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öN SöZ 

Takdim ettiğimiz bu çalışma Orman Genel Müdürlüğünün 16.3.1955 
gün ve S. 7 - 7877 - 2 sayılı emirleri gereğince Enstitümüz tarafından 1955 -
1960 seneleri arasında Fethiye İşletmesine bağlı Düzçam ve Kavaklıhan 
ormanlarında vazedilmiştir. Çalışmalar evvela sayın Dr. Rahmi Toker ve 
sayın Mustafa Seçkin tarafından araziye vazedilerek müştereken yürütül
müş ve bilahare 1958 senesinden itibaren araştırmalara !rfan Gürsu ta
rafından devam edilmiştir. 

Neticelerin 1960 senesinde alınmış olmasına rağmen kitabın yazarı

nın görgü ve bilgisini arttırmak üzere ikibuçuk sene müddetle Almanya'
ya gitmiş olmasından dolayı sonuçların kıymetiendirilmesi . ve dolayısiyle 
çalışmanın neşri bu güne kadar gecikmiştir .. 

. . 

Sayın hocamız Prof. Dr. A. Berkel ye sayın Doçent Dr. S. Huş tara-
fından da 1955 ve 1956 senelerinde müştereken, .· tznıirin Kerrtalpaşa !Içe
sinin Karabel serisinde Kızılçarnlar üzerinde sadece modern reçine istih
sal metodlarının ele alındığı bir araşbfıri~ v~ze4il~iştir. Ançak Enstitü
müz tarafından vazedilip takdim ettiğimiz bu Çalışma ise genellikle vaze
diliş tarzı ve deneme faktörlerinin fazlalıği ve değiŞikliği itibarile sayın 
hocalarımız tarafından yürütülmüş bulunan araştırmaya .nazaran büyük 
ayrılıklar ihtiva etmektedir. Denemelerin vazında olduğu gibi sonuçların 
kıymetlendirilmesinde de matematik istatistik metodlarından istifade 
edilmiştir. Teknik Bültenin hazırlanmasında gayeYe en iyi şekilde ve en 
kısa yoldan varılınasını sağlamak, . tatbikatçıyı ve ilgilileri sıkmamak 

amacile icap ettiği kadar özlü ya.Zmağa dikkat olunmuştur. · Tüm ola~ak 
çalışmalarımızdan bekleneri sonuçlar alinmı§ olup, bilhassa . iptidai Ve en 
modern reçine istihsal metodlarının mukayesesİ ilgi çekicidir. 

Kitabın meslekdaşlarıma faydalı olmasını dilerken çalışmaların yürü
tülmesinde büyük emekleri bulunan sayın Dr. Rahmi Toker'e, sayın Mus
tafa Seçkin'e ve arneli yardımlarından faydalandığım diğer mesai arka
daşlarıma burada teşekkürlerimi arzetmeyi bir vazife sayarım. 

ANKARA, Mayıs .1964 irfan GVRSU 
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I. ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLER 

A. Çalışmanın gayesi 

Orman tali mahsulleri arasmda sanayide en çok kullanma yeribulu
nan reçine, son senelerde gelişmekte olan memleket sanayinin çeşitli ih
tiyaçlarına cevap vermek maksadıyle memleketimiz ormanlarmdan istih
sal edilmeğe başlanmıştı. Ancak başlangıçta tatbik olunan ve Yunanistan 
menşeli olan Sophico metodunun, reçine istihsaline tabi tutulan ağaçlara 
yani asli hasıla sayılan oduna zarar verdiği müşahade olunduğurrdan Or
man Genel Müdürlüğümüzce odunu koruyan reçine istihsal metodlarının 
araştırılması emredilmiştir. Böylece reçine istihsali yanında bilhassa asli 
hasıla olan odunu korumak maksadile, Ormancılık Araştırma Enstitümüz 
tarafından, diğer memleketlerde tatbik edilmekte olan modern reçine is
tihsal metodları da nazarı itibare alınarak memleket şartlarımıza uygun 
ve rasyonel bir reçine istihsal metodunun tayini için takdim ettiğimiz bu 
araştırmalar vaz edilmiş bulunmaktadır. 

B. Çalışmanın yapıldığı saha 
1. Mevkii 

Araştırma mahalli olarak, ilkim özellikleri itibarile reçine istihsali
ne en uygun olan ve geniş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarının bu
lunduğu, memleketimizin Güneybatı ınıntakası seçilmiştir. Memleketimiz
deki reçine istilısalinde güdülen gayeler arasında, memleket sanayinin 
günden güne reçineye karşı artan ihtiyacını karşılamak olduğu gibi, di
ğer tarafdan da tahrip edici muhtelif faktörlerin tesiri altında asırlar bo
yunca zarar görmüş ve ihmale uğramış bulunan Ege ve bilhassa Akdeniz 
mıntakasında, umumiyetle alçak rakımdaki Kızılçam orınanlarına, reçine 
işletmeciliğini de getirmek suretiyle buralara tam manasile hakim ol
mak, bu arınanlara arınancılık tekniğinin icaplarını kazandırmak düşün
celeri de yer almıştır. Halen reçine istihsali bilhassa bozuk evsaftaki kı
zılçam meşcerelerinde yapılmakta olduğundan, Güneybatı ınıntakasında 

araştırma mahalli olarak da bu gibi ormanları karakterize edebilecek hü
viyetteki Fethiye ınıntakası seçilmiştir. 

ileride bahis konusu olacağı gibi araştırmalarımız için Fethiyede, 
birisi alçak rakımda (140 m irtifade) bulunan Düzçam ormanı, diğeri ise 
670 m irtifadeki Kavaklıhan ormanı tefrik edilmiştir. 



2 

Bu iki ormanın meşcere durumları şöyledir : 
Düzçam ormanı : 

Ra kım 
Maraz ........................................ . 
Meyil 
Kapalılık ...................................... . 
Orta yaş ...................................... . 

140 m 
Güney 
Düz 
0.5-0.6 
80 

Denemeye alınan ağaçların çapları 28- 51 cm arasında değişmekte 
olup deneme ağaçlarının orta çapı 40 cm dir. 

Kavaklıhan ormanı: 

Ra kım 
Maraz ........................................ .. 
Meyil 
Kapalılık ...................................... . 
Orta yaş ...................................... . 

670 m 
Güney 
% 25-30 

0.4-0.7 
50 

Denemeye alınan ağaçların çapları 30 - 45 cm arasında değişmekte 
olup deneme ağaçlarının orta çapı 37 cm dir. 

2. iklim 

Her iki ormanın tenebbüt ayıarına ait klimatolojik hususiyetleri 
cetvel 1 ve 2 de ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu rakamlar denemelerin de
vam süresi olan 1955 - 1960 yılları arasındaki tenebbüt aylarına ait orta
laınalardır. Her iki orman parçasının tenebbüt aylarının suhtınet ve 
rutubet nisbeti ortalamalarının vasatileri aynı cetvellerde ayrı ayrı gös
terilmiştir. Bu cetvelleri!! tetkikinde, Kavaklıhan ormanında kapalı ve 
yağışlı günler toplamlarının Düzçam ormanındakilerden fazla olduğu an
laşılmaktadır. Buna paralel olarak Kavaklıhan ormanında nisbi rutubet 
ortalamasının% 77.5 ve suhunet ortalamasının 19.2 co olmasına muka
bil Düzçam ormanında bunlar sırasile :% 72.2 ve 22.5 co olarak tesbit 
edilmiştir. 

C. Deneme faktörleri 

Çalışmalarımızın gayesini esas itibarile memleket şartlarına uygun, 
asli hasıla sayılan oduna ve onun Fiziko - mekanik özelliklerine zarar ver
meyen ve buna mukabil ençok reçine verimi sağlayan rasyonel reçine is
tihsal metodunu tesbit et~ek hususu teş~il ettiğinden çalışmalarımızda 
sırasile aşağıdaki hususlar araştırılmış ve tesbit edilmiştir. 

1 - Reçine istihsal metodlarının mukayesesi, 
2 - Yarayı tazeleme peryodunun tayini, 



Cetvel 1,. Düzçam ormanında reçine istihsal ayiarına ait meteorolojik tespitler. 

Die meteorologischen Feststellungen in den Har:zgewinnungsmonaten im 
Düzçamwald 

(1955 . 1960) 

Suhunet Nısbi rutubet Hava durumu Teroperatur Re!. Feuchtigkeit wetterlage 
Aylar co % 

Monate Açık gün Kapalı gün Yağmurltı gün Asgari Ortalama· Azami Asgari Ortalama Azami Unbewöll<:te Bewölkte Regentage 
'Min. Durclls. Ma.x. Min. Durchs. Max. Tagc Tage 

Nisan 
Ap ri! 

8.6 17.3 27.6 46 76.6 100 10.3 5 ı 

Mayıs 9.5 19.7 33 33.2 
M ai 

77 100 17.5 11.5 2.6 

Haziran 
Juni 

17.2 25 39.7 27 65 100 27.7 3 

Temmuz 19 28 40.2 25.5 61.2 98.5 30 ı 1.5 
Juli 

Ağustos ı9 29.5 42.7 23.5 62.7 98.7 30.7 ı 
August 

Eylül ı6 24.7 37.7 32.2 72.5 98.7 26.2 4.6 ı 
September 

Ekim 
Oktober 

ll ı9.7 34.5 26.5 78.2 99 21.5 6.2 5 

Kasım 8 
November 

ı6.7 27.5 41.5 84.7 99 9 5 2.3 

Ortalama 22.5 72.2 
Durschschnitt 



Cetvel 2. Kavaklıhan ormanında reçine istihsal ayiarına ait meteorolojik tespitler ;J:>.. 

Die meteorologischen Feststellungen in den Harzgewinnungsmonaten 
im Kavaklıhanwald 

(1956 • 1960) 

Suhunet Nısbi rutubet Hava durumu 
Temperatur Re!. Feuchtigkeit w et teriage 

Aylar co % 
Monate 

Asgari Ortalama Azami Asgari Ortalama Azami Açık glin Kapalı gün Yağmurlu gün 
Min. Durchs. Max. Min. Durchs. Max. Unbewölkte Bewölkte Regentag~ 

Ta ge Ta ge 

Nisan 
6 11.5 23.5 50 8ı 95 6 7.5 ı4 Ap ri! 

Mayıs 
7.6 19.6 26 62.6 79 93 22.6 7.6 ı M ai 

Haziran 
ı3 22 35 55 74 9ı 27 4.5 Juni 

Temmuz 
ı5 24.6 34 50.3 71.3 92 29 3 Juli 

Ağustos 
ı9 24.6 38.6 43.6 65 94 30.6 ı August 

Eylül 
ı5 21.3 31.6 53.6 79.3 98.3 25.6 4.3 ı September 

Ekim 
ıo.6 ı7 3ı 5ı 84 98 21.6 8.3 1.5 Oktober 

Kasım 8.6 ı3 23.6 61.3 87 98 11.3 8.3 4 November 

Ortalama 
Durschsclmitt 

19.2 77.5 



Şekil 1. Düzçam ormanı - Der Düzçamwald 
Foto: Gürsu 

3 - Reçine istihsaline başlama zamanının tayini, 

4 - Reçine veriminin azami olduğu çap kademelerinin tesbiti, 
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5 - Rakım farklarının ağacın reçine verimine olan tesirlerinin tes
biti, 

6 - Reçine istihsalinde fire miktarının tesbiti. 

Saydığımız bu araştırma faktörlerinden reçine istihsal metodlarının 
mukayesesi çalışmalarında başlıca : Sophico, asitli ve asitsiz Mazek çizgi 
ve Mazek saha metodları tatbik edilmiştir. 

Yarayı tazeleme peryodunun tayini çalışmaları ise sadece Mazek 
çizgi ve Sophico metodlarında denenmiş olup bunlarda işçilik ve reçine 
verimi bakımlarınuan, reçine yaralarının kaçar günlük fasılatarla taze
leurnesinin daha ranlabl olduğu hususu araştırılmıştır. 

Reçine istihsaline başlama zamanının tayininde ise istihsale hangi 
aylarda başlanması ve hangi aylarda son verilmesi gerektiği hususu üze
rinde durulmuştur. Bu maksatla reçine istihsaline ayrı ayrı olmak üzere 
nisan ve mayıs aylarında başlanmıştır. Nisan 15 de başlayan reçine is
tihsali, daha ilerierde de izah olunaca,ğı gibi 15 Ekime kadar ve mayıs 
15· de başlayan reçine istihsali ise 15 kasıma kadar devam etmiştir. Böy
lece bunlardan ilkine kısaca (erken istihsal) ve diğerine de (geç istih
sal) denmiştir. 
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Reçine veriminin azami olduğu çap kademelerinin tesbiti çalışmala
rında ise, hangi çaplarda ağacın en fazla· reçine verdiği hususu araştırıl
mıştır. 

Reçine istihsal metodlarının mukayesesİ çalışmalarında adı geçen 
dört metodun özellikleri ve bunların tatbiki hakkındaki bilgiler aşağıda 
sırasile verilmiş bulunmaktadır. 

1 - Sophico metodu 

Bu metod Yunanistanda Kızılçarnlar üzerinde tatbik edilmektedir. 
Erken ilkbaharda ağacın kabuğu, ağacın dibine yakın bir seviyesinden 
başlamak ve yukarı doğru çıkmak üzere 40 cm uzunluğunda ve 10 cm 
genişliğinde ve 2 - 3 mm kalınlığında düzgün bir kabuk tabakası kalınca
ya kadar bir satıh halinde yonulur. Bu ameliyeye Kızıliatma veya Kızart
ma denir. 

Kızıllatmayı takiben Kızıliatılmış kısmın altına· reçine· toplama kabı 
takılır. 

Nisan ayı içinde ağacın dibinden yukarıya doğru devam etmek üzere 
hususi keseriyle, 8 cm genişliğinde ve her defasında yüksekliği 1 cm ka
dar, derinliği ise 1- 1.5 cm yi bulan yara açılmaya başlanır. 

Reçinenin akması, hususi bir sevk kanalı olmadığından yara sathı 
üzerinde olmaktadır. İstihsal peryodu zarfında yaranın uzunluğu 30 cm 
yi geçmez (Şekil 2). 

a. Kullanılan alet ve malzeme : 

Sophico metodunun tatbikinde hususi bir keser, çinkodan mamul 
reçine toplama kabı, reçine sıyırma kaşığı, kova, fıçı ve yara açma es
nasında kesilen yonganın kab içersine düşmemesi için bunun üzerine ka
patılan saplı bir kapak kullanılmaktadır. 

Bunda reçineyi kaba ulaştıran ayrıca bir oluk yoktur. Yalnız galva
nizli çinkodan yapılmış olan reçine toplama kabının alt yüzü yara sathı
nın altına, buradan biraz yonga kaldırmak suretiyle yerleştirilecek şekil
de imal edilmiştir. 

2. Mazek çizgi metodu : 

Bu metodda da daha evvel, lmbuğu 3 mm kalınlığında kalıncaya ka
dar inceltilmiş ve 40 x 40 eni genişliğinde aÇılmış olan kızıliatma sahası 
üzerinde ağaç gövdesi, diri oduna pek sathi bir şekilde nüfuz eden ve bir 



Şekil 2. Sophico metodu - Das Sophico Dexelverfahren 
Fot<ı : Gürsu 
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birini takip eden çizgiler halinde yaralanır. Böylece açılan reçine kanalla
rının ifraz ettiği reçine, oluk şeklinde ve meyilli olan çizgiler yardımile 
reçine toplama kabına kadar akarak ulaşır. Çizgilerin açılmasında Ma
zek'in üniversel rendesi kullanılmaktadır. Bu aletle çizgilerin açılmasın
dan evvel kızıilatma sathının tam ortasına, yukardan aşağıya (orta oluk) 
denilen bir oluk açılır. Bu oluğun açılmasında kabuk yontın aletinden is
tifade edilir. Sol elle kabuk yontma aletinin sapı, sağ elle ise bıçağın bu
lunduğu madeni kısım kavranarak aletin keskin olan yüzünün köşesiyle 
aşağıdan yukarıya doğru ve diri oduna takriben 4 mm nüfuz eden bir oluk 
açılır. Bundan sonra üniversel rendeyle çizgi açınağa başlanır. Reçine ya
rasmın bulunduğu kısmın aksi tarafında durarak ve öne doğru eğilerek 
evvela alet sağ elle kavrandıktan sonra aletin sağ taraftaki bıçağı ile 
daha evvel açılmış bulunan orta oluğun alt ucundan itibaren sağ tarafa 
4:0 - 45 o meyille yukarıya doğru çekilerek oluk şeklinde bir çizgi açılır ve 
sonra alet sol elle kavranarak bu defa sol taraftaki bıçakla ayni şekilde 
ve ayni meyille mukabil oluk açılır. Bu iki çizgi arasında teşekkül eden 
açı 80 . 90° lik olmalıdır. Açılan çizgilerin derinliği 3- 4: mm, genişliği ise 
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8 mm olacaktır. Her dört günde bir ilk çizilen çizgilerin üstünde olmak 
üzere ağaç gövdesinde yukarıya doğru yükselerek bir birini takip etmek 
üzere çizgiler çekilecektir. Böylece müteakip çizgilerin açılmasında aletin 
sevk levhası bir evvelki çizginin üzerine tatbik edildiğinden açılan çizgi
ler otomatik olarak bir evvelki çizgiye paralel olur. Toprak satlımdan 
itibaren bir metreden fazla yüksekte açılacak çizgiler ise ağaç gövdesi 
önünde, reçine kızıliatma sathının bulunduğu tarafta durularak üniver
sel rendeyi orta oluktan itibaren iki yaniara doğru meyilli bir aziyette 
yukarıya doğru itmek suretiyle bir rende gibi tesir ettirilerek açılır (Ber
kel, 1952) (Şekil 3). 

Şekil 3. Mazek; çizgi metodu - Das Mazek .Rilienhobelverfahren 
Foto: Gürsu 

a. Kullamlan alet ve malzeme .. 

Kabuk yontma aleti, üniversel rende, reçine toplama kabı, reçine 
oluğu, toplama kabını ağaca tesbit tertibatı, reçine sıyırma kaı.şığı, reçi~ 
ne. toplama kovası, fıçı. 
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3. Asitli 1\lazak çizgi metodu : 

Bu metod yukarda tarif edilen çizgi metodunun aynı olup reçine akış 
müddetini uzatmak ve böylece daha yüksek bir reçine hasılatı alabilmek 
maksadıyle yara üzerine kimyasal bir tahrik maddesi püskürtrnek sure
tiyle tatbik edilir. Kimyasal tahrik maddesi olarak % 25 lik Klorhidrik 
asit kullanılmaktadır. Tahrik maddesinin çizgi üstüne püskürtülmesi 
hususi bir pülvarizatör vasıtasıyle yapılır. 

a. Kullanılan alet ve malzeme 

Kabuk yontma aleti, üniversel rende, reçine toplama kabı, reçine 
oluğu, toplama kabını ağaca tesbit tertibatı, reçine sıyırma kaşığı, reçi
ne toplama kovası, fıçı, pülvarizatör, % 25 lik klorhidrik asit, lastik el
diven, lastik önlük. 

