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ÖNSÖZ 

Memleketimiz gibi geniş ve detaylı ağaçlandırma çalışmaları ile yük
lü bir memleket için muvaffakiyetİn ilk şartını şüphesiz ki klütüre el
verişli, üstün kaliteli ve ucuz fidanıara malik olma konusu teşkil eder. 

İki yıllık bir süre ile Silvikültür konusunda ihtisas için gönderilmiş bu
lunduğum Batı Almanya gibi ormancılığın her kolunda önder durumda 
bulunan bir memlekette dahi fidancılık ve kültür işlerine ait bir çok prob
lemierin henüz halledilememiş olduğunu görmekle genel çalışma prog
ramıının içinde bu konuya da gerekli önemli vermemin doğru olacağına 
inan dım. 

Bu sebepledir ki Almanya'ya hareketimde düzenlenen ilk çalışma proğ
ramıma ek ve Almanya Orman Genel Müdürlü ve Kültür Ateşemizin iştira
kiyle yapılan toplantıda kaleme alınan 2. çalışma proğramı Genel Müdürlü
ğümüzün tasvibine arzedilmiş ve tatbiki Emredilmişti. Adı geçen programa 
dahil yetiştirme metodları arasında Almanya'nın aktüel konuları 

meyanında bulunan ve mineral toprak ekim yastıklarına oranla daha ucuz 
ve kaliteli fidan verdiği savunulan ((İbre ekim yastıklawı metoduna kar
şı özel bir duydum. Zira, memleketimizin tabii ve ekonomik şartlarının 
geniş fidanlıklar tesisine orta Avrupa memleketlerinden daha az elveriş-

li olduğu ile karşı karşıya bulunuyordum. 

Ormancılığımızda her Bölge ve hatta her Bakım memurluğu merkez
lerinde bu metodla çalışan bir kaç ekim ile mahalli fidan ihtiyacı
nı karşılıyabilmemizin mümkün bulunduğu kamsındaydım. Yanında ça
lıştığım Hann-Münden Orman Fakültesi Silvikültür Tekniği Enstitüsü Mü
dürü müteveffa PTof. D1·. OlbeTg'in bir yabancı olmama rağmen bizzat 
geliştirildiği memlekette bu yeni metodun bilimsel esaslarının incelenmesi 
ile beni görevlendirmesi çalışma istek ve gayretimi artırmıştır. 

1956 yılında orijinali Almanca olarak basılan bu doktora tezimin Türk 
Ormancılığına pratik ve teorik alanda faydalı olacağı görüşünden hare
ketle bu defa Türkçe olarak yayınianmasına teşebbüs etmiş bulunuyorum. 
Gayemin tahakkuku en büyük mükafatım olacaktır. 

ANKARA 
Kasım 1961 
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G İR 1 Ş 

Ağaçlandırmanın rolü Vatanımda, Türkiye'de şüphesiz Almanya'da
kinden daha büyüktür. Ağaçlandumanın en önemli şartlarından birisi kül
türe elverişli orman fidanları yetiştirmektir. Bundan dolayı Almanya'da 
bulunduğum süre içinde diğer konular meyanında bilhassa orman fidan
ları yetiştirme metodlarınıda incelemeye çalıştım. Bu arada Almanya 
bi fidancılık ve orman kültürü konusunda eskiden beri çalışmakta olan 
bir memlekette bile orman fidanları yetiştirmenin bütün problemlerinin 
daha henüz halledilememiş olduğunu tesbit ettim. Nitekim son zamanlar
da muhtelif fidan yetiştirme metodları üzerindeki tartışma, günün tekrar 
canlı bir konusu halini almıştır. Prof. Dr. Olberg'in Almanya'da günün ak
tüel problemi olan ccİbre ekim yastıklarında orman fidanlan yetiştirme>> 
nin incelenmesi ile beni görevlendirmesi hakikaten isabetli olmuştur. Prof. 
Dr. Olberg'e bu görevlendirme ve her şeyden evvel araştırmanın devamın
ca yaptığı çok taraflı tenvir ve himayesinden dolayı bilhassa müteşekki
rim. Her ne kadar bu konu Güney Avrupa ve Yakın Doğunun büyükçe bir 
kısmında yeter miktarda uygun ibre türlerinin eksikliği gibi bir mütalaa 
ile orta ve kuzey Avrupa'nın özel bir problemi gibi görülürse de araştır
marnı sırf yalnız Almanya şartlarına orman fidanları yetiştirme şek
linde değil, her şeyden evvel orman fidanlarının ve keza ekim materyali 
olarak kullanılan mineral toprak ve ibre örtüsünün analiz ve kıymetlen
dirme metodlarını da inceleyecek şekilde düzenliyerek ilerde Türkiye'deki 
çalışmalarımda daha verimli olması noktasına bilhassa önem verdim. 

