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ÖN SÖZ
Duglas, bugün dünya ülkelerinde üzerinde en fazla durulan hızlı
büyüyen türlerden birtanesidir.Avrupa Ormancılığına 19. yüzyıldan itibaren girmiş bulunan Duglas, yaygınlaşarak Avrupa'nın yerli ağacı durumuna gelmiştir.
·
Avrupa ülkelerinde geniş çaplı ağaçtandırma faaliyetleri başlatıl
madan türün orijin denemeleri yapılmıştır. Orijin sorunları çözülmeden, yapılmış olan ağaçlandırmaların bir çoğu çeşitli biotik ve abiotik
faktörlerin etkisi altında kalarak zarara uğramışlardır.
Bütün bu sorunların kesin çözüme kavuşturulması amacıyla IUFRO (Uluslararası Araştırma Enstitüleri Birliği) 1969 yılında Uluslararası Orijin Denemeleri başlatmıştır. Bu çalışmaların bir halkasını oluştu
ran Ouglas orijin deneme çalışmaları da ilk defa olarak geniş kapsamlı bir şekilde 1972 yılında ülkemiz şartlarında Karadeniz sahil şeri
dinde başiatıi mıştır. Bu çalışmalara ait son bulgular Enstitümüz Yayın
larının Teknik Bülten Serisi No: 190'da yayımlanmıştır. Elde edilen son
bulgular bu türün Doğu ve Batı Karadeniz yörelerinde çok büyük performans gösterdiği şeklindedir. 14 yıl sonunda Duglas yerli türlerimize
nisbette 7- 10 misli daha fazla boy büyümesi yapmakta ve şu ana kadar hiçbir zararlı veya hastalığı tesbit edilmemiştir. Bu nedenlerden dolayı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı ağaçtandırma faaliyetleri başlatılmış bulunmaktadır.
Geniş çaplı ağaçtandırma faaliyetlerinin başladığı bir devrede, yetişme ortamı

seçimi, fidanlık ve ağaçlandırma tekniklerinin bilinmesi
büyük önemi haizdir. Uygulamada çalışan meslektaşlarımıza bu bilgileri özet halinde aktarabilmek için "Duglas Yetiştirme Tekniği" adlı bir
El Kitabının hazırlanması faydalı bulunmuştur.

Bu nedenle de, ülkemizde ve yurt dışında Duglas hakkında yapı
lan bütün araştırmalar ve uygulamalar incelenerek hazırlanan bu El Kibatının mesleğimize faydalı olmasını dilerim.
Ma'rt, 1988

Doç. Dr. Yaşar ŞiMŞEK
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1 GiRiŞ
Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Kuzey Amerika
Ormanları içerisinde en geniş doğal yayılışa sahip bir türdür. Tü rün üç

vaysetesi

bulunmaktadır.

Bunlar:

1. Pseudotsuga menziesiivar. menziesii "Sahil veya Yeşil Tip",

2. Pseudotsuga merıziesiivar. g/auca "Karasal veya Mavi Tip",
3. Pseudotsuga menziesiivar. caesia "Ara veya Gri Tip".
Kuzey Batı Pasifik Bölgesinde bulunan Duglas ormanları, türün
optimum yetişme yerinde bulunmalarından dolayı, hızlı büyüme yapmaları, hastalik ve zararlılara mukavim oluşları, adaptasyon kaabiliyetlerinin yüksek oluşu vr:; odun kalitesinin iyi olmasından dolayı çok
fazla tercih edilirler. Aynı tercihlerden dolayı Duglas (Sahil veya Yeşil
Tip) egzotik olarak Batı Avrupa Ülkelerinde geniş çaplı olarak ağaçlan
d ırmalarda kullanılmıştır. Türü n ismi, bu türü n tohumlarını ilk defa 1827
yılında ingiltere'ye getiren bir araştırmacı olan David Duglas'ın ismine
atıf yapılarak "DUGLAS" konmuştur.
Ağaçlandırma çalışmalarına Avrupa'da Birinci Dünya Savaşının
sona ermesi ile başlanılmasına rağmen, ikinci Dünya Savaşından
sonraki gelişmeler çok daha hızlı olmuştur. Bugüne kadar Avrupa ülkelerinde Duglas ile yapılan ağaçlandırmaların toplam alanı 250.000 ha.
olarak tahmin edilmektedir. Ağaçlandırma alanlarının artması bu tempo ile de.vam ederse, 2010 yılında bu rakam 500.000 ha.~ı bulacaktır.
Büyümeler de aynı hızla sürer ise, 2010 yılından itibaren Avrupa Pazarlarına 6.500.000 m3 lük bir Duglas odunu fazladan sunulacaktır.
Duglas ağaçlandırmaları en fazla Almanya ve Fransa'da yoğun
laşmıştır. Bu ülkelerin dışında Belçika, ingiltere, Danimarka, italya,
Hollanda, Portekiz, Avusturya. Romanya ve irianda'da ağaçlandırma
çalışmaları sürdürülmektedir.
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Duglas tohumu ülkemize ilk defa merhum Hocamız Prof. Dr. Fe1951 yılında getirilmiş ve elde edilen fidanların bir
kısmı Belgrad Ormanına bir kısmı da Ayancık- Çangal'a 0,5 ha. lık
alanlar halinde 1953 yılında dikilmişlergir. ikinci parti tohumlar ise 1953
yılında Kemal Ungan tarafından temin edilerek yurda getirilmiş, elde.
edilen fidanlar 1955 yılında Çangal Bölgesine dikilmiş ve büyümeler
bugüne kadar çok tatminkar olmuştur. Duglas bu deneme alanl~rında
yerli türlerimizden en az 2- 4 misli daha fazla boy büyümesi yapmıştır.
Bu alanlarda kayda değer herhangi bir biotik veya abiotik zarara da

him

Fırat tarafından

rastlanılmamıştır,l/

Ülkemizde geniŞ kapsamlı orijin araştırma çalışmalarına 1972 yı
lında başlanılmış ve bu faaliyetler bwgüne kadar sürdürülmüştür. Alı
nan sonuçlar çok ön·emli görüldüğünden uygun orijinierden tohum ithal edilerek geniş kapsamlı ağaçlandırma çalışmalarına başlama aşa
masına gelinmiştir.
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Ungan. K 1969 Memteketımlz Orman Ağaçıandırmalarında Pseudotsuga taxifolia var. virldis'in Takdimi ve
Problemlerı Kongre Teblığ ı. Orman Muhendisliği 1. Teknık Kongresı.
•

duglas'1n
yetişme

2 ortam•

istekleri

2 DUGLAS'IN YETiŞME ORTAMI iSTEKLERi
Yetişme ortamı, mevki, iklim ve toprak faktörleri ile karakterize
edilmektedir. Bu nedenle, bu faktörlerin Duglas yetiştirmelerine uygunlukları aşağıda tek tek verilmiştir.

2.1 Mevki Faktörü
Bölge olarak, iklim uygunluğu dolayısıyla Karadeniz (Doğu ve Batı) Bölgesinin nemli -ılıman yaprağını-döken orman kuşağını oluşturan
alt kuşağı (1250 m. ye kadar) Duglasyetiştirmeleri için çok uygun alanlardır. Akarsu boyları ve tabansuyu seviyesinin yüksek olduğu alanlar
Duglas yetiştirmeleri için uygun sahalar değildir.
Doğu

ve Batı Karadeniz Bölümünde Duglas, yazın su sıkıntısının
nemli - ılıman ve doğrudan radyasyona maruz, yani güneş
lennie süresinin fazla olduğu alanlarda yetiştirilebilmekteveya Duglas
böyle ortamları tercih etmektedir.

olmadığı

2.2 iklim Faktörü
Bu kı_şım açıklanmadan önce Bölge (Region) ile Alt Bölge (Lokal)
iklim farklılıklarının açıklanması yararlı görülmüştür.
Bölge iklimi: Geniş alanları kapsayan iklim durumunu yansıtır.
Alt Bölge iklimi:_ Fizyografik şartların etkisi ile iklimde meydana
gelen değişmeleri ifade eder.
Bölge iklimi olarak.Duglas yetiştirmeleri için en ideal iklim, Atiantik veya en azından S.ub·" Atiantik iklim bölgeleridir:Bu tip iklim bölgelerinde; vejetasyon süreleri uzun kışlar.ılık ve yazlar ise çok sıcak olmamakta; yani serin geçmektedir.
Bölge iklimi olarak ülkemizde Duglas yetiştirmeleri için uygunluk
·

sağlayabilecek şartlar aşağıda verilmiştir.

