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ÖNEMLİ ORMAN AĞACI TÜRLERİMİZDEN TÜRK FINDIĞI (Corylus colurna L.) 

TOHUMLARINA GA3 UYGULAMASININ ÇİMLENME ENGELİNİN GİDERİLMESİ ve FİDAN 

BÜYÜMESİNE ETKİSİ  

 

Giriş 

Türk fındığı (Corylus colurna L.)(TF) ülkemizde 

doğal olarak yayılış gösteren ağaç türlerimizdendir. 

Yaklaşık 30-35 m. boy, 1,58 cm. çap 

yapabilmektedir. Meyveli bir tür oluşu nedeniyle 

yöre insanına ekonomik olarak katkı sağladığı gibi 

ormanlarımızda yaban hayatı için de gıda 

kaynağıdır. Endüstriyel açıdan odunu yüksek 

kaliteli, orta derecede dayanıklı, güvenilir malzeme 

ve mobilya üretimi açısından uygun olduğu yurtdışı 

kaynaklarında belirtilmektedir. Oval piramidal 

habitusu, sonbaharda sararan altın sarısı yaprakları 

nedeniyle park ve bahçelerde kullanılmaktadır. 

Egzos gazlarına, hava kirliliğine dayanıklı 

oluşundan yol boyunca tercih edilen türlerdendir. 

Güçlü kök sistemi, kök ve kütük sürgünü verme 

yeteneği nedeniyle uygun yetişme ortamlarında 

erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılacak bir 

türdür.  

Çoğul amaçlı kullanımı ve nesli tehlike altında olan 

türlerden olması nedeniyle orman fidanlıklarında 

üretim programına alınmıştır. Ancak TF 

tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle yeterli 

miktarda fidanı elde edilememekte, fidan üretim 

maliyetleri artmaktadır. Bu çalışma TF 

tohumlarındaki çimlenme engelinin kırılması ve 

uygulanan yöntemin fidan gelişimine olan etkisinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. 

Yapılan Çalışmalar 

Tohum materyali türün doğal olarak yayılış 

gösterdiği Bolu İlinin Muratlar köyündeki 

popülasyonundan sağlanmıştır. Tohumlar 2010 yılı 

sonbaharında, birbirine 75-100 m. uzaklıkta bulunan 

on adet ağaçtan kupulaları ile birlikte toplanarak 

kurutulmuş sonrasında kupulalarından ayrılarak 

düşük sıcaklıkta depolanmıştır.  

Araştırma çalışması laboratuvar, sera ve fidanlık 

ortamlarında gerçekleştirilmiştir. 2011 erken 

ilkbaharında tohumlar saklama ortamından 

çıkarılarak ön işlemlerden geçirilmiş, kabukları 

kırılarak gibberellik asitin (GA3)(Gibberellik asit 

bitki bünyesinde doğal olarak bulunan doğal bir 

hormon türüdür) altı farklı dozu uygulanmıştır. 

Hormon dozları kontrol (H0), 40 ppm (H1), 80 ppm 

(H2), 120 ppm (H3), 160 ppm (H4) ve 200 ppm 

(H5) dir. 

 

 

 

 

 

 

 

İşlemlerden geçen tohumlar laboratuvar ortamında 

petri kaplarına, belirli bir deneme desenine göre 

serada tüplere, fidanlıkta yastığa ekilmiştir. 

Laboratuvarda çimlenmeler 35 gün boyunca her gün 

takip edilerek çimlenme yüzdesi belirlenmiştir. 

Sera da çıkmalar 14 gün boyunca hergün, 

sonrasında haftada iki gün takip edilerek çıkmalar 

belirlenmiştir. Birinci ve ikinci vejetasyon dönemi 

sonunda  çıkma yüzdesi, fidan yaşama yüzdesi, çap, 

boy, boy/çap özellikleri belirlenmiştir. İkinci 

vejetasyon dönemi sonunda fidanlar örneklenerek 
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ince (İKS), kalın kök sayısı (KKS), kök (KKA)-

gövde kuru ağırlığı (GKA), KKA/GKA gibi 

morfolojik özellikler tespit edilmiştir. Fidan kalitesi 

(Kİ) için Dicson ve ark. (1960) tarafından 

geliştirilen formülden yararlanılmıştır. 

