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DOĞU LADİNİ [Picea orientalis (L.) Link]  SERBEST TOZLAŞMA 

 DÖL DENEMESİ 

 

       GİRİŞ 

       Orman ağaçlarında, diğer canlılarda 

olduğu gibi, birçok karakterler genlerin ve 

gelişme ortamının kontrolü altında olduğu, 

yetişme ortamının meydana getirdiği 

üstünlükler ile iyi genlerden kaynaklanan 

irsel üstünlükleri ayırt etmek üzere döl 

denemelerine başvurulmaktadır. 

       Döl denemeleri; ya serbest tozlaşma 

(bir ebeveynli döl denemesi= yarım kardeş 

döl denemesi) ya da kontrollü dölleme ( iki 

ebeveynli döl denemesi = tam kardeş döl 

denemesi) yoluyla elde edilen döllerin 

arazi koşullarında karşılaştırılması 

biçiminde yapılmaktadır.  

       Daha kısa sürede sonuç alınabilmesi 

ve üstün ağaçların özellikleri hakkında bir 

ölçüde bilgi vermesi bakımından, serbest 

tozlaşma döl denemeleri ormancılıkta 

genellikle kullanılan yöntemdir. 

       Bu proje ile Doğu ladininde ıslah 

çalışmaları için gerekli olan ön bilgiler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.          

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       1975 yılında Trabzon–Maçka yöresi 

Doğu ladininin yayılış gösterdiği 

ormanlardan 17 adet üstün Doğu ladini 

ağacı seçilmiştir. Aynı yıl, bu üstün 

ağaçların serbest tozlaşma ürünü tohumları 

toplanılmıştır. 

       1981 yılı ilkbaharında Maçka–

Kapıköy’de (1000 m) bir serbest tozlaşma 

döl deneme alanı tesis edilmiştir. 

       Doğu ladini tohum bahçesinde ilk 

zengin tohum verimini gözlemek 

amacıyla, Meryemana Araştırma  

  

Ormanında 1978 yılı ilkbaharında bir 

Doğu ladini klonal tohum bahçesi tesis 

edilmiştir. Araştırma çalışmaları, 

Meryemana Araştırma Fidanlığında 1976 

ve 1977 yıllarında yapılmıştır. 

       Döl deneme alanları, tesadüf blokları 

yöntemine göre ve her bir blok sekiz parsel 

olmak üzere dört yinelemeli olarak 

kurulmuştur. Üstün ağaçların dölleri, her 

parselde birer fidanla temsil edilmiştir. 

       Dikimden sonra, 1984, 1991 ve 1996 

yıllarında fidan boyu, 1991 ve 1996 

yıllarında ise ayrıca 1,3 m çapları ve 

yaşama yüzdeleri ölçülmüştür. Tohum 

bahçesinde de klonlara göre tohum verim 

miktarı, ağırlık olarak belirlenmiştir. 

        SONUÇ ve ÖNERİLER 

        Arazideki fidan boyu verileri, üstün 

ağaçların dölleri arasında önemli derecede 

farklılıkların olduğunu göstermiştir. Çap 

ve yaşama yüzdesi bakımından ise henüz 

önemli bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

       Serbest tozlaşma ile oluşan döllerin, 

babalarının hangi ağaçlar olduğu 

bilinmemektedir. Döllerin bazı özellikleri 

babadan gelmektedir. Serbest tozlaşma döl 

denemelerinde baba belli olmadığından, 

sadece anne ağacın döllere olan etkisi 

incelenebilmektedir. 

       Bu çalışmada bazı üstün ağaçların 

döllerinin boy gelişimleri arasında oldukça 

büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Döllerin boy verileriyle çeşitli analizler 

yapılarak, en iyi gelişen döller 

belirlenmiştir. 

 
 



 

      Zaten döl denemelerinin amacı 

döllerin gelişmelerinden yararlanılarak 

fenotiplerin ayrılması ve gerçekten üstün 

olanlarının (genotiplerin) belirlenmesidir. 

       Aşı çalışmaları açık alanda 

yapılmıştır. İlk yılda (1976 yılında) 

yapılan aşılamada, başarı oranı yaklaşık % 

60 olmasına karşın, üç yıl sonra bu oran % 

45,8’e inmiştir. 1977 yılı aşı 

çalışmalarında ise başarı daha düşük 

olmuştur.  

       Aşılamanın kapalı yerlerde yapılması 

ve altlık olarak da tüplü fidanların 

kullanılması durumunda başarı oranının 

daha yüksek olacağı bilinmektedir. 

       Çalışma kapsamında Doğu ladini 

tohum bahçesinde her yıl yapılan 

gözlemler sonucu, bazı konların bazı 

yıllarda az sayıda erkek ve dişi çiçek 

verdikleri belirlenmiştir.  

       Ancak faydalanılabilir miktardaki 

tohum, tesis tarihinden 18 yıl sonra, 1995 

yılında elde edilmiştir. 

       Buna göre, Doğu ladini tohum 

bahçesi tesis edilen yerlerde, daha erken 

tohum elde edilmesi istenildiğinde, verimi 

hızlandırıcı tedbirler alınması 

gerekmektedir.  

       Tohum verimi bakımından klonlar 

arsında önemli farklılıklar olduğu dikkate 

alınırsa, üstün ağaç seçiminin zengin 

tohum yılında yapılması ve tohum 

miktarının önemli bir kriter olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

        Aynı üstün ağaçlarla tesis edilen klonal 

tohum bahçesindeki tohum verimi 

incelendiğinde, klonlar arasında önemli 

farklılıklar olduğu görülmektedir.  

       Tohum bahçelerinde bol tohum verimi 

de önemli olduğundan, döl deneme 

alanında dölleri en iyi gelişme gösteren 

üstün ağaçların bol tohum verenlerin elit 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

       Döl denemesi sonuçlarına göre dölleri 

en iyi gelişen ve tohum bahçesindeki 

tohum verimi fazla olan 9, 4, 14, 13, 12, 16 

ve 1 nolu üstün ağaçlar elit ağaç olarak 

kabul edilebilir. 

       Trabzon–Maçka yöresinde yapılacak 

uygulamalarda, serbest tozlaşma döl 

denemesi ve klonal tohum bahçesi 

verilerine göre elit oldukları belirlenen 

üstün ağaçlardan yararlanılabilir.  

       Döl deneme alanında ve üstün 

ağaçlarla Meryemana Araştırma 

Ormanında 1978 yılında tesis edilen tohum 

bahçesinde, zaman içinde ortaya çıkacak 

yeni bilgilerin elde edilmesi amacıyla 

gözlemlere devam edilmelidir.  
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