
 

DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.)  

VE MEŞE (Quercus petraea (Matt.) Lieb, Q. hartwissiana Stev.) TÜRLERİNDE  

BOYLU FİDAN ÜRETİMİ VE PLANTASYON TEKNİĞİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

GİRİŞ 

 

1985’li yıllardan sonra doğu kayını 

fidan dikimleri 1/0 ve 2/0 yaşlı ve çıplak 

köklü olarak degrade alanlara yapılmakta 

iken, özellikle ormangülleri (Rhodendron 

ponticum) ile kaplı alanların tam alanda 

veya şeritlerde köklenmesi hektar olarak 

çok yüksek tesis değerlerine yol 

açmaktadır. Ayrıca, dikilen 15-20 cm 

boyundaki fidanlar uzun yıllar çok yoğun 

böğürtlen türleri (Rubus sp) veya eğrelti 

otları (Pteridium sp..) istilasıyla 

karşılaşmakta, 3-4 yıl süren (yılda iki 

kere) kültür bakımı işgücü ve zaman 

kayıplarına da sebep olmaktadır. 

Ormangülü, zaman zaman toprağa 

paralel olarak uzanan çok yapraklı dalları 

ile orman toprağının üzerinde çok yoğun 

diri örtü meydana getirmektedir. Bu örtü, 

orman ağacı tohumlarının toprağa 

ulaşmasını engelleyerek, doğal 

tohumlamayı büyük ölçüde sekteye 

uğratmaktadır. 

Projenin amacı, ağaçlandırma tesis 

giderlerini azaltmak üzere ormangüllerinin 

tamalan, şerit ve ocaklarda köklenmesi ve 

boylu doğu kayını ve meşe fidanı 

yetiştirmek suretiyle dikim tekniklerinin 

başarısının ve maliyetinin araştırılmasıdır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Boylu kayın ve meşe fidanı 

yetiştirmek amacıyla 18 farklı teknik 

uygulanmıştır. Geleneksel ekim, repikaj, 

seyreltme vb. klasik fidanlık uygulamaları 

yanı sıra gübrelenmiş turba ve yüksek 

tünel kullanımı gibi yeni teknikler 

denenmiştir. Çeşitli fidanlık teknikleri 

kullanılmak suretiyle boylu kayın (doğu 

kayını-Fagus orientalis Lipsky.) ve meşe 

(sapsız meşe-Quercus petraea (Matt.) 

Lieb., Istranca meşesi-Q. hartwissiana 

Stev.) fidanı yetiştirmek üzere Tefen, 

Akkuş-Göllüce ve Ereğli orijinli kayın ve 

Yenice orijinli meşe tohumları 

kullanılmıştır.  

İlaçlanan turba yastığın yarısı 

kayın, diğer yarısı da meşe tohum ekimi 

ve repikaj amacıyla ayrılmıştır. m
2
’de 100 

adet olmak üzere tohum ekimleri 11 Şubat 

1993’de, repikaj çalışması 4 Mart 1993’de 

gerçekleştirilmiştir. 

Devrek ve Düzce Orman 

Fidanlıklarında yüksek tünel altında 

gübreli turba ile yastık oluşturarak bu 

ortama ekim ve repikaj çalışması 

yapılmıştır. Fidanlık aşamasından sonra 

Devrek-Buldandere, Bolu-Elmalık, 

Gölyaka-Aydınpınar deneme alanlarında 

dikimler yapılmıştır 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Fidanlıktaki çalışmalar neticesinde, 

yapraklı orman ağacı standartlarına göre 

en az 30 cm boy ve daha üst boylara 

ulaşılmıştır. İstenen nitelik ve kalitede bu 

fidanlar gübreli turba yastık üzerinde ve 

tünel altında yetiştirilmiş; fidanlık 

yastığındaki kontrol amaçlı ekim ve 

repikaj işlemlerinde boylar 20 cm’nin 
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altında kalmıştır. Turba, gübre ve tünel 

işlemleri (hidrofonik işlemler) ile kayın ve 

meşe türü fidanlarında; saçaklı gelişen çok 

iyi cüsseli kök yapısıyla, gövde boyu/kök 

boğazı çapı kalite formüllerine ilişkiye 

getirildiğinde kaliteli fidan elde edilmiş 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tüplere şaşırtma işlemleri işçilik 

giderlerinin artması ve arazide taşıma, 

gömüde tutulma güçlükleri vb. 

nedenlerinden dolayı tercih 

edilememektedir. Esasen gelişimleri de 

turba ve tüneldeki işlemlere göre geride 

seyretmektedir. 

Seyreltme işlemleri ise, daha önce 

sakıncaları bahsedilen kök kesmede 

yaralanmalar, fidan sayısında %50’ye 

yakın azalma, boy ve çap gelişiminin ise 

turbalı ve tünelli işlemlere göre düşük 

oluşundan tavsiyeye değer 

bulunamamaktadır. 

Yetiştirilen fidanlar Devrek-

Buldandere ve Bolu-Elmalık yöresinde 

alınan deneme alanlarına 3 yinelemeli 

tesadüf blokları esasına göre dikilmiştir. 

Deneme alanında ocaklarda, şeritlerde ve 

tamalanda ormangülü temizliği 

yapılmıştır. Deneme alanlarında 4 yıl 

boyunca fidanların gelişimi izlenmiştir. 

Ocaklarda yapılan dikimler de fidanların 

yaşama ve gelişimleri geride kaldığı 

görülmüştür. 

Fidan maliyetlerine göre konuyu 

incelediğimizde fidanlıkta bilinen ortam 

ve tekniklerle 1 veya 2 yaşlı fidan yaklaşık 

25,00 Kuruş’a üretilmekte iken, daha yaşlı 

fidan maliyeti ise 2,5 TL. dolayındadır. 

Çalışmamızda kullandığımız 

gübreli turba yastık ortam ve tünel 

kullanım ile istenen nicelik ve nitelikteki 

fidan maliyeti ise sadece 5,00 TL. olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Turba yastığın iki 

yıl üst üste kullanılabilir oluşu da ayrıca 

bir avantaj ve kazançtır. Yetiştirilen 

fidanın gövde ve kök gelişimi ise 

fidanlıkların yaşlı tabir etkileri fidanın 

niteliklerini göstermektedir. 

Varyans analiz sonuçlarına göre, 

Meşe fidanlarının yetiştirilmesinde 

yöntemler arasında anlamlı fark ortaya 

çıkmaması ve arazideki yaşama ve 

gelişimleri yönünden birbirlerine yakın 

bulunmaları sonucu, en uygun yetiştirme 

yöntemini tercih ederken ekonomik olanın 

seçilmesi yerinde olacaktır. 

Kayın fidanlarında ise, fark ortaya 

çıkmış ve gübreli turba yastık ve tünel 

altında repikaj işlemlerinin boy ve çap 

gelişimi yönünden ön sıralarda yer aldığı 

belirlenmiştir. 

Ormangülünün yoğun olduğu ve 

makinalı saha hazırlığının 

gerçekleştirilemediği arazilerde, işgücü ve 

el araçları ile temizliğin yapılabileceği 

yerlerde, şeritlerde ormangülü temizliği 

yapılarak gübreli turba yastıkta 

yetiştirilmiş kayın fidanlarının dikimde 

kullanılması uygundur. 
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