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ÖNSÖZ 

Keçiboynuzunun geniş bir yayılış gösterdiği Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki sahaların 

büyük bir kısmı, genel olarak düzensiz insan faydalanması ve hayvan baskısı sonucu bozularak 

verimsiz hale dönüşmüştür. Bu tür sahaların uygun fidan ve uygun tekniklerle tekrar verimli 

hale getirilmesi, hem odun dışı orman ürünleri hem de diğer ormancılık fonksiyonları açısından 

büyük bir önem taşımaktadır. Böylece, yöre halkının ekonomisi iyileştirilerek ormanlar 

üzerindeki baskıların azaltılmasına büyük katkı sağlanabilir. Konuya ilişkin olarak, 

uygulamada genellikle tüplü fidan kullanılarak yapılan rutin ağaçlandırma çalışmalarının başarı 

durumları bölgelere ve yetişme ortamlarına göre farklılık teşkil etmektedir. Diğer taraftan, 

çıplak köklü keçiboynuzu fidan üretimi ve ağaçlandırmasına ilişkin çalışmaların sınırlı olması 

nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesinde, fidanlıkta üretilen 1+0 yaşlı tüplü ve çıplak köklü fidanlar 

kullanılarak arazide tutma başarısı ve gelişimi iyi olan fidan tipinin belirlenmesine yönelik bu 

araştırma ele alınmıştır. 

Projenin başlamasından sonuçlanmasına kadar büro ve arazi çalışmalarındaki katkı ve 

yardımlarından dolayı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline 

teşekkür ederiz. Ayrıca, deneme alanlarının korunmasının yanı sıra gerekli bakım 

çalışmalarında göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetlerinden dolayı Tarsus Orman İşletme 

Müdürlüğü ve Sumbas İşletme Şefi Mehmet AKBUDAK başta olmak üzere Kadirli Orman 

İşletme Müdürlüğü personeline şükranlarımızı sunarız. Bu çalışmanın sonuçlarının, 

keçiboynuzu ile yapılacak kamu ve özel ağaçlandırmaların veriminin arttırılması ve buna bağlı 

olarak ülke ekonomisine önemli katkının sağlanmasında faydalı olmasını temenni ederiz. 

  

Tarsus, 2020                                                                           Proje Ekibi 
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ÖZ 

Keçiboynuzu ile yapılacak başarılı ağaçlandırmalar için uygun fidan tipinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmada, fidanlık koşullarında çıplak köklü fidanlarda hem 

alttan kök kesimi hem de tepe budamasının ve tüplü fidanlarda ise sadece tepe budamasının, 

1+0 fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile arazideki yaşamı ve gelişimi üzerine etkisi ortaya 

konulmuştur. Fidanlıkta yetiştirilen çıplak köklü fidanlarda tek kök kesimi (temmuz sonu) ve 

iki defa kök kesimi (temmuz sonu- eylülün 2.haftası) uygulanmıştır. Ayrıca, hem çıplak hem 

de tüplü fidanların tepeleri, toprak seviyesinden itibaren ortalama fidan boyunun yaklaşık 1/2 

ve 2/3’ünden kasım ayının ortasında budanmıştır. Fidanlıkta 3 yinelemeli olarak üretilen 

fidanlar, şubat ayının sonunda bakı ve toprak özellikleri bakımından farklı olan iki farklı yerde 

(Mersin-Tarsus-Karadirlik ve Osmaniye-Sumbas-Akdam) 4 yinelemeli olarak 2x2m aralıklarla 

dikilmiştir. Ancak, elverişsiz toprak özellikleri özellikle kum oranının yüksek olmasına bağlı 

olarak oluşan su açığının sonucunda yaz kuraklığını atlatamayan fidanlarının büyük 

çoğunluğunun kuruması nedeniyle Tarsus-Karadirlik deneme alanı değerlendirmeye 

alınmamıştır. Arazi değerlendirilmesi, nispeten daha elverişli iklim ve toprak koşullarına sahip 

olan Sumbas-Akdam deneme sahası verilerine dayanarak yapılmıştır. Hem çıplak köklü hem 

de tüplü fidanlarda uygulanan işlemler, genel olarak fidan morfolojik özellikleri üzerinde 

istatistiksel olarak etkili çıkmıştır. Buna rağmen, arazide 3.büyüme sezonun sonunda fidan tipi 

hariç diğer işlemlerin etkisi düşük olmuştur. Tüplü fidanlar, çıplak köklü fidanlara göre daha 

fazla yaşama ve gelişilmeye sahip olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Alttan kök kesimi, Tepe budaması, Fidan morfolojisi, Ağaçlandırma 

 

 

ABSTRACT 

In this study, which was carried out to determine the fit planting stock for successful 

afforestation with carob, the effects of both undercutting and top pruning in bare-rooted 

seedlings, and only top pruning in containerized seedlings on some morphological 

characteristics in the nursery and the survival and growht in the field of 1+0 seedlings were 

revealed. Single undercutting (late July) and two undercuttings (late July and the second week 

of September) were applied to bare-rooted seedlings grown in the nursery. In addition, in the 

middle of November in both bare-rooted and containerized seedlings, the tops of seedlings were 

pruned at about 1/2 (severe) and 2/3 (mild) of the average height from the soil level. The 

seedlings produced in the nursery in 3 replications were planted in late February in 4 

replications at spacing of 2x2m in two fields (Mersin-Tarsus-Karadirlik and Osmaniye-

Sumbas-Akdam) which differ in terms of aspect and soil characteristics. Due to unfavorable 

soil characteristics of Tarsus-Karadirlik trial area, most of the seedlings could not survive; 

therefore this trial area was not evaluated. The field assessment was made on the basis of data 

from the Sumbas-Akdam trial site, which has relatively favorable climatic and soil conditions. 
The nursery cultural practices applied to both bare-rooted and containerized seedlings had 

statistically a significant effect on the morphological characteristics of seedlings in the nursery. 

However, at the end of the third growing season in the field, The effect of the treatments, except 

for the planting stock type, was low and they did not generally improve the survival and growht 

of seedlings. Containerized seedlings had more survival and growht than bare-rooted seedlings. 

 

Keywords: Undercutting, Top pruning, Seedling morphology, Afforestation (outplanting)
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 1. GİRİŞ 

 Türkiye’de Akdeniz ve Ege Bölgelerinde özellikle kıyı şeridinden içeriye doğru geniş 

bir yayılış alanına (1750 km2) sahip olan keçiboynuzu, ekonomik olarak oldukça geniş bir 

kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra erozyon ve yangın önleme gibi diğer önemli birçok 

hizmetler sunmaktadır (Vardar ve Ark., 1980; Seçmen, 1974; Günal, 1999). Ancak, bu türün 

yayılış gösterdiği alanlar, genellikle düzensiz insan faydalanması ve hayvan baskısı sonucu 

bozuk ve verimsiz hale dönüşmüştür. Orman Genel Müdürlüğü Keçiboynuzu Eylem Planına 

göre; Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş ve Muğla illerinde yaklaşık 30.000 ha’lık alanın 

rehabilitasyona konu olabileceği tahmin edilmektedir (Anonim, 2006). Bu sahaların uygun 

fidanlarla tekrar verimli hale getirilmesi, hem odun dışı ürünler hem de diğer ormancılık 

fonksiyonları açısından büyük bir önem taşımaktadır. Böylece, yöre halkının ekonomisi 

iyileştirilerek ormanlar üzerindeki baskıların azaltılmasına büyük katkının sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Konuya ilişkin olarak, uygulamada genellikle tüplü fidan kullanılarak yapılan 

rutin ağaçlandırma çalışmalarının başarı durumları, bölgelere ve yetişme ortamlarına göre 

genellikle farklılık teşkil etmektedir. Söz konusu türde, tüplü fidan üretiminin dışında özellikle 

çıplak köklü fidan üretimi ve dikimine yönelik detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 Yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında başarıyı arttırmak için uygun orijin 

ve kaliteli tohum kullanımı, uygun fidanlıkta uygun fidan yetiştirme teknikleri ile kaliteli fidan 

üretimi, uygun toprak hazırlığı ile dikim metodu ve tekniklerinin kullanımı büyük önem taşır. 

Ambebe ve vd. (2013), başarılı ağaçlandırmaların genel olarak dikim sahasında yüksek yaşama 

ve büyüme potansiyeline sahip dikim materyalinin kullanımına bağlı olduğunu ve Leugner ve 

vd. (2009), dikim materyalinin kalitesinin başarılı plantasyonların gerçekleştirilmesi için 

önemli ön koşullardan biri olduğunu belirtmişlerdir. Chavasse (1980)’e göre, fidanların arazi 

performanslarına mekanik, meteorolojik, biyolojik ve diğer bazı çevresel etmenlerin karmaşık 

etkileri vardır. Bu nedenle, dikim sonrası fidanların arazide gösterdiği performans esas teşkil 

etmektedir.  

 Ağaçlandırma ve yapay gençleştirme çalışmalarında mutlaka kaliteli fidan kullanılması 

gerekir ve kaliteli fidan her şeyden önce amaçlara uygun fidan demektir. Hedef fidan; genetik, 

morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından arzu edilen fidandır (Genç ve Yahyaoğlu, 

2007a). Bu bağlamda, hedef fidanın belirlenmesinde kaliteli fidanın doğru belirlenmesi veya 

ölçülmesi, dikim sonrası performans (yaşama ve gelişime) ile ortaya konulur. Hedef fidan 

üretiminde tohum kaynağının yanı sıra dikim sahasının ekolojik koşullarının dikkate alınması 

gerekir. Fidan kalitesi, fidanın uzun süreli çevresel streslerden kurtulabilme ve dikimden sonra 

güçlü büyüme sağlayabilme kabiliyeti ile ilgilidir (Landis, 2008a; Johnson ve Cline, 1991; 

Mattsson, 1996; Mexal ve Landis, 1990; Puttonen, 1997). Tolay (1983) ve Chavasse (1980)’e 

göre kaliteli fidan, 1-3 yıllık ölçmelere dayanarak ağaçlandırmada tutma başarısı gösteren ve 

ilk yıllarda yaşamını aktif bir biçimde sürdürerek çok iyi bir büyüme yapabilen demektir.  

 Çıplak köklü fidanların dikim sahasında gösterecekleri tutma ve gelişme başarıları, 

dikim ortamının ekolojik koşulları ile birlikte fidanların dikim anındaki morfolojik ve fizyolojik 

kalite düzeylerine bağlıdır (Deligöz ve Genç, 2010; Grossnickle, 2012; Grossnickle ve 

MacDonald, 2018). Fidan kalitesi, tohumun ve vejetatif materyalinin (genetik) yanı sıra fidan 

morfolojisi ve fizyolojisine bağlı karmaşık bir kavramdır. Fidan morfolojisi, kolay 

ölçülebilmesi nedeniyle fidan kalite değerlendirmesinde yaygın kullanılır. Fidan kalitesinin 

belirlenmesinde kullanılan temel karakteristiklerin başında gövde boyu, kök boğazı çapı, kök 

kütlesi ve sürgün/kök oranı yer almaktadır (Davıs ve Jacobs, 2005; Johnson ve Cline, 1991; 

Duryea, 1984; Aldhus, 1994; Haase, 2008; Mattsson, 1996). 

 Boy, çap, gövde /kök oranı, yaş ve kuru ağırlıkları gibi fidanların morfolojik özellikleri; 

fidan gelişimine ve yaşama yüzdesine ayrı ayrı, ortaklaşa veya tümüyle etkili olmaktadır. 

Fidanın morfolojik özelliklerinin değişmesinde gübreleme, sulama, gölgeleme, fidan yaşı, 

fidanlık toprağı, fidanlık yüksekliği, yerinde kök kesimi (undercutting), şaşırtma, fidan sıklığı 
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vb. etkilidir (Eyüboğlu, 1988). Yüksek kaliteye ulaşmanın kültürel yolu, fidanların fidanlıkta 

koşullandırılması olup bu yöntem ile sökümden dikime kadar oluşabilecek strese karşı 

fidanların dayanıklılığına yardımcı olmaktadır. Koşullandırma; özellikle alttan, eğik kök kesme 

ve yan köklerin budanmasından etkilenir. Koşullandırılmış fidanlar, daha fazla yaşama oranına 

sahip olur ve daha yüksek kök rejenerasyonu gösterir. Birçok çalışmada, alttan kök kesimi ve 

yandan kök kesiminin birlikte kullanılması sonucu yetiştirilen fidanların, güçlü kök 

sistemlerine bağlı olarak arazi performansının daha yüksek olduğu görülmüştür (Chavasse, 

1980). 

 Fidan boyu ve çapının tek başına arazi performansı ile ilişkili olmadığı; kök sisteminin 

(kök hacmi, saçak kök durumu, birinci dereceden yan kök sayısı (>1 mm) kök sistemi alanı ve 

uzunluğu), dikim sonrası fidan yaşama ve gelişmesi üzerinde büyük bir role sahip olduğu 

bilinir. Saçaklı bir kök sistemi, yüksek miktarda su ve besin emilim alanına sahip olup fidan 

oluşumuna fayda sağlayan çok sayıda aktif kök ucuna sahiptir (Davıs ve Jacobs, 2005; Gould 

ve Harrington, 2009). Su ve besin alımında direkt rol alarak kök hacmi üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olan yüksek dereceden yan kökler (çapı 1 mm'den küçük), söküm esnasında 

genellikle kaybolurken kök üzerinde duran ve çapı 1 mm'den büyük birinci dereceden yan 

kökler (kalıcı yan kökler), tutma başarısı yüksek dikimler için önem kazanır (Schultz ve 

Thompson, 1990; Mexal ve South, 1991; Landis, 2008a).  

 Daha iyi gelişmiş bir kök sistemi, yüksek kaliteli fidanlar için arzu edilen en önemli 

özelliklerden biridir (Aldhus, 1994) ve fidanların kök gelişimi, arazi performansını önemli bir 

şekilde etkilemektedir (Sutton, 1980; Burdett ve vd., 1983); kök sistemi morfolojisi ve 

fizyolojisi dikim başarısı için daha uygun bir gösterge olabilir (Davıs ve Jacobs, 2005) ve bu 

nedenlerle ağaçlandırma çalışmalarında başarıya ulaşabilmek için yetişme ortamı şartlarına 

uygun kaliteli fidan kullanımı şarttır (Deligöz ve vd., 2009). Dirik (1998)’e göre, ormancılıkta 

özellikle fidan yetiştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında, köklerin büyüme ve yenilenme 

mekanizmalarının bilinmesi, kültürlerin başarısı bakımından büyük önem taşımaktadır. 

 Arazide daha iyi bir performans için tepe budamasının, diğer bazı fidanlık teknikleri ile 

birlikte kullanılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir (Duryea, 1986). Birçok fidanlıkta, boy 

büyümesini engellenerek homojen bir boy elde etmek ve kök sistemini değiştirmek için kök ve 

tepe budamasına başvururlar. Tepe budaması ile toplam yaprak alanı azaltılarak transprasyon 

oranı düşürülebilir (Tolliver ve vd., 1980; Mexal ve South, 1991). Genel olarak birçok ağaç 

türünde alttan kök kesiminin, kök büyüme potansiyelini arttırdığı ve fidan üretiminde 

kullanılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. Kök büyüme potansiyeline tepe budamasının 

etkisinin ise ağaç türlerine göre değişiklik gösterdiği görülmüştür (Ritchie ve Dunlap, 1980). 

