak meĢelerden 

yaprak loblarının uçlarında kılçıksı-dikensi çıkıntıya sahip olmaları ile 

kolaylıkla ayrılırlar. Ülkemizde; Quercus aucheri, Quercus brantii, Quercus 

cerris, Quercus coccifera, Quercus hartwissiana, Quercus frainetto, 

Quercus ilex, Quercus infectoria, Quercus libani, Quercus ithaburensis 

Subsp. macrolepis, Quercus macranthera Subsp. syspirensis, Quercus 

petraea, Quercus pontica, Quercus pubescens, Quercus robur, Quercus 

suber, Quercus trojana, Quercus virgiliana, Quercus vulcanica, adlı türler 
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doğal olarak yetiĢir. Quercus palustris, Quercus rubra, Quercus suber adlı 

üç türde çeĢitli amaçlı ağaçlandırma çalıĢmalarında sıklıkla kullanılır. 

 

3.18.2.Bozpırnal (Quercus aucheri Joub.et Spach.):  

Sadece ülkemize özgü, 10 metreye kadar boylanabilen her dem yeĢil, 

sık dallı, yuvarlak tepeli küçük bir 

orman ağacıdır. Güneybatı 

Anadolu ve Antalya yöresinde 0-

400 metre arasında yetiĢir. 

Dönemsel kuraklığa, yüksek 

sıcaklık değerlerine alıĢıktır. Daha 

çok kalkerli ana kayalarda görülür. 

Makaslanabilir. Mükemmel bir süs 

bitkisidir (Resim 3.18.1).  

 

3.18.3.Brant MeĢesi 

(Quercus brantii Lindiley):  

Kırmızı meĢe grubundan, 

10 metreye kadar boylanabilen, geniĢ tepeli, kalın dallı, palamut meĢesini 

andıran küçük bir orman ağacıdır. Ġran, Kafkasya, Suriye ve Irak‟ın 

kuzeyinde, Güneydoğu Anadolu‟da 350-

1700 metre arasında yetiĢir. Bu bölgelerde 

saf ya da diğer türlerle karıĢık bükler 

kurar. Dönemsel kuraklığa, yüksek 

sıcaklık değerlerine alıĢıktır. Daha çok 

kalkerli ana kayalarda görülür.  

 

3.18.4.Saçlı MeĢe (Quercus cerris 

L.):  

Kırmızı meĢe grubundan, 30 

metreye kadar boylanabilen, geniĢ tepeli 

bir orman ağacıdır. Orta ve Güneydoğu 

Avrupa ve Ön Asya‟da doğal olarak 

bulunur (Resim 3.18.2). Ülkemizde 

Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu hariç diğer 

bölgelerde çok geniĢ alanlara yayılır. 

Deniz seviyesinden, 1900 m yüksekliğe 

kadar diğer türlerle karıĢık ya da saf 

Resim 3.18.1: Bozpırnal 

Resim 3.18.2: Saçlı meĢe 
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ormanlar kurar. Bozkırı çepeçevre çevreleyen meĢe birliğinin baĢında gelen 

türdür. Dönemsel kuraklığa, kuru havalara, yüksek sıcaklık değerlerine 

alıĢıktır. Teke yöresinde ve Ġç Ege‟de çoğu kez tahrip edilmiĢ karaçam 

alanlarını kaplar. 

 

3.18.5.Pırnal (Quercus coccifera L.):  

10 metreye kadar 

boylanabilen her dem yeĢil, sık 

dallı, yuvarlak tepeli küçük bir 

orman ağacıdır (Resim 3.18.3). 

Sığ topraklı alanlarda çalılaĢır. 

Akdeniz ikliminin tipik 

bitkisidir. Alçaklarda maki 

örtüsü içerisinde, yükseklerde ve 

Ġç Anadolu‟ya sarkan kısımlarda 

daha çok saf ormanlar kurar. 

Deniz seviyesinden 1600 m 

yüksekliğe kadar yayılır. Pırnal 

çalılıkları çok iyi keçi 

otlaklarıdır. Dönemsel kuraklığa, 

yüksek sıcaklık değerlerine 

alıĢıktır. Diğer her dem yeĢil 

meĢelerden daha fazla soğuğa 

dayanır. Daha çok sert yapılı, kalkerli ana kayalarda, sığ topraklı alanlarda 

görülür. Makaslanabilir. Mükemmel bir süs bitkisidir.  

 

3.18.6.Istranca MeĢesi (Quercus hartwissiana Steven.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 30 metreye kadar boylanabilen, düzgün 

gövdeli bir orman ağacıdır. Kuzey Anadolu, Yıldız dağları ve Kafkaslarda 

doğal olarak yetiĢir. Anadolu‟da deniz seviyesinden 1700 m yüksekliğe 

kadar olan alanlarda genelde diğer türlerle karıĢık ya da küçük bükler 

halinde bulunur.  

 

3.18.7.Macar MeĢesi (Quercus frainetto Ten.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 30 metreye kadar boylanabilen, kalın dallı, 

geniĢ tepeli, bir orman ağacıdır. Güney ve Doğu Avrupa‟da doğal olarak 

bulunur. Türkiye‟de Trakya‟nın kuzeybatısında, Marmara ve Batı Karadeniz 

Resim 3.18.3: Pırnal 
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bölgesinde deviz seviyesi ile 1000 m arasında yayılır. Daha çok yayılıĢ 

alanında bulunan diğer yapraklı türlerle karıĢıma girer. 

 

3.18.8.Akpırnal (Quercus 

ilex L.):  

15 metreye kadar 

boylanabilen her dem yeĢil ağaç 

ya da çalı formunda bitkilerdir. 

Akdeniz kıyılarında doğal olarak 

yetiĢir. Türkiye‟de yayılıĢı 

sınırlıdır. Samsun ile Ġstanbul 

arasında yer yer görülür. Bunun 

dıĢında Çanakkale, Gökçeada ve 

KuĢadası‟nda bulunur. Kuraklığa 

dayanıklılığı diğer üç her dem 

yeĢil meĢeye göre sınırlıdır. 

Makaslanabilir. Mükemmel bir süs 

bitkisidir (Resim 3.18.4).  

 

3.18.9.Mazı MeĢesi (Quercus infectoria Olivier):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 20 metreye kadar boylanabilen, geniĢ 

tepeli ağaç ya da çalı görünümdedir (Resim 3.18.5). Ilıman bölgelerde ve 

sert kıĢların olmadığı yıllarda 

yapraklarını tamamen dökmez. 

Güney Avrupa, Suriye, Ġran ve 

Türkiye‟de yetiĢir. Karadeniz 

ikliminin etkisi altındaki 

bölgelerde 150-850 metreler 

arasında yetiĢen Quercus 

infectoria Subsp. infectoria ve 

bunun dıĢında kalan alanlarda 

200-1950 metre arasında yetiĢen 

Quercus infectoria Subsp. 

boissieri adlı iki alt türü vardır. 

Bu geniĢ yaĢam alanında diğer 

türlerle karıĢık ya da saf ormanlar 

kurar. Bozkırı çevreleyen meĢe 

birliğinin önemli bir türüdür. 

Resim 3.18.4: Akpırnal 

Resim 3.18.5: Mazı meĢesi 
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Dönemsel kuraklığa, kuru havalara, yüksek sıcaklık değerlerine alıĢıktır.  

 

3.18.10.Malatya MeĢesi (Quercus libani Olivier):  

Kırmızı meĢe grubundan, 12 

metreye kadar boylanabilen, yuvarlak 

tepeli küçük bir orman ağacıdır. Ġran-

Turan bitki örtüsünün tipik ağacıdır. 

Lübnan‟da yetiĢmez. Buna karĢın ismi 

birçok türde olduğu gibi, bilinçli olarak bu 

Ģekilde isimlendirilmiĢtir. Birçok kitapta 

da Türkçe ismi Latinceden doğrudan 

alınarak “Lübnan meĢesi‟‟ olarak 

kullanılmıĢtır. Doğu Anadolu, Batı Ġran, 

Kuzey Irak ve Suriye‟nin kuzeyinde doğal 

olarak yetiĢir. Bu alanlarda 700-2000 

metre arasında saf bükler halinde ya da 

diğer türlerle karıĢık olarak bulunur. 

Dönemsel kuraklığa, soğuğa, kuru 

havalara, yüksek sıcaklık değerlerine 

alıĢıktır (Resim 3.18.6).  

 

 

3.18.11.Palamut MeĢesi (Quercus ithaburensis Decne. Subsp. 

macrolepis (Kotschy)  

Hedge at Yalt.): Kırmızı meĢe 

grubundan, 25 metreye kadar 

boylanabilen, geniĢ tepeli, kalın dallı 

bir orman ağacıdır (Resim 3.18.7). 

Güneydoğu Avrupa ve Ön Asya‟da 

doğal olarak yetiĢir. Ülkemizde Batı 

ve Güneybatı Anadolu, Trakya ve Ġç 

Anadolu‟da 50-1700 metre arasında 

bulunur. Bu alanda saf bükler 

oluĢturduğu gibi diğer türlerle karıĢık 

ormanlarda kurar. En yaĢlı ağaçlara 

tarlalarda rastlanır. Palamutları 

geçmiĢten bu yana hayvan ve insan 

yiyeceği olarak, kapçıkları ise deri 

Resim 3.18.6: Malatya meĢesi 

Resim 3.18.7: Palamut meĢesi 
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sanayinde kullanılagelmiĢtir. Çoğu kez yapraklar, kıĢı dökülmeden üzerinde 

geçirir. Dönemsel kuraklığa, kuru havalara, yüksek sıcaklık değerlerine 

alıĢıktır.  

 

3.18.12.Ġspir MeĢesi (Quercus macranthera Fisch. Et Mey. Subsp. 

syspirensis (C. Kooh.) Menitsky):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 

ülkemize özgü, 7 metreye kadar 

boylanabilen küçük bir ağaçtır. 

Tipik bir Karadeniz ardı ağacıdır. 

1000-2000 metre arasında yetiĢir. 

Bu iklimin etkisinin görüldüğü 

Erzurum, Sivas ve Tunceli gibi 

illerde de bulunur. Soğuğa direnci 

oldukça yüksektir (Resim 3.18.8).  

 

3.18.13.Amerikan MeĢesi 

(Quercus palustris Muenchh.):  

Kırmızı meĢe grubundan, 25 metreye kadar boylanabilen, silindirik 

gövdeli, piramidal tepeli bir orman ağacıdır. Vatanı Kuzey Amerika‟nın 

Atlas sahilleridir. Nemli topraklardan, nehir vadilerinden hoĢlanır. Hızlı 

büyür. Değeli bir süs bitkisidir. Yaprakları çok estetik ve sonbahar 

renklenmesi mükemmeldir. 

 

3.18.14.Sapsız MeĢe (Quercus petraea Lieb.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 30 metreye kadar boylanabilen, dar tepeli 

bir ağaçtır. Marmara bölgesinde yetiĢen Quercus petraea Subsp. petraea, 

Kuzey Anadolu‟da deniz 

seviyesinden 1600 m yükseklikler 

arasında yetiĢen Quercus petraea 

Subsp. iberica, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu‟da 1200-220 

metre arasında yetiĢen Quercus 

petraea Subsp. pinnatiloba adlı 3 

alt türü vardır. YayılıĢ alanında 

genelde saf bükler ya da geniĢ 

ormanlar halinde bulunur. 

Resim 3.18.8: Ġspir meĢesi 

Resim 3.18.9: Sapsız meĢe 
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3.18.15.Doğu Karadeniz MeĢesi (Quercus pontica C. koch.): 

AkmeĢe meĢe grubundan, 5 metreye kadar boylanabilen küçük ağaç ya da 

çalıdır. Kafkasya ve Kuzeydoğu Türkiye‟de 800-2100 metre arasında, 

küçük gruplar ya da münferit halde bulunur.  

 

3.18.16.Tüylü MeĢe (Quercus pubescens Willd.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 20 metreye kadar boylanabilen yuvarlak 

tepeli bir ağaçtır. Trakya, Akdeniz ve Karadeniz ardı ormanlarda, Marmara 

ve Ege bölgelerinde, deniz seviyesi ile 1700 metre arası çok geniĢ bir alanda 

yetiĢir. Kurak yetiĢme yerlerinin ağacıdır. Bozkır sınırına dayanır. Yapraklar 

kıĢı dökülmeden üzerinde geçirir. Odunu yakacak olarak çok değerlidir.  

 

3.18.17.Saplı MeĢe (Quercus robur L.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 40 

metreye kadar boylanabilen geniĢ 

tepeli bir ağaçtır. Türkiye, Avrupa ve 

Kafkasya‟nın tamamına yakınında 

yetiĢir (Resim 3.8.10). Taban suyu 

yüksek düzlükler, dağ etekleri ve 

dere kenarlarında küçük öbekler 

halinde ya da tek tek bulunur. 

Marmara bölgesi, Batı ve Orta 

Anadolu bölgesinde bulunan 

Quercus robur Subsp. Robur, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu‟da bulunan Quercus robur Subsp. pedunculiflora 

adlı 2 alt türü vardır. 

 

3.18.18.Kırmızı MeĢe 

(Quercus rubra L.): Kırmızı meĢe 

grubundan, 25 metreye kadar 

boylanabilen, düzgün gövdeli bir 

ağaçtır. Kuzey Amerika‟da yetiĢir. 

Toprak isteği diğer türe göre daha 

azdır. Hızlı büyür. Değeli bir süs 

bitkisidir. Yaprakları çok estetik ve 

sonbahar renklenmesi 

mükemmeldir. 

Resim 3.18.10: Saplı meĢe 

Resim 3.18.11: Kırmızı meĢe 
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3.18.19.Mantar MeĢesi (Quercus suber L.):  

20 metreye kadar 

boylanabilen her dem yeĢil, kalın 

dallı, geniĢ tepeli bir ağaçtır. 

Kabuklarından elde edilen mantar 

için yetiĢtirilir. Odunu yakacak 

olarak, pelitleri ise hayvan yemi 

olarak kullanılır. Avrupa‟nın 

güneyi ve Afrika‟nın kuzeyinde 

doğal olarak yetiĢir. Dönemsel 

kuraklığa, yüksek sıcaklık 

değerlerine alıĢıktır. 

Makaslanabilir. Mükemmel bir 

süs bitkisidir (Resim 3.18.12).  

 

3.18.20.Gerpelit (Quercus trojana Webb.):  

Gerpelit (germeĢe), kırmızı meĢe grubundan, 

20 metreye kadar boylanabilen, geniĢ tepeli bir 

ağaçtır. Ilıman yerlerde ya da ılıman kıĢın hüküm 

sürdüğü yıllarda yapraklarını tam dökmeyebilir. 

Balkanlarda çok yaygındır. Ülkemizde Batı ve 

Güneybatı Anadolu‟da 300-1800 metre arasında 

yetiĢir. 

 

 

3.18.21.Yalancı Tüylü MeĢe (Quercus virgiliana Ten):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 15 metreye kadar boylanabilen, geniĢ 

tepeli bir ağaçtır. Güney ve Güneydoğu Avrupa‟da kurak yetiĢme yerlerinde 

doğal olarak bulunur. Ülkemizde, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz 

bölgelerinde 100-1150 metre arasında yetiĢir.  

 

3.18.22.Kasnak MeĢesi (Quercus vulcanica Kotschy.):  

AkmeĢe meĢe grubundan, 30 metreye kadar boylanabilen, geniĢ 

tepeli bir ağaçtır. Sadece ülkemize özgüdür. Isparta, Afyon ve Konya, 

Kütahya illerinde 1300-1800 metre arasındaki yükseltilerde doğal olarak 

yetiĢir. Bu alanda yer yer saf bükler halinde ya da diğer türlerle karıĢık 

Resim 3.18.12: Mantar meĢesi 

Resim 3.18.13: Gerpelit 
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halde bulunur. Odunu oldukça değerlidir. Son derece estetik bir süs 

bitkisidir. Sonbaharda sararan yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluĢturur 

(Resim 3.18.14). 

 

 
Resim 3.18.14: Kasnak meĢesi 

 

3.18.23.Bazı eĢey özellikleri:  

MeĢe cinsi, bir cinsli bir evcikli yani erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç 

üzerinde, anemogam odunsu bitkilerdir. AkmeĢelerin palamutları 1. yılda, 

kırmızı meĢelerin palamutları 2. yılda, her dem yeĢil meĢe türlerinden 

akpırnalın palamutları 1. yılda, bozpırnal ve pırnal meĢelerinin palamutları 

ise 2. yılda olgunlaĢır. MeĢe türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.18.1 ve 

3.18.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.18.24.Tohumların toplanması:  

MeĢelerin meyvelerine palamut ya da pelit denir. MeĢe palamutları 

yarı küre biçiminde kadehler içerisinde bulunur (Resim 3.18.15, 3.18.16, 

3.18.17, 3.18.18, 3.18.19, 3.18.20, 3.18.21, 3.18.22, 3.18.23, 3.18.24 ve 

3.18.25). Pelitler (palamut), ak meĢelerde ekim-kasım, kırmızı meĢelerde 

ekim-kasım bazı yıllarda eylül, her dem yeĢil meĢelerde ise kasım-aralık 

aylarında ağaçların baĢlarından elle ya da bir örtü üzerine silkelenerek yahut 

ta çırpılarak toplanır. MeĢe peliti toplamada yerellik esastır. Bu nedenle 

fidanlıkların tohum toplanacak alanları eylül ayından itibaren gözlem altına 

alması gerekir. MeĢelerde iri palamutlar daha iyi çimlenirler ve daha 
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geliĢkin fidan yetiĢmesine neden olurlar. Toplama esnasında bu duruma 

dikkat etmekte fayda vardır. Toplanan pelitler çuvallanıp fidanlığa taĢınır.  

 

3.18.25.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Fidanlığa getirilen pelitler kapcıklarından ayrılır. Ardından suya 

atılır ve yüzen hastalıklı pelitlerin bir kısmı uzaklaĢtırılır. Olanak varsa 

kalan kurtlu pelitler elle tek tek ayıklanabilir. Soğuk suda 2-5 gün arası 

bekletilen pelitler, mantari hastalıklara karĢı ilaçlamanın ardından kumla 

karıĢtırılarak doğal ortamda nemli bir Ģekilde ekinceye kadar saklanır ya da 

hemen ekilir. Palamutlar genellikle uzun süreli saklanamaz. Zorunlu 

hallerde ise %90‟ın üzerinde neme sahip (-1)-(-2ºC) sıcaklık ortamında 1 yıl 

saklanabilir. MeĢe pelitlerinin nem oranı %25‟in altına inmesi ile çimlenme 

yeteneğini kaybeder.  

MeĢe palamutları yontma taĢ devrinden bu yana insan ve hayvan 

gıdası olarak kullanılıyor. Doğal ortamda meĢe tohumlarının düĢmanı çok 

fazladır. Bu nedenle meĢeler 2-3 (4) yılda bir gerçekleĢen bol tohum 

yıllarında yabani hayvanların yiyeceğinden daha fazla tohum üretir. Böylece 

doğal ormanlarda varlığını kolaylıkla devam ettirir. Bunun dıĢındaki çıplak 

alanlara, meĢe tohumu doğrudan ekilerek orman kurma çalıĢmalarında 

mutlaka ciddi önlemler almak gerekir. Aksi takdirde bizim ektiğimiz meĢe 

tohumları ile beslenip semiren kemirgenler hızla ürer etrafta ne var ne yok 

tüketirler. Bu Ģekilde orman kurma çalıĢması yapayım derken, çoğu kez 

daha önceden elde edilmiĢ fidanlarında ortadan kalkmasına, tarım 

alanlarının zarar görmesine neden olunur.  

Doğal ortamdaki her uygulamada doğayı taklit etmek, meĢenin, 

birbirini takip eden yıllarda neden tohum vermediklerini düĢünmek gerekir. 

Eğer meĢeler, birbirini takip eden yıllarda sürekli tohum verse idi, kemirgen 

varlığı hızla artar, bunun sonucu da tüm palamutları tüketildiği gibi, daha 

önceden gelen gençliklerde aĢırı zarar görürdü. Bu nedenle meĢeler, 2-4 yıl 

boyunca tohum vermeyerek kemirgen varlığının en aza inmesini beklerler. 

Varlığı hızla azalmıĢ olan kemirgen ve diğer hayvanlar bol tohum yıllarında 

yiyeceğinden fazla palamudu görünce onları, depolamak amacı ile oraya 

buraya saklarlar. O hayvanın ölümü, sakladığı yeri unutması, ona ihtiyaç 

duymaması ya da götürürken düĢürmesi sonucu meĢe palamutları yeni 

yaĢam alanlarına taĢınmıĢ olur. MeĢe ormanlarında domuzlarında önemli 

iĢlevleri var, onlar, sıkıĢan orman topraklarını iĢleyerek palamutlara uygun 

çimlenme ortamı sağlarlar. 
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Doğrudan tohum ekerek orman kurmanın en iyi yöntemi onları 

çalıĢma sahasında ya da ona yakın bir iklim ortamında saklamaya almak ve 

erken bahar döneminde ekmektir. Bahar ekiminin en önemli getirisi tohuma 

musallat olan zararlı topluluğunun en aza inmesi ve onlar için besin 

kaynaklarının çeĢitlenmeye baĢlamıĢ olmasıdır. Diğer bir önemli yararda 

tohum ekimi ile çimlenme arasındaki sürenin kısalığıdır. Burada dikkat 

edilmesi gereken ana kural tohumların saklamadaki uyanma zamanının 

sahaya ekim zamanı ile çakıĢmasıdır. Bunu sağlamanın en güzel yolu 

ağaçlandırma sahasının yetiĢme ortamına uygun bir yerde tohumların 

katlanması uygulamasıdır (Resim 3.18.26). Katlama uygulamasında kuz 

bakıların seçimi, gölgeme gibi ilave önlemlerde tohum çimlenmesini 

nispeten geciktirir. Ancak orman kurmada kesin sonuç ancak uygun 

yöntemle yetiĢtirilmiĢ fidanlarla yapılan ağaçlandırmalarla alınır. MeĢe 

türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.18.2‟de verilmiĢtir. 

