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öz 
Kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerinin 'fıdan yaşama oranı, boy ve 

kök boğazı çapı üzerine etkilerıi incelenmişti r. Varyans analizleri kök 
kesiminin yaşama oranı üzerinde % 94 olasılık derecesinde etki li 
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. 
Bmtia seedlings were studied . Variance analysis showed that root 
undercutting has a positive effect at 94 % probabili ty level on the survlVal 
rate. Maximum survival rate was obtained by two applications of 
undercuttıng. Treatments showed no signifıcant effect on heıght of 
seedling n or on the diameter of root co ll ar. 

GİRİŞ 

Fidanlık tekniğine ilişkin o larak, kızılçam, sedir ve karaçam dikim 
alan larında kullanılacak en uygu n fıdanın nasıl olacağı halen tartışı lan bir 
konudur. 

Bu çalışma, tartışmaların bir bölümüne açıklık getirmeye katkı 

sağlamak amacıy la, Antalya yörıesınde yetiştirilen üç ana ağaç türünün 
fıdanları için fıdanlıkta yapılan (değişik sayıdaki) kök kesimleri ve dik ım 
öncesi uygulanan kök tuvaleti işlemlerinin karşılaştırılmasını 

kapsamaktadı r. Ancak, sedir v~e karaçam deneme alanlarında, 1993 
sonbaharında istatistik değerlendirme yapabilecek ,. sayıda fıdan 
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kalmadığından, araştırma sadece kızılçam türüne indirgenerek 
değerlendirilmiş ve başlık da bu şekilde değiştirilmiştir. 

Fidanlıklarda uygulanan şaşırtma ve yerinde kök kesimine ilişkin 

bazı literatür bilgiler aşağıda verilmiştir. 
A.B.D. Göller Bölgesinde uygulanan şaşırtmada, fıdan köklerinin 

boyu 1 +O yaşlı çam ve ladinlerde 1 O cm, 2+0 yaşındakilerde ise 10-15.5 
cm kalacak şekilde kesilmekitedir. Yine aynı yerde Pin us banksiana' da 
ikinci yılın ilkbaharında 7.5-12.5 cm, Pinus resinesa'da 6.5 cm derinlikten 
yapılan yerinde kök kesimleriyle oldukça dengeli fıdanlar elde edildiği, 

yatay ve dikey kök kesimi yapılan fidanların, yapılmayanlardan % 16-23 
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, kuvvetli 
fidaniar olarak yetiştirilebilmeleri için repikaja tabi turulmaları gerekir" 
demektedir. Aynı yayında, şaşırtmanın olumlu etkileri kadar olmamakla 
birlikte, yerinde kök kesimleırinin de benzer amaç için kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Yerinde kök kesiminin toprak seviyesinin 18-20 cm 
derinlikte yapıldığı ve ağaçlandırma alanlarında dikilecek çam fidanlarında 
kök boyu 15-20 cm kalacak biçimde demetler halinde budamanın uygun 
olacağı söylenmektedir (Saat,çioğlu, 1970). Duglas fıdanlarında yerinde 
kök kesimlerinin, yastık yüzeyinden 10-20 cm derinlikte yapılması gereği 
de bir başka yayında önerilmektedir (Eyüboğlu, 1979). 

Bu çalışma, ağaçlandırmalarda gerek yaşama yüzdesi, gerekse 
geli şme 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. 

MATEnYAL VE YÖNTEM 

Deneme, Antalya-Zeytinköy Fidanlığında yetiştirilen fidanların 

Bük-Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanında hazırlanan deneme 
alanına dikilmesi ile kurulmuştur. 

Antalya-Zeytinköy Fidanlığında, fidanların gelişme koşulları 

dikkate alınarak 1, 2 veya 3 kez ortalama 20 cm derinlikte yerinde kök 
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kesimi uygulanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan fıdanlar yastıklarda 

belirlenerek O (kontrol), 1, 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 
1 +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. 