 Tilki (1999)’ye göre, tepe budaması, özellikle dikimden sonra çevresel stres koşulları 

altında bulunan fidanların dikim başarısını artırmakta ve genel olarak yapraklı türlerde iğne 

yapraklı türlere oranla daha başarılı sonuçlar vermektedir. Tepe budaması, kök kesimi, sulama 

ve gübrelemeyi azaltma uygulamaları ile fidan boyu kontrol altına alınabilir. Genç ve 

Yahyaoğlu (2007b)’na göre, tepe budaması ile fidanlarının boy büyümesinin kontrol altına 

alınabileceği, homojen bir fidan üretiminin sağlanabileceği, gövde/kök oranının 

azaltılabileceği, gövde çapının arttırılabileceği ve plantasyon çalışmalarının 

kolaylaştırılabileceği ifade edilmiştir. 

 Fidanlıklarda tepe budaması uygulamasını destekleyen görüşlere göre, boy kontrolü ile 

başlangıçtaki çap, dikim sonrası yaşama yüzdesi, dikim sonrası başlangıçtaki büyüme, 

kök/gövde oranı, dona dayanıklılık, homojenlik artmakta; dikim şoku ve kısmi ölümler ile 

söküm, depolama ve taşıma masrafları azalmaktadır (Tilki,1999 ve South, 1996; Landis, 2005). 

Tepesi budanan fidanların, budanmayanlara göre daha fazla kök ağırlık oranlarına (kök kuru 

ağırlığı/toplam fidan kuru ağırlığı) sahip olması nedeniyle dikimden sonra daha az stres 

yaşadıkları görülmüştür (South, 2016). Alttan kök kesme ve yan kök kesme uygulamaları, yanal 

kök gelişimini teşvik eder ve fidanlar kaldırıldığında kaybolan derin köklerin gelişimini 
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engeller. Ayrıca, alttan kök kesimi ile özellikle fotosenteze bağlı organik maddeler, köklere 

yönlendirerek fidan fizyolojisinin sağlanmasına da yardımcı olmaktadır (Gould ve Harrington,  

2009; Mason, 1994).  

 Çalışmanın konusunu oluşturan keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.); herdem yeşil, 

yuvarlak taçlı, maksimum 10 m’ye kadar boylanabilen, geniş yapraklı çalı veya küçük 

ağaçlardır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yayılış gösteren maki formasyonun en tipik 

tanıtıcısıdır. Sıcaklığa ve nemli sahil alanlara karşı toleranslıdır. Fakir topraklarda da 

yetişebilen bu tür az suya ihtiyaç duyar. Genellikle kışın serin ve soğuk olmayan, yazın sıcak 

ve kurak olan subtropikal Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerler keçiboynuzu için uygundur. 

Sıcaklık -4°C'nin altına düştüğü zaman, ağaçlar zarar görür ve genellikle -7°C'nin altına 

düşmeyen sıcaklıklara dayanabilir. Bununla birlikte, ağaçlar 40°C yaz sıcaklığına ve sıcak 

rüzgârlara dayanabilmektir. Ağaçlar, fakir kumlu topraklar ve kayalık yerlerden derin 

topraklara doğru çok farklı toprak tiplerine adapte olabilirler; ancak, derin bir kök yapma 

eğiliminde olmalarına rağmen su baskınlarının sürekli olduğu yerlere genellikle dayanamazlar. 

En iyi gelişimini genellikle kumlu, iyi drenajlı kireçli topraklarda yapan keçiboynuzu, sulama 

olmaksızın kurak iklim koşullarında yaşayabilen kserofit bir bitki olup yıllık yağış miktarı 250-

500 mm arasında olan kurak alanlara daha iyi adapte olur (Batlle ve Tous, 1997; Günal, 1999). 

Akdeniz kıyı şeridinin doğu ve güney bölgelerindeki yarı kurak alanlarında geniş yetişme 

alanına sahiptir (Maza ve vd., 1989). Türkiye’de, İzmir-Urla'dan başlayarak Hatay'ın Samandağ 

ilçesine kadar olan 1750 km2'lik kıyı şeridinde yayılım göstermekte ve en yoğun olarak, kıyıdan 

1-2 km'lik iç kısımlarda rastlanmaktadır. Bununla birlikte keçiboynuzu, Mersin ve çevresinde 

kıyıdan 10-15 km ve Adana’nın Kozan ilçesinde ise 90 km kadar iç kısımlara yayılmıştır 

(Vardar ve vd., 1980; Seçmen, 1974; Günal, 1999). Günal (1999 ve 2011) ve Zohary (1973)’ye 

göre keçiboynuzu; sıcaklık ve ışık isteği yüksek, kuraklığa dayanıklı, dona hassas bir maki 

bitkisidir. Bu özelliklerden dolayı, sıcaklık bu türün yayılışını belirleyen önemli ekolojik 

faktördür. Türkiye’de yayılış gösterdiği yerlerde genellikle denizden yükseltisi 800m’; ancak 

elverişli ortamlarda 1000 m’ye kadar çıktığı görülmektedir. Doğu Akdeniz kıyıları ve Türkiye 

dışındaki alanlarda çoğunlukla 300-500 m ve ender olarak 700 m’ye kadar çıkabilen bu tür 

Türkiye’de 1000 m’ye kadar yükseltilerde yetişebilmektedir.  Bu durumun, Akdeniz ve Ege 

kıyılarının relif özellikleri ve bu şartların sıcaklık ve yağış açısından elverişli ortam 

yaratmasının bir sonucudur.  

 Bu çalışmada, çıplak köklü fidanlarda hem alttan kök kesimi hem de tepe budamasının 

ve tüplü fidanlarda ise sadece tepe budamasının, fidanların bazı morfolojik özellikleri ve dikim 

başarısına etkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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 2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 Genel olarak alttan ve eğik kök kesiminin; fidanların boyu, çapı, ağırlığı ve gövde/kök 

oranını düşürdüğünü, kök ağırlığı üzerinde etkili olmadığı, kök kılcal oluşumunu 

arttırabileceği, fidan yaşama ve gelişimini iyileştirebileceği, tomurcuk oluşumunu teşvik 

edebileceği belirtilmiştir. Tepe budamasının ise genel olarak boy büyümesi, ağırlığı, gövde/kök 

oranını düşürdüğü, çap ve kök ağırlığını etkilemeyebileceği, tomurcuk oluşumunu 

geciktirebileceği, çatallanmayı arttırabileceği, yaşamayı arttırabileceği ve büyümeyi 

etkilemeyebileceği ifade edilmiştir (Duryea, 1986). Özellikle kompakt ve kılcal bir kök sistemi 

oluşturmak, boy büyümesini kontrol etmek, boy-kök oranını düşürmek, tomurcuk uyku haline 

girmesini teşvik etmek ve dolayısıyla saklama ve dikim koşullarına adaptasyonunu sağlamak, 

toprağın kompaktlaşmasını önlemek, nakliye esnasında zarar görmesini engellemek ve dikim 

performansını arttırmak için kök kesimleri (alttan, eğik ve ikisi birlikte) büyük bir etkiye 

sahiptir. Ancak, kök kesimi tek başına bağımsız bir işlem olarak görülmemeli ve diğer 

yetiştirme teknikleri ile eş zamanlı olarak kullanılmasında fayda vardır (Landis, 2008b; Genç 

ve Yahyaoğlu 2007b). Kök büyüklüğü ve şeklinin; şaşırtma, alttan kök kesimi, yandan kök 

kesimi ve eğik (wrenching) kök kesimi ile değiştirilebileceğini belirtmiştir. Bu fidanlık 

tekniklerini kullanılmanın amacı, fidanların yan kök ve kılcal köklerinin sayısını arttırmaktır 

(Johnson, 1989). Benzer şekilde, tepe budaması ile fidanlarının boy büyümesinin kontrol altına 

alınabileceği, homojen bir fidan üretiminin sağlanabileceği, gövde/kök oranının 

azaltılabileceği, gövde çapının arttırılabileceği ve plantasyon çalışmalarının 

kolaylaştırılabileceği ifade edilmiştir (Genç ve Yahyaoğlu, 2007b). 

 Pinus taeda’da fidanlıkta, fidan boyu, hem alttan kök kesimi hem de tepe budamasından 

etkilenirken fidan çapı, sadece kök kesiminden etkilenmiştir. Her ikisi de eğik kök kesiminden 

etkilenmemiştir. Arazide hiçbir işlemin fidan yaşama oranı üzerinde etkili olmamasına rağmen 

alttan kök kesiminin fidan gelişimi kısmen iyileştirdiği ortaya konulmuştur (Dierauf ve Olinger, 

1982). Aynı türde yapılan benzer çalışmalarda ise fidanlıkta uygulanan eğik kök kesiminin; 

arazide yaşama oranı, boy ve çap üzerinde etkili olmadığı (Dierauf ve Olinger, 1982; Dierauf 

ve Garner, 1980); ancak fidanlıkta tepe budamasının çap üzerinde azaltıcı yönde etkili olduğu 

ve eğik kök kesiminin etkili olmadığı görülmüştür (Dierauf ve Garner, 1980). Yine aynı türde, 

eğik kök kesimine tabi tutulmuş fidanların; fidanlıkta daha az boy, çap ve toplam fidan 

ağırlığına sahip olduğu ve tepe budamasının ise istatistiksel olarak boy, çap ve boy/çap oranı 

üzerinde etkili olmadığı görülmüştür (Miller ve vd., 1985). 

 P.taeda ve Pinus elliottii’de fidanlıkta alttan tek kök kesimi ile boy büyümesinin 

yavaşlatılmasına rağmen yaşama yüzdesinin değişmediği (Shoulders, 1963 ve 1965), P. taeda 

için yapılan başka bir çalışmada ise alttan kök kesiminden sonra uygulanan periyodik eğik kök 

kesimleri ile boy ve çap büyümesinin frenlenerek arazide yaşama yüzdesinin artırıldığı 

görülmüştür (Tanaka ve vd., 1976). Pinus radiata’da gerçekleştirilen benzer bir çalışmada 

yerinde kök kesimi (alttan, eğik ve yandan kök kesimi) ile fidanların sürgün ve kök boğazı çapı 

gelişiminin yavaşladığı, kılcal kök yoğunluğu ve kök/gövde oranının arttığı; bunun sonucun da 

arazideki yaşama yüzdesinin arttığı tespit edilmiştir (Dorsser, 1971). 

 Quercus rubra’da fidan tipi, alttan kök kesimi ve tepe budamasının fidan gelişimi ve 

yaşamı üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada, dikimi izleyen altıncı yılın sonunda, 2+0 

yaşındaki tüplü fidanların en yüksek boya ve yaşama yüzdesine sahip olduğu; özellikle 2+0 

çıplak köklü fidanlarda alttan kök kesimi ve dikim öncesi tepe budamasının en iyi boy büyümesi 

ve yaşama yüzdesini sağladığı görülmüştür (Zaczek ve vd., 1993 ve 1997). Quercus nigra L., 

Quercus phellos L., ve Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch. türlerinde ise fidanlıkta eğik kök 

kesimi ve arazide tepe budamasının; her üç tür için de en iyi boy büyümesini sağlarken, yaşama 

yüzdesi bakımından türler arasında farklılığa neden olmuştur. Fidanlıkta tepe budaması arazide 

etkili görülmemiştir  (Tolliver ve vd., 1980). 
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 Larix kaempferi’de alttan kök kesimi ve eğik kök kesiminin; fidan gürbüzlüğünü 

iyileştirdiği, kök büyüme potansiyelini arttırdığı, sürgün ve kök kuru ağırlıkları üzerinde ise az 

bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Morrissey ve Reilly, 2002). Toros sedirinde 1+0 yaşındaki 

çıplak köklü fidanlarının bazı morfolojik özellikleri üzerinde alttan kök kesiminin, genel olarak 

fidan morfolojik özellikleri (fidan boyu, gövde taze ağırlığı, gövde kuru ağırlığı, fidan kuru 

ağırlığı, kök taze ağırlığı ve kök kuru ağırlıkları) üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Kayadibi, 

2011). Quercus rubra L. fidanlarında yapılan alttan kök kesimi çalışmasında kesim yerinden 

sadece birkaç yan kökün oluştuğu görülmüş; dolayısıyla tek kök kesiminin yan kök oluşumu 

için yeterli olmadığı belirtilmiştir (Wilson ve vd., 2007).  

 Quercus petraea'da, fidanlıkta alttan kök kesme zamanının fidan morfolojik 

özelliklerini etkilediği, kök kesiminin hem geniş (> 1 mm) hem de iyi yan kök (<1 mm ) sayısını 

arttırdığı (Tilki ve vd., 2009); Quercus rubra L. ve Juglans nigra L.’da alttan kök kesmenin, 

daha fazla sayıda birinci dereceden yan kök ve daha kısa boylu ile ince çaplı fidanlar ürettiği 

(Schultz ve Thompson, 1997) görülmüştür. Bu iki türün yanı sıra Q.alba L’nın da yer aldığı bir 

çalışmada kök kesiminin hem boy hem de çap gelişimini yavaşlattığı ve kök kesimi yapılan 

fidanların daha fazla sayıda yan köke sahip olduğu görülmüştür. Alttan kök kesimi sayısı ve 

zamanının da fidan morfolojik özellikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Schultz ve 

Thompson, 1990)  

 Tepe budamasının; fidanlıkta homojen bir fidan üretimini sağladığı, arazideki fidan 

yaşama oranını arttırdığı ve fidan büyümesi üzerinde ise az etkili olduğu ortaya konulmuştur 

(Dierauf, 1976). Tepe budamasının, genel olarak dikimden sonra daha çok ilk yıllardaki 

ortalama boy büyümesini arttırdığı; bazı türlerde dikim öncesi tepe budamasının, kök formu 

üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir (South, 1996). Genel olarak fidanlarda 

çok önemli bir dallanmaya neden olmayan tepe budamasının, bazı türlerde istenmeyen bir 

dallanmaya veya çatallanmaya neden olabilmektedir. Güney Amerika'da, tipik bir tepe 

budaması, çam türleri için genel olarak yaz aylarında (hazirandan eylüle kadar) ve yapraklı 

ağaçlar için ise sonbaharda (ekimden aralık ayına kadar) yapılmaktadır (South, 1996).  

 Kaplı fidanlarda tepe budanmasına ilişkin olarak; Pinus palustris tüplü fidanlarında 

şiddetli ibre ve tepe budamasının fidan gelişimini yavaşlattığı; dolayısıyla arazideki fidan 

gelişiminin yavaşladığı tespit edilmiştir. Buna rağmen, dikimden üç hafta önce uygulanacak 

hafif bir tepe budaması ile kuraklık koşullarına karşı fidan yaşama oranının arttırabildiği 

belirtilmiştir (Barnett, 1984). Benzer bir çalışmanın yapıldığı Quercus douglasii’de, fidanlıkta 

tüplü fidanlarda yapılan tepe budamasıyla boy büyümesinin yavaşladığı; başlangıçta kısa boylu 

olmalarına rağmen sonraki iki büyüme sezonu boyunca daha iyi boy gelişiminin, tepe 

budamasına tabi tutulan fidanlarda görüldüğü tespit edilmiştir. Fidan yaşama oranı bakımından 

ise tepesi budanmış ve budanmamışlar arasında önemli bir farkın olmadığı görülmüştür. 

