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GÖMÜDE BEKLEME  SÜRESİNİN  

KIZILÇAM ( Pinus brutia Ten.) FİDANLARININ  

SU İÇERİĞİ VE TUTMA BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ∗ 

 

Muhammet KILCI                      Dr.Mehmet SAYMAN                          Giyasettin AKBİN 
 

 

ÖZ 

 Bu çalışmada, kızılçam fidanlarının gömüde bekleme süresine bağlı olarak fidan tazeliği ve tutma 

başarısı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Fidanlar en az 2 en çok 28 gün süreyle ağaçlandırma sahasında 

gömüde bekletilmişlerdir. Gömüde bekleme sürelerine bağlı olarak fidanların dikim öncesi belirlenen su 

potansiyel değerleri farklıdır ve bu değerler -4.1 ile -20.2 bar arasında değişmektedir. Fidanların su 

potansiyel değerlerindeki bu farklılığa rağmen tutma başarıları arasında önemli bir farklılık yoktur. 

Fidanların tutma oranları oldukça yüksektir (%88-98).  

 Anahtar Kelimeler : Kızılçam, Gömü, Su potansiyeli, Tutma oranı 

 

EFFECTS OF HEEL-IN DURATION ON WATER POTENTIAL AND SURVIVAL RATIO OF 

TURKISH RED PİNE (Pinus brutia Ten.) SEEDLINGS 

 

ABSTRACT 

In this study, the relation between duration and survival rates of buried seedlings of Pinus brutia 

Ten. has been studied. Seedlings kept as buried minimum 2 days and maximum 28 days in the plantation 

field. In accordance with duration, water potential values of the seedlings determined before plantation are 

different and change between -4.1 and  -20.2 bar. However, there is no important difference among survival 

rates in spite of differences in water potential rates of the seedlings. Survival ratios of the seedlings are quite 

high (88-98%). 

Keywords: Turkish red pine, Heel-in, Water potential, Survival ratio. 

 

  1. GİRİŞ   

Ağaçlandırmaların başarısı, bütün diğer faktörlerin yanı sıra önemli ölçüde kaliteli fidan unsuruna 

bağlıdır. Fidanların morfolojik özelliklerinin yanı sıra fidan tazeliği ya da fidanların su içeriği de önemli bir 

kalite göstergesidir. Özellikle çıplak köklü fidanların sökümünden dikimine kadar geçen sürede fidanların su 

içeriğinde kayıplar söz konusudur. Dikkat edilmediği takdirde bu kaybın yüksek miktarda olması fidanların 

dikim başarısını olumsuz etkilemektedir.  

 

                                                 
∗ Kaynak: AGM, 2006, Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma  ve Erozyon Kontrolü 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Cilt I, 157-165s Ürgüp 
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Çepel (1993), su açığının bitki gelişimi ile çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu, su açığının 

artmasıyla fizyolojik süreçlerin yavaşladığını veya durduğunu bildirmektedir. Çeşitli orman ağaçlarında 

fizyolojik aktivitelerin durmasına neden olan kritik su potansiyeli değerleri belirlenmiş olup, bu değerler 

türlere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Quercus pedunculata ve Fraxinus sp. için boy artımının 

durması -11 bar da gerçekleşirken, Pseudotsuga  sp. için -15 bar’da Cedrus sp. için -21 bar’da 

gerçekleşmektedir.  

Dirik (1993), kızılçamda bazı önemli fidan karekteristikleri ile dikim başarısı arasındaki ilişkileri 

incelediği çalışmasında, kızılçam fidanlarının tutma başarısının fidanların tazelik değerlerine göre değiştiğini 

bildirmektedir. 

Yine Dirik (1994), Anadolu karaçamında fidan tazeliğinin dikim başarısı üzerindeki etkilerini 

araştırmış, yabancı araştırmacılara atfen de, Korsika karaçamı ve Avusturya karaçamı için fidan su 

potansiyeli değerleri, dikim başarısı ve fidanların kök rejenerasyonları arasındaki ilişkilerin incelendiğini 

belirtmiştir.  

