
 

 

 

KUZEYDOĞU ANADOLU’DA KÖK KESİMİ VE KÖK TUVALETİNİN  SARIÇAM 

FİDANLARININ TUTMA VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ                                         

GİRİŞ 

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğümüzün, dolayısıyla Erzurum Orman 

Bölge Müdürlüğü’nün asli ağaç türü sarıçam 

(Pinus silvestris L.) dır. Toplam ormanlık alanı 

383.133 ha olan ve genel sadece %6 sının 

ormanlarla kaplı olduğu bu yörede 

ağaçlandırma çalışmaları ile bu çalışmaların 

başarı düzeylerinin önemi oldukça fazladır. 

 Ağaçlandırma çalışmalarının 

başarısında, toprak ve ekolojik şartların yanı 

sıra tohum toplamadan başlayıp, fidan 

yetiştirme, söküm, ambalajlama, dikim ve 

ağaçlandırma sahalarındaki bakıma kadar olan 

süreç içerisindeki çeşitli faktörler etkili 

olmaktadır. OGM Ağaçlandırma Dairesi 

Başkanlığının talebi üzerine bu faktörlerden 

birisi olan fidanlıkta “kök kesimi ve kök 

tuvaleti yapılarak ve kök kesimi ve kök tuvaleti 

yapılmadan” araziye dikilen 2+0 yaşlı çıplak 

köklü sarıçam fidanları arasında boy büyümesi 

ve yaşama yüzdesi bakımından başarılı olan 

işlemi araştırmak üzere bu çalışma ele 

alınmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Çalışma; Sarıkamış Orman İşletme 

Müdürlüğü’nün ağaçlandırma sahaları 

içerisinde yer alan Turna göl mevkiinde 

gerçekleştirilmiştir. Deneme sahası 2350 m. 

rakımlı ve % 15 meyile  sahiptir. Toprak türü 

kahverengi orman toprağı olup, hafif taşlı ve 

derindir. 

 Deneme Sarıkamış fidanlığında üretilen 

2+0 yaşlı çıplak köklü sarıçam fidanları 

kullanılmıştır. 1990 yılı ilkbaharında fidanlıktan 

sökülen sarıçam fidanlarının bir kısmında 

ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılan tüm 

fidanlarda olduğu gibi kök kesimi ve kök 

tuvaleti yaptırılmıştır. Diğer bir kısım fidanda 

ise kök kesimi ve kök tuvaleti işlemi 

uygulanmamıştır. Her iki gruptan 1000 er adet 

fidan ayrı ayrı ambalajlanarak deneme sahasına 

taşınmış ve aynı gün (3.6.1990) dikimleri 

yapılmıştır. Dikimi takiben fidanların boyları 

ölçülerek formlara işlenmiştir. Daha sonra aynı 

yıl vejetasyon mevsimi sonunda boy ölçümleri, 

1990,1991 ve 1992 yılı yaz aylarında ot alma ve 

çapalama işlemleri yapılmıştır. 1991 ve 1992 

yılları vejetasyon mevsimi sonunda yine boy 

ölçümleri yapılarak formlara işlenmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Sonu olarak her iki şekilde (kök kesimi ve kök 

tuvaleti yapılan - kök kesimi ve kök tuvaleti 

yapılmayan) fidanların boy artımı ve yaşama 

yüzdeleri bakımından aralarında önemli bir fark 

olmadığı tesbit edilmiştir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

DOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 