4. Mazek saha metodu : 

Bu metod.esas. itibariyle çizgi açmaya elverişli olmayan, fazla budak
lı gövdelerde tatbik edilir. Geniş bir (V) harfi şeklinde alt ve üst sınırla
rı hafif kavisli bir. yara sathı açılır. Reçine bütün yara sathınclan aşağı
ya doğru· sızarak yaranın alt sınırında bir (V) harfi şeklinde açılmış 
olan akıtma oluğu vasıtasıyle yaranın alt tarafına tesbit edilmiş bulunan 
reçine toplama kabına birikir. Metodun tatbiki için, evvela erken ilkba
harda ağacın kaidesine yakın kısmında, çizgi metorlunda belirtildiği gibi 
k<tbuk yontularak inceltilrnek suretiyle kızıllatılır. Sonra yaranın a::>lma
sına başlanır; Yaranın açılmasında (V) ve (U) şeldllerindE' iki bıçağı ih
tiva eden (Piestinger rendesi) adlı bir alet kullanılır. 

Kızıliatma ameliyesinden sonra Piestinger rendesinin (V) şeklindeki 
dar bıçağı ile reçine yarasının alt sınırına açılan, iki yaniara doğru me
yilli vaziyette uzanarak (V) şekline benzeyen akıtma olukları, geniş re
çine yarası satlımdan aşağıya doğru sızan reçineyi içersine toplayarak 
kaba sevkeder. Bu akıtma oluklarının her iki tarafa doğru meyilli olan 
kısımları arasında teşekkül eden açı 80- 90° liktir. Bundan sonra yaranın 
önünde durularak Piestinger rendesinin (U) harfi şeklindeki geniş bıçağı 
ile reçine yarasının yan kenarııidan başlamak ve yaranın ortasında ni
hayet bulmak üzere çizgi metodunun aksine olarak yaranın her iki ta
rafından 1 cm lik genişlikte ve diri oduna sathi bir şekilde nüfuz etmek 
üzere, uzun bir. şerit halinde talaş çıkaracak tarzda bir kesiş yapılır. iki 
Laraftan yapılan, (V) şeklinde olan bu kesişin arasmda gene 80- 90" lik 
bir açı teşekkül etmektedir. Her 4 - 6 günde bir evvelki kesişin üstünde 
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ve ona muvazi olmak üzere ayni şekilde kesişler yapılır. Aletin ahşap sa
pında sevk vazifesini gören özel bir kısım bulunduğundan ve bu kısım 
daima bir evvelki şerit şeklindeki kesişin bıraktığı oyuk içersinde ilerie
diğinden birbirini takip eden kesişlerin yekdiğerine paralel olması kolay
lıkla temin edilebilir. Böylece (V) harfi şeklinde geniş ve düz bir sathı 
ihtiva eden yara teşekkül eder. Yaranın alt kenarındaki akıtma oluğu, 
vakit vakit aletin üzerinde ve ayrı olarak mevcut bulunan, sivri uçlu bir 
demirden ibaret (kazıyıcı) ile kazınarak, içerisi reçineden temizlenir. Mü
teakip yıllara ait reçine yaraları ayni şekilde ve daima bir evvelki reçine 
yarasının yukarısında açılır. Ancak bir evvelki senenin reçine yarası ile 
müteakip senenin reçine yarası arasında 1 cm genişliğinde bir kabuk şe
ridi bırakılır. Kazıntı reçinenin elde edilmesinde işçiler önlerine özel bir 
önlük takarlar. Bu önlüğün iki ucunda uçları sivri demirli tahta çubuk 
bulunur. Bu çubukların iki yandan ve dikine olmak üzere ağaç gövdesine 
çakılması ile, işçi ile ağaç gövdesi arasında genişçe bir torba teşekkül 
eder ve kazıyıcı ile kazınan reçine bu önlük içine düşerek toplanır (Ber
kel, 1952) (Şekil 4). 

Şekil 4. Ma:ı:ek saha metodu - Das Mazek Flaechenhobelverfahren 
Foto: Toker 

a. Iiullanılan alet ve malzeme : 

Kabuk yontma aleti, Piestinger rendesi, reçine toplama kabı, reçine 
oluğu, toplama kabını ağaca tesbit tertibatı, reçine sıyırma kaşığı, reçi
ne toplama kovası1 fıçı, iki uçları çivili önlük, reçine kazıyıcısı. 
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5. Reçine firesinin tesbiti. 

Teker teker izahı yapılan deneme faktörleri haricinde Düzçam or
manında, reçine istihsali esnasında mühtelif tesirierin altında meydana 
gelen reçine firesinin tesbiti de yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları 

kısmında bu mevzuda geniş bilgi verilmiştir. 

D. Çalışmaların araziye tatbiki. 

Deneme faktörlerinin tatbikine geçilmeden evvel deneme ağaçlarının 
tefriki ve seçimi yapılmıştır. Evvela 1955 senesinde alçak rakımlı Düz
çam ve 1956 senesinde de yüksek rakımlı Kavaklıhan ormanlarında göv
de şekli ve tepetacı genişlikleri, yani habitusu hemen hemen ayni olan 
yüzer ağaç göz kararı ile tefrik edilmiştir. 

Düzçam ormanındaki 100 agaçtan, reçine verimleri kendi aralarında 
birbirine eşit olabilecek onar ağaçlık asıl deneme ağacı gruplarını seçmek 
amacile, kızınatmayı takiben, elde en yeni metodun aleti olan Mazek ren
desi bulunmaması sebebile, bunlara Alman çizgi metodu tatbik edilmiş
tir. Burada yarayı tazeleme periyodu 12 gün üzerinden alınmıştır. Böyle
ce ilk sene 8 Mayıs 1955 tarihinden 4 Kasım 1955 tarihine kadar devam 
eden bir istihsal süresi sonunda ağaçların reçine verimleri tesbit edilerek 
istatistik metodlarına uygun tarzda, bütün deneme faktörleri için eşit 

reçine verimli onar ağaçlı gruplar teşkil edilmiştir. 
Aynı işlem 1956 senesinde 12 Mayıs 1956 tarihinden 16 Kasım 1956 

tarihine kadar süren bir istihsal denemesini takiben Kavaklıhan orma
nında da tatbik olunmuştur. Ancak burada çizgiler, Mazek çizgi metodu
nu tatbik etmek suretile ve beş günlük yarayı tazeleme peryodlarile çe
kilmiştir. 

Bu şekilde herbirinin reçine verimi birbirine eşit olan, onar ağaçtan 
mürekkep grupların seçimi yapıldıktan sonra her ağaç grubuna evvelce 
bahis mevzuu edilen deneme faktörleri tatbik edilmiştir. Ancak çap ka
demeleri için tefrik edilen ağaçlarda gruplar, bunların reçine verimleri 
nazarı itibare alınmadan doğrudan doğruya ağaçların çaplarına göre 
teşkil edilmiştir. Çap kademeleri üzerine olan çalışmalar sadece Düzçam 
ormanında yapılmıştır. 

Böylece gerek Düzçam ormanında ve gerekse Kavaklıhan ormanın
da ele alınmış olan her deneme faktörü için tefrik edilmiş bulunan ağaç 
gruplarının miktarı ve bunların reçine verimlerine ait bilgiler ilgili balıis
lerde yeri geldikçe verilmiş bulunmaktadır. 

Deneme faktörleri vazolunurken bunlara ait olan reçine verimleri, 
her çizgi çekiş veya her yara tazeleme esnasında, saksılarda birikmiş 

bulunan reçinenin 1 gr hassasiyetle tartılması suretile tesbit olunmuş
tur. 



II. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Fethiye İşletmesinin üzümlü Bölgesine dahil Düzçam ve Bayır Böl
gesinin Kavaklıhan ormanlarında yürütülen bu çalışmaları evvela bir 
birinden ayrı olarak ele almak ve etüd etmek icap etmektedir. Zira her 
iki ormanda da hemen hemen aynı deneme faktörleri denenmiş olduğun
dan bunların karşılaştırılmaları evvela kendi aralarında yapılacak, bila
hare değişik rakım, iklim ve meşcere şartlarını ihtiva eden heriki deneme 
alanındaki reçine verimleri karşılaştırılacaktır. 

Kavaklıhan ormanındaki reçine istihsal metodlarının mukayesesİ ça
lışmalarında, Düzçarnda aynı mevzuda denenen üç asitsiz istihsal meto
duna ilaveten bir de asitli Mazek çizgi metodu ele alınmıştır. 

Ayrıca Düzçam ormanında, Kavaklıhan ormanından farklı olarak 
muhtelif yara açma peryodlarma göre Sophico metodu, Kavaklıhan or
manmda ise . muhtelif yara açma peryodlarına göre Mazek çizgi metodu 
denenmiştir. 

Reçine istihsal metodlarında ve çap kademelerinde beher ağaç için 
verilmiş olan ortalama reçine verimi değerleri aritmetik ortalama. olup 
bunların asgari ve azamileri gösterilmemiştir. Fakat bunun yerine mate
matik istatistik metodlarından faydalanılarak ortalama değerlerin stan
dart ayrılışları bulunmuş ve gösterilmiştir. 

Standart ayrılışların hesabında aşağıdaki formülden istifade edil
miştir (Linder, 1951) : 

, J (.Ix2- X· ..Ix) 
S= V N- ı 

Burada: 

s : Standart ayrılış olup fertlerin herbirinin aritmetik ortalama
dan olan farklarını göstermektedir. 

N : Numune adedi. Bu, her deneme faktörünün tatbik edildiği ağaç
lardan, araştırmanın devam ettiği seneler zarfında. alınmış olan senelik 
reçine verimine ait ölçmelerdir ve bu deneme faktörüne göre 20 - 80 ara
sında değişmektedir . 

..I:X2 
: Beher deneme faktörü için tefrik edilmiş olan deneme ağaç

larından araştırmanın devam ettiği seneler süresince elde olunmuş bulu
nan senelik reçine verimlerinin kareleri toplamıdır. 
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x : Beher deneme faktörü için tesbit olunan senelik reçine veri
minin aritmetik ortalaması . 

.,1; x : Beher deneme i aktörü için tefrik edilmiş olan deneme ağaç la
rından araştırmanın devam ettiği seneler zarfında elde olunan senelik 
reçine verimlerinin toplamıdır. 

Gerek Düzçam ve gerekse Kavaklıhan ormanlarındaki araştırmalara 
ait sonuçların az ileride izah edileceği bahislerde, sadece araştırmalardan 
alınmış olan neticeler objektif olarak, bunlar hakkında herhangi bir mü
talaa serdedilmeden verilmiştir. Bu sonuçlara ait görüş ve tenkidlerimiz 
takdim ettiğimiz bu Bültenin (Sonuçlar üzerinde kritik ve tavsiyeler) 
bahsinde yer almış bulunmaktadır. 

Şimdi sırasiyle bu çalışmaları ve sonuçlarını ele alalım. 

A. Düzçaın ormanındaki araştinnalar : 

Bu ormandaki reçine araştırmaları, tecrübe ağaçlarının seçildiği se
ne hariç, 1956 - 1959 yılları arasında olmak üzere dört sene devam et
miştir. Buradaki çalışmalarda istihsale erken ve geç başlandığına göre 
Mazek çizgi ve Mazek saha ile Sophico metodlarının mukayesesi yapılmış, 
ayrıca Sophico metodunda muhtelif yara açma peryodlarında ve Mazek 
çizgi metodunun tatbikile muhtelif çap kademelerinde reçine verimleri 
araştırılmıştır. Burada ayrıca reçine istihsalindeki fire miktarları da tes
bit olunmuştur. Bu çalışmalar sırasile şöyledir : 

ı. Reçine tstihsal metodlarında, istihsale erken ve geç 
başlandığına göre reçine randımanı. 

Bu çalışmalarda erken ve geç istihsal peryodlarında denenmiş bulu
nan Mazek çizgi, Mazek saha ve Sophico metodları için herbiri onar ve 
ağaçtan müteşekkil olan altı ağaç grubu tefrik edilmiştir. ilk sene Alman 
çizgi metoduna göre verim tesbitleri yapılmış ve istatistik metodlarına 
göre tefrik edilmiş bulunan bu ağaç gruplarının ortalama yıllık verimle
ri yaklaşık olarak 11.000 kg yanibeher ağaç için 1.100 kg dır. Haddizatın
da burada da Kavaklıhan ormanında tatbik olunduğu gibi asitli Mazek 
çizgi metodu da bir deneme faktörü olarak ele alınmıştır. Ancak bu me
todun tatbik olunduğu ağaçların, ilk seneki reçine verimleri bakımından 
İstatistik metodlarına göre tefrikinde hataya düşülmüştür. Şöyleki diğer 
faktörlerin herbiri için, reçine verimleri ortalama 11.000 kg olan .grupla
rın teşkil edilmesine mukabil, bu faktör için reçine verimi 7.238 kg olan 
bir grup teşkil edilmiştir. Tabiatile reçine verimleri eşit ölma,yan grup-
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ların mukayesesİnde hataya düşüleceğinden, denenmiş olmasına rağmen 
herhangi bir fayda sağlamıyacağı düşünceaile bu ormandaki asitli Mazek 
çizgi metoduna ait sonuçların takdirninden vazgeçilmiştir. 

Burfada denenmiş bulunan bütün metodlarda yara tazeleme peryodu 
4 gün üzerinden alınmıştır. 

Erken istihsal çalışmaları 15 Nisan - 15 Ekim arasında, geç istih
sal çalışmaları ise 15 Mayıs - 15 Kasım arasında devam etmiştir. 

istihsal metodlarına göre, asıl denemelerin yürütülmüş olduğu dört 
seneye ait reçine verimleri Cetvel 3 de ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu cet
velde ayrıca günlük reçine verimleri de yer almış bulunmaktadır. 

Cetvelin tetkikinde erken ve geç istihsal denemelerinin her ikisin
de de, reçine veriminin ilk senelere nazaran son senelerde azalmış olduğu 
görülmektedir. Günlük reçine verimi ortalamalarına gelince, en az veri
min Sophico metodunda, en fazla verimin ise Mazek çizgi metodunda ol
duğu görülmektedir. Ayrıca bütün metodlardaki reçine veriminin erken 
veya geç istihsal denemelerinden herhangi birisinde muntazam bir üs
tünlük sağlamadığı görülmektedir. 

Reçine istihsal metodlarına, istihsale erken ve geç başlandığına gö
re senelik reçine verimi ortalamaları ve yüzde nisbetleri Cetvel 4 de gös
terilmiştir. Erken istihsal devresinde en yüksek reçine verimi Mazek sa
ha metodunda, geç istihsal devresindeki çalışmalarda ise Mazek çizgi me
todunda tesbit olunmuştur. Fakat bütün metodların erken ve geç istih
sallerinin toplamlarının ortalamaları tetkik edildiğinde en yüksek veri
min 2.297 + 0.908 kg ile Mazek çizgi metodunda ve en az verimin de 
1.030 + 0.530 kg ile Sophico metodunda olduğu müşahade olunmaktadır. 
Keza Mazek çizgi metodundaki verim % 100 olarak kabul edildiğinde 

Sophico metodundaki verimin % 45 nisbetinde olduğu görülmektedir. 

Bu arada her üç metodun erken istihsal ortalaması ile geç istihsal 
ortalaması mukayese edildiğinde geç istihsal devresinde, erken istihsal 
devresine nazaran ortalama olarak daha yüksek bir randıman sağlandığı 
anlaşılmaktadır. 

a. Reçine istihsal metodlarında yaralarm boyut ve yüzeyleri 

Her üç metodun erken ve geç istihsal devrelerine ait araştırmaların 
devam ettiği yıllardaki yara yüzeylerinin ve diğer boyutlarının yıllık or
talamaları ve bunların yüzde nisbetleri Cetvel 5 de gösterilmiştir. Bura
da en büyük yara yüzeyinin Mazek saha metoduna ve en küçük yara yü
zeyinin ise Sophico metoduna ait olduğu görülmektedir. Keza erken is
tihsal devresinde, Mazek saha metoduna ait yıllık yara yüzeyi ortalama-



Cetvel 3. lstihsale erken ve geç başlandığına göre reçine istihsal metodlarının ayrı 
ayrı dört senelik ve günlük reçine verimi 

Die jaehrlichen und taeglkhen Harzertraege nach den früh und spaet angefangenen 
Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Erken veya geç Peryod Senelere göre Reçine verimi 
Günlük verim 

Reçine metodu istihsal gün Harzertraege in Jahren 
Harzungsverfahren Früh eder Schnittpause Taeglicher Ertrag 

Spaetharzung Tag· 1956 1957 1958 1959 gr 
kg 

Erken 
4 

(184) (188) (184) (184) 
11.71 

Mazek çizgi Frühh. 2.260 2.314 2.290 1.800 

Mazek - Rillenhobel Geç (184) (188) (184) (200) 
Spaeth. 4 2.763 2.475 2.509 1.973 

12.86 

Erken (184) (188) (184) (184) 
12.83 

Mazek saha Frühh. 4 2.465 2.906 2.483 1.644 

Mazek - Flaechenhobel Geç (184) (188) (184) (200) 
Spaeth. 4 2.202 2.613 2.327 1.539 l1.48 

Erken (184) (188) (184 (184) 

Sophico Frühh. 4 1.096 1.114 0.984 0.919 5.56 

Sophico - Dexel Geç (184) (188) (184) (200) 
Spaeth. 4 1.377 1.016 0.939 0.796 5.46 

Not: Parantez içindeki rakamlar gün olarak senelere ait istihsal müddetlerini gösterir. 
p.s : Die Ziffern, die in den Klammern sind, zeigen für jedes Jahr die Harzgewinnungszeit in Tagen an. 



Reçine metodu 
Harzungsverfahren 

Mazek çizgi 
Mazek - Rillenhobel 

Mazek saha 
M aze k Flaechenhobel 

Sophico 
Sophico - Dexeı 

Ortalama 
Durchschnitt 

Cetvel 4. istihsale erken ve geç başlaridığına göre reçine istihsal metodlarının senelik 
reçine verim ortalamaları 

Die durchschnittlichen jahresharzertraege nach den früh und spaet angefangenen 
Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Erken istihsal Geç istihsal Ortalama 
Frühharzung Spaetharzung Du rchschni tt 

Peryod İstihsal müddeti Verim İstihsal müddeti Verim Verim Standart ayrılış gün (Güh) Ertrag (Gün) Ertrag Ertrag· Mittı. quadr. 
Schnittpause Harzungszeit 

kg % 
Harzungszeit 

kg % kg Abwciclnmg 
Tag in Tagen in Tagen 

4 185 2.165 100 189 2.429 100 2.297 0.908 

4 185 2.375 109 189 2.169 89 2.271 0.956 

4 185 1.016 47 189 1.043 4.3 1.030 0.530 

185 1.852 189 1.880 

% 

100 

99 

45 



Reçine metodu 

Harzungsverfalıren 

Mazek çizgi 

Mazek - Rillenhobel 

Mazek saha 

Mazek - Flaechenlıobel 

Sophico 

Sop!ıico - Dexel 

Cetvel 5. istihsale erken V·e geç başlandağına göre reçine istihsal metodlarının reçine 
yarası boyutları ve yara yüzeylerinin ortalamaları 

Die durchschnittliche Lachtenflaeche und der Stammverbrauch nach den früh und 
spaet angefangenen Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Erken istihsal Geç istihsal 
Frülıharzung Spaetharzung 

Peryod Yükseklik Geniı;;lik Yüzeyi Yükseklik Genişlik 
gün 

Schnitt- Stammverbrauch Lachtenbreite Lachten Stammverbrauclı Laclıtenbreite 

pa use Flaeclıe 

Tag cm cm cm2 % cm ·cm -----

4 51.4 29.7 1530 100 49.5 30.4 

4 54.1 30.5 1666 109 53.0 30.3 

4 33.6 8.1 274 18 30.5 8.1 

Yüzeyi 

Lachten 
Flaeche 
cm2 % 

1515 100 

1606 106 

247 16 



is 
sının 1666 cm" olmasına mukabii Sophico metodunda bu ortaiama 274 
cm2 dir. Yani diğerinin 1/5 den de azdır. Geç istihsal devresinde de buna 
yakın değerler bulunmaktadır. Ayrıca yara yüksekliklerine ait en büyük 
yıllık ortalama değerin 54.1 cm ile yine Mazek saha metodunda ve en kü
çük yıllık ortalama yüksekliğin de 30.5 cm ile Sophico metodunda ol
duğu görülmektedir. 

b. Re<ıiııe istihsal metodlarmda cm> deki "\erim. 