(McCreary ve Tecklin, 1993). Yaşama yüzdesi bakımından Ceratonia siliqua'da yetiştirilen 

kaplı fidanlarda, tepeleri kesilerek dikime kadar fidanlıkta bekletilen fidanlar ile tepeleri 

kesilerek bekletilmeden transfer edilen fidanları arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür 

(Saleh ve vd., 2013). Diğer taraftan, Quercus rubra L.’da, farklı kaplı fidan tipinde tepeleri 

budanmamış fidanların; daha fazla sürgün büyümesi, yaprak alanına ve kök uzamasına sahip 

olduğu; birçok avantajı nedeniyle tüplü fidan kullanılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır 

(Johnson ve vd., 1984). 

 Budama zamanına ilişkin çalışmalara ilişkin olarak, Quercus rubra L.’de ağustostan 

ekime kadar şiddetli tepe budamaları uygulanarak yetiştirilen fidanların kök taze ağırlıklarında 

dikimden bir ay sonra % 60’ın üzerinde bir azalma görülürken kasım, aralık veya ocak aylarında 

yapılan tepe budamalarında ise kök büyümesinde çok az veya hiç azalma görülmemiştir. Bu 

nedenle, araştırmacıların çoğu dikim zamanında tepe budamasının yapılması taraftarı 

olmuşlardır. Diğer taraftan, dikim sırasında ve dikimden hemen önce şiddetli budamanın, fidan 

fizyolojik özellikleri üzerindeki etkisi düşük olmuştur (South, 1996). Aynı türde yapılan benzer 
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bir çalışmada, yaz sonunda veya erken sonbaharda uygulanan tepe budamalarının, kök 

yenilenmesini ve ilk sürgün büyümesini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür (Larson, 1975). 

Yine konuya ilişkin olarak yapraklar döküldükten sonra tepe budamasının yapılmasının, hiç bir 

yan etkiye sahip olmayıp dikime kadar fidanlıkta fidanların daha geniş bir kök sistemini 

oluşturmalarına izin verir. Erken budama ise daha fazla yan dal ve çatallı bir dallanma 

oluşturabilir. Zamanında yapılan tepe budamalarının, çatallı ve hastalıklı bir gövdeye sahip 

fidanların oranını arttırdığına dair bir kanıta rastlanmamıştır. Budanan fidanların, en az 

budanmamış olanlar kadar bir boy büyümesi sağladıkları ve 1-3 yıl arasında onlarla eşit bir 

boya ulaştıkları görülmüştür (Briscoe, 1969). 

 Carya illinoensis Wangenh. (Koch)’ta ise fidanlıkta ortalama fidan boyunun %50 

oranında budanmanın yaşama oranını %25 arttırdığı; ayrıca ikinci yılın sonunda, budanan 

fidanların daha fazla toplam sürgün büyümesine sahip olduğu belirtilmiştir (Smith ve Johnson, 

1981). Aynı türde yapılan başka bir çalışmada dikim esnasında uygulanan budamalarda, 

budama şiddetinin gövde çapı üzerinde çok az etkisi olduğu, tepeleri budanmış bireylerin daha 

az sayıda sürgüne sahip olduğu ve budananların daha fazla bir artım sergilediği ortaya 

konulmuştur. Buna rağmen, toplam sürgün uzunluğu bakımından işlemler arasında önemli bir 

fark çıkmadığı görülmüştür (Ouedraogo ve vd., 2020). Robinia pseudoacacia L.'da, sonbaharda 

sökümde ve ilkbaharda dikimde budanan fidanlar ile budanmayanlar, en yüksek yaşama oranına 

sahip olup aralarında önemli bir fark olmadığı; ancak kök boğazı çapına kadar budanaların ise 

en düşük yaşama oranına sahip olduğu görülmüştür (South, 1996). Quercus rubra L’da tepe 

budamasının da dahil olduğu farklı yetiştirme teknikleri ile yetiştirilen fidanların arazideki 

performansına göre, yarısına kadar budanmış olan fidanların, kontrol fidanlarına göre daha 

fazla boya sahip olduğu görülmüştür (Steiner ve vd., 1990). 

 Bazı araştırmalara göre, araziye taşınmadan önce, yapraklı türlerde yapılacak tepe 

budamasının fidan yaşama oranını arttıracağı; fakat arazide 3.yıldan sonra boy büyümesinde 

bir farklılık olmayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda ise budanan fidanların 

boy büyümesinin, budanmayanlarınkini aştığı ve bu durumun, budanmayanların dikim şokuna 

girmesine bağlı olarak tepe kurumalarından kaynaklanabileceği ifade edilmiştir (South,1996). 

Konuya ilişkin olarak Juglans nigra L.’da, 1-0 çıplak köklü fidanların tepeleri şiddetli 

budanarak dikilmiştir. 5.yılın sonunda fidan yaşama oranı üzerinde etkili olmayan tepe 

budamasının, 3.yıla kadar kontrol fidanlarından daha fazla boy büyümesine sahip olduğu ve 

sonraki yıllarda ise bu farkın ortadan kaybolduğu görülmüştür (Russell, 1979). Quercus 

nigra’da ise ikinci büyüme sezonunun sonunda budanan fidanların, kontrol fidanlarının boyuna 

ulaşamamasına rağmen onlardan daha güçlü ve daha hızlı sürgün büyümesine sahip olduğu 

görülmüştür. Kontrol fidanlarına göre budanan fidanların, daha fazla boy artımı sağladığı ve 

dikim başarısı için önemli bir avantaj sağladığı vurgulanmıştır (Adams, 1985). 

 Liriodendron tulipifera’da ise yapılan tepe budamasının, kontrol fidanlarına göre yeni 

kök büyümesini arttırdığı görülmüştür (Kelly ve Moser, 1983). Pinus taeda L.’de farklı 

fidanlıklarda uygulanan tepe budamasının gövde biyo kütlesini azalttığı ve bu durumun az da 

olsa kök-sürgün dengesini olumlu etkilediği görülmüştür. Arazide, tepesi budanan fidanların, 

kontrol fidanlarına göre %12-24 oranında daha fazla fidan yaşama oranına sahip olduğu ortaya 

konulmuştur (South ve Blake, 1994).  

 Genel olarak araştırmaların çoğunda, fidanların arazideki yaşamı ve gelişiminin en iyi 

göstergesinin kök boğazı çapı olduğu; fidan ağırlığının, gövde çapı ile olan yüksek ilişki 

sayesinde arazideki yaşama oranı ile genellikle ilişkili olduğu belirtilmiştir (Thompson, 1985). 

Quercus rubra L.’da, yapılan çalışmada, fidan başlangıç çapının; kök hacmi ve kök alanının 

yanı sıra yan kök, kazık kök ve toplam kök kuru kütlesi ile anlamlı derecede ilişkili olduğu; 

dikimden iki yıl sonra fidanların kök çapının; başlangıç çapından çok kök hacmi, alan ve kuru 

kütle ile daha güçlü ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Dey ve Parker, 1997). Ceratonia 

silqua'nın dahil olduğu bazı Akdeniz türlerinde yetiştirilen kaplı fidanlarda, bütün türler için 
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başlangıç morfolojik özelliklerinin fidan yaşama oranı için başarılı bir gösterge olduğu 

görülmüştür. Ancak, türlere göre morfolojik özelliklerinin önceliği değiştiği özellikle bütün 

türler için fidan çapının en önemli gösterge olduğu vurgulanmıştır. Ceratonia silqua'da yaşama 

oranı için başlangıç çapı ve toplam biyo kütlenin en başarılı göstergeler olduğu belirtilmiştir 

(Tsakaldimi ve vd., 2013). 

 Belli koşullar altında çıplak köklü yapraklı tür fidanlarında, dikimden sonraki ilk yıl 

boyunca geriye doğru tepe kuruması (dieback) görülür. Örneğin Quercus rubra L fidanları, 

dikimden sonra 2 yıl boyunca 3 farklı alanda geriye doğru tepe kuruması sergilediği 

görülmüştür. Özellikle boylu fidanlarda tepe budaması ile geriye doğru tepe kuruması sorunun 

giderilebileceği ifade edilmiştir (South,1996). Bir başka çalışmada, nerdeyse fidan boyunun 

yarısında geriye doğru tepe kuruması meydana gelmiş olup genel olarak söküm sonrası kök 

budaması, bu durum geriye doğru tepe kuruması oranını daha da arttırmıştır. Bu duruma çözüm 

olarak, sökümden sonra kök budaması yerine tepe budamasının daha uygun olabileceği 

belirtilmiştir. Yaprak üretiminin kuraklık veya geriye doğru tepe kuruması nedeniyle azalması 

durumunda, yeni kök için mevcut fotosentez miktarında bir azalma olabilir (South,1996). Öte 

yandan, kök boğazı çapı ve yan kök sayısının geriye doğru tepe kuruması ile önemli derecede 

ilişikli olduğu; kalın çaplı ve yan kök sayısı fazla olan fidanların, daha az geriye doğru tepe 

kuruması ve daha fazla yaşama oranına sahip olduğu ifade edilmiştir. Boylu fidanların daha 

fazla geriye doğru tepe kuruması oluşturma eğiliminde ve geriye doğru tepe kuruması aslında 

doğal bir tepe budaması yöntemidir (Kormanik, 1986 ve South, 1996). 

 Fidan tipine ilişkin olarak Quercus rubra L.'da, arazide birinci büyüme sezonunda, 

çıplak köklü fidanlara göre kaplı fidanların, birinci dereceden daha fazla yan köke ve saçaklı 

bir kök sistemine sahip olduğu görülmüştür. Daha fazla yaşama oranına sahip olan kaplı 

fidanların, hem biyo kütle hem de boy büyümesinde önemli bir artış gösterdiği; çıplak köklü 

fidanların ise belirgin bir geriye doğru tepe kuruması gösterdiği görülmüştür (Wilson ve vd., 

2007). Quercus bicolor Willd.'da üç farklı toprak özelliklerine sahip alanda (kumlu, killi ve 

balçıklı), kaplı fidanların; çıplak köklü fidanlara göre saçaklı kök sistemine bağlı olarak daha 

yüksek boy, çap ve toprak üstü taze biyo kütle değerlerine sahip olduğu görülmüştür (Sambeek 

ve vd.,2016). Diğer taraftan, Antalya yöresinde, değişik tüp harçları kullanılarak yetiştirilen 

polietilen tüplü fidanlar ile yastıkta üretilen ve ağustosta alttan kök kesimine tabi tutulan 1+0 

çıplak köklü fidanlar üç farklı deneme alanında dikilmiştir. Arazide 2.yılın sonunda, fidan 

yaşama ve gelişimi bakımından işlemler arası istatistiksel fark olduğu görülmüştür. Fidan 

gelişimi (boy:98.32-17.00cm;çap:19.03-5.29mm) ve yaşama oranı (%98.75-2.5) deneme 

alanlarına göre farklılık teşkil etmiştir. Hem fidan özellikleri hem de arazi performansı 

bakımından, %60 kırmızı top.+%20 kum+ %20 organik gübre ortamında yetiştirilen fidanların, 

arzu en yüksek değerlere sahip olurken çıplak köklü fidanların, en düşük yaşama oranına sahip 

olmuştur. Bütün deneme alanlarında, yüksek fidan yaşama oranına sahip fidanların, ortalama 

20-23; düşük yaşama oranına (%2.5-6.25) sahip olan çıplak köklü fidanların ise ortalama 7.79 

yan kök sayısına sahip olduğu belirtilmiştir. Yan kök sayısıyla yaşama oranı arasında pozitif 

bir ilişki olabileceği vurgulanmıştır (Şahin ve vd.,2004). 
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 3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 3.1 Materyal 

 Çalışmanın materyalini oluşturan 1+0 çıplak köklü ve tüplü keçiboynuzu fidanları; 

Tarsus-Sıraköy yöresinde (37o02ı21ıı kuzey enlemi ve 34o51ı28ıı doğu boylamı) yer alan, 

denizden 250m yükseltide ve güney bakıdaki doğal meşcerelerden toplanan tohumlardan 

üretilmiştir. Çıplak ve tüplü fidan üretimi, Tarsus Orman Fidanlığı Şefliğinde 

gerçekleştirilmiştir. Üretilen fidanlar, bakı ve toprak özellikleri bakımından farklı olan iki yerde 

(Mersin-Tarsus-Karadirlik ve Osmaniye-Sumbas-Akdam) dikilmiştir (Şekil 1). Ancak, Tarsus-

Karadirlik sahası; kum oranının çok yüksek olduğu (yer yer %95’in üzerinde) hafif tekstürlü 

(balçıklı kum-kumlu) ve organik maddenin oldukça düşük olduğu bir toprağa sahiptir. Söz 

konusu saha, elverişsiz toprak özelliklerinin yanı sıra dikim yılında yaz aylarının çok kurak 

geçmesine bağlı olarak oluşan su açığının sonucunda, fidanların nerede ise tamamının kuruması 

nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Dikimin yapıldığı ve nispeten daha elverişli iklim ve 

toprak koşullarına sahip olan Sumbas-Akdam deneme sahası; orta tekstürlü (balçık-killi balçık), 

orta alkali, tuzsuz, oldukça kireçli ve orta derecede organik maddeli bir toprağa sahiptir. 

Deneme sahalarının yeri, iklim ve toprak özelliklerine ilişkin bilgiler Çizelge 1, Ek Çizelge 1 

ve 2’de verilmiştir. 

 

 
                Şekil 1. Deneme alanların yerleri 

 

 Çizelge 1. Deneme alanlarının yeri ve genel iklim özellikleri 

Ortalama 

Sıcaklık (oC) 

Ortalama 

En Yüksek  

Sıcaklık (oC) 

Ortalama 

En Düşük  

Sıcaklık (OC) 

En Düşük  

Sıcaklık (OC) 

En Yüksek  

Sıcaklık (OC) 

Aylık 

Toplam  

Yağış (mm) 

Ortalama  

Nispi Nem 

(%) 
Tarsus-Karadirlik Deneme Alanı 

18.99 30.74 8,54 -5.20 

Şubat,2017 

43 

Ağustos 

503.02 66.64 

Enlem 

(Kuzey) 

Boylam 

(Doğu) 

Yükselti 

(m) 

Bakı    

37o00ı33ıı 34o49ı53ıı 157 Kuzeybatı    

Sumbas-Akdam Deneme Alanı 
19.97 31.88 10.21 -2.30 

Şubat,2004 

45.60 

Ağustos 

731.09 58.47 

Enlem 

(Kuzey) 

Boylam 

(Doğu) 

Yükselti 

(m) 

Bakı    
37o29ı57ıı 35o59ı23ıı 271 Güney    

 
 

3.2. Yöntem 

 2015 yılında toplanan tohumlar, 2016 yılı Mart ayında (Yücedağ ve Gültekin, 2011; 

Şahin ve vd., 200) hem ekim yastığına hem de polietilen tüplere ekilmiştir. Tüplü fidan üretimi 

için fidanlıkta kullanılmakta olan yetiştirme ortamı ve 18x35cm boyutundaki polietilen torbalar 

kullanılmıştır. Tohumlar, 70oC sıcaklığındaki suda 24 saat bekletilerek sert tohum kabuğundaki 
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çimlenme engeli giderildikten sonra ekilmiştir (Dilek ve Gübbük, 2005; Şahin ve vd., 2004; 

Tolay, 1987). Yastıklarda açılan 1m uzunluğunda 5 adet çizgiye (2.5cm aralıklarla) toplam 200 

adet sağlam tohum ekilirken tüplere 3 adet tohum ekilmiştir. Çimlenmeler tamamlandıktan 

sonra yastıklarda 100x120cm’lik birim alanda yaklaşık 80-100 (Gültekin, 2007; Tolay, 1987) 

ve tüplülerde ise sağlam bir adet fidecik kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Fidanlıktaki 

işlemlere göre, çıplak köklü fidan üretiminde “rastlantı bloklarında bölünmüş parsellerde 

faktöriyel ve tüplü fidan üretiminde rastlantı parselleri deneme deseni 3 yinelemeli olarak 

kullanılmıştır. 

