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KAP TİPLERİNİN SARIÇAM  (Pinus sylvestris L.) FİDANLARININ ÇEŞİTLİ 

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ile İLK YILLARDAKİ ARAZİ BAŞARISINA 

ETKİSİ 

                                                   

       GİRİŞ 

Doğu Karadeniz Bölgesinin asli ağaç 

türlerinden biri olan Sarıçamın 

ağaçlandırma sahalarında çıplak köklü 

fidanların kullanılması ile gerçekleştirilen 

ağaçlandırmalarda başarı oranı çok düşük 

olmaktadır. Ülkemizin kıt kaynakları ile 

üretilen fidanlar zayi olmakta, bu fidanlarla 

ağaçlandırılan sahalarda defalarca 

tamamlamalar yapılmaktadır.  

Daha kaliteli fidanlar ve daha başarılı 

teknikleri ülkemize getirmek, 

koşullarımıza en uygununu buluncaya 

kadar alternatif araştırmalar yapmak 

gerekmektedir.  

Gelinen noktada kaplı fidan üretim 

teknolojisi;  ağaçlandırma çalışmalarının 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Bu çalışma ile kaliteli Sarıçam fidanı 

üretmek için en uygun kap tiplerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada kaliteli Sarıçam fidanı 

üretmek için en uygun kap tipinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda altı farklı kap tipi denenmiş 

ve fidanların gösterdikleri gelişimler 

irdelenmiştir.  

Çalışılan kap tiplerinin boyutları; Enso 

tipi (5x5x10 cm), Roket tipi (4,5x4,5x15 

cm),  Quick pot tipi (5x5x15 cm),  Yeni 

dünya tipi (5x5,5x12 cm),  OTM tipi 

(5x5x16 cm) ve Ayık tipi (4x4,5x18 cm)' 

dir.      

  

      Fidanlık denemelerine Trabzon Of 

Orman Fidanlığında Nisan 2005 tarihinde 

başlanmıştır.  

       Denemelerde 2001 yılı Gümüşhane–

Karanlıkdere orijinli Sarıçam tohumları 

kullanılmıştır. Aralık 2005 tarihinde 

fidanlar araziye aktarılmadan önce fidan 

ölçümleri yapılmıştır. Her bir işlem üç 

yinelemeli olarak gerçekleştirilmiştir. Bir 

kap tipi için 10x3 = 30 fidan ölçülmüştür. 

Toplamda 30x6 = 180 fidan ölçümü 

yapılmıştır.  

Morfolojik karakterler arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyabilmek için fidan boyu 

(FB), kök boğazı çapı (KBÇ), kök ve 

gövde taze ağırlığı (KTA, GTA), kök ve 

gövde kuru ağırlığı  (KKA, GKA) 

ölçülmüştür. Gövde kuru ağırlığı/kök kuru 

ağırlığı oranı, kök kuru ağırlığı/ fidan kuru 

ağırlığı oranı, fidan boyu/kök boğazı çapı 

oranı ve Dickson kalite indeksi değeri 

hesaplanmıştır. 

Arazi aşamasında; Ocak 2006 

tarihinde Sarıçam fidanları, Trabzon–Geçit 

ve Trabzon-Sürmene’de bulunan deneme 

alanlarına dikilmişlerdir. Denemeler 

tesadüf blokları yöntemine göre 3 

yinelemeli olarak düzenlenmiştir. Toplam 

6 farklı kap tipi denenmiştir. Her bir 

işlemde 25 fidan kullanılmıştır. Arazide 2. 

yılsonunda fidanların boy ve çapları 

ölçülmüş, yaşama yüzdeleri belirlenmiştir.  

       Kaplar arasında farklılıkları belirlemek 

için varyans analizi ve Duncan testi 

yapılmıştır.  
 



       Ayrıca belirlenen fidan morfolojik 

karakterleri arasında korelasyon analizi 

yapılmıştır. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

Projenin fidanlık aşaması sonucunda 

fidanların morfolojik özellikleri 

irdelenmiştir. Proje kapsamında; en iyi boy 

gelişimi Ayık ve Quick pot tipi, en düşük 

boy gelişimi ise Roket ve Yeni dünya tipi 

kaplarda gerçekleşmiştir. 