Reçine istihsal metodlarına, erken ve geç istihsal peryodlarına göre 
cm2 deki reçine verimi cetvel 6 da gösterilmiştir. Burada erken ve geç is
tihsallerin toplamıarına ait ortalamalar tetkik edildiğinde en yüksek ve
rimin 3.965 gr/cm2 ile Sophico metodunda ve en az verimin de 1.388 
gr/cm2 ile Mazek saha metodunda olduğu· müşahade olunmaktadır. Ayrı
caMazek çizgi metodunda cm2 deki reçine verimi% 100 olarak kabul edil
diğinde en fazla verimi ihtiva eden Sophico metodunun verimi .% 251 ve 
en az verimi ihtiva eden Mazek saha metodununki ise % 88 nisbetlerinde 
olmaktadır. 

Mamafih metodların cm 2 deki reçine verimlerinin azlığı veya fazla
lığı, en iktisadi istihsal metodunun tayininde kesin bir bilgi vermemek
tedir. Bu mevzuya daha sonra temas edilecektir. 

Bu cetvel üzerinde her metoda ait erken ve geç istihsal denemelerin
deki verim değerleri tetkik edildiğinde, bunların muntazam bir fark gös
termediği, ancak toplamları alındığında erk:en istihsal devresindeki orta
lama reçine veriminin (2.228 gr/cm2 

) geç istihsal devresindeki ortala
ma verimden (2.391 gr/cm2

) daha az olduğu müşahade olunmaktadır. 

c. Ayiara göre reçine verimi. 

İstihsale erken ve geç başlandığına göre üç istihsal metodunda is
tihsal ayiarına ait dört senelik ortalamalar cetvel 7 de gösterilmiştir. Cet
velde aylar isimlerile yazılmamış olup bunların ihtiva ettikleri gün sayıla
rı, dört ·sene zarfındaki yara açma peryotlarının ortalamalarına uygun 
olması maksadile ya uzatılmış ya da kısaltılmıştır. 

Bu cetvele göre tanzim olunan şekil 5 de her metodun reçine istihsal 
aylarındaki verimleri .daha açık olarak gösterilmiştir. Ayrıca aynı şekil
den, istihsal ayıari içersinde her metoda göre ortalama günlük reçine ve
rimlerinin de bulunması kabil olmaktadır. 

Grafik dikkatle tetkik edildiğinde her üç istihsal metodunda da er
ken istihsal devresinde reçine veriminin temmuz ayında ve geç istihsal 



Cetvel 6. lstihsale erken ve geç başlan•ldığına göre reçine istihsal metodlarında 
cm 2 deki r,eçine verimi 

Die Harzetraege pro cm2 nach den früh und spaet angefangenen Harzgewinnuogen 
bei den Harzgewinnungsverfahren 

Eı~ken İstihsal Geç İstihsaı: Ortalama 
Frühharzung Spaetharzung Durchschnitt 

Reçine metodu 
Peryod 

gün Reçine verimf - Harzertrag 
Harzungsıierfahren Schnittpause 

'I'ag gr/.cm2 % gr/cm2 % gr/cm2 % 

Mazek çizgi 4 1.551 100 .<1.602 100 1.576 100 Mazek - Rillenhobel 

Mazek saha 4 1.424 92 1 .. 350 84 1.388 88 ·Mazek - Flaechenhobel 

Sophico 4 3.708 239 4.222 263 3.965 25:i Sophico - Dexeı 

Ortalama 2.Z28 2.391 Durchschnitt 

r: : 



Cetvel 7. istihsale erken ve geç başlandığına göre reçine istihsal metodlarında reçine t:-.:1 
istihsal ayiarına ait r·eçine verimi o 

Die Harzertraege in den Harı;gewinnungsmonaten nach den früh und spaet 
angefangenen Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Reçine metodu Erken veya Peryod Aylara göre reçine verimi 
Geç istihsal gün Ertraege in den Harzungsnıonaten 

Harzungsverfailren Früil oder Sclmittpause --·-·- -------
Spaetilarzung Tag I II III V IV VI VII 

Erken (21) (30) (30) (30) (30) (30) (14) 
Mazek çizgi Früilil. 4 0.162 0.298 0.394 0.447 0.433 0.340 0.123 

Mazek - Rillenilobel 
Geç (22) (30) (31) (31) (30) (31) (14) 

Spaetil. 4 0.200 0.410 0.499 0.538 0.391 0.289 0.103 

Erken (21) (30) (30) (30) (30) (30) (14) 
Mazek saha Frühil. 4 0.218 0.418 0.408 0.485 0.419 0.340 0.165 

Geç (22) (30) (31) (31) (30) (31) (14) 
Mazek - Flaecllenhobel Spaeth. 4 0.193 0.372 0.418 0.452 0.356 0.280 0.100 

Erken (21) (30) (30) (30) (30) (30) (14) 
Sophico Frühh. 4 0.067 0.142 0.183 0.224 0.198 0.168 0.062 

Geç (22) (30) (31) (31) (30) (31) (14) 
Sophico - Dexel Spaeth. 4 0.071 0.175 0.225 0.219 0.179 0.126 0.038 

Erken (21) (30) (30) (30) (30) (30) (14) 
Ortalama Frühh. 0.149 0.286 0.328 0.385 0.350 0.282 0.117 

Geç (23) (29) (31) (31) (30) (31) (15) 
Durchschnitt Spaeth. 0.154 0.318 0.380 0.403 0.308 0.231 0.080 

Not: Parantez içindeki rakamlar ayların ihtiva ettiği gün sayısıdır. 

p.s: Die Ziffern, die in den Klammern sind, zeigen für jeden Monat die Harzgewinnungstagen an. 
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devresindeyse genellikle Ağustos ayında aza!lliye ulaştığı milşahade olun
maktadır. 

d. Re~ine istihsal metodlarında iş gucune göre senelik umumi 
re~iııe verimi ve re~ineniıı maliyeti. 

Daha evvelki kısımlarda üç istihsal metodunda ağaç başına olan 
senelik reçine verimi ortalamalarını tesbit etmiş bulunuyorduk. Burada 
ise yine aynı metodlara ve iş gücüne göre umumi reçine verimi ve reçine~_ 
nin maliyeti tesbit edilecektir. Bunun için de evvela iş gücünün yani bir iş~· 
çi tarafından her metoda göre senede kaç ağaç üzerinde çalışılabil eceği hu
susun un bilinmesi gerekmektedir. Hali hazırda elimizde memleket şart"::· 

larına ve etüd . mevzuu olan bu metodların herbirine göre hazırlanmış, 
araştırma mahsulü kesin iş analizlerinin mevcut olmaması sebebile iş gü:..· 
cü hakkındaki birimleri, Orman Genel Müdürlüğünün bu mevzuda yapmıŞ 
olduğu tesbitlerden ve ayrıca yabancı araştırma kaynaklarından al~ırak 
kıymetlendireceğiz. Maamafih her iki kaynaktan· alınacak olan birimler 
karşılaştırildığında bunların birbirine çok yakın kıymetler taŞıdığı görül
mektedir. Halen memleketimizde Mazek çizgi metodu yarım yara ,yani 
tek taraflı. olarak ve bir evvelki çizgiyi tazelemek suretile, değiştirllmiş 
şekliyle· ve beş günlük bir yara açma müddetiyle tatbik edilmektedir. 
Arazinin topografik durumuna göre beher reçine işçisine senelik 3500 
ila 5000 adet ağaç verilmektedir. Dalayısile her işçinin sarp yerlerde 
günde . asgari 700, müsait yerlerde ise 1000 ağaç üzerinde yara· açması 
karar altına alınmıştır. (1) 

İş gücü bakımından, takdim olunan bu çalışmada bahis mevzuu Ma
zek çizgi (tam yara) metodu ile yukarıda izah edilen ve Orman Genel 
Müdürlüğümüzce tatbik edilen değiştirilmiş Mazek çizgi metodunun, kı
zartma safhası hariç tutulursa eşit nisbette bir işçiliğe ihtiyaç göstere
ceği kanaatındayız. Çünkü birisinde çizgi sağlı sollu çekilmekte, diğerin• 
de ise bir evvelki yararın tazelenmesini müteakip yeni çizgi açılmakta
dır. 

Mazek saha metodunda ise yapılan muamele Mazek çizgi metodun-:; 
dakinin aynı olup bunda sadece değişik bir bıçak kullanılmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğümüzce reçine istihsalinde ilk olarak tatbik 
olunan Sophico metodu.yla-bir---iş~in günde ortalama __ 5QQ_ağaçta yara 
açtığı hususu sayın Dr. A4i Topçuoğlu ta:rafındin beyan edilmJştir. 

(1) Orman Genel Müdürlüğünün 3.5.1961 Tarih ve 4954-2 sayılı Reçine Çalışına 
Talım atı. 
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Ayrıca Mazek (1952) tarafından sarp, meyilli ve düz arazide olmak 
üzere üç yerde Keser metodu ve Mazek rende (çizgi) metodları üzerinde 
is verimi bakımından araştırmalar yapılmıştır. Yarayı tazeleme peryodu 
beşer gün olarak alınmış ve 1400 iş saati kapsıyan bu çalışmalarda bir 
işçinin ortalama olarak çalışahileceği ağaç adedi : 

Sarp arazide 
Meyilli arazide 
Düz arazide 

Keser metodunda 
1900 
2500 
3000 

Mazek çizgi metodunda 
2500 
3500 
4500 

Olarak tesbit edilmiştir. Burada meyilli arazideki değerleri ortala
ma birer kıyınet olarak alıp Orman Genel Müdürlüğümüzce tesbit edi
len ortalama değerle mukayese edersek, bunların eşit olduğu yani Mazek 
çizgi metodunda günde 700 ve bir keser metodu olan Sophicoda ise günde 
500 ağaç üzerinde çalışılabildiği hususu ortaya çıkmaktadır. 

Bu iş gücü birimlerini nazarı itibare alarak üç reçine istihsal meto
duna ait senelik umumi reçine verimleri Cetvel 8 de olduğu gibi hesap
lanmıştır. Bu cetvelde ayrıca, reçine işçisine gündelik olarak 10 lira üc
ret ödendiği kabul edildiğine göre reçinenin maliyet fiatı da hesap edil
miş bulunmaktadır. Ancak buradaki maliyet fiatı reçinenin sadece ağa
cı üzerinde istihsal fiatıdır. Zira bu fiata ayrıca reçinenin toplanma, nak
liye ve istihsal aletlerinin amortisman masraflarının da ilavesi gerek
mektedir. Orman Genel Müdürlüğümüzün bu husustaki tespitlerine gö
re toplama masrafı olarak kilo başına 8 kuruş ve O - 4 km lik bir mesafe 
dahilindeki nakliye ücreti için ise kilo başına 6 kuruş takdir olunmak
tadır. (1) 

Böylece toplama ve taşıma fiatlarının toplamı olan 14 kuruşunda 
Cetvel 8 deki maliyet fiatlarına eklenmesi suretile, üretim aletlerinin 
amortisman giderleri hariç tutularak, depodaki maliyet fiatı elde olun
maktadır. 

Senelik umumi verime paralel olarak, en ucuz maliyet fiatının orta
lama 29 kş/kg ile Mazek çizgi ve saha metodlarında, en pahalı maliyet 
fiatının ise ortalama 90 kş/kg ile Sophico metodunda olacağı hesaplan
mıştır. Nisbet itibarile Mazek çizgi metoduyla elde edilen reçinenin ma
liyet fiatı % 100 olarak kabul edildiğinde, Sophico metodunun ki % 312 
gibi çok yüksek bir maliyet nisbeti göstermektedir. 

Cetvel 8 deki, her metoda göre beher ağaç için olan senelik ortalama 
verim ve işgücüne göre senelik umumi verim değerlerinden faydalanmak 

(1) Orman Genel Müdürlüğünün 3-.5.1961 tarih ve 4954- 2 sayıl.'l Reçine Çalışma 
Talıınatı. 



Reçine metodu 
Harzungsverfahren: 

·Mazek çizgi 
ıvrazek - Rillenhobel 

. Mazek saha 
Mazek - Flaechenhoqel 

Sophlco 
Sophı'cö - Dexel 

Cetvel 8. Muhtelif reçine istihsal metodlarında işgücüne göre umumi reçine verimi 
ve reçinenin maliyeti 

Die Gesamtertraege und die Gewinnungskosten des Harzes nach der Arbeitsleistung 
bei den verschiedenen Harzgewinnungsverfahren 

Peryod İstihsal müddeti Senelik ortalama Bir işçinin iş gücü Umumi 
gün (GÜn) reçine veriıni ağaç adedi verim 

Schnittpause Harzungszeit Durchschnittlicher Arbeitsleistung Gesamter-
Tag in Tagen Jahresertrag Stammzahl trag 

kg % kg % 

4 185 2.297 100 2800 6432 100 

4 185 2.271 99 2800 6359 99 

4 185 1.030 45 2000 2060 32 

Reçinenin maliyeti 
Gewinnungslwsten 

des Harzes. 

kş/kg % 

28.76 100 
+ 14 
29.09 101 
+ 14 
89.80 312 
+ 14 
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istihsal metodları- Harzungsverfahrens 

Şekil 6. Dü:zçam ormanında reçine istihsal metodlarında senelik umumi reçine verimi 
Die jaehrlichen Gesamthar:zertraege im Dü:zçamwald bei den Har:zgewinnungsverfahren 

suretile şekil 6 daki grafik meydana getirilmiştir. Burada her metodun 
ağaç başına olan senelik reçine verimi ile iş gücüne göre hesaplanan 
senelik umumi reçine verimleri birbirile daha iyi mukayese olunabilmekte
dir. Bu şeklin tetkikinden, en yüksek senelik genel reçine veriminin Ma
zek çizgi metoduyla ve en düşük verimin ise Sophico metoduyla sağlana
cağı hususu anlaşılmaktadır. Mazek saha metodundaki verimin de hemen 
hemen Mazek çizgidekine eşit bir seviyede olduğu görülmektedir. 

2. Sophico metodunda muhtelif yara açma peryotlanna göre 
reçine randırnam 

Düzçam ormanında ayrıca, Sophico metodunda hangi yara açma per
yodunun daha randımanlı olduğunu tesbit etmek gayesile, muhtelif yara 
açma peryoUarına ait çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalar 1957-1959 
seneleri arasında olmak üzere üç sene .devam etmiştir. Yarayı. açma- per-
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yotları birer gün arayla 3, 4 ve 5 günde bir olmak üzere denenmiştir. Bu 
denemeler için ilk sene Alman çizgi metoduna göre yapılan istihsali mü
teakip istatistik metodlarına uygun olarak herbiri onar ağaçtan müte
şekkil üç ağaç grubu tefrik edilmiştir. Bu grupların herbirinin yıllık re
çine verimi yaklaşık olarak 10.7 kg yani beher ağaç için 1.070 kg olarak 
bulunmuştur. 

Çalışmaların devam ettiği senelere ait yıllık reçine verimleri Cetvel 
9 da gösterilmiştir. Cetvelde ayrıca günlük reçine verimi ortalamaları da 
bulunmaktadır. Bu üç seneye ait gerek günlük ve gerekse yıllık reçine 

Cetvel 9. Muhtelif yara açma perlotlarına göre Sophico metodunda ayrı ayrı üç 
senelik ve günlük reçine verimi 

Die Jaehrlichen und taeglichen Harzertraege nach den verschiedenen 
Schnittpausen beim Sophico-Dexelverfahren 

Peryot 
Senelere göre reçine verimi Günlük 
Harzertraege in den Jahren verim 

Reçine metodu gün 
Taeglicher 

Harzungsverfahren Schnittpaıise 1957 1958 1959 Ertrag 
Tag kg kg kg gr 

Sophico (186) (183) (198) 
Sophico - Dexeı 3 1.502 . 1.013 1.151 6.60 

Sophico (188) (184) (196) 
Sophico - Dexel 4 1.40 . 6;6'76 0.728 4.49 

Sophico (190) (185) (200) 
Sophico - Dexel . 5 1.063 0.658 0.784 4.37 

verimi ortalamaları tetkik edildiğinde en fazla verimin üç günlük peryod
da ve en az verimin de beş günlük peryodda elde edildiği anlaşılmaktadır 
(Cetvel10). Keza dört günlük peryoddaki verim% 100 olarak kabul edil
diğinde beş günlük peryoddaki reçine verimi % 98 ve üç günlük peryod
daki ise % 132 nisbetlerinde olmaktadır. Maamafih burada bulunan de
ğerlerden herhangi bir peryodun diğerlerine nazaran daha randımanlı 
olduğu hakkında henüz kesin bir kanaata varılamaz. Bu husus ileride ele 
alınacaktır. .. · --

a. · Muhtelif yara tazeleme_peryotlarıİıa göre reçine yaralarının 
boyut ve yüzeyleri. 

Tatbik olunan metod bu.rada hep aynı olduğuna göre, hangi peryotta 
olursa olsun yaranın genişliği birbirine eşittir. Ancak peryodun kısa ve 
uzmıluğuna göre 'Saraqm. yül\şekliği, dolayı&ıle_yü~eyi küçii_k xeya. !:>Uytik 
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Cetvel 10. .Muhtelif yara açma peryodlarına göre Sophico metodunda senelik 
reçine verimi ortalamaları 

Die durchschnittlichen Jahresharzertraege nach den verschiedenen 
Schnittpausen beim Sophico - Dexelverfahren• ---------------------------

olmaktadır (Cetvel 11). Keza üç günlük peryodda yaranın senelik yük
sekliğinin 40 cm olmasına mukabil beş günlük peryoda ait yarada yük
seklik 24.6 cm dir. Bunların yüzeyleri de birbirinden oldukça farklı ·bü
yüklüktedir. En. büyük yara üç günlük peryotta 332.7 cm2

, yüzde itibarile 
%-138 ve en küçÜkyara ise beş günlük peryotta 203.8 cm2

, yüzde itibarile 
%84dür. -

-Cetvel 11. Muhtelif yara açma· peryotlarına gör_e Sophico metodunda 
reçine yarası boyut ve yüzeyleri 

Die Lachtenflaeche und der Stammverbrauch nach den verschiedenen 
Schnittpausen beim Sophico - Dexelverfahrenı 

Peryot Yükseklik Genişlik Yüzeyi 
Reçine metodu Gün Stammver- Lachten_ Lachtenflaeclıe 

Harzungsverfahren Schnittpause brauch breite 
Tag cm cm cm % 

Sophico 
3 40.0 8.3 332.7 138 

Sophico - Dexel 

Sophico 
4 29.0 8.3 240.5 100 

Sophico - Dexel 

Sophico 5 24.6 8.3 203.8 84 
Sophü:ıo -_ Dexel 

--- . ...:::. .... -. ~ . ' ~-- ~ ~- - . 