- Mart ayı ortalama sıcaklığı : > 3°C
- Ekim ayı ortalama sıcaklığı : > 8°C
- (100C) ın üzerinde günlük ortalama sıcaklıkların toplamı yıl
içerisinde 140 günden daha fazla,
- Yıl içerisinde aylık ortalama sıcaklık farkı : < 1goc,
_:: Vejetasyon mevsimi (Mayıs- Eylül) içerisinde ortalama sıcak
lık 15oc civarında olmalıdır.
11

Yıllık ortalamayağış

-

Yıllık

malıdır.

800- 1500 mm arasında, ·
ortalama hava nisbi rutubeti ise, % 75'den
·

aşağı

olma-

Lokal iklim bölgesi olarak mutlak surette don çukurlarından kaçı
Rutubet oranının yüksek olduğu ve rüzgar hareketlerinin de
az olduğu yerlerde ağaçlandırmalarda bazen beyaz renkli bitler görülebilir. Özellikle )'üksek sıcq.klık ve yüksek rutubetli yerlerde bazı hastaIıkların ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Bütün bu olaylara sebebiyet vermemek için lok?l _iklim faktörlerinin çok detaylı etüd edilmeleri
gerekmekte~ir.
·
nılmalıdır.

2.3 Toprak Faktörü
Duglas özellikle bitki besin maddesi yönünden zengin toprakları
tercih Btmektedir. Bunun yanında-toprağın havalanabilir ve drenajının
iyi olması da çok önemlidir. Yağışların az olduğu; ancak toprak rutubetinin devamlı ve uygun olması halinde, Duglas'da büyüme oldukça iyi
olmaktadır. Bundan dolayı Duglas ağaçlandırmalarının orta derecde
taze ıslak yetişme ortamlarında yapılmasında çeşitli yararlar vardır.
Toprak yapısına gelince; Duglas genelde gevşek bünyeli, gıda
· maddelerince zengin, iyi su tutma kapasitesine sahip, iyi ayrışmaya
uğramış balçık!_kumlu balçık veya balçıklı kum toprak·türleri üzerinde
iyi büyüme ve gelişme göstermektedir. Böyle ortamlardaDuglas çok
uzun yıllar sıhhatli kalır, çok mütecanis büyür ve son üretim diğer bütün
türlerden daha fazla olur.
Killi ana materyal üzerinde organik madde bakımından zengin
olan topraklar da Duglas için uygun düşmektedir; ancak bu alanlarda
taban suyu seviyesinin yüksek olmaması ve gleyleşmenin bulunmaması gereklidir. Çünkü; Duglas kökleri yetişme ortamlarında devamlı
olarak su altında kaldıklarındaölmekte, bu olay ise ağaçların rüzgar ve
fırtınalar nedeni ile devrilmelerine neden olmaktadır.
Rendizine ve pararendizine topraklar ile, kirecin serbestçe çözülbütün toprak türleri ve hidromorfik topraklarda Duglas yetiştirme
leri kesinlikle başarısız kalır.

düğü

Duglas'ın en iyi yetiştiği toprak türlerinde toprak reaksiyonu (pH)
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değeri

5,5 - 6,5 arasındadır. Bu nedenle ülkemizde yapılacak envanter
çalışmalarında toprak reaksiyon değerlerine (pH) dikkat etmek gerekmektedir. Bu şartlar Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerinde gerçekleş
mektedir.
Ülkemizde Duglas ağaçlandırmaları için en uygun alanlar, Doğu
Karadeniz Bölümünde Ladin ve Ormangülü, Batı Karadeniz Bölümünde ise Kayın ve Ormangülünün müşterek olarak bulundukları alanlardır. iyi bir envanter çalışması ile bu tip y~rıerden uygun sahaların seçilmesi gerekmektedir.
.
·
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Gıresun~ Erımez

1"

1"

Deneme A!aomda Onpn Farkl!hklar!
(Foto : Şimşek)

3 ORiJiN SEÇiMi
Ülkemizde yapılan Duglas orijin denemelerinin sonuçlarıJI; Washington Eyaletinin Orta Kaskadlar Bölgesinden gelen orijinlerin ağaç
Iand ırma çalışmalarında en yüksek uyum kaabiliyeti gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu orijini er genelde 47-48. enlemler arasında ve ortalama deniz seviyesinden 600 - 700 m lik yükseklik kadernelerinden
gelmektedirler.
Ağaçtandırma çalışmaları için en iyi uyum gösteren Duglas OrijinIeri Washington Eyaleti için tertiplenen tohum transfer zonlaması hari. talanna taşındığında, en iyi tohum transfer Bölgesinin 412 no'lu zon
oluduğu ortaya Çıkmaktadır.
412 no'lu tohum transfer bölgesi sınırları içerisinden gelen ve orijin denemelerinde en yüksek uyum kaabiliyeti gösteren Washington
orijinleri; 1072 no'lu "Center Morse Lake" orijini ile 1075 no'lu "Enumclaw" orijinieri olmuşlardır.
Bu sonuçlar göstermektedir ki; ülkemizde Doğu ve Batı Karadeniz yörelerinde deniz seviyesinden 1250 m yükseltilere kadar olan bölgelerde yetişme ortamlarının uygunluklan halinde yukarıda adı geçen
orijinler ile geniş çaplı ağaçlandırma!ar yapmak mümkündür. Bu orijinIerden tohum temin edilemediği takdirçle, mutlaka 412 no'lu tohum
transfer bölgesi sınırları içerisinde kalmak şartıyla 700 m yüksekliğe
kadar olan başka orijinierde ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarına kullanılabilir.

Ancak, tohum alımlannın mutlaka güvenilir firmalardan özellikle
Amerika'da ihtisaslaşmış tirmalardan yapılmasının çok çeşitli faydaları
vardır. Avrupa tohum firmaları genelde, kendi ihtiyaçlarını da bazı Amerikan firmaları vasıtasıyla gidermektedirler. Gelecek yıllarda ülkemiz
ağaçlandırmaları için yapılacak tohum alımlarında bu konunun mutla- .
ka göz önünde bulundurulması gerekir.
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Şimşek,

Y. 1987: Mraoenız Bölgesinde Yapılacak Duglas (Pseudotsuga menziesii IMirb.) Franco) Ağaçlandır·

maları için Orijin Seçimi. Ormancıhk Araştırma EnstitiJsü Yayınları_ Texnık Bulten Seri sı. No: 190
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fidani tk

4 tekniği

Tırebolu Fidanlığında

210

Yaşlı

Duglas

(Foto :

Fıdanlar

Şimşek)

4 FiDANLIK TEKNiGi
1 Kg. Duglas tohumundan takriben 25 - 30.000 adet ağaçlandır
ma alanlarına dikilebilecek fidan elde edilmektedir. Tohumlara uygulanacak 2 haftalık soğuk- ıslak ön işlem, tohumların kolayca çimlenmelerini sağlar.
Duglas tohumlan en emin şekilde hava geçirmeyen kalın naylon
torbalarda veya ağzı kapalı çinko kaplarda (- 40C)- (~ 1ooq arasında
uzun yıllar rahatlıkla saklanabilirler. Bu saklama esnasında tohumların·
kuru ağırlıkianna göre rutubet oranlarının % 6 - 8 arasında olmaları lazımdır.

