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ÖN SÖZ
Antalya' da bulunan ve şimdiki adı "Batı Akdeniz
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü" olan araştırma kurumu, 1958 yılından
beri Torosların egemen olduğu bölge ormanlarında araştırmalar yapmaktadır.
Toros Dağlan 'nın çoğu kez orman üst sınırını aşan yükseltileri ve engebeli
yapısı, çeşitli bitki ve hayvan türlerini barındıran değişik özelliklerdeki
ormanların oluşmasına yol açmıştır. Araştırmacı, farklı özelliklerdeki bu
ormanların yetiştirilmesinde, bakımında, korunmasında ve işletilmesinde
karşılaşılan sorunlara çözümler getirmeye çalışmaktadır.
Sorunların çözülmesinde her şeyden önce sorunun ve bulunduğu
nesnenin çok iyi tanınması gerekmektedir. Ancak, nesne ve olaylara ilişkin
"ne", "nasıl" ve "neden" sorularını yanıtiayabilmek için orman ekasistemini
bilmek, çalışılan bilim dalını özürusemiş ve deneyimli olmak yeterli
olmamaktadır. Soruna ilişkin güvenilir bilgilerin üretilebilmesi, yansız ve
önyargısız olma, çok yanlı ve özgür düşünme, sabır ve dikkat gibi ilke ve
yetilere; en önemlisi de bilimsel araştırma yöntemlerin bilinmesine bağlıdır.
Bilimsel araştırma konusunda Türkiye arınancılık eğitimıne en büyük
katkıyı,
bir çok yapıtlarıyla birlikte ''İstatistik Yöntemler", "Bilimsel
Araştırma" ve "Bilim ve Araştırma" adlı eserleri meydana getiren aziz
hocamız Prof Dr. ABDÜLKADiR KALIPSIZ
yapmıştır. Ancak,
ülkemizdeki eğitim sistemi ve olanaklar, üniversite öncesinde ve çoğu
üniversitede de verilen eğitim sırasında öğrencilere araştırmacı niteliği
kazandıramamaktadır. Araştırmacılık, araştırma kesiminde görev aldıktan
sonra öğrenilmekte, yukarıda adı verilen eserlerin değeri de bundan sonra
Merkezi

anlaşılmaktadır.

Batı

hem araştırmacılık
çözümü için özverili
çalışmalar gerçekleştirmiş; kuruluşundan bu güne kadar 70 araştırma
çalışmasını sonuçlandırmıştır. Bunlardan 62'si, Ormancılık Araştırma
Enstitüsü (Ankara) tarafından yayımlanmıştır. Orman Bakanlığı'na doğrudan
bağlı
bir kuruluş haline getirildiği 1992 yılından sonra tamamladığı
araştırma sonuçları ise, bu dergide olduğu gibi
Müdürlüğün kendisi
düzeyinin

Akdeniz

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü,

geliştirilmesi

ve hem de var olan

sorunların

tarafından yayımlanacaktır.
Ormancılığımıza yararlı olmasını

diliyoruz.
Dr. Hüseyin Zülfikar USTA
Batı

Akdeniz

Orınancılık Araştırma
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Müdürü

FİDANLIKTA KÖK KESİMİ VE SÖKÜMDEN SONRA KÖK
TUV ALETİNİN KJZILÇAM DİKİMLERİNDE BAŞARı
ÜZERİNE ETKİLERi

In Nurseries, The Effects ofUndercutting and Root Pruning After Lifring
on The Success of Pinus hrutia Ten. Plantations

Gürel ŞİRİN

Fikret

IŞIK

ÖZ
Kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerinin İldan yaşama oranı, boy ve
kök boğazı çapı üzerine etkileri incelenmiştir. Varyans analizleri kök
kesiminin yaşama oranı üzerinde % 94 olasılık derecesinde etkili
olduğunu göstermiştir. En yüksek yaşama oranı 2 kez kök kesimi yapılan
fıdanlarda görülmüştür. Uygulanan işlemlerin fıdan boyu ve çapı üzerine
etkili olmadığı anlaşılmıştır.

ABSTRACT
Treatments of undercutting and root pruning after lifting of P.
Brulia seedlings were studied. Variance analysis showed that root
undercutting has a positive effect at 94 % probability level on the survival
rate. Maximum survival rate was obtained by two applications of
undercuttıng. Treatments showed no sıgnifıcant effect on heıght of
seeciling n or on the diameter of root co ll ar.
GİRİŞ
Fidanlık tekniğine ilişkin
alanlarında kullanılacak

konudur.
Bu

olarak, kızılçam, sedir ve karaçam dikim
en uygun fidanın nasıl olacağı halen tartışılan bir

çalışma, tartışmaların

getirmeye katkı
yetiştirilen üç ana ağaç türünün
sayıdaki) kök kesimleri ve di kım

bir bölümüne

sağlamak amacıyla,

açıklık

Antalya yöresınde
fıdanları içın fıdanlık ta yapılan (değişik
öncesı
uygulanan
kök
tuvaleti
işlemlerinin
karşılaştırılmasım
kapsamaktadır. Ancak, sedir ve karaçam deneme alanlarında, 1993
sonbaharında
istatistik değerlendirme yapabilecek sayıda fıdan
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kalmadığından,

araştırma

sadece kızılçam tüıiine indirgenerek
değerlendirilmiş ve başlık da bu şekilde değiştirilmiştir.
Fidanlıklarda uygulanan şaşırtma ve yerinde kök kesimine ilişkin
bazı literatür bilgiler aşağıda verilmiştir.
AB. D. Göller Bölgesinde uygulanan şaşırtmada, fıdan köklerinin
boyu ı +O yaşlı çam ve ladinlerde ı O cm, 2+0 yaşındakilerde ise ı O-ı5. 5
cm kalacak şekilde kesilm ektedir. Yine aynı yerde Pinus banksiana' da
ikinci yılın ilkbaharında 7. 5-ı2. 5 cm, Pinus resinosa' da 6. 5 cm derinlikten
yapılan yerinde kök kesimleriyle oldukça dengeli fıdanlar elde edildiği,
yatay ve dikey kök kesimi yapılan fıdanların, yapılmayanlardan % ı6-23
daha başarılı oldukları ifade edilmektedir (Atasoy - Şirin, 1989; Eren,
1960).
Saatçioğlu (1976), "Fidanların açık alan kültürleri, özellikle
ağaçlandırmalar için lüzumlu gelişmeyi sağlayabilmeleri, yani onların fazla
sayıda dallara ve mümkün olduğu kadar çok saçak köklere sahip, kuwetli
fıdanlar olarak yetiştirilebilmeleri için repikaja tabi tutulmaları gerekir"
demektedir. Aynı yayında, şaşırtmanın olumlu etkileri kadar olmamakla
birlikte, yerinde kök kesimlerinin de benzer amaç için kullanılabileceği
belirtilmektedir. Yerinde kök kesiminin toprak seviyesınİn ıS-20 cm
derinlikte yapıldığı ve ağaçtandırma alanlarında dikilecek çam fıdanlarında
kök boyu ı5-20 cm kalacak biçimde demetler halinde budamanın uygun
olacağı söylenmektedir (Saatçioğlu, ı970). Duglas fıdanlarında yerinde
kök kesimlerinin, yastık yüzeyinden ı 0-20 cm derinlikte yapılması gereği
de bir başka yayında önerilmektedir (Eyüboğlu, ı979).
Bu çalışma, ağaçlandırmalarda gerek yaşama yüzdesi, gerekse
gelişme açısından başarıyı arttırmak için, fıdanlıklarda kök kesiminin ve
dikimden önce uygulanan kök tuvaletinin, yöre koşullarında ne denli etkili
olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılması gereken araştırmalar için ön
çalışma niteliğindedir.