- -~:·b:_- ~u}ıj;eıifyafu tazeleme peryodlannda: CID2 deki reçine verimi . 
... ___ .... ·~-·-·-- ......... -----·-·····-''- . -. -. - - .. . .. - -- ... 

-..::.:..::H€lr~{!ç· .. yara·~tazeleme per~odu :arasında cm~ ~eki. en fazla v~rimhı-
4.DŞR:gr /cin.2 j.l~-~beŞ.:güiılük p.eryo_dda· elde edildiği görülmektedir ( Cet
vel 1-2'). ·Nisbetitib"arile. dört günlük peryodun cm2 deki verimi (3.529 
gr./ eni 2 ) · % .. 100 olarak· kabul edildiğinde :üç günlük peryodun cıü" deki 
verimi % 103 ve beş günlük peryodunki ise % 115 olmaktadır. _____ > :.. .. 
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Cetvel 12. Sophico metodunda muhtelif yara açma peryotlarına göre 
cm2 deki reçine verimi 

Die Harzertraege pro cm2 nach .den verschiedenen Schnittpausen beim 
Sophico - Dexelverfahren 

Reçine metodu 
Peryod Reçine verimi 

Gün Harzertrag 
Harzungsverfahren Schnittpause 

Tag gr/cm2 % 

Sophico 
3 3.666 103 Sophico - Dexel 

Sophico 4 3.529 100 Sophico - Dexel 

Sophico 5 4.088 115 Sophico - Dexel 

c. Muhtelif yara tazeleme peryodlarında ayiara göre reçine verimi. 

Bu çalışmalar, üç sene devamınca umumiyetle Mayıs ortalarından 
Kasım ortalarına kadar devam etmiştir. Her peryoda ait reçine verimi 
değerlerinin tetkikinden, istihsalin başlamasından itibaren verimin .yaz 
ortalarına doğru yükseldiği ve Ağustos ayı içinde azamiye çıktıktan son
ra gittikçe azaldığı görülmektedir (Cetvel 13). Bu durum ayrıca her üç 
peryoda ait değerlerin toplanması suretiyle bulunan ortalamalar hane
sinde daha vazılı şekilde görülmektedir. 

d. Muhtelif yara tazeltı~me peryodlarında iş gücüne göre senelik 
umumi reçine verimi ve reçinenin maliyeti. 

Daha evvelki reçine istihsal metodlan bahsinde reçine işçisinin her 
metoda göre olan günlük ve senelik iş gücü tesbit edilmişti. Buna göre 
Sophico metodunda günlük iş verimi olarak 500 ağaç üzerinden, muhte
lif yara tazeleme peryodlarında iş gücüne göre elde olunan senelik umumi 
reçine verimleri cetvel 14 de gösterilmiştir. Cetvelde ayrıca, reçine işçi
sine gündelik 10 lira ödendiğine göre, reçinenin ağacı üzerindeki maliyet 
fiatı da yer almış bulunmaktadır. Buna reçinenin saksılardan toplanma 
ve depoya nakil fiatı olan 14 kş/kg da ilave etmek suretile, istihsal alet
lerinin amortisman masrafları hariç olmak üzere depodaki maliyet fiatı 
elde olunmaktadır. Muhtelif peryodlar arasında en yüksek senelik umu
mi verim beş günlük peryodda elde edilmektedir. Dört günlük peryodda
ki umumi reçine verimi % 100 olarak kabul edildiğinde üç günlük peryo
dun umumi verimi % 108 ve beş günlük peryodunki ise% 123 olmakta
dır. Dolayısiyle beş günlük peryoddaki reçinenin maliyet fiyatı da en 
ucuz olmaktadır. 



Cetvel 13. Sophico metodunda muhtelif yara açma peryodlarında reçine istihsal 
ayiarına göre reçine verimi 

Reçine metodu 
Harzungsverfahren 

Sophico 
Sophico - Dexel 

Sophico 
Sophico - Dexeı 

Sophico 
Sophico - Dexeı 

Durchschnitt 

Die Harzertraege in den Harzgewinnungsmonaten nach den verschiedenen 
Schnittpausen beim Sophico Dexelverfahren 

Ayiara göre reçine verimi 
Peryod Ertraege in den Harzungsmonaten 

Gün 
Sclmittpause Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Tag 
. , Mai Juni Juli August September 

kg 

(22) (30) (30) (31) (30) 

3 0.092 0.202 0.269 0.289 0.179 

(22) (29) (31) (31) (31) 

4 O.Q70 0.142 0:186 0.179 0.154 

(23) (30) (30) (30) (30) 

5 0.072 0.132 0.179 0.182 0.130 

0.078 0.158 0.211 0.217 0.154 

Not: Parantez içindeki rakamlat ayların ihtiva ettiği gün adedidir. 
p.s: Die Ziffern, die in den Klammern sind, zeigen für jeden Monat die Harzgewinnungstagen an. 

Ekim 
Oktober 

(32) 
0.147 

(31) 
0.087 

(30) 
0.100 

0.111 

Kasım 

November 

(14) 
0.045 

(14) 
0.031 

(18) 
0.040 

0.038 



Reçine metodu 

Harzungsverfahren 

Sophico 
Sophico - Dexel 

Sophico 
Sophico - Dexel 

Sophico 
Sophico - Dexel 

Cetvel 14. Sophico metodunda muhtelif yara açma peyotlarında iş gücüne göre umumi 
reçine verimi ve reçinenin maliyeti 

Die Gesamtertraege und· die Gewinnungskosten des Harzes nach der Arbeitsleistung 
bei den verschiedenen Schnittpausen vom Sophico - Dexalverfahren 

Peryod İstihsal Senelik ortalama Bir işçinin iş gücü Umumi 
Gün müddeti reçine verimi ağaç adedi verim 

Gün ,, 

Schnittpause Harzungszeit Durchschnittlicher Arbeitsleistung Gesamter-
Tag in Tagen Jahresertrag Stammzahl trag 

kg % 

3 189 1.221 132 1500 1831 108 

4 189 0.848 100 2000 1696 100 

5 191 0.835 98 2500 2087 123 

Reçinenin maliyeti 

Gewinnungskosten 
des Harzes 

103.22 93 
+ 14 

111.43 100 
+ 14 

91.51 82 
+ 14 
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3. Muiıtelif · çap kademeierine göre re~iııe randımanı. 

Ağaç çapının reçine verimine olan tesirlerini tesbit etmek amacıyla 
Düzçam ormanında ayrıca muhtelif çap kademeleri üzerinde de reçine 
istihsal denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar 1958 ve 1959 yıllarında ol
mak üzere sadece iki sene devam etmiş olup burada Mazek çizgi metodu 
tatbik edilmiş ve yaralar 5 günde bir tazelenmiştir. Her çap sınıfı için 
onar ağaç tefrik olunmuştur. 

Tecrübeye alınan ağaçlar II, III ve IV çap sınıflarından seçilmiş 
olup II çap sınıfına dahil ağaçların çapları 22- 34 cm, III çap sınıfına da
hil ağaçların çapları 36 - 50 cm arasında değişmekte ve IV çap sınıfını 
ise çapları 52 cm den büyük olan ağaçlar teşkil etmektedir. 

Senede ortalama olarak 190. günlük bir istihsal devresini takiben 
ağaç başına elde edilen senelik reçine verimi ortalamaları birbiri ile mu
kayese edildiğinde IV çap sınıfındaki ağaçlardan (1.818 0.348 kg), II 
çap sınıfındakilere (1.452 0.333 kg) nisbetle 1% 25 nisbetinde daha 
fazla reçine alındığı müşahade olunmaktadır (Cetvel 15). III çap sınıfın
daki ağaçların reçine verimi ise II çap sınıfındakilere nazaran % 10 daha 
fazladır. Dolayısiyle bu reçine verimlerinin tetkikinden, reçine randıma
nının ağaç çapının büyümesine paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Cetvel 15 de ayrıca hem günlük ve hem de cm2 deki reçine verimleri 
de gösterilmiştir. Keza II çap sınıfında cm2 de 1.379 gr, günde 7.64 gr 
reçine alınmasına mukabil bu kıymetler IV çap sınfında sırası ile 1.729 
gr/cm2 ve 9.55 grama yükselmektedir. 

Cetvel 15. Muhtelif çap kademelerine göre yıllık, cm2 de ve günlük reçine 
verimi ortalamaları 

Die Harzertraege nach den Durchmesserklassen 

Çap kadernesi Peryod 
Gün 

İstihsal 
müddeti 

(Gün) 
Durchmesserklasse Schnittpause Harzungszeit 

Tag in Tagen 

Il 
(22- 34 cm) 5 190 

III 
(36- 50 cm) 5 190 

IV 
<> 52 cm) 5 190 

Reçine verimi 
Harzertrag 

Senelik ortalama 
Jaerlicher 

Durchschnitt 
kg (*) % 

1.452 + 0.333 100 

1.602 + 0.409 110 .. 

1.818 ± 0.348 125 

Günlük 
pro cm2 Taeg. 

!i ch er 
gr 

1.379 7.64 

1.519 8.43 

1.729 9.55 

(*) Standart ayrılış -Mi ttıere quadratische Abweichung. 
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4. R~iııe jstihsalindeki fire miktarının tesbiti 

Düzçam ormanında muhtelif reçine istihsal metodlarının verimleri
nin mukayesesİ ve çap kademelerine göre reçine verimi tesbitlerinden 
başka bir de reçine istihsalinde reçinenin verdiği fire miktarlarının tes
biti de yapılmıştır. Fire tesbiti çalışmaları sadece iki sene devam etmiş
tir. 

Bu çalışmalar : 

Reçinenin ağaçtan akıp saksıya toplanması esnasında verdiği fire, 

Reçineyi saksılardan taşıma kaplarımı toplama esnasında verdiği fi-
re, 

Reçineyi saksılardan kovalara, kovalardan üstü açık toplama yer
lerine toplama esnasında verdiği fire olmak üzere ayrı ayrı üç safhada 
etüd edilmiştir. Bunlar sırasile şöyle tatbik ve tesbit olunmuştur. 

a. ~iııeniıı ağaçtan akıp saksıya toplanması esnasında tere
bantin ruhunun uçmasından dolayı verdiği fire 

Bu maksatla Burgu - Oyma delik metodu ile, terebantin yağı zayıa
tına meydan vermeden ve burgularla çarnda açılan delikiere yerleştirilen 
şişeler içerisinde reçine istihsal edilmiştir. Bu tam terebantinli reçine, bi
lahere bir ağaç altına, toprakla temas etmiyecek şekilde, üstü açık çinko 
toplama kapı içerisine konarak 40 gün müddetle bırakılmış ve iki günde 
bir hassas olarak tartılmıştır. 24 gün sonra reçine ağırlığının artık eksii
mediği ve sabit kaldığı görülmüştür. 

Aynı işlem bir kere daha tekrar edilmiş ve her iki denemenin orta
laması olarak, terebantin yağının uçmasından mütevellit % 14 nisbetin
de bir fire tesbit olunmuştur. 

b. Reçineyi saksılardan taşmıa kapiarına toplama · esııasıııda 
verdiği fire 

Bu deneme iki sene devam etmiştir. Burada, ağaçtaki saksılardan 
toplanan reçine, çinkodan yapılmış silindir şeklindeki dört kovaya kon
muş ve kovalardan biri daimi güneşli, ikincisi etrafı açık fakat gölgeli, 
üçüncüsü etrafı ve üstü kapalı bir odaya, dördüncüsü ise toprağa gö
mülmek ve üstü tahta ile örtülmek suretile muhtelif yerlere bırakılmıştır. 

Onbeş günde bir olmak üzere dört ay müddetle tartılara devam 
edilmiş ve neticede güneş altında % 3.6, açık arazide % 1.6, kapalı göl
gede (odada) % O ve üzeri kapalı toprakta % 1 nisbetinde fire tesbit edil
miştir. 



c. Reçİneyi saksılardan kovaiara, kovalardan üstü açık toplama 
yerlerine toplanın esnasında verdiği fire 
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Saksılardan toplanan reçine kovalara boşaltılmış ve koval~rdan ağzı 
açık yarım bidonlara konarak üç ay müddetle üzeri dallarLa örtülerek bek
letilmiştir. Reçine saksılardan kovalara boşaltılırken tartılmış, bilahare 
üç ay sonra teslim esnasında tekrar tartılmıştır. Neticede % 18.3 nis
betinde bir fire tesbit olunmuştur. 

B. Kavaklıhan Ormanındaki araştırmalar 

Bu araştırmalar, deneme ağaçlarının seçilmesi için geçen ilk sene ha
riç, 1957 ~1960 yılları arasında olmak üzere, Düzçam ormanındaki deneme
lerde olduğu gibi dört sene devam etmiştir. Buradaki denemelerde de is
tihsale erken ve geç başlandığına göre yine' muhtelif reçine istihsal me
todlarının reçine verimlerinin mukayesesİ yapılmış, ayrıca Mazek çizgi 
metodunda muhtelif yara açma peryoUarında ve asitli Mazek çizgi meto
dunda reçine randımanı araştırılmıştır. Bu· çalışmalar sırasile şöyledir : 

1. ~ine istihsal metodlarında, istilısale erken ve geç başlan
dığına göre reçine randımanı 

Buradaki denemelerde asitli ve asitsiz Mazek çizgi, Mazek saha ve 
Sophico metodları tatbik edilmiştir. Bu dört metoda ait erken ve geç 
istihsal çalışmaları için herbiri onar ağaçtan müteşekkil bulunan yedi 
ağaç grubu ayrılmış olup ilk yani 1956 senesinde Mazek çizgi metoduna 
uygun olarak verim tesbitleri yapılmış ve istatistik metodlarına göre tef
rik edilmiş bulunan bu ağaç gruplarının ortalama yıllık verimleri 18.150 
kg yani beher ağaç için 1.815 kg olarak tespit edilmiştir. 

Her üç asitsiz istihsal metodunda da yarayı tazeleme peryodu 4 gün 
olarak alınmıştır. Asitli Mazek çizgi metodunda ise yarayı tazeleme per
yodu 16 gün olarak alınmış olup bunda% 25 lik Klorhidrik asidi kuııa:.. 

nılmıştır. Düzçam ınıntakasındaki çalışmalarda olduğu gibi burada da 
istihsale erken başlama çalışmaları 15 Nisan -15 Ekim arasında, istih.:. 
sale geç başlama çalışmaları ise 15 Mayıs ~ 15 Kasım arasında devam et
miştir. Asitli Mazek çizgi metodu geç istihsal devresinde. yürütülmüş:. 
tür. · · , 

Tecrübe: ağaçtarının seçimi için· geçen ilk seneden başka asıl deneme 
metodlarının mukayesesİnin yapıldığı dört senelik istihsal çalışmalarının 
verim neticeleri cetvel 16 da ayrı ayrı gösterilmiştir. Deneme ağaçlarının 
seçiminin yapıldığı ilk sene dahil olduğu halde beş sene müddetle istihsa
le tabi tutulan bu ağaçlarda, aynı metodlarda her sene için ufak farklar
la hemen hemen eşit miktarlarda verim sağlanmış olduğu görülmektedir. 



Cetvel 16. lstihsale erken ve geç başlandığına göre Reçine istihsal metodlarının ayrı Cı) 

ayrı dört senelik ve günlük reçine verimi ıl'-

Die jaehrlichen und taeglichen Harııertraege nach den früh und spaet angefangenen 
Har:ı:gewinnungen bei den Har:ı:gewinnungsverfahren 

Erken veya geç Peryot Senelere göre Reçine verımı Günlük verim 
Reçine metodu istihsal (Gün) Harzertraege in den jahren 

Taeglicher 
'Harzungsverfahren 

Früh-oder Schnittpause 1957 1958 1959 1960 Ertrag 

Spaetharzung Tag kg gr 

Mazek çizgi 
Erken (188) (184) (200) (200) 
Frühh. 

4 1.724 1.742 1.718 1.766 9.00 

Mazek - Rillenhobel 
Geç (188) (184) (200) (188) 

8.57 
Spaeth. 

4 1.714 1.610 1.596 1.594 

Mazek saha 
Erken (188) (184) (200) (200) 

9.31 
Frühh. 

4 1.808 1.790 1.771 1.817 

Mazek - Flaeclıenhobel 
Gee (188) (184) (200) (188) 

8.28 
Spaeth. 

4 1.691 1.631 1.527 1.443 

Sophico 
Erken (188) (184) (200) (200) 
Frühh. 

4 0.957 0.976 1.022 0.950 5.06 

Sophico - Dexel 
Geç 

4 
(188) (184) (200) (188) 

4.51 
Spaeth. 0.875 0.942 0.795 0.809 

Asitli Mazek çizgi (192) (192) (192) (208) 
Mazek - Rillenhobel 16 0.919 0.943 0.747 0.537 3.90 
mit Reizmittel 

Not: Parantez içindeki rakamlar gün olarak senelere ait istihsal müddetlerini gösterir. 
p.s: Die Ziffern, die in den Klammern sind, zelgen für jedes jahr die Harzgewinnungszeit in Tagen an. 
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Cetvelde ayrıca her metoda ait olmak üzere günlük reçine verimi or
talamaları da yer almıştır. 

Dört seneye ait ve ağaç başına olan yıllık reçine verim ortalamaları 
her metoda ve istihsale erken veya geç başlandığına göre Cetvel 17 de 
ayrı ayrı gösterilmiştir. Burada metodlar arasında yapılan mukayesede en 
fazla reçine veriminin, erken istihsal çalışmalarında 1.797 kg (% 103) ile 
Mazek saha metodunda, geç istihsal çalışmalarında ise 1.629 kg (% 100) 
ile Mazek çizgi metodunda olduğu görülmektedir. Maamafih daha ileride 
de görüleceği veçhile Mazek saha metodundaki verim üstünlüğü bunun 
ihtiva ettiği yar.a yüzeyinin daha büyük olmasından ileri gelmektedir. 
Buna mukabil her iki erken ve geç istihsal çalışmalarında, en az reçine 
randımanının asitli Mazek çizgi ile Sophico metodlarında alındığı müşa
hade olunmaktadır. Yine ileride temas edileceği gibi son iki istihsal me
todundaki reçine veriminin azlığı ise bunların yara yüzeylerinin diğerle
rine nisbetle çok daha küçük olmasından ileri gelmektedir. 

Mazek çizgi ve Mazek saha metodlarının erken ve geç istihsaldeki 
reçine verimi toplamlarının ortalamaları tetkik edildiğinde, bunların 1.683' 
± 0.669 kg ve 1.685 0.692 kg gibi hemen hemen birbirine eşit değerle
ri ihtiva ettikleri görülmektedir. Metodların reçine randımanlarına ait 
kati müşahadeler daha ileride belirtilecektir. 

