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SÖKÜM ZAMANININ LADİN ve KAYIN FİDANLARININ  

TUTMA VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

       GİRİŞ 
 

         Doğu Karadeniz Bölgesindeki büyük 

fidanlıklar genelde alçak rakımlarda 

bulunmaktadır. Yüksek rakımlarda 

bulunan dikim alanlarına ulaşım 

sağlanıncaya kadar, alçak rakımlı 

fidanlıklardaki fidanlar uyanmaktadır. Bu 

durumda, fidanların tomurcukları 

patlamadan önce sökülerek dikim 

zamanına kadar soğuk hava depolarında 

saklanılmaları gerekmektedir. 

       Doğu ladini [Picea orientalis (L.) 

Link.] ve Doğu kayını (Fagus orientalis 

Lipsky) fidanlarının uygun söküm 

tarihlerini belirlemek amacıyla, iki aşamalı 

bir çalışma (1990-1991 ve 1991-1993 

tarihleri arasında) yapılmıştır. 

 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

       Bu çalışmalarda kullanılan fidanlar, 

Trabzon’daki sahil fidanlıklarından 

alınmıştır. 

       İlk aşama denemelerinde (1990-1991), 

söküm tarihlerinin belirlenmesi yanında, 

fidanların soğuk hava deposunda (SHD) 

saklanma koşulları da incelenmiştir. Doğu 

ladini ve Doğu kayını fidanları, direkt 

soğutmalı soğuk hava deposuna, polietilen 

torbalar içerisinde, torbalar açık ve kapalı 

olarak ve ayrıca kasalarda fidan kökleri 

toprakla örtülerek konulmuşlardır. 

Torbalar SHD’ndaki raflara yatay ve düşey 

olarak yerleştirilmiştir. Fidan sökümü, 20 

Aralık-5 Nisan tarihleri arasında yedi kez 

yapılmıştır. Fidan yaşları Doğu ladininde 

2+2, Doğu kayınında 1+0’ dır. Denemenin 

yapıldığı seranın mevcut koşulları altında, 

  

fidanların yeni kök geliştirebilmeleri için 

kaç gün bekletilmeleri gerektiğini 

belirlemek amacıyla, fidanların bir kısmı 1 

Mayıs, 15 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde 

SHD’ ndan çıkartılarak aynı günlerde 

tüplenmiş ve seraya konulmuştur.  

Fidanların tüpe konulma tarihlerinden 

sırasıyla 45, 35 ve 55 gün sonra yeni 

oluşturdukları 1 cm’den uzun olan beyaz 

kökleri sayılmıştır. Fidanların diğer kısmı, 

aynı tarihlerde (1 Mayıs, 15 Mayıs ve 1 

Haziran), tesadüf blokları yöntemine göre 

araziye dikilmişlerdir. 

       Çalışmanın ikinci aşamasında (1991-

1993), yaşları ilk aşamada kullanılanlarla 

aynı olan Doğu ladini ve Doğu kayını 

fidanları, 15 Aralık’ tan 15 Nisan’a kadar 

15’er gün aralıklarla dokuz kez 

sökülmüşlerdir. Bu fidanlar, polietilen 

torbalar içinde ve torbaların ağzı kapalı 

olmak üzere SHD’ na yatık vaziyette 

yerleştirilmişlerdir. Değişik zamanlarda 

sökülen bu fidanların kök geliştirme 

potansiyelini belirlemek için bunlar SHD’ 

ndan üç değişik zamanda      (20 Nisan, 5 

Mayıs ve 15 Mayıs) çıkartılmış ve tüplere 

dikilerek seraya konulmuşlardır. Kırk beş 

gün sonra yeni oluşturdukları kökleri 

sayılmıştır. Dokuz değişik zamanda 

sökülmüş olan fidanların diğer kısmı ise 

sadece 15 Mayıs tarihinde, tesadüf blokları 

yöntemine göre altı yinelemeli olarak ve 

her bir yıl yinelemede beşer adet fidan 

olmak üzere araziye dikilmişlerdir. 

        
 

 
 



        

       SONUÇ ve ÖNERİLER  

       Soğuk hava deposu direkt soğutmalı 

ise fidanlar buraya kapalı polietilen içinde 

konulmalıdır. 

        Soğuk hava deposuna yatık ya da 

düşey olarak yerleştirmek, fidanların kök 

geliştirme potansiyelleri (KGP) üzerine 

etkili olmamıştır. KGP, söküm tarihlerine 

göre önemli farklılıklar göstermiştir: 

       Erken (15 Aralık ve 1 Ocak) ve geç (1 

Nisan ve 15 Nisan ) sökülen Doğu ladini 

fidanlarının KGP’ leri, diğer ara tarihlerde 

sökülenlerden daha zayıf olmuştur. Geç (1 

Nisan ve 15 Nisan) sökülen fidanların 

arazideki başarı durumlarının daha zayıf 

oluşunun nedeni, belki de bu tarihlerde 

sökülenlerin KGP’ lerinin daha az 

oluşundan kaynaklanmıştır. 

       Doğu kayınının KGP, söküm 

tarihlerine göre önemli derecede farklılık 

göstermiştir. Ancak bu türün, 15 Aralıktan 

başlayıp 15 Nisana kadar devam eden tüm 

söküm tarihlerinde sökülen fidanlarının 

KGP yüksek çıkmıştır. SHD’nda 15 

Mayısa kadar saklanan fidanların, arazide 

ikinci yıl sonundaki yaşama yüzdesi % 80-

100 arasında olmuştur. 

       Doğu kayınının KGP’i Doğu 

ladininkinden fazladır. Arazide Doğu 

kayınının Doğu ladininden daha yüksek 

oranda yaşama yüzdesi göstermesi, Doğu 

kayınının daha fazla KGP olmasından 

kaynaklanabilir. 

       Sonuç olarak, Trabzon’daki sahil 

fidanlıklarındaki Ladin fidanları 15 Ocak 

ile 15 Mart arasındaki, Kayın fidanları ise 

15 Aralık ile 15 Nisan arasında 

sökülmelidir. Direkt soğutmalı soğuk hava 

depoları tercih edilmemekle birlikte, bu 

çalışmanın sonucuna göre, her iki türe ait 

fidanlar, direkt soğutmalı soğuk hava 

deposunda kapalı polietilen torbalar 

içerisinde olmak şartıyla, yöre için en geç 

dikim tarihi olan 15 Mayısa kadar 

saklanabilirler. 
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