 Kök kesiminden beklenen faydaların sağlanabilmesi için yeterli sayıda (yeterli kök 

yenilenmesi için kesimler arası 6-8 haftalık bir süre verilmesi), uygun derinlikte yapılması ve 

zamanda yapılması büyük önem taşımaktadır (Genç ve yahyaoğlu, 2007c; Mason, 1994). Bu 

bağlamda,  büyüme mevsimi buyunca belli aralıklarla kök gelişimi izlenerek (Landis, 2008b) 

alttan kök kesimi işlemi (Çizelge 2) yaklaşık 23cm’den uygulanmıştır.  

 Birçok ülke ve fidanlıkta yapılan araştırmaların sonucunda, tepe budaması zamanın 

belirlenmesinde genel olarak büyüme sezonun uzunluğunun yanı sıra tür, budama yüksekliği 

ve budama sebebinin önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. Birçok avantaj sağlayan tepe 

budaması ile yapraklı türlerde özellikle kök ağırlığı oranının (kök kuru ağırlığı/fidan kuru 

ağırlığı) tepe budaması ile arttığı birçok çalışma sonucunda ortaya konulduğu: dolayısıyla 

yapraklı türlerde tepe budamasının, geç sonbahardan erken ilkbahara kadar (güney rejyonlar 

için genellikle geç ekim-aralık ayları arasında) yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir (South, 

2016). Diğer taraftan, tepe budaması uygulaması, kök büyüme potansiyelinin yüksek olduğu 

(Colombo, 2003) ve yapraklı türler için önerilen ekim-ocak ayları (Tilki, 1999; Mexal ve South, 

1991; Landis, 2005) ve yörenin iklim koşulları göz önünde bulundurularak kasım ayının 

ortasında yapılmıştır. Tepe budaması, hem çıplak köklü (başlangıç ortalama boy sırasıyla 

kontrol: 66cm; tek kök kesimi: 36cm; iki kök kesimi: 25cm) hem de tüplü fidanlarda (başlangıç 

ortalama boy:27cm) toprak seviyesinden itibaren ortalama fidan boyunun yaklaşık 1/2 (şiddetli) 

ve 2/3’ünden (hafif) tepelerin motorlu budama testeresi ile gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2). 

  
Çizelge 2. Fidanlık ve arazide uygulanan işlemler 

Fidanlıkta uygulanan işlem ve seviyeleri  
İşlem İşlem seviyeleri 

 Tüplü fidanlar 

Tepe 

budaması 

B0:Kontrol 

B1:Toprak seviyesinden ortalama boyun 1/2’sinden tepelerin kesilmesi (şiddetli budama) 

B2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepelerin kesilmesi (hafif budama) 

 Çıplak köklü fidanlar 

Kök 

kesimi 

K0: Kontrol  

K1:Tek kök kesimi (temmuz sonu)  

K2: İki kök kesimi (temmuz sonu ve eylülün ikinci haftası) 

Tepe 

budaması 

T0: Kontrol  

T1: Toprak seviyesinden ortalama boyun 1/2’sinden tepelerin kesilmesi (şiddetli budama) 

T2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepelerin kesilmesi (hafif budama) 

Arazide kullanılan işlem ve seviyeleri 
B0: Tepe budaması yapılmamış tüplü fidanlar 

B1: Toprak seviyesinden ortalama boyun 1/2’sinden tepeleri kesilmiş tüplü fidanlar (şiddetli budama) 

B2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepeleri kesilmiş tüplü fidanlar (hafif budama) 

K0: Kök kesimi yapılmamış çıplak köklü fidanlar 

K1: Tek kök kesimi (temmuz sonu) yapılmış çıplak köklü fidanlar 

K2: İki kök kesimi (temmuz sonu-eylülün ikinci haftası) yapılmış çıplak köklü fidanlar 

T0: Tepe budaması yapılmamış çıplak köklü fidanlar 

T1: Toprak seviyesinden ortalama boyun 1/2’sinden tepeleri kesilmiş çıplak köklü fidanlar  

T2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepeleri kesilmiş çıplak köklü fidanlar  
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 Arazide dikim, rastlantı blokları deneme deseninde 4 yinelemeli olarak şubat ayının 

sonunda yapılmıştır (Şahin ve vd., 2004). Homojen koşullar bakımından alan büyüklüğünün 

sınırlı olması nedeniyle fidanlar 2x2m aralık mesafede dikilmiştir. Dikimden hemen sonra, 

toprağın oturması ve köklerinin hava almaması için fidanlara tek bir can suyu verilmiştir. 

İşlemler (Çizelge 2), her yinelemede 24 adet olmak üzere toplam 96 fidan ile temsil edilmiştir. 

Diğer taraftan, fidan özelliklerinin belirlenmesi için her işlem için her yinelemeden 15 adet 

olmak üzere toplam 45 fidan kullanılmıştır. Ayrıca, tüplü fidanlarda Kök Analiz Sistemi ile 

sadece kök alanı, hacmi ve uzunluklarının belirlenmesi için her yinelemeden 10 adet olmak 

üzere toplam 30 fidan kullanılmıştır. Kökler optik okuyucu ile taranarak WinRHIZO (ver. 

2009c) yazılımı ile ölçümler yapılmıştır. Laboratuvar ortamında fidan özellikleri belirlenmiş 

olup kuru ağırlıklarının belirlenmesi için fidanlar, 1050C sabit sıcaklıkta 24 saatlik bir sürede 

fırında bekletilmiştir. 

 

  3.2.1. Verilerin Değerlendirilmesi 

 Verilerin istatistiksel analizinde SPSS istatistik programı 17 versiyonu kullanılmıştır 

(SPP Inc, 2008). Fidanlıkta üretilen fidanların morfolojik özellikleri, arazide üçüncü büyüme 

sezonu sonundaki fidan gelişimi ve yaşamı bakımından işlemler arasındaki farkın 

belirlenmesinde varyans analizi ve farklı ortalamaların belirlenmesinde ise Duncan çoklu 

karşılaştırma testi kullanılmıştır. Ayrıca, anlamlı etkileşimlerin karşılaştırılmasında ise SPSS’te 

etkileşimlerin gruplandırılmasına olanak veren Sidak çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. 

Hem fidanlıkta hem de arazi için verilerin normal dağılım göstermediği; dolayısıyla açısal 

veriler arc-sin; diğerleri ise log veya karekök testlerinden uygun olanı ile dönüştürülerek analize 

tabii tutulmuştur. Öte yandan, sıfır değere sahip olan değişkenlerde Log(x+0.5) ve √(X+0.5) 

dönüşümü uygulanmıştır. Fidanlıkta, tüplü fidanlar (1), çıplak köklü fidanlar (2) ve arazideki 

değerlendirmeler için (3) aşağıdaki doğrusal varyans modelleri kullanılmıştır. 

  

ij i ijy m a e       (1),     1 2( )l kp l k p kpy m b k e t kt e           (2)  ve   l s l s lsy m b c e      (3) 

y : İşlemlerin tekerrür veya bloklardaki gözlem değerini, m: Genel popülasyon ortalaması, ia : Tüplü fidanlarda 

tepe budaması, lb : Blok etkisi, kk : Çıplak köklü fidanlarda kök kesimi, pt : Çıplak köklü fidanlarda tepe budaması 

ve sc  : Arazideki işlemlerin etkisi; e : Genel hata, 1e : Hata 1 ve 2e : Hata 2 
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4. BULGULAR 

4.1. Fidan Morfolojik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

            4.1.1. Tüplü fidanlar 

Tepe budaması, kök kuru ağırlığı (KKA) ve çapı 0-1mm arasında olan köklerin 

uzunluğu (0<L≤1) üzerinde istatistiksel olarak etkili görülmez iken diğer özellikler üzerinde 

etkili olmuştur (Çizelge 3 ve Ek Çizelge 3). 

 
Çizelge 3. Tüplü fidanların morfolojik özelliklerine ilişkin varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma sonuçları  

 
FB 

(cm) 

KBÇ 

(mm) 

GTA 

(g) 

KTA 

(g) 

GKA 

(g) 

KKA 

(g) 

FTA 

(g) 

FKA 

(g) 

GKA/ 

KKA 

GI 

(cm/mm) 

 P<.001 P<.001 P<.001 P<.05 P<.001 NS P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 

B0 20,44b 5,13a 8,30c 6,03a 3,78c 2,90a 14,32b 6,68b 1,32c 4,00c 

B1 13,57a 5,81b 4,72a 7,24b 2,15a 3,27a 11,96a 5,42a 0,71a 2,36a 

B2 18,89b 5,59b 5,47b 6,43ab 2,68b 2,84a 11,90a 5,52a 0,98b 3,42b 

 DKGD 
KY 

(%) 

YDS 

(adet) 

YKS 

(adet) 

KÖK 

ALANI 

(cm2) 

KÖK 

HACMİ 

(cm3) 

0<L≤1 

(cm) 

1<L≤2 

(cm) 

2<L≤3 

(cm) 

>L3 

(cm) 

 P<.001 P<.001 P<.01 P<.001 P<.05 P<.001 NS P<.05 P<.05 P<.001 

B0 1,29a 43,56a 0,02a 25,67a 157,74ab 2,58b 741,95a 52,11b 3,35a 17,10b 

B1 1,84b 59,79c 0,24b 31,27b 172,14b 2,81b 801,22a 54,25b 3,40a 18,64b 

B2 1,29a 51,66b 0,02a 24,76a 143,59a 1,42a 721,51a 31,23a 4,74b 14,34a 

NS: Non-significant 

B0: Tepe budaması yok, B1:Toprak seviyesinden ortalama boyun1/2’sinden tepelerin kesilmesi (şiddetli budama), B2: Toprak 

seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepelerin kesilmesi (hafif budama); FB: Fidan boyu (cm), KBÇ: Kök boğazı çapı 

(mm), GTA: Gövde taze ağırlığı 8g), KTA: Kök taze ağırlığı (g), GKA: Gövde kuru ağırlığı (g), KKA: Kök kuru ağırlığı (g), 

FTA: Fidan taze ağırlığı (g), FKA: Fidan kuru ağırlığı (g), GKA/KKA: Gövde kuru (g)/Kök kuru (g), GI: Gürbüzlük indeksi 

(cm/mm), DKGD: Dickson kalite indeksi, KY: Kuru kök yüzdesi (%), YDS: >1cm yan dal sayısı ve YKS: >5cm yan kök 

sayısı; 0<L≤1: Çapı 0-1mm, 1<L≤2: Çapı 1-2mm, 2<L≤3: Çapı 2-3mm, 3<L: Çapı 3mm’den büyük köklerin toplam uzunluğu 

Sütundaki aynı harflere sahip ortalamalar farklı değildirler 

 

 Budanmayan fidanlar; fidan boyu, gövde taze ve kuru ağırlığı, fidan taze ve kuru 

ağırlığı, gövde kuru ağırlığı/kök kuru ağırlığı ve gürbüzlük indeksi bakımından göre daha 

yüksek değere sahip olmuştur (Çizelge 3; Şekil 2, 3, 4). Diğer taraftan, budanan fidanlar; kök 

boğazı çapı, kök taze ağırlığı ve kök yüzdesi (Çizelge 3; Şekil 2 ve 5). ve şiddetli budanan 

fidanlar ise kök kuru ağırlığı, Dickson kalite indeksi, yan dal sayısı, yan kök sayısı, kök alanı 

ve hacmi ile toplam kök uzunluğu açısından daha yüksek değerlere sahip olmuştur (Çizelge 3; 

Şekil 3, 4, 5 ve 6). 

 

 
           Şekil 2. Tüplü fidanlarda budamaya göre boy, çap, gövde ve kök taze ağırlığının değişimi 
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               Şekil 3. Tüplü fidanlarda budamaya göre gövde ve kök kuru ile fidan taze ve kuru ağırlığının değişimi 

 

 
                                  Şekil 4. Tüplü fidanlarda budamaya göre katlılık ve kalite indekslerinin değişimi 

 

 
           Şekil 5. Tüplü fidanlarda budamaya göre kök yüzdesi, sayısı ve hacmi ile yan dal sayısının değişimi 

 

 
                                   Şekil 6. Tüplü fidanlarda budamaya göre kök alanı ve toplam kök uzunluklarının değişimi  
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verilmiştir. Diğer taraftan, alttan kök kesimi ve tepe budaması etkileşimlerine ilişkin 

karşılaştırmalar ise ilgili grafiklerle gösterilmiştir.  

 
          Çizelge 4. Çıplak köklü fidanlarda boy, çap ve ağırlıklara ilişkin varyans analizi ve Duncan çoklu  

                            karşılaştırma sonuçları  

 
 T0 T1 T2 *Ortalama 

Varyasyon  

kaynağı 
Sig. 

FB 

(cm) 

K0 63,64 32,75 44,83 47,07c K P<.001 
K1 30,83 19,65 29,16 26,54b T P<.001 

K2 20,73 12,31 18,09 17,05a KxT P<.001 
 *Ortalam

a 

38,40c 21,57a 30,69b    

  T0 T1 T2   Sig. 

KBÇ 

(mm) 

K0 10,10 7,67 9,68 9,15c K P<.001 
K1 6,49 6,27 7,13 6,63b T P<.001 

K2 5,48 6,15 6,23 5,95a KxT P<.001 
 Ortalama 7,36b 6,70a 7,68c    

  T0 T1 T2   Sig. 

GTA 

(gr) 

K0 56,39 26,23 45,39 42,67c K P<.001 
K1 24,66 13,49 23,10 20,42b T P<.001 

K2 11,74 7,48 11,41 10,21a KxT P<.01 
 Ortalama 30,93b 15,73a 26,64b    

  T0 T1 T2    
KTA 

(gr) 

K0 12,54 8,56 12,48 11,19c K P<.001 

K1 8,08 7,65 9,02 8,25b T P<.01 

K2 5,70 7,28 7,13 6,70a KxT P<.001 
 Ortalama 8,77a 7,83a 9,54b    

  T0 T1 T2   Sig. 

GKA 

(gr) 

K0 24,03 11,10 19,59 18,24c K P<.001 

K1 10,80 6,15 10,82 9,26b T P<.001 

K2 5,54 3,34 5,24 4,7a KxT P<.05 
 Ortalama 13,46b 6,86a 11,89b    

  T0 T1 T2   Sig. 