 

3.18.26.Fidanlık tekniği:  

MeĢe fidanları, özel yastıklarda çıplak köklü, standart yastıklarda 

çıplak köklü, kaplı ve tüplü olarak üretilebilir. Amacımıza göre bu 

yöntemlerden birisini kullanmamız gerekir.  

 

3.18.26.1.Özel yastıklarda çıplak köklü fidan üretimi:  

Bu amaçla yastık tabanı 25-30 cm derinlikle sınırlandırılmıĢ özel 

yastıklar hazırlanır. Özel yastıklarda tabanın çakıllanması ve sentetik 

örtülerle sınırlandırılması yanında kılcal kök sisteminin en yüksek oranda 

geliĢmesini sağlayan, aynı zamanda söküm esnasında kılcal kök kaybını en 

aza indiren, daha çok kumlu balçık özellikte, organik madde oranı %4-6 

arasında olan bir harç kullanılır. Bu harca yetiĢtirilen meĢe türünün 

gençliğinin bulunduğu alandan getirilen toprak %5 oranında katılır. MeĢeler 

diğer önemli orman ağacı türlerinin çoğundan çok daha ince kılcal kök 

sistemine sahiptirler. Örneğin meĢenin kılcal köklerinin çıplak gözle dahi 

çamların ancak dörtte biri kalınlıkta oldukları görülebilir. Bu durum onların 

yaĢam alanlarına iliĢkin bir özelliktir. MeĢeler daha çok killi toprağa sahip 

alanlarda ormanlar kurar ve bu yetiĢme ortamında çok çok ince kılcal kökler 

ve onları sarmıĢ endomikorizalar birlikte kil tabakaları arasına girerek 

gerekli olan besin ve suyu alabilirler. Ekim yastıklarının (Resim 3.18.27) 1-

2 cm kalınlıkta çam kabuğu ile örtülenmesi ot mücadelesini kolaylaĢtırdığı 

gibi bitki geliĢimine de %30-50 oranında katkıda bulunur. 
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Bu Ģekildeki özel yastıklar, fidanların kazık kök sisteminin yanında 

onu saran çok yoğun kılcal kök sistemi geliĢtirmesini sağlar (Resim 3.18.28, 

3.18.29, 3.18.31 ve 3.18.32). MeĢe tohumları oldukça derine (5-10 cm) 

ekilseler de çıkar, ancak ekim derinliği arttıkça gövde-kök oranı 

artacağından yeterli kalitede fidan elde edilemez. Bu nedenle 1 cm (çok iri 

tohumlarda en fazla 2 cm) derilikte ekim yeterlidir (çizelge 3.18.2). Geç 

sonbahar ve erken kıĢ ekimlerinde sığ ekilen tohumları dondan korumak 

için örtüleme gerekebilir. KatlanmıĢ tohumların katlama ortamında 

çimlenmeye baĢlamaları halinde kökler 5-10 mm uzunlukta kesilerek ekim 

yapılır. Ekimler 11‟li çizgi ekimi Ģeklinde, almaçlı ve tohumlar birbirine 

değmeyecek Ģekilde (5 cm mesafede) yapılır. Ekimde pelitlerin yatay olarak 

konulması hata yapılmasını engeller. Kapatma malzemesi olarak %50 ince 

organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Çimlenme palamut meĢesi, saçlı 

meĢe gibi bazı türlerde zamanı gelince daha çok baharda gerçekleĢirken, 

mazı meĢesi gibi bazı türlerde ise daha ağacın baĢında ya da toprağa düĢer 

düĢmez baĢlayabilir. MeĢelerde iri palamutlar daha iyi çimlenirler ve daha 

geliĢkin fidan yetiĢmesine neden olurlar. MeĢe fidanlarının ağaçlandırma 

çalıĢmalarında bir yaĢlı olarak kullanılması tercih edilmelidir (Resim 

3.18.30, 3.18.33 ve 3.18.34). Ġkinci yaĢından sonra kazık kök fazlasıyla 

kalınlaĢmakta, yan kök sayısı artmakta, buna bağlı olarakta kılcal kök sayısı 

azalmaktadır. Diğer bir engelde üvez ve cevizde olduğu gibi meĢeler de 

kalın kazık kökün kesilmesinden hoĢlanmazlar. 

Çimlenen fidelerde küllemeye karĢı mücadele kaliteli fidan 

yetiĢtirilmesini sağlayan en önemli öğedir. Bu amaçla kükürtlü, bakırlı ve 

sistemik diğer külleme ilaçları çimlenmeyi takiben uygun aralıklarla 

yapraklara atılır. Sulama 30 cm derinlikte ve 1-2 günde bir tarla kapasitesi 

kadar yapılmalıdır. Gübreleme uygulaması, 1-1-1+ME oranlı kolay çözünen 

gübre ile 2-4 günde bir sulama suyuyla yapılır. Her bir gübre veriliĢinde 

dekara 1-2kg gübre vermek gerekir. Ekimi takiben kemirgenlere, domuzlara 

ve kargalara karĢı mutlaka önlem alınmalıdır. Ot alımı yılda 7-9 kez, otlar 

küçükken yapılır. Söküm, bitkinin uyku döneminde mümkün olduğunca 

dikimden önce yapılmalıdır. Kılcal köklerin zarar görebileceği soğuk ve 

rüzgarlı günlerden kaçınılmalıdır. MeĢeler uzun süreli gömüden 

hoĢlanmazlar. Ambalaj, kökler aynı tarafta olmak kaydıyla meĢe türüne göre 

200, 400, 600 adet fidanla yapılabilir. Kök budaması mutlaka 

ambalajlamadan hemen önce en az 25 cm uzunlukta yapılır. Ambalaj 

esnasında köklerin yosunla korunması ve telisle sarılması uygundur. Türlere 

göre değiĢmekle birlikte metrekareden 100-200 adet kaliteli fidan elde 



269 

 

edilir. Bu yöntemle üretilen ak meĢe fidanları 35+ cm boya 5+ mm çapa, 

kırmızı meĢe fidanları 40+ cm boya 6+ mm çapa, her dem yeĢil meĢe 

fidanları ise 30+ cm boya, 4+ mm çapa ulaĢır. 

 

3.18.26.2.Standart yastıklarda çıplak köklü fidan üretimi:  

Çıplak köklü meĢe fidan üretiminde killi ve killi balçık topraklara 

sahip fidanlıklardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Tercihen kumlu balçık 

toprağa sahip organik madde oranı %3-5 arasında olan, hafif asit ve nötr 

özelliğe sahip toprağa sahip fidanlıklarda yapılmalıdır. Ekimlerde 5‟li ya da 

7‟li çizgi ekimi yöntemlerinden biri kullanılır. Tohumlar çizgi üzerinde, 

birbirine değmeyecek Ģekilde iri tohumlu türlerde 1-2 cm, küçük tohumlu 

türlerde 2-3 cm aralıkla ekilir. Sulama yağıĢlı olmayan dönemlerde 2 günde 

bir 30-35 cm derinlikte yapılmalıdır. Çimlenmeyi takiben kökler 30-35 cm 

derinliğe ulaĢtığında 20 cm derinlikte kesilebilir. Gübreleme toprak tahlili 

sonucuna göre yapılır. Yastıklarda 1-2 cm kalınlıkta organik örtüleme 

mutlaka uygulanır.  

Ġlk 2 ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele 

gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 

koĢullarına bağlı olarak, geç bahar döneminde 2-3 günde bir, yaz 

döneminde 1-2 günde bir, erken güz döneminde 1-3 günde bir, geç güz 

döneminde 2-5 günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.18.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. Bu 

yöntemle üretilen ak meĢe fidanları 30+ cm boya 4+ mm çapa, kırmızı meĢe 

fidanları 35+ cm boya 5+ mm çapa, her dem yeĢil meĢe fidanları ise 25+ cm 

boya, 4+ mm çapa ulaĢır. Diğer özellikler aynıdır.  

 

3.18.26.3.Kaplı fidan üretimi:  
Kaplı meĢe fidanları ağaçlandırma çalıĢmalarında oldukça baĢarılı 

sonuç verir. Ekim, geç kıĢ ya da erken bahar döneminde nemli olarak 

saklanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır. Bunun için tohumlar ya toplamayı 

takiben doğal koĢullarda ya da yapay koĢullarda saklamaya alınır (çizelge 

3.18.4). Tohum, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok 

gözlü kaplara 2-3 mm derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi 

olarak perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya 

kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: 

%75 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp 

malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg 
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kükürt eklenerek hazırlanır. Kullanılabilecek farklı karıĢım oranları çizelge 

3.18.5‟te verilmiĢtir. Her bir göze 1 adet kök ucu gözükmüĢ tohum ekilir. 

Tamamlama ekimi 2-4ºC sıcaklıkta nemli saklanan tohumlarla yapılır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha 

mutedil yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla 

tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre 

konulmaz. Havai kök budaması uygulanır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar 

dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 

cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı, 17 x 17 x 25 cm ebatlı 

saksılarda üretilmiĢ 1+2 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.18.26.4.Tüplü fidan üretimi:  
MeĢelerde, 16 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı %25 humus, 

%60 kumlu balçık toprak, %10 meĢe ormanı üst toprağı ve %5 hayvan 

gübresi karıĢımıdır. Tohum ekimi kaplı fidan üretimi ile aynıdır. Sulama ve 

ot alımı uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 

1+0 yaĢlı 2+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Fidanların ikinci yaĢa kalması 

halinde tüpler aktarılır. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 18 x 30 cm 

ebatlı torbalarda 1+1 ya da 1+2 yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir.  

 

Çizelge 3.18.1: MeĢe türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

KırmızımeĢeler Nisan-Haziran Eylül-Kasım 20-45 2-3 (4) 

AkmeĢeler Nisan-Haziran Ekim-Kasım 20-45 2-3 (4) 

Her dem yeĢil meĢeler Nisan- 5 Haziran Kasım-Aralık 20-45 2-3 (4) 

 

 

Çizelge 3.18.2. MeĢe türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Quercus aucheri 2 700 10 200 5 000 70-80 10-20 

Quercus brantii 7 000  16 000 11 000 70-90 10-20 

Quercus cerris 3 000 10 000 6 500 70-80 10-20 

Quercus coccifera 3 000 9 000 5 500 60-90 10-20 

Quercus hartwissiana 7 000 12 000 10 000 70-80 10-20 
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Quercus frainetto 3 000 6 000 5 000 70-75 10-20 

Quercus İlex 2 000 4 000 2 500 70-90 10-15 

Quercus infectoria 2 500 6 500 4 000 70-80 10-20 

Quercus libani 5 000 15 000 11 000 80-95 10-20 

Quercus ithaburensis 6 000 19 000 13 000 70-90 10-20 

Quercus macranthera 2 000 4 000 3 000 70-80 10-20 

Quercus palustris 1 000 1 500 1 400 70-80 5-10 

Quercus petrea 2 000 12 000 3 500 80-95 10-20 

Quercus pontica 3 000 5 000 3 500 70-80 10-20 

Quercus pubescens 2 500 5 000 3 000 70-90 10-20 

Quercus robur 2 000 5 000 3 500 70-80 10-20 

Quercus rubra 2 000 6 000 3 500 70-90 10-20 

Quercus suber 4 000 9 000 6 000 70-90 10-20 

Quercus trojana 5 000 17 000 10 000 80-95 10-20 

Quercus virgiliana 1 100 2 000 1. 400 80-95 5-10 

Quercus vulcanica  3 000 9 000 5 000 70-90 10-20 

 

 

Çizelge 3.18.3. MeĢe türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Quercus aucheri 230 350 100-200 50-100 1-2 

Quercus cerris 230 350 100-200 50-100 1  

Quercus brantii 230 400 100-200 50-100 1  

Quercus coccifera 230 350 100-200 50-100 1-2 

Quercus hartwissiana 230 350 100-200 50-100 1  

Quercus frainetto 200 300 100-200 50-100 1  

Quercus İlex 230 400 100-200 50-100 1-2 

Quercus infectoria 230 350 100-200 50-100 1  

Quercus libani 230 400 100-200 50-100 1  

Quercus ithaburensis 230 370 100-200 50-100 1  

Quercus macranthera 230 370 100-200 50-100 1 

Quercus palustris 230 350 100-200 30-50 1  

Quercus petrea 230 400 100-200 50-100 1  

Quercus pontica 230 350 100-200 30-50 1  

Quercus pubescens 230 370 100-200 50-100 1  

Quercus robur 230 350 100-200 50-100 1  

Quercus rubra 230 370 100-200 30-50 1  

Quercus suber 230 370 100-200 50-100 1-2  

Quercus trojana 230 400 100-200 50-100 1  

Quercus virgiliana 230 370 100-200 50-100 1 

Quercus vulcanica  230 370 100-200 50-100 1  
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Çizelge 3.18.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler SaklanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Quercus spp. Hemen ekim ya da doğal koĢullarda 

kumla karıĢtılarak gölgelik altında ya 

da kuz bir yerde nemli olarak saklama 

Geç kıĢ, erken bahar 

 

Çizelge 3.18.5. MeĢe türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %30-40 (3-5 mm) çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 ay) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
3 %60-65 turba x %25 (3-5 mm) ponza x %10-15 (3-5 mm) çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 ay) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 3.18.15: Pırnal meĢesi 

palamutları 

Resim 3.18.16: Mazı meĢesi 

palamutları 
 

      
Resim 3.18.17: Palamut meĢesi 

palamudu 

Resim 3.18.18: Gerpelit palamudları 

 

     
Resim 3.18.19: Malayta meĢesi 

palamutları 

Resim 3.18.20: Brant meĢesi 

palamudu 
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Resim 3.18.21: Saçlı meĢe 

palamudu 

Resim 3.18.22: Bozpırnal 

palamudu 
 

    
Resim 3.18.23: Akpırmnal 

palamutları 

Resim 3.18.24: Macar meĢesi 

palamutları 
 

   
Resim 3.18.25: Mantar meĢesi 

palamudu 

Resim 3.18.26: Katlamaya alınmıĢ 

meĢe palamutları 
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Resim 3.18.27: Özel yastığa meĢe 

palamudu ekimi 

Resim 3.18.28: Bir yaĢlı meĢe 

fidanının kılcal kök sistemi 

 

 

  
 

Resim 3.18.29: Özel hazırlanmıĢ 

yastıkta yetiĢen bir yaĢlı meĢe kök 

sistemi 

Resim3.18.30: Bir yaĢlı amerikan 

meĢesi fidanı 
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Resim 3.18.31: 24'lü kapta bir 

yaĢlı meĢe fidanı kök sistemi 

Resim 3.18.32: Ġki yaĢlı meĢe 

fidanının kök sisteminin aĢırı 

kalınlaĢması 
 

   
Resim 3.18.33: 24'lü kapta 1 yaĢlı 

palamut meĢesi fidanı 

Resim 3.18.34: 24'lü kaplarda bir 

yaĢlı çeĢitli türlerde meĢe fidanları  
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3.19.ROBINIA  L.  YALANCI AKASYALAR (SALKIM 

AĞAÇLARI) 
 

Aile: Baklagiller (Leguminosae)  

 

3.19.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Yalancı akasya ağaçları, kıĢın yaprağını döken ağaç bazen de küçük 

ağaç halinde görülen odunsu bitkilerdir. Kuzey Amerika ve Meksika‟da 

yayılmıĢ 10 kadar taksonu vardır. Çiçeklerinin (Resim 3.19.1) arıcılık 

açısından önemi, dayanıklı odunu nedeniyle dünyada yayığın olarak 

ağaçlandırma, peyzaj uygulamalarında kullanılmaktadır. Sürgün verme 

özelliği yüksektir. Robinia pseudoacacia adlı türü Türkiye‟de yaygın olarak 

görülür. Robinia hispida adlı türü ise son zamanlarda peyzaj 

uygulamalarında kullanılmaktadır.  

 

3.19.2.Yalancı Akasya (Salkım Ağacı) Robinia pseudoacacia L.:  

30 metreye kadar boylanabilen, geniĢ tepeli bir ağaçtır. Vatanı 

Kuzey Amerika‟nın doğu sahilleridir. Türkiye‟nin hemen her fidanlığında 

üretilmekte ve ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılmaktadır. Bu 

çalıĢmalarda bu türün nemli alanların ağacı olduğu unutulmuĢtur. Yarı 

kurak alanlarda varlığını sürdürebilse dahi kurak geçen yıllarda tepe 

kuruması yaparak çalılaĢmaktadır. Çok kar yağan yerlerde özelliklede ıslak 

kar yağan yerlerde tepeleri sıklıkla 

kırılır. Karadeniz sahil Ģeridinde 

baĢarılı örnekleri vardır. Ancak bu 

alanların bazılarında istilacı 

konumuna gelip doğal bitki örtüsü 

için bir tehdit halini almaya 

baĢlamıĢtır. Odunu çok 

dayanıklıdır. Özellikle toprakla ve 

suyla temas eden yerlerde kolay 

kolay çürümez. Peyzaj amaçlı 

birkaç kültür çeĢidi vardır. 

 

3.19.3.Pembe Çiçekli Yalancı Akasya (Pembe Çiçekli Salkım 

Ağacı) Robinia hispida L.:  

15 metreye kadar boylanabilen, bir ağaçtır. Türkiye‟de daha çok park 

ve bahçelerde kullanılır (Resim 3.19.2).  

Resim 3.19.1: Yalancı akasya 
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3.19.4.Bazı eĢey özellikleri:  

Çiçekler zigomorf, teker 

teker değil, salkım Ģeklindedir. 

Yalancı akasya ağacında çiçekler 

beyaz, diğerinde pembe renklidir. 

Bakla Ģeklindeki meyve önceleri 

yeĢil, olgunlaĢınca yalancı akasya 

ağacında kahverengi, diğerinde 

pembemsi kahverengidir. Tohum 

mercimek gibi sert ve parlak 

yüzlüdür Resim 3.19.3). Yalancı 

akasya ağacı türlerinin bazı eĢey 

özellikleri çizelge 3.19.1 ve 3.19.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.19.5.Tohumların toplanması:  
Meyveler ağaçların baĢlarından elle birkaç tanesi birlikte koparılarak 

toplanır. Yüksek ağaçlarda dalların budanmasının ardından yerden de 

toplanabilir. Toplanan tohumlar çuvallanıp fidanlığa taĢınır.  

 

3.19.6.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Toplanan kapçıklar güneĢte kurutulur ve patos makinesinde 

savrularak tohum elde edilir. 

Küçük üretimlerde ise sopa ile 

dövülüp yelde savrulur. Tohum 

çimlenme engeli içermez. 

Tohumlar, standart soğuk hava 

depolarında (1-4°C), ağzı kapalı 

kaplar içerisinde 10 yıldan fazla 

süre saklanabilir. Yalancı akasya 

ağacı türlerinin bazı tohum 

özellikleri çizelge 3.19.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

3.19.7.Fidanlık tekniği:  

Tohum çimlenme engeli içermez. 1 gün suda bekletilmenin ardından 

baharda ekilir. Yalancı akasya ağacı tohumları 20-25 cm yükseklikteki 

yastıklara, 5‟li çizgi ekimi Ģeklinde, elle ekilir (çizelge 3.19.2). Kapatma 

Resim 3.19.2: Pembe çiçekli 

akasya 

Resim 3.19.3: Yalancı akasya 

meyve ve tohumları 
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malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Yalancı 

akasya ağacı türleri, organik madde oranı %3-5 arasında olan, hafif asit ve 

hafif bazik arası niteliğe sahip balçık topraklarda iyi yetiĢir. Yalancı akasya 

ağacında otlara daima çok küçükken müdahale edilir.  

 

 
 

 

Özellikle tarım alanları yakınındaki fidanlıklarda kanser otu büyük 

sorun yaratabilir. Yine bu türün üretiminde bu zararlısından dolayı 

rotasyona önem vermek gerekir. Ekim parselinin çevresinde sık sık 

kimyasal ya da mekanik ot mücadelesi yapılır. 

Tarla kapasitesi kadar su, hava koĢullarına bağlı olarak, geç bahar 

döneminde 2-3 günde bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, erken güz 

döneminde 1-3 günde bir, geç güz döneminde 2-5 günde bir en fazla 35 cm 

derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 

3.19.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs 

ayında seyreltme yapılır. Genelde gübreleme uygulanmaz. Yine de toprak 

analizlerine bakmakta yarar vardır. Çıplak köklü yalancı akasya ağacı türleri 

1 yaĢında dikime uygun hale gelir (çizelge 3.19.3). Uygun fidanlıklarda bir 

yaĢlı çiçek yalancı akasya ağacı fidanları; 100+ cm boya, 8+ mm çapa ulaĢır 

(Resim 3.19.4).  

