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ÖZ 

Bu çalışmada 1+0 yaşlı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidan dikimlerinde, 
agrikolun ve soğuk hava deposunda saklama süresinin yaşama yüzdesine etkileri 
incelenmiştir. Sadece saklama süresi yeterli seviyede etkili çıkmıştır. Agrikol 
muamelesinin bir etkisi bulunamazken, soğuk hava deposunda +4 oC’de fidanların bir 
ay kadar saklanabileceği fakat bir haftadan sonra başarıda %10 – 15 düşme olduğu 
görülmüştür. 

ABSTRACT 

In this study the effects of agricol treatment and the periods of storage in cold 
condition (+4 oC) on the survival percentages of 1+0 years old Calabrian Pine (Pinus 
brutia Ten.) plantings were examined. No differences were found between the 
seedlings soaked into agrikol solution with controls. The period of conservation in the 
cold condition gave significant differences. After one week storage the percentages of 
survivals decreased about 10 to 15 %. 
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1. GİRİŞ 

1986 yılına ilişkin çalışmaların görüşüldüğü ve 1987 yılının programlarının 
hazırlandığı Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Kurul toplantısında, o 
günkü adıyla bütün Araştırma Müdürlüklerinden, fidanların agrikol ile muamelesinin 
kurumaya etkisi olup olmadığının araştırılması istenmiştir.  

Bunun üzerine Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünde “Kızılçam (Pinus 
brutia Ten.) Fidanlarının Soğuk Hava Deposunda Stoka Alınmadan Önce Agrikol İle 
Muamelesinin Dikimlerde Tutma Başarısına Etkisi” adlı bir çalışma yapılmıştır. 

Kahverengi deniz alglerinden elde edilen Agrikol, büyük miktarlarda su 
bağlayabilme özelliğine sahiptir. Zararsızdır. Suda tekrar çözülebilir ve toprakta 
tamamen ayrışır (Dımpfelmeıer 1970). Türkiye’de agrikol çözeltisiyle bazı 
araştırmalar yapılmış ve farklı neticeler alınmıştır (Terzioğlu 1972). Doğu kayınında 
agrikolun önemli bir etkisi olmadığını, Lohbect ve Suner (1976) 2+0 yaşlı karaçam 
fidanlarında tutma başarısını %50 arttırdığını, Tolay ve Coolıng (1976) sahil çamında 
agrikolun yaşama yüzdesini %4 kadar arttırdığını ifade etmişlerdir. Tosun ve Görgün 
(1992) ve Tetik (1992) sarıçamda, Eler, Keskin ve Örtel (1992) sedirde agrikolun 
tutma ve yaşama yüzdesine bir etkisi olmadığını belirlemişlerdir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmada Sındırgı-Seydan orijinli tohumlardan Torbalı Orman Fidanlığında 
üretilen 1+0 yaşlı kızılçam fidanları kullanılmıştır. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Deneme Deseni 

Çalışma Çamlık-Kalemli ağaçlama sahası, Turpbaş-Turgutlu ağaçlama sahası 
ve Buca-Kaynaklar ağaçlama sahası olmak üzere üç farklı yörede uygulanmıştır. 
Denemenin araziye uygulanmasında 2×5×3 faktöryel deneme deseni üç yinelemeli 
olarak kullanılmıştır. Her parsel 36 fidanla temsil edilmiş olup, saptanan yaşama 
yüzdeleri Arc-sin dönüşüm tablosundan (Mosteller-Youtz 1961) düzeltilerek 
değerlendirmelerde kullanılmıştır. 

A Agrikol muamelesi İki seviye 
B Sökümle dikim arasında geçen süre Beş seviye 
C Dikim yöresi Üç seviye 