1990 yılı Arattk ayı içinde kurulmuş deneme alanında üç yıl 

gerekli kültür bakımı yapılmış ve 1993 yılı vejatasyon dönemi sonunda 
ölçüler alınmıştır. Yaşama yüzdesi, boy ve kök boğazı çapları ölçülmüş ve 
değedendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Fidanlıkta, kök kesimi yapılmamış, 1, 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 boğazı ç:apları ölçülmüş ve işlemlerin etkisi 
irdelenmiştir. 

3.1. YAŞAMA ORANINA İLİŞKİN BULGULAR 

Saptanan yaşama oranları, işlemlere göre ortalama değerler olarak 
Çizelge 1 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 yapılmışttr. 
Varyans analizi Çizelge 2 de verilmiştir. 
Model Yijkl = m+ Ri + Aj + Abj!k + e 1 (ijk) 
Yijk 1 = gözlem değeri , işlemler sabit (fixed), bloklar tesadüfi (random). 
m = genel ortalaıp, Ri: blok etkisi, Aj : A işleminin etkisi, Bk: B işleminin 

etkisi, el (ijk) : Hata, Abjk etkileşimi 
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Çizelge ı. Kök kesimi ve ki'ik tuvaleti işlemlerine göre yaşama oranlan 
Table 1. Survival percentages by the treatments 

BJok Kök Tuvaleti Kök Kesimi Ortalama 
Undercutting 

B lock Root oruning o ı 2 3 M ean 
Uygulanmadı 0.78 0.62 0.86 0.84 0.77 
Not Applied 

I Uygula~dı 0.66 0.78 0.86 0.66 0.74 
Applied 
Uygulanmadı 0.86 0.98 0.92 0.90 0.91 
Not Aııı>lied 

II Uygulandı 0.50 0.46 0.92 0.98 0.72 
Applied 
Uygulanmadı 0.90 0.86 0.98 0,96 0.92 
Not applied 

III lJygulandı 0.88 0.88 0.98 0.98 0.93 
Applied 
Ortalama 0.76 0.76 0.92 0.90 0.83 
M ean 

Çizelge 2 de görülen varyans analizi sonuçlarına göre; bloklar 
0.05 olasılık düzeyinde etki göstermektedir. Bu durum, deneme alanının 
homojen olmamasından ileri1 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 1 in incelenmesinde 
görülen en yüksek yaşama oranlarının 2 ve 3 kez kök kesimi yapılmış 
fıdanlarda olması, fıdanlık tekniği konusundaki genel bilgilerimize uygun 
düşmektedir. · 

Çizelge 1 deki, işlemlere göre yaşama oranlarının ortalama 
değerlerinin sıralamasında, en iyi olim iki kez kök kesimi yapılmış 

fidanlardır. Daha sonra üç kez ve bir kez kökü kesilmiş fıdanlar 
gelmektedir. En başarısız göliilen kök kesimi yapılmamış olanlardır. 

Bu karşılaştırmalarda kök tuvaleti yapılmamış fıdanlarda ortalama 
yaşama oranı 0.87, kök tuvaleti yapılm.ış fıdanlarda 0.80 olduğu 

görülmektedir. 
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Çizclge 2. Yaşama oranına ilişl<in vaı-yans analizi 
Table 2. Aııalysis of variance for survival rate 

Var yasyon Kaynağı SD Karder Toplamı Kareler Ort. 
Source ofvariation ss MS 

Blok - Blocks 2 840.57 420.28 

Kök l<csimi A 3 765.65 255.22 
Root undercutting A 
Köl< tuvaleti B ı 143.08 143.08 
Root pruning B 
Ax ll 3 157.59 52.53 

Hata . Eror 14 ı 113.59 79.54 

Toplam - Total 23 3020.48 950.65 

*: 1).(15 olas ılık düzeyinde anlamlı - sıgmlicant at 0.005 level). 
NS: etkisi anlamlı değil -non significanl 

3.2. BOY BÜYÜMESiN E iLiŞKİN BULGULAR 

F 

5.28 * 

3.2 1 N.S. 

1.80 N.S. 

0.66 N.S. 

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. 