 

Resim 3.19.4: Yalancı akasya fidanları 
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3.19.7.1.Kaplı fidan üretimi: Kaplı fidan üretimi, özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda kullanım amaçlıdır. Üretim Temmuz ve Ağustos 

aylarında %35 oranında gölgelenen gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme 

ekim baĢında kaldırılır. Ekim, bahar ya da erken yaz döneminde, 1 gün suda 

bekletilen tohumlar kullanılarak yapılır (çizelge 3.19.4). Tohum, 24‟lük çok 

gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit ya 

da turba kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 

aralığında olan, %75 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp malzemeye; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 0.5kg eklenerek hazırlanır. Uygulamada kullanılan farklı karıĢım 

oranları çizelge 3.19.5‟te verilmiĢtir. Her bir göze 3 adet tohum ekilir. 

Tekleme ikincil yaprakların çıkmasından sonra yapılır. Kap kapasitesi kadar 

su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük 

olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha mutedil bir Ģekilde 

yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama suyuyla tedricen de 

verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre konulmaz. Havai 

kök budaması uygulamak yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı fidanlar dikime 

uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm 

ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.19.7.2.Tüplü fidan üretimi:  
Yalancı akasya ağacında 12 x 28 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp 

harcı %20 humus, %80 balçık toprak karıĢımıdır. Tohum ekimi, gübreleme, 

sulama (tüp kapasitesi kadar), tekleme ve ot alımı uygulamaları çıplak köklü 

fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel 

nitelikli ağaçlandırmalar için ise 16 x 28 cm ebatlı torbalarda 2+0 ya da 1+1 

yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir. 

 

 

Çizelge 3.19.1: Yalancı akasya ağacı türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı  

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Robinia pseudoacacia Mayıs-Haziran Ağustos-Aralık 4-6 1 

Robinia hispida Mayıs-Haziran Ağustos-Aralık 5-7 1 
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Çizelge 3.19.2 Yalancı akasya ağacı türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr Çimlenme 

oranı % 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Robinia pseudoacacia 17 25 20 70-90 5-10 

Robinia hispida 16 18 17 70-90 5-10 

 

 

Çizelge 3.19.3. Yalancı akasya ağacı türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanı

m yaĢı 

(yıl) 

En az En çok 

Robinia pseudoacacia 230 400 50-100 15-30 1 

Robinia hispida 230 400 50-100 15-30 1 

 

 

Çizelge 3.19.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Robinia 

pseudoacacia 

1 gün suda bekletme çimlenmenin 

tekdüze olmasını sağlar 

Bahar, erken yaz 

Robinia hispida 1 gün suda bekletme çimlenmenin 

tekdüze olmasını sağlar 

Bahar, erken yaz 

 

 

Çizelge 3.19.5. Yalancı akasya ağacı türleri için kap harcı karıĢımları 

Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbabadan oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

(yaklaĢık olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba %30-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
3 %60-65 turba x %25 (3-5 mm) ponza x %10-15 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam 

kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 2-3kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

oranlı yavaĢ çözünen (osmocote) gübre x 0.5kg kükürt eklenerek karıĢtırılır. 
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3.20.SORBUS  L.  ÜVEZLER  

 

Aile: Gülgiller (Rosaceae)  

  

3.20.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Üvez cinsi; kıĢın yaprağını döken, farklı boylarda (3-25 m), çalı ya 

da orman ağaçlarıdır. Kuzey yarımkürenin değiĢik bölümlerine yayılmıĢ 

80‟den fazla türü vardır. Sorbus sözcüğü Latince “Sorbum‟‟ sözcüğünden 

gelir ve “meyve‟‟ anlamı taĢır. S. acuparia türünde sıfat olarak kullanılan 

acuparia sözcüğü de kuĢlar tarafından çok sevilen türlerin meyvelerini ifade 

eder. KuĢ yakalamada kullanılan kuĢ kapanı “avis‟‟ ve “capere‟‟ 

sözcüklerinden türetilmiĢtir. Benzer bir isimlendirmede “kuĢçu armudu‟‟ 

adıyla Azerbaycan Türklerinde görülür. Yine Anadolu‟da “üvez‟‟ ismi 

sadece S. domestica için kullanılır. Diğer üvez cinslerinin yaygın adı 

“geyicek elması, geyik elması, kuĢ elması ya da kuĢ armudu‟‟, Sorbus 

torminalis türünün ise “gurmut‟‟Ģeklindedir. 

Üvez çok değiĢik toprak ve iklim koĢullarında yetiĢebildiği gibi, 

hava kirliliğine de dayanıklıdır. Taç formu, çiçekleri, meyveleri, gövde ve 

kabukları ile yapraklarının çok estetik olması nedeniyle; kırsal ve kent 

peyzajının önemli ağaçlarıdır. Onlar kentli insana mevsimsel değiĢimleri en 

iyi anlatan, canlı ögelerdir. Çalı ve küçük ağaç görünümlü üvezler, yüksek 

dağ kuĢağında önemli bir erozyon kontrolü bitkisidir. Üvez ve gurmutun 

(akçaağaç yapraklı üvez) ise kerestesi çok değerli olup, batıda çok makbul 

orman ürünü sayılıyor. Bu nedenle de endüstriyel ağaçlandırmaların önemli 

bir ağacıdır. Bunun yanında güçlü kök ve gövde sürgünü geliĢtirme 

yeteneklerinden dolayı da önemli bir doğal enerji kaynağıdır. Genellikle yaz 

aylarında çiçek açmaları, arıcılık açısından da önemlidir. Bunun yanında 

yabanıl yaĢamın, özelliklede kuĢların, önemli besin kaynaklarıdır. Doğal 

ortamda onların tohumları yabanıl hayvanların sindirim sisteminden geçerek 

yayılır ve çimlendirme ortamına ulaĢır. Bu süreç kanatsız olan tohumların 

yayılmasını sağladığı gibi, onların içerdiği, bazı çimlenme engellerini de 

giderir.  

Meyveleri (Resim 3.20.5) yabanıl yaĢam için besin kaynağı 

oluĢturduğu gibi, doğrudan insan beslenmesinde de yararlanılır. S. 

domestica türü meyve olarak tüketildiği gibi, içki imalında da kullanılır. 

Daha çok Kuzeybatı Anadolu‟da tanınır ve tüketilir. Üvez toprak ve su 

istekleri açısından kanaatkar olduğu düĢünülürse, atıl tarım alanlarında 

alternatif ürün olarak kullanılabilir. Aküvez ise dağ köylerinde, doğal 
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ortamdan toplanıp meyve olarak tüketilir. Üvezlerin çeĢitli organları modern 

tıpta ve alternatif tıpta çok amaçlı olarak kullanılır. Üvezler; basit yapraklı, 

yapraklar diĢli ya da yuvarlak olan Aria, tüysü yapraklı olan Aucuparia ve 

meyve farklılıkları ile aküvezlerden ayrılan Micromeles adlı üç seksiyona 

ayrılır. Üvez cinsinin Türkiye‟de doğal olarak 12 üvez türü bulunur.  

 

3.20.2.Üvez (Sorbus domestica L.):  
 

 
Resim 3.20.1: Üvez 

 

20 m‟ye kadar boy, 1 m‟ye kadar çap yapabilen, dolgun gövdeli bir 

ağaçtır (Resim 3.20.1). YayılıĢ alanı içerisinde kuraklığa oldukça 

dayanıklıdır. Gençliğinde gölgeye dayansa da ıĢık ağacıdır. Kök sistemi 

kazıktır. Kalkerli topraklar üzerinde iyi geliĢir. Genelde deniz kenarından 

orta yüksekliklere kadar (1000-1300m) yayılır. Meyveleri ticari olarak 

tüketilir. Aynı zamanda kerestesi çok makbuldür. Ülkemizde daha çok 

Marmara Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi, Ġç Anadolu‟nun 

kuzeyinde yaygındır. Bunun yanında Ġç Ege, Göller Bölgesi ve Hatay 

dolaylarında bulunur. Ġri bir erik büyüklüğüne ulaĢan, sarımtırak-kırmızı 

rengi ve üzeri kırmızı benekli meyveleri çok estetiktir. Sonbaharda 

yaprakları meyveleri gibi, sarı-kırmızı renk alarak doyumsuz manzaralar 

oluĢturur. Kerestesinin çok değerli olması yanında, doğal yetiĢme alanında 

sosyal ormancılık açısından son derece önemli bir ağaçtır. Bunun yanında; 

köylere bitiĢik ağaçlandırma çalıĢmalarında, orman yollarının kenarlarına 3-
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5 sıralı dikilebileceği gibi, orman iyileĢtirme çalıĢmalarında orman içi 

açıklıklarda da kullanılabilir. Önemli bir peyzaj bitkisidir. 

 

3.20.3.KuĢ Üvezi (Sorbus aucuparia L.):  

15-20 m boylanabilen bir orman 

ağacıdır (Resim 3.20.2). Özel  bir toprak ve 

iklim isteği yoktur. Kurak ibreli ormanlarda 

yetiĢebildiği gibi, nemli-ılıman yapraklı 

ormanlarda daha yaygındır. Gölgeye oldukça 

dayanıklı bir türdür. Ülkemizin Ege, Akdeniz 

ve Güneydoğu bölgeleri hariç tamamında 

yetiĢir. Genelde 800-2800 metreler arasında 

yayılan yüksek dağ ormanlarının ağacıdır. 

Meyveleri kırmızıdır. Yaprakları sonbaharda 

kıpkırmızı renkte manzaralar oluĢturur. Odunu 

gurmut ve üvez kadar değerli olmamakla 

birlikte önemli bir odun hammaddesidir. 

YayılıĢ alanı içerisinde biyolojik çeĢitliğin 

geliĢmesi açısından oldukça fazla öneme 

sahiptir. Yeni kurulacak ormanlara belirli 

oranda karıĢtırılmasında yarar vardır. Ülkemizin Ege, Akdeniz ve 

Güneydoğu bölgeleri hariç her yerinde, özellikle yüksek dağlarda ve kayak 

tesisi peyzaj uygulamalarında kullanılabilir.  
 

3.20.4.Sorbus roopiana bordz:  

Piramidal tepeli küçük ağaçtır. Bu tür, Erzurum, Erzincan, 

GümüĢhane ve Bayburt yörelerindeki; meĢe, akçaağaç, akkayın, titrek 

kavak, ardıç ve sarıçam ormanlarında 1500-2600 metre arasında bulunur. 

Önemli bir toprak isteği yoktur. Yayıldığı bölgenin kurak alanlarına 

dayanıklıdır. Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme 

çalıĢmalarının en önemli ağacıdır. Bunun yanında bölgede uzun süre ağaçsız 

kalmıĢ yarı kurak ve sert iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda 

öncü ağaç olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bölgenin önemli peyzaj 

bitkilerinden biridir.  
 

3.20.5.Sorbus tamamschjanae Gabr.:  

2-5 m boylanan, Doğu Anadolu bölgesinde yayılan yüksek dağ 

ormanlarının çalılarıdır. YayılıĢı 1600 m ile kır sınırı arasındadır. Kuraklığa 

Resim 3.20.2: KuĢ üvezi 
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ve Ģiddetli soğuğa çok dayanıklı ıĢık bitkisidir. Özellikle balta, kürek, kazma 

sapı ve kağnıların dingil imalatı amacıyla yoğun alarak tahribata uğramıĢtır. 

Meyveleri yöre insanı tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla 

kullanılır. Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme çalıĢmalarında 

kullanılabilecek en önemli türlerinden biridir. Bunun yanında bölgede uzun 

süre ağaçsız kalmıĢ yarı kurak ve sert iklime sahip alanlarda yapılacak 

ağaçlandırmalarda öncü bitki olarak kullanılabilir. YayılıĢ alanında önemli 

bir peyzaj bitkisidir.  
 

3.20.6.Sorbus takhtajanii Gabr.:  

2-3 m boylanan, Bingöl, Bitlis, Van ve Hakkari yöresinde, yüksek 

dağ ormanlarının çalılarıdır. YayılıĢı 1600-2500 metre arasındadır. 

Kuraklığa ve Ģiddetli soğuğa çok dayanıklı ıĢık bitkisidir. Meyveleri yöre 

insanı tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. Bölgede 

yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme çalıĢmalarında kullanılabilecek en 

önemli türlerinden biridir. Bunun yanında bölgede uzun süre ağaçsızlaĢmıĢ 

kalmıĢ yarı kurak ve sert iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırma 

çalıĢmalarında öncü bitki olarak kullanılabilir. YayılıĢ alanında önemli bir 

peyzaj bitkisidir. 
 

3.20.7.Ġran Aküvezi (Sorbus persica Hedl.):  

3-7 m boylanan, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz 

bölgesinde 700-2100 metre arasında yayılan, kuraklığa dayanıklı küçük bir 

ıĢık ağacıdır. Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların dingil imalatı 

amacıyla yoğun alarak tahribata uğramıĢtır. Meyveleri yöre insanı 

tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. Bölgede 

yapılacak toprak koruma ve çığ önleme çalıĢmalarının en önemli ağacıdır. 

Bunun yanında bölgede uzun süre ağaçsızlaĢmıĢ kalmıĢ yarı kurak ve sert 

iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalıĢmalarında öncü ağaç 

olarak kullanılabilir. YayılıĢ alanında önemli bir peyzaj bitkisidir.  
 

3.20.8.Sorbus luristanica Schön.-Tem.:  

5-6 m boylanan, ülkemizde sadece Hakkari ilimizin dağlarında 

yayılan küçük bir ağaçtır. Bir ıĢık ağacı olan bu tür kuraklığa dayanıklıdır. 

Diğer türlerle benzer amaçlarla kullanılabilir. 
 

3.20.9.Sorbus caucasica Zinserl:  

7 metreye kadar boylanan, ülkemizde sadece Artvin ilimizin 

dağlarında 900-2000 metre arasında yayılan küçük bir ağaçtır.  
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Diğer türlerle benzer amaçlarla kullanılabilir. 

 

3.20.10.Sorbus subfusca Boiss.:  

6 metreye kadar boylanan ülkemizde sadece Doğu Karadeniz 

dağlarında 1300-2000 metre arasında yayılan küçük bir ağaçtır. Diğer 

türlerle benzer amaçlarla kullanılabilir.  

 

3.20.11.Sorbus kusnetzovii Zinserl.:  

6-7 m boylanan, ülkemizde Marmara ve Güneydoğu bölgesi hariç 

tamamında 800 m ile yüksek dağ ormanlarının kır sınırı arasında yayılan 

küçük bir ağaçtır. YayılıĢ alanında bulunan sedir, karaçam, sarıçam, göknar, 

ardıç, kayın ve meĢe ormanlarında karıĢıma girer. Kuraklığa dayanıklı, ıĢık 

ağaçlarıdır. Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların dingil imalatı 

amacıyla yoğun alarak tahribata uğramıĢtır. Meyveleri yöre insanı 

tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. Bölgede 

yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme çalıĢmalarının en önemli ağacıdır. 

Bunun yanında bölgede uzun süre ağaçsızlaĢmıĢ kalmıĢ yarı kurak ve sert 

iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalıĢmalarında öncü ağaç 

olarak kullanılabilir. Ülkemizde, peyzaj uygulamalarında üzerinde 

durulması gereken önemli bir türdür.  

 

3.20.12.Aküvez (Sorbus umbellatta Fritsch.):  

S. umbellatta var 

umbellatta, S. umbellatta var 

taurica, S. umbellatta var 

orbiculata, S. umbellatta var 

cretica olmak üzere dört adet 

varyetesi vardır. 6-7 m 

boylanan, ülkemizin 

tamamında 700 m ile yüksek 

dağ ormanlarının kır sınırı 

arasında yayılan küçük 

ağaçlardır. YayılıĢ alanında 

bulunan diğer orman 

ağaçlarının tamamı ile 

karıĢıma girer. Kuraklığa 

dayanıklı, ıĢık ağacıdır. Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların 

dingil imalatı amacıyla yoğun alarak tahribata uğramıĢtır. Meyveleri (Resim 

Resim 3.20.3: Ak üvez 
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3.20.3) yöre insanı tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla 

kullanılır. Özellikle yüksek dağların taĢlık kayalık alanlarında ve hareketli 

taĢların bulunduğu akıntı alanlarında toprak muhafaza amaçlı kullanılabilir. 

Sonbaharda sapsarı manzaralar oluĢturur. Ülkemizin her yerinde peyzaj 

uygulamalarında kullanılabilir. 

 

3.20.13.Gurmut (Sorbus torminalis Crantz.): 

 Gurmut, (akçaağaç yapraklı üvez), Güneydoğu Anadolu bölgesi 

hariç, ülkemizin 

tamamında yayılan, cinsin 

en fazla boylanan türüdür 

(Resim 3.20.4). Bu tür, 25 

m boya 75 cm çapa 

ulaĢabilen görkemli bir 

orman ağacıdır. 

Gençliğinde uzun süre 

(15-20 yıl) gölgeye 

dayanmasına karĢın ileri 

yaĢlarda ıĢık ağacı 

özelliğindedir. Akdeniz 

bölgesinde sedir 

ormanlarının karıĢımına 

girebilecek en önemli 

yapraklı orman ağacıdır. Odununun çok değerli olması nedeniyle çok fazla 

tahribata uğramıĢtır. Sürgün verme özelliğine sahiptirler. Sonbaharı uzun 

süreli, bordo, kırmızı, turuncu ve sarı yaprakları ile doyumsuz manzaralar 

oluĢturur. Bu manzarayı gün batımında seyretmek insana ayrı bir haz verir. 

Ülkemizin pek çok yerinde peyzaj uygulamalarında kullanılabilir. Hava 

kirliliğine, yaz kuraklığına çok dayanıklı; mevsimsel değiĢimleri kentli 

insanlara en iyi hatırlatacak ağaçlardan biridir. Endüstriyel amaçlı 

ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılmalıdır. “S. torminalis var orientalis, S. 

torminalis var torminalis, S. torminalis var pinnatifida‟‟ adında üç adet 

varyetesi vardır. Üç varyete, meyve Ģekil ve renk bakımından aynıdır. Olgun 

meyveler, kırmızımtırak kahve renktedir. 

S. torminalis var orientalis Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde 

deniz etkisindeki yapraklı ormanların içerisinde görülür. Mayıs sonunda 

çiçek açar. Olgun meyveler (Resim 3.20.9) 12 x 8 mm boyutundadır.  

Resim 3.20.4: Gurmutlar 
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S. torminalis var torminalis, Güney Doğu Bölgesi hariç Anadolu‟nun 

tamamında, deniz seviyesinden yüksek dağ kırlarına kadar çıkar. En iyi 

geliĢimini kireççe zengin derin topraklarda yapar. Yükseklik basamaklarına 

bağlı olarak; mayıs-haziran aylarında çiçeklenir. Olgun meyveler 20 x 14 

mm boyutundadır.  

S. torminalis var pinnatifida, en iyi yayılıĢını; Göler Bölgesi, Teke 

yöresi, Anti-Toroslarda 800 m ile yüksek dağ kırı arasında yapar. Yöresel 

olarakta, Kastamonu ve Ankara civarında bulunur. Çoğunlukla kireççe 

zengin, fizyolojik derinliği fazla topraklar ve kayalıklar üzerinde, sedir 

(Cedrus libani), meĢe (Quercus), ardıç (Juniperus), göknar (Abies) 

ormanlarıyla ve diğer yapraklı türlerle, öbekler halinde veya tek tek 

karıĢıma girer. Haziranda çiçek açar. Olgun meyveler 20 x 14 mm 

boyutundadır. Kültür alanlarında meyve boyutları büyür ve 25 x 18 mm 

ebatlarına kadar ulaĢır. 

 

3.20.14.Bazı eĢey özellikleri:  

Beyaz, ender olarakta pembe renkte olan bileĢik yalancı Ģemsiye 

Ģeklindeki çiçeklerde; erkek ve diĢi organlar aynı çiçekte bulunur. Meyveler 

yalancı meyve tipinde; küremsi, yumurtamsı ya da armut Ģeklindedir. Doğal 

ortamda üvez tohumları meyvelerin olgunlaĢmasını takiben kuĢlar 

(karatavuk, cırrık vb.) ve diğer canlılar (sincap, insan, ayı vb.) tarafından 

yenir. Tohumlar, onların sindirim sisteminden geçerek, dıĢkıları vasıtası ile 

çimlenme ortamına taĢınır. Üvez çiçekleri böcekler tarafından döllendiği 

gibi, tohumları da hayvanlar tarafından yayılması nedeniyle, biyolojik 

çeĢitlikte önemli yere sahiptir. Üvez türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 

3.20.1 ve 3.20.2‟de verilmiĢtir.  
 

3.20.15.Tohumların toplanması:  

OlgunlaĢan meyve salkımları (Resim 3.20.7) ağaçların baĢlarından 

elle ya da makasla kesilerek toplanır. Meyveler tohumların olgunlaĢmaya 

baĢladığı mümkün olan en erken dönemde toplanmalıdır (çizelge 3.20.1). 

Çünkü onların meyveleri olgunlaĢmaya baĢlar baĢlamaz kuĢlar ve diğer 

hayvanlarca hızla tüketilir. Eğer meyveler doğal ortamdan toplanıyorsa, 

gecikmemek bir kez daha fazla önem taĢır. Aksi takdirde, olumsuz iklim 

koĢulları meyve toplamayı zorlaĢtırabilir. Toplanan meyveler kovalar ya da 

kasalar içerisinde fidanlığa taĢınır.  