Görüldüğü gibi bitki su potansiyeli önemli bir gösterge olup, bu kavramla ilişkili olarak çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Su potansiyeli, bitki hücresindeki suyun serbest enerjisi ya da suyun iş görme yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır. Bitkinin su açığının veya su stresinin anlaşılabilmesi için en kullanışlı ve en doğru 

yaklaşımın bitki su potansiyelinin ölçülmesi olduğu kabul görmektedir (Çepel, 1993). Su potansiyelinin 

ölçüsü olarak basınç birimleri (megapaskal, bar veya atmosfer) kullanılmaktadır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.  Materyal   

Denemenin materyalini kızılçam fidanları,  deneme alanı ve bitki su potansiyeli ölçme cihazı 

oluşturmaktadır. 

 

2.1.1. Denemede Kullanılan Fidanlar ve Özellikleri 

Denemede kullanılan fidanlar, 40 m rakımlı Torbalı/İzmir fidanlığında yetiştirilmiş 1+0 yaşlı, Urla 

orijinli, çıplak köklü kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarıdır. Fidanların çapları 2,0-4,2 mm arasında, 

boyları ise 10-18 cm arasındadır. TSE (1988) “İğne Yapraklı Ağaç Fidanları Standardı” fidan kalite 

sınıflandırmasına göre, fidanlar  çapları ile I. kalite sınıfında; boyları itibarı ile ise çoğunluğu I. kalite 

sınıfında, küçük bir kısmı II. kalite sınıfında yer almaktadır. 

 

2.1.2. Deneme Alanının Özellikleri 

Deneme alanı Doğanbey/Seferihisar’da, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü/ Seferihisar İşletme Şefliği 

sınırları içinde yer almaktadır. Deneme alanı % 20 meyilli  olup, 50 m rakımda ve doğu bakılıdır. Sahanın 

anakayası fillattır. 

 

2.1.2.1. Toprak Özellikleri  

Deneme alanını temsil edecek şekilde alınan toprak örneğinin analiz sonuçları (Tablo 1) 

incelendiğinde; toprak örneğinin tepkimesi orta alkali, tuz ve kireç içerikleri düşük, tekstürü orta olarak 
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belirlenmiştir. Organik madde miktarı orta düzeydedir. Besin element içeriklerine göre fosfor ve potasyum 

düşük, azot yeterli, kalsiyum ise yüksek düzeylerdedir. Saha toprağı iskeletçe zengin olup,  uygun strüktür ve 

drenaj özellikleri taşımaktadır. 

 

Tablo 1. Deneme Alanına Ait Toprak Özellikleri 

Derinlik 
(cm) 

Kum 
(%) 

Kil 
(%) 

Toz 
(%) 

Toprak 
Türü 

CaCO3 
(%)

ECx10-3 
(mmhos/cm)

pH 
Org. 
Mad 
(%)

N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm)

Ca 
(ppm) 

0-40 58,20 20,16 21,64 K.K.B* 1,33 0,176 7,86 2,259 0,135 3,40 101 2600 

* : K.B.B = Kumlu Killi Balçık 

 

2.2.1.2. İklim Özellikleri 

Deneme alanına en yakın istasyon olan Seferihisar Meteoroloji Müdürlüğünün verileri Tablo 2’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 2. Deneme Alanında İklim Özellikleri 

Ölçüm Dönemi Toplam Yağış 
Miktarı (mm) 

Ort. Nispi 
Nem (%) 

Ort. Sıcaklık 
(oC) 

En Düşük 
Sıcaklık (oC) 

En Yüksek 
Sıcaklık (oC) 

1933-2002 582,4 63,0 16,3 -17,5      
(Ocak 1942) 

45,1 
 (Temmuz 1933) 

11.12.2002/08.01.2003 
(Gömü Süresi) 104,3 71,1 8,9 -4,0     

 (22.12.2002) 
19,2 

 (04.01.2003) 

2003 588,4 62,2 17,1 -1,3       
 (Şubat 2003) 

37,4       
 (Ağustos 2003) 

 

Uzun dönem (1933-2002) verilerine göre ortalama yıllık toplam yağış miktarı 582,4 mm’dir. En 

düşük sıcaklık -17,5 oC, en yüksek sıcaklık 45,1 oC’dir. Ortalama sıcaklık 16,3 oC olup, ortalama nispi nem 

% 63 olarak kaydedilmiştir. 

Fidanların gömüde kaldığı süre içinde (28 gün) düşen yağış miktarı 104,3 mm’dir. En düşük sıcaklık 

-4 oC, en yüksek sıcaklık 19,2 oC’dir. Ortalama sıcaklık 8,9 oC ve ortalama nispi nem  % 71,1’dir.  

