
 

 

 

SARIKAMIŞ FİDANLIĞINDA EKİM SIKLIĞININ SARIÇAM (Pinus Sylvestris L) 

FİDANLARININ KALİTESİNE VE DİKİMDEKİ BAŞARISINA ETKİLERİ

GİRİŞ 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi saf sarıçam 

ormanlarının yayıldığı önemli alanlardan 

birisidir. Bu bölgede ormancılık faaliyetlerini 

sürdüren Erzurum Orman Bölge 

Müdürlüğü’nün toplam ormanlık alanı 383 133 

ha olup genel sahasının sadece % 6 sıdır. 

Yörede asırlardan beri süregelen çeşitli tahripler 

sonucu sarıçam ormanlarının sınırları önemli 

ölçüde daralmış bulunmaktadır. Tahripler 

sonucu sarıçam ormanı örtüsünün ortadan 

kaldırıldığı alanlar ağaçlandırılarak tekrar 

ormanlaştırılmaya çalışıldığından, ağaçlandırma 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerin başarı düzeyi 

önem kazanmaktadır. 

 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. Üstün teknolojik özellikler gösteren 

ve oldukça geniş kullanma alanı bulunan 

sarıçam odununa olan ihtiyacı karşılamak, 

dolayısıyla sarıçam orman alanını genişletmek 

üzere yapılacak ağaçlandırmalarda kullanılacak 

kaliteli fidanla başarı ormanı artırmak mümkün 

olacaktır. 

 Kaliteli fidan; ağaçlandırmada yüksek 

tutma başarısı gösteren ve ilk yıllarda yaşamını 

aktif bir biçimde sürdürerek çok iyi büyüme 

yapabilen ve aynı zamanda bu avantajlarla 

ekonomik dengede olan fidan demektir.  

 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada fidan sıklığının, 2+0 yaşlı 

sarıçam fidanlarının morfolojik özelliklerine ve 

bu fidanlarla yapılan dikimlerdeki boy artımı ile 

yaşama yüzdesine etkilerini araştırmak 

amaçlanmıştır. Çalışma üç safhada 

gerçekleştirilmiştir. Fidanlık safhasında 

Sarıkamış Fidanlığın’daki yastığa ekimi yapılan 

tohumların çimlenmeleri tamamlandıktan sonra 

m
2
  de 200 -250-300-350-400 fidan olacak 

şekilde 3 yinelemeli olarak seyreltmeler 

yapılmıştır. Gerekli gözlemlerin sürdürüldüğü 

bu fidanlar 2+0 yaşında sökülerek her sıklık 

derecesinden 150 şer adet fidan (50 fidan x 3 

blok = 150) laboratuvara taşınmıştır. 

 Laboratuvar safhasında fidanlarda çap, 

boy, kök boyu, yaş gövde ve kök ağırlıkları ile 

kuru gövde ve kök ağırlıkları ölçülmüştür . Bu 

değerlere dayanılarak fidanlarda kök/gövde 

oranları ve kalite indeksleri bulunmuştur . 

 Arazi safhasında ise sökümü yapılan 

fidanlar Sarıkamış Araştırma Ormanı’nda 

hazırlatılan deneme sahasına 5 x 5 x 3 tesadüf 

blokları yöntemine göre dikilmişlerdir. Dikimi 

takiben boy ölçümleri yapıldıktan sonra üç 

vejetasyon mevsimi süresince fidanlarda bakım 

ve gözlemler sürdürülmüştür. Her vejetasyon 

mevsimi sonunda boy ölçümleri yapılarak 

yaşayan fidan sayıları tesbit edilmiştir. 

Denemenin fidanlık safhasında uygulanan 

sıklık derecelerinin fidanların morfolojik 

özellikleri üzerindeki etkilerini saptayabilmek 

için verilere dayanılarak yapılan regresyon 

analizlerinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Ancak denenen sıklık dereceleri sırasında m
2
  

de 400 fidan sıklığının 3.00 mm çap ve 5.91 cm 
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boy ile en ideal sıklık derecesi olduğu 

görülmektedir. 

 Çalışmanın üçüncü vejetasyon mevsimi 

sonu itibariyle oluşturulan verilere dayanılarak 

yapılan varyasyon analizlerine göre en çok boy 

artımı ve yaşama yüzdesinin m
2
 de 400 fidan 

sıklığında yetiştirilerek dikilen fidanlarda 

olduğu saptanmıştır. En düşük yaşama ve 

gelişmenin ise kontrol fidanlarında olduğu 

bulunmuştur. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak uygulamada m
2
’ ye 12-13 gr 

tohum atılarak çok fazla sıklıkta yetiştirilen 

fidanlar yerine m
2
’ye 7-8 gr tohum kullanılarak 

tutma ve gelişme başarısı yüksek, daha kaliteli 

fidan yetiştirilebileceği ortaya çıkarılmıştır. Bu 

durumda da tohum temini maliyetinde % 35-40 

nisbetinde tasarruf sağlanmıştır. 
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