
 

 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FİNLANDİYA TİPİ SERALARDA SARIÇAM (Pinus sylvestris  

L.) FİDANI ÜRETİMİNDE UYGUN KAP TİPİNİN BELİRLENMESİ 

GİRİŞ 

Erzurum orman fidanlığında bulunan 

Finlandiya tipi seralarda, sarıçam fidanları 

enso tipi kaplarda üretilmektedir. Uygulanan 

bu üretim yönteminde Finlandiya’dan gelen 

kap tipi aynen kullanılmaktadır.  Finlandiya da 

yıllık yağış miktarı güney kesimlerde 300-700 

mm ve kuzey kesimlerde 900-1100 mm’nin 

üzerinde ve ortalama hava rutubeti % 65-70 

civarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 

araziye dikilen fidanlar için hiçbir şekilde 

yağış sorunu söz konusu olmamaktadır. Oysa 

Doğu Anadolu Bölgesi iklim koşulları 

incelendiğinde, yıllık toplam yağış miktarının 

350-600 mm arasında gerçekleştiği 

görülmekte, temmuz ve ağustos aylarında su 

açığı meydana gelmektedir. Bu nedenle 

arazideki fidanlar için yağış, sınırlayıcı bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetli 

yaz kuraklığı sonucu, araziye dikilen 

fidanların çoğu daha dikildiği yıl 

kuruyabilmektedir. Kurak ve yarı kurak 

bölgelerle, iklim şartları daha müsait olmakla 

birlikte toprak şartlarının sınırlayıcı faktör 

olarak ortaya çıktığı sahalarda çıplak köklü 

fidanlarla yapılan ağaçlandırmalarda başarı 

düşük olmaktadır. 

Ağaçlandırma çalışmalarının başarı 

düzeyini arttırmak için kaliteli fidan 

kullanmak şarttır. Bu araştırmada Türkiye-

Finlandiya Ormancılık Projesi kapsamında, 

STORE ENSO firması tarafından geliştirilen 

ve Erzurum Orman Fidanlığına kurulmuş 

seralarda Bölgemiz için kullanılmak üzere, 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarına 

uygun kap tipinin belirlenmesidir. 

 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmada yedi adet (Enso28, Enso45, 

Enso77, Enso45-12, Ayık18, Yeni Dünya ve 

Quick Pot60) kap tipi kullanılmıştır (Çizelge 

1). 

Çizelge 1. Kapların Boyut ve Hacimleri 

Kap 

No 
Kap Tipi 

Kap 

Ebatları 

(cm) 

Kap 

Hacmi 

(cm³) 

1 ENSO 28 6,5 x 6,5 x 10 370 

2 ENSO 45 5 x 5 x 10 172 

3 ENSO 77 4 x 4 x 10 96 

4 ENSO 45-12 5 x 5 x 12 200 

5 AYIK18 3,5 x 4 x 18 207 

6 YENİDÜNYA 5 x 5 x 12 300 

7 QUİCK POT 60 4,8 x 4,8 x 15 204 

 

Çalışmada kullanılan tohumlar Sarıkamış 

Merkez orijinli olup 1999 yılına aittir. Tüp 

harcı olarak fidanlığın uyguladığı %70 Sığırlı 

Köyü turbası, %30 Toparlak Köyü turbası 

karışımı kullanılmış ve süperex gübresi 

verilmiştir.  

            Yetiştirilen fidanların tutma oranı ve 

gelişme performansları araştırılmıştır. Çalışma 

fidanlık ve arazi aşaması olmak üzere iki 

aşamalıdır.  

            Çalışmanın fidanlık ve arazi aşaması 

rastlantı blokları deneme desenine uygun 

olarak aplike edilmiştir. Dört yineleme yapılan 

deneme alanlarında dört blok tesis edilmiş ve 

her bir blok 7 parsele bölünmüştür. Her blokta 

her kap tipi, 4x5 deneme desenine uygun 

olarak 20 fidan dikilmiş olup,  her kap tipi her 

deneme sahasında 80 adet fidan ile temsil 

edilmiştir.  
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Deneme alanlarının tesisinde fidanlar 

arası aralık-mesafe 1,5 m x 3 m olarak 

uygulanmıştır. Çalışmada Boy(cm), çap(mm) 

ve ağırlık(g) ölçümleri ile değerlendirilmiştir. 

2002 yılında fidanlıkta fidanların 

morfolojik parametreleri ölçülmüş ve kalite 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 2009 yılında 

vejetasyon mevsimi sonundaki ölçümlere göre 

her bir deneme sahası için fidan boy, çap ve 

fidan yaşama yüzdesi hesaplanmıştır. 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Fidanlık aşaması sonucunda kap 

tiplerinin bazı morfolojik parametreleri 

ölçülüp değerlendirilmiştir (Çizelge2). 