Dikimi takip eden yılın (2003) yıllık toplam yağış miktarı 588,4 mm’dir. En düşük sıcaklık -1,3 oC, 

en yüksek sıcaklık 37,4  oC’dir. Ortalama sıcaklık 17,1 oC olup, ortalama nispi nem % 62,2’ dir. 

 

2.1.3. Bitki Su Potansiyeli Ölçme Cihazı 

Bitkilerin su potansiyel değerlerini ölçmek için pratik olarak bitki su potansiyeli ölçme cihazı 

kullanılmaktadır (Şekil 1). Scholander ve arkadaşlarının “basınç odası yöntemi” ne uygun olarak  geliştirilen 

bu cihaz taşınabilir özellikte olup, bugün için fidan tazeliğinin kontrolünde kullanılmaktadır. Denemede 

kullanılan cihaz, ELE marka, taşınabilir bir cihazdır. Bu cihaz yardımıyla bitkilerin su içerikleri basınç birimi 

cinsinden belirlenebilmektedir. 
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Cihaz iki ana bölümden oluşmaktadır. 1) Basınç odası, 2) Gaz tüpü. Genellikle gaz kaynağı olarak 

basınçlı hava veya azot gazı kullanılmaktadır. Uygulamada, basınç odasına yerleştirilen bitki aksamına yavaş 

yavaş basınç uygulanarak, özsuyu çıkışı gözlenir ve o andaki basınç değeri kaydedilir. Okunan basınç değeri 

rakamsal olarak ne kadar büyük ise, bitkinin su içeriği o kadar az demektir. Bu değer, bitki dokularında 

kesilmeden hemen önce mevcut özsuyu basıncına eşittir.  

 

           
Şekil 1. Bitki Su Potansiyeli Ölçme Cihazı 

 

2.2. Yöntem 

       2.2.1 Fidanların Sökülmesi 

Denemede kullanılan kızılçam fidanları Torbalı Fidanlığında standart uygulamalarla yetiştirilmiş 

1+0 yaşlı fidan parsellerinden tesadüfi olarak belirlenen bir yastığın herhangi bir noktasından 11 Aralık 2002 

tarihinde tekniğine uygun bir şekilde sökülmüştür. Hemen kök tuvaletleri yapılarak ambalajlanan fidanlar, 

vakit kaybetmeden deneme alanına ulaştırılmıştır. 

 

        2.2.2. Fidanların Gömüye Alınması 

Fidanlıktan sökülen kızılçam fidanları, denemenin amacına uygun olarak dikime kadar geçecek 

sürede tazeliğini korumak amacıyla, toprakta gömüye alınmıştır. Bilindiği gibi gömü, dikim çalışmalarının 

bir süre gecikmesi durumunda, fidanların serin ve gölge bir yerde kazılan hendek içinde gevşetilmiş demetler 

halinde ve kökleri toprakla kapatılmış halde bekletilmesi işlemidir (Ürgenç, 1986). 

Gömü yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:  

1) Dikim sahasına yakın olmalı, 

2) Rüzgar, şiddetli güneş ışınları ve dondan etkilenmeyecek korunaklı bir yerde olmalı, 

3) Düze yakın ve kaba bünyeli topraklara sahip bir yer tercih edilmeli, 

4)   Gömü yerinde drenaj koşulları uygun olmalıdır. 
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Seçilen gömü yerinde taşlar, mevcut ölü ve diri örtü topraktan temizlenir. Toprak gevşetilir. Gömüye 

alınacak fidanların kök derinliğinde bir tarafı meyilli “V” şeklinde bir hendek açılır. Fidanlar balyalarından 

çıkarılarak ince demetler halinde, kökleri toprakla temas edecek şekilde sıralanır. Çukurdan çıkan toprakla 

kökleri kapatılır ve hava almayacak şekilde ayakla sıkıştırılır (Şekil 2). Gömüdeki fidanlara sıcak ve kurak 

dönemlerde belli aralıklarla su verilir. Gerektiğinde diğer sıralar için 20-30 cm sıra arası bırakılarak aynı 

işlemler uygulanır.  