2.2.2. Agrikol çözeltisinin hazırlanması ve uygulaması 

1+0 yaşlı kızılçam fidanları ellilik demetler halinde agrikolun %1’lik 
çözeltisine batırılmışlardır. Bunun için iki adet onbeş litrelik plastik kovaya onar litre 
su konulup, yüzer gram agrikol yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilmiştir. 2-3 saat 
dinlemeye bırakılıp tekrar karıştırıldıktan sonra ellilik fidan demetleri bu çözeltiye kök 
boğazına kadar daldırılıp, biraz tutulmuş ve çıkarılıp hafifçe silkelendikten sonra 
ellilik fidan demetlerinin on adedi bir arada olmak üzere polietilen torbalara konmuş 
ve torbaların havaları mümkün olabildiğince alınıp, ağızları sıkıca bağlanmıştır. Aynı 
şekilde ellilik fidan demetlerinden on adedi de agrikola batırılmadan torbalanmıştır. 
Bu torbalar +4 oC’ye ayarlı soğuk hava deposuna yerleştirilmiştir. İşlemler ve dikimler 
aşağıda verilen iş takvimine göre uygulanmıştır. 
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Tablo 1. İş Takvimi 
Fidan 
Adedi 

Agrikolu 
Kontrol 

Söküm ve soğuk 
hava deposuna 

koyma 

Soğuk hava 
deposunda 

bekleme süresi 

Soğuk hava 
deposundan alma 

ve dikilmesi 
500 500 02.03.1987 4 hafta + 1 gün 31.03.1987 
500 500 09.03.1987 3 hafta + 1 gün 31.03.1987 
500 500 16.03.1987 2 hafta + 1 gün 31.03.1987 
500 500 23.03.1987 1 hafta + 1 gün 31.03.1987 
500 500 30.03.1987 1 gün 31.03.1987 

NOT: Yaşayanların sayımı 29.01.1988 tarihinde yapılmıştır. Değerlendirmede bu 
sayım esas alınmıştır. 

3. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

29.01.1988 tarihinde yapılan sayımlar kullanılarak her parsel için fidan 
yaşama yüzdeleri bulunmuş ve bu yüzdeler, arc-sin dönüşüm tablosundan düzeltilerek 
varyans analizi yapılmıştır. Önemli çıkan faktörlerin kendi içindeki farklılıkları “En 
Küçük Önemli Fark (EKÖF)” yöntemi ile karşılaştırılmışlardır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Varyans analizi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Fidan yaşama yüzdelerine ilişkin varyans analizi 

Varyans Kaynağı Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Yineleme 2 234,45 117,62 1,94 ns 
Agrikol etkisi (A) 1 102;44 102,44 1,70 ns 
Hata (1) 2 120,63 60,31  
Saklama Süresi (B) 4 7664,12 1916,03 40,96 xx 
A × B 4 461,56 115,39 2,47 ns 
Hata (2) 8 374,19 46,77  
Yöre (C) 2 1436,.57 718,28 5,47 xx 
A C 2 19,17 9,85 0,08 ns 
B × C 8 299,72 37,47 0,29 ns 
A × B × C 8 212,50 26,56 0,20 ns 
Hata (3) 48 6301,76 131,29  
Toplam 89 17227,66   

ns : Önemsiz 

xx : %1 seviyesinde önemli 
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Tablo 2’den anlaşıldığı gibi fidan yaşama yüzdelerine agrikol muamelesinin 
bir etkisi olmamıştır. Saklama süresi ve yörede ise yeterli seviyede farklılık 
saptanmıştır (Tablo 3 ve 6). 

Tablo 3. Saklama Sürelerine İlişkin EKÖF Testi. 

 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 
Saklama Süresi - 3 hafta 4 hafta 2 hafta 1 hafta 
Yaşama %’si 38,07 50,78 56,16 57,79 65,95 
EKÖF Değeri: 6,82 

NOT: Aynı doğru ile birleşmeyen ortalamalar %5 yeterlilik seviyesinde 
farklılık göstermektedirler. 

Çalışma iş takvimine (Tablo 1) bakılırsa, denemede sökümler 2 Mart 1987 ile 
30 Mart 1987 tarihleri arasında, dikimlerin tamamı da 31 Mart 1987 tarihinde 
yapılmak üzere işler programlanmıştı. Normal olarak Torbalı Orman Fidanlığında 
fidanların uyanması Nisan ayının ilk haftasından sonra başlarken 1987 yılında Mart 
ayında havaların erken ısınması sonucu 30 Mart 1987 tarihinde sökülen fidanların 
bazılarında tomurcuk patlaması gözlenmiş fakat yapacak başka birşey olmadığından 
bu fidanlar dikilmiştir. EKÖF  testinde görülen yeterli seviyede farklı olarak en düşük 
başarı gösteren fidanlar bunlardır. Aslında en iyi netice alınması gerekenler olduğu 
halde böyle olmuştur. Bu bir deneme hatasıdır. Araştırıcının bu gibi durumları ekstrem 
şartlar da olsa hesaba katması gereği açık bir şekilde görülmektedir. En iyi başarı bir 
hafta bekletilenlerde alınmış, diğerlerinde tedricen azalmıştır. 

