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GİRİŞ 

 

Okaliptüs türlerinin doğal yayılış 

alanında yıllık ortalama yağış miktarları 

değişiklik göstermektedir. Örneğin, E. 

grandis’ in yayılış alanında yıllık ortalama 

yağış miktarı 1000-1800 mm civarında 

olup, yağışın büyük bir bölümünün yaz ve 

sonbahar aylarında düştüğü 

bildirilmektedir.  Türkiye’de okaliptüsün en 

yoğun yayıldığı Çukurova bölgesinde yıllık 

yağış 611 mm civarındadır ve yağışın 

büyük bir kısmı vejetasyon mevsimi dışında 

kış aylarında düşmektedir. Bu durumda 

okaliptüs yetiştiriciliğinde sulama yapılması 

ve bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarının 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

İhtiyaçtan az su verilmesi, bitkide gelişme 

kaybına neden olacağı gibi; ihtiyaç fazlası 

su da yine ürün kaybına, toprağın fiziksel 

ve kimyasal yapısının bozulmasına ve israfa 

neden olacaktır.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada ise Tarsus-Karabucak 

koşullarında E. camaldulensis ve E. 

grandis’in öncelikle su ihtiyacının 

belirlenmesinde etkili olan su derinliği 0-60 

cm arası alınmıştır. Denemede her tür için 

ayrı deneme alanı kurulmuştur. Her deneme 

alanı  “Tesadüf Blokları” deneme deseni 

kullanılarak 4 yinelemeli olarak 

yürütülmüştür. Denemede uygulanan 

işlemler sulama yapılan gün aralığına bağlı 

olarak aşağıda belirtilmiştir. 

S0: Susuz parsel (kontrol) 

S1: 10 günde bir sulama 

S2: 20 günde bir sulama 

S3: 30 günde bir sulama 

S4: 40 günde bir sulama 

Deneme parselleri 3.25 x 3.25 m 

aralıklarla dikilen 16 adet fidandan 

oluşacak şekilde tesis edilmişlerdir. Parsele 

verilmesi gerekli su miktarları bulunduktan 

sonra parsellere  4  inçlik su sayacı 

kullanılarak sular verilmiştir. Sulamalar her 

yıl 1 Nisan - 15 Ekim tarihleri arasında 

yapılmıştır. Her sulamada, deneme 

parsellerinin 0-60 cm derinliğini tarla 

kapasitesine getirecek miktarda su 

verilmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

E. camaldulensis parsellerindeki 

gelişmelere bakıldığında özellikle 

sulamanın en az yapıldığı S4 ve kontrol 

(S0) parselleri en altta yer alırken S1, S2 ve 

S3 işlemleri başlarda yer almaktadırlar. 



Özellikle çap ve hacim 

değerlendirmelerinde S3 konusu ilk sırada 

yer almaktadır. Bu da ayda bir yapılan ve su 

miktarını tarla kapasitesine getirme şeklinde 

olan işlemin yararlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu aynı zamanda ekonomik 

olan bir uygulamadır ve vejetasyon 

döneminde ayda bir sulamanın yapılması 

şeklindeki genel tavsiyelere de uymaktadır. 

E. grandis parsellerinde de E. 

camaldulensis parsellerinde olduğu gibi 

istatistiksel anlamda fark yakalanamamıştır. 

Fakat sıralamalara bakıldığında S0 ve S4 

parsellerinin en düşük değerlere sahip 

oldukları, çap ve hacim bakımından S3 

parselinin ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir.  

Buna göre E.grandis parsellerinde de 

ayda bir yapılacak olan sulama yeterli 

gelebileceği düşünülmelidir. E.grandis 

parsellerinin ilk üç yılki gelişmelerinin 

değerlendirmelerinde boy, çap ve hacim 

yönünden anlamlı farklılıklar elde edildiği 

tespit edilmiştir. Bu da E. grandis 

parsellerinde sulamaya daha çabuk cevap 

verilebildiğini ve sulamanın okaliptüste ilk 

yıllarda daha da önem kazandığını 

göstermektedir. İleriki yıllarda bitki 

köklerinin taban suyuna ulaşmaları 

neticesinde farkın ortadan kalktığı 

düşünülmektedir. 

Hem E. camaldulensis hem de E. 

grandis parsellerinde sulanmayan 

parsellerin gelişmeler yönünden en sonda 

yer almaları sulamanın önemini ortaya 

koymaktadır. Her iki işlemde de ayda bir 

sulamanın yapılması daha ekonomik ve 

etkili gözükmektedir. İşlemler arasında 

istatistiksel farklılıkların yakalamamış 

olunmasına karşın sıralamalarda S3 işlemi 

ilk sırada yer almaktadır. Buna karşın 

istatistik olarak anlamlı değerler elde 

edilememiş olunması tekrar sayısının 

azlığına, bitki köklerinin yakın olan taban 

suyuna karışıp oradan beslenmeleri ve 

aradaki farkı kapatmalarına, işlemlerin 

kendi içerisindeki varyasyon çeşitliliğine ve 

tahmin edilemeyen bazı sebeplere 

bağlanabilir.   

Sulama işlemlerine bakıldığında her 

iki konuda da S1(on günde bir sulama) 

işleminden en fazla suyun verildiği, S4 

işlemine doğru giderek verilen su 

miktarlarında azalma olduğu görülmektedir.  

Çalışma sonunda önerilecek olan 

işlemler her iki türde de ayda bir sulama 

yaparak tarla kapasitesi durumuna getirme 

şeklinde olan S3 işlemidir. Bu işlemde E. 

camaldulensis parsellerine birinci yıldan 

başlayarak sırasıyla 409, 565, 618, 458, 

512, 615 mm yıllık toplam su verilmiştir. E. 

grandis parsellerinde ise yine birinci yıldan 

başlayarak 292, 487, 407, 466, 397, 366 

mm/m
2
 su verilmiştir. Bu değerler 

çalışmanın yapıldığı Karabucak bölgesi ve 

başta verilen toprak özelliklerine sahip 

alanlar için verilen değerlerdir. Farklı yağış 

rejimi ve toprak yapısına sahip olunan 

bölgelerde bu yağışın da hesaplamalara 

katılarak su miktarlarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 
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