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GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın amacı, Anadolu’nun 

farklı yörelerindeki söğüt 

populasyonlarından belli kriterlere göre 

bireylerin seçilmesi, bu bireylerden vejetatif 

olarak çoğaltılarak elde edilecek fidanlarla 

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinin farklı ekolojik ortamlarında, 

Salisetum da denilen deneme alanları tesis 

edilmesi ve bu Salisetumlardan alınan 

sonuçların pratiğe aktarılmasıdır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Türkiye’nin farklı yörelerdeki mevcut 

populasyonlar içerisinden belli esaslara 

göre seçilen 36 adet söğüt bireyinden bir 

yaşındaki gövde çelikleri alınmış ve bunlar 

20 cm boyunda kesilerek, Tarsus-

Karabucak Orman Fidanlığındaki üretme 

parselinde köklendirilmiştir. Köklendirme 

ve fidan elde edilmesi aşamalarında kavak 

için uygulanan yöntemler kullanılmıştır. 

Üretme parselinden elde edilen fidan 

materyalleri fidan parsellerine şaşırtılarak 

fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Sözkonusu üretme ve fidan parseline, 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman 

Ağaçları Araştırma Enstitüsünün İzmit’te 

bulunan Araştırma Fidanlığında yine aynı 

yöntemle çoğaltılan ve burada gösterdikleri 

performansa ve yetişme yeri özelliklerine 

uygun olarak belirlenen 12 adet yerli klon 

ile birlikte iki adet ithal (İtalya) söğüt klonu 

da dahil edilmiştir. 

Toplam 50 söğüt klonu ile başlayan 

çalışmalar, üretme parselinde gelişme ve 

köklenme oranlarına göre yapılan 

seleksiyon sonucunda 30 klona 

indirilmiştir. Bu klonlar ile kurulan fidanlık 

deneme parselindeki gelişme ve diğer bazı 

kriterlere göre yapılan ikinci seleksiyon 

sonucunda ise klonal testlerde kullanılmak 

üzere 20 söğüt klonu (2 adet ithal ve 18 

adet yerli) belirlenmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Adana-Ceyhan deneme alanında, hem 

boy hem de çap ölçülerinde ilk üç klonun 

sıralamasında, 62/12, 84/8 ve 84/30 klonları 

almışlardır. Farklı yetişme ortamlarında 

üstün başarı göstermesinden dolayı 

adaptasyon kabiliyetinin yüksek olduğu 

düşünülen 84/8 klonu ile Adana–Ceyhan 

deneme alanında gösterdiği üstün 

performanstan dolayı 62/12 klonunun, bu 

deneme alanının temsil ettiği yetişme 



ortamlarında kullanılabileceği sonucuna 

varılabilir. 

Kahramanmaraş–Afşin deneme 

alanında elde edilen sonuçlar ile Adana–

Ceyhan deneme alanından elde edilen 

sonuçlar karşılaştırıldıklarında, hem 

büyüklük değerlerinde hem de klon 

sıralanmalarında farklılıkların olduğu 

görülmüştür. Bir klonu temsil eden 

bireylerin genetik yapılarının aynı olduğu 

düşünülürse, klonların farklı deneme 

alanlarında farklı performans göstermesi, 

yetişme ortamı koşullarının klonlar üzerine 

farklı etkilerinin sonucudur.  

Afşin deneme alanında, Ceyhan 

deneme alanında olduğu gibi 86/7 klonu 

gelişmesi en kötü klon olmuştur. Bunu 86/9 

klonu takip etmektedir. Afşin  deneme 

alanını temsil eden yetişme ortamlarında 

84/27 klonu tavsiye edilebilir.   

Dikim yılları aynı olan Afşin ve 

Ceyhan deneme alanlarında, çap, boy ve 

göğüs yüzeylerinin en düşük değerleri 

birbirine yakın olmasına rağmen, Afşin 

deneme alanında hem en yüksek değerler 

hem de tüm klonların ortalama değerleri 

daha yüksek bulunmaktadır. Afşin deneme 

alanının karakterize ettiği alanların söğüt 

yetiştiriciliğine daha uygun olduğu sonucu 

çıkartılabilir.  

Şanlıurfa–Merkez deneme alanının 

kuruluşunda kullanılan 20 adet söğüt 

klonunun dokuz adedi, yörenin çevre ve 

iklim faktörlerine uyum sağlayamadıkları 

için elimine olurken, dördü sadece bir 

repetisyonda kalmışlardır. Her iki 

repetisyonda kalan yedi klon içerisinde en 

iyi gelişmeyi 86/9 klonu göstermiş 

olduğundan, bu deneme alanının 

karakterize ettiği alanlar için uygun olduğu 

sonucuna varılabilir.     

Şanlıurfa-Harran deneme alanında 

yapılan ölçü sonucunda, 86/9 klonu boy, 

çap ve göğüs yüzeyi ile Şanlıurfa-Merkez 

deneme alanındaki kadar gelişme 

gösteremediği görülmüştür. Bununla 

beraber, Harran deneme alanında en yüksek 

gelişmeyi göstermesinden dolayı, bu 

deneme alanının karakterize ettiği alanlarda 

söğüt ile yapılacak ağaçlandırmalarda 86/9 

klonu kullanılmalıdır. 

Sonuç olarak; Adana-Ceyhan ve 

Mersin-Tarsus deneme alanı verilerine 

göre, Doğu Akdeniz Bölgesinin kıyı 

kesimlerini temsil eden alanlarda tesis 

edilecek söğüt plantasyonlarında 62/12 ve 

84/8 klonları, Kahramanmaraş-Afşin 

deneme alanının karakterize ettiği ve Doğu 

Akdeniz Bölgesinin daha yüksek rakımlı 

alanlarında 84/27 ve 87/2 klonları, 

Şanlıurfa-Merkez ve Şanlıurfa-Harran 

deneme alanlarıyla temsil edilen GAP 

bölgesinin Harran Ovasında ise 86/9 ve 

86/5 klonları kullanılmalıdır. Ancak klon 

çeşitliliğinin artırılması için yeni klon 

seçimlerine devam edilmeli ve yeni 

kurulacak deneme alanlarında test 

edilmelidir. Yine bölgeler bazında 

kurulacak deneme alanlarında, sözkonusu 

bu çalışmada üstün başarı gösteren klonlar 

da dahil edilmelidir.     
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