Bu konuya açıklık getirmek üzere bekletilmeden dikimi yapılan fidanların 
yaşama yüzdeleri çıkarılarak varyans analizi (Tablo 4) bekleme sürelerine ve yöreye 
ilişkin EKÖF testleri (Tablo 5 ve 6) yeniden yapılmıştır. 

Tablo 4. Fidan Yaşama Yüzdelerine İlişkin Varyans Analizi 

Varyans Kaynağı Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortamı 

F Değeri 

Yineleme 2 248,00 124,00 1,15 ns 
Agrikol etkisi (A) 1 310,42 310,42 2,88 ns 
Saklama Süresi (B) 3 2132,65 710,88 6,59 xx 
A x B 3 93,10 31,04 0,29 ns 
Yöre (C) 2 1124,17 562,08 5,21 xx 
A x C 2 17,50 8,75 0,08 ns 
B x C 6 271,71 45,29 0,42 ns 
A x B x C 6 130,46 21,74 0,20 ns 
Hata  46 4962,62 107,88  
Toplam 71 9290,63   
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Tablo 4’te Tablo 2’deki gibi saklama süresi ve yöre faktörleri %1 yeterlilik 
seviyesinde önemli farklar vermişlerdir. 

Tablo 5. Saklama Sürelerine İlişkin EKÖF Testi 

 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 1 gün+ 
Saklama Süresi 3 hafta 4 hafta 2 hafta 1 hafta 
Yaşama %’si 50,78 56,16 57,81 65,96 

EKÖF Değeri: 6,98 
Bu değerlendirmede de Tablo 3 sırası değişmemiştir. Saklama süresi uzadıkça 

fidan yaşama yüzdesi azalmıştır. 

Tablo 6. Yöreye İlişkin EKÖF Testi 

Bekletilmeden dikilen fidanların yaşama yüzdeleri dahil 
Yöre Turgutlu Çamlık Kaynaklar 

Yaşama %si 59,31 51,86 50,08 
EKÖF değeri: 5,59 

Bekletilmeden dikilen fidanların yaşama yüzdeleri hariç 
Yaşama %si 63,08 56,18 53,76 

EKÖF değeri: 6,04 

Yöreler arası farklılıklar pek fazla önem taşımamaktadır. İşçi kalitesi, toprak 
veya lokal iklimin tesiri ile bu farklar oluşabiliyor. En zayıf başarıyı veren, 
bekletilmeden dikilen fidanların yaşama yüzdeleri değerlendirme dışı bırakıldığında 
başarı durumunun her üç yörede de arttığı görülmüştür. 

Çalışmanın ana konusu agrikolun kurumaya karşı etkileri olduğundan her iki 
varyans analizinde de önemli fark vermemesine karşın yine de agrikola batırılmış ve 
batırılmamış fidanların yaşama yüzdelerine ilişkin ortalama değerleri vermekte yarar 
görülmüştür (Tablo 7). 

Tablo 7. Agrikol muamelesine İlişkin Yaşama Yüzdesi Ortalamaları 

Bekletilmeden Dikilen Fidanlar Batırılmış Batırılmamış 
Dahil 52,7 54,8 
Hariç 55,6 59,8 