 

 
    

1. Korunaklı bir yerde V şeklinde  çukur açılır.   

 

 
 

2. Balyalar açılarak fidanlar  çukura ince demetler halinde yerleştirilir. 

 

 
      

                  3. Toprakla tamamen doldurulduktan sonra ayak ucuyla sıkıştırılır. 

Şekil 2. Fidanların Gömüye Alınma Aşamaları 

 

Deneme konusu fidanlar, fidan balyasından rasgele alınarak 65’erli gruplar halinde tekniğine uygun 

olarak gömüye alınmış ve gömü süresince gerekmediği için  herhangi bir sulama yapılmamıştır. Fidanlar 

deneme alanının içinde korunaklı bir alanda, fidan kök derinliğinde hafif meyilli açılmış olan hendeğin 

duvarına 10 cm kalınlığında demetler halinde yerleştirilmiş ve kökleri kök boğazına kadar toprakla 

doldurularak ayakla sıkıştırılmıştır (Şekil 3).  
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Şekil 3. Deneme Alanında Gömüye Alınmış Kızılçam Fidanları 

 

2.2.3. Fidanların Dikilmesi 

Fidanlıktan sökülür sökülmez deneme alanına taşınan fidanların ilk grubu hemen dikilmiştir. Diğer 

gruplar ise farklı sürelerde gömüde bekletilerek toplam 28 gün içinde deneme alanına dikilmiştir. “Çapa ile 

çukurda kenar dikimi yöntemi” ile 50’şer adet fidan dikilmiştir. Dikilen fidanlar  vejetasyon dönemi sonunda 

sayılarak tutma başarıları tespit edilmiştir . 

 

2.2.4.  Fidanların Su Potansiyellerinin Ölçülmesi 

Fidanların sökümünden hemen sonra ve dikim öncesi arazide tazeliklerini belirlemek amacıyla su 

potansiyel değerleri ölçülmüştür. 65’erli gruplar halindeki fidanlar arasından 15 adeti dikim öncesi tesadüfen 

alınarak su potansiyel değerleri ölçülmüştür. Kök boğazından maket bıçağıyla kesilen fidanlar su potansiyel 

cihazının basınç odasına baş aşağı yerleştirilmiştir. Daha sonra fidanlara yavaş yavaş basınç uygulanarak, 

fidan özsuyu çıkışı gözlenmiştir. İlk damlacığın görüldüğü an, cihaz üzerindeki basınç değeri kaydedilmiştir. 

 

2.2.5. Bulguların Değerlendirilmesi 

Farklı sürelerde gömüde bekleyen fidanların tutma başarıları “khi-kare testi” ile sorgulanmıştır 

(Açıkgöz, 1990). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Fidanların Su Potansiyel Değerleri 

 

Fidanların gömü öncesi ve gömüde bekleme sürelerine bağlı olarak ölçülen su potansiyel değerleri  

tablo 3 ve şekil 4’de verilmiştir.   
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Tablo 3.Gömü Döneminde Fidanları Etkileyen İklim Özellikleri ile Fidanların  Belirlenen Su Potansiyel Değerleri ve Tutma Başarıları 
 

Tarih 
Gömü 
Süresi 
(gün) 

 
Yağış 
(mm) 

Ortalama  
Sıcaklık  
( oC ) 

Nispi  
Nem  
(%) 

10 cm 
Toprak 

Sıc. (°C) 

Fidan Su Potansiyelleri (bar) Dikilen 
Fidan 
(adet) 

Tutan 
Fidan 
(adet) 

Tutma 
Oranı 
(%) 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Ortalama 

11.12.2002 *  3,2 58,0 6,6 -11,2 -16,4 -14,2 50 47 94 
12.12.2002   3,5 68,0 6,0       
13.12.2002 2  3,6 76,0 5,1 -7,2 -16,3 -10,5 50 45 90 
14.12.2002  10,8 7,6 93,0 7,8       
15.12.2002  15,9 7,5 69,7 7,9       
16.12.2002 5  5,4 69,0 7,1 -5,8 -13,6 -8,9 50 49 98 
17.12.2002  0,9 5,4 69,0 8,1       
18.12.2002 7  6,4 81,0 6,8 -4,2 -13,3 -9,6 50 47 94 
19.12.2002  16,5 7,2 76,3 8,1       
20.12.2002 9 0,5 2,0 49,3 6,4 -7,4 -15,7 -10,2 50 46 92 
21.12.2002   0,8 62,0 4,2       
22.12.2002   2,1 64,7 4,2       
23.12.2002 12  7,5 61,3 5,8 -8,4 -20,2 -14,2 50 48 96 
24.12.2002  1,0 8,1 79,7 8,2       
25.12.2002 14 0,2 5,3 62,0 6,6 -9,1 -15,2 -12,1 50 46 92 
26.12.2002   5,0 58,7 5,9       
27.12.2002   6,5 61,0 6,6       
28.12.2002   11,2 77,7 9,0       
29.12.2002   13,3 76,0 10,7       
30.12.2002 19 36,4 12,6 82,0 12,0       
31.12.2002  0,4 14,8 76,3 11,4 -4,1 -9,7 -6,7 50 45 90 
01.01.2003  6,8 14,5 78,3 12,5       
02.01.2003  14,8 10,4 84,3 11,9       
03.01.2003   14,4 76,3 11,4 -4,8 -11,8 -7,4 50 44 88 
04.01.2003 24 0,1 15,6 79,0 14,1       
05.01.2003   16,8 77,0 13,6       
06.01.2003   14,8 71,7 13,8       
07.01.2003   16,2 62,7 13,2       
08.01.2003 28  15,2 62,7 13,9 -6,0 -12,3 -9,3 50 46 92 
TOP./ORT.  104,3 8,9 71,1 8,9    500 463 92,6 