MATERYAL VE YÖNTEM·
Deneme, Antalya-Zeytinköy Fidanlığında yetiştirilen fıdanların
Bük-Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanında hazırlanan deneme
alanına dikilmesi ile kurulmuştur.
Antalya-Zeytinköy Fidanlığında, fıdanların gelişme koşulları
dikkate alınarak ı, 2 veya 3 kez ortalama 20 cm derinlikte yerinde kök
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kesimi uygulanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan fıdanlar yastıklarda
belirlenerek O (kontrol), ı, 2, ve 3 kez kök kesimi yapılmış olarak, ayrı
ayrı sökülmüş, aynı gün araştırma alanına götürülmüştür. Ayıklama
sonunda, iyi görünümlü, eşit boylarda fidanlar, kök tuvaleti yapılan ve
yapılmayan olarak deneme alanına bir gün içinde dikilmiştir. Fidan yaşı
ı +O dır.
Böylece sekiz işlem uygulanmış olmaktadır. Her bir işlem 50
fıdandan oluşan parsellerde temsil edilmiş ve deneme 3 yinelemeli olarak
rasiantı bloklan deneme desenine göre kurulmuştur.
ı990 yılı Aralık ayı

içinde kurulmuş deneme alanında üç yıl
gerekli kültür bakımı yapılmış ve ı993 yılı vejatasyon dönemi sonunda
ölçüler alınmıştır.Yaşama yüzdesi, boy ve kök bağazı çaplan ölçülmüş ve
değerlendirilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Fidanlıkta, kök kesimi yapılmamış, ı, 2 ve 3 kez kök kesimi
yapılmış olan fıdanlara, dikimden önce, kök tuvaleti uygulanmamış ve
uygulanmış olarak toplam 8 işlem yapılmıştır. Üç yıl sonunda yaşama
oranı, boy ve kök bağazı çapları ölçülmüş ve işlemlerin etkisı
irdelenmiştir.

3.1. YAŞAMA ORANINA İLİŞKİN BULGULAR
Saptanan yaşama oranları, işlemlere göre ortalama değerler olarak
Çizel ge ı de görülmektedir. Yaşama oranlarına ilişkin yüzde değerlerin
normal dağılımını sağlamak üzere açısal değişim işlemi uygulanmış ve
değişim sonu elde edilen değerler esas alınarak varyans analizi yapılmıştır.
Varyans analizi Çizelge 2 de verilmiştir.
Model Yijkl = m+ Ri + Aj + Abjk + e I (ijk)
Yijk I= gözlem değeri, işlemler sabit (fıxed), bloklar tesadüfi (random).
m =genel ortalam, Ri: blok etkisi, Aj: A işleminin etkisi, Bk: B işleminin
etkisi, el (ijk): Hata, Abjk etkileşimi
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Çizelge 1. Kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerine göre
Table 1. Survival percentages by the treatmenis
Blok

Kök Tuvaleti

Black

Root pruning

o

ı

2

Uygulanmadı

0.78

0.62

0.66

yaşama oranları

Kök Kesimi
Undercutting

Ortalama

0.86

3
0.84

Mean
0.77

0.78

0.86

0.66

0.74

0.86

0.98

0.92

0.90

0.91

0.50

0.46

0.92

0.98

0.72

0.90

0.86

0.98

0.96

0.92

lJygulandı

0.88

0.88

0.98

0.98

0.93

Applied
Ortalama
M ean

0.76

0.76

0.92

0.90

0.83

Not Applied

I

Uygulandı

Applied
Uygulanmadı

Not Applied

II

Uygulandı

Applied
Uygulanmadı

Not applied

III

Çizelge 2 de görülen varyans analizi sonuçlarına göre; bloklar
0.05 olasılık düzeyinde etki göstermektedir. Bu durum, deneme alanının
homojen olmamasından ileri gelebilir ve blok yinelenmesinin doğru
olduğunu göstermektedir.İşlemler bu düzeyde etkili görülmemektedir.
Ancak kök kesimi işleminin, yaşama oranı üzerinde 0.949 olasılık
düzeyde (p 0.0504) etkili görülmesi ve çizelge ı in incelenmesinde
görülen en yüksek yaşama oranlarının 2 ve 3 kez kök kesimi yapılmış
fıdanlarda olması, fıdanlık tekniği konusundaki genel bilgilerimize uygun
düşmektedir.

göre yaşama oranlarının ortalama
değerlerinin sıralamasında, en iyi olan iki kez kök kesimi yapılmış
fidanlardır. Daha sonra üç kez ve bir kez kökü kesilmiş fidanlar
gelmektedir. En başarısız görülen kök kesimi yapılmamış olanlardır.
Bu karşılaştırmalarda kök tuvaleti yapılmamış fıdanlarda ortalama
yaşama oranı 0.87, kök tuvaleti yapılmış fıdanlarda 0.80 olduğu
görülmektedir.
Çizelge

ı

deki,

işlemlere
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Çizelge 2. Yaşama oranına ilişkin varyans analizi
Table 2. Analysis of variance for survival rate
Varyasyon Kaynağı
Source of variation
Blok
- Blocks

SD

2

840.57

Kareler Ort.
MS
420.28

A
Kök kesimi
Root undercutting A
B
Kök tuvaleti
B
Root pruning
AxB

3

765.65

255.22

3.21 N.S.

ı

143.08

143.08

1.80 N.S.

3

157.59

52.53

0.66 N.S.

Hata

-

Eror

14

1113.59

79.54

Toplam

-

Total

23

3020.48

950.65

Kareler

Toplamı

ss

F

5.28

*

*: 0.05 olasılık düzeyinde anlamlı - significant at 0.005 level).
NS: etkisi anlamlı değil -non significant

3.2. BOY BÜYÜMESİNE İLİŞKİN BULGULAR
Kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerine göre yapılan boy ölçülen
ortalamalar olarak Çizelge 3 de, bu ilşkileri irdelemek için yapılmış
varyans analizi Çizelge 4 de gösterilmektedir.
Çizelge 3. Kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerine göre boy büyümesi (cm)
Table 3. Heights of seedlings by the treatments (cm)
Blok

Kök Tuvaleti

KökKesimi
(Root undercutting) cm

Block

Root pruning

o

ı

66.3
77.9

66.1
67.2
55.6
73.3
71.8
82.1
69.3

Uygulanmadı

I

Uygulandı

II

Uygulandı

Uygulanmadı

Uygulanmadı

III

Uygulandı

Ortalama

- Not Applied
- Applied
- Not A_pQlied
- Applied
- Not applied
- Applied
- M ean

72.0

70.8
64.8
91.0
73.8
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2
59.6
64.4
87.2
69.2
77.1
73.4
71.8

