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SAHİL SEKOYASININ (Sequoia sempervirens (D. Don) ÇELİKLE ÜRETİLMESİ 

 

       GİRİŞ 

       Türkiye Ormancılık Ana Planında, 

tomruk ve endüstriyel odundaki yıllık arz 

açığının ilerleyen yıllarda artacağı ve bu 

arz açıklarının giderilebilmesi için 

şimdiden gerekli önlemlerin alınması 

gerektiği vurgulanmıştır. 

        Söz konusu önlemler, verimli orman 

alanlarının arttırılması, yerli orman ağacı 

türlerine oranla daha hızlı gelişen yabancı 

ağaç türlerinden, yerel koşullara uyum 

sağlayabilenlerin belirlenmesi ve bu 

türlerin ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılması biçiminde özetlenebilir. 

       Sahil sekoyasının doğal 

meşcerelerdeki bireyleri arasında gelişme 

bakımından diğer ağaç türlerinde 

olduğundan çok daha büyük farklılıklar 

bulunduğu, tür adaptasyon denemesi 

amacıyla, Doğu Karadeniz Bölgesinin 

farklı yerlerinde dikilen bireylerinde de 

gözlenmiştir.  

       Bu türün üretiminde, generatif üretim 

yerine, vegetatif üretim yolu uygulanması 

ve üstün bireylerin bu yolla çoğaltılması, 

verimi daha da arttıracaktır. 

       1990-1993 yıllarında gerçekleştirilen 

bu çalışma; Sahil sekoyasının çelikle 

üretilmesi yöntemini belirlemeyi 

amaçlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Bu çalışmada, Doğu Karadeniz 

Bölgesine uyum sağlayan Sekoya 

ağaçlarının yıllık sürgünleri, dip sürgünleri 

ile dip sürgün dalları ve fidanları çelik 

materyal kaynağı olarak kullanılmıştır. 

       Köklendirme demeleri, Trabzon 

Orman Fidanlık Müdürlüğünün serasında 

ve mevcut koşulları altında yapılmıştır. 

Sera sıcaklığının 32 ºC’den yüksek ve 

rutubetinin de % 70’den düşük 

olmamasına önem verilmiştir. 

       Serada yapılan tüm denemeler, 

Tesadüf Blokları Yöntemine göre ve üç 

yinelemeli olarak uygulanmıştır. 

       Çelik materyal kaynağı olarak; 1973 

yılında Doğu Karadeniz Ormancılık 

Araştırma Müdürlüğü tarafından tür 

adaptasyon denemeleri amacıyla çeşitli 

yerlere dikilen ve halen 18-20 yaşlarındaki 

ağaçlar, bunların dip sürgünleri (toprak 

yüzeyi ile ağaç gövdesi arasından çıkan 

sürgünler), bu ağaçlardan elde edilen 

tohumlardan yetiştirilen 1+1 yaşlı fidanları 

ve bazı yıllarda da dip sürgünlerinin dalları 

kullanılmıştır. 

       Her yıl yapılan denemelerde, her bir 

parsele 10 adet çelik dikilmiştir.   

 

 



       

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

      Çelik alma zamanlarına ve çelik 

kaynaklarına göre köklenme oranları 

arasında önemli derecelerde farklılıklar 

olmuştur. 

       Sahil sekoyasından en uygun yeşil 

çelik alma zamanının Haziran ayı ortası ile 

Temmuz ayı ortasındaki dönemde; sert 

çelik alma zamanının ise Mart ayı 

ortalarında olduğu belirlenmiştir. 

       En çok köklenme, gövdenin dibi 

etrafında olan dip sürgünlerinin uç 

çeliklerinde gerçekleşirken, yaşlı ağaçların 

dal çeliklerinin köklenmesi ise yetersiz 

olmuştur. 

      Hormon (% 0,3 IBA konsantrasyonu) 

köklenmeyi yaklaşık olarak % 29 oranında 

artmıştır. İki ölçek orman toprağı + bir 

ölçek perlit karışımı (20+P) denenen diğer 

ortamlardan daha iyi sonuç vermiştir. 

       Sahil sekoyası ağaçlarından, dip 

sürgünlerinden ve fidanlarından alınan 

çelikler üzerinde yapılan mikroskobik 

incelemeler, bu türün, büyümesini yıl 

içinde uzun bir süre devam ettirdiğini 

göstermiştir. Bu da Fidan üretimi için 

Sekoyanın yeşil çeliklerinden daha uzun 

bir süre yararlanılabileceğini 

göstermektedir. 
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