* Gömüye alınmadan dikilen fidanlar
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Şekil 4. Gömüde Bekleme Sürelerine Göre Fidanların Ortalama Su Potansiyel Değerleri 

 

Tablo  incelendiğinde,  fidanların gömüye alınmadan önce ölçülen su potansiyel değerlerinin   -11,2 

bar ile -16,4 bar arasında olduğu ve bu  fidanların ortalama su potansiyel değerlerinin ise -14,2 bar olduğu 

görülebilir.  

Farklı sürelerde gömüde bekletilen fidanların su potansiyel değerleri -4,1 ile -20,2 bar arasında 

değişmektedir.  

Fidanların gömüde geçirdikleri ilk 6 gün içinde -8,9 bar’a kadar yükselen su potansiyel değerleri 

daha sonraki günlerde değişkenlik göstermektedir. Fidanların ilk 6 gün içinde düzenli bir şeklide su 

içeriklerinin artmasında, m2’ye düşen 26,7 kg’lık yağış etkili olmuştur. Fidanların gömüde geçirdikleri 8. 

günden itibaren 13. güne kadar su içerikleri giderek azalmış ve su potansiyel değerleri -9,6’dan -14,2 bar’a 

düşmüştür. Bu değişim üzerinde hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkili olduğu iklim verilerinin incelenmesinden 

anlaşılmaktadır. Gerçektende bu süre zarfında ortalama sıcaklık 7,2 °C’den 0,8 °C’ye düşmüş; buna paralel 

olarak 10 cm derinliğindeki toprak sıcaklığı da 8,1 °C’den 4,2 °C’ye kadar düşmüştür. Düşük sıcaklıklarda 

bitkilerin su almasının güçleştiği, çünkü düşük sıcaklıkta toprak suyunun viskozitesinin arttığı ve böylece 

kökler tarafından suyun güçlükle alınabildiği belirtilmektedir. Bu şekilde, yoğun olan su, kökler tarafından 

bir miktar alınsa bile düşük sıcaklıkta dokuların protoplazmalarının viskozitesi de  yüksek olduğundan alınan 

suyun kök epidermisinden ksileme, oradan da transpirasyon hücrelerine kadar gidebilmesinin çok zor ve 

yavaş olduğu bildirilmektedir (Çepel, 1995). Böylece toprakta alınabilecek halde donmamış su olsa bile bir 

su kıtlığı meydana gelebilmektedir ki, bu durum deneme alanına düşen 17 kg/m2’lik yağıştan fidanların 

neden yararlanamadığını açıklamaktadır. Ayrıca bu arada hava rüzgarlı da olduğundan transpirasyon artmış 

ve fidanlarca gerekli su temin edilememiştir. 14. günden itibaren hava sıcaklığı ve toprak sıcaklığının artması 

ile bitki su içeriği artmış ve fidan su potansiyeli -12,1bar’a düşmüştür. Deneme  alanı 20. gün 36,4  kg/m2’lik 

yağış almış,  ayrıca hava  ve  toprak  sıcaklığı daha da artmıştır. Buna bağlı olarak bitki su içeriği de 
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yükselmiştir. Fidanların bu tarihte ölçülen su potansiyel değerleri -6,7 bar’dır. 28 gün gömüde bekletilen 

fidanların su içeriği ise ortalama -9,3 bar olarak belirlenmiştir.   