3
70.6
79.1
66.1
64.0
67.4
82.3
71.5

Ortalama
Mean
65.65
72.15
70.22
69.32
70.28
82.2
7!.63

Çizelge 4 de görülen varyans analizi sonuçlarına göre; kök kesimi
ve kök tuvaleti işlemlerinin boy büyümesi üzerine etkili olmadığı ortaya
çıkmıştır. Çizelge 3 deki işlemlere ilişkin fıdanların ortalama boyları
arasında da önemli farkların olmadığı görülmektedir.
Çizelge 4. Boy büyümesine ilişkin varyans analizi (Çizelge 2 "deki model kullanılmıştır.)
Table 4. Analysis ofvariance for height (The model given in Table 2 was ısed)
Varyasyon Kaynaği
Source of variation
Blok - Blocks

SD
df
2

Kareler Toıılam•

Kök kesimi,
A
Root undercutting,A
Kök tuvaleti, B
Root pruning, B
AxB

243.2

Kareler Ort.
MS
121.6

1.94 N.S.

3

59.67

19.89

0.32 N.S.

ı

204.75

204.75

3.27 N.S.

3

282.86

94.29

1.50 N.S.

Eror

14

875.3

62.52

- Total

23

1665.78

503.05

-

Hata
Toplam

ss

.düzeyinde anlamlı - sıgnıfıcant
at 0.005 level).
NS: etkisi anlamlı değil -non significant

*: 0.05

F

olasılık

3.3. KÖK BOGAZI ÇAPINA İLİŞKİN BULGULAR
Kök boğazı çapı ölçüleri, ortalama değerler olarak çizelge 5 de,
kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerinin, kök boğazı çapı üzerındekİ
etkilerini irdelemek için yapılan varyans analizi de çizelge 6 da
görülmektedir.
Çizelge 5 de görülen ortalama kök boğazı çapı değerleri işlemlere
göre sıralandığında, üç kez kök kesimi yapılan fidanlar, kök tuvaleti
yapılan ve yapılmayan farkı olmaksızın en iyi çap gelişimi sağlamıştır. İki
kez kökü kesilmiş fıdanlarda kök tuvaleti yapılanlar daha iyi olmak üzere
ikinci sırada yer almakta, bunu bir kez kök kesimi yapılan, kök tuvaleti
yapılmayan ve daha sonra bir kez kök kesimi yapılan, kök tuvaleti yapılan
fıdanlar izlemekte, en düşük kök boğazı çapı gelişimi ise kök kesimi
yapılmamış fıdanlarda olduğu görülmektedir.
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Çizelge 5. İşiemiere göre kök boğazı çapları (cm)
Table 5. Diameters at root collar by the treatments (cm)
Kök Tuvaleti

Blok
B lock

Kök Kesimi

o

Root pruning
Uygulanmadı
Uygulanmadı
Uygulandı

Il

Uygulanmadı

m

- Not Applied

-

Uygulandı

I

Uygulandı

Ortalama

Applied
-Not Applied
- Applied

-Not applied
- Applied
- M ean

(Root undercutting) cm
ı
2
3

1.32
1.33
1.75
1.43
1.37
1.28
1.41

1.46
1.67
1.99
ı. 15
1.70
1.67
1.60

2.17
1.50
1.47
1.48
1.48
2.65
1.79

1.78
1.63
2.00
1.49
1.61
2.29
1.80

Ort.
M ean

1.67
1.53
1.80
1.39
1.54
1.97
1.66

Çizelge 6 da görülen varyans analizi sonunda kök kesimi ve kök
tuvaleti işlemlerinin, kök bağazı çapı üzerinde etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Çizelge 6. Kök boğazı çapına ilişkin varyans analizi
Table 6. Variance analysis for diameter at root collar
Varyasyon Kaynağı
Source ofvariation
Blok - Blocks

SD
df
2

Kareler Toplamı

A
Kök kesimi,
Root undercutting,A
Kök tuvaleti, B
Root pruning, B
AxB
Hata
Toıılam

NS:

-

Eror

.. -

Total

-·

etidsı anlamlı degıl

0.13

Kareler Ort.
MS
0.065

0.46 N.S.

3

0.62

0.21

1.49 N.S.

ı

0.1

0.01'

0.07 N.S.

3

0.116

0.38

2.69 N.S.

14

1.97

0.141

2.85

0.806

23
- non

ss

..

sıgnıfıcant

61

F

3.4.

TARTIŞMA

Yaşama

oranı

ile

işlemlerin

ilişkileri

konusunda elde edilen
bulgulara göre; bloklar arasında önemli farklılıkların ortaya çıkmış olması,
araştırmada bloklamanın yalnızca uygulamayı kolayiaştırma düşüncesi ile
değil, aynı zamanda deneme alanındaki değişimi azaltmak için yerinde bir
uygulama olduğunu göstermektedir. Her ne kadar işlemlerin yaşama oranı
üzerindeki etkisi 0.95 olasılık düzeyinde olmamakla birlikte, kök kesimi
işleminin, bu değere çok yakın (0.949) olasılık düzeyinde etkili olduğunun
saptanmış olması da daha geniş kapsamlı bir araştırma ile bu ilişkilerin
yeniden araştırılmasının uygun olacağına işaret etmektedir. Ortalama
değerlerin incelenmesi, en iyi yaşama oranının iki kez kök kesimi
yapılmış fıdanların sağladığını ortaya koymaktadır. Bu durumda kesin
bulgulara ulaşıncaya değin,kızılçam fıdanlık tekniğinde benzer koşullarda
iki kez kök kesimi uygulanmasının uygun olacağı kabul edilebilir.
Yaşama oranı üzerine, kök tuvaletinin etkisinin olmaması,
makinalı toprak işlemesi yapılmış olan deneme alanında dikim çukurunun,
kök kıvrıklığına neden olmayacak denli derin ve geniş açılması ve
dikimierin yapılması ile kök tuvaleti sırasında budanan uzun köklerin bir
sakınca yaratmamış olması ile açıklanması olasıdır. Ancak uygulamada
benzer koşulların sağlanamaması· durumunda kök tuvaleti yapmanın
gerekli olacağı göz önünde tutulmalıdır.
Işlemlerin, boy büyümesi ve kök bağazı çapı üzerinde etkili
görülmemesine karşın, yapılan karşılaştırmalar iki kriter için de kök
kesimi yapılmış fıdanlar lehine eğilim göstermektedir. Bu durum da,
konunun daha ayrıntılı bir çalışma ile ele alınmasının gerekli olduğu savını
güçlendirmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma ile kızılçarnda fıdanlıkta, kök kesimi yapılmamış, 1, 2
ve 3 kez kesim yapılmış fıdanların dikim öncesi kök tuvaleti yapılmadan
ve yapılarak dikimlerinden oluşan sekiz işlemin, yaşama oranı, boy
büyümesi ve çap üzerine etkileri incelenmiştir.
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Yaşama oranı

kriterlerine göre, bloklar arasında O. 95 olasılık
düzeyinde farklılık olduğu görülmekte ve bu durum yetişme ortamında
varyasyonun önemli olduğunu göstermektedir. Kabul edilen olasılık
düzeyinde olmamakla birlikte bu değere çok yakın olarak O. 949
düzeyinde kök kesimi işleminin yaşama oranı üzerinde etkili olduğu
görülmüştür. En yüksek yaşama oranını iki kez kök kesimi yapılmış
fidanlar sağlamıştır. Üç kez ve bir kez kök kesimi yapılmış fidanlar bunları
izlemekte ve en düşük oran kök kesimi yapılmamış olanlarda
bulunmuştur.