 



290 

 

3.20.16.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  
Tohumlar (Resim 3.20.6, 3.20.8 ve 3.20.10)) aynı yılın üretim 

çalıĢmalarında kullanılacaksa, hiç bekletilmeden hızla çıkartılır. Bu takdirde 

meyveler bıçakla dikkatlice kesilir ve tohumlar serbest kalır. Serbest kalan 

tohumlar suda iyice yıkanır ve hiç bekletilmeden ön iĢlemler uygulanır. 

Depolanacak tohumlar ise daha ekonomik olan diğer bir yöntemle çıkartılır. 

Toplanan meyveler sıcak bir yere serilir ve iyice olgunlaĢması hatta hafif 

fermente olmaları sağlanır. Ardından iyice yumuĢayan meyveler ezilerek 1-

2 gün oda sıcaklığında suda bekletilir. Bilahare, tohumların geçemeyeceği 

eleklerde basınçlı su altında meyve etleri uzaklaĢtırılarak tohum elde edilir. 

Gölge ve yel almayan bir yerde 2-3 gün kurutulan tohumlar suda 

yüzdürülerek boĢ ve sağır tohumlar uzaklaĢtırılır. Ardından %8-12 nem 

oranına kadar kurutulur. Yeteri kadar kuruyan tohumlar, ağzı kapalı 

kaplarda 1ºC sıcaklık ortamında 3 yıl, eksi 8ºC sıcaklık ortamında 5-10 yıl 

saklanabilir. Çimlenme, kıĢ bitimi ve erken bahar döneminde gerçekleĢir. 

Üvez türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.20.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.20.17.Fidanlık tekniği:  

Üvez tohumları, 5-15 gün arası bir süre suda bekletilip hemen ekilir 

ya da doğal koĢullarda kumla karıĢtırılarak katlamaya alınır (çizelge 3.20.4). 

Katlanan tohumlar, yeterli yağıĢın olmadığı dönemde sulanır. Kuz bir yerde 

katlamaya alınan tohumlar kıĢın, zorunlu hallerde ise erken bahara kadar 

geçen süreçte ekilebilir. Katlama uygulaması yapay ortamda da yapılabilir. 

Katlama ortamında bulunan tohumlar katlama ortamında çimlenmeye 

baĢlayabilir. Çünkü üvez tohumları çok düĢük sıcaklık değerlerinde çimlenir 

ve toprak sıcaklığı 6ºC sıcaklığa ulaĢtığında ise hızla toprak yüzeyine 

çıkmaya (sürme) baĢlar (çizelge 3.20.4). 

Üvez tohumları; 25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li ya da 7‟li çizgi 

ekimi Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.20.2). Ekimi takiben 

yastıkların üzeri telisle ya da 3-5 cm kalınlıkta sedir karpeli veya çam ibresi 

ile örtülenir. Çimlenmelerin baĢladığı dönemde örtü kalınlığı 1-2 cm 

kalınlığa indirilir. Örtüleme telisle yapılmıĢsa telis kaldırılır. Kapatma 

malzemesi olarak; %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Güz 

ekimi uygulamalarında ilk ciddi yağıĢlar baĢlayıncaya kadar, 2-5 günde bir 

sulama uygulanır. Yağmurların baĢlamasından itibaren mart sonuna kadar, 

genellikle ilave bir sulamaya gereksinme olmaz. Çimlenmelerin baĢlaması 

ile birlikte geç donlara karĢı mutlaka önlem alınmalıdır. Bunun için 

yastıkların üzerine 10-12 mm çaplı inĢaat demirlerinden alçak tüneller tesis 
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edilmeli, onların üzerine ise telis veya aynı iĢlevi görecek baĢka 

malzemelerle kapatılmalıdır. KuĢ üvezi fidan üretiminde ise Ağustos ayına 

kadar %50 gölgeleme uygulaması fidan geliĢimini olumlu yönde etkiler. 

Diğer türlerde ise Haziran, Temmuz aylarında %30 gölgeleme uygulamakta 

yarar vardır. Organik malzeme ile örtülenmeyen yastıklar, Mayıs ayında 

seyreltmenin ardından 1 cm kalınlıkta çam kabuğu ile örtülenir. Üvez 

türleri, %3-6 oranında organik madde içeren hafif asit ile hafif bazik arası 

balçık topraklarda iyi yetiĢir.  

Ġlk baĢlarda fidan geliĢimi yavaĢ olacağından, ilk 3 ot alımı otlar çok 

küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde 

yapılır. Sulama yağmurlama sistemi ile yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, 

hava koĢullarına bağlı olarak, geç bahar ve erken güz döneminde 1-3 günde 

bir, yaz döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 2-6 günde bir en fazla 

35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan sayısı 

çizelge 3.20.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde 

Mayıs ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 seferde 

verilmesinde yarar vardır. Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, 

fidecik köklerinin 15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Üvez fidanları 1 

yaĢlı olarak kullanılır. Çıplak köklü bir yaĢlı üvez türlerinin fidan özellikleri 

çizelge 3.20.5‟te verilmiĢtir.  

 

3.20.17.1.Kaplı fidan üretimi:  
Üvezlerle ağaçlandırılması düĢünülen sahaların, kuraklık ve Ģiddetli 

soğuk gibi birçok aĢırı özelliler içermesi önemli bir engeldir. Yine üvezlerin 

kazık kök sistemi geliĢtirmesi, kesilen kazık kök sistemini tekrar 

etkinleĢtirmekte zorluk çekmesi, ağaçlandırma döneminin sınırlı olması gibi 

nedenlerle tüplü ve kaplı fidan üretimi öncelikli olmalıdır. 

Kaplı fidan üretimi temmuz, ağustos aylarında %35-50 oranında 

gölgelenen gölgelikler altında yapılır. Gölgeleme Eylül ayından sonra 

kaldırılır. Ekim, geç kıĢ döneminde katlanmıĢ tohumlar kullanılarak yapılır 

(çizelge 3.20.4). Tohum, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 

24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma 

malzemesi olarak perlit kullanılır. Tohumlar çimlenmeye baĢlayıncaya 

kadar günde birkaç sefer nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: 

pH değeri 5.0-6.0 aralığında olan, %75 turba x %25 (3-5 mm ponza) 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenerek kullanılır. Bu amaçla 
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farklı fidanlıklarda kullanılan karıĢım çeĢitleri çizelge 3.20.6‟da verilmiĢtir. 

Her bir göze 2-3 adet tohum ekilir. Tekleme ikincil yaprakların çıkması ile 

birlikte yapılır. Teklemenin ardından çam kabuğu ile ince bir tabaka halinde 

örtüleme yararlıdır. Kap kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi 

aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar 

döneminde sulama daha mutedil olarak, 1-3 günde bir yapılır. Gübreleme, 

diğer türlerde olduğu gibi, sulama suyuyla kolay çözünen kompoze gübreler 

kullanılarak tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave 

gübre konulmaz. Havai kök budaması uygulanır. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir (çizelge 3.20.7). Bazı özel nitelikli 

ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı, 

17 x 17 x 25 cm ebatlı kaplarda üretilmiĢ 1+2, 2+2 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir (Resim 3.20.12).  

 

3.20.17.2.Tüplü fidan üretimi:  
Üvez türleri tüplü fidan üretiminde, 12 x 30 cm ebatlı tüpler 

kullanılır. Üvezler için ideal tüp harcı; %10-15 3-8 mm ebatlı ponza, %30-

35 humus, %45-50 kumlu balçık toprak, %5-10 ağaçlandırma sahasına en 

yakın üvez ağaçlarının altından alınmıĢ toprak karıĢımıdır. Ekim 

uygulamasında her bir tüpe 2-3 adet tohum gelecek Ģekilde 3-5 mm 

derinlikte yapılır. Çimlenen fidecikler ikincil yapraklarını çıkardıklarında 

ise tekleme uygulanır. Tüplü fidan üretiminde harç analizinin yapılması, 

gübreleme programının ona göre yapılması yararlıdır. Uygulama pratiğinde 

ise azot, gerekli hallerde fosfor ve demir gübresi verilir. Ġlk gübreleme 

uygulaması fideciklerin kökleri 15 cm derinliğe ulaĢtığında baĢlar. Bunun 

içinde tüp baĢına 0.30gr eĢdeğer amonyum sülfat birer ay arayla 3-4 seferde 

verilir. Demir, fosfor ve diğer gübreler harç analizi sonuçlarına göre 

uygulanır. Sulama, tohum ekimi zamanı ve ot alımı uygulamaları çıplak 

köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 1+0 yaĢlı olarak (Resim 

3.20.11) kullanılabilir (çizelge 3.20.8). Özel nitelikli ağaçlandırmalar için 

ise 16 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+1,18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı 

fidan yetiĢtirilir.  
 

Çizelge 3.20.1. Üvez türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme 

yaĢı 

Bol tohum 

yılı tekrarı 

Sorbus domestica Nisan-Mayıs Eylül 7-10 1-2 

Sorbus torminalis Mayıs-Haziran Ekim-Kasım 7-10 2-3 
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Sorbus umbellatta Haziran Ekim-Kasım 6-7 2-3 

Sorbus aucuparia Nisan-Haziran Eylül-Ocak 6-7 2-3 

Sorbus persica Haziran Ekim-Kasım 6-7 2-3 

Sorbus kusnetzovii Haziran Ekim-Kasım 6-7 2-3 

Sorbus (Aria 

seksiyonu) 

Haziran Ekim-Kasım 6-7 2-3 

 

 

Çizelge 3.20.2. Üvez türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (g) Çimlen

me oranı  

% 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ort. 

Sorbus aucuparia 3 5 4 70-90 3-5 

Sorbus domestica 27 33 30 70-90 3-5 

S. torminalis var orientalis 20 35 24 70-90 3-5 

S. torminalis var torminalis 24 44 35 70-80 3-5 

S. torminalis var pinnatifida 21 40 31 70-90 3-5 

Sorbus umbellatta 17 28 23 60-80 3-5 

Sorbus persica 17 27 22 60-80 3-5 

Sorbus kusnetzovii 19 32 24 60-80 3-5 

Sorbus (Aria seksiyonu) 14 32 22 60-80 3-5 

 

 

Çizelge 3.20.3. Üvez türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi 

özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanı

m yaĢı 

yıl 

En az En çok 

Sarbus acuparia 250 400 50-100 30-50 1-2 

Sorbus domestica 250 400 50-100 30-50 1-2 

S. torminalis var 

orientalis 

250 350 50-100 30-50 1-2 

S. torminalis var 

torminalis 

250 400 50-100 30-50 1-2 

S. torminalis var 

pinnatifida 

250 400 50-100 30-50 1-2 

Sorbus umbellatta 250 350 50-100 30-50 1-2 

Sorbus persica 250 350 50-100 30-50 1-2 

Sorbus kusnetzovii 250 350 50-100 30-50 1-2 

Sorbus (Aria seksiyonu) 250 350 50-100 30-50 1-2 
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Çizelge 3.20.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön 

iĢlemler 

KatlanmıĢ tohum ekim 

zamanı 

Sorbus aucuparia 10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 3-4 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

Sorbus domestica 5-15 gün 2-4 ºC suda bekletme x 
2-3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

S. torminalis var 

orientalis 

5-15 gün 2-4 ºC suda bekletme x 
2-3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

S. torminalis var 

torminalis 

10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

S. torminalis var 

pinnatifida 

10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

Sorbus umbellatta 10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

Sorbus persica 10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

Sorbus kusnetzovii 10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

Sorbus (Aria seksiyonu) 10-15 gün 2-4 ºC suda bekletme 

x 3 ay soğuk nemli katlama 

Geç kıĢ, erken bahar 

 
Çizelge 3.20.5. Bir yaĢlı çıplak köklü üvez fidan özellikleri 
Ağacın türü Boy cm Kök boğazı 

çapı mm  

Kök sistemi 

S. domestica 35-45 5-7 Derine giden 1 kazık-kılcal kökler 

S. aucuparia 25-30 4-5 Derine giden kazık-2-4 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. roopiana  15-20 4-5 Derine giden kazık-2-4 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. 

tamamschjanae 

13-17 3-4 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. takhtajanii 14-20 4-5 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. percica 17-25 4-5 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

 S. luristanica 18-25 4-5 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. caucasica 20-30 3-4 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. subfusca 17-25 4-5 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. kusnetzovii 18-25 4-5 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 
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S. umbellatta 16-25 5-6 Derine giden kazık-1-2 yan kök ve kılcal 

kökler 

S. torminalis 20-30 4-5 Derine giden 1 kazık-kılcal kökler 

 

Çizelge 3.20.6. Üvez türleri için kap harcı karıĢımları 
Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen (8-9 

aylık) gübre x 0.5kg kükür eklenir. 

2 %60-80 turba x %20-40 (3-5 mm) yıllanmıĢ (kompostlaĢmıĢ) çam kabuğu 

karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
3 %60-65 turba x %25-30 (3-5 mm ponza) x %10-15 (3-5 mm) yıllanmıĢ çam 

kabuğu karıĢımından oluĢan 1 metreküp harca; 1 metreküp harca 3-4kg 2.0-

1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

 

Çizelge 3.20.7. Bir yaĢlı kaplı (24’lü) üvez fidan özellikleri 
Ağacın türü Boy cm Kök boğazı çapı 

mm  

Kök sistemi 

S. domestica 60-100 5-7 Yoğun saçak ve çok yoğun 

kılcal kök 

S. aucuparia 25-40 4-6 Yoğun saçak ve çok yoğun 

kılcal kök 
S. umbellata 20-30 5-6 Yoğun saçak ve çok yoğun 

kılcal kök 
 S. torminalis 20-35 4-6 Yoğun saçak ve çok yoğun 

kılcal kök 
Sorbus (Aria 

seksiyonu) 

20-30 5-6 Yoğun saçak ve çok yoğun 

kılcal kök 
 

Çizelge 3.20.8. Bir yaĢlı tüplü üvez fidan özellikleri 
Ağacın türü Boy cm Kök boğazı çapı 

mm  

Kök sistemi 

S. domestica 35-40 5-6 Kazık kök- yoğun kılcal 

kök 

S. aucuparia 20-25 4-5 Kazık kök-yoğun kılcal 

kök 

S. umbellata 15-20 4-6 Kazık kök-yoğun kılcal 

kök 

S. torminalis 15-25 3-5 Kazık kök-yoğun kılcal 

kök 

Sorbus (Aria 

seksiyonu) 

15-20 4-6 Kazık kök-yoğun kılcal 

kök 
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Resim 3.20.5: Üvez meyveleri  Resim 3.20.6: Üvez tohumları 

 

    
Resim 3.20.7: KuĢ üvezi meyveleri    Resim 3.20.8: KuĢ üvezi tohumları 
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Resim 3.20.9: Gurmut meyveleri     Resim 3.20.10: Gurmut tohumları  

 

      
Resim 3.20.11: Özel yastıkta yetiĢtirilmiĢ  

            1+0 yaĢlı üvez fidanları  

 

Resim 3.20.12: Saksılı 

gurmut fidanı 
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3.21.TILIA  L.  IHLAMURLAR  

 

Aile: Ihlamurgiller (Tiliaceae) 

 

3.21.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  

Çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı halinde, kıĢın yaprağını döken 

bitkilerdir. Kuzey yarım kürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde yayılmıĢ 

30 türü vardır. Kolay iĢlenebilen odunu çok çeĢitli amaçlarla kullanılır. 

Çiçekleri ıhlamur çayı olarak içilir. Çok güzel park ve bahçe ağaçlarıdır. 

Türkiye‟de Tilia argentea, Tilia rubra ve Tilia platyphyllos adlı üç türü 

doğal olarak yetiĢir. Tilia americana ve Tilia cordata adli iki türü de çeĢitli 

amaçlı ağaçlandırma çalıĢmalarında yaygın olarak kullanılır. 

 

     

 

3.21.2.Amerikan Ihlamuru (Tilia americana L.):  

35 m boya ulaĢabilen, geniĢ tepeli bir ağaçtır. Amerika‟nın doğu ve orta 

bölümlerinde ve Kanada‟nın ılıman bölgelerinde doğal olarak yetiĢir. Güzel 

görünümlü bir ağaçtır. Peyzaj amaçlı birkaç kültür çeĢidi bulunur (Resim 

3.21.1).  

 

3.21.3.GümüĢi Ihlamur (Tilia argentea Desf.):  

30-40 m boya ulaĢabilen, geniĢ tepeli bir ağaçtır (Resim 3.21.2). 

Güneydoğu Avrupa ve Asya‟da doğal olarak yetiĢir. Türkiye‟de Batı 

Karadeniz ve Marmara kıyı orman mıntıkalarında diğer ağaç türleri arasında 

Resim 3.21.1: 

Amerikan 

ıhlamuru 

Resim 3.21.2: 

GümüĢî 

ıhlamur 

Resim 3.21.3: Küçük 

yapraklı ıhlamur 
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sıklıkla rastlanır. Kuvvetli kütük sürgünü verme özelliğine sahiptir. 

Çiçekleri içilse de çok değerli değildir (3.21.7). Önemli bir süs bitkisidir.  

 

3.21.4.Küçük Yapraklı Ihlamur (Tilia cordata Mill.):  

30 m boya ulaĢabilen, geniĢ tepeli bir ağaçtır. Vatanı Avrupa‟dır. 

Kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Kütük sürgünü verir. IĢık isteği azdır. 

Derin ve verimli topraklardan hoĢlanır. Çiçekleri çok değerlidir (Resim 

3.21.3). Önemli bir park ve bahçe ağacıdır.  

 

3.21.5.Yörük Ihlamuru (Tilia platyphyllos Scop.):  

40. boya ulaĢabilen, çok uzun 

ömürlü (1000 yıl) geniĢ tepeli bir ağaçtır 

(Resim 3.21.4). Ġyi toprak, bol sıcaklık ve 

ıĢık ister. Hızlı büyür. Kuvvetli kazık kök 

yapar. Dönemsel kuraklığa diğerlerinden 

daha dayanıklıdır. Kalker ana kayalarda 

yetiĢebilir. Çiçekleri çok değerlidir. Orta 

ve Kuzey Avrupa, Kafkasya, Ġran ve 

Türkiye‟de doğal olarak yetiĢir. 

Ülkemizde birbirinden kopuk ve izole 

topluluklar olarak Toroslarda, Marmara 

ve Ege Bölgelerinde bulunur. Teke 

yöresinde 1600. yüksekliğe kadar çıkar. 

Özellikle Sütçüler, YeniĢarbademli, 

Antalya ve Burdur‟da bulunan kalıntı 

bükleri çiçekleri bakımından üstün 

özelliğe sahiptir. Yine Çanakkale, 

EskiĢehir ve Kütahya yörelerinde benzer 

özelliğe sahip, birbirinden kopuk küçük 

bükler ya da diğer türlerle karıĢık tek tek 

ağaçlar bulunur. Çiçekleri (Resim 3.21.8) nedeniyle çok fazla tahribata 

uğramıĢtır. Bu nedenle bu kalıntı büklerden tohum temin etmek çok güçtür. 

Önemli bir park, bahçe, yol ve orman ağacıdır. Üzerinde durulmasında 

büyük yarar vardır. Üç adet alt türü çok sayıda kültür çeĢidi vardır.  

 

3.21.6.Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra D.C.):  

40 m boya, ulaĢabilen, dikine büyüyen bir ağaçtır. Kırım, Kafkasya, 

Ġran ve Türkiye‟de doğal olarak yetiĢir. Özellikle Kuzeydoğu ve Kuzey 

Resim 3.21.4: Yörük 

ıhlamuru 
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Anadolu‟da 300-1500 metre arasında yayılır. 

Antalya, KuĢadası ve Kazdağı‟nda da rastlanır. 

Çiçekleri ıhlamur çayı olarak kullanılır. Soğuğa 

nispeten dayanıklıdır. Önemli bir park ve bahçe 

ağacıdır (Resim 3.21.5 ve 3.21.9)). 

 

3.21.7.Bazı eĢey özellikleri:  

ErdiĢi çiçekler, en az üçü bir arada, bir 

sapın üzerinde sarkan kurullar oluĢturur. Çiçekler 

açık sarı ya da beyazımsı sarı renkledir. Meyve; 

küremsi veya oval, deri gibi sert veya odunsu, 

kabuklu kapalı meyvedir. Kanatları aracılığı ile 

yayılır. Önceleri yeĢil olan meyve, olgunlaĢınca 

Yörük ıhlamurunda kızılımsı, diğerlerinde mat 

sarıdır. Ihlamur türlerinin bazı eĢey özellikleri 

çizelge 3.21.1 ve 3.21.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.21.8.Tohumların toplanması:  

OlgunlaĢan meyve salkımları ağaçların baĢlarından elle toplanır. 

Tohum kaynağı yeterli ise dallar budanarak, yere düĢürülen dalların 

üzerinden toplamak en ekonomik olanıdır. Tohumlar toplanmadan önce 

mutlaka doluluk kontrol edilmelidir. Toplanan meyveler çuvallar içerisinde 

fidanlığa taĢınır.  

 

3.21.9.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri:  

Tohum sap ve kanatlarından elle ayıklanır. Tohumlar, standart soğuk 

hava depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplar içerisinde 3-4 yıl saklanabilir. 

Sıfırın altındaki sıcaklık değerlerinde ise daha uzun süre saklamak 

mümkündür. Ihlamur türlerinin bazı tohum özellikleri çizelge 3.21.2‟de 

verilmiĢtir.  

 

3.21.10.Fidanlık tekniği:  

Tohumlar (Resim 3.21.10 ve 3.21.11) olgunlaĢmaya baĢlar baĢlamaz 

hemen toplanır. Toplanan tohumlar kaynar suya atılır ve soğumaya bırakılır. 

