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LADİN, GÖKNAR ve KAYIN DİKİM ALANLARINLARINDA FİDAN 

ÇEVRESİNDEKİ OTLARIN SÖKÜLEREK UZAKLAŞTIRILMASININ FİDAN 

GELİŞİMİNE ETKİLERİ 
 
 

      GİRİŞ 

      Sıcak yaz günlerinde otun hemen 

altındaki toprağın, çıplak alandaki toprağa 

göre daha nemli olduğu zannedilir. Ancak 

durum tamamen tersinedir. Otla örtülü 

toprak, çıplak topraktan daima daha 

kuraktır. Bunun nedeni;  otun topraktaki 

suyu kökleriyle emmesi ve emdiği suyun 

büyük bir bölümünü terlemek suretiyle 

atmosfere vermesidir.  

       Diğer taraftan yağışın bir bölümünün de 

yapraklar üzerinde tutulması ve toprağa 

ulaşmadan buharlaşması sonucu, otlarla 

örtülü toprak daha kurak olmaktadır. Çıplak 

toprakta buharlaşma hızı hızlı bir şekilde 

başlar, ancak kısa bir süre sonra toprak 

yüzeyinde kuru bir tabaka oluşarak 

buharlaşma azalır. Yukarıdaki nedenlerle 

eşit yağış alan aynı özellikteki topraklardan 

otlarla kaplı olanlar daha kurak olmaktadır. 

       Otun biçilmesi, onun yaşama gücünü 

artırmaktadır. Bu nedenle de otu biçilmiş 

toprak, biçilmemiş topraktan daha kuraktır. 

Bu durumda otun biçilmesi, su ekonomisi 

yönünden fidan için zararlı olmakta ve otun 

su ve besin maddelerine ortak olması 

nedeniyle bunun arasında yetişen fidan 

çıplak toprakta yetişen fidana oranla daha 

cılız kalmaktadır.  

       Ot sıcaklık üzerinde de etkilidir. Yoğun 

ot toprağı tamamen örttüğünden radyasyona 

engel olur. Toprağa giremeyen soğuk hava 

ot üzerinden geri döner. Çıplak toprakta ise 

radyasyon sonucu topraktaki sıcak hava 

atmosfere çekilirken toprağın üzerindeki 

hava da ısınmış olur. Fidan çevresinin ottan 

  

arındırılması fare zararını da 

azaltmaktadır.  

       Çalışmanın amacı; Ladin, Göknar ve 

Kayın dikim sahalarında fidan çevresinin 

ottan arındırılması için gereken optimal 

alan büyüklüğünü ortaya çıkararak 

ekonomik kazanç sağlamaktır. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Araştırma Meryemana Araştırma 

Ormanı Yeniköy Mevkii 199 no’lu 

bölmede 1991 yılı sonbaharında Ladin, 

Kayın ve Göknar dikimi yapılan ve 

çoğunlukla çeşitli çayır otlarıyla kaplı bir 

dikim alanında uygulanmıştır. 1992 

yılından itibaren her yıl Haziran ayının 

ikinci yarısında Ladin, Göknar ve Kayın 

dikim alanlarında fidanların çevresinde, 

fidan merkezde olmak üzere 40x40 cm, 

80x80 cm ve 160x160 cm alanlarda 

bulunan tüm diri örtü el ve çapa 

yardımıyla köklenerek uzaklaştırılmıştır. 

Ayrıca bir işlem olarak da dikim alanının 

tamamında bulunan diri örtü biçilmiştir. 

Kontrol dahil olmak üzere beş değişik 

işlem tesadüf blokları yöntemine göre ve 

yapılan işler her yıl kronometrik olarak 

ölçülmüştür. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Diri örtüsü çoğunlukla çeşitli çayır 

otlarından oluşan ve boyları bir metreyi 

aşmayan dikim alanları için uygundur. Bu 

özellikteki alanlarda, Kayın fidanları için 

kültür bakımı yapılmasına gerek yoktur. 

Zira dikim için toprak işleme yapılan  
 



 

alanda ilk üç yılda oluşan diri örtü, Kayın 

fidan gelişimini etkilememekte, sonraki 

yıllarda ise, boylanan fidanlar diri örtüyü 

baskı altına almaktadır.  

       Ladin ve Göknar dikim alanlarında 

fidan çevresindeki diri örtünün 

köklenmesi biçiminde kültür bakımının 

yapılması kökleme yapılacak alan 

genişliğinin 80x80 cm’den daha fazla 

olmamasının gerektiği söylenebilir.  

       Diri örtünün tam alanda biçilmesi 

işlemi ise en olumsuz sonucu verdiğinden 

önerilmemektedir. Bu çalışmada işlerin 

standart zamanları hesaplanmamıştır. 

İstatistik analizler, ölçülen iş süreleri 

verileriyle yapılmıştır. Ayrıca işlemlerin 

fidan boy gelişimine olan etkileri 

incelenmiştir. Ölçülen zaman verileri, 

işlemler arasında olduğu gibi yıllar 

arasında da önemli farklılık göstermiştir. 

İlk uygulama yılında her üç türün dikim 

alanlarında aynı işlemlerin iş süreleri 

benzer olmuştur. Sonraki yıllarda ise, 

kayın dikim alanlarında dikimi izleyen 3. 

Yıldan sonraki iş süreleri giderek önemli 

seviyede azalırken, Ladin ve Göknar 

dikimlerinde bir azalma gözlenmemiştir. 

       Tam alanda ot biçme ve kontrol 

işlemleri, Göknar fidanı boy gelişimini 

olumsuz yönde, bunların dışındaki diğer 

işlemler ise olumlu yönde etkilemiştir. 

Ladin fidanlarında ise, tam alanda tırpan 

ile ot biçme işlemi fidan boy gelişimine 

olumsuz etki yapmıştır. Diğer dört işlem 

arasında ise aynı düzeyde olmak üzere 

önemli bir farklılık olmamıştır. Kontrol 

işlemine ilişkin ortalama fidan boyu, 

kökleme işlemleri uygulanan alanlardan 

daha azdır. Kayın dikimlerinde ortalama 

fidan boyu, işlemler arasında istatistiki 

anlamda önemli çıkmamıştır.  Bununla 

birlikte kontrol parsellerindeki aritmetik 

ortalama değerleri en azdır. 

        Yapılan işlerin süreleri ile elde edilen 

fidan boy verileri karşılaştırıldığında, 

0,64 m
2
 den daha geniş alanların 

maliyetinin çok yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Otların köklenmesi ve 

biçilmesinden on gün sonra alınan toprak 

örneklerinin rutubet oranları işlemler 

arasında farklılık göstermemiştir.       
İşlemlerin ortalama toprak rutubet 

oranları genellikle % 17 civarında 

ölçülmüştür.  

        Sonuç olarak; çoğunlukla çayır 

otlarının kapladığı dikim alanlarında, 

fidan boy gelişimi bakımından en uygun 

metodun, fidan çevresindeki diri örtünün 

el ve çapa yardımıyla uzaklaştırılması 

olduğu söylenebilir. Fidan çevresindeki 

kökleme yapılacak alanın genişliği ise, 

0,64 m
2
  (80x80 cm) genişlikten daha 

fazla olmamalıdır. 
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