
 

IHLAMURUN (Tilia L.) TOHUM VE ÇELİKLE YETİŞTİRİLMESİ İMKANLARI 

ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

 

 

GİRİŞ 

 

Ihlamur (Tilia sp.) yurdumuz 

ormanları içerisinde sınırlı bir alanda 

bulunmaktadır. Bu alanların plânsız, aşırı 

müdahaleler sonucu yapıları bozulmuş 

durumda oluşuna, özellikle içerdiği tanen, 

musilaj, şeker, zamk ve % 0,5 oranında 

uçucu yağ nedeni ile tıbbi değer taşımakta 

olan çiçeklerine yönelik talep neden 

olmaktadır. Ihlamurun yayıldığı alanlar 

bozuk baltalık şeklinde görülmektedir ve 

gençleştirme çalışmaları yapılmasının 

gereği ve önemi karşımıza çıkmaktadır. 

Proje ile Ihlamur tohumunda 

çimlendirme engelini giderici önlemler ile 

vejetatif yoldan üretim için çelikle 

köklendirme çalışmalarının araştırılması 

amaçlanmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Proje çalışması 1989-1995 yılları 

arasında ıhlamurun tohum ve çelikle 

üretilmesi olanaklarını araştırmak üzere 

gerçekleştirilmiştir. 

Çimlendirme çalışmalarında, 

ıhlamur tohumunda mevcut olan çimlenme 

engelini kaldırmak amacıyla, farklı 

dönemlerde toplanan tohumlar 16 farklı 

işleme (örneğin; mekanik zedeleme, soğuk 

katlama, alkol ile işlem, IBA ile işlem 

gibi) tabi tutulmuştur. Tohumlar Tilia 

tomentosa Moench.(Gümüşi Ihlamur), T. 

rubra DC.(Kafkas Ihlamuru) Ve T. 

cordata Mill. (Küçük Yapraklı Ihlamur) 

türlerinden temin edilmiştir. Ekimler Bolu  

 

ve Devrek Orman Fidanlıklarında 

yapılmıştır. 

Köklendirme çalışmalarında Tilia 

tomentosa Moench. ve T. rubra DC. 

türlerinden alınan kök ve dal çelikleri 

kullanılmıştır. Set çelik ve yumuşak çelik 

şeklinde, farklı iki dönemde çelikler 

alınarak Araştırma ve Bolu orman 

Fidanlığı seralarında 4 ayrı ortamda (çakıl, 

orman toprağı+perlit, perlit, orman 

toprağı+kokurdan) denenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmanın sonucunda tespit edilen 

en önemli konu tohumun dolu ve sağlam 

olup olmadığının bilinmesidir ve henüz 

olgunlaşmadan, erken toplanarak uygun 

koşullarda ekimi yapılan tohum çimlenme 

engelini kırmaktadır. Önemli bir diğer 

husus, ıhlamur tohumunun çimlenme için 

ihtiyaç duyduğu nemce zengin ortamı 

bulabilmesidir. Çünkü, ıhlamur tohumu, 

isteği olan yüksek neme sahip 

olmadığında, çimlenme 

gerçekleşmemektedir.  

Tohumlara uygulanan işlemler 

doğrultusunda, ilk fideciklerin çıkmasına 

göre, toplama zamanı irdelenmeksizin, 

soğuk katlama ve soğuk katlama 

kombineli diğer işlemler, su ile işlem ve 

IBA ile işlem grupları ilk sıralarda yer 

almaktadır. Bu muamelelerin, tohum 

kabuğundaki çimlenme engelini 

kırabildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

Ihlamur, kuvvetli kök ve kütük 

sürgünü verme yeteneğine sahiptir. 

Yaptığımız çalışmalarda da, kök çelik ve 

sürgünü kullanılarak köklendirmelerin 

başarılı olduğu görülmüştür. Nitekim, elde 

edilen 129 adet fidan tüplere alınarak 

araziye taşınmış ve dikilmiştir. Ancak, 

aynı başarı gövde çeliklerinden 

alınamamıştır. Çoğunlukla callus 

dokusunun oluşumu sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmekle birlikte, köklenme söz 

konusu olmamıştır. Sert çelikle 

köklendirme denemelerinde kök 

çeliklerinin daha başarılı olduğu 

vurgulanmıştır. Yumuşak çelik 

denemelerinde çürüme ve enfeksiyonlar 

ortaya çıkmıştır. Ek bir deneme niteliğinde 

aşı ve daldırma tekniklerinin uygulanması 

yapılmış ve olumlu sonuçlar görülmüştür. 

Ayrıca, ıhlamurun kök ve kütük sürgünü 

vermedeki yeteneği göz önünde 

bulundurularak bu materyallerin de 

kullanımı yararlı olacaktır. 

Tohum ekimi için ağustos sonu 

itibariyle tohum kabuğu henüz tam 

kahverengi renge dönüşmeden toplanıp 

hemen ekilen, su ile muamele gören ve 

katlamalı tohumlarda çimlenmeler daha 

yüksek bulunmuştur. Bolu Orman 

Fidanlığı ve Devrek Orman Fidanlığı’nda 

öneriler dikkate alınmış ve uygulanmıştır. 

Hava kirliliğinin büyük ve önemli 

boyutlara ulaşmakta olduğu göz önüne 

alındığında gaz ve dumanlara dayanıklı, 

ayrıca rüzgar ve karın olumsuz etkilerine 

karşı elastikiyeti ile mukavemet edebilen 

bir orman ağacı olan ıhlamurun orman 

fidanlıklarımızda, en iyi kalitede ve bol 

miktarda üretimi, kullanılması gerekli 

görülmektedir. Keza, çiçeklerinin tıbbi 

değeri ve işlenmesi kolay, birçok kullanım 

alanı bulan yine çok değerli odunu 

kesinlikle unutulmamalıdır. 
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