Kök tuvaletinin de

yaşama

oranı

üzerinde etkili

olmadığı

anlaşılmıştır.

Boy
budaması

gelişimi

ve kök

işlemlerinin

değerlendirmelerle

bağazı çapı

anlamlı

elde edilen

bir

üzerinde kök kesimi ve kök
etki sağlamadığı da istatistik

sonuçlardır.

ÖZET
Bu araştırma, ı 990 yılında fidanlıkta kök kesimi yapılmamış, bir
kez, iki kez ve üç kez yapılmış fıdanların, Lütfi Büyükyıldırm Araştırma
Ormanındaki deneme alanına, her fıdan tipi, kök tuvaleti yapılmayan ve
yapılan olmak üzere toplam 8 işlem ve üç blok yinelemesiyle kurulmuştur.
ı 993 yılı vejatasyon dönemi sonunda yapılan ölçüler esas alınarak
yaşama oranı, boy gelişimi ve kök bağazı çapı ile işlemler arasındaki
ilişkiler ortalamalar üzerinden ve varyaans analizleri ile incelenmiştir.
Yaşama oranı üzerinde % 94 olasılık düzeyinde kök kesiminin
etkili olduğu ve en yüksek oranın 2 kez kök kesimi yapılmış fıdanlar ile
elde edildiği görülmüştür.
Boy büyümesi ve kök bağazı çapı üzerinde işlemlerin, anlamlı
etkisi olmadığı belirlenmiştir.
Konunun daha kapsamlı bir araştırma projesi olarak ele alınması
gerektiği kanısına varılmıştır.

63

arasında kabuk böceklerinin zararı, ülkemizin bir çok yerinde olduğu gibi
Kabuk böceği zararlannın en yoğun olduğu
çok yüksek olmuştur.
Korkuteli ve Antalya' da son 40 yıl içerisindeki yıllık yağış miktarları,
onar yıllık dönemlerin ve 40 yılın ortalamalan olarak Çizel ge 1'de
verilmiştir :

Çizelge 1. Antalya ve Korkuteli'ne ait dönemsel

yağış

ortalamaları

10 Yıllık
YıllıkYağış Ortalaması (mm)
Dönemler
Antalya
Korkuteli
1955-1964
900
421
1965- 1974
1162
475
..........................................................................................................................................................................
197 5 - 1984
1171
403
1985- 1994
911
337
40 Yıllık Ortalama (1955 -1994)
1036
409
1995 yılı
1246
280
Görüldüğü

gibi geçtiğimiz kırk yıl içinde Antalya' da otuz yıl
aralıkla başlayan ve yaklaşık on yıl süren iki kurak dönem yaşanmıştır.
Korkuteli'nde ise son yırmi yıldaki yağışlar ortalamanın altında kalmış
olup yağış miktan gittikçe azalma eğilimi göstermiştir.
Son dönemin en kurak yıllan ise 1989 ve 1990' dır. Bu
yıllardaki yağış miktarlan aşağıda verilmiştir :
Yıl
.......................

1989
1990

.......!.:\~~~~Y~ ......
649mm
602mm

Korkuteli .
.................................

.

188 mm
203 mm

1989 ve 1990 yıllannda yaşanan görülmemiş yağış azlığı, zaten
sürmekte olan kuraklıktan etkitenmiş olan ağaçların iyice zayıflamasına
ve ikincil zararlılar için son derece uygun bir ortamın oluşmasına yol
açmıştır. Orman içi depo ve rampalarda , mart - mayıs
aylarını
geçtiği halde çıkarılamayan
kabuklu odun istifleri; hasta, devrik ve
kurumakta olan ağaçların ormandan çıkarılmasındaki yetersizlikler,
büyük orman baçıvanı ve Akdeniz çam kabukböceği zararlannın kurak

66

dönem sonunda çok önemli boyutlara gelmesine büyük ölçüde

katkıda

bulunmuştur.

Şekil

1'de verilen grafikte, Antalya' da büyük orman bahçıvanı
zararı sonucu kesilen olağanüstü eta yıllara göre gösterilmiştir. En kurak
geçen 1989 ve 1990 yıllarından sonra olağanüstü eta gittikçe artmış ve
1994 yılında yalnızca bu üç yerdeki toplamı 21.552 m3 'e ulaşmıştır.
1994 yılının son üç ayındaki yağışlar yüksek olmasına karşın, büyüme
mevsimindeki yağışlar ortalamanın oldukça altında gerçekleşmiş ve bu
yıla ait böcek zararları çok fazla olmuştur.

m3
25 000
20 000
15 000 /
10 000

/

5 000 /

1990

1991

1992

y
Şekil

1993

1994

1995

l

1. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde büyük orman
bahçıvanı zararı sonucu kesilen olağanüstü eta.

Antalya' da 1994 yılının son üç ayı ile 1995 ve 1996 yıllarında
kaydedilen yağış miktarlarında bir artış görülmektedir. İkinci! karakterli
zararlıların etkisi de artan yağışlarla birlikte son iki yıldır, yağışın arttığı
yerlerde nispeten azalmıştır. Ancak, bu yıl iyi yağış oldu ve
kabukböceği tehlikesini şimdilik atlattık düşüncesinde olunmamalı; temiz
işletmeciliğin gerekleri ormancılığın başta gelen
ilkesi olarak
uygulanmalıdır. Kabuklu odunların, kabuk böceklerinin ilk uçma
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zamanlarından

ormandan çıkarılamamasının nasıl bir sonuç
örnekte gözler önüne serilmektedir :
ı 996 yılı mart ayı sonunda kesilmiş iki değişik boyuttaki kabuklu
kızılçam odunu, ince sinek teli ile kaplanarak her yanından hava alması
sağlanan kafeslere konulmuş ve sürekli gözlenmiştir. Kabuk böcekleri
(büyük orman bahçıvanı) odundan çıkmaya başlayınca her gün toplanarak
kafes dışına çıkarılmış ve sayılmıştır. Bu iki odunda saptanan böcek
sayıları Çizelge 2' de verilmektedir.
önce

verebileceği aşağıdaki

Çizelge 2 . İki parça kabuklu kızılçam odunonda üreyen
büyük orman bahçıvanı erginleri

Örnek·:>f'

öh:ıek: 2

Orta çap : 24cm
Boy
: 133cm

Orta çap : 17 cm
Boy
: 132 cm

i.••••••••-••••••••-•••••-••••••-•••·••••-••••-•;••••·"••••••••••••••••••••••••••••"••• ••••"••••••••••••••••••"•*"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••

1

Tarih
:
ı5.04.ı996:

Odundan
çıkan böcek

!
Tarih

sayısı

ı

02.05.ı996[

95

Odundan
çıkan böcek
sayısı

ı26

······-·····-··················-··-········t··-·········································································:-···································

.....~?.. :. 9.1. :...~. ?..?..f?. ....l..............1.?...................Q~...:..9.? . :.. J.?.?..§... .L .............~.~?..............
17 . 04 . ı 996 i
39
04 . 05 . ı 996 ı
ı 08
····is··:··a4·:····ı·9·9·6····r·············i·s··············· ···as··:··as··:··i99·6····r················9a·············
:::5?.::;::91::;:T?.:?.:~::::ı::::::::::::::1:?.::::::::::::::: :::9.~::;::9.j::;::t?.?.:(L::·:::::::::~:~:c:::::::::::
20 . 04 . ı 996 !
2 ı . 04 . ı 996 !