KKA 

(gr) 

K0 4,92 3,17 4,95 4,35c K P<.001 

K1 3,20 2,99 3,74 3,31b T P<.001 
K2 2,53 3,04 2,84 2,81a KxT P<.001 

 Ortalama 3,55b 3,07a 3,84b    

  T0 T1 T2   Sig. 

FTA 

(gr) 

K0 68,93 34,79 57,86 53,86c K P<.001 

K1 32,74 21,14 32,12 28,67b T P<.001 
K2 17,44 14,75 18,54 16,91a KxT P<.001 

 Ortalama 39,70b 23,56a 36,18b    

  T0 T1 T2   Sig. 

FKA 

(gr) 

K0 28,95 14,27 24,54 22,59c K P<.001 

K1 14,00 9,14 14,56 12,57b T P<.001 
K2 8,07 6,38 8,08 7,51a KxT P<.001 

 Ortalama 17,01b 9,93a 15,73b    
K: Alttan kök kesimi (K0: Kök kesimi yok, K1:Tek kök kesimi, K2:İki kök kesimi);  

T: Tepe budaması (T0:Tepe budaması yok, T1: Toprak seviyesinden ortalama boyun 1/2’sinden 

tepelerin kesilmesi (şiddetli budama), T2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden 

tepelerin kesilmesi (hafif budanma); 

*Satır ve sütundaki aynı harflere sahip ortalamalar farklı değildirler 

 

Fidan boyu açısından her üç kök kesimi seviyesinde de budanmayan fidanların, 

budananlara göre daha yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. Gövde taze ve kuru ağırlığı, 

fidan taze ve kuru ağırlığı bakımından kök kesimi yapılmayan fidanlarda budanmayan fidanlar, 

budananlara göre daha yüksek değere sahip olmasına rağmen kök kesimi yapılan fidanlarda 

budama yapılmayan ile hafif budananlar arasındaki fark giderek azalmıştır (Çizelge 4 ve Şekil 

7 ve 8). 
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Şekil 7. Çıplak köklü fidanlarda boy, gövde taze ve kuru ağırlığının kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

 

 

 
        Şekil 8. Çıplak köklü fidanlarında fidan taze ve kuru ağırlığının kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

Çap, kök taze ağırlığı ve kuru ağırlığı bakımından kök kesimi uygulanmayan fidanlarda 

budanmayan ve hafif budanan fidanlar, şiddetli budananlara göre daha yüksek değere sahip 

olurken kök kesimi yapılan fidanlarda bu fark, giderek azalmış ve iki defa kök kesiminde 

budananların lehine olmuştur (Çizelge 4 ve Şekil 9). 
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      Şekil 9. Çıplak köklü fidanlarında çap, kök taze ve kuru ağırlığının kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

 

4.1.2.2. Katlılık, kalite indeksleri, kök yüzdesi, yan kök ve yan dal sayısı  

Her iki faktörün, ayrı ayrı ve etkileşimlerinin istatistiksel olarak etkili olduğu (Çizelge 

5 ve Ek Çizelge 4) gövde/kök oranı, gürbüzlük ve Dikson kalite indeksleri, kök yüzdesi, yan 

kök ve yan dal sayısına ilişkin ortalamaların yanı sıra ana faktörlere göre Duncan çoklu 

karşılaştırmalar Çizelge 5’te verilmiş ve etkileşimlere ilişkin karşılaştırmalar ise ilgili 

grafiklerle gösterilmiştir.  

Kök kesimi ve tepe budaması etkileşimine ilişkin olarak, fidan katlılığı ve gürbüzlük 

indeksi açısından her üç kök kesiminde de budanmayan fidanların, budananlara göre daha 

yüksek değere sahip olmuştur. Ancak, kök kesimi uygulanmayan ve tek kök kesimi 

uygulamasında budanmayan fidanların, budananlara göre daha yüksek katlılığa sahip olmasına 

rağmen iki defa kök kesiminde budanmayan ve hafif budananlar arasındaki fark azalmıştır. 

Diğer taraftan, her iki fidan özelliğinde kök kesimi uygulanmayan fidanlarda tepe budaması 

seviyelerindeki önemsiz fark, kök kesimleri ile önemli hale gelmiştir (Çizelge 5 ve Şekil 10). 
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           Çizelge 5. Çıplak köklü fidanlarda kalite indeksleri, katlılık, kök oranı, yan dal ve yan kök sayısına  

                            ilişkin varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma sonuçları 

  T0 T1 T2 *Ortalama 
Varyasyon  

kaynağı 
Sig. 

GKA/

KKA 

K0 5,08 3,76 4,07 4,31c K P<.001 
K1 3,45 2,11 3,00 2,85b T P<.001 

K2 2,21 1,38 1,93 1,84a KxT P<.05 

 *Ortalam

a 

3,58c 2,42a 3,00b    
  T0 T1 T2   Sig. 

GI 
K0 6,41 4,45 4,83 5,23c K P<.001 
K1 4,73 3,18 4,21 4,04b T P<.001 

K2 3,78 2,10 2,97 2,95a KxT P=.001 
 Ortalama 4,97c 3,24a 4,00b    

  T0 T1 T2   Sig. 

DKGD 
K0 2,60 1,87 2,92 2,46b K P<.001 
K1 1,71 1,78 2,12 1,87a T P<.01 

K2 1,36 2,28 1,74 1,79a KxT P<.001 
 Ortalama 1,89a 

 

1,98a 

 

2,26b 

 

   

  T0 T1 T2   Sig. 

KY 

(%) 

K0 17,00 21,84 20,30 19,71a K P<.001 
K1 23,68 32,97 25,58 27,41b T P<.001 

K2 31,92 45,50 35,01 37,48c KxT P<.001 
 Ortalama 24,20a 33,44c 26,96b    

  T0 T1 T2   Sig. 

YDS 

(adet) 

K0 2,38 0,87 1,91 1,72c K P<.001 

K1 1,42 1,07 1,22 1,24b T P<.001 

K2 0,40 0,64 0,96 0,67a KxT P<.001 
 Ortalama 1,40b 0,86a 1,36b    

  T0 T1 T2   Sig. 

YKS 

(adet) 

K0 3,69 4,87 6,67 5,07a K P<.001 

K1 4,62 6,22 5,29 5,38a T P<.001 

K2 3,82 11,49 6,76 7,36b KxT P<.001 
 Ortalama 4,04a 7,53c 6,24b    

*Satır ve sütundaki aynı harflere sahip ortalamalar farklı değildirler 

       

   

 
Şekil 10. Çıplak köklü fidanlarda katlılık ve gürbüzlük indeksinin kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

Dickson kalite indeksi açısında kök kesimi yapılmayan fidanlarda budanmayanlardan 

önemli derecede farklılık göstermeyen ve daha yüksek değere sahip olan hafif budananlar, tek 

kök kesiminde de bu üstünlüğünü sürdürerek iki defa kök kesiminde şiddetli budananlardan 

sonra yer almıştır (Çizelge 5 ve Şekil 11). Yan dal sayısı bakımından, kök kesimi uygulanmayan 
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ve tek kök kesimi uygulanan fidanlarda budanmayan fidanlar, budananlara göre daha yüksek 

değere sahip olurken iki defa kök kesimi yapılan fidanlarda en yüksek değere sahip olan hafif 

budanan fidanlar, şiddetli budananlar ile birlikte ilk sıralarda yer aldığı görülmüştür (Çizelge 5 

ve Şekil 11). İşlemlere bakılmaksızın çıplak köklü fidanların %39’unda 2cm’den uzun yan dalın 

oluşmadığı ortaya konulmuştur. 

 

 
 Şekil 11. Çıplak köklü fidanlarda Dickson indeksi ve yan dal sayısının kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

Kök yüzdesi bakımından her üç kök kesiminde de ilk sırada olan şiddetli budanan 

fidanlar, hafif budananlarla birlikte budanmayanlara göre daha yüksek değerlere sahip olduğu 

ortaya konulmuştur (Çizelge 5 ve Şekil 12). Yan kök sayısı açısından her üç kök kesiminde de 

budanan fidanlar, budanmayanlara göre daha yüksek değerlere sahip olduğu ve kök kesimi 

yapılan fidanlarda şiddetli budananların ilk sırada yer aldığı ortaya konulmuştur (Çizelge 5 ve 

Şekil 12). İşlemlere bakılmaksızın, çıplak köklü fidanların  %2,5’inde 5 cm’den uzun yan 

köklerin oluşmadığı belirlenmiştir. 

 

 
          Şekil 12. Çıplak köklü fidanlarda kök yüzdesi ve yan kök sayısının kök kesimi ve budamaya göre değişimi 

 

4.2. Fidan dikimine ilişkin bulgular 

Fidan yaşama yüzdesi (P<0.001) ve fidan boyu (P<0.05) açısından işlemler arasında 

anlamlı bir fark teşkil ederken fidan çapı açısından işlemler arasında önemli bir fark teşkil 

etmemiştir (Çizelge 6 ve Ek Çizelge 5). 
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Çizelge 6. Fidan yaşamı ve gelişimine ilişkin varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma sonuçları 

 İŞLEM 

 K0T0 K0T1 K0T2 K1T0 K1T1 K1T2 K2T0 K2T1 K2T2 B0 B1 B2 

FYY 

(%) 

P<.001 

6,25 

ab 

8,34 

ab 

9,38 

ab 

2,09 

a 

12,50 

ab 

19,79 

b 

19,79 

b 

19,79 

b 

16,67 

b 

69,79 

c 

61,46 

c 

64,58 

c 

FB(cm) 
P<.05 

81,27 

ab 

78,25 

ab 

76,24 

a 

76,52 

ab 

83,50 

ab 

83,59 

ab 

77,28 

ab 

79,98 

ab 

75,66 

ab 

94,00 

ab 

93,97 

ab 

97,01 

b 

FÇ(mm)  
NS 

14,33 15,15 14,69 15,43 12,82 14,60 13,87 12,96 12,94 16,33 14,63 15,09 

FYY: Fidan yaşama oranı, FB: Fidan boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı; K0: Kök kesimi yok, K1:Tek kök kesimi, K2: İki kök 

kesimi; Çıplak ve tüplü fidanlarda sırasıyla T0 ve B0: Tepe budaması yok, T1 ve B1: Toprak seviyesinden ortalama boyun 

1/2’sinden tepeleri kesilmiş fidanlar (şiddetli budanmış), T2 ve B2: Toprak seviyesinden ortalama boyun 2/3’ünden tepeleri 

kesilmiş fidanlar (hafif budanmış) 

NS: Non-significant;  

Satırdaki aynı harflere sahip ortalamalar farklı değildirler 

 

4.2.1. Fidan yaşamı 

Arazide, üçüncü büyüme sezonu sonundaki değerlendirmelere göre tüplü fidanlar, 

çıplak köklü fidanlardan daha yüksek yaşama oranına sahip olup ilk grubu oluşturmuştur. 

Budanmamış tüplü fidanlar, en yüksek yaşama yüzdesine sahip olurken tek kök kesimine tabi 

tutulan ve budanmyan fidanlar ise en düşük yaşama yüzdesine sahip olmuştur (Çizelge 6 ve 

Şekil 13). Genel olarak hem tüplü hem de çıpklak köklü fidanlarda işlem seviyeleri arasında 

önemli bir fark çıkmamıştır. Buna rağmen, en yüksek değere sahip olan tüplü fidanları genel 

olarak sırasıyla iki defa kök kesiminin bütün fidanları, tek kök kesimi yapılan ve 

yapılmayanların ise budanan fidanları izlemiştir.  

 

 
                    Şekil 13. Çıplak köklü ve tüplü fidanların arazideki yaşama oranlarının değişimi 

 

4.2.2. Fidanların boy ve çap gelişimi 

Fidan boyu açısından çıplak köklü fidanlara göre tüplü fidanlar, daha yüksek değere 

sahip olup ilk sıralarda yer almıştır. Hafif budanan tüplü fidanlar, en yüksek değere sahip 

olurken kök kesimine tabi tutulmayan ve hafif budanan fidanlar ise en düşük değere sahip 

olmuştur (Çizelge 6 ve Şekil 14). Genel olarak hem tüplü hem de çıplak köklü fidanlarda, işlem 

seviyeleri arasında önemli bir fark çıkmamıştır. Buna rağmen, tüplü fidanları sırasıyla tek kök 

kesiminin budanan, kök kesimi yapılmayanın budanmayan ve iki defa kök kesiminin ise şiddetli 

budanan fidanları izlemiştir.  
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                          Şekil 14. Çıplak köklü ve tüplü fidanların arazideki boy ve çap gelişiminin değişimi 

 

Fidan çapı açısından istatistiksel olarak aralarında önemli bir fark çıkmayan işlemlerden 

çıplak köklü fidanlara göre tüplü fidanlar, daha yüksek değere sahip olup ilk sıralarda yer 

almıştır. Tüplü fidanlardan budanmayanlar, en yüksek değere sahip olurken tek kök kesimine 

tabi tutularak şiddetli budanan fidanlar ise en düşük değere sahip olmuştur (Çizelge 6 ve Şekil 

14). Aralarında önemli bir fark olmamasına rağmen çap bakımından en yüksek değere sahip 

olan budanmayan tüplü fidanları sırasıyla kök kesimi yapılmayanların budanan, tek kök kesimi 

ve iki defa kök kesimi yapılan fidanların ise budanmayan fidanları izlemiştir.  
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Tartışma ve Sonuç 

Fidanlıkta tüplü fidanlara uygulanan tepe budaması özellikle şiddetli budama ile genel 

olarak boy, gövde taze ve kuru ağırlığı, fidan taze ve kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlığı/kök kuru 

ağırlığı ve gürbüzlük indeksi azaltılmıştır. Diğer taraftan, tepe budaması ile kök boğazı çapı, 

kök taze ağırlığı ve kök yüzdesi ve şiddetli tepe budaması ile kök kuru ağırlığı, Dickson kalite 

indeksi, yan dal sayısı, yan kök sayısı, kök alanı, kök hacmi ve toplam kök uzunluğu artmıştır 

Konuya ilişkin olarak, Pinus palustris tüplü fidanlarında şiddetli ibre ve tepe 

budamasının fidan gelişimini yavaşlattığı (Barnett, 1984), Quercus douglasii’de fidanlıkta 

tüplü fidanlarda yapılan tepe budamasıyla başlangıç boy büyümesinin yavaşladığı görülmüştür 

(McCreary ve Tecklin, 1993). Liriodendron tulipifera’da yapılan tepe budamasının, kontrol 

fidanlarına göre yeni kök büyümesinin arttırdığı (Kelly ve Moser, 1983) ve Pinus taeda L.’da 

ise farklı fidanlıklarda uygulanan tepe budamasının gövde biyo kütlesini azalttığı ve bu 

durumun az da olsa kök-sürgün dengesini olumlu etkilediği görülmüştür (South ve Blake, 

1994). 

Katlılık ve gürbüzlük indeksi bakımından daha düşük değere sahip budanan özellikle 

şiddetli budanan fidanlar, daha yüksek Dickson indekisine sahip olmuştur. Görüldüğü gibi 

genel olarak fidan katlılığı, gürbüzlüğü ve Dickson kalite indeksi bakımından budanan fidanlar 

özellikle şiddetli budananlar olumlu bir katkı sağlamıştır. Kaliteli kaplı fidanlar için gövde/kök 

oranın 2:1 ve altında olması gerektiği (Haase, 2007) belirtilmiş; buna göre budama ile 

gövde/kök oranın (şiddetli budamada 0.71) önemli derecede düşürüldüğü ortaya konulmuştur. 