Cetvel 17 de her dört metodun erken ve geç istihsallerine ait en alt 
sütündaki ortalamalar karşılaştırıldığında erken istihsal ortalamasının 
diğerine nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Keza üç metoda 
ait erken istihsal ortalaması 1.503 kg olup geç istihsal devresinde yine ay
nı üç metoda ait istihsal ortalaması 1.211 kg dır. 

a. R~ine istihsal metodlarmda yara yüzeyleri 

Cetvel 18 de görüldüğü gibi, tatbik edilen dört istihsal metodunda 
en geniş reçine yarası Mazek saha metodunda bulunmakta olup en küçük 
yara yüzeyi ise Sophico metoduna aittir. Reçine yarası yüzeylerinin yüz
de olarak birbirile mukayese edilmesi halinde ve Mazek çizgi metoduna 
ait yara yüzeyini % 100 olarak kabul edersek Mazek saha metoduna ait 
reçine yarasının yüzeyi diğerinden% 19, hemen hemen 1/5 nisbetinde da
ha büyüktür. Buna mukabil Sophico metoduna ait yara yüzeyi Mazek çiz
gi metoduna ait yara yüzeyinin hemen hemen 1/5 nisbetindedir. 

Beher metoda ait reçine yarasının yükseklik ve genişlikleri de aynı 
cetvel üzerinde gösterilmiştir ki en büyük yükseklik 60.1 cm ile Mazek 
saha metodunda ve en küçük yükseklik ise 15.2 cm ile asitli Mazek çizgi 
metoduna ait bulunmaktadır. 



Reçine metodu 

Harzungsverfahren 

Mazek çizgi 
Mazek - Rillenhobe! 

Mazek saha 
Mazek - Flaechenhobel 

Sophico 
Sophico - Dexel 

Asitli Mazek çizgi 
Mazek - Rillenhobel 
mit Reizmittel 

Ortalama 
Durchschnitt 

Cetvel 17. lstihsale erken ve r:aç başlandığına göre Reçine istihsal metodlarının 
senelikı reçine verim ortalaınaları 

Die durchschnittlichen Jahresharzertraege nach den früh und. spaet ange-fangenen 
Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Erken istihsal Geç istihsal Ortalama 
Frühharzung Spaetharzung Durchschnitt 

Peryot İstilisal Verim İstilisal Verim Verim Standart 
(Gün) müddeti (Gün) müddeti (Gün) ayrılış 

Schnittpause Harzungszeit Ertrag Harzungszeit Ertrag Ertrag Abweichung 
Tag in Tagen in Tagen Mittl. quadr. 

kg % kg % kg 

4 193 1.738 100 190 1.629 100 1.683 0.669 

4 193 1.797 103 190 1.574 97 1.685 0.692 

4 193 0.976 56 190 0.856 52 0.916 0.436 

16 200 0.787 48 0.787 0.388 

1.503 1.211 

% 

10() 

100 

54 

47 



Reçine metodu 
Harzungsverfahren 

Mazek çizgi 
Mazek - Rillenhobel 

Mazek saha 
Mazel~ - Flaechenhobel 

So..,hico 
Sopllico - Dexel 

Asitii ıvı:azek çizgi 
Mazek- Rillenhobel 

Cetvel 18. istihsale erken ve geç başlandığına göre reçine istihsal metodlarının 
reçine yarası boyutları ve yara yü:zıeylerinin ortalamaları 

Die durchschnittliche Lachtenflaeche und der Stammverbrauch nach den früh und 
spaet angefangenen Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

Frühharzung Spaetharzung 

Pedyot Yükseklik Genişlik Yüzeyi Yükseklik Genişlik 
Gün 

Schnittpa.use Starnrnverbrauch Lachtenbreite Lachten- Starnmverbrauch Lachtenbreite 
Tag flaeche 

cm cm cm % c ın ·cm 

4 52.2 29.2 1527 100 51.4 29.0 

4 59.9 30.2 1814 119 60.1 29.5 

4 35.5 8.0 285 19 36.6 8 

16 15.2 29.4 

Yüzeyi 

Lachten-
flaeche 

cm % 

1489 1d0 

1773 119 

292 20 

448 30 
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b. Reçine istihsal metodlarında cm• deki verim 

Mezkur dört metoda ait cm2 deki reçine verimleri cetvel 19 da gös
terilmiştir. Bunların erken ve geç istihsallerine ait ortalama değerlerine 
bakıldığında, azami verimin 3.177 gr/cm2 ile Sophico metodunda ve as
gari verimin ise 0.935 gr/cm2 ile Mazek saha metodunda olduğu görül
mektedir. Burada Mazek çizgi metodunun cm2 deki reçine verimi % 100 
olarak alındığında Sophico metodunun cm2 deki verimi diğerine nisbetle 
% 285 olmaktadır. Dört metod arasında cm2 deki reçine verimleri üzerin
de yapılan karşılaştırmada hernekadar Sophico metodu diğerlerine nis
betle büyük bir farkla azami verimi gösteriyorsa da iş gücü ve odunun 
vasıfları üzerine yaptığı tesirler bakımından bunun memleket ormancılı
ğına uygun bir metod olmadığı hususu daha ileride yapılacak tesbit ve 

müşahadelerden aniaşılacaktır. 

Cetvel 19. istihsale erken ve geç başlandığına göre reçine istihsal metodlarında 
cm• deki reçine verimi 

Die Harzertraege pro cm2 nach den früh und spaet angefangenen Harzgewinnungen 
bei den Harzgewinnungsverfahren 

Erken İstihsal Geç İstihsal Ortalama 
F'rühharzung Spaetharzung Durchschnitt 

Reçine metodu Peryot Reçine verimi -- Elarzertrag 
Gün 

Elarzungsverfahren Schnittpause gr/cm2 % gr/cm2 % gr/cm2 % 
Tag 

Mazek çizgi 4 1.138 100 1.094 100 1.116 100 Mazek - Rillenhobel 

Mazek saha 4 0.991 87 0.888 81 0.935 84 Mazek - Flaechenhobel 

Soı;ıhico 4 3.421 300 2.933 268 3.177 285 
Sophico - Dexel 

Asitli Mazek çizgi 
16 1.751 160 1.751 157 Mazek - Rillenhobel 

mit Reizmittel 

Ortalama 4 1.851 1.638 
Durchschnitt 

·Yalnız bu cetvelden de anlaşıldığı üzere erken istihsalde cm2 deki 

reçine verimi her üç metodda da geç istihsaldeki reçine veriminden daha 
fazla olup bunların ayrı ayri toplamlarının ortalamaları erken istihsaller

de 1.851 gr/cm2 ve geç istihsallerde ise 1.638 gr/cm2 dir. Bu ortalama de

ğerin hes!}bında asitli Mazek çizgi metodu nazarı itibare alınmamıştır. 
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c. Ayiara göre r~ine verimi 

Dört metodda, istihsale erken ve geç başlandığına göre reçine istih
sal ayiarına ait .dört senelik ortalamalar Cetvel 20 de ayrı ayrı gösteril
miştir. Cetvelde ayların ihtiva ettiği gün sayıları dört sene zarfındaki 
yara açma peryotlarının ortalamalanna uygun olması maksadile ya uza
tılmış ·ya da kısaltılmıştır. 

Bu cetvele uygun olarak çizilen Şekil 7 de, erken ve geç istihsal dev
relerinde, her metodun reçine istihsal aylanndaki verimleri gösterilmiş
tir. Yine aynı şekilden istihsal ayları içerisinde her metoda ait ortalama 
günlük reçine verimlerinin de bulunması mümkün olmaktadır. 

Grafiğin tetkikinden her üç istihsal metodunda erken ve geç istih
sal devrelerinde, reçine veriminin aynı zamanda yani ağustos ayında aza· 
mi hadde çıktığı görülmektedir. 

d. Reçine istihsal metodlarında ışgucune göre senelik umumi 
reçine verimi ve reçinenin maliyeti 

Dört reçine istihsal metodunda ağaç başına olan senelik reçine veri
mi ortalamalarını evvelce tespit etmiş bulunuyorduk. Şimdi ise yine ay
nı metodlara ve ,iş gücüne göre senelik umumi reçine verimi ve reçinenin 
maliyet fiatı tespit edilecektir. 

Düzçam ormanında bu mevzuda yapılan çalışmalarda da bahis mevzu 
olduğu üzere asitli Mazek çizgi metodu hariç, üç metoda göre iş gücü 
yani bir işçi tarafından bir günde ve senede kaç ağaç üzerinde çalışılabi
teceği hususu tespit edilmiş bulunuyordu. Asitli Mazek çizgi metodunda 
bir işçinin günde ortalama olarak 500 adet ağaç üzerinde çalışılabilece
ği yaptığımız incelemelerden anlaşılmış bulunmaktadır. Bu işgücü değer
leri esas alınmak suretile her metoda göre ayrı ayrı bulunan senelik umu
mi reçine verimleri tetkik edildiğinde en fazla verimin 6296 kg ile asitli 
Mazek [Çizgi metodunda ve en düşük reçine veriminin de 1832 kg ile Sop
hico metodundan alınacağı anlaşılmaktadır (Cetvel 21) . 

Buradaki çalışmalarda Mazek çizgi ve saha metodlarından elde edi
lecek senelik umumi reçine verimlerinin hemen hemen birbirlerine eşit 
oldukları müşahade olunmaktadır. 

Reçine işçisine gündelik olarak 10 lira ödendiği kabul edildiğine gö
re muhtelif istihsal metodlarında reçinenin maliyet fiatları da tesbit edil
miştir (Cetvel 21). Evvelce de bahsedildiği gibi bu fiat reçinenin ağacı 
üzerindeki maliyetine aittir. Buna Orman Genel Müdürlüğümüzce reçi
nenin saksısından toplanma ve O • 4 km lik mesafedeki depo yerine kadar 



Cetvel 20. istihsale erken ve geç başlandığına göre Reçine istihsal metodlarında H'-
reçine istihsal ayiarına ait reçine verimi o 

. Die Harzertraege in d.en Harzgewinnungsmonaten nach den früh und spaet 
· angefangenen Harzgewinnungen bei den Harzgewinnungsverfahren 

,·'ı 

Aylara göre reçine verimi .Erken veya Peryod 
. Re~ine metodu Geç istihsal Gün Ertraege in den Harzungsınonaten 

. Harzungsverfahren Früh oder Schnittpause I n III IV V VI VII 
Spaetharzung Tag 

Erken (16) (31) (31) (28) (31) (31) (25) 
Mazek çizgi Frühh. 4 0.097 0.243 0.298 0.308 0.385 0.261 0.171 

wiazek - Rillenhqbet 
Geç (21) (30) (30) (32) (30) (30) (17) 
Spaeth. 4 0.150 0.252 0.305 0,336 0.243 0.209 0.111 

Erken (16) (31) (31) (28) (31) (31) (25) 
Mazek saha. , Frül1h. 4 0.106 0.262 0.311 0.293 0.353 0.295 0.205 

·Geç (21) (30) (30) (32) (30) (30) (17) 
l\Hızcl;: -. Flaecheı;ıhobel 

Spaeth. 4 0.146 0.238 0.283 0.336 0.252 0.221 0.100 

:·· Erken (16) (31) (31) (28) (31) (31) (25) 
Şophico Frühh. 4 0.046 0.120 0.178 0.177 .0.215 0.151 0.100 

: Sophico - De.ıl:eı Geç (21) (30) (30) (32) (30) (30) (17) 
... · . Spaeth. 4 ·. 0.057 0.146 0.180 0.221 0.130 0.087 0.035 

· Asitli Mazek . çizgi (24) (32) (32) (32) (32) (32) (16) .. 
M az ek· -. ·Rillenhöbet · 16 0.092 0.134 0.137 0.156 0.124 0.101 0.043 
ll!. it :tıeizınitt~l 

::: Erken (16) (31) (31) (28) (31) (31) (25) 
Ortalama 

Frühh. 4 0.083 0.208 0.262 0.259 0.318 0.236 0.159 

Geç (21) (30) (30) (32) . (30) (30) (17) 
Durcl~sctı.nitt 

Spaeth. 4 0.117 0.212 0.257 0.297 0.208 0.172 0.082 

Not: Paran.tez içindeki rakamlar ayların ihtiva ettiği gün adedidir. 
·.p,s: Die Ziffern, die in den Klamınern sind, zeigen für jeden Monat die Harzgewinnungstagen aı). 



Reçine metodu 

Cetvel 21. Muhtelif reçine istihsal metodlarında iş gücüne göre senelik umumi 
reçine verimi ve reçinenin maliyeti 

Die Gesamtertraege- und die Gewinnungskosten des Har:ııes nach der Arbei:tsleistung 
bei den verschiedenen Harzgewinnungsverfahren 

Peryot İstihsal Senelik ortalama Bir işçinin iş gücü Umumi 
Gün müddeti reçine verimi ağaç adedi verim 

(Gün) 

Reçinenin maliyeti 

Hat"Zungsverfalıren Schnitt- Harzungszeit in Durchschnittlicher Arbeitsleistung Gesamtertrag Gewinnungskosten des 
pa use Tagen Jahresertrag S tammzalll Harzes 
Tag 

kg % kg % kr/kg % 

Mazek çizgi 40.95 100 
l'viazek - Rillenhobel 4 193 1.683 100 2800 4712 100 

+14 

Mazek saha 40.90 100 
Ma-zek - Flaechenhobel 

4 193 1.685 100 2800 4718 100 
+ 14 

Sophico 105.34 257 
Sopl1ico - Dexeı 4 193 0.916 54 2000 1832 39 + 14 

Asitli Mazek çizgi 31.76 77 
Mazek - Rillenhobel 

16 200 0.787 47 8000 6296 134 + 14 
mit Reizmitteı 
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Şekil 7. Kavaklıhan ormanında reçine istihsal metodlarında erken ve geç istihsale 
göre reçine istihsal aylarında reçine veriminin seyri 

Der Verlauf des Harzertrages im Kavaklıhanwald bei den Harzgewinnungsverfahren 
in den Harzgewinnungsmonaten nach den Früh • und Spaetharzgewinnungen 
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nakil ücreti olarak takdir olunan 14 kş/kg da ilave etmek suretile, istih
sal aletlerinin amortisman masraflarının dahil edilmediği bir maliyet fi
atı elde olunmaktadır. Böylece reçinenin en ucuz 31.76+ 14 kş/kg ola
rak asitli Mazek çizgi metoduyla ve en pahalı, 105.34 + 14 kş/kg olarak 
Sophico metoduyla elde edildiği anlaşılmaktadır. Mazek çizgi metoduyla 
elde olunan reçine maliyetini o/o 100 olarak kabUl ettiğimizde asitli Mazek 
metodunda reçinenin maliyeti o/o 77 ve Sophico metodunda ise % 257 ol
maktadır. Yani asitli Mazek çizgi metoduyla reçine, Mazek çizgi metodu
na nazaran % 23 nisbetinde daha ucuza ve Sophico metoduyla ise % 157 
nisbetinde daha pahalı elde edilecek demektir. 

Cetvel 21 deki, her istihsal metoduna göre olan beher ağacın senelik 
ortalama reçine verimi ile senelik iş gücüne göre hesaplanan umumi reçi
ne verimine ait değerlerden faydalanılmak suretne şekil 8 de görülen gra
fik meydana getirilmiştir. Burada, dört istihsal metoduna göre beher 
ağaçtan elde olunan ortalama senelik verim ve ayrıca iş gücüne göre el
de olunan senelik umumi reçine verimleri daha açık bir şekilde görül
mekte ve birbirile mukayese edilebilmektedir. Mazek çizgi metoduyla el
de olunan umumi verim miktarını o/o 100 olarak aldığımızda Sophico me
todunun umumi verimi o/o 39 ve asitli Mazek çizgi metodunun ki ise % 134 
olmaktadır. 

2. Mazek çizgi metodunda muhtelif yara açma peryotlarına 

göre reçine randımanı 

Düzçam ormanında Sophico metodu üzerinde muhtelif yara açma 
peryotlarile yapılmış olan çalışmalara paralel olarak aynı denemeler Ka
vaklıhan ormanında da Mazek çizgi metoduyla yürütülmüştür. Bu çalış
malar için de herbiri onar ağaçtan müteşekkil bulunan üç ağaç grubu tef
rik edilmiş olup ilk yani 1956 senesinde Mazek çizgi metoduna uygun ola
rak verim tespitleri yapılmış ve istatistik metoiliarına göre ayrılmış bu
lunan bu ağaç gruplarının herbirinin ortalama yıllık verimleri 27.000 kg 
yani beher ağaç için 2.700 kg olarak tespit edilmiştir. Buradaki çalışma
lar 1957-1960 seneleri arasında olmak üzere dört sene devam etmiştir. 

Yara tazeleme peryotları birer gün ara ile 3, 4 ve 5 günde bir olmak üze
re· tatbik olunmuştur. Kavaklıhan ormanında yürütülen bu son çalışma
lar için tefrik edilen deneme ağaçlarının reçine verimleri bundan evvel 
bahis mevzu olan çalışmaların yapıldığı ağaçlarınkinden daha fazladır. 
Ancak bütün çalışmalar, mukayesesİ yapılan araştırma faktörleri için 
daima eşit reÇine verimli, onar ağaçtan müteşekkil ağaç grupları teşkil 
etmek suretile yapılmıştır. 



44 

ı 

E ·;: 

Kg 

3000 

~ 1000 
E 
" E 

::::> 

istihsat metodları- Harzungsverfahrens ,. 

Kıl "' 
2.0 ~ 

1.6 E ~ 
-~ ~ 

1.2 ~ .~ 
,.:: 
E:::: 
~_g 
., u - .. 
o~ 

" o 

Şekil 8. Kavaklıhan ormanında reçine istihsal metodlarında senelik 
umumi reçine verimi 

Die jaehrlichen Gesamthar:z:ertraege im Kavaktıhanwald bei den 
Harzgewinnungsverfah ren 

Bu üç peryoda ait çalışmaların devam ettiği senelerdeki reçine ve
rimleri ayrı ayrı tetkik edildiğinde, her sene ufak farklarla hemen he
men aynı nisbette reçine elde oh.induğu görülmektedir (Cetvel 22). Per
yod uzadıkça günlük reçine verimi de gittikçe azalmaktadır. Keza üç 
günlük yara açma peryodunda günlük reçine verimi 17.31 gr iken, beş 
günlük yara açma peryodundaki günlük verim 10.08 grama düşmektedir. 

Her üç yara q..çma peryodunda ağaç başına elde edilen senelik reçi
ne verimi ortalamaları tetkik edildiğinde, bunların birbirinden oldukça 
farklı ve peryodun uzaması nisbetinde azalan değerleri ihtiva ettiği gö-
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Cetvel 22. Muhtelif yara açma peryotiarına g6re Mazek çizgi metodunda ayrı ayrı 
dört senelik ve günlük reçine verimi 

Die jaehrlichen und taeglichen Harzertraege nach den verschiedenen Schnittpausen 
beim Mazek • Rillenverfahren 

Reçine metodu Peryot Senelere göre reçine verimi Günlük 
Gün Harzertraege in den Jahren verim 

Harzungsverfahren Schnitt- Taeglicher 
pa use 1957 1958 1959 1960 Ertrag 
Tag kg gr 

Mazek çizgi 3 (186) (186) (198) (186) 17.31 Mazek- Rillenhobel 3.216 3.599 3.246 3.114 

Mazek çizgi 4 
(188) (184) (200) (188) 

12.85 Mazek- Rillenhobel 2.430 2.612 2.462 2.264 

Mazek çizgi (190) (185) (200) (185) 
10.08 

Mazek- Rillenhobel 5 1.892 1.997 1.911 1.860 

rülmektedir (Cetvel 23). Keza üç günde bir olan yara açma peryodunda 
senelik reçine verimi ortalamasının 3.271 0.550 kg olmasına mukabil 
beş günlük peryodda bu 1.915 + 0.440 kg dan ibarettir. Nisbet itibarile 
dört günlük peryoddaki verim % 100 kabul edildiğinde, üç günlük peryo
dun verimi % 134 ve beş günlük peryodunki ise % 78 olmaktadır. 