20
ıo

07 . 05 . ı 996 j
08 . 05 . ı 996 !

ı 26

23.04. ı996:

30
25

ıo.05. ı9961

ı2

i

30

··············-----················--······1··································· ···································--·--4·····-············-······-·········
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::::~~::;::91::;:::i?.:?.:~::::ı:::::::::::::::ş:ş::::::::::::::: :::9.~;::::9.j::;:::i:??.:§:::r::::::::::::::~:~::::::::::::::
························-··················t··································· ·········································~···································

24.04.ı996!

11.05.ı996

····ı·s··:··a4···.···ı·9-96····:··············ı·s··············· ···i2··:··as··:··"i99·6····r···············ı·s··············

····ı6··:··a4···.···ı·9-96·····ı··············24···············

···i3···:··as··:··"i99·6····:···············4a··············

····ı7··:··a4···.···ı·9·9·6····ı··············6·ı··············· ···"i·4··:··as··:··"i9·9·6···r···············ı4··············

TOPLAM

TOPLAM ı

537

68

944

Kalın çaplı

örnekte çıkmalar I 5 Nisan'da başlamış ve 27 Nisan'da
bitmiştir. Bu örnekten çıkan toplam böcek sayısı 53 7 dir. İnce çaplı
odunda ise, böcek çıkmaları 2 Mayıs'ta başlayıp 14 Mayıs'a kadar
sürmüş ve çıkan toplam böcek sayısı 944 olarak bulunmuştur. Bunlar
yalnızca iki tek odun parçasına ait bulgulardır. Ormanda
(yerde veya
rampada) kalıp zamanında çıkarılamayan ya da orman içi depolarda
bekleyen yüzlerce, binlerce ster kabuklu odun istifleri düşünüldüğünde
bunların nelere malolabileceğini kestirrnek zor olmayacaktır.
Büyük orman bahçıvanı az miktarda karaçarnda olmak üzere en
çok kızılçam ormanlarında
zarar yapmaktadır.
Akdeniz çam
kabukböceği ise hem kızılçamda, hem de sedirde zarar
yapan bir
kabukböceği olup,
kuraklığa ve yükseltiye bağlı olarak yılda 2 - 5
generasyon yapmaktadır. Bu böceğin, yükseltiye ve hava koşullarına göre
şubat sonu - nisan sonu arasında değişen ilk uçma zamanı ile ekim ayı
arasındaki dönemde arınanda kabuklu odun bırakılması çok sakıncalıdır.
Kuraklığın yanında, sedir ormanlarında yaygın olarak görülen
birincil (primer) karakterde bir iğne yaprak zarariısı olan sedir yaprak
kelebeği (Acleris undu/ana)
de ağaçları zayıf düşürerek kabuk
böceklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle temiz işletmecilik
kuralları bu ormanlarda daha da önem kazanmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Ormanda ağaçların zayıflamasına neden olanlar, yalnızca kuraklık
Acleris undulana gibi etmenler değildir. Atmosfer olaylarıyla
dünyanın her
yerine taşınan kirletici gazlar Toros Dağları'nı da
etkilemektedir.
Batı Akdeniz
Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün
Antalya Beydağları Milli Parkı içindeki Çaltıcak - Hava Kirliliği Ölçüm
İstasyonu'nda toplanan yağmur suyu örneklerinde kış ayianna ait pH
değeri 4.5'un altında bulunmuştur. Bu değerin, asit yağmurlarından
olumsuz etkilenen Avrupa ülkeleri ve Kanada' da ölçülen değerlerden
bir farkı yoktur. Kış ayları dışında, kireç taşı anakayadan ya da Sahra' dan
taşınan tozlardan kaynaklanan CaC03 , yağmur suyunun pH değerini
5.5 - 6'ya kadar yükseltmekteyse de
havadaki kirleticiler yok
olmamaktadır (Al-Momani ve ark. 1995, s. 78- 82).

ya da
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Kuraklık

ve çevre kirliliği, çeşitli tehlikelere olduğu kadar
ormanları ikincil karakterli zararlı böceklere karşı da daha hassas hale
getirmektedir. Bu nedenle, kabuk böceklerinin üremesine yol açacak
uygulamalardan her zaman kaçınmaya ve temiz işletmeciliğe büyük özen
gösterilmelidir.
Temiz işletmecilik, aşağıda özetlendiği gibi hem teknik ve hem de
idari önlemlerle uygulanabilir :
- Kurumakta olan, hasta ve devrik ağaçlar ile orman içi depo ve
rampalardaki kabuklu iğne yapraklı odunlar, kabuk böceklerinin uçma
zamanından önce ormandan çıkarılmalıdır. Aynı yılda iki ve daha çok
sayıda generasyon yapan Akdeniz çam kabukböceği için uçma zamanı
olarak, ilk uçma zamanı kastedilmiştir ve bu, büyük orman
bahçıvanınkiyle hemen hemen aynı dönemlere gelmektedir. Çizelge 3 'te
Özkazanç ve ark. (1985) tarafından saptanan Akdeniz çam kabuk
böceğinin ilk u çma zamanları verilmektedir. Çizel ge 2' deki örnekte,
büyük orman bahçıvanı için saptanan uçma zamanları nisan ortası ile
mayıs başına gelmekte ise de, bu, 1996 yılı hava koşulları ile ilgili olup,
işletmecilikte aşağıdaki zamanlara göre önlem almak yerinde olacaktır.