Bu iĢlem birkaç kez tekrarlanır ardından da hemen ekilir. Ekimden önce 

tohumların kabuklarını çatlatmakta diğer bir ön iĢlemdir ve iki yöntem 

birleĢtirilebilir. Ekim yastıkları %70-100 gölgelik altına hazırlanır, üzeri 

örtülenir ve sık sık sulanır. Tohumlar önemli oranda ilk yıl çimlenir ancak 

Resim 3.21.5: Kafkas 

ıhlamuru 
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bir kısım tohumun çimlenmesi 

ikinci hatta üçüncü yıla da 

sarkabilir. Çimlenmenin 

ardından gölgelik %35-50 

oranına indirilir. Tohumların 

aynı yıl çimlenme oranı 

açısından tohum toplanan 

bireyler arasında önemli farklar 

vardır. Diğer bir yöntemde 

depolanmıĢ tohumların 

kullanılmasıdır. Bu takdirde 

tohumlar bahar döneminde 

kumla karıĢtırılarak kuz bir 

yerde, soğuk hava deposunda 

(6-8ºC) ya da sundurma altında nemli olarak saklanır. Ekim, takip eden 

sonbahardan geç kıĢ dönemine kadar yapılabilir. Bu takdirde yıllayan tohum 

miktarı en aza iner.   

Ihlamur tohumları; 25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li çizgi ekimi 

Ģeklinde, 3-5 mm derinlikte elle ekilir (Resim 3.21.6), (çizelge 3.21.2). 

Kapatma malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. 

Ekim yastıklarının telisle ya da çam kabuğu ile örtülenmesi baĢarıyı artırır. 

Güz ekimlerinde ilk ciddi yağıĢlara kadar 1-3 günde bir sulama uygulanır. 

KıĢın dahi kurak dönemlerde sulama yapmakta yarar vardır. Bahar 

döneminde ise yastıklar daimi nemli ve serin tutulur. Uzun süreli bahar 

iklimi yaratmak baĢarıyı artırır. Çimlenmelerin baĢlaması ile birlikte geç 

donlara karĢı mutlaka önlem alınmalıdır. Çimlenmelerin tamamlanmasının 

ardından gölgeleme oranı %35‟e düĢülür ve güzün kaldırılır. Ihlamur türleri, 

organik maddece zengin hafif asit nitelikli kumlu balçık topraklarda iyi 

yetiĢir.  

Ġlk baĢlarda fidan geliĢimi yavaĢ olduğundan, ilk 4 ot alımı otlar çok 

küçükken, sonrakiler ise (4-5) otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde 

yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava koĢullarına bağlı olarak, bahar ve 

erken güz döneminde 1-2 günde bir, yaz döneminde günde bir, geç güz 

döneminde 2-4 günde bir en fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. 

Birim alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3.21.3‟de verilen en yüksek 

değerlerin üzerinde bulunması halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. 

Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına 

Resim 3.21.6: Ihlamur ekimi 
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göre verilecek azotlu gübrelerin 4-5 seferde verilmesinde yarar vardır. 

Çimlenmeyi takiben gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 15 cm 

derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Ihlamur fidanları 1 yaĢlı olarak kullanılır. 

Çıplak köklü bir yaĢlı ıhlamur fidanları 40+ cm boya, 6+ mm çapa ulaĢır 

(Resim 3.21.12).  
 

3.21.10.1.Kaplı fidan üretimi:  
Üretim %35-50 oranında gölgelenen gölgelikler altında yapılır. 

Gölgeleme Eylül ayından sonra kaldırılır. En basit ve kesin sonuç; bir yıl 

önceden nemli katlama ortamında saklanmıĢ, stok tohumların 

kullanılmasıdır. Geç kıĢ ya da erken bahar döneminde, katlanmıĢ tohumlar 

içerisinden haftada bir kök ucu gözükmüĢ olanlar ayıklanır. Ekim, 

çimlenmiĢ (kök ucu gözükmüĢ) tohumlar kullanılarak yapılır. Bu yöntem; 

daha düĢük oranda baĢarı elde etse de aynı yılın tohumları kullanılarakta 

yapılabilir. Burada, çimlenmeyen tohumlar atılmaz ve 1 yıl sonrasına saklanır.  

Ekim, geç kıĢ ya da erken bahar döneminde yapılır. Tohum, fidan 

kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok gözlü kaplara 1-2 mm 

derinlikte, bastırılarak ekilir. Kapatma malzemesi olarak perlit kullanılır. 

Tohumlar köklerini 1-2 cm derinliğe salıncaya kadar günde birkaç sefer 

nemlendirme sulaması yapılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.0 

aralığında olan,%75 turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 

metreküp malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen 

gübre x 05 kg kükürt eklenerek hazırlanır. Tüp harcına bir miktar tarım 

kireci de katılabilir. Bu amaçla farklı fidanlıklarda kullanılan karıĢım 

çeĢitleri çizelge 3.21.5‟de verilmiĢtir. Her bir göze 2 adet tohum ekilir. 

Tekleme ikincil yaprakların çıkması ile birlikte yapılır. Teklemenin 

ardından çam kabuğu ile ince bir tabaka halinde örtüleme yararlıdır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha 

mutedil, 1-3 günde bir yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama 

suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre 

konulmaz. Havai kök budaması uygulamak yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 

14 x 20 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1, 1+2 yaĢlı fidanlarda 

kullanılabilir. 
 

3.21.10.2.Tüplü fidan üretimi:  
Ihlamur için 13 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı; %40 

humus, %50-55 kumlu balçık toprak, %5-10 ağaçlandırma sahasına en 
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yakın ıhlamur ağaçlarının altından alınmıĢ toprak karıĢımıdır. Ekim 

uygulamasında her tüpe 2 adet çimlenmiĢ tohum 3-5 mm derinlikte ekilir. 

Fidecikler ikincil yapraklarını çıkardıklarında ise tekleme uygulanır. Tüplü 

fidan üretiminde harç analizi sonucuna göre gübreleme programının 

yapılması yararlıdır. Ġlk gübreleme uygulaması fideciklerin kökleri 15 cm 

derinliğe ulaĢtığında baĢlar. Bunun içinde tüp baĢına 0.30 grama eĢdeğer 

amonyum sülfat birer ay arayla 3-4 seferde verilir. Demir, fosfor ve diğer 

gübreler harç analizi sonuçlarına göre uygulanır. Sulama (tüp kapasitesi 

kadar) ve ot alımı uygulamaları çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü 

fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için 

ise 16 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+1, 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 1+2 yaĢlı 

fidan yetiĢtirilir.  
 

Çizelge 3.21.1: Ihlamur türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum 

toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol 

tohum yılı 

tekrarı 

Tilia americana  Haziran-Temmuz Eylül-Kasım 15-20 1-2 

Tilia argentea  Haziran-Temmuz Eylül-Ekim 15-20 1-2 

Tilia cordata Haziran-Temmuz Eylül-Ekim 15-20 1-2 

Tilia platyphyllos Haziran Eylül-Ekim 15-20 1-2 

Tilia rubra Haziran-Temmuz Eylül-Ekim 15-20 1-2 

 

Çizelge 3.21.2. Ihlamur türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 

oranı % 

Tohum ekim 

derinliği 

(mm) 
En az En çok Ortalama 

Tilia americana  70 140 110 30-70 3-5 

Tilia argentea  80 120 100 40-90 3-5 

Tilia cordata 30 40 35 30-60 3-5 

Tilia platyphyllos 90 110 98 30-65 3-5 

Tilia americana  70 140 110 30-70 3-5 

 

Çizelge 3.21.3. Ihlamur türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı (yıl) En az En çok 

Tilia americana  100 230 50-100 30-50 1-2 

Tilia argentea  125 300 50-100 30-50 1-2 

Tilia cordata 100 200 50-100 30-50 1-2 

Tilia platyphyllos 110 220 50-100 30-50 1-2 

Tilia rubra 100 230 50-100 30-50 1-2 
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Çizelge 3.21.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Tilia spp. Tohumlar olgunlaĢır olgunlaĢmaz toplayıp hiç bekletilmeden 

ekim 

 

Çizelge 3.21.5. Ihlamur türleri için kap harcı karıĢımları 

Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 3-4 kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME 

(yaklaĢık olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ 

çözünen (8-9 aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %30-40 (3-5mm) çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 

aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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Resim 3.21.7: GümiĢi ıhlamur 

çiçekleri 
Resim 3.21.8: Yörük ıhlamuru 

çiçekleri 
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Resim 3.21.9: Kafkas ıhlamurı 

çiçekleri 

Resim 3.21.10: GümüĢi ıhlamur 

tohumları 
 

       
Resim 3.21.11:Yörük ıhlamurı 

tohumları 

Resim 3.21.12: 1 yaĢlı ıhlamur 

fidanı 
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3.22.ULMUS  L.  KARAAĞAÇLAR 

 

Aile: Karaağaçgiller (Ulmaceae) 

 

3.22.1.Doğal yayılıĢları, kullanım alanları:  
KıĢın yaprağını döken boylu orman ağaçlarıdır. Karaağaçlar sulak 

yerlerde yetiĢebildiği gibi bazı türleri kurak alanlarda yetiĢebilir. Cila kabul 

eden değerli odunu mobilya yapımında kullanılır. Parkçılık açısından 

değerli süs bitkileridir. Karaağaçların kuzey yarım kürenin ılıman 

bölümlerinde yetiĢen 18 türü vardır. Türkiye‟de Ulmus campestris, Ulmus 

montana ve Ulmus leavis adlı üç türü doğal olarak yetiĢir. Ulmus pumila 

adlı türü ise parkçılıkta kullanılır. 

 

3.22.2.Ova Karaağacı (Ulmus campestris L.):  

40 m boya ulaĢabilen, uzun ömürlü, geniĢ tepeli bir orman ağacıdır. 

Ovalık, düzlükler ve dere 

kenarlarında yetiĢir. 

Dolgu topraklardan 

hoĢlanır. Kök ve kütük 

sürgünü yapar. Odunu en 

fazla değere sahip türdür. 

Avrupa‟dan Japonya‟ya 

kadar uzanan geniĢ bir 

alanda ve Kuzey 

Afrika‟da yetiĢir. 

Türkiye‟nin hemen her 

tarafında rastlanır. Ġki alt 

türü bulunur. Önemli bir 

park, bahçe ve yol ağacıdır. (Resim 3.22.1) 

 

3.22.3.Dağ Karaağacı (Ulmus montana Stokes.):  

40 m boya ulaĢabilen, uzun ömürlü, geniĢ tepeli bir orman ağacıdır. 

Hızlı büyür. Kök sürgünü vermez ancak kütük sürgünü yapar. Soğuğa daha 

dayanıklıdır. Kuzey Avrupa, Balkanlar ve Batı Asya‟da yetiĢir. Türkiye‟de 

hemen hemen tüm orman mıntıkalarında, özelliklede Karadeniz ikliminin 

olduğu alanlarda yayılır. ÇeĢitli varyete ve farklı görünümlü kültürleri 

Resim 3.22.1: Ova karaağacı 



308 

 

vardır. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde de kullanılabilecek bir 

park, bahçe ve yol ağacıdır (Resim 3.22.2).  

 

                          
Resim 3.22.2: Dağ karaağaçları 

 

3.22.4.Hercai Karaağaç (Ulmus leavis Pall.):  

30 m boya ulaĢabilen, ince dallı bir orman ağacıdır. Avrupa, 

Kafkasya ve Batı Asya‟da yetiĢir. Su basar ormanlarda, dolgu ve taban 

arazilerde bulunur. Türkiye‟de Marmara‟nın kuzeyinde sınırlı bir alanda 

yayılır.  

 

3.22.5.Sibirya Karaağacı (Ulmus pumila Pall.):  

25 metreye kadar boylanan, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Doğu 

Sibirya, Kuzey Çin, Moğolistan ve Türkistan‟da doğal olarak yetiĢir. 

Türkiye‟de Orta ve Doğu Anadolu‟da kent ağaçlandırmalarında 

kullanılabilecek önemli bir türdür. Soğuk ve kuraklığa son derece 

dayanıklıdır. Karaağaç ölümüne karĢıda son derece dirençlidir.  

 

3.22.6.Bazı eĢey özellikleri:  

Baharda yapraklanmadan önce açan çiçekler, erdiĢidir. Teker teker 

değil, bileĢik salkım halinde kurullar oluĢturur. Kanatlı meyve basit bir 

nustur. Çiçeklenmeden kısa bir süre sonra; bahar sonu, yaz baĢında 

olgunlaĢır. Karaağaç türlerinin bazı eĢey özellikleri çizelge 3.22.1 ve 

3.22.2‟de verilmiĢtir.  
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3.22.7.Tohumların toplanması:  

Tohumların olgunlaĢmasının olası olduğu dönemlerde, 2-3 günde bir 

takip edilir (çizelge 3.22.1.). OlgunlaĢan meyve salkımları ağaçların 

baĢlarından elle toplanır. Boylu ağaçlarda ise dallar budanarak yere 

düĢürülen dalların üzerinden toplamak en ekonomik olanıdır. Tohumlar 

toplanmadan önce mutlaka doluluk kontrol edilmelidir. Toplanan meyveler 

çuvallar içerisinde fidanlığa taĢınır.  

 

3.22.8.Tohum çıkarması, depolanması ve tohum özellikleri: 

Toplanan tohumlar bekletilmeden ekilir. Ekilmeyen tohumlar ise serilerek 

iyice olgunlaĢmaları sağlanır. Ardından ağzı kapalı kaplarda soğuk hava 

depolarında 0-4ºC sıcaklık ortamında saklanır ve erken bahar döneminde 

ekilir. Diğer bir yöntemde, soğuk hava deposundaki tohumlar, güzün kumla 

karıĢtırılarak yine soğuk hava depolarında bahara kadar nemli saklanır ve 

erken bahar döneminde ekilir. Genelde karaağaç tohumlarının bundan uzun 

saklanması tavsiye edilmez. Sibirya karaağacı tohumlarını soğuk hava 

depolarında birkaç yıl saklamak mümkündür. Karaağaç türlerinin bazı 

tohum özellikleri çizelge 3.22.2‟de verilmiĢtir.  

 

3.22.9.Fidanlık tekniği:  

Toplanır toplanmaz ekilen tohumlar, 20-25 günde çimlenmeyi 

tamamlar. Ekim yastığı mutlaka örtülenmeli, gölgelenmeli (50-70) ve günde 

2-3 kez nemlendirilmelidir. Çimlenmenin baĢlaması ile birlikte örtüleme, 

ikincil yaprakların ardından gölgeleme kaldırılır. Ekimden önce tohum 

doluluk oranına bakılır. Ekilecek tohum miktarı buna göre belirlenir. Güzün 

kumla karıĢtırılarak soğuk hava depolarında bahara kadar nemli olarak ya da 

kuru olarak saklanan tohumlar ise erken bahar döneminde ekilir. Kuru 

saklanan tohumların ekimden önce 1 gün suda bekletilmesi, çimlenmenin 

tekdüze olmasını sağlar. Stok tohum kullanılması durumunda, ekimden önce 

mutlaka çimlenme testi yapmak gerekir.  

Karaağaç tohumları 20-25 cm yükseklikteki yastıklara, 5‟li çizgi 

ekimi Ģeklinde, 0-4 mm derinlikte elle ekilir (çizelge 3.22.2). Kapatma 

malzemesi olarak %50 organik malzeme, %50 dere mili kullanılır. Karaağaç 

türleri, organik madde oranı en az %3-5 olan hafif asit nitelikli kumlu balçık 

topraklarda iyi yetiĢir. Ġlk 3-4 ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler ise 

otlar ele gelecek kadar büyüdükleri dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar 

su, hava koĢullarına bağlı olarak, yaz döneminde günde bir, geç bahar ve 

erken güz döneminde 1-2 günde bir, geç güz döneminde 1-4 günde bir en 
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fazla 35 cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilir. Birim alanda bulunan fidan 

sayısı çizelge 3.22.3‟de verilen en yüksek değerlerin üzerinde bulunması 

halinde Mayıs ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, toprak analizi 

sonuçlarına göre uygulanır. Analiz sonuçlarına göre verilecek azotlu 

gübrelerin 3-5 seferde verilmesinde yarar vardır. Çimlenmeyi takiben 

gübreleme uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile 

baĢlanır. Karaağaç fidanları 1 yaĢlı olarak kullanılır. Çıplak köklü, bir yaĢlı, 

Mayıs-Haziran ekimlerinden elde edilen karaağaç fidanları; 40+ cm boya, 

5+ mm çapa, erken bahar ekimlerinden elde edilenler ise; 60+ cm boya, 6+ 

mm çapa ulaĢır. 

 

3.22.9.1.Kaplı fidan üretimi:  
Üretim %35 oranında gölgelenen gölgelikler altında yapılır. 

Gölgeleme eylül baĢında kaldırılır. Tohumlar toplanır toplanmaz ekilir. 

Tohum ekimi, fidan kullanım amacına bağlı olarak; 45‟li ya da 24‟lü çok 

gözlü kaplara 0-1 mm derinlikte elle bastırılarak yapılır. Ekim alanının üzeri 

1 ya da 2 kat telisle örtülenir. Tohumlar çimleninceye kadar günde birkaç 

sefer nemlendirme sulaması yapılır. Çimlenmelerin baĢlaması ile birlikte 

örtü kaldırılır. Kap harcı olarak: pH değeri 5.0-6.5 aralığında olan, %75 

turba x %25 (3-5 mm) ponza karıĢımından oluĢan 1 metreküp malzemeye; 

3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen gübre x 0.5kg kükürt 

eklenerek hazırlanır. Bu amaçla farklı fidanlıklarda kullanılan karıĢım 

çeĢitleri çizelge 3.22.5‟de verilmiĢtir. Her bir göze 5-6 adet tohum ekilir. 

Tekleme ikincil yaprakların çıkması ile birlikte yapılır. Teklemenin 

ardından çam kabuğu ile ince bir tabaka halinde örtüleme yararlıdır. Kap 

kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi aracılığıyla, günün serin 

saatlerinde günlük olarak verilir. Geç sonbahar döneminde sulama daha 

mutedil, 1-3 günde bir yapılır. Gübreleme, diğer türlerde olduğu gibi sulama 

suyuyla tedricen de verilebilir. Bu takdirde harca kükürt dıĢında ilave gübre 

konulmaz. Havai kök budaması uygulamak yararlıdır. Bu yöntemde 1 yaĢlı 

fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 

14 x 20 cm ebatlı saksılarda üretilmiĢ 1+1 yaĢlı fidanlarda kullanılabilir. 

 

3.22.9.2.Tüplü fidan üretimi:  
Karaağaçlar için 12 x 30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı; %25-

30 humus, %70-75 kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Teknik uygulamalar 

çıplak köklü fidan üretimi ile aynıdır. Fidecikler ikincil yapraklarını 

çıkardıklarında ise tekleme uygulanır. Tüplü fidan üretiminde harç analizi 
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sonucuna göre gübreleme programının yapılması yararlıdır. Ġlk gübreleme 

uygulaması fideciklerin kökleri 10-15 cm derinliğe ulaĢtığında baĢlar. Tüplü 

fidanlar 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli ağaçlandırmalar için 

ise 16 x 30 cm ya da 18 x 30 cm ebatlı torbalarda 2+0, 1+1 yaĢlı fidan 

yetiĢtirilir.  
 

 

Çizelge 3.22.1: Karaağaç türlerinin bazı eĢey özellikleri 

Tür adı Çiçeklenme 

zamanı 

Tohum toplama 

zamanı 

Tohum 

verme yaĢı  

Bol tohum yılı 

tekrarı 

Ulmus canpestris Mart-Nisan  Mayıs 5-7 1 

Ulmus montana Mart-Mayıs Mayıs-Haziran 10-15 1 

Ulmus leavis Mart-Nisan Mayıs-Haziran 10 1 

Ulmus pumila Mart- Nisan Mayıs-Haziran 10 1 

 

 

Çizelge 3.22.2. Karaağaç türlerinin bazı tohum özellikleri 

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 

oranı% 

(dolu tohuma 

oranı) 

Tohum 

ekim 

derinliği 

(mm) 

En az En çok Ortalama 

Ulmus canpestris 6 10 7 60-85 0-4 

Ulmus montana 8 15 11 60-90 0-4 

Ulmus leavis 6 9 7 60-85 0-4 

Ulmus pumila 6 15 9 60-85 0-4 

 

 

Çizelge 3.22.3. Karaağaç türlerinin bazı fidanlık uygulamaları 

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 

edilecek fidan sayısı adet 
m² fidan adedi  

ağaçlandırma 

m² fidan 

adedi özel 

amaçlar 

Fidan 

kullanım 

yaĢı yıl En az En çok 

Ulmus canpestris 100 170 30-50 25-30 1 

Ulmus montana 120 200 30-50 25-30 1 

Ulmus leavis 120 180 30-50 25-30 1 

Ulmus pumila 120 180 30-50 25-30 1 

 

 

Çizelge 3.22.4. Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 
Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Ulmus spp. 1 gün suda bekletme uygulaması çimlenmenin tekdüze olmasını sağlar 
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Çizelge 3.22.5. Karaağaç türleri için kap harcı karıĢımları 

Sıra No KarıĢımlar 

1 %100 turbadan oluĢan 1 metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (yaklaĢık 

olarak, 2.00-0.52-1.28-0.24+ME eĢdeğer oranlı) oranlı yavaĢ çözünen (8-9 

aylık) gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 

2 %60-70 turba x %30-40 (3-5 mm) çam kabuğu karıĢımından oluĢan 1 

metreküp harca; 3-4kg 2.0-1.2-1.6-0.3+ME oranlı yavaĢ çözünen (8-9 aylık) 

gübre x 0.5kg kükürt eklenir. 
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4. FĠDANLIK ÇALIġMALARI ĠÇĠN ÖZET UYGULAMALI 

BĠLGĠLER  

 

1. Tohumla fidan üretiminde ister çıplak köklü, ister kaplı ya da 

tüplü olsun yağmurlama sulama sistemi uygulanır. Sulamada ekilen 

tohumun büyüklüğüne, ekim derinliğine, örtüleme uygulanıp 

uygulanamadığına, deneyimlere ve iklim koĢullarına bağlı olarak farklı tip 

yağmurlama sistemleri kullanılabilir. Örneğin çok küçük tohumlu bitkiler 

için ince (mikro) yağmurlamalar, büyük tohumlu bitkiler için daha kalın 

(makro) yağmurlama sistemleri gibi. Damlama sulama sistemi ise saksılı ya 

da ĢaĢırtmalı boylu bitki üretimimde kullanılır. 

2. Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. Yeteri 

kadar ve sık sulama iyi bir kök sistemi oluĢtururken, fazla (derin) ancak 

seyrek sulama kazık kök sisteminin fazla geliĢmesine neden olur. Genelde 

çimlenmeler baĢlayıncaya kadar öğle vakti yüzeysel olarak, çimlenmeden 

sonra ise günün serin saatlerinde yeteri kadar derinlikte uygulanır. Sulamada 

toprağın tarla kapasitesine ulaĢması yeterlidir. Bol bir sulama veya yeterli 

bir yağıĢtan sonra suyla doymuĢ hale gelen toprağın fazla suyu ayrıldıktan 

sonra toprak tarafından tutulan su miktarına tarla kapasitesi denir. Yaralı su; 

toprakta tarla kapasitesindeki nem miktarı ile solma noktasındaki nem 

miktarı arasındaki farktır. Sızıntı suyu veya taban suyu olanağı olmayan 

alanlarda faydalı su kapasitesi bitkiler için son derece önemlidir. 

Kaplı-tüplü fidan üretiminde ise kap-tüp kapasitesi terimi kullanılır. 

Kap-tüp kapasitesi: Kap-tüp içindeki yetiĢme ortamının su ile doyurulmasını 

takiben, serbest akıntı suyu uzaklaĢtıktan sonra buharlaĢma olmaksızın 

ortamda tutulabilen en çok su miktarıdır. Ortamdan eksilen su miktarı 

tartımla belirlenir; eksilen su miktarına göre de sulama düzenlenir. 

Bitkilerin topraktaki sudan yararlanabilmeleri, su miktarına bağlı 

olmakla beraber, su miktarı bu konuda rol oynayan tek etmen değildir. 

BaĢka etmenler, örneğin toprak türleri (bünye), bu konuda önemli etkiye 

sahiptir. Bir kil toprağı, %30 oranında su içerse bile, bitkiler bu sudan 

yararlanamazlar. Buna karĢılık %12 oranında suya sahip bir kum 

toprağında, bitkiler için yararlanılabilecek su bulunmaktadır. Bunun nedeni, 

suyun toprak tanecikleri tarafından tutulma gücü ile ilgilidir. Bir kil toprağı 

%30 düzeyinde su içerdiğinde, bu suyun tutulma gücü 15 atmosferi 

aĢmaktadır. Bitkiler, bu ve daha yüksek basınçta toprak tarafından tutulan 

suyu alamamaktadırlar. Kum topraklarda ise bu durum, topraktaki su oranı 

%8-10‟a düĢünce meydana gelmektedir. Topraktaki su miktarı, her zaman 
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için bitkilerin bu sudan yararlanıp yararlanamayacakları hakkında bir fikir 

vermez. 

Bu nedenle, orta bünyeli topraklar daha düĢük su tutma 

kapasitelerine rağmen, ince bünyeli topraklardan daha fazla faydalı suya 

sahiptir (Çizelge 4.1). Bu nokta, aynı zamanda orman fidanlıklarında toprak 

bünyesinin önemini ve neden orta durumda (örneğin; kumlu balçık) olması 

gerektiğini bir yönüyle açıklamaktadır. Bunun yanı sıra, faydalı su 

miktarının toprak strüktürü ve organik madde miktarı ile de yakın ilgisi 

bulunmaktadır. 
 

Çizelge 4.1. Toprak Bünyesi ve Su ĠliĢkisi 
Toprak Türü 

 

Tarla Kap. 

% 

Solma Nok. 

% 

Faydalı Su 

% 

Kolay Alınabilir 

Faydalı Su 

Kum 12 5 7 5,25 

Balçıklı Kum 14 5 9 6,75 

Balçık 27 13 14 7,00 

Kil 46 32 14 4,60 

 
Çizelge 4.2. Farklı Bünyelerin Su-Besin-Drenaj-Hava Kapasitesi ĠliĢkisi 

Özellik Kumlu Topraklar Killi Topraklar Balçıklı Topraklar 

Su Tutma Kapasitesi DüĢük  Yüksek Orta 

Besin Tutma 

Kapasitesi 

DüĢük Yüksek Orta 

Drenaj Yüksek DüĢük Orta 

Hava Kapasitesi Yüksek DüĢük Orta 

 

Bitkiler genelde orta tekstürlü topraklarda en iyi kök ve gövde 

geliĢimini yapar. Bu topraklar kil oranı %35‟ten, kum oranı %65‟ten az olan 

topraklardır. Kumlu balçık, kumlu killi balçık, toz balçığı, tozlu killi balçık 

ve tozlu kil toprakları bu gruba girer (Çizelge 4.2).  

3. Güz dikimlerinde kullanılacak fidanların tamamen uykuya 

geçmesi gerekir. Bu amaçla yazı takip eden süreçte sulama yavaĢ yavaĢ 

azaltılmalı ve geç güz döneminde sulama aralıkları artırılıp ardından 

kesilmelidir. Çıplak köklü fidan üretiminde ise buna ilaveten köklerin 

sökümden en az 1 ay önce kesilmesi uykuyu teĢvik eder. Yine kaplı ve tüplü 

fidanlarda havai kök budaması yöntemi ile yetiĢtirilen fidanlar, daha erken 

uyku haline girer. Bu yöntemle yetiĢtirilen fidanlarda erken uyanma söz 

konusu olacağından kıĢ sonunda kaplar yere indirilir. Bitkilerde özelliklede 

ibrelilerde tomurcuğun oluĢması uyku halinin baĢladığının bir göstergesidir. 

Bunun dıĢında ardıç, mazı, servi gibi bazı türlerde renk değiĢimi (uyku 
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rengi) oluĢması, çamlarda olduğu gibi renk değiĢiminin yanında ibrelerin 

sertleĢmesi diğer uyku belirtileridir. Yapraklı türlerin uyku halleri 

yapraklarının sonbahar rengini alması ardından da dökülmesi ile gerçekleĢir.  

Sonbaharda yapraktan ya da sulama suyu aracılığı ile verilen 

potasyumlu gübrelerin bitkilerin soğuğa direnci artırdığı kanısı yaygınsa da, 

bu tek baĢına yeterli bir etmen değildir. Aslında dona dayanıklılık seviyesi 

en yüksek fidan, dengeli beslenmiĢ olanlardır.  

4. Uygulamada kullanılan; 45‟li çok gözlü kap derinliği 16 cm, 24‟lü 

çok gözlü kap derinliği 19-20 cm olan standart kaplardır. 14 x 14 x 20 cm 

ebatlı tek gözlü kap 2,5-3.0 litre hacimli, 17 x 17 x 25 cm ebatlı tek gözlü 

kaplar ise 6 litre hacimlidir. Kap harcı karıĢımında kullanılan ponza; 45 ve 

24 gözlü olanlarda 3-5mm, 1-10 litre hacimli olanlarda 3-8mm, 10+ litre 

büyüklüğünde olanlarda ise 8-16mm irilikte olmalıdır. Orman diĢi 

fidanlıklarda tüp harcı için kullanılacak toprağın ağaçlandırma bölgesine en 

yakın orman toprağından alınması, Fidanların yüksek oranda mikoriza 

içermesi açısından çok önemlidir. Tüplü fidan üretiminde de kullanılacak 

turbaya en az %5-10 oranında ağaçlandırma sahasına en yakın ormandan 

getirilmiĢ humus ya da kabuk-ibre-yaprak kompostusu kullanılması gerekir. 

Çıplak köklü fidan üretimin de ise yastıklara orman toprağı ve humusu 

takviyesi yıllık olarak yapılmalıdır. 

5. Sağlıklı ve dayanıklı fidan ancak dengeli bir beslenme rejiminin 

ürünü olabilir. YavaĢ çözünen gübreler genelde 8-9 ay süreyle etkili olacak 

türden olmalıdır. Erzurum, Erzincan ve Konya gibi soğuk ve yeĢerim süresi 

kısa olan fidanlıklarda 5-6 ay süreli etkiye sahip gübrelerde kullanılabilir. 

Kaplı fidan üretiminde genelde 2.0-1.2-1.6-0.3+ME (2.00-0.52-1.28-0.24) 

oranlı gübre kullanılır. Ancak deneyimlere ve yetiĢtirilen türe göre farklı 

oranlarda gübrelerde kullanılabilir. Örneğin fidan aĢırı güç koĢullara dikmek 

amaçlanıyor veya bitki hızlı geliĢen bir tür ve boy daha kısa tutulmak 

isteniyor ise daha dengeli bir beslenme için 2.0-2.0-2.0-0.3+ME (2.00-0.85-

1.60-0.24) oranlı ve 5-6 aylık sürede çözünen gübre kullanılabilir. Yine 

kullanılan gübre oranı %25 oranında azaltılabilir. Kaplı fidan üretimi 

gübreleme uygulamasında EskiĢehir gibi çoğu fidanlıklar erken bahar 

döneminde fosfor ağırlıklı, geç bahar ve yaz döneminde azot ağırlıklı, güz 

döneminde ise potasyum ağırlıklı kolay çözünen kompoze gübreler sulama 

suyuyla beraber kullanmaktadır.  

6. Besin elementinin alınabilirliği toprak reaksiyonu (Çizelge 4.3) ile 

yakından iliĢkilidir. Pek çok element için alınabilirliğin en yüksek olduğu 

asitlik değeri 6.5-7.0 arasıdır. Bununla birlikte, yüksek pH değerlerinde 
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metaller (Cu, Fe, Mg, Zn, Ni) ya toprakta sıkıca bağlıdır, ya da katı 

mineraller halinde bulunur. DüĢük pH değerlerinde ise bazik katyonlar (Ca, 

Mg, K, Na) toprakta çok zayıf güçlerle tutulurlar ve kolayca yıkanabilirler.  

Toprak pH değerini düĢürmek için uygulamada sülfürik asit, nitrik 

asit, fosforik asit kullanılır. DüĢük pH değerini yükseltmek için ise genelde 

kireç kullanılır. Çıplak köklü fidan üretiminde bazik nitelikli toprakların pH 

değerini düĢürmek için ekim yapılacak parsellere yaz döneminde kükürt 

uygulamakta ayrı bir yöntemdir. Balçık topraklarda pH değerini 0.5 puan 

düĢürmek için 50 g, 1.0 puan düĢürmek için 100 g, 1.5 puan düĢürmek için 

150 g kükürt (metrekareye) atılır. Bu miktar kumlu topraklarda 1/3 oranında 

azaltılır, killi topraklarda ise 1/2 oranında arttırılır. Ancak metrekareye 

atılacak kükürtün ideal olarak 40-60 g arasında olması ve 100 gramı 

geçmemesi uygulamacılarca tavsiye edilir. Kükürt toprağa tohum ekiminden 

3-4 ay kadar önceden verilmeli, 10-15 cm derinlikte karıĢtırılmalı, sulama 

yapılarak tavda tutulmalı ve çapalanarak oksidasyonunun sağlanması 

gerekir. Yine yastıkların kıĢa girmeden önce hazırlanması toprağın kimyasal 

özelliklerini olumlu etkiler. 

 
Çizelge 4.3. Toprak reaksiyonunun sınıfları 

4.5 Ekstrem asit 6.6-7.3 Nötr 

4.6-5.0 Çok Ģiddetli asit 7.4-7.8 Hafif alkali 

5.1-5.5 ġiddetli asit 7.9-8.4 Orta alkali 

5.6-6.0 Orta Ģiddetli asit 8.5-9.0 ġiddetli alkali 

6.1-6.5 Hafif asit >9.0 Çok Ģiddetli alkali 

 
Çizelge 4.4. Toprak Tuzluluğunun Sınıflandırması 

Tuzluluk Sınıfı E.C. (mmhos/cm) (%)  

 

       Tuzsuz topraklar 

       Az tuzlu topraklar 

       Orta tuzlu topraklar 

       Yüksek tuzlu topraklar 

       Çok yüksek tuzlu 

topraklar 

< 2 

2-4 

4-8 

8-16 

> 16 

< 0,15 

0,16-0,35 

0,36-0,65 

0,66-1.00 

> 1.00 

 

Toprak reaksiyonunun asit olduğu durumda birçok bitki türü için 

toprak verimliliği azalır. Bu durumda kireç kullanarak toprak pH değerini 

yükseltmek mümkündür. Kireç; kireç taĢı, marn ve dolomit Ģeklinde doğada 

büyük miktarda bulunurlar. Genelde CaO, CaCO3 veya Ca(OH)2 

kullanılmaktadır. pH değerini 1 puan artırmak için metrekareye kumlu 



317 

 

topraklarda 125-150 g, balçık topraklarda 250-300 g, killi topraklarda 400-

500 g atılır. 

7. Çıplak köklü fidan üretiminde bazik topraklarda amonyum sülfat, 

asit nitelikli topraklarda ise amonyum nitrat gübresi tercih edilir. Yine düĢük 

asit topraklarda kullanılacak amonyum nitrat gübresinin kalsiyum içerikli 

olması yararlıdır. 

8. Çıplak köklü fidan üretiminde gübreleme mutlaka baĢta toprak 

analizi, bitkilerin yaprak geliĢimlerinin tamamlanmasından sonrada yaprak 

ve toprak analizine birlikte bakılarak yapılması gerekir. Elbette fidanlıkta 

yıllardır oluĢmuĢ bilgi birikiminden de yararlanılır. Ancak genel bir fikir 

vermek amacıyla gübreleme uygulaması dönüme 15-30 kg Azot, 7-20 kg 

fosfor ve 10-15 kg potasyum Ģeklindedir. Fosforlu gübreler genelde baĢ 

gübresi olarak ekimden, dikimden önce verilir ve toprakla belirli derinlikte 

karıĢtırılır. Diğer gübre uygulamaları tek seferde değil 2-4 seferde Ağustos 

ayının sonuna kadar olan sürede uygulanır. Sonbaharda dönüme 3-5 kg ilave 

azot uygulaması yarlıdır. 

9. Tekleme: Kabın ya da tüpün ortasına en yakın sağlıklı fidan 

bırakılarak uygulanır. Genelde ikincil yaprakların çıkmasından sonra yapılır. 

10. Kaplı fidan üretiminde ortamın tamamen su kaybına asla izin 

verilmez. Aksi halde fazlaca kurumuĢ turbalı yetiĢme ortamı kolay kolay su 

almaz. Bu nedenle, aĢırı sıcak dönemlerde böyle bir sorunla karĢılaĢma 

olasılığı doğduğu takdirde günün saatine bakılmaksızın hafif sulamalarla 

durum geçiĢtirilir. Tamamen su kaybetmiĢ fidanlar ise suya batırılarak 

tekrar su almaları sağlanır. Batırılan suya az miktarda detarjan katılması su 

alımını kolaylaĢtırır. 

11. Çok gözlü kapların strafordan (köpük) yapılması havai kok 

budanma uygulamasını kolaylaĢtırır. Plastik kaplar için ise özel bir tesis 

gerekir. Yine tek gözlü kaplar delikli plastik kasalara dizilirse hem 

taĢınması, yüklenmesi ve yerine konması kolay olur hem de havai kok 

budaması kolaylaĢır. Plastik kasalar ve köpük çok gözlü kapların 

kenarlarına saksı ya da ayak kullanarak yükseltilir. Plastik çok gözlü kaplar 

ise köĢeklerden destekle duramaz çünkü eğilir. Havai kök budaması 

yapılmayan fidanlıklarda mutlaka yeterli sayıda mekanik kök budaması 

yapılır. GeçmiĢte kaplı fidanların bazı alanlarda baĢarısız olmasının ana 

nedeni havai kök budamasının uygulanmamıĢ olmasıdır. Elbette bunun 

yanında kap derinliği, kap harcı karıĢımı ve diğer etmelerin en iyiye 

getirilmemesinin de katkısı vardır. 
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12. KıĢ bitiminde fidanlar uyanmadan önce sökülmeli ve uyku 

halinde dikilmelidir. Fidanlıklar ise genelde ağaçlandırmayı düĢündüğümüz 

sahalardan daha ılıman iklim koĢullarına sahiptir. Çoğunlukla ağaçlandırma 

sahalarının dikime hazır hale geldiği dönemlerde fidanlar, uyanmaya 

baĢlamıĢ olabilir. Bunu durumun sakıncalarını gidermek için uygulamacılar, 

fidanları ağaçlandırma sahasına yakın bir yerde kar veya toprak gömüsüne 

alır. Geleneksel gömü uygulamasında fidanların üzeri (özellikle ibrelilerde) 

dallarla örtülmeli böylece karanlık bir ortam sağlanmalı ve yüksek nem 

korunmalıdır. Bu yöntemin uzun süre kullanımı su kaybına ve solunumla 

madde tüketimine neden olur. Kar gömüsü ise birikinti suyun olmadığı, 

hafif eğimli kuz yerlerde yapılır. Kar pireslenir, torbalanmıĢ fidanlar yatık 

olarak karın üzerine depolanır. Fidanların üzerine ise çalı, çırpı ve ibreli 

dallar örtülür. Bu ortamda ortalama sıcaklık 2.5ºC sıcaklıkta, hava nemi ise 

yaklaĢık %98‟dir.  

Diğer bir yöntemde soğuk hava depolarında 2ºC sıcaklık ortamında 2 

ay kadar saklamaktır. Ancak bu ortamda bitkinin suyunu kaybetmesini ve 

fidanların hastalanmasını önleyecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu 

ortamda nem %90-95 olmalı, hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Fidan 

saklamanın en iyi yolu (çıplak ve kaplı), ambalajlanmıĢ fidanların eksi 2-

5ºC sıcaklık ortamına sahip depolara alınmasıdır. Bu ortamda fidan neminin 

kaybolması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sıcaklık değerlerinde 

fidanlar bir sonraki yılın baharına kadar kolaylıkla saklanabilir. Bu Ģekilde 

uyku halinde tutulan fidanlar, ağaçlandırma sahalarında uygun ekolojik 

koĢullar oluĢtuğunda dikilebilir. Bu yöntemle, özellikle karasal iklime sahip 

alanlarda, fidan dikimi ile kökün çalıĢmaya baĢlaması arasındaki süre 

kısalır. Özellikle ibreli türlerde (karasal iklim koĢullarında) fidan dikimi ile 

kökün çalıĢarak su almaya baĢlaması arasındaki süre ne kadar kısa olursa 

tutma baĢarısı o kadar yüksek olur. Zaten karasal iklim koĢullarında en iyi 

dikim zamanı bahar dönemidir. Bahar dikimlerinin diğer bir avantajı da don 

atma tehlikesinin en aza inmesidir. Özellikle, ibreli türlerde sonbahar veya 

erken kıĢ dikimlerinde fidanların üzerinin karla kaplı olmadığı dönemlerde 

su kaybetmekte ancak kök çalıĢmadığından suyu yerine koyamamaktadır. 

Bu Ģekilde uzun sure rüzgara açık kalan fidanlara bahar sonunda kızarak 

kururlar. Çoğu zaman onların donduğu düĢünülür. Aslında olay susuzluktan 

kaynaklanmıĢtır. Bu dönem dikimlerinde baĢarı karın dikimi takiben 

yağması ve geç kalkması ile mümkün olur. 
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5. TOHUMA ĠLĠġKĠN TANIMLAR  
Tohum ekilerek fidan üretmeye eĢeyli üretim denir. Yığınsal üretim 

çoğunlukla eĢeyli yaldan yani tohumumdan gerçekleĢtirilir (Çizelge 5.1). 

Söğüt, kavak gibi kolay köklenen türlerde çelikle üretimde (eĢeysiz) yaygın 

bir yöntemdir. Kültür formlarının üretiminde, melezlerde ve klonal üretimde 

eĢeysiz üretim yöntemlerinden birisi uygulanır. EĢeysiz üretim bitkinin bir 

organı, organ parçası ya da dokusu kullanılarak gerçekleĢtirilen üretimdir. 

Burada çelik, daldırma, kök sürgünü, kollar, bölme, kökümsü gövde, 

yavrumsu gövde, kök boğazı doldurma ve doku kültürü yöntemlerinde 

doğrudan tek bir bitkinin organı kullanılırken aĢılama uygulamasında eĢeyli 

ya da eĢeysiz üretilmiĢ bir fidana diğer bir bitkinin bir organı ya da 

dokusunun naklidir. Burada kök baĢka bir bitkiye gövde ise baĢka bir 

bitkiye aittir.  