Cetvel-23. Muhtelif yara açma peryotlarına göre Mazek çizgi metodunda senelik 
reçine verimi ortalamaları 

Die durchschnittlichen Jahresharzetraege nach den verschiedenen Schnittpausen beim 
Mazek • Rillenverfahren 

Reçine metodu Peryot İstihsal Reçine Standart 
Gün müddeti verimi ayrılış 

(Gün 
Harzungsverfahren Schnitt- Harzungszeit Harzertrag Mittı. quadr. 

pa use in Tagen Abweichung 
Tag kg 

Mazek çizgi 3 189 3.271 + 0.550 
Mazek- Rillenhobel 

Mazek çizgi 4 190 2.442 0.434 
Mazek- Rillenhobel 

Mazek çizgi 5 190 1.915 + 0.440 
Mazek - Rillenhobel 

a. Muhtelif yara açma peryodlarıııda yaraların boyut 
ve yüzeyleri 

% 

134 

100 

78 

Her üç yara açma peryoduna ait reçine yaralarının boyut ve yüzeyle
rinin senelik ortalama değerleri birbirile karşılaştırıldığında, en büyük 
yaranın 64.1 cm yükseklik ve 1839 cm2 yüzey ile üç günlük peryodda ve 
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en küçük yaranın 41.3 cm yükseklik ve 1204 cm~ yüzey ile beş günlük 
peryodda bulunduğu görülmektedir (Cetvel 24). 

Cetvel 24. Ma zek çizgi metodunda muhtelif yara açma peryotlarına göre reçine 
yarası boyutları ve yüzeyleri 

Die Lachtenflaeche und der Stammverbrauch nach den verschiedenen Schnittpausen 
beim Mazek. Rillenverfahren 

Reçine metodu Peryot YUkseklik Genişlik Yiizeyi 
Gün 

Harzungsverfahren Schnitt- Stammverbrauch Lachtenbreite Lachten-
pa use flaeche 
Tag cm cm cm % 

--~---

Mazek çizgi 3 64.1 28.7 1839 125 
Mazek- Rillenhobel 

Mazek çizgi 4 ·49.9 29.4 1465 100 
M aze k - Rillenho bel 

Mazek çizgi 5 41.3 
Mazek- Rillenhobel 

29.1 1204 82 

b. Muhtelif yara açma peryodlarında cm' deki verim 

Yara açma peryodlarına ait cm2 deki verim değerlerinin tetkikinden, 

en fazla verimin 1.778 gr/cm" ile üç günlük peryodda ve en az verimin 

ise 1.591 gr/cm" ile beş günlük peryodda bulunduğu görülmektedir (Cet

vel 25). 

Cetvel 25. Mazek çizgi metodunda muhtelif yara açma peryotlarına göre cm2 deki 
recine verimi 

Die Harzetraege pro cm2 nach den verschiedenen Schnittpausen beim 
Mazek • Rillenhobelverfahren 

Reçine metodu Peryot Reçine verimi 
Gün 

Harzungsverfahren Schnitt- Harzertrag 
pa use 
.Tag gr/cm2 % 

Mazek çizgi 3 
Mazek- Rillenhobel 

1.778 107 

Mazek çizgi 
Mazek- Rillenhobel 

4 1.667 100 

Mazek çizgi 5 
Mazek - Rillenhobel 

1.591 95 
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ü. Muhtelif. yara açma peryodlarında aylara göre reçine verimi 

Çalışmaların devam ettiği aylar içersindeki, her yara açma peryodu
na ait ortalama değerler tetkik edildiğinde, istihsale başlangıçtan itiba
ren verimin yaz ortalarına doğru yükseldiği ve Ağustos ayında azami ol
duğu, bilahare gittikçe düştüğü müşahade olunmaktadır (Cetvel 26). 

Keza bu durum, her üç peryoda ait ortalama değerler hanesinde daha 
açık olarak görülmektedir. 

d. Muhtelif yara açma peryodlarında iş gucune göre senelik 
umumi reçine verimi ve reçinenin maliyeti 

Evvelce Düzçam ormanında yapılan araştırmalara ait kısımda her 
metoda göre reçine işçisinin günlük ve senelik iş gücü tesbit edilmiş ve 
bu meyanda Mazek çizgi metoduyla günlük işgücü, ortalama olarak 700 
ağaç üzerinden hesap edilmiş bulunuyordu. Böylece Mazek çizgi metoduy
la çalışılan her üç peryoda ait işgüçleri sırasıyla üç günlük peryodda 
3x700=2100, dört günlük peryodda ise 4x700=2800 ve beş günlük per
yadda ise 5x700=3500 ağaç olmaktadır. Bu iş gücü birimleri esas alınmak 
suretiyle bulunan her peryoda ait senelik umumi reçine verimlerinin tet
kikinden, bunlar arasında hemen hemen büyük bir fark olmadığı anlaşıl
maktadır (Cetvel 27). Keza üç günlük peryoda ait senelik umumi verim 
6869 kg iken beş günlük peryodda bu 6702 kg olmaktadır. Burada bulu
nan umumi verim değerleri birbirine nazaran büyük farklar ihtiva etme
mektedir. Dolayısiyle reçinenin maliyet fiatı da burada her üç peryodda 
birbirine çok yakın değerler göstermektedir. 



Cetvel 26. Mazek çizgi metodunda muhtelif yara açma peryotlarında reçine istihsal 
ayiarına göre reçine verimi 

Die Harzetraege in den Harzgewinnungsmonaten nach den verschiedenen 
Schnittpausen beim Mazek • Rilienverlah ren 

Reçine metodu Peryot Aylara göre reçine verimi 
Gün Ertraege in den Harzungsmonaten 

Harzungsverfallren Schnitt-
Mayıs . Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim pa use 

Tag M ai Juni Juli August September Oktober 

Mazek çizgi (20) (30) (30) (32) (30) (31) 
Mazek- Rillenhobel 3 0.292 0.538 0.648 0.748 0.487 0.380 

Mazek çizgi (21) (30) (31) (31) (30) (30) 
Mazek - Rillenhobel 4 0.237 0.411 0.506 0.517 0.339 0.280 

Mazek çizg,i. (21) (30) (30) (30) (30) (30) 
Mazek - Rillenhobel 5 0.216 0.287 0.371 0.395 0.222 0.222 

Ortalama (21) (30) (30) (31) (30) (30) 
Durchschnittlicher 0.248 0.412 0.508 0.553 0.372 0.294 

Not: Paraııtez içindeki rakamlar ayların ihtiva ettiği gün adedidir. 
p.s: Die Ziffern, die in den K!ammern sind, zeigen für jeden Monat die Harzgewinnungstagen an. 

Kasım 

November 

(16) 
0.178 

(17) 
0.151 

(19) 
0.132 

(17) 
0.153 



Reçine metodu 

Harzungsverfahren 

Mazek çizgi 
Mazek- Rillenhobel 

Mazek çizgi 
Mazek- Rillenhobel 

Mazek çizgi 
Mazek- Rillenhobel 

Cetvel 27. Mazek çizgi metodunda muhtelif yara açma peryotlarında iş gücüne göre 
umumi reçine verimi ve reçinenin maliyeti 

Die Gesamtertraege und die Gewinnungskosten des Harzes nach der Arbeitsleistung 
bei den verschiedenen Schnittpausen beim Mazek • Rillenverfahren 

Peryot İstihsal Senelik ortalama Bir işçinin iş Umumi 
Gün reçine verimli gücü ağaç adedi verim 

Schn!tt- Harzungszei t Durchschni ttlicher Arbeitsleistung Gesam tertı:ag 
pa use in Tagen Jahresertrag Stamrnzahl kg % 
Tag kg % 

3 189 3.271 134 2100 6869 100 

4 190 2.442 100 2800 6838 99 

5 190 1.915 78 3500 6702 97 

Reçinenin maliyeti 

Gewinnungskosten des 
Harzes 

kş/kg % 

27.51 99 
+ 14 

27.78 100 
+ 14 

28.35 102 
+ 14 



III. SONUÇLAR ÜZERİNDE KRİTİK VE TAVSiYELER 

A. Sonuçların kritiği 

Neşriyatımızın bu kısmında her iki ormandayani Düzçam ve Kavak
lıhan ormanlarında vazedilen denemelerin sonuçları, karşılıklı olarak bir
birinin aynı olan mevzularda birlikte ele alınacak ve ona göre kıymetlen
dirilecektir. 

Düzçam ve Kavaklıhan ormanlarında yapılan çalışmaları birbiriyle 
mukayese edersek, alınan neticelerin umumiyet itibariyle birbirine yakla
şık ve uygun olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlar üzerinde belirli ve kesin 
kararlara varahilrnek için çalışmalarımıza bahis konusu teşkil eden araş
tırma faktörlerini aşağıda olduğu gibi teker teker ele almak ve ona gö
re üzerinde durmak gerekmektedir 

ı. Reçine istihsal metodlarının muka.yesesi 

Ancak her iki ormanda üzerinde çalışma yapılmış bulunan Mazek çiz
gi, Mazek saha, Sophico metodları ile Kavaklıhan ormanında bunlara ila
veten yapılan Asitli Mazek çizgi metodunun reçine verimleri üzerinde ayrı 
ayrı durmadan önce istihsal metodlarında ormancılık, istihsal tekniği ve 
bilhassa rasyonellik bakımlarından aranılan hususiyetleri tanımak gerek
mektedir. Reçine istihsalinde tatbik edilecek metodda aranacak vasıflar
dan en mühimmi, bunun iktisadi ve mütekamil olmasıdır. Reçine istihsal 
metodunun iktisadi ve mütekamil olması da : 

1. 
') ... 
3. 
4. 

5. 

Metodun en yüksek reçine randımanı vermesi, 
Ağaca ve ağacın teknik vasıflarına en az zararlı olması, 
Bir ağacın üzerinde uzun seneler tatbik edilebilmesi, 
İstihsal aletlerinin basit bir işçi tarafından kolaylıkla kullanıla
bilecek şek'ilde sade ve az sayıda olması, 
Bu aletlerin maliyetlerinin ucuz olmasiyle kaimdir (Gürsu. 1958) 

Şu halde çalışmalarımızda mukayesesini yapmış olduğumuz dört 
muhtelif reçine istihsal metodundan herhangi birisi üzerinde durmadan 
evvel bunları yukarıda izahı yapılan rasyonellik esaslarına göre teraziye 
vurmak yani karşılaştırmak ve ondan sonra ·kesin bir hükme varmak ge
rekmektedir. 

Şimdi her iki ormanda üzerinde araştırma yapılan istihsal metodla
rının mukayesesİ çalışmalarına ait ağaç başına olan senelik reçine verimi 
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ortalamaları tetlük ediicliğinde, en yüksek "~ierimin Mazek çizgi ve !via
zek saha metodunda olduğu, buna mukabil de en az verimin Asitli Mazek 
çizgi metodundan alındığı görülmektedir (Cetvel 4 ve 17). 

Buna mukabil bunlara ait cm~ deki ortalama reçine verimleri tetkik 
edildiğinde, en yi.iksek verimin Sophico ve asitli Mazek çizgi metodların
da olduğu anlaşılmaktadır (Cetvel 6 ve 19). 

Ayrıca yaraların boyut ve yüzeyleri tetkik edildiğinde en kısa yara 
yüksekliğinin sı:ı:-asile asitli 1/fazek çizgi, Sophico ve Mazek çizgi metod
larmda olduğu, keza reçine yarası yüzeyi itibariyle de yine en ufak yara 
yüzeylerinin sırasiyle bu üç metoda ait olduğu anlaşılmaktadır (Cetvel 
5 ve 18). · 

işgücü bakımından, onaltı glinlük yara açma peryodu içerisinde 8000 
adet ağaç üzerinde çalışılabilmesi dolayısiyle asitli Mazek çizgi metodu 
başta ve bunu takiben dört günlük yara açma peryodunda 2800'er ağaçla 
M:azek çizgi ve Mazek saha metodları ikinci gelmektedir (Cetvel 8 ve 21). 
işgücüne paralel olarak, yine ayni cetvellerin tetkikiyle, Düzçam ve Ka
vaklıhan ormanlarından elde olunan senelik umumi reçine verimi değer
lerinin ortalamaları üzerinde durulduğunda, en fazla senelik umumi reçi
ne veriminin 6296 kg ile asitli Mazek çizgi metodunda, ikinci yüksek ve
rLn:ıin ise (6432+,4712) 2/ = 5572 kg ile Mazek çizgi metodunda ve en az 
verimin ise (2060 + 1832) /2 = 1946 kg ile Sophico metodunda olduğu an
taşılmaktadır. Mazek saha metodunun senelik umumi reçine verimi de 
(6359 + 4718) /2 = 5538 kg ile Mazek çizgi metodununkine oldukça yakın 
bulunmaktadır. Keza reçine maliyet fiatlarının da tetkik edilmesile, umu
mi reçine verimlerine paralel olarak en ucuz maliyetin Düzçam ormanın
da, Asitli Mazek çizgi metodu çalışması bulunmadığından Mazek çizgi 
metodunda olduğu, buna mukabil Kavaklıhan ormanmda ise asitli Ma
zek çizgi metodunda olduğu, Mazek saha metodundaki maliyetin de he
men hemen Mazek çizgi metodundakine eşit derecede bulunduğu ve en pa
halı maliyet fiatının ise Sophico metodunda olduğu görülmektedir. 

Herhangi bir reçine istihsal metodunda ağaç başına olan senelik ve 
cm~ deki reçine verimlerinin yüksekliği, bu metodun verimli olduğu hak
kında kesin bir hüküm ifade etmemektedir. Keza ilk bakışta, ağaç başı

na olan reçine verimi itibarile en verimli metodun Mazek çizgi ve Mazek 
saha, metodları ve cm 2 deki reçine verimi itibarile en verimli metodun 
Sophico metodu olduğu kanaatı hasıl oluyorsa da işgücü ve senelik umu
mi reçine verimleri bakımından bunun böyle olmadığı ve dolayısıle işgü
cüne göre en verimli metodun asitli Mazek çizgi ve bunu takiben de Ma
zek çizgi metodları olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 



Keza ağaç üzerinde hersene için katettiği yÜksekılk bakımından en 
az yüksekliği ihtiva etmesi ve dalayısile bir ağaç üzerinde uzun seneler 
çalışabilme imkanını vermiş olmasından ötürü asitli Mazek çizgi metodu, 
mukayesesini yaptığımız metodlar arasında en rasyonel bir reçine istihsal 
metodu olarak gözükmektedir. 

Keza Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Portekiz gibi bazı mem
leketlerde de asitli ve asitsiz reçine istihsal metodları arasında yapılan 

mukayeseli denemelerde asitli reçine istihsal metodlarının diğer metod
Iara nazaran daha randımanlı olduğu ve bu metodla reçinenin daha ucuza 
mal edildiği katiyetle tesbit edilmiş olduğ·undan bu memleketlerde asitli 
reçine istihsal metodları geniş çapta tatbik edilmektedir (Guinadeau, 
1955). 

Fransa'da muhtelif reçine istihsal ınıntakalarmda halep (Pinus hale
pensis) ve sahil çaroları (pinus maritima) üzerinde sülfürik asidi tatbik 
etmek suretile yapılan araştırmalarda asitli metodun reçine verimini 
% 30 nisbetinde arttırdığı ileri sürülmektedir (David, 1955). 

Tarafımızdan yapılan çalışmalardan alınan sonuçlara göre ise asitli 
Mazek çizgi metodunda, asitsiz ve en yükSek verimli olan diğer iki meto
da yani Mazek çizgi ve saha metodlarına nazaran umumi reçine veriminin 
% 34 nisbetinde daha yüksek olacağı ve dalayısile reçine maliyetinin de 
% 23 nisbetinde daha ucuz olacağı tesbit edilmiştir ki, gerek bizde gerek
se yabancı memleketlerde alınan sonuçlar birbirlerine uymaktadır. 

Asitli reçine istihsal metodlarının diğer metodlara nazaran olan ras
yonellikleri böylece anlaşıldıktan sonra geriye bazı asitli metodların mu
kayesesİ, şartlarımıza göre en uygun asidin ve en uygun yara açma per
yodunun tayini kalmaktadır. 

Bu hususlar da, Orman Mahsulleri Şubemizce Antalya Ormancılık 

Araştırma İstasyonuna bağlı Bük Araştırma ormanında, 1959-1963 se
neleri arasında yapılan çalışmalarda araştırılmış olup, neticeleri yakında 
bu mevzuda yapacağımız neşriyatla takdim edilecektir. Dalayısile bura
da asitli Mazek çizgi metodu üzerinde daha fazla ,durmıyacak, yanlız bu 
metodun burada çalışmalarımıza konu teşkil eden reçine istihsal metod
ları arasında en rasyonel bir metod olduğunu belirtmekle yetineceğiz. 

Böylece geriye kalan ve asitsiz olarak tatbik olunan her üç reçine is
tihsal metodu arasmda Mazek çizgi metodunun gerek ağacın ferden ve 
gerekse işgücü imkanları nazarı itibare alınarak senelik umumi reçine 
verimi ve dalayısile reçinenin maliyeti bakımlarından ön planda geldiği 
ve bunu Mazek saha metodunun takip ettiği görülmektedir. Hernekadar 
Sophico metodunda reçine yarasının ağaçta katettiği senelik yara yük-



53 

sekliği ve yara yüzeyi Mazek metodlarına nazaran daha azsa da, bunun 
oduna derince nüfuz eden bir keser metodu olmasından dolayı odunun çı
ralanmasına sebebiyet vermektedir. Bu hususta Berkel Sophico metodu 
gibi eski istihsal metodlarının meşcereye, ağacın hayatı ve teknik vasıf

ları üzerine zararlı tesirler yaptıklarını, gövde odununun ekseriya kul
lanılacak odun vasıflarını kaybetmesine ve ancak düşük değerde yaka
cak odun olarak kullanılmasına sebep olduklarını, buna mukabil modern 
birer metod olanMazek metodlarının tatbikile ağacın kesimden evvel hem 
reçinesinden ve hem de kesimi müteakip, kesilen ağaçların gövdeleri tek
nik vasıflarını, kullanış değerlerini tamamen muhafaza ettiğinden, bun
lardan çok daha geniş çapta faydalanıldığ·ını belirtmektedir (Berkel, 
1952). Yazar, keser metodlarının tatbikinin güç olduğunu, mahareti ve 
uzun bir mümareseyi icap ettiğini ve modern metodlara nazaran işgücü ba
kımlarından da daha az randımanlı olduğunu ilave etmektedir. 

Reçine istihsal metodiarının ağacın fiziko-mekanik vasıfları üzerine 
yaptığı tesirler ileride yapacağımız bazı laboratuvar çalışmalarile tespit 
edilecek ve ayrıca takdim olunacaktır. 

2. Yarayı tazeleme peryodun tayini 

Bu mevzuda Düzçam erinanında Sophico metodu ve Kavaklıhan or
manında Mazelr çizgi metodu üzerinde yapılan çalışmalarda, beher ağacın 
senelik reçine verimleri bakımından hernekadar birbirine uygun değerler 
elde edilmişse de bu değerler işgücü ile kıymetlendirilince senelik umumi 
reçine verimi bakımından nisbeten farklı sonuçlar elde edilmektedir ( Cet
vel 14 ve 27). 

