
 

 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SERA KOŞULLARINDA TÜPLÜ SARIÇAM (Pinus                      

Sylvestris L.)  FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ DENEMESİNİN FİDANLIK AŞAMASI         

SONUÇLARI

GİRİŞ 

Bu araştırma, Doğu Anadolu Bölgesinde 

sera koşullarında tüplü sarıçam fidan üretim 

tekniğini belirlemek ve üretilen fidanların 

arazideki başarı durumlarını karşılaştırmak 

amacıyla fidanlık ve arazi olmak üzere iki 

aşamalı olarak ele alınmıştır. Böylece 

ekonomik, kaliteli ve en iyi gelişim gösteren 

tüplü fidanların hangi tüp harcında, hangi tüp ve 

gübre çeşidinde olacağını yanıtlamak amacıyla 

fidanlık aşaması sonuçları burada verilmiştir.   

 Araştırmanın fidanlık aşaması 1995 yılı 

ilkbaharında Erzurum Orman Fidanlığındaki 

Finlandiya tipi serada başlatılmış ve 1995 yılı 

sonbaharında tamamlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmanın amacına ulaşması için 

fidanlık aşamasında iki tür deneme 

kurulmuştur. Hangi gübre çeşiti ve tüp harcının 

veya etkileşiminin fidan gelişimine daha etkili 

olduğunu belirlemek amacıyla kurulan birinci 

denemede; 141 çeşit tüp harcı  ve üç çeşit gübre 

(Türk NPK, Kodefol, Süperex) materyal olarak 

kullanılmış ve bu deneme bölünmüş parseller 

ve bloklar düzenine göre desenlenmiştir. Hangi 

tüp kabının fidan gelişimine daha etkili 

olduğunu belirlemek amacıyla da ikinci bir 

deneme rastlantı blokları şeklinde kurulmuştur.  

 Her iki denemeye de vejetasyon 

periyodu içinde standart bakım (ot alma, 

tekleme, tamamlama, sulama, gübreleme, 

antracol atılması, vb.) işlemleri uygulanmıştır. 

Fidanlık aşaması sonucunda tam alanda yapılan 

fidan boyu ölçümlerine ve buna göre belirlenen 

yaşama yüzdelerine göre istatistik analizler 

uygulanmıştır. 

 Fidanlık aşaması sonuçlarına göre 

yapılan istatistik analizler sonucunda fidan 

yaşama yüzdesinden ziyade fidan boy 

büyümesine göre yapılacak değerlendirmelerin 

daha geçerli olabileceği anlaşılmıştır. Buna 

göre; tüp harçları dikkate alınmaksızın sadece 

gübre çeşitlerinin etkisi incelendiğinde, 

kullanılan üç çeşit gübrenin (süperex, kodefol 

ve Türk NPK) fidan boy büyümesine olan 

etkileri istatistiksel olarak aynı bulunmuştur. 

Diğer yandan sadece tüp harçlarının etkisi 

incelendiği zaman ; 141 çeşit tüp harcının % 

99.9 güvenle fidan boy büyümesine farklı etki 

yaptıkları bulunmuştur. Keza, gübre x tüp harcı 

etkileşimlerinin de % 99.9 güvenle fidan boy 

büyümesine farklı etki yaptığı anlaşılmıştır . 

Kullanılan tüp kapları arasında ise bir fark 

olmadığı tesbit edilmiştir. 

 Sadece tüp harçları dikkate alınarak 

fidan boy büyümesine en fazla olumlu etki 

yapan 16 tüp harcı tespit edilmiştir. Gübre x 

tüp harcı etkileşimlerinden fidan boy 

büyümesine en fazla olumlu etki yapan 164 

seçenek (bunların herbiri bir üretim şeklidir) 

Tüp harçlarından Fin turbası, barma turbası ve 

kabuk’un ağırlıkta olduğu karışımların daha 

başarılı sonuçlar verdiği, buna karşılık ayçiçek 

sapı, saman ve talaşın kötü sonuçlar verdiği 

anlaşılmıştır. Gübre kullanımının gerekli 

olduğu ve Türk NPK gübresinin 

çözünürlüğünün halledilmesi halinde daha iyi 

sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca en uygun 

gübre x tüp harcı  
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etkileşimini belirlemede tüp harç materyalinin 

dağılmaması gibi hususlar da önemli rol 

oynamaktadır.  

  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak, Erzurum Orman 

Fidanlığındaki seralarda Enso-45’lik tüplerde; 

141 çeşit tüp harcı ve 3 çeşit gübre ile yapılan 

denemenin fidanlık aşaması sonuçlarına göre;   

% 60 Barma turbası + % 40 Çay artığı  karışımı 

x Türk NPK gübresi 9.09 cm’lik boy ile ilk 

sırada yer almıştır. Bunu % 100 Fin turbası 

karışımı x Türk NPK gübresi ve % 80 Barma 

turbası + % 20 Ayçiçek sapı  karışımı x Türk 

NPK gübresi etkileşimleri izlemektedir . İlk 

sıralarda yer alan etkileşimlerde Türk NPK 

gübresinin ve Barma turbasının ağırlıkta olduğu 

anlaşılmıştır. Barmanın temininin güç olması ve 

Türk NPK gübresinin geç çözünmesi gibi 

nedenlerden dolayı başka etkileşimler (% 60 

Kabuk + % 40 Normal saz  karışımı x Kodefol 

veya süperex gübreleri, % 80 Kabuk + % 20 

Perlit  karışımı x Kodefol, % 60 Dumlu turbası 

+ % 20 Kabuk + % 20 Yosun karışımı x 

Süperex v.b.) öncelik kazanabilir. Türk NPK 

gübresinin bir gün önceden sulu çözeltisi 

hazırlanırsa gübrenin çözünmeme sorunu 

ortadan kaldırılabilir. 
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