Tohumlar soğuk - ıslak ön işlem zamanına kadar soğuk hava denormal buzdolaplarında da saklanabilirler. Duglas
tohumlarının, kısa süreler içerisinde ve daha fazla oranlardp. çimlenmelerini sağlamak amacıyla, soğuk - ıslak ön işleme tabi tutulmaları
gerekmektedir.
polarından çıkarılıp

4.1 Soğuk- Islak Ön işlem Metodu
Duglas için uygulanan soğuk- ıslak veya sıcak- ıslak ön işlem şekilleri aşağıda verilmiştir.
•

Küçük Parti Duglas Tohumları

(10 kg.' kadar)

Ekimi planlanan tohum miktarı; ekim zamanından 2 hafta önce
polietilen bir torbaya konulur ve torba ağzına kadar su ile daldurularak
ağzı ip le sıkıca bağlanır ve bu vaziyette torba güneş görmeyen bir odada 24 saat süre ile yüksekçe bir yere asılır. 24 saat sonra polietilen torba muhtelif yerlerinden delinerek su dışarı akıtılır ve tohumların hava
ve oksijen almaları sağlanır. Bu esnada tohumların küflenmemesiJ;ıe
dikkat etmek gerekir. Bilaha~e tohumlar 2 hafta su re ııe (ekım zamanı
na kadar)+ 40C'da buzdolaplarııida veya soğuk hava depolarında saklan ır. Şayet 2 hafta saklanan tohumlar hava muhalefetlerinden dolayı
ekilemezler ise, hiçbir sakır:ıcaya neden olmaksızın, saklamalar 3 - 4
hafta kadar daha devam ettirilebilir. Ancak, ara sıra tohumların küflenip küflenmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Şayet bir küflenme söz
konusu olur ise, bu takdirde tohumlar uygun bir ortam üzerine çok ince
bir şekilde yayılarak hafifçe kurutulurlar (Tohum rutubetinin tamamen
kaybolmamasına dikkat etmek lazımdır). Kurutma rutubet dolayısıyla
tohumların birbirlerine yapışmayacak bir hal almalarına kadar devam
eder, sonuçta tohumlar yeniden tarbalara daldurularak buzdolapların
da veya soğuk hava depolarında saklamaya alınırlar.
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4.1.2 Büyük Parti Duglas Tohumlan
Tohumlar büyük partiler halinde ekime hazırlanacak iseıer, bu takdirde tohumlar kaneviçe veya çeşitli yerlerinden delinmiş kalın polietilen çuvallara daldurularak 24 saat süre ile su altında tutulurlar. Bu sürenin sonunda tohumlar uygun bir ortam üzerine dökülerek çok ince
bir tabaka halinde serilir ve üst yüzeyler kurutulur. Bu işlemden sonra
tohumlar tekrar eski çuvallara daldurularak + 40C'da soğuk hava depolarında 2 hafta süre ile saklamaya alınırlar. 2 Haftalık saklçımadan
sonra tohumlar rahatlıkla ekilebilirler. 4 H'~ftaya kadar saklama süresini uzatmak büyük parti tohumlar için de mümkündür. Ancak, küflenme
konusu ara sıra kontrol edilmelidir. Küf görüldüğü takdirde 4.1.1 deki iş
lem aynen uygulanmalıdır.

4.2 Sıcak- Islak Ön işlem Metodu
Bu metoda göre tohumlar (Küçük parti) bir büyük şişeye yarısına
kadar daldurularak üzerine şişe doluncayakadar ılık su dökülür ve şi,,
şenin ağzı iyice kapatılır (Şişenin ağzından 5 cm aşağısına kadar su-'
yu n kanmasına dikkat edilmelidir). Şişe güneşli bir yere konularak 24
saat bekletilir ve işlem bittiğinde şişedeki tohumlar uygun bir ortam
üzerine çok ince bir tabaka halinde serilir. Üst yüzeyleri kurutulur ve
hemen ekilir. Bu metod süre kazanmak içindir. Bu işlemden sonra tohumlar tekrar saklamaya alınmazlar. Bu metod, Duglas tohumlarının
dışında; ladin, sarıçam, karaçam, kızılçam, kızılağaç, karaağaç gibi
türlere ait tohumlar için de kullanılabilir.

4.3 Tohum Ekimi
4.3.1 Tohum Ekim

Zamanı

En uygun tohum ekim zamanı, mutlaka tohumların olgunlaşması
takip eden zaman olurdu. Fakat bu usulü tatbik etmek her zaman
mümkün olamamaktadır. özellikle kış aylarının başında olgunlaşan tohumlar için bu usulü denemek hiç de mümkün olamaz. Bu nedenle,
çimlenme güçlüğü bulunan bazı Duglas orijinierine ait tohumların sonbahar mevsiminde fidaniıkiara ekilmesi tavsiye olunur. Buna rağmen,
ağır, devamlı rutubetli topraklara ekim yapmak mecburiyeti var ise, tohumların toprak içerisinde küflenip çürüyecekleri düşünülerek bu tip
ekimlerden vazgeçilmelidir.
ilkbahar ekimleri hava halleri ve yetişme ortamı Özelliklerine göre
nı
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Mart ayı

ortalarından Mayıs ayı ortalarına

kadar sürdürülebilir.

Sonbahar ekimlerinin ilkbahar ekimlerine nazaran 3 - 4 haftalık
bir vejetasyon süresi fazlalığı ve bütün kış ayları boyunca tohumların
faydalanabileceği bir rutubet avantajı sözkonusudur. Bu yüzden daha
iyi gelişmiş fidanlar elde edilir. Diğer taraftan, sonbahar e kimleri, Duglas tohumlarında küflenme, çürüme ve geç don zararianna sebep olabilir. Bu nedenlerden dolayı, şayet Duglas tohumları sonbahar ayların
da ekilir ise, ilkbaharda (Nisan ayında) çıkacak fidecikterin don zararIarına karşı siperleme suretiyle mutlaka korunması gerekmektedir. Fidanlıklarda erken siperleme bakım çalışmalarını pahalılaştırdığı gibi
hava akımının azlığı dolayısıyla da damping - off mantarlarının çoğal
masına sebep olur. Bu nedenle, sonbahar ekimlerinden çıkacak fidecikleri ilkbaharda geç don zararlarından korumak için siperleme yapmak gerekir ise, bu takdirde, sabit siperleme değil, yuvarlanabilen ve
istenildiği an kaldırılabilen tipte siperleme yapılmalı ve fidecikterin gelişme seyirlerine bağlı kalınarak si per yükseltilebilmelidir. Bu tip bir siperlemede, siper altına çakılacak ana kazıkiarın 2.5 m aralıklar ile çakılması uygun olur. Bu kazıkiarın üzerine 2 basamak konularak, siperleme bu basamaklar üzerinden yapılır. Geç don zararianna karşı siperleme yapmak amaçlanmış ise, siper yüksekliğinin toprak seviyesinden 15- 20 cm. yukarısında olması ve siper malzemesinin yastığı
nın tamamını tünel şeklinde kapaması gerekir. Haziran ayı başından itibaren de siper yüksekliği 50- 60 cm. ye çıkarılır.
Duglas'ta şayet ilkbahar ekimi yapılmış ise. bu takdirde, geç don
zarariarına karşı bir siperleme söz konusu olmaz. Bu takdirde, fidecikleri Haziran ayı başından itibaren yüksek sıcakilkiara karşı korumak
gayesi ile siperleme yapmak gerekmektedir. Bu siperleme süresi
Alemdağ Fidanlık şartlarında 1 Temmuz- 15 Ağustos tarihleri arasında
olabilir. 15 Ağustos'tan itibaren bütün siper kaldırılarak fidanlar yavaş
yavaş tam güneş ışınlarına alıştırılırlar. Tirebolu Fidaniiğı için siper belki de hiç gerekmeyebilir. Günlük ortalama sıcaklıkların 250C' geçtiği
anlarda siperleme mutlaka yapılmalıdır. Siperleme, yukarıda da deği
nildiği gibi, yastıklarda bakım çalışmalarının yapılacağı zamanlarda veya uygun hava hallerinde. kolayca yuvadanarak taparlanabilen bir
malzemeden yapılmalı ve en az % 50 oranında güneş ışınlarına karşı
bir siper yaratacak şekilde dizayn edilmelidir. Tirebolu ve Alemdağ fidan lık şartlarında yapılan araştırmalara göre 1/0 yaşlı Duglas fidanları
nın mutlaka siperlenmesinin gerektiği doğrultusundadır. Ancak 2/0
yaşlı fidanların isesiperlenmesine ihtiyaç yoktur.
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Ülkemiz şartlarında Duglas'da en uygun tohum ekim zamanı
NiSAN ayı olarak düşünülmelidir.

4.3.2 Tohum Ekimi
Fidanlık tekniğinde Duglas'ta genellikle tam alan ekim metodu
uygulanmaz. Bu nedenle, çizgi ekimi üzerinde durulacaktır.
Takriben 1.20 m genişliğindeki direnaj imkanları sağlamak üzere
yüksek yapılan tohum yastıkları üzerinde 15 cm lik aralıklar ile 2 cm
genişliğinde 5 çizgi ya merdaneler veyahutta !atalar yardımı ile yastık
boyunca işaretlenir. Çizgi derinliği Duglas tohumları için normal olarak
1 cm olmalıdır. Derinliğin ve genişliğin homojen bir şekilde yapılabil
mesi için işaretiernenin !atalar yardımı ile yapılmasının bazı avantajları
vardır. Derinlik homojen olacağı için, kapatma materyali de ona bağlı
olarak homojen olacaktır. Bu nedenle, tohumların çimlenmeleri ve toprak yüzeyinin üzerine çıkmaları genelde aynı anda olur.