Çizelge 3. Yükseltiye göre Akdeniz çam kabuk böceğinin uçma
(Özkazanç ve Ark., 1985, s. 39)

Yükselti

(m)

1

Uçma

zamanları

Zamanı

______________________________q__._._ ?..9.9. ________________________ J. ________ş~~-~~--~-9.~~--::-.JP~~--~-~_ş_~--------________________________ ?..9.9_ ~_ ?.Q.Q_________________________t________________ !!l:!:i~--~y~__ 9._0:!:!~-~~~-ı________________ _
600 - 900

~

verilen zamanlardan önce satışı ve taşıması
kabuklu odunlar orman içi depo ve rampalarda hiç
bekletilmeden ya da istiflenmeden ormana uzaklığı en az 5 km olan
orman dışındaki depolara taşınmalıdır.
-

Yukarıda

mart sonu - nisan başı

yapılamayacaksa,
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- Kızılçam odunu üretiminde yaz kesimleri, hem odunun teknik
özellikleri ve hem de kabuk böceği tehlikesi açılarından büyük sorunlar
yaratmaktadır. Kesimler büyüme mevsimi dışında, kış aylarında (kasım,
aralık - şubat)
bitirilmelidir. Olağanüstü durumlarda yaz
kesimi
gerektiğinde, kesilen her ağaç aynı gün mutlaka soyulmalıdır. Şubat
sonuna kadar ormanda kesitdikten
sonra kabuğu
soyulmadan
bırakılmış ağaç kalmamalıdır (Çanakçıoğlu 1983, s. 332 ; Özkazanç ve
Ark. 1985, S. 41, 42).
- SEKA ile yapılacak sözleşmede, kağıtlık odun satın alımını
en geç aralık ayında yapması ve şubat bitmeden önce de ormandan
taşınmasını sağlaması zorunlu tutulmalıdır. Taşımada öncelik kabuklu
odunlara verilmelidir. Bunları garanti edemiyorsa, SEKA'ya kabuklu
odun satışı yapılmamalıdır.
- Köylüye
yapılacak yakacak zati odun satışlarında da,
rampadan satışların yalnızca ocak ayından önce ücretini yatıranlara
yapılabileceği, bunun dışındakilerin ancak orman dışı depodan odun
alabileceği gibı sınırlamalar

düşünülmelidir.
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YENİ ZELANDA'DA
AGAÇ ISLAHI ARAŞTIRMALARI

Fikret Işık

1

GİRİŞ

Dünya

Bankası

Kapsamında

Enstitülerinin

Orman

kredisi ile desteklenen
Bakanlığına

geliştirilmesi, Araştırma

bağlı

Master

Tarımsal Araştırma
Ormancılık

Projesi

Araştırma

Planının hazırlanması,

araştırmacıların

ve

yurt içinde ve yurt ve dışında eğitilmesi amaçlanmıştır.
Orman Bakanlığı bu amaçla, 19 Eylül-19 Aralık 1995 tarihleri arasında
Türkiye'nin değişik araştırma enstitülerinden 12 kişiyi eğitim amacıyla
yurt dışına görevlendirmiştir. Yazarın da içinde bulunduğu altı kişi
'Genetik ve ağaç ıslahı' diğer altı kişi ise 'Ormancılık 'Araştırmalarında
Bilgisayar Kullanımı' konularında Yeni Zelanda ve Avustralya' da 12
hafta süreyle çalışmıştır. Programın Yeni Zelanda' daki ilk beş haftası,
ülkeyi ve arınancılığını tanıma amacıyla gezi şeklinde geçmiştir. İkinci beş
hafta ise Yeni Zelanda Ormancılık Araştırma Enstitüsünde çalışılmış ve
kuzey adasındaki bazı arınancılık şirketleri ve enstitünün deneme alanları
gezilmiştir.
Son iki haftalık Avustralya programında ülkeyi ve
arınancılığını tanıma amacıyla değişik yerler ziyaret edilmiştir. Bu yazıda
Yeni Zelanda' daki genetik ve ağaç ıslahı araştırmaları irdelenmiştir.
Yeni Zelanda Avustralya' nın güney doğusunda, Büyük O ky an usta
yer alan iki adadan oluşmaktadır. Yeni Zelanda'nın yüzölçümü 27 milyon
hektardır. Ülkeye ilk defa 1O. yüzyılda Büyük okyanustaki Polonezya
Adalarından Maoriler,
18. yüzyıl sonuna doğru ise Avrupalılar
yerleşmiştir. Toplam nüfusu 3.5 milyondur. Kuzey adasındaki topraklar
derin volkan tüflerinden oluşmaktadır. Yağış rejimi düzenli dir. Ülke
ekonomisi daha çok hayvancılık ve arınancılığa dayanmaktadır.

; B. Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Ağaç Islahı bölüm başmühendisi
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Yeni Zelanda'nın yaklaşık% 24'ü olan 6.4 milyon hektarı doğal
ormanlarla kaplıdır. Mülkiyeti kamuya ait olan doğal ormanların sadece
1O 000 hektarında üretim yapılmasına izin verilmektedir. Geri kalan
önemli bölümü milli park veya muhafaza ormanı karakterindedir. Bu
kapsamdaki ormanların yönetimi orman koruma ile ilgili bir birime
(Department of Conservation) bırakılmıştır. Odun hammaddesi, 1.5
milyon hektarı tutan ve % 96 sı özel şirketlerin ve küçük çiftçilerin
denetiminde olan endüstriyel plantasyonlardan karşılanmaktadır.
Plantasyon alanlarındaki yıllık ortalalama üretim 16.9 milyon m3 tür.
2000 yılında üretimin 20 milyon metreküpe, 2020 yılında ise 40 milyon
metreküpe çıkacağı tahmin edilmektedir. Orman ürunlerin~n yıllık
dışsatımı 2. O milyar ABD doları kadardır ve ülke dışsatımında üçüncü
sıradadır. Ormancılığın, gayri safi ulusal hasıla içindeki payı % 6 dır ve
sektörün 2000 li yıllarda en fazla dışsatım olanağı sağlayan birinci sektör
olacağı öngörülmektedir.
Yeni Zelanda' da ormancılık araştırmalarını Ormancılık Araştırma
Enstitüsü (NZFRI) yürütmektedir. Enstitüde, büyük çoğunluğu bilim
adamı olmak üzere 450 kişi işlendirilmiştiL Enstitü, özel sektör, kamu
şirketleri ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Özel
şirketler kurdukları kooperatifler aracılığıyla araştırma giderlerine önemli
oranda katkıda bulunmaktadırlar. Örneğin Ormancılık Araştırma
Enstitüsü ağaç ıslahı araştırmaları bütçesinin % 75'ini kooperatifler
karşılamaktadırlar. Enstitü uzmanları hükümetlere ormancılık politikaları
ve araştırmada öncelikler konusunda danışmanlık yapmakta, üst düzey
yöneticiler ulusal ormancılık stratejilerinin belirlenmesine doğrudan
katılmaktadırlar. Enstitüdeki başlıca araştırma alanları genetik ıslah (Islah
stratejileri, döl denemeleri, tohum bahçeleri, mikrovejetatif üretim
teknikleri, moleküler genetik,
silvikültür (Fidanlık, ağaçlandırma,
plantasyonların bakımı, doğal ormanların bakımı ve işletilmesi), hasılat
araştırmaları, odun ve kağıt teknolojisi gibi konularda yoğunlaşmaktadır.
Araştırmaların planlanmasında enstitünün farklı bölümleri yakın işbirliği
içindedirler. Örneğin genetik-ıslah grubunun denediği klonların selüloz
veriını ve diğer odun özelliklerini odun teknolojisi bölümü çalışmaktadır.
Enstitü, ormancılık araştırmalarına yaptığı önemli katkılar nedeniyle
dünyada haklı bir üne kavuşmuştur.
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Genetik ve