Tablodan görüldüğü gibi bekletilmeden dikilen fidanlar hariç tutularak 
yapılan değerlendirmede yaşama yüzdeleri daha yüksek bulunmuştur. Fakat her 
halikarda önemsiz de olsa agrikola batırılan fidanların yaşama yüzdeleri düşmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çıplak köklü kızılçam fidanlarının (1+0) soğuk hava deposu koşullarında 
saklamada bir hafta en iyi sonucu vermiştir. %10-15 bir düşüş göze alınabilirse veya 
şartlar zorlarsa bir aya kadar bu stoğa almanın sürdürülebileceği anlaşılmaktadır. 
Yazın su açığı olan bölgede, agrikolun başarıya katkısının olmaması ancak, agrikola 
daldırıldığında fidan köklerindeki mikorizenin yıkanması veya üstü agrikolla 
kaplanarak devre dışı kalmasıyla açıklanabilir. Ormanda dikimlerde sulama 
yapılamadığı bir gerçektir. Bu fidanlarının kuruma riskinin köklerinde mikorize 
olması durumunda azaldığı da yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır (Ortaş 1998). Ege 
Bölgesinde kızılçam ağaçlamalarında, 1960 lı yıllarda kullanılan, dikimden önce 
fidanların malçlanması başarıyı düşürmesi nedeniyle terkedilmiştir. Bu başarısızlığa 
da sebep aynı olabilir. Yani mikorizenin köklerden yıkanarak ayrılması veya 
malçlanarak görev dışı kalması. Bu nedenlerle fidanlıklarda mikorizeli fidan 
yetiştirmek (Özdemir 1968) önem kazanmaktadır. Fidan yastıklarına mikorize 
aşılamaya devam etmekle beraber, mikorize taşıdığı bilinmekte olan fıstıkçamı 
tohumlarından (Gençkan 1965) gidilerek, diğer orman ağacı tohumlarının da mikorize 
taşıyıp taşımadığının araştırılması gereğinin önemi gözönünde tutulmalıdır. 
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ÖZET 

Çalışma 1+0 yaşlı kızılçam fidan dikimlerinde agrikolun yaşama yüzdesine 
etkisini incelemek üzere ele alınmıştır. 

1+0 yaşlı kızılçam fidanları birer hafta arayla, dört hafta sökülmüş ve yarısı 
agrikola batırıldıktan sonra, diğer yarısı agrikolsuz olarak ambalajlanıp +4 oC ye ayarlı 
soğuk hava deposuna konmuştur. Son sökümden bir hafta sonra aynı gün sökülenler 
ile agrikollu ve agrikolsuz olarak hazırlanan fidanlarla birklikte deneme düzenine göre 
dikilmişlerdir. Dokuz ay sonra Ocak ayında yaşayanların sayımları yapılmış ve 
fidanların yaşama yüzdeleri arc-sin dönüşüm tablosu kullanılarak bulunmuştur. 
Yapılan değerlendirmede agrikolun yaşama yüzdesine önemli bir etkisi görülmemiştir. 
Agrikollü veya agrikolsüz saklama süresi yeterli seviyede etkili çıkmıştır. Soğuk hava 
deposunda saklamanın bir haftadan sonra tutma başarısında azalmaya neden olduğu ve 
3-4 hafta beklediğinde başarının %10-15 düştüğü fakat yine de gerektiğinde soğuk 
hava deposunda bir ay kadar saklamanın uygulanabileceği anlaşılmıştır. 

Agrikol muamelesinin yaşama yüzdesini arttırmaması, bu muamelenin 
kızılçam fidanlarının köklerinde bulunan mikorizeyi yıkamasına veya örterek devre 
dışı bırakmasına bağlanmıştır. Bu görüşten mikorize konusunda araştırma yapılması 
öenerilmiştir. 
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SUMMARY 

The study was carried ot to determine the effect of agrikol on the survival of 
plantings the 1+0 aged Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) seedlings 

1+0 year old seedlings were lifted out from seed beds in each week upto four 
weeks. Each week half of them were treated with agrikol. Then all of them were 
stored in cold condition (+4 oC). A week after from last lifting out, another group of 
seedlings lifted out and half of them were soaked into agrikol. Then these and stored 
seedlings were planted according to the experiment design prepeared in advance. Nine 
months later surviving plants were counted and counts were transformed to 
percentages using the arc-sine transformation. 

Between the effect of the soaking the seedlings into agrikol solution with 
controls were found not significant. Storages periods gave significant differences with 
agrikol or without agrikol. To store the seedlings in cold condition for a week showed 
the best achievement on surviving of plants. Up to 4 weeks to store the seedlings were 
found possible but 10 to 15 % of decrease on surviving must be accepted. 
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