Duglas'da ekilecek tohum miktarını da yetişme ortamiarına ve toçimlenme yüzdelerine göre tesbit etmek lazımdır. Toprak yapısının, ekilecek tohum miktarı üzerine çok önemli etkisi vardır. Mesela; kumlu - balçık topraklarda 1 m lik çizgiye 2 gr tohum ekilmesi gerekmekte ise de, ağır topraklarda aynı çimlenme yüzdesine sahip tohumdan 3 gr ekilmesi gerekir.
Duglas ekimlerinde % 80 çimlenme oranı olan bir tohumdan bir
m lik çizgiye 2 gr tohum ekilmelidir. Yani, ekimlerin normalde 1 m2 ye
(5 çizgi x 2 gr) 10 gr şekli ile düşünülmesi lazımdır.
humların

Ekimler mutlaka el ile çizgi içerisine serpme suretiyle yapılmalıdır.
1 m lik bloklar halinde işaretlenerek her m
için (5 çizgi) 10 gr tohum tartılarak bir polietilen torbaya konulur ve el
ile ilk önce 5 çizgiye homojen olarak dağıtılınaya çalışılır. Ancak, torbada bufunan tohumun tamamı ilk aşamada harcanmaz, biraz tohum artırılarak, çizgi ekimlerinin homojen olmasını sağlamak amacıyla çizgilerdeki boşlukların yeniden tamamlanmasına çalışılır. Bu ekim tekniği
küçük parti tohumlar için düşünülmelidir
Büyük parti tohum ekimlerinde ise, işaretlerneler 10 m olarak yapılır. Bu takdirde, tarbalara 100' er"gr tohum tartılarak konulur ve yukarıdaki işlemler aynen uygulanır.
Yastıklar uzunlamasına

Ekimden sonra % 50 oranında dişli kum + % 50 oranında tu rp iyice karıştırılarak kapatma materyali olarak kullanılmalıdır. Kapatma de-
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rinliği 7.- 10 mm olmalıdır. 10 mm. den daha kalın örtü malzemesi kullanmamaya kesinlikle dikkat edilmelidir. Örtü malzemesi serildikten
sonra, bir merdane yardımı ile bu malzeme iyice bastınlmalıdır. Fidanlıklarımızda örtü malzemesi olarak kullanılmak üzere tu rp bulunmadığı
hallerde bunun yerine % 50 dişli kum ile % 50 oranında humus iyice
karıştırılarak örtü malzemesi olarak kullanılabilir.

Ekimden sonra, Duglas'da ilk fidecikler 20 gün sonra çıkmaya
başlarlar. Ve en geç 40 gün içerisinde de fidecikterin toprak yüzeyine
çıkmalan tamamlanır.

4.3.3

,Şaşırtma

(Repikaj)

Ağaçtandırma çalışmalarında sağlıklı, kuwetli ve kademeli fidanların kullanılması başarıyı artırır. Bu tür fidanlar genelde tohum yastık
larından elde edilemezler. Bunun için tohum yastıklarında bulunan fidanların, daha geniş yetişme ortamlarında yetiştirilebilmeleri için bir
şaşırtmaya tabi tututmaları gerekmektedir. Fidanları tohum yastıkların
da 1 - 2 sene daha fazla tutarak, onların boyca ağaçlandırmalarda kullanılabilecek boya ulaşmaları her ne kadar sağlanırsa da, kök sistemleri genelde fakir kalırlar. Ana kökler üzerinde istenilen sayıda saçak
kökler gelişmezler. Bu nedenle de, bu gibi fidanlar, açık arazi şartların-.
da zarar görürler. Şaş1rtmaya tabi tutulan fidanlar ile şaşırtmaya tabi
tutulmayan fidanlar arasında boylarıma yönünden farklılıklar olmamasina rağmen, ağırlık yönünden şaşırtılmış fidanlar diğerlerinden en az
2 misli daha ağırdırlar. Bu ağırlık genelde çap kalıniaşması ve iyi kök teşekkülatından· ileri gelir. Bu gibi fidanlarda daha fazla rezerv maddesi
bulunduğundan tutma başanlarının fazlalığı yanında, biotik ve abiotik
zarariara karşı daha da mukavi m olurlar.
Şaşırtmanın

olumlu etkisi, fidanlar arasında bırakılan mesafe ve
bir alana nakledilmesinden sonra sıksaçakkök oluşu
muna dayanır. Bu şekilde, oldukça kısa süreler içerisinde sağlıklı, boylu, kademeli ve entansif şekildesaçak köklü fidanlar elde edilir.
Almanya'da yapılan araştırmalar.111/0 yaşlı fidanların şaşırtılıp 1/1
yaşlı kullanılmaları halinde şaşırtma yastıklarında fidanlar arasındaki
mesafenin 7,5 cm; 1/2 kullanılmaları halinde ise, bu mesafenin 10 cm
olmasının en iyi sonuçları verdiği şeklindedir. Her iki halde de fidan sı
ral arı arasındaki mesafe 20 cm tutulmalıdır.

fidanın başka

).)

Rup!, H., S. Schonhar, M. Zeyher. 1961. Der t-orsıpııanzgarten BLVVertaggesellschafl Mlınchen, Bonn, Wie~.
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Ülkemiz şartlarında, Duglas fidanı yetiştirmede şaşırtma öngörüldüğü takdirde, fidan sıraları arası 20 cm ve fidan arası da_ 10 cm ola-

cak şekilde bir uygulama yapılmalıdır. Bu takdirde, fidanlar şaşırtma
yastıklarında 2 yıl kalabilirlee Şaşırtma mutlaka güneşsiz zama_nlarda
ve kapalı havalarda yapılmalıdır. Genelde fidanlar tohum yastıkların
dan söküldükleri anda şaşırtma yastıklarına dikilmelidirler.
Duglas fidanlarının sökümü takiben ağaçlandırma alanlarına gönderilmesi esnasında da ambalaj sistemlerine çok itina gösterilmelidir.
Ambalajlamanın havalanabilir durumda ve mutlaka rutubetli yosunlar
yardımı ile yapılması gerekmektedir.

4.4

Fidanlıkta Bakım

Bakım tedbirleri denilince, aklımıza ilk önce fidanlık yastıklarında
ortaya çıkan yabani otların sahadan uzaklaştırılması, daha sonra da
toprak işlemesi yoluyla fidanlar için lüzumlu olan su ve toprakta bulunan besin maddelerinin fidanlar tarafından kolayca faydalanabilirfiğini
sağlamak gelir. Bakımlar bir fidanlıkta genel masrafların en fazlasını
kapsar.
Bakım işlerine fidanlık yastıklarında ilkçimlenmeleri takiben baş
lamak ve bu işi özenle bütün vejetasyon zamanı boyunca takip efmek
çok önemlidir. Fidan yastıklarında sıralar arasındaki toprağın uygun
aletler kullanımıyla 2 haftada bir işlenmesi Duglas fidanı yetiştirmeleri
için çok önemli olduğu mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır. Fidan
sıraları içerisindeki otların ise, mutlaka el ile çok itinalı şekilde alınma
ları lazımdır_ En iyi ot alma zamanı sabah erken ve akşam geç saatler
ile, yağmurlardan sonraki zamanlardır. Yabani otlartoprakların orta derecede rutubetlerıdirilmesinden sonra henüz çimlenme sıralarında,
odunlaşmadıkları bir devrede sahadan uzaklaştırılmalıdırlar. Bu uzakiaştırma esnasında yabani otların bütün kökleri ile birlikte topraktan
sökülmelerine dikkat edilmesı gerekir.