Diğer taraftan, rüzgarlı veya kurak alanlarda, fidanların daha yüksek bir yaşama şansına sahip 

olması için ideal gürbüzlük indeksinin 6 olması gerektiği (Jaenicke, 1999) belirtilmiş olmasına 

rağmen özellikle şiddetli budama ile gürbüzlük oranının (şiddetli budamada 2.36) bu oranın da 

altına düşürüldüğü görülmüştür. Dickson fidan kalite indeksi bakımından ise arzu edilen oranın 

1’e yakın ve daha yüksek olmalıdır (Aslan, 1986); bu bağlamda bütün işlemler, buna yakın bir 

oran sağlamasına rağmen budanan fidanlar özellikle şiddetli budananlar ile bu oranın daha da 

yükseltildiği ortaya konulmuştur.  

Öte yandan, daha fazla kök yüzdesi ve yan kök sayısına sahip olan şiddetli budanan 

fidanlar; kök hacmi, kök alanı, yan dal sayısı ve kök çaplarıyla ilişkili toplam kök uzunluğu 

bakımından genel olarak ilk sıralarda yer almıştır. Tüplü fidanlarda 2cm ve üzerindeki yan dal 

sayısı bakımından, işlemlere bakılmaksızın fidanların %92,6’sında yan dal oluşmazken oluşan 

dalların ise çoğunlukla şiddetli budanan fidanlarda yer aldığı görülmüştür. Tüplü fidan 

üretimine ilişkin olarak tepe budaması özellikle şiddetli budama ile fidan boy büyümesinin 

kontrol altına alınarak toprak üstü ve altı bakımından arzu edilen fidan üretiminin sağlanabildiği 

görülmüştür. Bulgular, konu ile ilgili çalışmalar tarafından genel olarak desteklenmektedir.  

Fidanlıkta çıplak köklü fidanlarda uygulanan alttan kök kesimi ve tepe budaması ile 

bunların etkileşimi fidan özellikleri üzerinde etkili çıkmıştır. Boy, gövde taze ve kuru ağırlığı, 

fidan taze ve kuru ağırlığı genel olarak hem kök kesimi hem de tepe budaması özellikle iki defa 

kök kesimi ve şiddetli budama ile azalmıştır. Kök kesimi özellikle iki defa kök kesimi ile azalan 

çap, kök taze ve kök kuru ağırlığı ise genel olarak hafif budama ile artmıştır. Bu bağlamda, kök 

kesimi ile azalan fidan çapı ve kök gelişiminin, şiddetli budamadan ziyade hafif bir tepe 

budaması ile arttırılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, buradan fidan çapı ile kök 

ağırlığı arasında bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. 

Gövde kuru ağırlığı/kök kuru ağırlığı ve gürbüzlük indeksi genel olarak hem kök kesimi 

hem de tepe budaması özellikle iki defa kök kesimi ve şiddetli tepe budaması ile azalırken kök 

yüzdesi ve yan kök sayısı artmıştır. Genel olarak kök kesimi ve tepe budaması ile azalan yan 

dal sayısı, iki defa kök kesimi ve budama ile az da olsa artmıştır. Dickson kalite indeksi ise, 

genel olarak kök kesimi ile azalmış ve budama ile artmıştır. Konuya ilişkin olarak, çıplak köklü 

fidanlar için gövde/kök oranın 3:1 ve altında olması (Haase, 2007; Genç ve Yahyaoğlu, 2007c) 



21 
 

ve ideal gürbüzlük indeksinin 6 olması gerektiği (Jaenicke, 1999) ifade edilmiş; buna göre kök 

kesimi ve budama ile gövde/kök oran ve gürbüzlük indeksi (iki defa kök kesimi ve şiddetli 

budama ile sırasıyla 1.38 ve 2.10) önemli derecede düşürüldüğü ortaya konulmuştur. Yan dal 

sayısı açısından ise genel olarak hem kök kesimi hem de tepe budaması sonucunda, yan dal 

sayısının azaldığı ve kontrol fidanların daha fazla yan dal sayıya sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. Diğer taraftan, her iki faktörün birlikte kök yüzdesi ve yan kök sayısını önemli 

derecede arttırdığı belirlenmiştir. Dickson fidan kalite indeksi bakımından ise arzu edilen oranın 

1’e yakın ve daha yüksek olması (Aslan, 1986) belirtilmiş; bu bağlamda kök kesimi ile genel 

olarak azalan Dickson indeksi, tepe budaması ile artmıştır. Kök kesimi uygulanmadan hafif 

tepe budaması ile en yüksek oran (2.92) sağlanmıştır. Buna rağmen, bütün işlemlerde bu oran 

1 ve üzerinde olmuştur.  

Konuya ilişkin bazı çalışmaların değerlendirilmesine göre, alttan ve eğik kök kesiminin; 

fidanların boyu, çapı, ağırlığı ve gövde/kök oranını düşürdüğünü, kök ağırlığı üzerinde etkili 

olmadığı, kök kılcal oluşumunu arttırabileceği; tepe budamasının ise genel olarak boy 

büyümesi, ağırlığı, gövde/kök oranını düşürdüğü, çapı ve kök ağırlığını etkilemeyebileceği 

ifade edilmiştir (Duryea, 1986). Pinus taeda’da fidanlıkta fidan boyu, hem alttan kök kesimi 

hem de tepe budamasından etkilenirken fidan çapı, sadece kök kesiminden etkilenmiştir 

(Dierauf ve Olinger, 1982). Aynı türde, fidanlıkta tepe budamasının çap üzerinde azaltıcı yönde 

etkili olduğu ve eğik kök kesiminin etkili olmadığı görülmüştür (Dierauf ve Garner, 1980). 

Yine aynı türde, eğik kök kesimine tabi tutulmuş fidanların; fidanlıkta daha az boy, çap ve 

toplam fidan ağırlığına sahip olduğu ve tepe budamasının ise istatistiksel olarak boy, çap ve 

boy/çap oranı üzerinde etkili olmadığı görülmüştür (Miller ve vd., 1985). P.taeda ve Pinus 

elliottii’de fidanlıkta alttan tek kök kesimi ile boy büyümesinin (Shoulders, 1963 ve 1965), 

P.taeda’da alttan kök kesiminden sonra uygulanan periyodik eğik kök kesimleri ile hem boy 

hem de çap büyümesinin yavaşladığı görülmüştür (Tanaka ve vd., 1976). Pinus radiata’da 

yerinde kök kesimi ile fidanların sürgün ve kök boğazı çapı gelişiminin yavaşladığı, kılcal kök 

yoğunluğu ve kök/gövde oranının arttığı belirtilmiştir (Dorsser, 1971). Larix kaempferi’de 

alttan kök kesimi ve eğik kök kesiminin; fidan gürbüzlüğünü iyileştirdiği, kök büyüme 

potansiyelini arttırdığı, sürgün ve kök kuru ağırlıkları üzerinde ise az bir etkiye sahip olduğu 

belirtilmiştir (Morrissey ve Reilly, 2002). Quercus petraea'da, fidanlıkta alttan kök kesme 

zamanın fidan morfolojik özelliklerini etkilediği, kök kesiminin hem geniş (>1 mm) hem de iyi 

yan kök (<1 mm ) sayısını arttırdığı (Tilki ve vd., 2009); Quercus rubra L. ve Juglans nigra 

L.’da alttan kök kesmenin, daha fazla sayıda birinci dereceden yan kök ve daha kısa boylu ile 

ince çaplı fidanlar ürettiği (Schultz ve Thompson, 1997) ifade edilmiştir. Bu iki türün yanı sıra 

Q.alba L’nın da yer aldığı bir çalışmada ise kök kesiminin, boy ve çap gelişimini 

yavaşlatmasının yanı sıra yan kök sayısını arttırdığı; alttan kök kesimi sayısı ve zamanın da 

fidan morfolojik özellikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Schultz ve Thompson, 1990). 

Çıplak köklü fidan üretimi konusunda, fidanlıkta kök kesimi ve tepe budamasının birlikte 

uygulanmasıyla fidan boy büyümesinin kontrol altına alındığı, özellikle fidan katlılığının yanı 

sıra kalite indekslerinin iyileştirdiği ve kök gelişiminin olumlu etkilediği görülmüştür. Elde 

edilen bulgular, çoğunlukla ilgili birçok çalışmanın sonuçları ile paralellik teşkil etmesine 

rağmen bazı çalışmalar ile farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılığın; daha çok tür, işlemlerin 

sıklığı ve deneme alanlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Dikim sonrası arazide, hem tüplü hem de çıplak köklü fidanlarının birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda, istatistiksel olarak fidan yaşama yüzdesi ve fidan boyu açısından 

işlemler arasında anlamlı bir fark oluşurken fidan çapı açısından işlemler arasında önemli bir 

fark oluşmamıştır. İşlemlere bakılmaksızın genel olarak düşük olan yaşama oranı üzerinde 

özellikle dikim yılında vejetesyon dönemindeki aşırı kuraklığın da önemli bir etkisi olduğu 

düşünülmektedir. 1+0 çıplak köklü ve tüplü fidanların üçüncü büyüme sezonun sonundaki 

değerlendirmelere göre tüplü fidanlar, önemli bir fark ile çıplak köklü fidanlardan daha fazla 
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yaşama oranına sahip olmuştur. Budanmamış tüplü fidanlar, en yüksek yaşama yüzdesine 

(%69.79) sahip olurken tek kök kesimine tabi tutulan ve budanmayan fidanlar ise en düşük 

yaşama yüzdesine (%2.09) sahip olmuştur. Genel olarak hem tüplü hem de çıplak köklü 

fidanlarda, işlem seviyeleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark çıkmamıştır. Fidan 

yaşama oranında kök kesiminin daha fazla rol aldığı düşünülmektedir.  

Arazide, tüplü fidanlar, çıplak köklü fidanlara göre daha fazla boy ve çap gelişimine 

sahip olmuştur. Hafif budanan tüplü fidanlar en yüksek boya (97.01cm), kök kesimine tabi 

tutulmayan ve hafif budanan fidanlar ise en düşük boya (76.24cm) sahip olmuştur. Genel olarak 

hem tüplü hem de çıplak köklü fidanlarda, boy ve çap gelişimi açısından işlem seviyeleri 

arasındaki önemli bir fark oluşmamıştır. Buna rağmen, çıplak köklü fidanlarda hem kök kesimi 

hem de tepe budaması ve tüplü fidanlarda ise tepe budamasıyla boy gelişiminin arttığı 

görülürken her iki fidan tipinde de çap gelişiminin işlemler ile düştüğü görülmüştür. Diğer 

taraftan, kök kesimi yapılmayan çıplak köklü fidanlarda, tepe budamasıyla boy gelişimi azalmış 

ve çap gelişimi ise artmıştır. 

Kaplı fidanlarda tepe budanmasına ilişkin olarak fidanlıkta şiddetli ibre ve tepe 

budamasının uygulandığı Pinus palustris tüplü fidanlarının arazideki fidan gelişiminin 

yavaşladığı; buna rağmen dikimden üç hafta önce uygulanacak hafif bir tepe budaması ile 

kuraklık koşullarına karşı fidan yaşama oranının arttırılabildiği belirtilmiştir (Barnett, 1984). 

Quercus douglasii’de, fidanlıkta budanan fidanların, dikimi izleyen iki büyüme sezonu 

boyunca daha iyi boy gelişimi gösterdiği tespit edilmiştir. Fidan yaşama oranı bakımından ise 

budama işlemi arasında önemli bir fark görülmüştür (McCreary ve Tecklin, 1993). Yaşama 

yüzdesi bakımından Ceratonia siliqua'da yetiştirilen kaplı fidanlarda, tepeleri kesilerek dikime 

kadar fidanlıkta bekletilen fidanlar ile tepeleri kesilerek bekletilmeden transfer edilen fidanları 

arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür (Saleh ve vd., 2013). Quercus rubra L.’da, farklı 

kaplı fidan tipinde tepeleri budanmamış fidanların; daha fazla sürgün büyümesi, yaprak alanına 

ve kök uzamasına sahip olduğu ve birçok avantajı nedeniyle tüplü fidan kullanılmasının önemli 

olduğu vurgulanmıştır (Johnson ve vd., 1984). 

Pinus taeda’da fidanlıkta uygulanan kök kesimi ve tepe budamasının, arazide fidan 

yaşama oranı üzerinde etkili olmamasına rağmen alttan kök kesiminin fidan gelişimi kısmen 

iyileştirdiği ortaya konulmuştur (Dierauf ve Olinger, 1982). P.taeda ve Pinus elliottii’de 

fidanlıkta alttan tek kök kesiminin, arazide yaşama yüzdesini değiştirmediği (Shoulders, 1963 

ve 1965), P. taeda için yapılan başka bir çalışmada ise alttan kök kesiminden sonra uygulanan 

periyodik eğik kök kesimlerinin sonucunda, arazide yaşama yüzdesinin artırıldığı görülmüştür 

(Tanaka ve vd., 1976). Pinus radiata’da yerinde kök kesimi ile arazideki yaşama yüzdesinin 

arttığı tespit edilmiştir (Dorsser, 1971). Quercus rubra’da dikimi izleyen altıncı yılın sonunda, 

2+0 yaşındaki tüplü fidanların, en yüksek boya ve yaşama yüzdesine sahip olduğu; özellikle 

2+0 çıplak köklü fidanlarda alttan kök kesimi ve dikim öncesi tepe budamasının, en iyi boy 

büyümesi ve yaşama yüzdesini sağladığı görülmüştür (Zaczek ve vd., 1993 ve 1997). Quercus 

nigra L., Quercus phellos L., ve Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch.’te fidanlıkta eğik kök 

kesimi ve arazide tepe budamasının, en iyi boy büyümesini sağlarken, yaşama yüzdesi 

bakımından türler arasında farklılığa neden olmuştur. Fidanlıkta tepe budaması arazide etkili 

görülmemiştir  (Tolliver ve vd., 1980). Carya illinoensis Wangenh. (Koch)’ta fidanlıkta 

budamanın, yaşama oranını %25 arttırdığı; ayrıca ikinci yılın sonunda budanan fidanların daha 

fazla toplam sürgün büyümesine sahip olduğu belirtilmiştir (Smith ve Johnson, 1981). Aynı 

türde dikim esnasında uygulanan budama şiddetinin gövde çapı üzerinde çok az etkisi olduğu 

ve toplam sürgün uzunluğu bakımından işlemler arasında önemli bir fark çıkmadığı 

görülmüştür (Ouedraogo ve vd., 2020). Quercus rubra L’da fidanlıkta tepesi budanan 

fidanların, arazide daha fazla boya sahip olduğu görülmüştür (Steiner ve vd., 1990). P.taeda 