Her iki yerdeki çalışmalarda peryodun uzaması ile reçine veriminin 
azaldığı tespit edilmiştir. Fakat bu azalma Sophico metodunun 4 ve 5 
günlük peryodları arasmda pek cüzi olduğundan burada senelik umumi 
reçine verimi itibariyle 5 günlük peryodun en uygun peryod olduğu mü
şahade olunmaktadır. Buna mukabil Mazek çizgi metodunda beher ağacın 
senelik reçine verimlerinde peryodlar arasında proporsiyonel bir azalma 
hasıl olduğundan beş günlük peryoddaki senelik umumi reçine verimi di
ğer peryodlardaki senelik umumi reçine verimlerine, pek az bir farkla yak
laşık olmaktadır. 

Esasen reçine yarasının tazelenme peryodu : 

1) Ağacın reçine verimliliği, 
2) Reçine işçilerinin işgücü ve 
3) Ağaçta reçine teşekkülünü arttıran veya azaltan yetişme muhiti 

şartlarile ilgili bulunmakta olup, bu peryodun tespitinde bu fak
törlerin hep birlikte mütalaa edilmesi gerekmektedir (Mazek, 1952). 
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Ağacın reçine verimliliği, her iki ormanda yaptığımız tespitlerden de 
anlaşılacağı üzere, yara açma peryodunun kısalığı nisbetinde artmakta
dır. Keza diğer araştırıcıiara atfen Mazek'in ifade ettiğine göre, reçine 
yarası bir günlük bir tazeleme müddeti zarfında 36 cm" reçine vermiştir. 
Buna mukabil altı günlük bir mi.iddet zarfında ise verim 100 cın3 ve altı 
günlük bir tazeleme müddetinden 14 günlük bir tazeleme müddetine çı

kıldığında aradal-d verim farkı sadece 9 cm3 olmuştur. Bu rakamlar cla 
peryodun uzaması ile reçine veriminin ne nisbette azaldığı hakkında bize 
iyi bir fikir vermektedir. 

Avusturya'da Sarı (Pinus silvestris) ve Karaçarnlar (Pinus nigra) 
üzerinde muhtelif istihsal metodları ve yara açma peryodları ile yapılan 
denemelerde de tespit edildiği üzere kısa peryodlarla reçine verimi en 
fazla olmaktadır. Bununla beraber çok kısa tazeleme peryodları ağaçla
rın fizyolojik durumuna zarar verdiğinden tazeleme peryodunun üç gün
den kısa olmaması Mazek tarafından tavsiye oiunmaktadır. Yine bu ınev
zuda Avusturya'lı ilim adamı, reçine teşekkülü, işgücü ve gövdenin kul
lanılması bakımlarından 4 - 6 gün arasmda değişen bir yara tazeleme per
yodunun en uygun olduğunu belirtmekte ve bunun hava şartlarına göre 
4 - 6 günlük smıriar içinde de değiştirilebileceğini, mesela kuru ve soğuk 
havada daha uzun bir tazeleme peryodu, rutubetli ve sıcak bir hava ınu
vacehesinde ise daha kısa bir peryod alınacağını ilave etmektedir. 

3. Reçine istihsaJi:ne başlama zamanının tayini 

Her iki arınanda reçine istihsaline erken ve geç başlandığ·ına göre 
yapılan çalışmalardan alman sonuçlara göre istihsale erken ilkbaharda 
başlamanın reçine verimini arttırdığı tespit olunmuştur (Cetvel 7 ve 20). 

Ayrıca cetvel 3 ve 16 üzerinde, ilk üçer metoda ait dört senelik erken 
ve geç istihsallerin reçine verimi ortalaınaları ayrı ayrı toplandığında, 

erken istihsale ait verim ortalama1arı toplamı '.W.316 kg ve geç istihsale 
ait verim. ortalamals.rı topiaını ise 38.'756 kg olmaktadır. Bu değerler sa
dece yirmi dörder ağacın ortalamalanna ai.t olup aradal:i verim farkı 1.5 
kg dan fazladır. Yüzbinlerce ağaç üzerinde çalışıldığı hesaba katılırsa, 
bunun erken istihsal lehine çok büyük bir avantaj sağladığı anlaşılmak

tadır. 

Mazek'in diğer araştırıcılaı'a atfen bildirdiğine göre reçlne akımının 
mevsimlerle ve dolayısile ayiarla büyük bir ilgisi olup serin havada reçi
ne akımı daha uzun ve daha sıcak havada ise daha kısa sürmektedir. Yi
ne Mazek' e atfen, bu mevzuda Karaçamlar üzerinde yapılan araştırmalar
da Mart ayında reçine akımının 117 saat, Nisand.a 101 saat ve Mayısta 89 
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saat, dolayısile ilkbahar aylarında ortalama olarak yüzer saat sürdüğü, 
buna mukabil yaz aylarında bunun 36-48 er saat devam ettiği tespit olun
muştur. 

Dolayısile gerek bizde ve gerekse diğer bazı memleketlerde yapılan 

araştırmalardan anlaşıldığı üzere reçine verimini arttırmak bakımından 

reçine istihsaline erken ilkbaharda, yerine göre Mart ve en geç Nisan 
ayında başlanması gerekmektedir. 

4. Reçine veriminin azami olduğu çap kademelerinin tesbiti 

Herbiri onar ağacı ihtiva eden üç çap kadernesi üzerinde yapılan ça
lışmalardan, ağaç çapı ile beraber reçine veriminin de arttığı anlaşılmak
tadır (Cetvel 15). Keza II çap kademesinde ağacın senelik reçine verimi 
ortalamasının 1.452 kg ve bu verim nisbet itibariyle % 100 olarak alındı
ğında, IV çap kademesindeki ağacın senelik reçine verimi ortalamasının 

(1.818 kg) II çap kademesindekine nazaran % 25 nisbetinde fazlalık ihti
va ettiği görülmektedir. Bunların günlük reçine verimleri .arasında 2 
gramdan fazla bir fark vardır. 

Mazek'in bu mevzuda elde ettiği sonuçlar bizimkilere uymaktadır. 

Keza Mazek bu mevzuda her ağaç üzerinde aynı büyüklükte çizgiler aç
mak suretiyle yaptığı çalışmalarda, ağaç çaplarına göre şu neticeleri elde 
etmiştir. 

20 cm: 12.8 gr, 23 cm: 17 gr, 26 cm : 19.2 gr, 29 cm: 21.5 gr, 32 
cm : 23.6 gr, 35 cm : 25.9 gr. 

Ağaç çapının reçine verimine olan tesirlerini araştırmak maksadiyle 
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda, 23 - 25 cm çapla
rından itibaren ağaç çapının artmasiyle reçine veriminin de arttığı ve 45 
cm çaplarında verimin azamiye çıktığı, bundan daha büyük çaplarda ise 
tekrar azalmaya başladığı tespit olunmuştur. Bu çalışmalarda, çap fark
ıarına göre ağacın reçine veriminin de % 34 nisbetinde bir fark gösterdi
ği bildirilmektedir (Seçkin, 1958). Yine ayni çalışmalarda ağaç çapın

dan başka, çap istikametindeki büyürnede gövdenin en dıştaki son 2.54 
cm kalınlığı içindeki yıllık halkaların ortalama genişliğinin veya adedinin 
de reçine verimine olan tesirleri incelenmiş olup bu kısımdaki ortalama 
yıllık halka genişliğinin artmasile reçine veriminin de arttığı tespit edil
miştir. Bu araştırmalarda ağaç çapından başka ayrıca ağacın taç - boy 
nisbeti üzerinde de durulmuş ve bu nisbetin, diğer bir değirole ağacın taç 
uzunluğunun büyümesile reçine veriminin de arttığı tespit olunmuştur. 

Gerek tarafımızdan ve gerekse diğer memleketlerde bu mevzu üze
rinde yapılan çalışmalardan reçine veriminin, ağacın en dıştaki yıllık hal-
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kalarının genişliğine ve ağacın taç - boy nisbetine bağlı kalmak üzere 
ağaç çapının büyümesile arttığı anlaşılmaktadır. 

5. Rakım farklarının ağacın reçine verimine olan 
tesirlerinin tesbiti 

Yüzkırk metre rakımlı Düzçam ormanile 670 m rakımlı Kavaklıhan 

ormanında, herbir istihsal metoduyla elde edilen reçine verimlerini ayrı 
ayrı karşılaştırmak suretile, rakım farklarının reçine verimi üzerine olan 
etkileri hakkında hernekadar bir hükme varılırsa da bunun doğru olma
dığı anlaşılır. Çünkü, evvelce orınanın mevki bahsinde yazılmış olduğu 

gibi, her iki orman parçasında denemeye alınmış olan. ağaçların çapları 
birbirinden farklı olup, Düzçam ormanında orta deneme ağacı çapı 40 
cm, buna mukabil Kavaklıhan ormanında ise 37 cm dir. Dolayısile doğru 
bir hükme varahilrnek için her iki orınanda da aynı çaplı ağaçları ele al
mak gerekmektedir. 

Bu maksatla Düzçam ve Kavaklıhan ormanlarında yürütülen dene
melerde karşılıklı olarak aynı istihsal metodlarına tabi tutulan ve aynı 
çapları ihtiva eden 34 er ağaç seçilmiştir. Bu ağaçların denemelerimizin 
devam ettiği dö:rt sene zarfında vermiş oldukları reçine verimleri hesap
lanmış ve bunun Düzçam ormanında 255.873 kg, buna mukabil Kavaklı
han ormanında ise 191.455 kg olduğu tespit olunmuştur. Senelik verim 
ise, Düzçam ormanındaki 34 ağaç için 63.968 kg, Kavaklıhan ormanında 
yine aynı sayıdaki ağaç için 47.863 kg dır. Beher ağaç için senelik verim 
Düzçam Orınanında 1.882 kg, Kavaklıhan orınanında 1.407 kg dır. Ka
vaklıhan ormanındaki reçine verimini % 100 olarak kabul ettiğimizde 
Düzçam ormanındaki verim % 134 olmaktadır. Böylece her iki orınan 

arasındaki rakım farkından doğan bilhassa klimatolojik farklar (Cetvel 
1, 2) sebebile her iki ormandaki aynı çaplı ve aynı istihsal metoduna ta
bi tutulan ağaçların reçine verimleri arasındaki verim farkının % 34 nis
betinde ve alçak rakım lehine olduğu tespit olunmuştur. 

6. Reçine İstilisalinde fire miktarının tesbiti 

Reçine istihsali esnasında hasıl olan fire miktarlarını etüd et
meden evvel fireye sebep olan faktörleri tesbit etmek gerekmektedir. 

Reçine esas itibarile Kolofan maddesi ve terebantin ruhundan müte
şekkildir. Bu iki maddeden biri olan terebantin ruhu uçucudur. Dolayısi
le reçinenin ağaçtan sızması, saksılarda, nakil kapları ve toplama havuz
larında bulunduğu esnada ihtiva ettiği terebantin ruhu, havanın sıcak
lık ve rutubet nisbetlerine göre az veya çok miktarda buharlaşmaktadır. 
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Fethiye'de tecrübe sahasından Burgu - Oyma delik metodu ile şişelere 
tam terebantinli olarak alınan reçinenin Ankara Fen Fakültesinde Prof. 
Dr. Mecit Okay tarafından su buhariyle destilasyon metoduna uygun 
olarak yapılan kantitatif analizinde, bunun % 26.7 nisbetinde terebantin 
ruhu ihtiva ettiği anlaşılmıştır. Yine sayın Profesör tarafından, açık sa
ha metodlarile elde olunan reçinenin yapılan analizinde bunun % 17.2 nis
betinde terebantin ruhunu ihtiva ettiği tesbit olunmuştur. 

Daha evvel yine Kızılçamlarımızdan istihsal olunan saf reçinenin 
analizinde ise terebantin ruhu % 30 - 35 nisbetleri arasında ve kolofan 
maddesi ise % 65 -70 nisbetleri arasında tesbit olunmuştur. (Okay, 1940). 

Fransa'da sahil çarnlarından açık saha metodlarile elde olunan dala
yısile saf olmayan reçinede ise % 20 nisbetinde terebantin ruhu, % 70 
nisbetinde Kolofan ve % 10 nisbetinde de su ve başkaca yabancı madde
ler tesbit olunmuştur (Brus et al, 1956). 

Gerek bizde ve gerekse yabancı memleketlerde yapılan tespitler gös
termektedir ki, saf reçinede % 25 den fazla terebantin ruhu bulunmakta
dır. Açık saha metodlarile elde olunan reçinede ise, metodun hususiyetle
rine, reçinenin ağaçta ve saksıda az veya çok beklediğine göre tereban
tin ruhunun miktarı % 20 civarında olmaktadır. 

Tarafımızdan yapılan tespitlerden anlaşılacağı gibi saf halde elde 
olunan reçinenin açık kaplarda bekletilmesi veya toplanması esnasında 

bundan% 14 nisbetinde bir fire olmaktadır. Bu fire doğrudan doğruya 
terebantin ruhunun tebahhur etmesile vuku bulmaktadır. 

Ayrıca reçinenin saksılardan toplama kaplarına, toplama kapların

dan depolardaki havuz ve buna benzer kaplara boşaltılıp bunlardan tek
rar alınıp ta alıcısına teslim edilene kadar geçen safhalarda, kaplara sı
vanması, sızması v.s. gibi sebepterin de ilavesile fire miktarının % 18.3 e 
çıktığı görülmektedir. 

Böylece reçinenin istihsalinde terebantin ruhunun uçmasından % 14 
nisbetinde ve kaplara boşaltma esnasında sıvanınası v.s. gibi sebeplerden 
de % 4.3 nisbetinde fire verdiği anlaşılmaktadır. 

Reçine istihsalinde çeşitli şekillerde meydana gelen bu fireyi asgari 
hadde indirmek için de icap eden önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Bu tedbirler de başlıca, terebantinin uçmasını önleyici ve reçinenin 
sızma ve sıvanmasını önleyici olmak üzere iki kısımda mütalaa olunabilir. 

Terebantinin uçmasını önleme mevzuunda pratiğ·e uygun tedbirler 
olarak, reçinenin ağaç üzerinde akarken katettiği mesafenin kısaltılması, 
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reçine toplama saksılarının üzerierinin uygun şekilde tahta kapaklarla 
örtülmesi, sıcağı çok çeken saç ve benzeri madeni saksılar yerine, sızınayı 
ve hatta havanın geçmesini önieyen içi sırlı toprak saksılar kullanılması 
ve saksılardaki reçinenin uzun zaman bekletilmeden daha sık boşaltılma
sı hususları düşünülebilir. Reçinenin akış mesafesinin kısaltıiması ise 
reçine toplama saksılarının istihsal mevsimi ortalarında daha yukarı 

alınmasıyla sağlanabilir. 

Reçinenin sızma ve sıvanmasının önlenmesi ise bilindiği üzere, top
lama ve depolama kaplarının sızıntı verıniyecek tarzda deliksiz, aralık
sız ve kapaklı olması, bütün reçine kaplarındaki reçinelerin iyice temiz
lenmesi suretiyle mümkün olabilir. 

B. Pratik için tavsiyeler 

1. Araştırma sonuçları üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılacağı
gibi rasyonellik bakımından şartlarımıza en uygun metod asitli Mazek 
çizgi metodudur. Ancak bu metodun ilk planda işçi sıkıntısı çekilen reçine 
istihsal ormanlarında tatbik edilmesi, işçinin bol olduğu mıntakalarda ise 
ancak oradaki iş sahasını genişletmek ve bu tatbikatın dağuracağı işsiz
liği önlemek şartile tatbiki şayanı tavsiyedir. 

Asitli Mazek çizgi metodu tatbik olununcaya kadar, istihsal metodu 
olarak Mazek çizgi metodunun kullanılması uygundur. Hernekadar Ma
zek saha metodunun reçine verimi ve yara boyutlarıMazek çizgi metodu
nunkine uymakta ise de, bunda yara üzerinde güneş tesirile gövde çatlak
ları meydana· gelebileceği cihetle mahzurludur. Bununla beraber Mazek 
tarafından, düzgün olmayan gövdelerde çalışma rahatlığı bakımından_ sa
ha metodu tavsiye olunmuştur. 

2. Bu araştırmalarda asitli Mazek çizgi metodunda değişik yara ta
zeleni.e peryodları denenmemiş olduğundan, bu metodda hangi tazeleme 
peryodunun uygun olduğu hususunu bildiremiyeceğiz. Bu husus ayrı bir 
denememizde ele alınmış olup ilerde sonuçları diğer bir Teknik Bültenle 
duyurulacaktır. Bununla beraber asitli Mazek çizgi metoÇI.unda tatbik olu
nan 16 günlük yara tazeleme peryodunun şartlarımıza göre oldukça uzun 
olduğu şimdiden ileri sürülebilir. 

Yukarıda tavsiye ettiğimiz Mazek çizgi metodunda ise rasyonellik 
esaslarına göre ve bu hususta muhtelif peryodlar için elde edilen senelik 
·umumi reçine verimi değerlerinin birbirine çok yakın oluşu da göz önünde 
tutularak 5 günlük yara tazeleme peryodunun daha uygun olacağını söy
leyebiliriz. 
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3. Memleketimizin reçine istihsal mıntakalarının iklim şartlarına 
göre, reçine istihsaline erken ilkbaharda ve yerine göre mart ve en geç 
nisan ayında başlanması şayanı tavsiyedir. 

4. Reçine verimi hernekadar ağacın ferdi. kabiliyetine göre değiş
e:ıekte ise de bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, en yüksek reçine 
veriminin IV çap kademesindeki yani 52 cm den büyük çaptaki ağaçlar
dan alındığı tesbit olunmuştur. Dalayısile herhangi bir mecburi
yet olmadıkça, ince ağaçlar yerine, reçine istihsalinin bilhassa geniş çap
lı ağaçlardan yapılması şayanı tavsiyedir. 

5. Bu araştırmada alçak rakımda yüksek rakıma nazaran reçine 
randımanının daha fazla olduğu hususu da tesbit edildiğinden, reçine is
tihsalinin bilhassa alçak rakımlı mıntakalardaki kızılçam ormanlarında 

tatbik olunması tavsiye olunur. 

6. Araştırmada reçine istihsalindeki fire mevzuu üzerinde de du
rulmuş ve bunun -ağaçtan istihsalinden alıcısına teslimine kadar geçen 
muhtelif safhalardan sonra % 18.3 nisbetinde fire verdiği tesbit olunmuş
tur. Bu firenin % 14 dü terebantinin buharlaşması ve % 4.3 ise reçinenin 
kaplardan sızması ve kaplara sıvanınası suretile meydana gelmektedir. 
Bu duruma göre terebantinin buharlaşmasını asgari hadde indirmek için 
reçine saksılarının, çabuk ısınan saç gibi madeni kaplara nazaran terci
han içi sırlı toprak saksılardan yapılması, bunların ağızlarının tahta ka
paklarla kapatılması ve reçinenin saksılarda uzun müddet bekletilmeden 
sılr sık toplanması şayanı tavsiyedir. Ayrıca istihsalin muhtelif safhala
nnda reçinenin kaplardan sızmasını ve bir kaptan diğerine boşaltılırken 
sıvanmasını önlemek gerekmektedir. 