Fidanlıklarda sulama da çok önemlidir. 1/0 yaşlı fidanlar mutlaka
gün aşırı sulanmalıdır. Sulama zaman ve süresi toprak rutubetine bakarak ayarlanmalıdır. Ancak 2/0 yaşlı fidanların kökleri 1/0 yaşlı fidanlara nazaran daha derinlere indiği için, bu fidanlarda sulama işlemleri,
kök sistemlerinin faydalanması yönünden daha fazla devam ettirilmelidir.
Fidanlıklarda 2. yılın sonunda, fidan sökümünden önce Eylül ayı
başında Hektara 20- 30 Kg. % 21 azot ihtiva eden gübreler ile bir defa

azot gübrelemesi yapmak çok önemlidir. Bu tip bir gübrelemeden son-
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raki Duglas

fidanları

araziye

dikildıKleri

ilk

yılda

çok iyi boy büyümesi

yapmaktadırlar.

4.5

Hastalıklar

Bugüne kadar ülkemizde yapılan Duglas fidanı yetiştirme çalış
sebebiyet verdikleri iki türlü hastalık söz
konusu olmuştur. Bunlarda "Fidecik" ve "Kök Çürüklüğü" şeklinde ortaya çıkmışlardır. Her iki hastalık şekli aşağıda maddeler halinde açık
malarında çeşitli mantarların

lanmıştır.

4.5.1 Fidecik Çürüklüğü
Fidanlıklarda en çok korkulması gereken bir hastalıktır. Mantar
toprak yüzeyine çıkmakta olan fideciğe arız olur, kökü nde, gövdesinde
ve ibrelerinde koyu renkli lekecikler meydana gelir. Bilahare hasta olan
fideciğin gövdesi toprak yüzeyine yatar ve ölür. Fidecik toprak yüzeyine yatarak öldüğü için bu hastalığa aynı zamanda "Devrilme Hastalı
ğı" (Damping-off) denir.
Fidecik çürümesi çeşitli toprak mantarlarından ileri gelir. Hastalı
ğın ortaya çıkmasında en fazla rol oynayan toorak mantarları "Pythium sp., Phytophthora cactorum (Lu. C.) Schroet, Rhizoctonia solani Kühn ve çesitli Fusarium" türleridir. Bu mantarlar Duglas türünün
dışında hemen bütün orman ağaçları türlerinin fidecikleri ne de arız olurlar. Hastalık kısa sürelerde yayılarak fidan yastıklarında büyük boşluk
ların oluşmasına neden olur. Yüksek sıcaklarda fidan yastıklarının sulanması, humus miktarının yastıklarda az kullanılması, yastık toprağı
nın geçirgen olmaması veya sıkışık olması veya besin maddelerinin
toprak içerisindeki elverişsiz durumları bu hastalığın çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olurlar. Bu nedenlerden dolayı, Duglas ekimlerinin yüksek sıcaklık günlerine veya saatlerine kalmadan bitirilmesi ve
sulamaların böyle gün ve saatlerde mutlaka gece yapılması gerekmektedir. Bu tedbirlerin dışında ekim için yastık hazırlanırken de gerekli bütün önlemler alınmalıdır. (Humus miktarı, toprak bünyesi, toprak
reaksiyon, toprak hazırlığı vs.).

F-idecik çürüklüğüne karşı fungisitler Gaptan (Ortocid 50), TMTD
(Atiram) veyahuttaZinep (Oithane, Benlate) gibi ilaçlaryardımı ile mücadele etmek mümkündür. Bu ilaçların % 0,3 lük süspansiyonları (10
lt. suda 30 gr) kullanılır. Hastalığın ilk belirtisinde tohum yastıklarına
m2 ye 3- 4 lt düşecek şekilde hazırlanan süspansiyonlar bir pülveriza-
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tör yardımı ile püskürtülür. ilk püskürtmeden takribef110 gün sonra, ol~
mak kaydıyla vejetasyon devresi boyunca 4 - 5 defa aynı ilaçlama yenilenir: Toprak reasyonunun (pH) 7.0 olduğu hallerde Duglas fidecikleri mutlaka sararırlar (Kloroz). Böyle hallerde de Sequestrin'in% 0,2'1ik
eriyiği, aynen yukarıda belirtildiği şekilde uygulanır. Kloroz tehlikesi ile
karşılaşmamak için de Fidanlıklarda toprak reaksiyonunun 6,5'u geçrtıernesine mutlaka dikkat etmek şarttır.
<

4.5.2 Kök Çürüklüğü
Kök çürümelerine sebebiyet veren mantari ar, çimlenme safhasını
geride bırakan fidecikleri n köklerine arız olurlar. Ekim yastıklannda ortayaçıkan ve kök çürüklüğüyapao mantarlar genelde gövdave ibreler
üzerinde tahribat yapmazla1. Kök çürümeleri dolayısıyla, tıdecikler ya-,_.
vaş yavaş ölürler. Hastalık fideciklerin köklerinin ucundan başlayarak ·
gelişme gösterir ve köklerde çeşitli şekillerde tahribat yaparlar. Hastalık, fidan yastıkları nda, yüzeysel sıkışmanın veya fazla sulamaların yapıldığı zamanlarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Böyle hallerde, kökler oksijensiz kaidıklanndan, mantarlar fidecik köklerine çabucak arız
olmaktadırlar. Bu nedenle, yastık[ann üst yüzeylerinde sıkışma olmaması için gereken önlemlerin alınması yanında, yağmurlamanın da
fazla yapılmaması. gerekmektedir:
Kök çürüklüğü yapan mantariara karşı, gübreleme ve fidan sırala
derin ve sık yapılan toprak işlemeleri suretiyle tedbirler alı
nabilir.

rı arasında

Kök çürüklüğüne sebebiyet veren mantarlar ile, fidecik çürüklüğü
yapan mantarlarda olduğu gibi, kimyasal yollar ile mücadele etmek
mümkündür. Hastalık görüldüğünde ya% 0,3'1ük süspansiyondan mz
ye 3- 4 lt püfverize edilir veya fidan sıralarının tam ortasına açılacak 2
cm. derinliğindeki çizgilerin her m. sine 2 - 3 lt. gelecek şekillerde fungisit eriyiği dökülür ve 15 gün sonra ilaçlama bir kere daha yenilenir.
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5 KÜLTÜR TESiSi
5.1 Arazi Hazırlığı
ve Batı Karadeniz Bölgelerinde
göre, bitki örtüsü, meyil durumu ve türleri n biyolojisini de
gözönünde bulundurarak arazi hazırlığı yapılmalıdır. Genelde Duglas
ağaçlandırmaları için arazi hazırlığında entansif şekilde bir mekanizasyona gerek yoktur. Ağaç! andırılacak sahalar meyilli sahalar olduklarından meyil durumuna bakılmadan 1 m genişliğindeki şeritlerde
tam alanda kökleme ve toprak işlemesi en uygun metod olarak görülmektedir. Şeritler arasında 1,5 m lik mesafe bırakılmalı, 1 m'lik şeritler
deki kesim artıkları bu 1,5 m lik şeritlere yığılmalıdır. 1,5 m'lik şeritlerde
ki bitki örtüsünün toprak hazırlığı esnasında toprak seviyesinden bir
defa kesilmesi yeterlidir. (Kökleme yapılmayacaktır). Çünkü Duglas
gençlikleri adam boyuna ulaşıncaya kadar yan siperlemeye ihtiyaç
gösterirler. Bu nedenle 1,5 m lik şeritlerde toprak seviyesinden kesilen
bitkiler hızla büyüyeceklerinden, zamanla bu görevi yerine getirirler.
Duglas

ağaçlandırmaları Doğu

yapılacağına

Meyil durumlarının uygun olduğu hallerde tam alanda yapılan arazi hazırlığı Duglas'da fazla etkili olmamakta, aksine birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, arazi yapısının uygun olduğu hallerde makina ile şeritler halinde toprak hazırlığı çalışmaları yapılmalı
dır. Toprak işlemelerinin yapıldığı şeritler arasında bırakılan şeritlerde,
yukarıda belirtildiği gibi bitkiler yalnızca toprak seviyesinden kesilip olduğu gibi bırakılmalıdır. Duglas dikimleri için arazi hazırlıklarının engeç
Eylül - Kasım aylarında tamamlanması gerekmektedir.