L.’da fidanlıkta tepesi budanan fidanların, arazide %12-24 oranında daha fazla fidan yaşama 

oranına sahip olduğu ortaya konulmuştur (South ve Blake, 1994).  
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Çok boylu çıplak köklü fidanların, dikim sonrası özellikle rüzgardan çok etkilendiği 

görülmüş ve geriye doğru tepe kurumasının (dieback) meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 

durumun, başlangıç boylarının yüksek olmasına bağlı olarak dikim şokunun artması ve yaz 

kuraklığının etkisiyle oluştuğu düşünülmektedir. Belli koşullar altında, çıplak köklü yapraklı 

tür fidanlarında dikimden sonraki ilk yıl boyunca geriye doğru tepe kuruması görülür. Quercus 

rubra L fidanlarının, dikimden sonra 2 yıl boyunca 3 farklı alanda geriye doğru tepe kuruması 

sergilediği görülmüştür. Özellikle boylu fidanlarda tepe budaması ile geriye doğru tepe 

kuruması sorunu giderilebilir (South,1996). Kök boğazı çapı ve yan kök sayısının geriye doğru 

tepe kuruması ile önemli derecede ilişikli olduğu, kalın çaplı ve yan kök sayısı fazla olan 

fidanların daha az geriye doğru tepe kuruması ve daha fazla yaşama oranına sahip olduğu ifade 

edilmiştir. Boylu fidanların, daha fazla geriye doğru tepe kuruması oluşturma eğiliminde ve 

geriye doğru tepe kuruması aslında doğal bir tepe budaması yöntemidir (Kormanik, 1986 ve 

South, 1996). Fidan tipine ilişkin olarak, Q.rubra L. daha iyi bir kök sistemine sahip kaplı 

fidanların, daha fazla yaşama ve gelişime gösterdiği; çıplak köklü fidanların ise belirgin bir 

geriye doğru tepe kuruması gösterdiği görülmüştür (Wilson ve vd., 2007). Quercus bicolor 

Willd.'da kaplı fidanların, daha yüksek toprak üstü taze biyo kütle değerlerine sahip olduğu 

görülmüştür (Sambeek ve vd.,2016). Diğer taraftan, Antalya yöresinde, 2.yılın sonunda fidan 

yaşama ve gelişimi bakımından yaşama ve büyüme performans bakımında tüplü fidanlar 

üstünlük sağlamıştır. (Şahin ve vd., 2004). Dikilen fidanlarda, dipten budananlar hariç, tepe 

budaması veya biyotik ve abiyotik herhangi bir faktörden kaynaklı çatallanma ve yeni sürgün 

oluşumuna rastlanmamıştır. Ancak, işleme bakılmaksızın ikici yıldan başlamak üzere tüm 

fidanlarda toprak seviyesinden 2-3cm derinlikte uyuyan gözlerden yeni sürgünlerin oluştuğu ve 

bu durumun derin kök gelişimlerinin yanı sıra iyi beslenmeden kaynakladığı düşünülmektedir. 

Fidanlıkta hem tüplü hem de çıplak köklü fidanlarda işlemlere göre oluşan boy ve çap 

farkının, arazide genel olarak ortadan kalktığı görülmüştür. Ayrıca, tüplü fidanlara göre 

ortalama boy ve çap bakımından daha yüksek başlangıç değerlere sahip olan çıplak köklü 

fidanların, arazide bu üstünlüğünü kaybederek tüplü fidanların gerisinde kaldığı görülmüştür. 

Bazı araştırmalara göre, fidanlıkta yapraklı türlerde yapılacak tepe budamasının fidan yaşama 

oranını arttıracağı; fakat arazide 3.yıldan sonra boy büyümesinde ise bir farklılık olmayacağı 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda ise budanan fidanların boy büyümesinin, 

budanmayanlarınkini aştığı; bu durumun, budanmayanların dikim şokuna girmesine bağlı 

olarak tepe kurumalarından kaynaklanabileceği ifade edilmiştir (South,1996). Konuya ilişkin 

olarak tepeleri şiddetli budanarak dikilen 1+0 çıplak köklü J. nigra L. fidanlarında, fidan 

yaşama oranı üzerinde etkili olmayan tepe budamasının, 3.yıla kadar kontrol fidanlarından daha 

fazla boy büyümesine sahip olduğu ve sonraki yıllarda ise bu farkın ortadan kaybolduğu 

görülmüştür (Russell, 1979). Fidanlıkta zamanında yapılan tepe budamalarının, arazide en az 

budanmamış olanlar kadar bir boy büyümesi sağladıkları ve 1-3 yıl arasında onlarla eşit bir 

boya ulaştıkları görülmüştür (Briscoe, 1969). 

Diğer taraftan, çalışmada yer almamasına rağmen deneme alanında dört yinelemeli 

olarak dikilen tüplü fidanlarda dikim anında, bir iki  yaprak kalacak şekilde yapılan çok şiddetli 

budama sonucunda, ortalama fidan yaşama oranı, boyu ve çapı sırasıyla %50, 66.90cm ve 

11.45mm olarak belirlenmiştir. Hem yaşama yüzdesi hem de fidan gelişimi bakımından, 

arazide dikim esnasında budanan fidanlar, fidanlıkta budanan fidanlara göre daha düşük olmuş; 

bu durumun, yaprak yüzey alanın şiddetli azaltılması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Robinia pseudoacacia L.'da, ilkbaharda dikimde budanan ile budanmayan fidanlar arasında bir 

fark olmayıp en yüksek yaşama oranına ve kök boğazı çapına kadar budanan fidanlar ise en 

düşük yaşama oranına sahip olduğu görülmüştür (South,1996). 

İlgili literatüre göre keçiboynuzunun, genel olarak kuraklığa dayanıklı olduğunun 

belirtilmesine rağmen toprak analiz sonuçlarına göre kum oranının yüksek,  organik maddenin 

oldukça düşük olduğu ve ayrıca dikim yılında özellikle vejetasyon döneminde düşen yağışın 
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yetersiz olmasına bağlı olarak meydana gelen su açığı sonucu Tarsus-Karadirlik deneme 

sahasında fidan yaşama oranı oldukça düşük olmuştur. Su açığının şiddetlenmesi ile çıplak 

köklü fidanların çoğunun temmuz-ağustos aylarında kuruduğu ve tüplü fidanların ise ancak 

eylül ayının sonuna kadar yaşayabildiği görülmüştür. Yaz aylarında yapılan toprak 

incelemesinde fidanların kök bölgesinde hemen hemen hiç nem olmadığı görülmüştür. Öte 

yandan,  özellikle tekstür ve organik madde açısından nispeten daha elverişli toprak koşullarına 

sahip olan Sumbas-Akdam deneme sahasında ise fidan tutma başarısının daha iyi olduğu ortaya 

konulmuştur. Yapılan toprak incelemesinde tekstür ve organik madde içeriğine bağlı olarak 

fidanların kök bölgesinde yeterli nem sayesinde yaşamaya devam ettiği düşünülmüştür.  

 

5.2. Öneriler 

Arazideki bulguların değerlendirilmesine göre, fidan tipinin dışında genel olarak kök 

kesimi ve tepe budamasının birlikte uygulanmasının fidan yaşamı ve gelişimi üzerinde etkisi 

düşük olmuştur. Bu bağlamda, keçiboynuzu ile yapılacak ağaçlandırmalarda, arazideki yaşama 

ve gelişim bakımından daha iyi bir performansa sahip 1+0 tüplü fidanlar kullanılmalıdır. 

Özellikle diri örtü yoğunluğunun fazla olduğu bu tür sahalar için fidanlıkta tepe budaması 

uygulanmayan veya çok hafif budanan (yaklaşık olarak ortalama boyun üst 1/3’nün budanmış) 

tüplü fidanlar önerilir. Performans olarak tüplü fidanların gerisinde yer almasına rağmen yine 

de çıplak köklü fidan üretiminin kullanılması düşünüldüğünde kök kesimi başta olmak üzere 

tepe budamasının yanı sıra diğer bazı yetiştirme tekniklerinin kombineli araştırılmasında yarar 

olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, bu çalışma ile fidanların tutma başarısı ve gelişimi üzerinde sahanın 

toprak özellikleri ve iklim verilerinin de önemli derece etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, 

keçiboynuzu her ne kadar kuraklığa dayanıklı olduğunun bilinmesine rağmen başarılı bir 

ağaçlandırmanın, özellikle dikim yılında vejetasyon döneminde su açığının olmadığı ve su 

tutma kapasitesinin iyi olduğu topraklara sahip alanlarda gerçekleştirlebileceği önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla, ağaçlandırma çalışmalarında fidan materyalinin yanında arazi 

koşullarının da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. 
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ÖZET 

Türkiye’de geniş bir yayılış alanına sahip olan keçiboynuzu, ekonomik olarak oldukça 

geniş bir kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra erozyon ve yangın önleme gibi diğer önemli 

birçok hizmetler sunmaktadır. Bu tür ile yapılacak başarılı ağaçlandırmalar için uygun fidan 

tipinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmada, fidanlık koşullarında çıplak köklü 

fidanlarda hem alttan kök kesimi hem de tepe budamasının ve tüplü fidanlarda ise sadece tepe 

budamasının, 1+0 fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile arazideki yaşamı ve gelişimi 

üzerine etkisi ortaya konulmuştur.  

Fidanlıkta yetiştirilen çıplak köklü fidanlarda tek kök kesimi (temmuz sonu) ve iki defa 

kök kesimi (temmuz sonu- eylülün 2.haftası) uygulanmıştır. Ayrıca, hem çıplak hem de tüplü 

fidanlarda kasım ayının ortasında, toprak seviyesinden itibaren ortalama fidan boyunun 

yaklaşık 1/2 ve 2/3’lük tepe kısımları budanmıştır. Fidanlıkta, rastlantı parsellerinde tüplü 

fidanlar ve rastlantı bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde ise çıplak köklü fidanlar 

yetiştirilerek 3 yinelemeli olarak şubat ayının sonunda araziye 4 yinelemeli olarak 2x2m 

aralıklarla dikilmiştir. Hem çıplak köklü hem de tüplü fidanlarda uygulanan işlemler, fidan 

morfolojik özellikleri üzerinde istatistiksel olarak etkili çıkmıştır.  

Fidanlıkta tüplü fidanlara uygulanan tepe budaması, genel olarak bütün fidan özellikleri 

üzerinde istatistiksel olarak etkili çıkmıştır. Tepe budaması özellikle şiddetli budama ile fidan 

boyunun azaldığı ve çapının arttığı görülmüştür. Özellikle şiddetli budama ile fidan ağırlığı ve 

toprak üstü kısımlarının genel olarak düştüğü, toprak altı kök gelişimi ve sisteminin ise olumlu 

yönde arttığı belirlenmiştir. Öte yandan, genel olarak fidan katlılığı, gürbüzlüğü ve Dickson 

kalite indeksi bakımından budanan fidanlar özellikle şiddetli budananlar olumlu bir katkı 

sağlamıştır.  

Fidanlıkta çıplak köklü fidanlarda uygulanan alttan kök kesimi, tepe budaması ve 

bunların etkileşimi fidan özellikleri üzerinde etkili çıkmıştır. Kök kesimi ve tepe budamasının 

birlikte uygulanması sonucunda; fidan boyu, ağırlığının (kuru ve taze) yanı sıra toprak üstü 

gelişiminin azaldığı özellikle iki defa kök kesimi ve şiddetli tepe budaması ile en düşük 

değerlere ulaşıldığı görülmüştür. Diğer taraftan, fidan çapının yanı sıra toprak altı gelişiminin 

özellikle iki defa kök kesiminin uygulandığı; ancak tepe budamasına tabi tutulmayan fidanlarda 

en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, kök kesimi ile azalan fidan çapı ve 

kök gelişiminin, tepe budaması ile arttırılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, her 

ikisinin de birlikte arzu edilen fidan katlılığı, gürbüzlük indeksi ve yana dal sayısını düşürdüğü; 

kök sistemini ise (kök yüzdesi ve yan kök sayısı) iyileştirdiği belirlenmiştir. Kök kesimi ile 

azalan Dickson indeksinin ise tepe budaması özellikle hafif budama ile iyileşmiş olup bütün 

işlemlerde 1 ve üzerinde olmuştur.  

Arazide dikimi izleyen 3.büyüme sezonun sonunda, fidan yaşama ve gelişimi üzerinde 

fidan tipi hariç diğer işlemlerin etkisi düşük olmuştur. Tüplü fidanlar, genel olarak çıplak köklü 

fidanlara göre daha fazla fidan yaşamı ve gelişimine sahip olmuştur. Genel olarak hem tüplü 

hem de çıplak köklü fidanlarda, işlem seviyeleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

çıkmamıştır. Buna rağmen, tüplü fidanlarda tepe budaması ile yaşama oranının düşürülebildiği, 

çıplak köklü fidanlarda ise kök kesimi ve tepe budaması ile fidan yaşama oranının 

arttırılabildiği görülmüştür. Ayrıca, fidan yaşama oranında kök kesiminin daha fazla rol aldığı 

düşünülmektedir. Seviyeler arasında önemli bir fark olmamasına rağmen çıplak köklü 

fidanlarda hem kök kesimi hem de tepe budaması ve tüplü fidanlarda ise tepe budamasıyla 

genel olarak boy gelişiminin arttığı ve çap gelişiminin ise az da olsa düştüğü görülmüştür.  
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SUMMARY 
Carob, which has a wide distribution area in Turkey, provides many other important 

services as erosion and wildfire prevention as well as economically having a wide field of use. 

In this study, which was carried out to determine the fit planting stock for successful 

afforestation with carob, the effects of both undercutting and top pruning in bare-rooted 

seedlings, and only top pruning in containerized seedlings on some morphological 

characteristics in the nursery and survival and growth in the field of 1+0 seedlings were 

revealed. Single undercutting (late July) and two undercuttings (late July-the second week of 

September) were applied to bare-rooted seedlings grown in the nursery. In addition, in the 

middle of November in both bare-rooted and containerized seedlings, the tops of seedlings were 

pruned at about 1/2 (severe) and 2/3 (mild) of the average height from the soil level. Completely 

randomized design (RCD) for containerized seedlings and split-plot design in randomized 

complete block design (RCBD) for bare-rooted seedlings in the nursery were used as 3 

repetitions. The seedlings produced in the nursery were planted in the field in late February 

within 4 replications at spacing of 2x2m.  

In general, the top pruning applied to containerized seedlings in the nursery was found 

to be statistically effective on all the morphological characteristics of seedlings. In general, top 

pruning modified stocks in the nursery. Especially, severe pruning decreased the height of 

seedlings and increased their root collar diameter. It was determined that especially, with severe 

pruning; the total and above-ground weight of seedlings decreased, while under-ground root 

growth increased and root system improved positively. In addition; the seedlings pruned, 

especially severe pruned, provided a positive contribution in terms of oven dry weight of 

shoot/root, sturdiness and Dickson quality index. 

In the nursery, undercutting, top pruning and their interaction affected the 

morphological characteristics of bare rooted seedlings. As a result of the application of 

undercutting and top pruning together; it was revealed that the above-ground growth as well as 

the seedling height and weight decreased, especially with twice undercutting and severe top 

pruning, the lowest values were reached. In the terms of the diameter and underground growth, 

the seedlings especially subjected to two times undercutting but not to top pruning. had the 

lowest value. In this context, it is concluded that the diameter and root growth, which decreases 

with undercutting, can be increased by top pruning. On the other hand, it was determined that 

both of them together reduced the desired shoot/root, sturdiness index and the number of lateral 

branches, and improved the root system (root percentage and number of the first lateral roots). 

The Dickson index which decreased with undercutting was improved by top pruning, especially 

mild pruning, and was 1 and above in all the treatments. 