Değerlendirme sonucunda kap tiplerine ait 

fidan morfolojik parametreleri ve kaliteleri 

arasında fark katlılık hariç önemli çıkmıştır.  

Çizelge 2. Kap Tiplerinin Fidan 

Morfolojik Parametrelerinin Ortalama 

Değerleri 

Sıra 

No 

Fidan 

Boy

u 

(cm

) 

Kök 

boğaz

ı Çapı 

(mm) 

Gövde 

Kuru 

Ağırlığ

ı (g) 

Kök 

Kuru 

Ağırlığ

ı (g) 

1 6.41 2.27 0.63 0.59 

2 7.01 2.41 0.59 0.59 

3 6.04 1.98 0.48 0.43 

4 6.38 2.26 0.58 0.53 

5 5.38 2.23 0.50 0.48 

6 6.04 2.32 0.54 0.49 

7 6.38 2.37 0.63 0.56 

Kap tiplerinin fidan özellikleri ile deneme 

alanlarında (Erzurum - Pasinler, Ardahan - 

Yalnızçam ve Erzincan - Refahiye) fidanların 

gösterdiği gelişme karşılaştırıldığında, 

gürbüzlük indisi değerleri en küçük olan 

Ayık18 kap tipinin en fazla yaşama yüzdesi ve 

gelişmeyi göstermesi dikkat çekicidir.  

Özellikle en küçük gürbüzlük indisi 

değerine sahip fidanların, arazide en iyi 

performansı göstermiş olması fidan kalitesi 

belirlemede, sadece fidan boyu ve kök boğazı 

çapı ile değerlendirme yapılmasının yeterli 

olduğunu göstermektedir.   Yıllık yağış 

toplamı 378,5 mm olan, killi balçık türü toprak 

yapısına sahip 2342 m rakımlı Erzurum-

Pasinler deneme alanında fidan boyu 

yönünden yapılan değerlendirmede fark 

önemli olup 75.78 cm boy ile Ayık18 kap tipi 

1. sırada yer almıştır. Yaşama yüzdesi 

yönünden yapılan değerlendirmede ise fark 

önemli olup aynı kap tipi % 97,5 ile 1. sırada 

yer almıştır. Yıllık yağış toplamı 468,1 mm 

olan, kumlu killi balçık türü toprak yapısına 

sahip 1925 m rakımlı Erzincan-Refahiye 

deneme alanında fidan boyu yönünden yapılan 

değerlendirmede fark önemli olup 49.20 cm 

boy ile Ayık18 kap tipi 1. sırada yer almıştır. 

Yaşama yüzdesi yönünden yapılan 

değerlendirmede fark önemli olup aynı kap tipi 

% 68.75 ile yer almıştır. Yıllık yağış toplamı 

554,8 mm olan, kil türü toprak yapısına sahip 

1900 m rakımlı Ardahan deneme alanında 

fidan boyu yönünden yapılan değerlendirmede 

fark önemli olup 85.76 cm boy ile Ayık18 kap 

tipi 1. sırada yer almıştır. Yaşama yüzdesi 

yönünden yapılan değerlendirmede fark 

önemli çıkmamıştır.     Yaşama yüzdesi 

bakımından iki deneme alanında önemli 

farklılık görülmüştür. Ancak Ardahan deneme 

alanında fark önemsiz olmakla beraber, bütün 

kap tipleri % 86 ve üzerinde başarı 

göstermiştir. Bunun nedeni, Ardahan deneme 

alanında organik madde ve toplam yağışın 

fazla olması olabilir.       Fidanların boy ve çap 

gelişimi paralellik göstermiştir. Kap tiplerinin 

boy büyümeleri arasında farklılık olduğu ve 

yarı kurak alanlarında Ayık18 kap tipinin en 

iyi sonuçları verdiği belirlenmiştir.        

Herhangi bir kap tipinin farklı deneme 

alanlarında yaşama yüzdesi ve gelişim 

açısından farklılık göstermesi dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle ağaçlandırılacak 

sahanın edafik, klimatik ve fizyografik 

özelliklerine göre fidan kullanılması 

gerekmektedir.       Seri üretim yapılan 

fidanlıklarda aynı kap tipiyle üretim 

yapmaktansa ağaçlandıracak sahaların 

özelliklerine göre kap tipi kullanmakla beraber 

Doğu Anadolu Bölgesi de yapılacak olan 

ağaçlandırmalarda Ayık18 kap tipinin 

kullanılması önerilmektedir. 
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