5.2 Fidan Seçimi
Amerika ve Kanada'da genelde 2/0

yaşlı çıplak

köklü fidanlar ile

ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır1/. Ülkemizde yapılan çalışma~

larda da, 2/0 ya:;ılı çıplak köklü fidanların daha başarılı olduğu tesbit
edilmiştir. Karadeniz Bölgesinde şüceyrat problemlerinin büyüklüğü
düşünüldüğünde, buralarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında
boylu fidanların kullanılması gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Bu nedenle, fidanlık alanları da gözönünde bulundurularak 1/2
yaşlı şaşırtmaya tabi tutulmuş fidanların, Karadeniz Bölgesi ağaçlan
dırmalarında kullanılması uygun olacaktır. Böyle boylu fidanlar ile yapıJj K ram er. H. 1983. Wachstum und Behandlung der Douglasıe im pazıfischen Nordwesten von Amerika. Schriftenreihe der Forstlıchen FakUttaet der Universitaat Göttıngen und der Nıedersaechsischen Forstlichen Ver·
suchsanstalt Band 75
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lacak ağaçlandırmalarda bakım çalışmalarından da büyük oranlarda
·
tasarruf edilecektir.
Yapılan bir araştırmada1/, Doğu Karadeniz Bölgesinde· şüceyrat
probleminin çok fazla olduğu yerlerde 3/0 yaşlı ladin fidanları ile 2/0
yaşlı Duglas fidanlarının ağaçlandırma alanlarında ortalama yüksekliği 1 m olan şüceyratırı üzerine çıkmasına kadar tadin'de 14 yıl, Duglas'ta ise 3 yıllık bir bakıma ihtiyaç duyulduğu tesbit edilmiştir. Bu ne- .
den le de Duglas fidanları şayet alan. yetersizliğinden dolayı bir şaşırt
maya tabi tutulmayacaklar ise, fidanlık şartlarında 2/Q 1 yaşlı kaliteli fidan yetiştirmelerini sağlamak amacıyla, bütün tedbir~in çok entansif
olarak kullanılmaları şarttır.
Ağaçlandırma çalışmalarında, taze fidan kullanılmalı, özellikle fidan sökümü ile dikim zamanları arasındaki zamanın çok kısa olması
na dikkat edilmelidir. Çünkü; Duglas fidanları çok kısa süreler içerisinde fazla rutubet kaybed erler. Duglas fidan ları, sökümdensonra, ağaç
Iandırma alanlarına naylon torbalar içerisinde veya ağzı kapanabilir
karton kutular içerisinde veyahutta iyi havalanabilen yosunlu ambalajlar içerisinde% 0,5- 1,5 Agricol eriyiğine batırılaraktaşınmalıdır. Dikim
hallerinin müsaade etmediği durumlarda, uygun soğuk hava depolarında fidanların muayyen bir süre saklanmaları da mümkündür. Soğuk
·hava depolarında fidanlar muhafaza edilmek mecburiyatinde kalırlar
ise, fidanların kök uçları ara sıra tırnak ile sıyrılarak kontrot edilmelidir.
Taze, rutubetli ve beyaz kök uçları, fidanların sıhhatli ve canlı oldukları
na işarettir. Kahverengi ve siyaha dönmüş kök uçları fidanların öldüğü
nün simgesidir. Aynı kontroller ağaçlandırma alanlarında dikimden önce de mutlaka yapılmalı, ölmüş veya ölmekte olan fidanlar mutlaka atıl
malıdır. Iyi bir Dug!as fidan materyalinde fidan boyu 1 kök bağazı çapı
ortalama 52:1 oranında olmalıdır.Y

Duglas ağaçlandırmalannın belli bir zaman içerisinde muayyen
bir sıklığa ve kapalılığa kavuşturulabilmesi için, kültürlerin tesislerinde
hektarda belli bir sayının altında fidan kullanılmaması lazımdır. Seyrek
büyümelerde Duglas fidanlarında fazla sayıda ve kalın yan dal teşek1j

Şimşek, Y. 1987, A~açlandırmalarda Kaliteli Fidan Kullanma Sorunlan. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınlan.

Dergi Serisi. CiH. 33, Sayı. 1 No. 65.

]d Ruetz, F. W.; K Foerst. 1984. Grundsaetze tür den Anbau der Douglasie in Bayern. Bayarische Staatsministerium für Ernaehrung Landwirtschaft und Forsten.
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kül edeceğinden, odununun değeri düşmektedir. Aynı zamanda Duglas'ta doğal budanma olmadığından el ile veya makinalar yardımı ile
budamaların yapılması lazımdır. Bu nedenle, yapılan araştırmalara göre!.( kültür tesislerind.e,hektarda 2500 fidanı n kullanılması maksada uygun düşmektedir. Böyle bir uygulama düşünüldüğünde 2,5 x 1,6 m lik
bir aralık ~ mesafenin uygulanması gerekmektedir. Ancak, ülkemiz
şartlarında fidan dikilecek şeritlerin genişliğinin 1 m ve ara şeritlerin de
1,5 m olacağı varsayımı ile her şeridi n ortasına bir fidan dikileceği de
düşünüldüğünde; fidan sıralEmndaki m~Şafe 2,5 ni olacaktır. Şeritlere
dikilecek fidanlar arasındaki mesafede 1,6 m olarak bırakıldığında hektara 2500 fidan dikilecektir ki, bu da araştırma sonuçları bulgularına ·
uyan bir durumdur. Bu nedenle~ Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerinde
yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında arazi yaptl?rı gözönünde bulundurulacağından, şerit_tesislerine bağlı kahnara~?.• 5 x 1,6 m aralık
mesafe düzenine riayet edilmelidir. Düz yerlerde is~:;. hektara 2.5003.000 fidan gelecek şekilde çeşitli aralık- mesafeler (2,5 x 1,3 ; 2,2 x
1,5) uygulamak mümkündür.
Ağaçlandırmalar saf meşcereler tesis etmek gayesi ile, ancak 5
ha. dan daha büyük alanları kapsayacak şekilde, uygun yetişme ortamlarında yaygınlaştırmahdır.
Doğu Karadeniz Bölgesinde 1250 m yükseltiye kadar olan yerlerde başarısız kalmış ladin ve kayın ağaçlandırma alanları, toprak
şartlarının da uygunluğu halinde Duglas ağaçlandırmalarına tahsis
edilmelidir. Özellikle ladin ve kayının doğal gençleştirme alanlarında,
başarısızlıkların olduğu alanlar; toprak şartlarının da uygunluğu halinde Duglas ile ağaçlandırılmalıdır.

Duglas ağaçlandırmalarında, sıralar arasına ladin veya kızılağaç
dikerek karışıkhk sağlamak, gerek işletme ekonomisi ve gerekse işlet
me gayeleri için de uygun olabilir. Bu gibi hallerde, Duglas + ladin
ağaçlandırma şekli ile Duglas; Duglas + kızılağaç ağaçlandırma şek
liyle de kızılağaç ön değerlendirmeye tabi tutulur. Duglas + kızılağaç
ağaçlandırmalarında kızılağacın havanın azotunu fikse ederek toprağa taşıma özelliği sonucunda toprağı islah etmesi dolayısıyla, Duglas'ta daha fazla büyümeler beklenilmelidir.
Ancak, burada Duglas için geçerli olan bir cümleyi_vurgulamak
yerinde olacaktır: "Bütün meşcere yaşamı boyunca Duglas fertleri
yalnız kendi aralarında rekabete girerler". Bu nedenden dolayı da,
Duglas ağaçlandırmaları saf meşcereler halinde tesis edilmeli ve karı
şık meşcere tesislerinden kaçınılmalıdır.
.11

Ruetz, F. W.; K. Foerst. 1984 Grundsaetze für den Anbau der Douglasie in Bayern. Bayerische Staats ministerium
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·5.4 Dikim Tekniği:
ouglas için uygulanacak yegane dikim tekniği metodu çukurda
dikim şeklidir. Temizlenmiş şeritlerin ortasına fidan kök ·sisteminin kolayca sığabiieceği büyüklükte bir çukur açılır. fidan kök sistemi hassas bir şekilde bu çukura yerleştiriferek üzeri toprakla doldurulur ve bu
toprağa çok sıkı şekilde ayakla basılır. Fidan köklerinin miner_şl toprak
ile temas etmesi için fidanı n toprak seviyesinden 1 - 2 cm daha derine
dikilmesi lazımdır.

