
 

 

http://yayin.ogm.gov.tr/ 

Proje Yürütücüsü: Dr.Celal TAŞDEMİR/ celaltasdemir@ogm.gov.tr/ Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Araştırmacısı: Hakan KELEŞ, Mehmet Can YÜKSEL,  Zafer KIZIL, Muhammet ASLANHAN, Ali KİŞİ 

 

 

YIL:2021                                                                  Silvikültür 

Fidanlıkta Kök Kesimi ve Tepe Budamasının Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L)  

Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ve Dikim Başarısına Etkisi 

Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

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. Ancak, 

bu türün yayılış gösterdiği alanlar, genellikle 

düzensiz insan faydalanması ve hayvan baskısı 

sonucu bozuk ve verimsiz hale dönüşmüştür. Bu 

sahaların uygun fidanlarla tekrar verimli hale 

getirilmesi, hem odun dışı ürünler hem de diğer 

ormancılık fonksiyonları açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda, ekimle yetiştirilen 

fideciklerin özellikle oklu kirpi vb. tarafından zarar 

görmesi nedeniyle uygulamada genellikle tüplü fidan 

kullanılmaktadır. Buna rağmen, bölge ve yörelere 

göre değişen arazideki tutma başarısının genellikle 

düşük olduğu ve bu başarısızlığın daha çok uygun bir 

kök sisteminin gelişememesinden kaynaklandığı, 

uygulama birimlerince ifade edilmiştir. Diğer 

taraftan, söz konusu türde, tüplü fidan üretiminin 

dışında özellikle çıplak köklü fidan üretimi ve 

dikimine yönelik detaylı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda, araziye uygun fidan 

tipinin belirlenmesine yönelik olarak fidanlıkta tüplü 

fidanların yanı sıra çıplak köklü fidanlarda bazı 

yetiştirme tekniklerinin uygulanarak yetiştirilen 

fidanların arazide denenmesi önem arz etmiştir. 

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. 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Fidanlıkta yetiştirilen çıplak köklü fidanlarda hem 

alttan kök kesimi ve tüplü fidanlrda ise sadece tepe 

budaması uygulanarak üretilen 1+0 yaşındaki 

fidanlar, iki farklı yetişme yerinede (Mersin-Tarsus-

Karadirlik ve Osmaniye-Sumbas-Akdam) 2x2m 

aralıklarla dikilmiştir. 

Ne Bulundu? 

Araştırma sonuçlarına göre; 

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. Benzer şekilde 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  

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. 

Ne Öneriliyor? 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 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’ü budanmış) tüplü fidanlar önerilir. 