 

3.2. Fidanların Tutma Başarıları  

Fidanların tutma oranları % 88-98 arasında değişmektedir (Tablo 3; Şekil 5). Bu çalışmada en çok 

28 gün süreyle doğal şartlar altında gömüde bekleyen kızılçam fidanlarının bile ağaçlandırma sahasında 

yüksek oranda (%92) tutma başarısı gösterdiği ortaya çıkmıştır.  

Ürgenç (1986), iğne yapraklı türlerin fidanları için gömü önermemekte, ancak zorunlu hallerde kısa 

bir süre gömüde bekletilebileceğini, bu sürenin bir haftayı geçmemesi gerektiğini bildirmektedir. Buna 

karşılık Hamilton (1995), hemen dikilemeyecek çam fidanları için gömünün iyi bir saklama metodu 

olduğunu ve bu yolla fidanların 8-10 haftanın üzerinde bekletilebileceğini vurgulamaktadır.Williston(1974) 

ise, Walkeley’e atfen dikim sezonunda Pinus palustris P. Mill. ve Pinus elliottii Engelm. fidanlarının en 

azından 20-28 günlük bir süreyle güvenle gömüde bekletilebileceğini bildirmektedir. 

 Gömüde bekleme sürelerine bağlı olarak ölçülen su potansiyel değerlerine göre, fidanların farklı su 

içeriklerine sahip olmalarına rağmen ağaçlandırma sahasında tutma başarıları arasında önemli bir farklılığın 

olmadığı ve tutma başarılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Fidanların tutma oranlarına bağlı olarak 

hesaplanan khi- kare değerine (χ2 
hesap = 0,87< χ2 9; 0,05= 16,92) göre de, tutma başarıları arasında istatistiki 

önemlilikte bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 5. Farklı Sürelerde Gömüde Bekleyen Fidanların Tutma Başarıları 

 

Fidanlıktan  sahaya  getirilir  getirilmez  dikilen  fidanlar  ile gömüde 28 gün bekletildikten sonra 

dikilen fidanların tutma başarıları birbirine çok yakındır (% 92-94).  

Gömü dönemi içinde su içeriği en düşük (-14,2 bar) olarak belirlenen fidanların bile tutma oranları 

çok yüksek düzeydedir (% 96).  

Dirik (1993), kızılçam ile gerçekleştirdiği çalışmada; fidanların tazelik değerlerini (su içeriklerini) 

yapay olarak etkilemiş ve buna göre sınıflandırdığı fidanların tutma başarılarının değiştiğini, fidanların su 

potansiyel değerlerinin dikim öncesi -10 bar’ın altına düşürülmemesi gerektiğini bildirmektedir.  
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Yine Dirik (1994), Yahyaoğlu ve Guyon’a atfen farklı türler için dikim öncesi kritik su potansiyel 

değerlerinin değiştiğini bildirmektedir. Buna göre kritik su potansiyel değerleri Batı ladininde -23.43 bar; 

Sedir’de -36 ±3 bar; Avusturya karaçamında -22 ±3 bar; Tüylü meşede -40 ±5 bar olarak belirlenmiştir.  

Şimşek (1987); Gross ve Parviainen gibi araştırmacılara atfen, ağaçlandırma alanlarında fidanların 

dikim öncesi  % 15 oranında bir nem kaybetmeleri halinde tutma başarısızlığı yaşandığını ve fidanların kritik 

su potansiyel sınırının -15 bar ile -20 bar arasında değiştiğini bildirmektedir. 

Kılcı ve ark. (1998), fidanlıkta kap kapasitesine göre farklı miktarlarda su vererek yetiştirdikleri 

kızılçam fidanlarında -13,7 ile -23,3 bar’lık; açık su yüzeyi buharlaşmasına göre farklı miktarlarda su vererek 

yetiştirdikleri kızılçam fidanlarında ise -11,7 ile -15,7 bar’lık su potansiyeli değerleri belirlemişlerdir. Daha 

sonra araziye dikilen bu fidanların tutma başarıları arasında bir farklılık yoktur ve tamamı tutmuştur       

(Kılcı ve ark., 2002). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kızılçam fidanlarında gömüde bekleme süresine bağlı olarak fidan tazeliği ve tutma başarısı 

arasındaki ilişkilerin araştırıldığı bu çalışmada, fidanlar en az 2 en çok 28 gün süreyle gömüde 

bekletilmişlerdir.  