5.5 Dikim
Duglas'ta kök gelişmeleri erken ilkbaharda başlai. Bu nedenle
de, dikimierin Mart ayı b9şından Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmaları gerekmektedir. Dikim alanlarının deniz seviyesinden olan yükseltilerine göre dikim zamanları da uzayabii ir. Sonbahar ve kış dikimlerinde fidan kökleri toprakla tam irtibat sağlamayacaklarından don atmaları ve don zararları sonucunda büyük oranlarda zayiati ar ortaya çı
kabilir. Kış rutubetlerinin ilkbahara kadartoprakta devam etmesi sonucu serin ve nemli havalarda veya en azından kapalı havalarda fidan dikimleri ağaçlandırma çalışmalarında başarı sağlar. Bundan dolayı da
dikimferin ilkbahar aylarındaki kapalı ve serin havalardan yararlanıla
rak yapılması gerekmektedir. Dikim süresi ne kadar kısa olursa, başarı
şansı da o derecede yüksek olur. Fidaniann tomurcuklarında şişme
başladığı anda dikimiere son verilmelidir. Bu halde dikilen fidanlar mutlaka ölürler.

l/ Şimşek, Y.

1987: Ağaçlandırmalarda Kaliteli Fidan Kullanma Sorunlan. Ormar.cılık Araştırma Enstitüsü Yayınlan
Dergi Serisi, Cin: 33, Sayı: i, No: 65.
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6 MEŞCERE BAKIMI VE BUDAMA
6.1 Meşcere Bakımı
Duglas meşcereleıjnde fertler arasında boy büyümeleri yönünden önemli farklılıklar ortaya çıktığıiçin, ilk tesiste aralık- mesafe düzenleri çok önem taşımaktadır. ilk tesisten sıklık dönemine kadar geçecek süreler içerisinde kültürlere dokunulmaz. Bu devrede ancak
kültür bakımları uygulanır.
·

6.2 Budama
Duglas ağaçlandırmalarının temel amacı değer od\1nu elde etmektir. Bundan dolayı, doğal dal budanmasının çok geç meydana geldiği Duglas meşcereterinde dal budamalarının el ile yapılması zaruridir. Bu nedenle, meşcere içerisinde seçilen gaye ağaçları ya el aletleri veyahutta çeşitli tiplerde budama makinaları yardımı,ile ağaç gövdelerini n en az 12 m lik kısmı dalsız kalacak şekilde budaiiır. ilk budama yüksekliği 6 m den başlar zaman içerisinde tedricen 12 m ye çıkar
tılır.

Duglas rtıeşcerelerinde kaide olarak çaplar 15 cm ye ulaştığında
toprak seviyesinden itibaren 3 m ye kadar olan kısımlar el aletleri yardımı ile budanır.

6.3 Aralama
Duglas meşcerelerinde aralamanın şiddeti (mutedil veya şiddet
çıkartılması planlanan gövde sayısı ve
hacim unsuruna dayandırılır. En basit yöntem, meşcere üst boyuna göre hektarda bırakılacak fert sayısına dayandırılır. Bu metoda ait temel
esaslar Duglas için hazırlanan Hasılat Tablolarında verilmiştir. Genel
~larak Duglas meşcerelerinde mutedil alçak aralama uygulanır.
tik aralarnalara oldukça geç yaşlarda başlanır.

li), her defasında meşcereden

Burada Duglas için kullanılan ancak bütün hızlı büyüyen turıer
için de uygulanması mümkün olan iki ayrı model yansıtılmaya çalışıl
mıştır~ Bu modeller aşağıda açıklanmıştır:
1. Model: Bu modelin amacı, meşcereae gaye ağacı olarak bıra
maksimize etmek esasını kabul eder.

J<ıları-fertlerin değerlerini

-Başlangıç meşceresinde hektarda 1100 veya 1600 fidanın dikildiğini kabul edelim. ilk aralamaya meşcere üst boyunun 15 m. ye ulaştığı
ll

Oswald;j:i.; J. Parct~::ı.989. Die Douglasie in Frankreich. Waldbau und Leistung.
Allg. Forstzeitschnffl?mı
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başlanır. Bu devrede hektardan seçilecek 200 - 300 gaye
ağacı işaretlenerek, bu gaye ağaçlarının lehine dominant ve co- domi-

devrede

nant fertlere oldukça kuwetli bir şekilde müdahale edilir. Ayrıca, bu gaye ağaçlannda iki veya üç ayrı zamanda toprak seviyesinden 6 veya 8
m yüksekliğe kadar da budama yapılır.
Aralamanın şiddeti fertler arasındaki

(%S).
%S=

mesafe faktörüne bağımlıdır

.
a(m)

. 100

H0 (m)
Formülde: % S= Aralamada çıkarılacak fertlerin %'~i,
a = Fertler arasındaki ortalama mesafEKm)
H0 = Meşcere üst boyu (m).
Duglas meşcerelerinde idare sürelerinin ilk 3/2 zamanı içerisinde

% 18 - 20 şiddetindeki bir aralamadan sonra % S faktörü oldukça azalır. Her aralamada mevcut fertlerin ortalama % 20 - 30'u alınır. Genelde idare süresinin ilk yarısına kadar her beş yılda bir, ikinci yarıda ise
her on yılda bir defa meşcereye müdahale edilir. M~şcere üst boyuna
göre, meşcereye müdahale edileceğine göre, büyürnelerin mutlaka
dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle de, meşcere üst boyunun
her 3 - 4 m. artması sonucunda meşcere müdahale görmalidir diye bir
genelierne de yapılabiiı'- Böyle bir genelierne bütün hızlı büyüyen türler için de geçerııdir. Ve her müdahale de mevcut fertleri n ortalama
% 15 - 20'si çıkarılır. Duglas meşcereleri Avrupa ülkeleriride60- 80 yıl
idare süreleri ile işletilmel<tedirler. Bu süreler sonunda uygun yetişme
Ortamlarında meşcere üst boyian 40- -~f5 rri. 1.-30 çapları da 45 - 55 cm
ler arasında tesbit edilmiş,ir. (Hektarda bırakılan 200 - 300 adet gaye
ağacı). Buna rağmen, ülkemiz şartlarında Duglas'ta idare süresinin
daha aşağı çekilabileceği (50- 60 yıl) ve meşcere üst boyu ile çapların
daha da artacağı tahmin edilmektedir.
Almanya'da yapılan bir araştırma çalışmasındall, aralamaya tabi
bir Duglas meşceresinde % S faktörünün seyri ile Boy (H),
çap (D) ilişkileri aşağıdaki tablo'da verilmiştir.

tutulmamış

11
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Aralık- Mesafe

Yaş

13

18

21

25

27

H0 (m)

7.7

. 12.5

16.1

18.6

20.2

1,5x 1,5m

%S

21.8

14.1

10.9

11.1

10.4

Ha. da 4444 fert

H/D

82

98

112

119,

119

N/ha

4269

3897

3678

3021

2912

2,0x2,0m

%S

28.1

18.2

14.2

12.4

11.7

Ha da2500fert

H/D

73

86

97

101

104

N/ha

2385

2281

2219

2031

2010

2,5x2,5m

%S

35.1

21.6

17.3

14.7

13.6.

Ha da 1600 fert

H/D

68

76

84

96

96

N/ha

1579

1538

1538

1467

1446

3,0x3,0m

%S

43.2

26.2

20.9

18.2

16.7

Ha da 1111 fert

H/D

66

68

74

84

84

N/ha

1061

1030

1030

1000

1000

H/D oranları meşcere yapılarını belirleyen faydalı bir göstergedir.
H/D oranları iOO'ün üzerinde olan meşcerelere devrilme tehlikelerinden dolayı kesinlikle şiddetli müdahalelerde bulunulmaz.
Tabloda çeşitli aralık mesafe düzenlerinde % S ve H/D değerleri
nin nasıl bir seyir takip ettiği görülmektedir. % S değeri dar bir aralık
mesafe düzeninde çok çabuk% 10.5 değerine düşerken, H/D değeri
artmaktadır. H/D değerinin 100 olduğu zamanda% S değeri 13 (11,514.5) olmaktadır. Her iki değer hektarda 1100 terdin bulunduğu ve
meşcere üst boyunun 25 m olduğu halde veya hektarda 3000 terdin
bulunduğu ve meşcere üst boyunun 15 m olduğu anda karşılıklı oluş
maktadır. Bunların karşılığı ortalama çaplarda 13- 22 cm ler arasında
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plmaktadır.