Çizel ge 3. Kök kesimi ve klik tuvalct:i iş lemicı-ine göı·c boy büyümesi (cm) 
Table 3. Heights of seedlings by the treatments (cm) 

Blok Kök Tuvaleti KiikKcsimi 
(Root undercutting cm Ortalama 

Block Rootpruning_ o 1 2 3 M ean 
Uygulanmadı - Not Applied 66.3 66. ı 59.6 70.6 65.65 

1 Uygulandı - Applicd 77.9 67.2 64.4 79. 1 72. 15 
Uygulanmadı . NotApplied 72.0 55.6 87.2 66. 1 70.22 

n Uygulandı - Applied 70.8 73.3 69.2 64.0 69.32 

Uygulanmadı - Not applied 64.8 7 1.8 77. 1 67.4 70.2X 

m Uygulandı - Applicd 91 .O 82.1 73.4 82.3 X2.2 

Ortalama - M can 73.8 69.3 71.8 7 1..S 71.63 
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Çizelge 4 de görülen varyans analizi sonuçlarına göre; kök kesimi 
ve kök tuval~ti işlemlerinin boy büyümesi üzerine etkili olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Çizelge 3 deki işlemlere ilişkin fıdanların ortalama boyları 

arasında da önemli farkların olmadığı görülmektedir. 

Çizel ge 4. Boy büyümesine ilişkjn vaı·yans analizi (Çizelge 2 "deki model kullmıılıııışıır. ) 

Tabi e 4. Anaıysis of variance fo ır height (The nındel giveıı in Talıle 2 was ısed) 

Varyasyon Kaynağı SD Kaı·eler To1•laını Kareler Ort. F 
Source ofvariation df ss MS 

Blok - Bıocks 2 243.2 12 1.6 1.94 N.S. 

Kök kesimi, A 3 59.67 19.89 0.32 N.S. 
Root undercuttiııg,A 

Kök tuvaleti, 8 ı 204.75 204.75 3.27 N.S. 
Root pruning, B 
AxB J 282.86 94.29 ı .50 N.S. 

Hata - Er or 14 875.3 62.52 

Toı>lam - Total 23 1665.78 503.05 
. . 

• : 0.05 olastbk ıiUzeyınde anJanıJı - ~;ıgıııfıcaııt at 0.005 lcw l). 
NS: etkisi anlamlı ılrğil -non sigııilicant 

3.3. KÖK BOGAZI ÇAPTNA İLİŞKİN BULGULAR 

Kök boğazı çapı ölçüleri, ortalama değerler olarak çizelge 5 de, 
kök kesimi ve kök tuvaleti işlemlerinin, kök bağazı çapı üzenndeki 
etkilerini irdelemek için yalpılan 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 
yapı lan 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 bağazı çapı gelişimi ise kök kesimi 
yapılmamış fıdanlarda olduğu görülmektedir. 
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Blok 

B lock 

ı 

u 

III 

Çizelge 5. İşiemiere göre kök boğazı çapları (cm) 
Table 5. Diameters at root callar by the treatments (cm) 

Kök Tuvaleti Kök Kesimi 
(Root nnden:utting) cm 

Root pnming o ı 2 3 
Uygulanmadı - Not Applied 1.32 1.46 2.17 1.78 
Uygulandı - Applied 1.33 1.67 1.50 1.63 
Uygulanmadı - Not Applied 1.75 1.99 1.47 2.00 
Uygulandı - Applied 1.43 1.15 1.48 1.49 
Uygulanmadı -Not applied 1.37 1.70 1.48 1.6 ı 
Uyguland ı - Applied 1.28 1.67 2.65 2.29 
Ortalama - M ean ı .41 1.60 1.79 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 kesimj ve kök 
tuvaleti işlemlerinin, kök boğazı çapı üzerinde etkili olmadığı anlaşılmıştır. 

