defne ocaklarının büyüme enerjilerini yeniden kazanmaları ve
daha sağlıklı ve güçlü kök sürgünleri oluşturabilmeleri için,
toprak seviyesine en yakın noktadan canlandırma kesimleri
uygulanmalıdır.

Bakım müdahaleleri sürecinde, özellikle silcan (Similax aspera L.)
ve akçakesme (Phillyrea latifolia L.) türlerine karşı çok dikkatli
olunmalıdır.

Canlandırma kesimi uygulamasının üzerinden iki vejetasyon
süresi geçtikten sonra, ikinci vejetasyon mevsimi sonunda kış
ayları içerisinde, defne ocaklarında sürgün seyreltme işlemi
uygulanmalıdır bu kapsamda, her bir ocakta, olabildiğince
üçgen şeklinde 3 gövde sürgünü bırakılmasına ve gövdelerin
aralarındaki mesafenin ortalama 100 cm civarında olmasına
özen gösterilmelidir.
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Silcanlar ocak tepe tacına daha
ulaşmadan kesilip geriletilmeli ve
akçakesme bireyleri de ocakların
içerisinden kesilerek çıkarılmalıdır.
Bu kesim işlemleri toprak
seviyesinin 30-40 cm yukarısından
yapılmalıdır.

Sürgün seyreltme sonrasında bırakılan gövdelerin boyları
yaklaşık 200-250 cm'ye ulaştığında, yerden 200 cm yükseklikten kesilerek, defne ocaklarının geniş ve güçlü bir tepe tacı
oluşturabilmesi için teşvik edilmelidir.
Sonraki yıllarda yapılacak yaprak üretim çalışmalarında tepe
sürgünü ve güçlü yan sürgünlerin korunması, yaprak üretimi
bakımından en uygun tepe tacı formuna ulaşılabilmesine
yardımcı olacaktır.
köklerinde hayat var...
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Proje ile Neyi Amaçladık
Defne, yurdumuzda Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinin sahil
kesimlerinde doğal olarak yetişmektedir. Halk arasında tehnel ve
teynel gibi farklı isimlerle de bilinen defne; genellikle ağaçcık,
bazen de 10 m ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli, sık dallı bir
ağaçtır.
Defne yaprakları genellikle kurutularak ihraç edilmektedir. Defne
yağı, ilaç, kozmetik, kimya, gıda ve konserve sanayilerinde kullanım
alanı bulmaktadır. İhraç edilen doğal bitkilerimizden, ortalama yıllık
100 milyon dolar civarında gelir elde edilmektedir.

Bozuk defneliklerin uygun tekniklerle rehabilite edilmesi ve
düzenli olarak bakım faaliyetlerinin yürütülmesi yoluyla, defne
ocaklarından elde edilen defne yaprağı miktarının 8-10 kat
artacağı ifade edilmektedir.

Ülkemiz, dünya defne ticaretinin % 97’sini elinde
bulundurmakta olup, bozuk nitelikteki bu defneliklerin acilen
rehabilite edilerek verimli hale dönüştürülmesinin yöre halkının
ekonomisine, yörenin sosyo-ekonomik düzeyine ve ülke
ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu proje ile defneliklerin verimli hale dönüştürülmesine yönelik,
uygun rehabilitasyon tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Neler Yapıldı?

Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)’nden elde edilen toplam ihracat
geliri içerisinde defne yaprağının payı ise % 7,8 düzeyinde olup,
defne yaprağı ihracatından elde edilen ortalama yıllık gelir 8 milyon
dolar civarında gerçekleşmektedir.
Geçmişten bugüne yoğun bir şekilde insan ve hayvan baskısı
altında kalan defneliklerin çok büyük bölümü bozulmuş, defne
ocakları bodurlaşmış ve böylece verim gücünü büyük ölçüde
kaybederek günümüz itibariyle gerçek üretim kapasitesinden
oldukça uzaklaşmıştır.

Antalya-Manavgat-Yaylaalan yöresinde yer alan 2500 ha
büyüklüğündeki defnelik alanlar içerisinden seçilen deneme
alanında, yaklaşık 800 adet defne ocağında, farklı rehabilitasyon
teknikleri uygulanmıştır.
Vejetasyon yapısını ortaya koyabilmek için Braun-Blanquet
Skalası’na göre tespitler yapılmış, alınan her deneme alanında
bitki türleri, karışıma girme oranları ve buna bağlı olarak
kaplama oranları tespit edilmiştir. Ayrıca, toprak profilleri
açılarak, fiziksel derinliğin elverdiği ölçüde; 0-30 cm, 30-60 cm
ve 60-90 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. Proje
kapsamında öncelikle alanın etrafı dikenli tel ile koruma altına
alınmış, içerisindeki diri örtü tamamen temizlenmiş, sonrasında
defne ocaklarında toprak seviyesine en yakın noktadan
canlandırma kesimleri uygulanmıştır.

Deneme alanı üç bloktan oluşturulmuş, üç farklı sürgün
seyreltme dozu (1-3, 4-6, ve 7-9 ) her blok içinde 3 tekerrürlü
olacak şekilde ve her bir tekerrür de 10 ocak ile temsil edilecek
biçimde planlanmıştır. Bu durumda her bir sürgün seyreltme
dozu her bir blokta 30 adet ocak ve bütün deneme alanında en
az 90 adet ocak ile temsil edilmiştir. Proje sürecinde, iki defa diri
örtü temizliği yapılmıştır.
Proje süresi sonunda ocaklarda yaprak üretimi yapılmış, gerekli
ölçüm ve tartımlar gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında elde
edilen bütün verilerin istatistik analizinde Varyans Analizi,
Duncan Testi, t testi Ki-kare testi ve Kruskal-Wallis Testi
kullanılmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Önerilerimiz
Öncelikle defneliklerin dikenli tel ihatası ile koruma altına
alınması, defne ocaklarından elde edilen sürgün miktarının
önemli oranda artmasına katkı sağlayacaktır.
Defneliklerin verimli hale dönüştürülmesi için yapılacak olan
rehabilitasyon çalışmaları kapsamında öncelikle,
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