öZET 

Muhtelif reçine istihsal metodları üzerine yapılmış olan bu araştır
ma 1955-1960 seneleri arasında, Güneybatı Anadoluda Fethiye'de deği
şik iki rakımda bulunan Düzçam (140 m yükseklikte) ve Kavaklıhan 
(670 m yükseklikte) Kızılçam (pinıts brutia Ten.) ormanlarında vazedil
miştir. 

Denemelerde eski bir keser metodu olarak Sophico metodu ve mo
dern rende metodları olarak ta Mazek saha ve asitli ve asitsiz Mazek çiz
gi metodlarının mukayesesİ yapılmıştır. Araştırmada ayrıca rakım fark
larının, istihsale erken veya geç başlamanın ve ağaç kalınlıklarının reçine 
verimine olan tesirleri de tespit edilmiştir. 

Erken reçine istihsal devresi her sene 15 Nisandan 15 Ekime kadar, 
geç istihsal devresi ise 15 Mayıstan 15 Kasıma kadar devam etmiştir. 

Denemelerin ilk senesinde, senelik reçine verimlerine göre herbiri 
onar ağaçtan teşekkül eden tecrübe ağacı grupları seçilmiştir. Bu seçim 
sonunda birbirile mukayesesi yapılan deneme faktörlerinde, her deneme 
ağacı grubu hemen hemen aynı miktarda reçine verimini ihtiva etmek
teydi. 

Heriki orman ınıntakasının meteorolojik özellikleri cetvel 1 ve 2 de 
gösterilmiştir. 

ı. Düzçam ormanındaki araştırmalar 

A. Reçine istihsal met{)dlarının mukayesesİ 

Düzçam ormanında, reçine istihsal metodu olarak rende metodların
dan Mazek çizgi, Mazek saha ve keser metodlarmdan da Sophico meto
dunun mukayesesİ yapılmıştır. Burada ayrıca Sophico metodunda değişik 
yara tazeleme peryodlarının ve Mazek çizgi metodu tatbikiyle çap kade
melerinin reçine verimine tesirleri araştırılmıştır. 

istihsalin erken veya geç başladığına göre reçine istihsal metodla
rında 1956 - 1959 yılları arasında beher ağaç için elde olunan reçine ve
rimleri ayrı ayrı yıllık ortalamalar ve günlük ortalama olarak Cetvel 3 
te gösterilmiştir. Cetvel 4- 7 de ise yine erken ve geç başladığına göre 
üç reçine istihsal metodunun sırasile dört senelik reçine verimlerine ait 
ağaç başına olan yıllık ortalamaları, yara yüzeylerinin ve boyutlarının 
yıllık ortalamaları, cm2 deki ve reçine istihsal ayıarına göre reçine ve-



61 

riınleri yer almıştır. Cetvel 8 de reçine istihsal metodlarında bir işçinin 
senelik işgücüne göre senelik umumi reçine verimi ve reçinenin maliyet 
fiyatı bulunmaktadır. Burada Sophico metodundakı yıllık umumi reçi
ne veriminin 2060 kg (% 32) olmasına mukabil Mazek çizgi ve Mazek 
saha m~todlarmda bu sırasile 6432 kg (% 100) ve 6359 kg (% 99) dur. 
Ayrıca Sophico metodunda reçinenin maliyet fiyatının 89.80 kş/kg (% 
312) olarak tesbit edilmesine mukabil diğer iki metodda da bu, ortalama 
29 kş/kg (% 100) olarak hesap edilmiştir. 

B. Sophico metodmıda değişik yara tazeleme peryodlarma 

göre reçine verimi 

Cetvel 9- 14 de Sophico metodunda değişik yara tazeleme peryodla
rında, sırasile 1957 -1959 yılları arasmda beher ağaç için elde olunan 
reçine verimlerinin senelere göre ayrı ayrı yıllık ortalamaları· ile günlük 
ortalama ve yine beher ağaç için yıllık ortalama verim, yara yüzeyleri 
ve boyutları, cm2 deki reçine verimleri, reçine istihsal ayiarına göre re
çine verimi ve sonuncu olarak ta işgücüne göre senelik umumi reçine ve
rimi ve reçinenin maliyet fiatları gösterilmiştir. 

Sophico metodunda en verimli yara tazeleme peryodu olarak her ne
kadar Cetvel 10 da 3 günlük peryod görünüyorsa da senelik işgücüne gö
re en randımanlı yara tazeleme peryodunun 5 günlük peryod olduğu tes
bit olunmuştur (Cetvel 14). 

C. Muhtelif çap kademelerine göre reçine randımarn 

Çap kademelerine göre ağaçların reçine randımanı Cetvel 15 de gös
terilmiştir. Bu denemede de Mazek çizgi metodu tatbik olunmuştur. Dene
melerde ağaç çapının büyümesile reçine veriminin de arttığı ve en yük
sek verimin IV çap kademesini ihtiva eden ağaçlarda olduğu tesbit olun
muştur. 

II. Kavaklıhan ormanındaki araştırmalar 

A. Reçine istihsal metodlarının mukayesesİ 
Kavaklıhan ormanında reçine istihsal metodu olarak daha evvel adı 

geçen ve asitsiz olarak tatbik olunan üç istihsal metodu ve bunlara ila
veten asitli Mazek çizgi metodlarının mukayesesİ yapılmıştır. Asitli 
Mazek çizgi metodunda asit olarak % 25 lik klorhidrik asidi kullanıl
mıştır. Burada ayrıca Mazek çizgi metodunda değişik yara tazeleme per
yediarındaki reçine verimleri de araştırılmıştır. 
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İstihsalin erken ve geç başladığına göre, bahis konusu olan reçine 
istihsal metodlarında sırasile 1957 - 1960 yılları 2.rasında ağaç başına 

olan yıllık reçine verimleri ve ortalama günlük reçine verimi, yine be
her ağaç için yıllık reçine verimi ortalaması, yara yüzeylerinin ve yara 
boyutlarının yıllık ortalamaları, cm" deki ve reçine istihsal ayıarına göre 
reçine verimleri Cetvel 16- 20 de gösterilmiştir. 

Cetvel 21 deyse reçine istihsal metodlarında bir işçinin senelik işgü
cüne göre senelik umumi reçine verimi ve reçinenin maliyet fiatı yer al
mıştır. 

Düzçam ormanındaki araştırmada olduğu gibi burada da Mazek ve 
Sophico metodları arasında umumi reçine verimleri bakımından büyük 
farklar müşahade olunmuştur. Bilhassa asitE Mazek Çizgi metodunda di
ğer metodlara nazaran daha yüksek bir randıman elde olunmuştur. İs

tihsal ınetodlarına göre senelik umumi reçine verimleri sırasile şöyledir : 
Mazek çizgi rnetodu 4712 kg (% 100), Mazek saha metodu 4718 kg 
(% 100), So:ı;ıhico metodu 1832 kg (% 39) ve asitli Mazek ~izgi metodu 
6296 kg (% 134). Diğer metodlardakine nazaran asitli Mazek çizgi me
todunda reçinenin maliyet fiatı 31.76 kş/kg ile en ucuzdur. 

B. Mazek çizgi metodunda t1eğişik yara tazeleme 

peryodlanna göre reçiııe verimi 

Cetvel 22 - 27 de Mazek çizgi metodunda değişik yara tazeleme per
yodlarına göre sırasile 1957 - 1960 yılları arasında ağaç başına olan yıllık 
reçine verimleri ve günlük reçine verimi ortalaması, yine ağaç başına olan 
yıllık reçine verimi ortalaması, yara yüzeylerinin ve yara boyutlarının 
yıllık ortalamaları, cm2 deki ve reçine istihsal aylarına göre reçine verim
leri ve işgücüne göre yıllık umumi reçine verimi ve reçinenin maliyet fi
yatı gösterilmiştir. Mazek çizgi metodunda beher ağacın ortalama yıllık 

reçi.ne verimi nazarı itibare alındığında en yüksek verimin üç günlük ya
m tazeleme peryodundan alındığı Cetvel 23 de müşahade olunmaktadır. 
Fakat senelik işgücüne göre 4 ve 5 günlük yara tazeleme peryodlarında 
da buna eşit bir verim sağlandığı tesbit olunmuştur. 

m. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlar 

Heriki arınanda yapılan reçine istihsal metodlarının mukayesesinden 
başka bu denemelerde ayrıca aşağıdaki sonuçlar da tesbit olunmuş bu
lunmaktadır. 
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A. Reçine istihsaiine başlama zamanı 

Heriki ormanda istihsale erken ve geç başlandığına göre yapılan 
reçine istihsal denemelerinde, reçine veriminin erken istihsalde geç istih
sale nazaran daha yüksek olduğu hususu tesbit olunmuştur (Cetvel 7 ve 
20). Cetvel 3 ve 16 da ilk üç reçine istihsal metodunun erken ve geç is
tihsallerine ait, reçine verimleri ayrı ayrı toplandığında, erken istihsal
deki reçine veriminin 40.316 kg ve geç istihsaldekinin ise 38.756 kg ol
duğu görülecektir. Böylece erken istihsalde beher ağaç için reçine veri
mi ortalamasının 1.679 kg olmasına mukabil bu 65 gramlık bir farkla geç 
istihsalde 1.614 kg dan ibarettir. 

B. Rakım farkının reÇine verimine olan tesiri 

Rakım farkının reçine verimine olan tesirlerini araştırmak maksa
dile her iki ormanda vazedilen denemelerimizde karşılıklı olarak aynı 
çapları ihtiva eden ve aynı istihsal metoduna tabi tutulan otuz dörder 
ağaç tefrik edilmiş ve bunların dört senelik reçine verimleri mukayese 
olunmuştur. Böylece 140 m rakımlı Düzçam ormanındaki 34 ağacın dört 
senelik reçine veriminin 255.873 kg olmasına mukabil 670 m rakımlı Ka
vaklıhan ormanındaki diğ·er 34 ağaçta bu verim 191.455 kg olarak bulun
muştur. öyleki ağaç başına ortalama olarak senelik verim Düzçam orma
nı için 1.882 kg ve Kavaklıhan ormanı için ise 1.407 kg dan ibaret bulun
maktadır. 
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ZUSAMMENFASSUN(i 

Diese Harzgewinnungsuntersuclıungen wurden in den J alıren 1955 -
1960 in Südwestanatolien, im Gebiet von Fetlıiye, in zwei versclıiedenen 
Höhen liegenden Düzçam (140 m Hölıe) und Kavaklılıanwaedern (670 m 
Hölıe) auf den bruttischen Kiefern (Pinus brutia Ten.) durchgeführt. 

Bei den Untersuchungen wurden die verschiedenen Harzgewinnungs
verfalıren, das alte Soplıico - Dexelverfalıren und die modernen Mazek
Rillenhobelverfalıren mit und ahne Reizmittel, Mazek- Flaeclıenlıobelver

falıren vergliclıen. Ausserdem wurden bei diesen Untersuclıungen die Einf
lüsse des Hölıenuntersclıiedes, die Einflüsse der frülı und spaet ange
fangenen Harzgewinnungen, die Einflüsse der Stammstaerken bei den 
Durclımesserklassen auf die Harzertraege festgestellt. 

Frülılıarzung dauerte vom 15. April bis 15. Oktober und Spaetlıar
zung wurde vom 15. Mai bis 15. N owember. 

im ersten Jahr vor den Untersuclıungen wurden naclı den jaehrlichen 
Harzertraegen der V ersuchsstaemme die von je zelın Baeumen ge b ildeten 
Versuchsstammgruppen ausgewaelılt. Naclı der Auswahl enthielten in 
jedem Versuch die Versuclısstammgruppen der verglichenen Versuchs
faktoren rund die gleiclıen Harzertraegen. 

Die meteorologisclıen Angaben für die beide Forstgebiete wurden auf 
den Tabellen I und 2 aufgestellt. 

I. Die Untersuchungen im Düz~mwald 

A. Vergleich der Harzgewlıınungsverfahren 

im Düzçamwald wurden als Harzgewinnungsverfalıren die Mazek
Rillenlıobel "Mazek - Flaechenlıobel und Sophico - Dexelverfalıren verg
liclıen. Ausserdem wurden die Harzertraege naclı den verschiedenen sch
nittpausen beim Soplıico - Dexelverfahren, sowie die Harzertraege nach 
den Durchmesserklassen beim Mazek - Rillenlıobelverfahren untersucht. 

Die jaelırliclıen und taegliclıen Harzertraege in den J alıren 1956 -
1959 naclı den frülı und spaet angefangenen Harzgewinnungen bei den 
Harzgewinnungsverfahren wurden· auf der Tabelle 3 gekennzeiclınet. Auf 
den Tabellen 4-7 wurden in der Reihenfolge die durclıscnittlichen Jah
resertraege, die durchschnittliche Laclıtenflaeclıe und der Stammverbra-
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uch, die Harzertraege pro cm2
, die Harzertraege in den Harzgewinnungs

monaten nach den früh und spaet angefangenen Gewinnungen bei den 
drei Harzgewinnungsverfahren aufgestellt. Auf der Tabelle 8 wurde nach 
der Arbeitsleistung die jaehrlichen Gesamtertraege und die Gewinnungs
kosten des Harzes bei den Harzgewinnungsverfahren gezeigt. Bei den 
Mazek - Rillenhobel - und Mazek - Flaechenhobelverfahren betragen die 
jaehrlichen Gesamtertraege je nachdem 6432 kg (% 100) und 6359 kg 
(% 99), waehrend sie beim Sophico - Dexelverfahren 2060 kg (% 32) 
betragen. Ausserdem wurde beim Sophico - Dexelverfahren die Gewin
nungskosten des Harzes 89.80 kş/kg (% 312) festgestellet, waehrend bei 
den zwei anderen Verfahren rund 29 kş/kg (rund% 100) betragen. 

B. Harzertraege ııaclı den verschiedenen Sclınittpausen beim 
Soplıyco - Dexelverfahren 

Auf den Tabellen 9-14 wurden in der Reihenfolge die jaehrlichen und 
taeglichen Harzertraege in den versuchsjahren 1957 -1959, die durchsch
nittlichen J ahresertraege, die Lachtenflaeche und der Stammverbrauch, 
die Harzertraege pro cm2

, die Harzertraege in den Gewinnungsmonaten 
und endlich nach der Arbeitsleistung die jaehrlichen Gesamtharzertrae
ge und die Gewinnungskosten des Harzes bei den verschiedenen Schnitt
pausen vom Sophico - Dexelverfahren angegeben. 

C. Harzertraege ııaclı den verschiedenen Stammdurchmesserklassen 

Auf dar Tabelle 15 wurden die Harzertraege nach den Durchmesser
klassen der V ersuchsstaemme gezeigt. İn diesem V ersuche wurde Mazek 
-Rillenhobelverfahren angewendet. İn diesen Versuchen wurde festges
tellt, dass sich der Harzertrag mit dem Ansteigen des Stammdurchmes
sers erhöht. 

ll. Die Untersuclıungen im Kavaklıhaııwald 

A. V ergleiclı der Harzgewinnungsverfahren 

İm Kavaklıhanwald wurden als Harzgewinnungsverfahren die drei 
vorgenannten reizmittellosen Gewinnungsverfahren und dazu das Ma
zek - Rillenhobelverfahren mit Reizmittel verglichen. Als Reizmittel wur
de 25 % iger Salzsaeure benützt. Ferner wurden die Harzertraege den 
verschiedenen Schnittpausen beim Mazek - Rillenverfahren untersucht. 

Auf den Tabellen 16 - 20 wurden in der Reihenfolge die jaehrlichen 
Harzertraege in den J alıren 1957 - 1960, die durchschni ttlichen J ahre
sertraege, die durchschnittliche Lachtenflaeche und der Stacmverbrauch, 
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die Harzertraege pro cm 2 , die Harzertraege in den Harzgewinnungsmona
ten nach den früh und spaet angefangenen Gewinnungen bei den vorge
nannten Harzgewinnungsverfahren aufgestellt. 

Die in diesen Untersuchungen nach der Arbeitsleistung festgestellten 
jaehrlichen Ertraege, die Gesamtertraege und die Gewinnungskosten des 
Harzes wurden auf der Tabelle 21 aufgestellt. 

Wie in den Untersuchungen vom Düzçamwald, wurden auch in diesen 
Untersuchungen ein grösserer Harzertragsunterschied zwischen den Ma
zek- und Sophicoverfahren festgestellt. Besonders bei dem Mazek - Ril
lenhobelverfahren mit Reizmittel wurde ein höher Gesamtertrag in Ver
leich zu anderen Gewinnungsverfahren erlangt. Die jaehrlichen Gesam
tertraege betrugen in der Reihenfolge Mazek- Rillenhobelverfahren 4712 
kg (% 100), Mazek- Flaechenhobelverfahren 4718 kg (% 100), Sophico
Dexelverfahren 1832 (% 39) und Mazek- Rillenhobelverfahren mit Re
izmittel 6296 kg (% 134). İm Vergleich zu den anderen Verfahren sind 
auch die Gewinnungskosten des Harzes mit 31.76 kş/kg beim Mazek Ril
lenhobelverfahren mit Reizmittel am billigsten. 

B. Harzertraege nach den verschiedenen Schnittpauseıı beim 
Mazek - Rillenhobelverfahren 

Auf den Tabellen 22- 27 wurden in der Reihenfolge die jaehrlichen 
und taeglichen Harzertraege in den Versuchsjahren 1957 - 1960, die 
durchschnittlichen Jahresharzertraege, die durchschnittliche Lachtenf
laeche und der Stammverbrauch, die Harzertraege pro cm2

, die Harzert
raege in den Gewinnungsmonaten und nach der Arbeitsleistung, die ja
ehrlichen Gesamtharzertraege und die Gewinnungskosten des Harzes bei 
den verschiedenen Schnittpausen vom Mazek - Rillenhobelverfahren. 

ID. Andere Ergebnisse der Untersuchuııgen 

Ausser dem Vergleich der in beiden Waeldern durchgeführten Harz 
gewinnungsverfahren wurden in diesen Untersuchungen noch die falgen
den Ergebnisse festgestellt. 

A. Günstig13 Zeit zum Beginn der Harzgewinnuııg 

Nach den früh und spaet angefangenen Harzgewinnungsuntersuchun
gen, die in beiden Waeldern durchgeführt wurden, wurde festgestellt, 
dass der Harzertrag höher in der Frühharzung im Vergleich zur Spaet
harzung ist (Tabellen 7 und 20). Wenn auf den Tabellen 3 und 16 die Har-
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zertraege der Früh - und Spaetgewinnungen der drei ersten GewinnUil
gsverfahren als getrennt voneinander summirt und verglichen werden, 
wird in der Frühharzung ein Betrag von 40.316 kg und in der Spaethar
zung ein Betrag von 38.756 kg ermittelt. 

B. Die Einflüsse des Höheııuııterschiedes auf den Harzertrag 

Zu diesem Zweck wurden in beiden W aeldern je 34 Versuchsstaemme 
ausgewaehlt, die den gleichen Durchmesser hatten und bei denen die gle
ichen Harzgewinnungsverfahren angewendet wurden. Auf diese Weise 
wurden in vier Jahren von den im Düzçamwald (140 m Höhe) befindlic
hen 34 Versuchsstaemmen 255.873 kg und von denen im Kavaklıhanwald 
(670 m Höhe) 191.455 kg Harzertraege erlangt. Die durchschnittlichen 
Harzertraege pro Mittelstamm betrugen also 1.882 kg bzw 1.407 kg. 




