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ARITMA ÇAMURU VE DİATOMİTİN, SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE HUŞ (Betula pendula 

ROTH)  FİDANLARI ÜRETİMİNDE ORTAM OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ VE ARAZİ 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Erzurum Orman Fidanlığında bulunan Finlandiya tipi 

seralarda, sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve huş (Petula 

pendula Roth) fidanları Enso tipi kapta (Roket tipi) 

üretilmektedir. Ortam olarak ithal turba 

kullanılmakta ve gübre verilmektedir. Turbanın 

pahalı olması ve gübreleme yapılması fidan 

maliyetini yükseltmektedir. Turba, yenilenmesi zor 

ve sera yetiştiriciliğinde kullanımı uzun bir geçmişe 

sahip olan temel substrattır. Turba substratının, hava 

gözeneğini artırmak için rutin olarak; iri partikül 

boyutlu perlit, kum, v.b. çeşitli materyallerle ıslah 

edilmesi gerekmektedir. Bu nedenler turbaya 

alternatif yetiştirme ortamlarının araştırılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

Arıtma çamurları; bünyelerinde organik bileşikleri ve 

bitki gelişimi için gerekli makro ve mikro bitki besin 

elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor 

içerikleri arıtma çamurlarının gübre değerini ortaya 

koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin 

toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem 

taşıdığını göstermektedir. 

Diatomit fosilleşmiş deniz canlılarının süngerimsi 

yapıları ve milyonlarca yıllık kurumuş lakları 
sayesinde iyi bir su tutucudur. Ca, Mg ve Si’dan 

oluşmaktadır. Absorpsiyon kabiliyetleri yüksek olup 

ağırlığının üç katı su emebilirler. En önemli 

özelliklerinden birisi de %85-90’lık bir porozite 

sağlayan yüksek gözenekli yapısıdır. 

Bu çalışmada arıtma çamuru ve diatomitin fidan 

üretiminde yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabilirliğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Çalışmayla arıtma çamurunun çevreye vereceği 

zararların bertaraf edilmesi, ithal turba ve gübre 

kullanım miktarı düşürülmesi ve ekonomik kazanç 

elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Turba, arıtma çamuru ve diatomit 0-100’e kadar 

%25’lik kombinasyonlar oranında karıştırılarak  

hazırlanan ortamlarda fidan yetiştirilmiştir. 

Ne Bulundu? 

Araştırma sonuçlarına göre; 

1) Sarıçam’da yapılan değerlendirmeler sonucunda 

gerek fidan morfolojik özellikleri gerekse arazi 

performansı bakımından; Sarıçam fidanı yetiştirmede 

9 no’lu (%50 arıtma çamuru + %50 turba) ve 3 no’lu 

(%75 arıtma çamuru + %25 Diatomit)  karışımların, 

 2) Huş fidanı yetiştirmede ise 9 no’lu (%50 arıtma 

çamuru + %50 turba), 4 no’lu (%50 arıtma çamuru + 

%50 diatomit) ve 6 no’lu (%75 arıtma çamuru + %25 

turba) karışımların en iyi performans gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Ne Öneriliyor? 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, fidan 

üretiminde ithal turba ve orman toprağı yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır. Turbanın pahalı olması 

maliyetin yükselmesini, humusun kullanımı ise 

ormandan toprak kaybını beraberinde getirmektedir. 

Bu kaybın önüne geçebilmek için en ucuz, organik 

madde içeriği yüksek ve besin elementleri yönünden 

zengin alternatif kaynaklardan evsel atıksu arıtma 

çamurunun kullanılabilmesi ve arıtma çamurunun 

bertaraf edilmesi oldukça önemlidir. 

Sarıçam fidanı yetiştirmede 9 no’lu (%50 arıtma 

çamuru + %50 turba) ve 3 no’lu (%75 arıtma 

çamuru + %25 Diatomit)  karışımlarla, 

Huş fidanı yetiştirmede ise 9 no’lu (%50 arıtma 

çamuru + %50 turba), 4 no’lu (%50 arıtma 

çamuru + %50 diatomit) ve 6 no’lu (%75 arıtma 

çamuru + %25 turba) karışımlarla, fidan 

yetiştirilmesi önerilmektedir. 