Bu olayda, Duglas ve diğer hızlı büyüyen türlerde aralık
mesafenin genişliği lehipde bir tercihin ortaya konulmasına işarettir.
· · H/D oran değerleri bir şekil emsali katsayısı değil, aynı zamanda
fertlerin sosyal durumlarını da bildirir. Dominant ve co - dbminant fertlerde bu değer 100'ün altında olmalıdır. Duglas meşcerelerinde hektarda bırakılacak gaye ağaçlarının seçiminde H/D değerinin 80'in altında
olması tavsiye edilmektedir. .
2. Model: Bu model parasal rantabilitenin maksimize edilmesi
esasına dayanır.

c/

Başlangıç meşceresinde

hektarda 1100 fert olduğu kabul edilsin.
Böyle bir meşcerede ilk aralama meşcere üst boyunun 18 - 20 m ye
geldiğinde yapıldığını farzedelim (Geç kahnmış bir aralama şekli). Bu
takdirde, hektarda bulunan fertlerin 1/3'ü selektif metodlar yardımı ile
çıkarılır. Bu zamandan sonra meşcere idare süresi sonuna kadar 1 veya 2 defa daha aralama görür. ilk aralamadan sonra meşcerede kalan
gaye ağaçlarında odunun kalitesini arttırmak için gövdelertoprakseviyesinden itibaren 5 m yüksekliğekadar budanır. Bu şekilde müdahp.le
gören meşcereler gaye çapına ulaşınca (çeşitli bonitetlere göre: 4055 yaşlar arası) kesime tabi tutulurlar. Bu tip meşcerelerde meşcere
üst boyu 30- 35 m ve hektarda ise 300 - 400 fert bulundurulması esas
alınmalıdır.

Bu model son zamanlarda pratikte birinci modelden daha fazla
.

kullanılmaktadır.
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(Foto : Şimşek)

7 BiOTiK VE ABiOTiK ZARARLAR
7.1 Don Zararları
Duglas'ta don zararları orijin sorunlarına bağlı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ağaçlandırma alanlarında erken don zararları çok
nadir olarak görülmektedir. Çünkü Duglas, genelde büyümesini oldukça erkenden durdurur. Geç don zararları da, uygun orijinierin kullanıl
maları halinde çok sık tekerrür etmez. Avrupa ülkelerinde genç yaşlı
Duglas ağaçlandırmalarında en çok rastlanan olay, kış donlarının fidanları kurutmasıdır. Bu olayda genelde çok düşük minimal sıcaklıkla
rın•ortaya çıkması ve çok az kar tabakasının olması ile, toprağın donması ve hemen akabinde fazla güneşlenme ile fidanların solumaya
başlaması hali ile ortaya çıkar. Kar kalınlıklarının toprağı iyice örtlüğü
hallerde bu tip kurumaiara çok az rastlanır. Ağaçlandırmaların tesislerinde, ormancılık tekniklerinin iyice uygulanması halinde bu gibi zararlardan yeteri derecede korunulur (Bak: 5.1 ).

7.2. Horturolu Böcekler
Avrupa ülkelerinde Duglas ağaçlandırmalarında en fazla rastlam
lan, büyük kahverengi hortumlu böceğine karşı (Hylobius abietis L.) fi·
danların dikimiriden önceAgricol'e veya herhangi bir insektisid çözeltisine batıniması sureti ile koruma yapılabilir. Bu hallerde böcek fidanlara arız olmaz. Başka bir koruma yöntemi de Duglas ağaçlandırmaları
nın siper altında tesis edilmeleridir. Siper altında yapılan ağaçtandır
malarda da bu böceğe rastlanılmamaktadır.
Duglas ağaçlandırmaları tesislerinden sonra 3 - 4 sene çok sıkı
kontrol altında bulundurulmalıdır. Böcek zararlısına rastlanıldığı anlarda mutlaka mücadele yapılmalıdır. Ağaçlandırma alanlarındaki küçük
boylu fidanlar, dipçaplarının da küçük oluşlarından dolayı, bu böcek tarafından daha fazla tercih edilirler. Bu nedenle de, kültür tesislerinde
uzun boylu, kalın dip çaplı fidanların kullanılması, kültürlerin geleceği
yönünden de önemlidir.

7.3 Beyaz Bitler
Genç, özellikle hızlı büyüme yapan Duglas orijinierine ait fidanlarda bazan beyaz bit (Giletteella cooleyi) zararlıları görülebilir. Böyle hallerde, ibreler kıvrılır ve kloretik durumlar ortaya çıkabilir. Fidanlarda bazı büyüme noksanlıklarının ortaya çıkmasına rağmen, ölüm olayiarına
rastlanı lmaz. Ancak, mücadele tedbirleri mutlaka alınmalıdır.
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7.4 Kabuk Mantarları (Phomopsis)
Geç don zararlarının tehlikeli olduğu yerlerdeki Duglas ağaçlan
dırma!arındaki· "Phomopsis pseudotsugae" hastalığı ortaya çıkabilir.
Yara yerlerinden dağılan parazitler ile ortaya çıkan enfeksiyonlar, kabuklar üzerinde· gri renkli mantar hastalıklarının oluşumuna sebep
olurlar. Hastalık fidanların tepe sürgünlerindaki kabukianna arız olduğu takdirde, bu sürgünlerin ölümlerine sebep olurlar. Yaşlı fidanlarda
gövdelerdeki yara yerleri çabuk kapanır. Özellikle, doğal ya!? hş alanları içerisinde serin ve ılıman bölgelerde bulunan bazı ou'ğjas orijinleri,
bu doğal yayılış alanının dışında geç don zararlarının olduğu bölgelere
taşındıklarında bu hastalığaçok rastlanılır (Orijin Sorunu !).

7.5 ibre Döken Mantarlar
Pas renqinde olan ibre döken. mantar (Rhabdocline pseudotsugae) bir yıllık ıorelerin dök1Hmesfne, is renginde olan diğer bir _çeşit ibre
döken mantan (Phaeocryptopus gaeumanni) ise fidanlarınyalnız son
yıl sürgünlerine ait ibreleri değil, çok yıllık sürgünlerdeki ibrelerin dökülmelerine de sebep olurlar. Her iki hastalığa Güney Almanya ve Kuzey italya'da geçmiş yıllarda sıkça rastlanılmasına rağmen, son yıllar
da çok az görülmektedir. Şiddetli derecelerde hastalığa uğrayan fertleri n meşcerelerden kesilerek uzaklaştınlmaları gerekmektedir.

ibre döken mantarlarda, genelde. yüksek sıcaklık ve yağışların
fazla olduğu alanlarda görülmektedir. Yetişme yerlerine uygun orijinierin seçimi suretiyle bu mantar hastalıklarından korunulmaktadır.
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8 DUGLAS ODUNUNUN KULLANILClGI YERLER
Duglas odununun teknolojik özellikleri yerli türlerimiz olan Sarı
çam, Göknar ve Ladin ile mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir. Genelde Duglas odununun teknolojik özellikleri Sarıçam odununa çok benzemektedir. Bu nedenle de, Duglas odunu, Sarıçam odununun kullanıldığı bütün alanlarda kullanılabilme özelliğin~ sahiptir.
SARıÇAM

GÖKNAR

0.49

0.40

0.52

0.43

0.44

120.000
500
1040

83.000
550
620

367

70

100
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0.3
4.2
7.4
11.9

0.4
4.0
7.7
12.1

0.2
3.5
8.5
12.2

DUGLAS

ro

0.47g/cm

rıs

0.51 g/cm

3

3

LADiN

3

800kg/m

rıaze
2

Elastikiyet Modülü
Basınç Direnci
Çekme Direnci
Bükülme Direnci
Makasiama Direnci

N/mm
2
N/mm
2
N/mm
2
N/mm
2
N/mm

Odunda Daralma

Boyuna
Radial
Tanjantial
Hacimsel

120.000
500
1000

800

%·
%
%
%

0.3
3.8
7.4
11.5

Duglas Odununun Kullanıldığı Yerler:
Ahşap

bina yapımında, taşıyıcı kiriş, döşeme, çatı elemanları, kapı
ve pencere doğraması, duvar kaplama ve bina içi ahşap dekorasyonlarda
Sera inşaatlarında
Ağaç tel direği, çit kazığı, maden direği olarak
Mobilya sanayiinde
Kaplama ve kontraplak, lif levha ve yonga levha·sanayiinde
Kağıt ve Selüloz sanayiinde
'
Su içi inşaatlarda.
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