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SAKALLI KIZILAĞACIN (Alnus glutinosa subsp. barbata L.) VEJETATİF ÜRETİM 

OLANAKLARI 

 

        

      GİRİŞ 
 

      Dünya nüfusu ve insanların 

ihtiyaçlarının çeşitliliği ile birlikte odun 

hammaddesine olan ihtiyaç da hızla 

artmaktadır. Hammadde gereksiniminin 

karşılanması farklı arayışlarda kendini 

göstermekle birlikte, bölge halkının 

geleneksel odun hammaddesi ihtiyaçlarının 

temini yanında, toprak muhafazasında, 

erozyon önlemede ve hatta oduna dayalı 

sanayiler gibi gelir getirici ekonomik 

faaliyetlerde kızılağaç, bölge için 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  

       Projede amaçlanan hızlı gelişen 

populasyon ve fertlerin aynı genotiple 

sonraki generasyonlara aktarılması kısa 

sürede vejetatif üretim olanaklarının 

kullanılması ile mümkün olabilecektir. 

       1999-2003 yıllarında gerçekleştirilen 

bu çalışma; Doğu Karadeniz ormanlarında 

doğal olarak yetişen kızılağaç (Alnus 

glutinosa subsp. barbata)'ın vejetatif 

üretim tekniklerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

  

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Bu araştırmada, Kızılağacın vejetatif 

üretimi için doku kültürü ile üretim, aşı ile 

üretim ve çelikle üretim teknikleri 

çalışılmıştır. 

       Çelik ve aşı ile üretim çalışmaları; 

Meryemana Araştırma Fidanlığı ile D.K. 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne ait 

serada gerçekleştirilmiştir. 

  

       Doku kültürü ile üretim çalışmaları 

başlangıçta Trabzon-Of Orman Fidanlığı 

doku kültürü laboratuarında, daha sonra ise 

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü doku kültürü 

laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 

       Çelikle üretim çalışmaları; 2000 yılı 

sera çalışmalarında 15 farklı köklendirme 

ortamı kullanılmıştır. Bu ortamlar; % 100 

turba, % 100 perlit, % 100 pomza, % 100 

dere kumu, % 70 turba + % 30 perlit, % 60 

turba + % 40 perlit, % 50 turba + %50 

perlit, % 70 turba + % 30 pomza, %60 

turba+%40 dere kumu, %50 turba+%50 

dere kumu, % 50 turba + % 20 perlit + % 

30 dere kumu, % 50 turba + % 20 pomza + 

% 30 dere kumu’dur. 2002 yılı 

denemelerinde, en iyi köklenme yüzdesine 

sahip ortamlardan, % 100 dere kumu, % 

100 turba, % 60 turba + % 40 perlit 

kullanılmıştır. En iyi sonucu % 60 turba + 

% 40 perlit ve % 100 dere kumu ortamları 

vermiştir. 

       2000 yılı hormon denemelerinde 

Kontrol, 4000 ppm IBA (Indole-3-Butric 

Acid) ve 8000 ppm IBA kullanılmıştır. 

2002 yılı çalışmalarında 4000 ppm hormon 

dozu kullanılmıştır. 

       Materyal olarak; sert ve yeşil 

çeliklerin, 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 ve 1 yaşlı 

kütük sürgünlerinin dip ve uç çelikleri 

kullanılmıştır.  

 

  

 



 

     SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

     Her bir uygulama 30 çelikle (20 dip+10 

uç), 3 yinelemeli tesadüf parselleri deneme 

desenine göre gerçekleştirilmiştir. Çelikler 

dikim öncesi 4000 ppm+% 10'luk benlate 

eriyiğine 10 sn daldırılmıştır. Benlate 

haftada bir dönüşümlü olarak sulama suyu 

ile beraber uygulanmıştır. 

       Aşı ile üretim çalışmaları; 1999 

yılında 5+0 fidanlara yarma, yanaştırma, 

keçi ayağı, 2000 yılında 2+0 fidanlara keçi 

ayağı, kabuk, yarma, bindirme, 2001, 

2002, 2003 yıllarında 1+1, 2+1 yaşlı 

fidanlara keçi ayağı, yarma, yanaştırma aşı 

yöntemleri denenmiştir. Yapılan aşı 

denemelerinden yarma aşının % 63-71 

oranında tutma başarısı ile diğer aşı 

yöntemlerinden daha yüksek başarı 

gösterdiği belirlenmiştir.  

       Doku kültürü çalışmalarında 

kullanılan materyal fenotipik seleksiyonla 

belirlenen 10 farklı ağaçtan, 1+0, 2+0 yaşlı 

kızılağaç fidanlarından ve steril şekilde 

tohumdan elde edilen filizlerden alınmıştır.  

Besi ortamı olarak MS (Murashige and 

Skoog), WPM (Woody Plant Medium), 

Chalupa temel besin ortamları ile bu 

ortamlara BA (0,01, 0,25 mg/l, 0,3 mg/l, 

0,4 mg/l, 0,5 mg/l, 1,0 mg/l, 2,0 mg/l, 2,5 

mg/l, 4,0 mg/l, 7,0 mg/l, 8,0 mg/l), Kinetin 

(0,25 mg/l, 0,3 mg/l, 0,5 mg/l, 1,0 mg/l, 

2,0 mg/l, 4,0 mg/l, 7,0 mg/l, 8,0 mg/l), 

Zeatin (2,5 mg/l) ve NAA (0,1 mg/l, 0,2 

mg/l, 0.3 mg/l) 'nın değişik 

konsantrasyonları kullanılmıştır. Doku 

kültürü çalışmalarında başarı elde 

edilememiştir.  
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