At the end of the 3rd growing season following planting in the field, the effect of other 

treatments on the survival and growth of seedlings was low, except for the planting stock type. 

Containerized seedlings generally had more survival and growth than bare-rooted seedlings. In 

general, there was no statistically significant difference between the treatment levels for both 

containerized and bare rooted seedlings. Nevertheless, it was observed that the survival rate 

could be reduced by top pruning in containerized seedlings, while the survival rate could be 

increased by undercutting and top pruning in bare rooted seedlings. 
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EKLER 

Ek Çizelge 1. Deneme alanlarının iklim özellikleri 

SUMBAS-AKDAM Ölçüm Periyodu (1997-2018) 
              

AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YILLIK 

Ortalama Sıcaklık (°C) 10,19 11,45 14,44 18,12 22,27 26,24 29,10 29,34 26,57 22,69 16,91 11,99 19,97 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) 19,83 22,76 27,04 32,45 36,15 39,26 40,25 40,03 37,96 35,11 28,72 22,55 31,88 

Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) 1,45 1,17 4,42 7,49 12,09 16,19 19,94 19,97 16,42 12,44 7,66 3,00 10,21 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 23,10 28,80 32,20 37,50 39,20 45,60 45,40 45,60 41,30 38,20 32,40 29,20 34,10 

En Düşük Sıcaklık (°C) 2004 yılanda  -1,20 -2,30 -0,80 2,00 9,70 14,60 18,50 9,60 12,80 3,60 1,90 -2,20 8,94 

Aylık Toplam Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm) 1997-2012 ve 

2009-2018 

102,93 86,70 87,88 76,22 89,71 49,89 23,43 29,58 35,37 43,26 61,14 105,39 731,09 

Ortalama Nispi Nem Oranı (%) 56,44 56,78 58,29 62,23 63,13 62,15 63,61 64,27 58,69 50,65 49,95 55,30 58,47 

YIL Ortalama Sıcaklık 

(°C) 

En Düşük 

Sıcaklık (°C)  

Toplam Yağış Miktarı 

(mm)  

      

2016 20,43 
 

 Eksi 2,20 

(Aralık) 

685,40 
        

2017 20,32 
 

 Eksi 0,20 

(Şubat) 

686,00 
        

2018 21,94 
 

2,50 (Ocak) 694,40 
        

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Ek Çizelge 1’in devamı 

KARADİRLIK  Ölçüm Periyodu (2009-2018) 
              

AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YILLIK 

Ortalama Sıcaklık (°C) 9,39 11,28 14,21 17,61 21,09 24,60 27,47 28,26 25,53 21,22 15,65 10,99 18,99 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) 19,48 23,41 27,76 32,77 33,97 35,56 35,80 37,80 36,65 34,21 28,20 22,47 30,74 

Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) -1,93 -0,64 2,61 6,60 11,48 15,96 18,99 19,69 15,63 9,34 3,88 0,56 8,54 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 22,00 27,50 30,30 35,10 36,40 38,50 40,70 43,00 40,00 37,30 31,60 29,60 32,15 

En Düşük Sıcaklık (°C) 2017 -4,40 -5,20 -1,60 3,90 9,70 14,90 15,00 17,20 11,20 6,70 -0,40 -4,40 7,67 

Aylık Toplam Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm)  

138,22 70,47 58,73 42,42 34,47 15,27 3,60 1,29 14,28 21,16 48,04 101,69 503,02 

Ortalama Nispi Nem Oranı (%) 68,91 66,14 64,64 65,32 70,79 73,32 73,90 71,12 65,94 58,21 57,81 65,60 66,64 
              

YIL Ortalama Sıcaklık 

(°C) 

En Düşük Sıcaklık 

(°C)  

Toplam Yağış Miktarı 

(mm)  

      

2016 18,97 
 

 Eksi 4,40 (Ocak ve 

Aralık) 

598,00 
        

2017 18,84 
 

 Eksi 5,20 (Şubat) 496,20 
        

2018 20,51 
 

1,20 (Ocak) 596,00 
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Ek Çizelge 2. Deneme alanlarının toprak özellikleri 

Profil No Derinlik 

 (cm) 

Kum 

 (%) 

Kil  

(%) 

Toz 

(%) 

Toprak Türü 

Bouyoucos, G.J.,1962 

pH 

ISO-10390 

ECx10-3 

(mmhos/cm) 

Hoffmann, G., 1991 

CaCo3 

(%) 

ISO-10693 

Organik 

 Madde (%) 

Walkley Black 

Tarsus-Karadirlik Deneme Sahası 

1 0-30 72,83 12,10 15,06 Kumlu balçık 8,63 0,120 2,47 0,788 

 30-60 71,79 11,10 17,11 Kumlu balçık 8,68 0,149 2,50 0,615 

 60-90 77,30 10,12 12,58 Kumlu balçık 8,82 0,103 4,08 0,294 

 90-120 82,53 1,45 16,01 Balçıklı kum 8,93 0,085 9,79 0,104 

2 0-30 89,53 1,46 9,0 Balçıklı kum 8,73 0,102 5,37 0,388 

 30-60 89,61 1,45 8,94 Balçıklı kum 8,70 0,073 3,73 0,215 

 60-90 94,63 1,46 3,91 Kumlu 8,93 0,047 3,14 0,187 

 90-120 95,16 1,45 3,39 Kumlu 8,90 0,053 2,01 0,026 

3 0-30 69,09 15,24 15,67 Kumlu balçık 8,62 0,133 2,94 1,434 

 30-60 68,01 16,55 15,43 Kumlu balçık 8,69 0,113 4,13 1,459 

 60-90 63,35 22,46 14,19 Kumlu killi balçık 8,82 0,69 4,56 0,891 

 90-120 56,29 29,22 14,49 Kumlu killi balçık 8,92 0,272 20,45 0,451 

4 0-30 56,66 26,58 16,76 Kumlu killi balçık 8,88 0,167 11,32 0,645 

 30-60 52,31 26,20 21,49 Kumlu killi balçık 8,69 0,139 11,50 0,670 

 60-90 42,94 36,05 21,01 Killi balçık 8,65 0,192 13,70 0,642 

SumbaAkdam Deneme Sahası 

1 0-30 57,05 14,84 28,11 Kumlu balçık 8,41 0,174 47,52 3,522 

 30-60 40,33 22,06 37,41 Balçık 8,47 0,172 47,67 2,511 

 60-90 31,54 29,47 38,99 Killi balçık 8,63 0,195 50,22 1,113 

 90-120 28,63 31,16 40,21 Killi balçık 8,52 0,249 46,92 0,796 

2 0-30 51,08 16,63 32,29 Balçık 8,19 0,224 47,32 4,372 

 30-60 44,38 19,72 35,90 Balçık 8,47 0,180 49,01 3,501 

 60-90 47,81 20,09 32,10 Balçık 8,59 0,127 51,84 2,211 

 90-120 42,20 21,11 36,68 Balçık 8,71 0,136 54,83 0,952 

3 0-30 40,97 17,61 41,42 Balçık 8,50 0,136 45,53 2,205 

 30-60 37,30 17,64 45,07 Balçık 8,69 0,94 45,60 0,946 

 60-90 29,55 22,78 47,67 Balçık 8,74 0,139 45,14 0,546 

 90-120 29,27 22,87 47,86 Balçık 8,78 0,197 45,07 0,743 
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Ek Çizelge 3. Tüplü fidanların morfolojik özelliklerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 Varyasyon 

 kaynağı 

Type III  

Sum of Squares 

df Mean Square F Sig. 

FB(cm) B ,754 2 ,377 65,484 ,000 

Hata ,760 132 ,006   

KBÇ(mm) B ,067 2 ,034 11,885 ,000 

Hata ,374 132 ,003   

GTA(gr) B 1,600 2 ,800 55,132 ,000 

Hata 1,916 132 ,015   

KTA(gr) B ,099 2 ,050 3,455 ,034 

Hata 1,893 132 ,014   

GKA(gr) B 1,460 2 ,730 51,568 ,000 
Hata 1,869 132 ,014   

KKA(gr) B ,064 2 ,032 2,363 ,098 
Hata 1,789 132 ,014   

FTA(gr) B ,206 2 ,103 11,925 ,000 

Hata 1,141 132 ,009   

FKA(gr) B ,249 2 ,125 12,865 ,000 

Hata 1,278 132 ,010   

GKA(gr)/ 

KKA(gr) 

B 2,221 2 1,111 56,510 ,000 

Hata 2,594 132 ,020   

GI(cm/mm) B 4,904 2 2,452 84,968 ,000 
Hata 3,809 132 ,029   

DKGD B ,606 2 ,303 18,029 ,000 
Hata 2,218 132 ,017   

KY(%) B 2004,906 2 1002,453 56,835 ,000 
Hata 2328,225 132 17,638   

YDS(adet) T ,326 2 ,163 6,061 ,003 

Hata 3,552 132 ,027   

YKS(adet) B 9,767 2 4,884 14,931 ,000 

Hata 43,174 132 ,327   

KÖK 

ALANI(cm2) 

B ,096 2 ,048 4,125 ,019 

Hata 1,015 87 ,012   

KÖK 

HACMİ(cm3) 

B 4,086 2 2,043 57,380 ,000 
Hata 3,098 87 ,036   

0<L≤1(cm) 
B ,040 2 ,020 ,943 ,393 
Hata 1,824 87 ,021   

1<L≤2(cm) 
B ,818 2 ,409 4,735 ,011 
Hata 7,516 87 ,086   

2<L≤3(cm) 
B 3,151 2 1,575 4,635 ,012 

Hata 29,569 87 ,340   

L>3(cm) 
B ,205 2 ,102 10,799 ,000 

Hata ,825 87 ,009   

B:Tepe budaması; FB: Fidan boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı, GTA: Gövde taze ağırlığı, KTA: Kök taze ağırlığı, 

GKA: Gövde kuru ağırlığı, KKA: Kök kuru ağırlığı, FTA: Fidan taze ağırlığı, FKA: Fidan kuru ağırlığı, 

GKA/KKA: Gövde/Kök oranı, GI: Gürbüzlük indeksi, DKGD: Dickson kalite indeksi, KY: Kuru kök yüzdesi, 

YDS: Yan dal sayısı ve YKS: Yan kök sayısı; 0<L≤1: Çapı 0-1mm, 1<L≤2: Çapı 1-2mm, 2<L≤3: Çapı 2-3mm, 
3<L: Çapı 3mm’den büyük köklerin toplam uzunluğu 
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Ek Çizelge 4. Çıplak köklü fidanların morfolojik özelliklerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 Varyasyon 

 kaynağı 

Type III  

Sum of Squares 

df Mean Square F Sig. 

FB(cm) K 13,430 2 6,715 905,504 ,000 

Hata1 ,087 4 ,022   

T 3,696 2 1,848 249,171 ,000 

KxT 

Hata2 

,281 4 ,070 9,467 ,000 

Hata2 ,334 12 ,028   

KBÇ(mm) K 2,441 2 1,221 166,541 ,000 

Hata1 ,018 4 ,004   

T ,190 2 ,095 12,957 ,000 

KxT ,331 4 ,083 11,306 ,000 

Hata2 ,155 12 ,013   

GTA(gr) K 24,692 2 12,346 506,361 ,000 

Hata1 ,319 4 ,080 3,271 ,012 

T 4,761 2 2,381 97,639 ,000 

KxT ,338 4 ,084 3,465 ,009 

Hata2 ,532 12 ,044   

KTA(gr) K 3,228 2 1,614 51,541 ,000 

Hata1 ,286 4 ,071   

T ,367 2 ,184 5,868 ,003 

KxT ,865 4 ,216 6,904 ,000 

Hata2 ,808 12 ,067   

GKA(gr) K 22,137 2 11,069 424,520 ,000 

Hata1 ,250 4 ,062   

T 5,000 2 2,500 95,880 ,000 

KxT ,344 4 ,086 3,296 ,011 

Hata2 ,579 12 ,048   

KKA(gr) K 2,274 2 1,137 35,242 ,000 

Hata1 ,239 4 ,060   

T ,580 2 ,290 8,995 ,000 

KxT ,837 4 ,209 6,486 ,000 

Hata2 ,870 12 ,072   

FTA(gr) K 15,882 2 7,941 329,166 ,000 

Hata1 ,297 4 ,074   

T 2,502 2 1,251 51,865 ,000 

KxT ,658 4 ,165 6,821 ,000 

Hata2 ,469 12 ,039   

FKA(gr) K 14,175 2 7,088 277,962 ,000 

Hata1 ,217 4 ,054   

T 2,901 2 1,450 56,882 ,000 

KxT ,600 4 ,150 5,883 ,000 

Hata2 ,493 12 ,041   

GKA(gr)/ 

KKA(gr) 
K 35,692 2 17,846 393,222 ,000 

Hata1 ,316 4 ,079   

T 8,369 2 4,184 92,200 ,000 

KxT ,545 4 ,136 3,000 ,019 

Hata2 2,292 12 ,191   

GI(cm/mm) K 22,463 2 11,231 271,543 ,000 

Hata1 ,186 4 ,047   

T 12,903 2 6,451 155,978 ,000 
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KxT ,841 4 ,210 5,081 ,001 

Hata2 1,818 12 ,152   

DKGD K 1,444 2 ,722 19,359 ,000 

Hata1 ,238 4 ,059   

T ,385 2 ,192 5,158 ,006 

KxT 1,283 4 ,321 8,598 ,000 

Hata2 1,311 12 ,109   

KY(%) K 8782,912 2 4391,456 375,422 ,000 

Hata1 135,178 4 33,794   

T 2392,048 2 1196,024 102,247 ,000 

KxT 366,298 4 91,574 7,829 ,000 

Hata2 885,656 12 73,805   

YDS(adet) K 10,789 2 5,395 28,196 ,000 

Hata1 ,307 4 ,077   

T 3,215 2 1,607 8,401 ,000 

KxT 4,887 4 1,222 6,386 ,000 

Hata2 5,089 12 ,424   

YKS(adet) K 13,685 2 6,843 20,417 ,000 

Hata1 1,996 4 ,499   

T 33,514 2 16,757 49,998 ,000 

KxT 24,099 4 6,025 17,976 ,000 

Hata2 3,883 12 ,324   

K: Alttan kök kesimi; T: Tepe budaması; FB: Fidan boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı, GTA: Gövde taze ağırlığı, 

KTA: Kök taze ağırlığı, GKA: Gövde kuru ağırlığı, KKA: Kök kuru ağırlığı, FTA: Fidan taze ağırlığı, FKA: 

Fidan kuru ağırlığı, GKA/KKA: Gövde/Kök oranı, GI: Gürbüzlük indeksi, DKGD: Dickson kalite indeksi, KY: 

Kuru kök yüzdesi, YDS: Yan dal sayısı ve YKS: Yan kök sayısı  

 

Ek Çizelge 5. Fidanların arazideki tutma başarısı ve gelişimine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 Varyasyon 

 kaynağı 

Type III  

Sum of Squares 

df Mean Square F Sig. 

FYY(%) İŞLEM 13329,383 11 1211,762 12,749 ,000 
Hata 3136,680 33 95,051   

FB(cm) İŞLEM 52,380 11 4,762 1,910 ,038 
Hata 705,637 283 2,493   

KBÇ(mm) İŞLEM 5,074 11 ,461 1,183 ,298 
Hata 110,302 283 ,390   

 

 

 

 

 

 

 