  Kök boğazı çapı Ayık ve Yeni dünya 

tipi kaplarda en iyi gelişimi gösterirken en 

düşük gelişim Roket tipinde 

gerçekleşmiştir. 

Çalışmada en uygun kap tipini 

belirlerken GTA, KTA, FTA, GKA, KKA, 

FKA gibi morfolojik özellikler 

kullanılmıştır. Morfolojik özelliklerden 

GTA’da Ayık ve Quick pot tipi kaplar 

diğerlerinde ise Ayık tipi kaplar en iyi 

gelişimi gösterirken en düşük gelişim 

Roket tipinde gerçekleşmiştir. 

En düşük Gürbüzlük İndisi değeri 

Ayık ve Yenidünya tipi kaplarda 

gerçekleşirken, diğer kaplarda daha yüksek 

değerler belirlenmiştir. Bu durumda; Ayık 

ve Yenidünya tipi kaplarda yetişen 

fidanların çevre koşullarına daha dayanıklı 

olduğu söylenebilir. 

Roket ve Enso tipi kaplarda kök 

yüzdesi yüksek çıkmıştır. En düşük kök 

yüzdesi ise Quick pot ve OTM tipi 

kaplarda gerçekleşmiştir. 

Kaliteli fidanların belirlenmesinde 

kullanılan Dickson Kalite İndeksi’ne göre 

denenen kap tipleri içerisinde en iyi değer 

Ayık ve Yeni dünya tipi kaplarda, en 

düşük değer ise Roket tipi kaplarda 

gerçekleşmiştir. 

İncelenen tüm morfolojik özelliklerde 

Ayık tipi kaplar diğer kaplardan daha iyi 

gelişim göstermiştir. Bu durum 18 cm 

derinliği ile Ayık Tipi’nin denenen kap 

tipleri arasında en derin olmasından 

kaynaklanabilir.  

Özellikle kap hacmi, boyu, çap ve 

şekli fidan gelişimi üzerinde etkili 

olmaktadır. Büyük hacimlere sahip 

kaplarda yetişen fidanların daha yüksek 

 çap, boy ve daha iyi arazi performansı 

gösterdikleri ifade edilmektedir. Proje 

kapsamında denenen kaplardan OTM 220 

cm
3
 ve Ayık 205 cm

3
 ile en yüksek hacme 

sahiptir ve fidan kalitesi olarak Ayık tipi 

kaplar öne çıkmıştır.  

Farklı kap tiplerinin kök gelişimi 

üzerine etkilerinin çok önemli olduğu 

bilinmektedir. Fidanın gelecekteki sağlıklı 

yapısı için sağlam bir kök sistemine sahip 

olması ve bunun için seçilecek kap 

tiplerinin köklerin gelişimine yardımcı 

olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

Denenen tüm kap tiplerinde köklerin 

gelişimine yardımcı olmak amacıyla yiv ve 

setler bulunmakla birlikte Ayık tipi 

kaplardakilerin sayıları en fazladır. 

Fidanlık aşamasından sonra arazide 

yapılan 2. yılsonu ölçümlerine göre; 

Sürmene deneme alanında çap ve boy 

gelişimleri ve yaşama yüzdeleri 

bakımından kap tipleri arasında istatistiksel 

farklılıklara rastlanmamıştır. Geçit deneme 

alanında ise sadece boy gelişimleri 

arasında farklılığa rastlanmış ve Ayık ve 

Quick pot tipi kaplar en iyi boylanmayı 

sağlamıştır. Ancak iki yıllık arazi 

performansı kap tiplerinin karşılaştırılması 

için oldukça yetersiz kalmıştır.  

Fidanlık ve arazi aşamaları sonucunda 

en iyi gelişimi Ayık tipi kaplardaki fidanlar 

göstermiştir. Kaliteli sarıçam fidanı 

yetiştirmek istendiğinde Ayık tipi kapların 

kullanılması uygun olacaktır.   
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