Çizelge 6. Kök boğazı çaıHı1a ilişkin varyans analizi 
Table 6. Yariance analysis for diameter at root callar 

Varyasyon Kaynağı SD Kar·eler Toplamı Kareler Ort. 
Sourcc of variation df ss MS 

Blok - Blocks 2 0.13 0.065 

Kök kesimi, A 3 0.62 0.21 
Root undercutting,A 
Kök tuvaleti, B ı 0.1 o. o ı · 
Root pruning, B 
AxB 3 O. I 16 0.38 

Hata - Er or 14 1.97 0.141 

Toplam - Total 23 2.85 0.806 
.. .. 

NS: cikisı aıııanıJı değıl - 11011 sıgııı!ıca111 
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3.4. TARTIŞMA 

Yaşama oranı ile işlemlerin ilişkileri konusunda elde edilen 
bulgulara göre; bloklar arasında önemli farklılıkların ortaya çıkmış olması, 
araştırmada bloklamanın yalmzca 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. Oıtalama 
değerlerin incelenmesi, en iyi yaşama oranının iki kez kök kesimi 
yapılmış fidanların sağladığını ortaya koymaktadır. Bu durumda kesin 
bulgulara ulaşıncaya değin, kız'llçam fidanlık tekniğinde benzer koşullarda 
iki kez kök kesimi uygulanmasının uygun olacağı kabul edilebilir. 

Yaşama oranı üzerine, kök tuva! etinin etkisinin olmaması, 

makinalı toprak işlemesi yapılmış olan deneme alanında dikim çukurunun, 
kök kıvrıklığına neden olmatyacak 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 sağlanamaunasl' durumunda kök tuvaleti yapmanın 

gerekli olacağı göz önünde tutulmalıdır. 

işlemlerin, boy büyümesi ve kök boğazı 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 kızılçannda 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 0.95 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 0.949 
düzeyinde kök kesimi işleminin yaşama oranı üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür. En yüksek yaşama oranını iki kez kök kesimi yapılmış 

fıdanlar sağlamıştır. Üç kez ve bir kez kök kesimi yapılmış fidanlar bunları 
izlemekte ve en düşük oran kök kesimi yapılmamış olanlarda 
bulunmuştur. 

Kök tuvaJetinin de yaşama oram üzerinde etkili olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Boy gelişimi ve kök boğazı çapı üzerinde kök kesimi ve kök 
budaması iŞlemlerinin anlamlı bir etki sağlamadığı da istatistik 
değerlendirmelerle elde edilen soırıuçlardır. 

ÖZET 

Bu araştırma, 1990 yılında fıdanlıkta kök kesimi yapılmamış, bir 
kez, iki kez ve üç kez yapılmış Jridanlann, Lütfi Büyükyddırın Araştırma 
Ormanındaki deneme alanına, h(~r fıdan tipi, kök tuvaleti yapılmayan ve 
yapılan olmak üzere toplam 8 işlem ve üç blok yinelemesiyle kurulmuştur. 

1993 yılı vejatasyon dönemi sonunda yapılan ölçüler esas alınarak 
yaşama oranı, boy gelişimi ve lkök boğazı 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 fidanlar ile 
elde edildiği görülmüştür. 

Boy büyümesi ve kök boğazı çapı üzerinde işlemlerin, anlamlı 

etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Konunun daha kapsamlı bir araştırma projesi olarak ele alınması 
gerektiği kanısına varılmıştır. 
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SUMMARY 

The study was commenced in 1990 with three repetition blocks 
and 8 treatments (seedling typ,es, root pruning) on the experimental site in 
Lütfi Büyükyıldırım Research Forest near Antalya. Treatment of root 
undercutting was applied at 3 levels at the forest nursery as dne, two and 
three times of undercutting. 

Treatments were compared and relationships were studied 
between these treatments by analysis of variance and in terms of mean 
values for survival rate, heighf and diameter at root collar measured at the 
en d of the growing season in 1993. 

lt was shown that root undercutting has a signifıcant effect on 
survival rate at over 94 % probability and the maximum survival rate was 
estimated for the treatment of 2 undercuttings. 

Analyses also showed that treatments has no signifıcant effect on 
height of seedling and diamete:r at root co ll ar. 

lt is concluded that a comprehensive future work is needed in 
order to fully study the effects of above mentioned treatments. 
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