Ağaç

Isiaha

Çahşmalan

Ormancılıkta

:

birim alandan alınan ürünün arttırılmasında genetikıslah ve silvikültür olmak üzere iki yÖntem vardır. Bunu göz önüne alan
Yeni Zelanda, 1950 li yıllarda yoğun plus ağaç seçimini yaparak ve klonal
tohum bahçelerini kurarak Pinus radiata ıslahı programını başlatmıştır.
Pinus radiata ıslah stratejisi, döl denemelerine göre bir sonraki ıslah
populasyonunu ve tohum bahçelerini oluşturacak üstün genetipierin
seleksiyonuna dayanmaktadır (Recurrent selection with General
Combining Ability). İlk tohum bahçeleri kendileme (Inbreeding) riski
açısından minimum sınır olan 20-30 klonla kurulmuştur. Başlangıçtaki
seleksiyenun yetersiz olması nedeniyle ı 968 de 600 yeni plus ağaç
seçilmiştir. Bu ağaçlar çelik ve aşı ile çoğaltılarak klon arşivlerine alınmış,
diğer tarftan ülke genelinde döl
denemeleri kurulmuştur. Döl
denemelerinin ilk sonuçlarına göre ıslah değeri sıralamasında en iyi olan
170 aile seçilerek yeni tohum bahçeleri kurulmuştur. Denemelerin ileri
yaşlarında elde edilen ek bilgiye dayanarak daha önce seçilen ı 70 klon
içinden en iyi 12 klon tekrar seçilerek kontrollü dölleme tohum bahçeleri
kurulmuştur. İlk seleksiyendan ve ikinci yoğun seleksiyendan ıslah
edilmemiş bir tohum kaynağına göre elde edilen genetik kazanç önemli
oranda artmıştır (Şekil ı).
Islah populasyonunun genetik tabanını genişletmek için 1970'li
yılların başında yeniden mevcut plantasyonlardan ve Kaliforniya' daki
doğal populasyonlardan plus ağaç seçimi yapılmıştır. Böylece döl
denemelerinde toplam 2000 den fazla plus ağaç yer almıştır. Günümüzde
ıslah populasyonunda yer alan aileler arasında hacim artımı, gövde
düzgünlüğü, kabul edilebilir gövde sayısı, bir yılda oluşan dal boğumu
sayısı, odun yoğunluğu gibi ekonomik önemi olan ağaç karakterlerinin
ıslahı için kontrollü döl denemeleri ve seleksiyona devam edilmektedir.
Seleksiyenda yalnızca aileler arasındaki varyasyondan yararlanıldığı
taktirde ıslah populasyonunun genetik tabanı hızla daralmakta (bir sonraki
nesile döl veren aile sayısının azalması), kendileme katsayısı (Inbreeding
coefficient) artmaktadır. Kendileme katsayisını düşük tutmak için aile
içindeki yarım veya tam kardeşler arasındaki genetik varyasyondan
yararlanma yoluna (aile içi seleksiyon) gidilmektedir. Radiata çamının
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vejetatif olarak üretilebilmesi, aile içindeki genetipleri
testlerde kullanma olanağı sağlamıştır.

çağaltarak

genetik

Şekil

1 : Açık toztaşma tohum bahçesinden ve kontrollü dölleme tohum
bahçesinden, rslah edilmemiş bir tohum kaynağma göre elde edilen genetik
kazanç (Carson, M. J. and Wilcox, M. D. 1992).
60

i D 1 . Seleksiyona dayanan
50
~
~
<..)>
ı:

I'CI
N
I'CI
~

!

40

tohum bahçeleri
E:l2. seleksiyona dayalı KD
tohum bahçeleri

30

.:ıı:

:.;:::
Gl
ı:

20

Gl

C)

10

o
Hacim

Gövde
düzgüniOQü

Açık

Kabul edilebilir
gövde sayısı

Döllenme (AD) tohum bahçeleri ile hacimde % 13-15,
gövde düzgünlüğünde % 45-70 ilerleme sağlanmıştır. Ancak AD tohum
bahçelerinde polen kirlenmesinin önlenememesi, her klonun tohum
üretimine aynı oranda katkıda bulunmaması, genetik ·kazancın önemli bir
bölümünün kaybına neden olmuştur. Bunun üzerine 1984 yılından
itibaren yeni AD tohum bahçelerinin kurulmasına son verilmiş, çayır tipi
adı verilen (Meadow) Kontrollü Dölleme (KD) tohum bahçeleri
kurulmaya başlanmıştır. Çayır tipi tohum bahçelerinde hektara 3300 fert
dikilmektedir. Üstün klonların her biri bahçede bir blok halinde yer
almakta, ağaçların boyu yerden çalışmayı güçleştirmeyecek şekilde
budama ile kısa tutulmaktadır. Böylece istenilen klonlar arasında
kontrollü dölleme daha kolay yürütülmektedir. To hum bahçelerinde
sipariş üzerine mantara dayanıklı, az boğumlu ve az dallı, odun
yoğunluğu fazla, kağıt üretimi için iyi lif özelliklerine sahip genotiplerin
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belirli klonlar arasında kontrollü çaprazlamalar da
yapılmaktadır. Tohum bahçelerinde polenleme için yeni bazı sıvılar
denenmektedir. "Pollination by aqueous suspension" denilen bu teknikte,
dişı çiçekler torba ile izole edilmeden polenleme yapılmaktadır. Böylece
klasik torba kullanımına göre kontrollü dölleme daha ucuza mal
edilmektedir.
Yeni Zelanda' da kurulan "Gen etik Kazanç" denemelerine göre
genetik kalitesi yüksek tohumlada kurulan plantasyonlardaki yıllık
ortalama hacim artımı, sıradan tohuma göre hektarda % 20-30 daha
fazladır. En iyi klenların yıllık ortalama artımı 50 m3/yıl/ha kadar
çıkmaktadır. Bu nedenle kaliteli tohuma olan talep yüksektir. To hum
bahçelerini işleten tohum şirketi Proseed, kontrollü döllerneyle elde ettiği
genetik kalitesi yüksek tohumlan açık arttırınayla alıcılara satmaktadır. Bu
tohumların kilosu 8000 NZ dalarına kadar alıcı bulmaktadır (8000
NZD=5900 USD= 478 000 milyon TL). Tohum şirketi Proseed, ülke
çapında kurulmuş olan açık ve kontrollü dölleme tohum bahçelerinden
ülke tohum ihtiyacının % 80'ini karşılamaktadır. Halen ülke tohum
ihtiyacının % 20 si kontrollü dölleme ile elde edilmektedir. Önümüzdeki
beş yıl içinde bu oranın % 50 ye çıkarılması planlanmaktadır.
Farklı tohum kaynaklarından tohum kullanılması, tohumun
sertifikasyonunu gündeme getirmiştir. NZFRI tarafından geliştirilen
sertifikasyon sistemine göre tohum bahçesindeki klonların ıslah değerleri
ve her klonun tohum üretimindeki katkısı göz önüne alınarak o tohum
kaynağına bir numara verilmektedir. Örneğin bir AD tohum bahçesi için
GF14, KD tohum bahçesi için GF22 numarası gibi. G ve F harfleri,
tohum kaynağının büyüme ve gövde formu için ıslah edilmiş olduğunu,
rakam ise tohum kaynağının ıslah aşamasını ifade etmektedir. Tohum un
kalitesi ile ilgili bu numaratandırma ormancılıkta tohumun genetik kalitesi
ve genetik kazanç konusunu günlük konuşma diline sokmuştur.
üretimi

ıçın

Vejetatif ve Mikrovejetatif Üretim, Biyoteknoloji :
Kontrollü dölleme ile elde edilen tohuma olan talep ve üretim
maliyeti yüksektir. Bu nedenle sözkonusu tohumlardan elde edilen
fıdanlar çelikle çoğaltılmakta,
köklenmiş çelikler ağaçlandırmada
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kullanılmaktadır.