Fidanlık çalışmasında vejetasyon sonunda çıkmalar 

belirlenmiştir. Verilerin bilgisayarda 

değerlendirilmesi ve grafiklerin çizilmesinde SPSS 

paket istatistik programı ile MS Excel 

programlarından faydalanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Laboratuvar çalışmasında elde edilen verilere 

uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre, GA3 

uygulamasının çimlenme yüzdesi değerlerini önemli 

düzeyde (p<0.05) etkilediği ortaya çıkmıştır.  

         

Şekil. İşlemlere göre tohumların çimlenme seyri 

Pratik uygulama bakımından en yüksek 

çimlenmenin 120 ppm dozda sağlandığı 

söylenebilir.  

Sera çalışmasında elde edilen verilere uygulanan 

varyans analizi sonuçlarına göre GA3 uygulamasının 

çıkma yüzdesini önemli düzeyde etkilediği (p<0.05), 

çıkma süresi ve fidan yaşama yüzdesini etkilemediği 

(p>0.05) belirlenmiştir. En yüksek çıkma yüzdesi 

80-200 ppm arası dozlarda elde edilirken en düşük 

kontrol işleminde gerçekleşmiştir. Genel olarak 

çıkma yüzdeleri ile laboratuvar çimlenme yüzdeleri 

arasında bir paralellik olduğu görülmektedir. 

Sera çalışmasında GA3 uygulamasının birinci 

vejetasyon dönemi sonundaki fidan boyu ile boy/çap 

oranlarını önemli düzeyde etkilediği (p<0.05) ancak 

diğer morfolojik fidan özelliklerini önemli düzeyde 

etkilemediği (p>0.05) saptanmıştır. Birinci 

vejetasyon dönemi sonunda 200 ppm işlemindeki 

fidanlar kontrol fidanlarından %57 daha fazla boy 

yapmıştır (Gürbüzlük indisi (boy/çap) bakımından 

da en yüksek). Ancak boy, boy/çap oranı 

farklılıkları ikinci vejetasyon dönemi sonunda 

önemini kaybetmiştir. Hormonun İKS, KKA/GKA 

ve Kİ değerlerini önemli düzeyde etkilediği 

(p<0.05) fakat KKS, GKA, KKA ve FKA 

değerlerini önemli düzeyde etkilemediği 

belirlenmiştir (p>0.05).  

Tablo. Çeşitli fidan özelliklerine ilişkin ortalama 

değerler 

Hormon İKS KKS GKA KKA FKA KKA/GKA Kİ 

0 21.9 ab 4.8 7.3 11.2 18.5 1.67 c 0.874 a 

40 25.0 b 4.4 8.2 11.1 19.3  1.45 bc 1.038 ab 

80 20.1 a 5.0 11.9 11.5 22.5  1.13 ab 1.276 b 

120 22.9 ab 5.7 10.2 10.8 21.0 1.09 a 1.229 b 

160 21.1 a 4.8 9.0 10.5 19.4   1.21 ab 1.177 b 

200 25.4 b 5.6 8.1 9.8 17.8   1.23 ab 1.086 ab 

Fidanlık çalışmasında biyotik ve abiyotik 

nedenlerden dolayı yeterli fidan elde 

edilemediğinden verilere istatistiki analiz 

uygulanmamıştır. Ancak en yüksek çıkma yüzdesi 

80 ppm de sağlanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre GA3 uygulamasının TF 

tohumlarının çimlenme ve fidan özelliklerini olumlu 

yönde etkilediği belirlenmiş olup çimlenme 

engelinin giderilmesinde 80-120 ppm arası GA3 

dozları önerilebilir. 

 