Fidanların gömüye alınmadan önce ölçülen su potansiyel değerlerinin -11,2 bar ile -16,4 bar arasında 

olduğu ve ölçülen 15 fidanın ortalama su potansiyel değerinin ise -14,2 bar olduğu belirlenmiştir. Farklı 

sürelerde gömüde bekletilen fidanların su potansiyel değerleri ise -4,1 ile -20,2 bar arasında değişmektedir.  

Fidanların gömüde geçirdikleri ilk 6 gün içinde -8,9 bar’a kadar yükselen su potansiyel değerleri 

daha sonraki günlerde değişkenlik göstermektedir. Fidanların ilk 6 gün içinde düzenli bir şekilde su 

içeriklerinin artmasında, m2’ye düşen 26,7 kg’lık yağış etkili olmuştur. Fidanların gömüde geçirdikleri 8. 

günden itibaren 13. güne kadar su içerikleri giderek azalmış ve su potansiyel değerleri   -9,6 bar’dan -14,2 

bar’a düşmüştür. Bu değişim üzerinde hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkili olduğu iklim verilerinin 

incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Farklı sürelerde gömüde bekleyen ve farklı su potansiyel değerlerine (su içeriklerine) sahip olan bu 

fidanların ağaçlandırma sahasındaki tutma başarıları oldukça yüksektir ve gömüde bekleme süresine bağlı 

olarak tutma başarıları arasında önemli bir farklılık olmadığı uygulanan khi-kare testi ile istatistiki olarak da 

belirlenmiştir (% 88-98). 

Sonuç olarak bu çalışmayla, fidanlıktan sökülerek ağaçlandırma sahasına getirilen kızılçam 

fidanlarının toprakta gömü tekniğinin doğru uygulanması koşuluyla  28 gün süreyle gömüde 

bekletilebileceği ortaya konmuştur. 

Ağaçlandırma uygulamalarında dikilecek fidanların, yakın olan fidanlıklardan günlük olarak sahaya 

getirildiği bilinmektedir. Büyük sahalarda uzun süreli yapılacak dikimlerde sürekli olarak fidanlığa gidiş-

geliş söz konusu olmaktadır. Sahada dikim için şartlar uygun olmadığı yada uzak fidanlıklardan fidan 

alınmasının zorunlu olduğu durumlarda; gömü, tekniğine uygun yapıldığı taktirde güvenle uygulanabilecek 

bir yöntemdir. Uygun gömü tekniği uygulanarak gidiş-geliş sayısı azaltılabilecek ve böylece büyük bir 

tasarruf yapılabilecektir. 
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ÖZET 

 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarında gömüde bekleme süresine bağlı olarak fidan tazeliği ve 

tutma başarısı arasındaki ilişkilerin araştırıldığı bu çalışmada, Torbalı Orman Fidanlığında yetiştirilen 1+0 

yaşlı çıplak köklü fidanlar kullanılmıştır. Fidanlıktan rasgele bir yastıktan sökülen fidanlar 

Seferihisar/Doğanbey’de bulunan deneme alanına taşınmış ve ilk grubun su potansiyel değerleri 

belirlendikten sonra hemen dikilmiştir. Diğer gruplar burada farklı sürelerde beklemek üzere gömü tekniğine 

uygun olarak gömüye alınmıştır. Fidanlar toplam 28 gün içinde deneme alanına her dikim öncesi su 

potansiyel değerleri belirlendikten sonra dikilmiştir. Dikilen fidanlar  vejetasyon dönemi sonunda sayılarak 

tutma başarıları tespit edilmiştir . 

 

 Fidanlıktan sökülür sökülmez deneme alanına taşınan fidanların gömü öncesi su potansiyel değerleri 

-11,2 ile -16,4 bar arasında belirlenirken, tutma başarıları % 94 olarak tespit edilmiştir. Fidanların gömüde 

bekleme sürelerine bağlı olarak dikim öncesi su potansiyel değerleri ise -4,1 ile      -20,2 bar arasında 

değişmektedir. Bu fidanların tutma başarılarının % 88-98 arasında olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak bu çalışmayla, fidanlıktan sökülerek ağaçlandırma sahasına getirilen kızılçam 

fidanlarının toprakta gömü tekniğinin doğru uygulanması koşuluyla 28 gün süreyle gömüde bekletilebileceği 

ortaya konmuştur. 

 

 