Çelikierin köklenme oranı % 95'in üzerindedir.
Köklenme için herhangi bir bitki hormonu veya özel bir işleme
başvurulmamaktadır. Doğrudan fıdanlıktaki yastıklara dikilen çelikler,
bilgisayar kontrollü sulama sistemi ile iki hafta boyunca sulanmaktadır.
Bir fıdandan üç yıl boyunca 60-80 çelik alınabilmektedir. Daha yaşlı
fıdanlardan alınan çeliklerle kurulan denemelerde fizyolojik yaşianma ve
yavaş büyüme gözlenmiştir. Her genotipin köklenme oranı farklı
olabilmektedir. Köklenmenin başarısı ortet'in yaşına sıkı sıkıya bağlıdır.
Çelikle değerli klonların çoğaltılması ekonomik olmasına karşılık,
birkaç yılda sınırlı sayıda köklenmiş çelik elde edilmektedir. Yeni Zelanda
Ormancılık Araştırma Enstitüsünce geliştirilen P. radiata doku kültürü
tekniği ile bir tohumdan 10000 fıdan elde edilebilmektedir. Büyük
ormancılık şirketlerinden Tasman Forestry tarafından kurulan tesislerde
bu teknik uygulanmaya konmuştur. Şirket, genetik üstünlüğü kanıtlanmış
33 klonu laboratuvarlarında kitle halinde (yılda 3 milyon adet) çağaltarak
plantasyanlarında kullanmaktadır.
Yine Enstitü tarafından geliştirilen
Somatik Embriyogenesis tekniğinde amaç, üstün bir klonu çok daha fazla
ve ekonomik bir şekilde çoğaltmaktır. Bu üretım tekniğinde kontrollü
döllerneden sonra henüz bir yaşındaki olgunlaşmamış yeşil kozalaklar
toplanmaktadır. Embriyo, endospermden uzaklaştırılarak kontrollü bir
ortamda embriyo üreten bir doku haline dönüştürülmektedir. Daha sonra
doku kültürü tekniği kullanılarak kitlesel olarak çoğaltılmaktadır. Somatik
Embriyogenesis kitle üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir.
Embriyonik doku, hücre veya hücre gruplarına ayrılarak bilgisayarla
kontrol edilen bir bioreaktörde süspansiyon halinde tutulabilmektedir.
Somatik Hücre ve hücre gruplarından somatik tohum geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Embriyogenesis, gen transferi araştırmaları için de
kullanılabilmektedir.
Yabancı
bir canlıdan alınan DNA, altın
zerreciklerine yüklenmekte, helyum gazı kullanan balistik bir alet
(Ballistic gun) yardımıyla Pinus radiata hücre süspansiyonu yabancı
DNA bombardımanına tabi tutulmaktadır. Yeni Zelanda'nın en büyük
ormancılık şirketi Carter Holt Harvey projeyi finanse ederek teknolojinin
lisansını almıştır.

Kontrollü dölleme ve vejetatif üretim, plantasyon arınancılığında
'Aile ormancılığı' ve 'Klonal ormancılık' uygulamalarını gündeme
getirmiştir. Aile arınancılığında (Family For~stry) tohum bahçesindeki bir

77

klonun (aile) tohumları arazide büyük bloklar halinde dikilm ektedir.
Bloktaki her fıdanın ana ve babası aynıdır (tam kardeş). Ebeveynlerinden
aynı genleri almalarına rağmen tamkardeşlerde genlerin rastlantısal olarak
farklı dizilimi, tamkardeşlerin genetik olarak farklı olmalarına neden
olmaktadır. Klonal ormancılıkta ise bir ailenin diğer kardeşlerinden üstün
olan bir ferdi vejetatif veya mikrovejetatif olarak çoğaltılmakta, ve araziye
yine bloklar halinde dikilmektedir. Aile ormancılığı ve klonal ormancılık
riski beraberinde getirmesine karşılık tarım bitkilerinde olduğu gibi
plantasyonlardan elde edilen üründe standartıaşma ve artış yaratmaktadır.
Yeni Zelanda biyoteknoloji alanındaki araştırmalara önem vererek
21.
yüzyıla
hazırlanmaktadır.
Enstitünün Moleküler Genetik
laboratuvarlarında orman ağaçlarının gen haritalarının çıkarılması, DNA
teknikleri yardımıyla üstün genotiplerin belirlenmesi (DNA aided
selection), genlerin İzolasyonu, gen transferi konularında araştırma
projeleri yürütülmektedir.

Ağaç Islahının Ormancılık

Sektörüne

Katkısı

:

Y.Zelanda araştırmaya verdiği önemin karşılığını bilgi, teknoloji
ve üretimde artış olarak fazlasıyla geri almaktadır. Yapılan hesaplamalara
göre 1950-1988 yılları arasında ağaç ıslahı için yaklaşık 25 milyon NZ
Doları harcanmıştır. Maliyetin içinde teknoloji transferi, ülke çapında
yürütülen döl denemeleri ve genetik kazanç denemeleri, tohum
bahçelerinin kurulması yer almaktadır. Islah araştırmaları, plantasyonların
idare süresini 25-30 yıla düşürerek, birim alandan elde edilen hasılayı ve
odunun kalitesini arttırarak, dikim-bakım ve üretim masraflarını düşürerek
plantasyon ormancılığını çok karlı bir sektör haline getirmiştir. En iyi
klonların birim alandaki yıllık hacim artımı ıslah edilmemiş tohuma göre
% 50 daha fazladır. Son hasıladaki iyi gövde sayısı % 80 artmıştır. Elde
edilen ek genetik kazanç AD ve KD tohum bahçeleri için sırasıyla
he ktarda ı 044 NZ Doları ve 23 97 NZ Doları olmuştur. 1990 yılına kadar
ıslah edilmiş tohumla kurulan plantasyonların alanı 480000 hektara
çıkmıştır. Yeni Zelanda' da 1988 yılına kadar ıslah araştırmalarının
fayda/masraf oranı 9. 5: ı oranıyken, birkaç yıl içinde bu oranın 46: ı
düzeyine çıkacağı beklenmektedir. Odun üretim projeksiyonlarına göre
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genetik ıslah araştırmaları sonucu % 12.2 daha fazla odun
hasılası (yaklaşık 4880000 m3) alınacaktır. Bu artışın önemli bir bölümü
AD tohum bahçeleri tohumuyla kurulan plantasyonlardan sağlanacaktır.

2021

yılında

Yeni Zelanda ormancılıktaki
öneme borçludur.

başarılarını

öncelikle

araştırmaya verdiği
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