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ORTAMLARI ÖZELLİKLERİ ve ÜRETİM TEKNİĞİNİN BELİRLENMESİ 

 

      GİRİŞ 

        Doğu ladini, Doğu Karadeniz Bölgesinin 

asli ağaç türüdür. Ladin dikim alanlarında 

kaliteli-tüplü fidan kullanılması, yoğun ve 

boylu diri örtü ile mücadele etmeleri 

bakımından oldukça önemlidir. Otomasyona 

dayalı, tüplü Ladin fidanı üretilmesi 

amacıyla, 1992 yılında Türkiye-Finlandiya 

Ortak Ormancılık Projesi, Trabzon-Of 

Orman fidanlığında tesis edilmiştir. 

       “Serada Tüplü Fidan Yetiştirme 

Tekniğini” farklı iklim koşullarına ve 

silvikültürel isteklere sahip türlerimiz için 

uygun tüp dolgu maddeleri ve yetiştirme 

ortamları, fidanların serada bekletilme 

süresi, ekim zamanı araştırılarak, yöreye ve 

türe uygun üretim tekniğinin belirlenmesini 

gerekli kılmıştır. 

       Bu amaçla, sera ve tesislerden 

faydalanılarak; otomasyonun ve sera/tesis 

olanaklarının fidan üretim çalışmalarına 

katkısıyla, özellikle kontrollü üretim 

koşulları, gübreleme ve topraksız kültür 

ortamları konusundaki gelişmelerin pratiğe 

aktarılmasına çalışılmıştır. Bunun için 

değişik harç materyali kombinasyonlarından 

oluşturulan farklı yetiştirme ortamları, ekim 

zamanları ve serada bekletilme sürelerinin 

“Tüplü Doğu Ladini Fidanı” gelişimine 

etkileri araştırılacaktır. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Çalışmalar Trabzon-Of Orman 

Fidanlığı sera ve açık alan koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan 

işlemler; 40 farklı yetiştirme ortamı, iki 

serada bekletme süresi ve iki ekim  

     
 zamanıdır. Yörede kolay sağlanan Barma 

Turbası ve Çay kompostu temel tüp dolgu 

maddesi olarak kullanılmıştır. Buna çeşitli 

materyaller (çay kompostu, perlit, dere 

kumu, gübre kompostu, un kepeği, odun 

talaşı) hacim olarak değişik oranlarda 

karıştırılarak, 39 değişik malzeme 

oluşturulmuştur. Kontrol olarak Vapo (Fin 

Turbası) turbası kullanılmıştır. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Of Orman Fidanlığı "Enso-Pot Tüplü 

Doğu Ladini Fidanı Üretimi" için şu 

öneriler sıralanabilir: 

      1. Fidan boyu, özellikle Doğu 

ladininin irsel özelliği ve dikim alanındaki 

yoğun diri örtü nedeniyle öncelikli bir 

kalite göstergesidir. Ayrıca fidan boyu ile 

birlikte fidan kök boğazı çapı yetiştirme 

ortamlarında tercih kriterleridir. Buna 

göre; 40 farklı yetiştirme ortamı içerisinde 

iyi boy gelişimi sağlayan 9 değişik 

yetiştirme ortamı, Of Orman Fidanlığı 

koşularında tüplü Doğu Ladini fidanı için 

en uygun yetiştirme ortamları önerilebilir 

(Tablo 1). 

      2. Vejetasyon mevsimi içinde erken 

ekim işlemi (Şubat ayı), 2+0 yaşında 

dikim standardına erişebilmektedir. Geç 

ekim fidanları ise 2. vejetasyon dönemi 

sonunda araziye gönderilebilecek kaliteye 

erişmemiştir. 

       3. Genel olarak erken ekimlerde; 

serada 2,5 aylık bekletme süresi, geç 

ekimlerde ise 1,5 aylık bekletme süresi 

önerilebilir.  

   

 
 



      4. Dikim alanlarında geleneksel 

olarak, 2+3, 3+2, 4+0 ve 5+0 yaşlı Ladin 

fidanları dikilmektedir. Tablo 1 de 

belirtilen ortamlarda fidanların 2+0 

yaşında dikime uygun boyuta 

ulaşmaktadır.  

       5. Of Fidanlığı koşullarında 

yetiştirilecek Doğu Ladini fidanlarının 

yetiştirme ortamlarındaki ortam 

stabilitesinin ve geçirgenliğin yüksek 

olmasını zorunlu kılmaktadır.  

         Bu amaçla, bu üretim noktasında 

yetiştirme harcına aşırı suyu drene edecek 

kum, pomza gibi materyallerin mutlaka 

karıştırılması gerekmektedir. Bu şekilde 

süzekliğin sağlandığı ortamlara, zeolit 

gibi tarımda yaygın olarak kullanılan 

"iyon tutucu" maddelerin de 

eklenmesiyle, fertigasyonla verilen bitki 

besin maddelerinin ortamda tutulmasını 

sağlamak suretiyle yetiştirme tekniğinde 

olumlu sonuçlar alınacağı 

düşünülmektedir. 
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Tablo 1.Tüplü Doğu Ladini fidanı üretimine uygun olan yetiştirme ortamları ve fidan karakteristikleri 

 

Ort.  

No 

   YETİŞTİRME   

       ORTAMI 

(%) 

FB 

(cm) 

KBÇ 

(mm) 

 

K 

 

Gİ 

K Kök 

%  

 

Kİ 

31 
60 B. turbası + 20 çay 

kompostu + 20 dere kumu 
18.608 * 4.99 * 1.892 37.29 40.274 1.178 

32 
50 B. turbası + 20 çay 

kompostu + 30 dere kumu 
18.283 * 4.85 * 1.711 37.69 41.863 1.131 

26 
50 B. turbası + 20 çay 

kompostu + 30 perlit 
17.759 * 4.93 * 1.620 36.00 43.236 1.018 

25 
60 B. turbası + 20 çay 

kompostu +20 perlit 
17.758 * 4.85 * 1.494 36.60 43.703 0.948 

33 
60 B. turbası + 20 gübre 

kompostu + 20 perlit 
17.525 * 4.71 * 1,574 37.20 43.744 1.163 

4 
70 B. turbası + 30 çay 

kompostu 
17.183 * 4.51 * 1.840 38.09 40.534 0.666 

29 
60 B. turbası + 20 çay 

kompostu + 20 odun talaşı 
16.791 * 4.74 * 1.752 35.42 43.279 1.249 

39 
60 B. turbası + 20 gübre 

kompostu + 20 dere kumu 
16.650 * 4.58 * 1.680 36.35 42.348 1.122 

1 100 Vapo turbası 16.017 * 4.79 * 1.831 33.40 40.309 0.915 

 Newman Keuls Testi sonuçlarına göre I. homojen grup içerisi de yer almıştır. 
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