 

5.1.Tohum:  

Erkek ve diĢi eĢey hücrelerinin birleĢmesinden oluĢan bitki taslağı 

(embriyo), besleyici doku (endosperm) ve kabuğu bulunan eĢeysel 

(generatif) üreme organıdır. Tohum ekilerek fidan üretmeye tohumdan 

üretim denir. Tohumlar genelde kendi büyüklüğünün 1-2 katı derinlikte, 

çimlenme ortamına ekilir. Ekimi takiben çıkıĢı kolaylaĢtıracak bir malzeme 

ile kapatılır. Elbette üretimin ilk ayağını tohum üretimi ve önün çimlenmeye 

hazır hale getirilmesi yani varsa çimlenme engellerinin giderilmesi 

oluĢturur. Çünkü bazı tohumlar çimlenme engeli içerir. 

 

5.2.Çimlenme engeli:  
Tohumun faaliyetini duraksatarak büyüme ve geliĢimini geçici 

olarak askıya almasıdır. Olgun tohumun fizyolojik, mekanik ya da kimyasal 

etmenlerin biri ya da birkaçının birlikte etkisiyle çimlenmenin gecikmesi 

durumudur. Tohumları hayvanların sindirim sisteminden geçerek yayılıĢını 

gerçekleĢtiren bitkilerle, değiĢken iklim koĢullarının egemen olduğu 

alanlarda yaĢamlarını sürdüren bitkilerin çoğunluğuyla, diğer bazı bitkilerin 

tohumları çimlenme engeli içerirler. Çimlenme engelleri; kozalak ya da 

meyve etinden, tohum kabuğundan, besleyici dokudan ya da bitki 

taslağından kaynaklanır. Ġklimi kestirilemeyen bölgelerde yayılan bitkilerin 

tohumları toprağa ulaĢtıklarında hep birlikte çimlenselerdi: Çimlenmeyi 

takip eden uzun süreli kuraklık ya da Ģiddetli don gibi aĢırı doğa olaylarında 

tüm fidecikler yok olup giderdi. Bu nedenle tohumlar çimlenme için ya 

uygun ekolojik koĢulların oluĢmasını bekliyor ya da yıllar itibarı ile belirli 
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oranlarda çimlenecek (ardıçlarda olduğu gibi) Ģekilde kalıtsal özellik 

taĢıyor, gerekirse 3-5 yıl hatta onlarca yıl (sahra çölünde olduğu gibi) 

çimlenmeden yağıĢlı ve uygun iklim koĢullarını bekleyebiliyorlar. 

Bitki taslağından kaynaklanan çimlenme engeli, Bitki taslağının 

dinlenme ihtiyacından kaynaklanır. Bu olay neslin devamı açısından çok 

önemlidir. Tohumlar dinlenerek daha uygun çimlenme koĢullarını beklerler. 

Ardıç, alıĢ, üvez gibi birçok bitki meyvelerinin içerdiği bazı kimyasallar 

(Blastakolin) doğrudan tohumlar için çimlenme engeli teĢkil eder. Tohum 

kabukları, ardıçlarda olduğu gibi bazı akma ve yağlar nedeniyle veya 

sertliğinden dolayı mekanik olarak, bitki taslağının su ve gaz alıĢveriĢini 

engellediği gibi büyümesi ve uzamasına da direnç gösterir. Bu engeller 

doğal süreçte kendiliğinden gerçekleĢirken, kültür ortamında yapay olarak 

gidermek için yapılan iĢlemlere “ÖniĢlem‟‟ denir. Mekanik engeller; 

kabuğun zedelenmesi, asitlerle iĢlem, suda bekletme, donma-çözülme, suda 

ĢiĢirme, sıcak suda bekletme, sıcak katlama vb. gibi yöntemlerle, kimyasal 

engeller; yıkama, yıkama-kurutma, asitlerle yıkama, suda ya da sıcak suda 

bekletme, sıcak katlama vb gibi yöntemlerle fizyolojik engeller; hormon 

kullanımı, özel besi ortamlarında tutma, donma derecesine yakın sıcaklıkta 

tutma, soğuk katlama, ılık katlama ya da sıcak katlama vb. gibi yöntemlerle 

ya da onların bileĢimleriyle giderilir. Katlama havalanması iyi nem tutucu 

maddelerle tohumun karıĢtırılarak doğal sıcaklık ortamında ya da yapay 

sıcaklık ortamında nemli olarak bir süre bekletilmesidir. 0-10ºC sıcaklık 

ortamında bekletmeye soğuk katlama, 11-15ºC sıcaklık ortamında 

bekletmeye ılık katlama, 20-25ºC (22ºC) sıcaklık ortamında bekletmeye 

sıcak katlama denir. En fazla kullanılan katlama materyali diĢli dere 

kumudur. Bunun yanında; torf, humus, vermikulit, pomza, talaĢ gibi 

maddeler ya da onların çeĢitli karıĢımları da kullanılır.  

 

5.3.Tohum kaynakları:  

Ülkemizde tohumlar; Tohum Toplama Sahalarından (Kaynağı Belli), 

Tohum büklerinden (SeçilmiĢ), Tohum Bahçelerinden (Nitelikli veya Test 

EdilmiĢ) üretilir. 

Tohum Toplama Sahaları (Kaynağı Belli): Belirli bir bölgede 

bulunan ve tohum bükü (meĢceresi) özelliklerine sahip olmayan tohum 

kaynaklarıdır. Genellikle geniĢ yapraklı türlerde ve bazı süs bitkisi türlerinin 

fidan üretiminde kullanılan tohum kaynaklarıdır. Kimlik belgesi rengi 

sarıdır. 
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Tohum Bükleri (SeçilmiĢ): Büyüme ve kalite özellikleri itibariyle 

çevresindeki büklerden üstün özelliklere sahip olan ve tohum üretimi amacı 

ile özel olarak iĢletilen büklerdir. Ağaçlandırmaların baĢlangıçtaki ıslah 

edilmiĢ tohum ihtiyacının karĢılanması amacı ile seçilen ve tohum 

temininde kullanılan tohum bükleri ağaç ıslahı çalıĢmalarının da temelini 

oluĢturmaktadır. Ülkemizde halen 27 türden 339 adet 45.900ha. 

büyüklüğünde tohum bükü seçilmiĢ ve amenajman planlarına tescilleri 

yapılmıĢtır. Kimlik belgesi rengi yeĢildir. 

Tohum Bahçeleri (Nitelikli veya Test EdilmiĢ): Tohum üretimi için 

ekolojik olarak daha elveriĢli yerlere tesis edilen, özel bakım önlemleri 

uygulandığından tohum üretiminin kısa aralıklarla, daha kolay, daha bol ve 

ucuz yapılabildiği, istenmeyen polen kaynaklarından mümkün olduğunca 

korunmuĢ ve seçilmiĢ bireyler arasında döllenme olduğundan genetik 

kazancın tohum büklerine göre daha da yüksek olduğu tesislerdir.  

 

5.4.Tohum üretim yöntemleri:  

En uygun tohum toplama zamanı; bitkiden tohuma madde geçiĢinin 

durup, tohum maksimum ağırlığa ulaĢtıktan sonra yani tohumun fizyolojik 

olgunluğa eriĢtiği zamandır. Ormancılık çalıĢmalarında tohum toplama 

genellikle 2 yöntemle yapılır; yerden, döküldükten sonra toplama ve tohum 

toplanacak bireyler üzerinden toplama. 

Yerden, döküldükten sonra toplama: Kayın, MeĢe, Ihlamur, Ceviz, 

Kestane gibi türlerin meyveleri yerden toplanır. Ġlk yere dökülen meyveler 

sağır yani boĢ veya hastalıklı ve zarar görmüĢ olabilir. Bu nedenle ilk 

dökülenler sahadan uzaklaĢtırılmalıdır. Ayrıca DiĢbudak ve Karaağaç 

türlerinde dökülmeyi beklemeden ağaçların altına temiz bir örtü sererek ve 

ağaçları silkeleyerek sağlıklı meyveler elde edilebilir. Yerden toplamanın 

diğer bir özel Ģekli de rüzgar veya su ile sürüklenmiĢ ve bir yerde birikmiĢ 

olan tohumların toplanması Ģeklidir. Bu durum Akçaağaç ve Çınar 

tohumlarında kolaylıkla uygulanabilir. 

Tohum toplanacak bireyler üzerinden toplama: Bu yöntem en yaygın 

toplama Ģeklidir. Özellikle tohum bükleri baĢta olmak üzere tohum 

bahçelerinden de yapılacak tohum üretimi, iyi donanım ve yetiĢmiĢ iĢgücü 

gerektirir. Yukarıda açıklanan tohum üretim yöntemlerinin yanında kozalak 

ve meyve üretiminde uyulması gereken kurallar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
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 Kozalak ve meyveler kesinlikle kayıt altına alınmıĢ kaynaklardan 

(tohum toplama alanları, tohum bükleri ve tohum bahçeleri) 

toplanmalıdır. 

 Tohum büklerinde iĢaretlenmiĢ olan tohum ağaçlarından ve tohum 

bahçelerindeki bireylerden olgunlaĢmıĢ kozalak ve meyveler 

toplanmalıdır. Ayrıca tohum bahçelerindeki kozalak ve meyvelerin 

tamamının toplanmasına dikkat edilmelidir.  

 Özellikle uzun yılların gereksinmesi için stoklamak amacı ile 

yapılan tohum üretimlerinin zengin tohum yıllarında yapılması 

gerekir. Zengin tohum yıllarında toplanan tohumların çimlenme 

yüzdeleri yüksek ve kozalaktan tohum verimleri fazla olmaktadır.  

 Üretimi yapılan kozalak ve meyveler kimlik belgeleri ile sevk 

edilmelidir. 

 Üretim iyi yetiĢmiĢ iĢgücü ile yapılmalı, tüm donanım eksiksiz 

bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. 

 Kozalak ve meyve üretimi mutlaka yetkili bir kiĢi denetiminde 

yapılmalıdır. 

 

Tohum hasadı esnasında olduğu kadar bunu takip eden iĢlemler de 

tohumun hayatiyeti bakımından önem taĢır. Çimlenme gücü en yüksek 

tohumlar bile hasat sonrası yapılan hatalı iĢlemler nedeniyle çimlenme 

güçlerini tamamen kaybedebilir. Hasat esnasında kullanılan çuvallar 

kesinlikle havalanabilir olmalıdır. Aksi halde kısa zamanda kızıĢma olabilir 

ve tohumlar canlılıklarını kaybedebilir. Hasat bitimini takiben kozalak ve 

meyveler ön kurutmaya alınmalı, tohum çıkartma iĢlemine baĢlamadan 

evvel rutubet içerikleri %30‟a kadar düĢürülmelidir. Böylece, tohum 

çıkartma tesislerinde haĢlanmadan tohumlarını kolaylıkla bırakmaları 

sağlanmıĢ olacaktır. 

Toplanan meyve veya kozalakların tabi olacakları iĢlemler meyve 

tiplerine göre değiĢir. Genellikle etli meyvelerin tohumları ise meyvelerden 

çeĢitli iĢlemlerle ayrılır. Bu konuda genellikle fidanlıklardaki ihtiyaçların 

karĢılanmasında el ile ovalamak, ayakla ezmek, silindirle ezmek, 

çeĢmelerde çalkalamak, eleklere sürterek ezmek, odun blokları arasında 

meyve etini ezerek veya meyve sıkıĢtırılıp sıkarak ve su akımı ile etli kısmı 

uzaklaĢtırarak ve eleklerden geçirerek tohumlar ayrılabilir. Küçük meyveli 

tohumlarda da elektrikli çırpıcılar kullanılabilir. Bu Ģekilde Berberis, 

Rhamnus, Cornus, Sambucus, Celtis, Cretaegus, İlex, Manolya, Üvez, 

Kurtbağrı, Ġğde, Porsuk tohumları baĢarı ile etli kısımlarından ayrılıp 
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temizlenebilir. Bu konuda daha önce etli kısımların su içinde yumuĢatılması, 

iĢlemi kolaylaĢtırır. 

Kestane, MeĢe, Ceviz, Kayın, Atkestanesi gibi meyvelerin ekseri 

dikenli ve kalın kabuklu olanları bir süre güneĢ ve kırağı altında açılmaya 

bırakıldıktan sonra açılmalar baĢlayınca tohumlar kolaylıkla ayrılır. 

Cevizlerde etli yeĢil kabuk siyaha dönüp yumuĢayınca tohumlar kolaylıkla 

toplanır. Akasya, Gladiçya ve Katalpa gibi cinslerin tohumları da baklaları 

güneĢte kurutularak ve çatlamaları sağlanarak çıkarılır. 

BaĢta çam türleri olmak üzere birçok kozalaklı ağaç türünün 

kozalaklarından tohum elde edilebilmesinde basit veya donanımlı 

kozalaktan tohum çıkartma tesislerinden faydalanılır. Kozalaklardan tohum 

elde edilebilmesi için kozalakların karpellerinin gevĢeyerek açılması 

gerekir. Bunu sağlamak için ise olgunlaĢarak toplanan kozalakların 

rutubetlerinin düĢürülmesi Ģarttır. Kozalakların rutubetlerinin düĢürülmesi 

için sıcaklığa ve hava akımına ihtiyaç vardır. Kızılçam, Fıstıkçamı, Sedir, 

Göknar gibi türlerin kozalaklarının açılmasında üretimin yapıldığı ilkbahar 

ve sonbahar mevsimlerindeki hava sıcaklıklarından faydalanmak için 

kozalak pistleri kullanılır. Karaçam ve Sarıçam türlerinin kozalak 

üretimlerinin yapıldığı geç sonbahar ve kıĢ dönemlerinde yeterli hava 

sıcaklığı bulunamadığından bu türlerin kozalaklarından tohum elde 

edilmesinde sıcak hava ve fan sisteminin bulunduğu tohum çıkartma evleri 

kullanılmaktadır. 

Tohumlar elde edildikten sonra tohum bakımı yapılması 

gerekmektedir. Tohum bakımının 5 amacı vardır. Bunlar: Tohum dıĢındaki 

bütün yabancı maddelerin temizlenmesi; temizlik sırasında tohum kaybının 

en azda tutulması; çürük, kırık, yarık, çatlak ve böcekli tohumların 

ayıklanarak tohum kalitesinin artırılması; temizlik ve ayıklama iĢinin 

verimli yapılması ve iĢgücünün en azda tutulmasıdır. 

Tohum koruma iĢlemleri de tohum bakımının bir parçasıdır. Tohum 

koruma iĢlemi; toprak, hava veya tohum kaynaklı organizmaları azaltmak, 

kontrol altına almak veya uzaklaĢtırmak amacıyla tohumlara kimyasal 

iĢlemlerin uygulanmasıdır. 

 

5.5.Tohumların saklanması:  

Her türlü bitkiye ait tohumları gerek kısa süreli gerekse de uzun 

süreli tohum ihtiyaçları için sağlıklı bir Ģekilde saklanmak gerekir. 

Ormancılık çalıĢmalarında tohumların saklanması amacıyla soğuk hava 

depoları kullanılır. Saklama süresi; bitki türlerine, tohumun olgunlaĢma 
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derecesine, yapılan ön iĢleme, tohumun çimlenme değeri ve rutubet 

içeriğine, saklama ortamının sıcaklık, rutubet ve ıĢık baĢta olmak üzere 

ortam koĢullarına, böcek ve mantar zararları ve depolama tarzına göre 

değiĢir. Tohumlar, nem durumlarına göre veya saklama süreleri açısından 

değiĢik gruplara ayrılabilir. Örneğin; saklama rutubeti düĢük (%4-9) olan 

tohumlar “Kuru” (Orthodox tohumlar), saklama rutubeti orta (%10-14) olan 

tohumlar “Ortancıl” (Intermediate tohumlar) ve saklama rutubeti yüksek 

(%15 ve yukarı) olan tohumlar ise “Nemcil” (Recalcitrant tohumlar) olarak 

gruplandırılmaktadır. Ayrıca tohumları saklama süreleri açısından üç gruba 

da ayırmak mümkündür. 

Kısa Ömürlü Tohumlar(mikrobiotik): Saklama süreleri bir kaç hafta 

ile 1-2 yıl arasında değiĢir. Kavak, Söğüt, Karaağaç, Kayın, MeĢe, 

Kızılağaç, Ilgın, Sandal, KocayemiĢ bazı Akçaağaç türleri bu grup 

içerisinde sayılabilir. Orta Ömürlü Tohumlar(mesobiotik): Saklama süreleri 

4-5 yıl olan tohumlar bu gruba girer. Çam ve Ladin türleri ile Göknar ve 

Sedir tohumları bu grup içerisinde yer alır. Uzun Ömürlü 

Tohumlar(makrobiotik): Saklama süreleri 10-20 yıl arasında değiĢmektedir. 

Akasya, Yalancı akasya, GülibriĢim tohumları bu grup içerisinde sayılabilir. 

Genellikle niĢastaca zengin tohumlar (MeĢe, Kayın vb), yağ ve reçinece 

zengin (Çam, Ladin vb) tohumlardan daha çabuk çimlenme kabiliyetlerini 

kaybederler. Tohumların saklanmasında aĢağıdaki genel Ģartlara uyulması 

gerekmektedir. 

 

 Olgun tohumlar saklamaya alınmalıdır. 

 Çimlenme yeteneği yüksek tohumlar saklamaya alınmalıdır. 

 Toplama, çıkarma ve temizleme aĢamalarında zarar görmemiĢ 

tohumlar ancak karanlık ortamlarda uzun süreli saklanabilir. 

 Tohumun türü, kimlik bilgileri, üretim yılı ve kaç kapta saklandığına 

iliĢkin bilgileri içeren etiketlerin biri kabın içerisine konulmalı diğeri 

ise kabın dıĢına bağlanmalıdır. 

 Tohumlar kendilerine zarar vermeyecek en düĢük sıcaklık ve en 

düĢük nem içeriği ile saklanmalıdır. 

 Kuru ve ortancıl tohumlar düĢük sıcaklıkta ve havasız kaplarda, 

nemcil tohumlar ise belli bir nem eĢiğinin üstünde ve gaz geçiren 

kaplarda saklanmalıdır. 

 Gerek tohum içerisindeki rutubet ve gerekse ortam rutubet ve 

sıcaklığının iniĢ çıkıĢlar göstermemesi yani sabit olması gerekir. 
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 Gerektiğinde soğuk hava depoları ve tohumlar dezenfekte 

edilmelidir. 

 

Kırık, çatlak, zedelenmiĢ ve yarılmıĢ tohumlar daha çabuk 

bozulmaktadır. Bu mekanik zararlar baĢlangıçta tohumun performansını 

az etkilese de saklama süresinin uzaması ile zararın boyutu 

büyüyebilmektedir. Buna bağlı olarak tohumun kalitesi de daha kısa 

sürede düĢebilmektedir. Tohumun nemi ve sıcaklık, tohumların 

yaĢlanmasında etkili olan iki önemli çevre faktörüdür. Tohumların 

sağlığını koruyarak saklanması için bu iki ölçütün uygun bir biçimde 

denetlenmesi gerekir. Belli bir aralıkta (%5-14) tohum nemindeki 

%1‟lik artıĢ, tohumun ömrünü yarıya düĢürebilmektedir. Ayrıca saklama 

sıcaklığındaki 5 
0
C‟lik artıĢ da tohumun ömrünü yarıya 

indirebilmektedir.  
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Çizelge 5.1. Tohuma iliĢkin diğer bazı tanımlar 
Köken(Orijin) Bir bölge ya da yöredeki popülasyon olarak adlandırılabilir. Bu 

durumda coğrafik anlamda orijin belirli bir yöre, biyolojik anlamda 

orijin ise belirli bir yörede yetiĢen popülasyon demektir 

Popülasyon Doğal koĢullar altında aralarında gen alıĢveriĢi olabilen bireyler 

topluluğudur. 

Kalıtım Canlıların kendilerine ve atalarına benzer döller meydana getirmelerine 

denir. 

1000 Tane 

Ağırlığı 

Hava kurusu halindeki saf tohumlardan dolu tane olarak 1000 tanesinin 

rutubeti ile beraber olan ağırlığına denir. Genellikle 1000 tane ağırlığı 

yüksek olan tohumlardan meydana gelen fidanlar ilk yıllarda hızlı 

geliĢme gösterirler. 

Temizlik 

Yüzdesi 

Ağırlık itibariyle tohum içerisinde bulunan her türlü yabancı maddenin 

(kozalak ve dal parçaları, ibreler, toprak ve taĢ parçaları vb) ve boĢ 

tanelerin ağırlık olarak miktarına göre saptanan sağlam ve temiz 

tohumların ağırlık olarak yüzdesidir. 
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Rutubet 

Yüzdesi 

Normal oda sıcaklığında hava kurusu halindeki tohumun içerdiği suyun 

yüzde olarak ifadesidir. 

Çimlenme Embriyonun durağan (latent) halden çevre etmenlerinin (ısı, rutubet, 

oksijen, ıĢık ) etkisi ile büyüme ve geliĢme durumuna geçmesidir. 

Çimlenme 

Yüzdesi 

Tohumun laboratuvarda çimlenmeye tabi tutularak çimlenenlerin yüzde 

olarak ifadesidir. Genellikle 4x100 tane tohumdan çimlendirme 

aletlerinde çimlenenlerinin sayısı belirlenerek bulunur. 

Çimlenme 

Enerjisi (Hızı) 

Tohumun çabuk çimlenme yeteneğine denir. Bu değer genellikle ilk 4, 

7 veya 10 günde çimlenen tohumların yüzde olarak ifadesidir. 

Fidan Yüzdesi Olağan koĢullarda ekilen 100 tohumdan meydana gelen ve yaĢama 

yeteneğini kanıtlayan fidanların miktarına denir. 

 
Çizelge 5.2. Kozalaklı ağaçlarda 1kg tohumdan elde edilebilecek fidan adedi  

Tür adı Çıplak 

köklü max 

Çıplak 

köklü min 

Kaplı Tüplü 

Abies bornmülleriana  4750 3300 3500 3500 

Abies cilicica 3100 2200 1850 1850 

Abies equi-trojani 4160 2900 3800 3800 

Abies nordmanniana 4350 3000 4000 4000 

Arceuthos drupacea 300 200 300 300 

Cedrus atlantica 5800 4100 3500 3500 

Cedrus brevifolia 4375 3100 3300 3300 

Cedrus deodora 3180 2250 2400 2400 

Cedrus libani 4375 3100 2900 2900 

Chamaecyparis lawsoniana 80 000 60 000 33 000 33 000 

Cham. nootkatensis 40 000 30 000 20 000 20 000 

Chamaecyparis thyoides 80 000 60 000 30 000 30 000 

Cupressuss arizonica 43 000 31 000 27 000 27 000 

Cupressus sempervirens 35 000 25 000 21 000 21 000 

Juniperus communis 5000 2500 2500-5000 2500-5000 

Junperus foetidissima 2000 1000 1000-2000 1000-2000 

Juniperus sabina 6000 3000 3000-6000 3000-6000 

Juniperus excelsa 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Juniperus oxycedrus 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Juniperus phoenicea 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Picea abies 57 000 42 000 35 000 35 000 

Picea orientalis 57 000 42 000 41 000 41 000 

Picea glauca 80 000 60 000 80 000 80 000 

Picea omorica 80 000 60 000 62 000 62 000 

Picea pungens 66 000 50 000 41 000 41 000 

Picea sitchensis 100 000 75 000 80 000 80 000 

Pinus brutia 10 000 8000 5000 5000 

Pinus cembra 18 000 14 000 1800 1800 

Pinus contorta 75 000 60 000 62 000 62 000 
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Pinus coulteri 1300 1050 1300 1300 

Pinus densiflora 40 000 30 000 27 000 27 000 

Pinus elderica 8500 6800 5 000 5 000 

Pinus halepensis 30 000 24 000 16 000 16 000 

Pinus maritima 10 000 8000 5500 5500 

Pinus mugo 50 000 40 000 38 000 38 000 

Pinus nigra 25 000 20 000 13 800 13 800 

Pinus palustris  4000 3000 3700 3700 

Pinus parviflora 3750 3000 2900 2900 

Pinus pinea 600 500 600 600 

Pinus radiata 12 000 9500 7100 7100 

Pinus strobus 23 000 16 000 13 800 13 800 

Pinus sylvetris 36 000 25 000 31 200 31 200 

Pinus wallichiana 10 000 8000 5000 5000 

Pseudotsuga menziesii 37 500 30 000 23 000 23 000 

Sequoia sempervirens 15 000 12 000 8300 8300 

Sequoiadendron giganteum 30 000 24 000 14 000 14 000 

Taxodium distichum 6 000 3500 3100 3100 

Taxus baccata 6250 4400 6250 6250 

Taxus cuspidata 7700 5400 7700 7700 

Thuja occidentalis 66 000 40 000 33 000 33 000 

Thuja orientalis 17 000 10 000 8700 8700 

Thuja pilicata 80 000 50 000 50 000 50 000 

 

Çizelge 3. Yapraklı ağaçlarda 1kg tohumdan elde edilecek fidan adedi  
Tür adı Çıplak köklü 

max 

Çıplak kök 

min 

Kaplı Tüplü 

Acer tataricum 6250 4400 6250 5500 

Acer trautvetteri  2000 1600 2000 2000 

Acer pesudoplatanus 3500 2500 3300 3300 

Acer cappadocicum 4700 3300 4500 4500 

Acer platanoides 2200 1550 2100 2100 

Acer divergens 5100 4000 5100 4500 

Acer campestre 3500 2800 3500 3500 

Acer tauricum 7500 6000 7500 7500 

Acer monspessulanum 9700 7700 7400 5500 

Acer orientale 18 000 14 000 18 000 16 000 

Aesculus hippocastanum 23 - 23-33 23-33 

Aesculus pavia 40 - 40-65 40-65 

Aesculus x carnea 25 - 25-42 25-42 

Ailanthus altissima 10 000 7500 10 000 10 000 

Albizzia julibrissin 7000 5000 12 000 7000 

Alnus glutinasa 37 000 18 000 52 000 52 000 

Alnus orientalis 76 000 38 000 100 000 100 000 
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Çizelge 4. Yapraklı ağaçlarda 1kg tohumdan elde edilebilecek fidan adedi  
Tür adı Çıplak 

köklü 

max 

Çıplak 

köklü min 

Kaplı Tüplü 

Ostriya carpinifolia 42 000 27 000 28 000 28 000 

Platanus x acerifolia 37 000 19 000 37 000 37 000 

Platanus occidentalis 42 000 22 000 42 000 42 000 

Platanus orientalis 37 000 19 000 37 000 37 000 

Platanus racemosa 50 000 26 000 50 000 50 000 

Quercus aucheri 70 - 100 100 

Quercus brantii 31 - 45 45 

Quercus cerris 61 - 75 75 

Quercus coccifera 63 - 90 90 

Quercus hartwissiana 35 - 50 50 

Quercus frainetto 60 - 100 100 

Betula litwinowii 165 000 82 000 100 000 100 000 

Betula medwediewi 165 000 82 000 100 000 100 000 

Betula nigra 110 000 105 000 90 000 90 000 

Betula pendula 250 000 120 000 160 000 160 000 

Betula pumila 400 000 250 000 250 000 250 000 

Carpinus betulus 8800 3500 6 000 6 000 

Carpinus orientalis 21 000 14 000 12 000 12 000 

Castanea sativa (kültür) 60 - 60-100 60-100 

Castanea sativa (aşılı) 50 - 50-100 50-100 

Castanea sativa (doğal) 90 - 90-150 90-150 

Celtis australis 1800 1250 1800 1800 

Celtis tournefortii 1950 1300 1950 1950 

Celtis glabra 1850 1250 1850 1850 

Celtis caucasica 3000 2100 3000 3000 

Cerasus mahalep 3500 2800 5000 3500 

Cerasus avium 1850 1350 2500 1700 

Fagus orientalis 1200 790 2000 1300 

Fagus sylvatica 1400 920 2350 1600 

Elaeagnus angustifolia 6000 3600 6000 4000 

Elaeagnus orientalis 2000 1000 2500 2000 

Fraxinus angustifolia 4200 2500 4000 4000 

Fraxinus americana 8000 5000 8000 8000 

Fraxnus excelsior 4900 3050 4600 4600 

Fraxnus ornus 14 000 6500 13 000 13 000 

Juglans regia 38 - 38-50 38-50 

Juglans nigra 38 - 38-50 38-50 

Liquidambar orientalis         

Liquidambar sytraciflua 45 000 27 000 25 000 25 000 
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Quercus İlex 160 - 200 200 

Quercus infectoria 87 - 125 125 

Quercus libani 36 - 45 45 

Quercus ithaburensis 28 - 38 38 

Quercus macranthera 122 - 60 60 

Quercus palustris 250 - 125 125 

Quercus petrea 114 - 140 140 

Quercus pontica 100 - 140 140 

Quercus pubescens 105 - 140 140 

Quercus robur 100 - 140 140 

Quercus rubra 105 - 140 140 

Quercus suber 61 - 80 80 

Quercus trojana 40 - 50 50 

Quercus virgiliana 264 - 350 350 

Quercus vulcanica  74 - 100 100 

Robinia pseudoacacia 20 000 11 000 16 000 16 000 

Robinia hispida 23 000 12 000 19 000 19 000 

Sorbus aucuparia 100 000 62 000 33 000 33 000 

Sorbus domestica 13 000 8 000 4500 4500 

S. torminalis var orientalis 14 000 10 000 5000 5000 

S. torminalis var torminalis 11 000 6800 4000 4000 

S. torminalis var pinnatifida 13 000 8000 4500 4500 

Sorbus umbellatta 15 000 10 500 5300 5300 

Sorbus persica 16 000 11 000 5500 5500 

Sorbus kusnetzovii 14 000 10 000 5000 5000 

Tilia americana  2000 850 2000 2000 

Tilia argentea  3000 1200 3000 3000 

Tilia cordata 5000 2500 5000 5000 

Tilia platyphyllos 2000 1000 2000 2000 

Tilia rubra 2050 880 2050 2050 

Ulmus canpestris 24 000 14 000 24 000 24 000 

Ulmus montana 18 000 11 000 18 000 18 000 

Ulmus leavis 25 000 16 000 25 000 25 000 

Ulmus pumila 19 000 12 000 19 000 19 000 
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LATĠNCE DĠZĠN  

 Sayfa 

No: 
ABIES (GÖKNARLAR)  5 

Abies bornmuelleriana (Uludağ Göknarı ) 5 

Abies cilicica (Toros Göknarı)   6 

Abies equi-trojani (Kazdağı Göknarı)  6 

Abies nordmanniana (Doğu Karadeniz Göknarı) 7 

  

ACER (AKÇAAĞAÇLAR)  147 

Acer campestre (Ova Akçaağacı) 147 

Acer cappadocium (Doğu Karadeniz Akçaağacı) 148 

Acer divergens (Tortum Akçaağacı) 148 

Acer hyrcanum (Türkmen Akçaağacı) 149 

Acer monspessulanum (AkĢimĢir)  149 

Acer orientale (Toros Akçaağacı) 150 

Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç) 150 

Acer pseudoplatanus (Dağ Akçaağacı)  151 

Acer tataricum (Tatar Akçaağacı) 152 

Acer trautvetteri (Karadeniz Akçaağacı) 152 

  

AESCULUS (ATKESTANELERĠ)  162 

Aesculus hippocastanum (Beyaz Çiçekli Atkestanesi) 162 

Aesculus pavia (Bodur Atkestanesi) 163 

Aesculus x carnea (Kırmızı Çiçekli Atkestanesi) 163 

  

AILANTHUS (KOKAR AĞAÇLAR) 169 

Ailanthus altissima (Kokar Ağaç) 169 

  

ALBIZZIA (GÜLĠBRĠġĠMLER) 173 

Albiziza julibrissin (GülibriĢim) 173 

  

ALNUS (KIZILAĞAÇLAR) 177 

Alnus glutinosa (Kızılağaç) 177 

Alnus orientalis (Türk Kızılağacı) 178 

  

ARCEUTHOS (ANDIZLAR)  15 

Arceuthos drupacea (Andız)  15 

  

BETULA (HUġLAR) 182 

Betula litwinowii (Tüylü HuĢ, Tüylü Kayın) 182 
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Betula medwediewi (Kızılağaç Yapraklı HuĢ, Kızılağaç Yapraklı 

Kayın) 

183 

Betula nigra (KarahuĢ, Karakayın) 183 

Betula pendula (AkhuĢ, Akkayın) 183 

Betula pumila 184 

  

CARPINUS (GÜRGENLER) 188 

Carpinus betulus (Avrupa Gürgeni) 188 

Carpinus orientalis (Türk Gürgeni) 188 

  

CASTANEA (KESTANELER) 194 

Castanea sativa (Anadolu Kestanesi 194 

  

CEDRUS (SEDĠRLER, KATRANLAR)  26 

Cedrus libani (Toros sedir)  26 

Cedrus atlantica (Atlas sedir)  29 

Cedrus brevifolia (Kıbrıs sedir)  30 

Cedrus deodora (Himalaya sedir) 30 

  

CELTIS (ÇĠTLEMBĠKLER, DAĞANLAR)  200 

Celtis australis (Çitlembik) 200 

Celtis caucasica (Kafkas Çitlembiği)  200 

Celtis glabrata (Tüylü Çitlembik) 201 

Celtis tournefortii (Türk Çitlembiği) 201 

  

CERASUS (KĠRAZLAR)  206 

Cerasus mahalep (Mahlep, Ġdris) 206 

Cerasus avium (KuĢ Kirazı) 206 

   

CHAMAECYPARİS (YALANCI SERVĠLER) 43 

Chamaecyparis lawsoniana (Yalancı servi) 43 

Chamaecyparis nootkatensis (Alaska servisi) 44 

Chamaecyparis thyoides (Atlantik servisi) 44 

  

CUPRESSUS (SERVĠLER)  50 

Cupressus sempervirens (Servi) 50 

Cupressus arizonica (Arizona Servisi) 51 

  

ELAEAGNUS (ĠĞDELER)  212 

Elaeagnus angustifolia (KuĢ Ġğdesi) 212 

Elaeagnus angustifolia var. orientalis (Sultan Ġğdesi) 212 
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FAGUS (KAYINLAR)  217 

Fagus orientalis (Anadolu Kayını, Gökçeağaç) 217 

Fagus sylvatica (Avrupa Kayını, Avrupa Gökçeağacı) 218 

  

FRAXINUS (DĠġBUDAKLAR) 213 

Fraxinus angustifolia (Bataklık DiĢbudağı) 213 

Fraxinus americana (Amerikan DiĢbudağı) 213 

Fraxinus excelsior (Dağ DiĢbudağı) 224 

Fraxinus ornus (Çiçek DiĢbudak) 224 

  

JUGLANS (CEVĠZLER)  230 

Juglans regia (Ceviz) 230 

Juglans nigra (Karaceviz) 230 

  

JUNIPERUS (ARDIÇLAR)  58 

Juniperus communis (Bodur ardıç, Yapık)  60 

Juniperus excelsa (Bozardıç) 60 

Juniperus foetidissima (Yağ Ardıç) 61 

Juniperus oblonga (Kafkas Ardıcı) 62 

Juniperus oxycedrus (Diken Ardıç) 62 

Juniperus phoenicea (Finike Ardıcı, Servi Ardıç) 62 

Juniperus sabina (Sabin Ardıcı, Parda) 63 

  

LIQUIDAMBAR (SIĞLALAR) 236 

Liquidambar orientalis (Günlük) 236 

Liquidambar styraciflua (Amerikan Günlüğü) 236 

  

OSTRYA (KAYACIKLAR)  242 

Ostriya carpinifolia (Kayacık)  242 

  

PICEA (LADĠNLER,DORUKLAR)  80 

Picea abies (Batı ladin,) 80 

Picea glauca (Akladin) 81 

Picea omorica (Balkan ladini) 81 

Picea orientalis (Doğu ladini,)  81 

Picea pungens (Mavi ladin ,) 82 

Picea sitchensis (Sitka ladini,) 82 

  

PINUS (ÇAMLAR)  90 

Pinus brutia (Kızıçam) 90 
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Pinus cembra (Ġsviçre Fıstık Çamı) 91 

Pinus contorta (Alaska Sahil Çamı) 91 

Pinus coulteri (Büyük Kozalaklı Çam)  92 

Pinus densiflora (Japon Kızılçamı) 92 

Pinus elderica (Elder Kızılçamı)  92 

Pinus halepensis (Halep Çamı)  93 

Pinus maritima (Sahil Çamı)  93 

Pinus mugo (Dağ Çamı) 93 

Pinus nigra (Akçam, Karaçam) 94 

Pinus palustris (Uzun Ġbreli Çam)  95 

Pinus parviflora (Kız Çamı) 95 

Pinus pinea (Fıstık Çamı) 95 

Pinus radiata (Monteri Çamı) 96 

Pinus strobus (Veymut Çamı) 96 

Pinus sylvestris (Sarıçam) 97 

Pinus wallichiana (Ağlayan Çam) 98 

  

PLATANUS (ÇINARLAR) 247 

Platanus x acerifolia (Akçaağaç Yapraklı Çınar) 247 

Platanus occidentalis (Batı Çınarı) 247 

Platanus orientalis (Türk Çınarı) 248 

Platanus racemosa (Kaliforniya Çınarı) 248 

  

PSEUDOTSUGA (DUGLASLAR)  112 

Pseudotsuga menziesii (Duglas) 112 

  

QUERCUS (MEġELER) 252 

Quercus aucheri (Bozpırnal) 258 

Quercus brantii (Brant MeĢesi) 258 

Quercus cerris (Saçlı MeĢe) 258 

Quercus coccifera (Pırnal) 259 

Quercus hartwissiana (Istıranca MeĢesi) 259 

Quercus frainetto (Macar MeĢesi) 259 

Quercus ilex (Akpırnal) 260 

Quercus infectoria (Mazı MeĢesi) 260 

Quercus libani (Malatya MeĢesi) 261 

Quercus ithaburensis Decne. Subsp. macrolepis (Palamut 

MeĢesi) 

261 

Quercus macranthera Fisch. Et Mey. Subsp. syspirensis (Ġspir 

MeĢesi) 

262 

Quercus palustris (Amerikan MeĢesi) 262 
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Quercus petraea (Sapsız MeĢe) 262 

Quercus pontica (Doğu Karadeniz MeĢesi) 263 

Quercus pubescens (Tüylü MeĢe) 263 

Quercus robur (Saplı MeĢe) 263 

Quercus rubra (Kırmızı MeĢe) 263 

Quercus suber (Mantar MeĢesi) 264 

Quercus trojana (Gerpelit) 264 

Quercus virgiliana (Yalancı Tüylü MeĢe) 264 

Quercus vulcanica (Kasnak MeĢesi) 264 

  

ROBINIA (YALANCI AKASYA,SALKIM AĞAÇLARI) 277 

Robinia pseudoacacia (Yalancı Akasya) 277 

Robinia hispida (Pembe Çiçekli Yalancı Akasya) 277 

  

SEQUOIA (SEKOYALAR)  118 

Sequoia sempervirens (Sekoya) 118 

  

SEQUOIADENDRON (MAMUTLAR) 123 

Sequoiadendron giganteum (Mamut) 123 

  

SORBUS (ÜVEZLER)  283 

Sorbus domestica (Üvez) 284 

Sorbus aucuparia (KuĢ Üvezi) 285 

Sorbus roopiana 285 

Sorbus tamamschjanae 285 

Sorbus takhtajanii 286 

Sorbus persica (Ġran Aküvezi) 286 

Sorbus luristanica 286 

Sorbus caucasica 286 

Sorbus subfusca 287 

Sorbus kusnetzovii  287 

Sorbus umbellatta (Aküvez) 287 

Sorbus torminalis (Gurmut) 288 

  

TAXODIUM (BATAKLIK SERVĠLERĠ) 128 

Taxodium distichum (Bataklık servisi) 128 

  

TAXUS (POSUKLAR) 133 

Taxus baccata (Porsuk) 133 

Taxus cuspidata (Japon Porsuğu) 134 
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THUJA (MAZILAR) 139 

Thuja occidentalis (Batı Mazısı) 139 

Thuja orientalis (Doğu Mazısı) 139 

Thuja plicata (Pasifik Mazısı) 140 

  

TILIA (IHLAMURLAR) 299 

Tilia americana (Amerikan Ihlamuru) 299 

Tilia argentea (GümüĢi Ihlamur) 299 

Tilia cordata (Küçük Yapraklı Ihlamur) 300 

Tilia platyphyllos (Yörük Ihlamuru) 300 

Tilia rubra (Kafkas Ihlamuru) 300 

  

ULMUS (KARAAĞAÇLAR) 307 

Ulmus campestris (Ova Karaağacı) 307 
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TÜRKÇE DĠZĠN 
 Sayfa No: 
AKÇAAĞAÇLAR (ACER) 147 

ANDIZLAR (ARCEUTHOS) 15 

ARDIÇLAR (JUNIPERUS) 58 

ATKESTANELERĠ (AESCULUS) 162 

BATAKLIK SRVĠLERĠ (TAXODIUM) 128 

CEVĠZLER (JUGLANS)  230 

ÇAMLAR (PINUS)  90 

ÇINARLAR (PLATANUS) 247 

ÇĠTLEMBĠKLER, DAĞANLAR (CELTIS)  200 

DĠġBUDAKLAR (FRAXINUS) 223 

DUGLASLAR (PSEUDOTSUGA)  112 

GÖKNARLAR (ABIES)  5 

GÜLĠBRĠġĠMLER (ALBIZZIA) 173 

GÜRGENLER (CARPINUS)  188 

HUġLAR (BETULA)  182 

IHLAMURLAR (TILIA) 299 

ĠĞDELER (ELAEAGNUS)  212 

KARAAĞAÇLAR (ULMUS) 307 

KAYACIKLAR (OSTRYA) 242 

KAYINLAR (FAGUS) 217 

KESTANELER (CASTANEA)  194 

KIZILAĞAÇLAR (ALNUS) 177 

KĠRAZLAR (CERASUS) 206 

KOKAR AĞAÇLAR (AILANTHUS) 169 

LADĠNLER, DORUKLAR (PICEA) 80 

MAMUTLAR (SEQUOIADENDRON) 123 

MAZILAR (THUJA) 139 

MEġELER (QUERCUS) 252 

POSUKLAR (TAXUS) 133 

SEDĠRLER, KATRANLAR (CEDRUS) 26 

SEKOYALAR (SEQUOIA)  118 

SERVĠLER (CUPRESSUS)  50 

SIĞLALAR (LİQUIDAMBAR) 236 

ÜVEZLER (SORBUS)  283 

YALANCI AKASYA, SALKIM AĞAÇLARI (ROBINIA) 277 

YALANCI SERVĠLER (CHAMAECYPARIS) 43 

 