Çalışmalarım boyunca Göttingen Üniversitesi Silvikültür Tekniği Ens

titüsünün bütün elemanlarının devamlı yardımlarını gördüm. Araştırmanın 
başından sonuna kadar devamlı yardım ve irşatlarını esirgemeyen Bay Dr. 
Röhrig'e bilhassa teşekkür borçluyum. 

Bay. Prof. Wittich ve asistanı Bayan Dr. Mainzhausen'e ekim materyal

leri ve onlar üzerinde yetiştirilen fidanların analizlerinin yürütülmesinde 
tuttukları ışıklardan dolayı teşekkürler ederim. Pratikteki çalışmaları ile el

de ettikleri sonuçları benden esirgemiyen ve genrş yardımlarını gördü

ğüm Niedersachsen ve Nordrhein-Westfalen orman idaresi memurlarına, 
bilhassa orman başmüdürü Böckenförde (Arnsberg) ve Cosack (Düssel
drof) baylara kalbi teşekkürlerimi bildiririm. 
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Nihayet Orman Botaniği, Toprak Bilgisi ve Silvikültür Tekniği Ens
titülerincieki teknik ücretli memurlara yardımlarından dolayı kalben te
şekkür etmek isterim. 

Bu çalışmanın Türk- Alman ormancılığı arasında verimli bir iş bir

liği kurulmasında küçük bir yapı taşı olması dileğimdir. 

Bu araştırma, aşağıdaki esbabı mucibe ile ele alınmıştır: 

20 yıldan fazla bir süreden beri bilhassa Kuzeybatı Almanya'da ol
dukça geniş bir tatbikat sahası bulunan, ibre örtüsü ekim yastıklarında 

orman fidanları yetiştirme metodu, çoğu kere kıymetli başarılar 

masına rağmen bazı hallerde başarısızlıklar da göstermiştir. Her iki hu
susta da bugüne kadar bilimsel izahlar yapılmamış, eksiktir. Literatürde 
yalnız münferit yıllara ait pratik tecrübelere inhisar eden bilgiler mev
cuttur. 

Bu sahada incelenecek bir kısım önemli biyolojik hususların olması 
Araştırmanın ağırlık noktasını ibre ekim yastıklarında yetişen 

fidelerin gelişimleriyle ilgili~ biyolojik esasların incelenmesi ve mineral 
toprak üzerinde yetiştirilen fidelerinki He karşılaştırılması teşkil etmek
tedir. 

Tabiidir ki bu araştırma Silvikültürün bu enteresan kolunda görülen 
sayısız problemlerden az bir kısmına cevap verebilecektir. Bu araştırma
da ortaya yeni bir sürü problemler çıkacaktır ki, bu problemler halihazır 
çalışmayı daha ~leri çalışmalara girişıneye zorlayacak ve bu suretle de ye
ni önemli bilimsel sonuçlar elde edilecektir. 

V lll 



I. METODUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BATI 

ALMANYADAKi PRATİGİ 
A. Tarihsel gelişim 

Hiç bir mineral madde karıştırmadan sadece saf ibre örtüsünden yapı
lan ekim yastıkları üzerinde orman fidanları yetiştirmeye yeltenmenin 
esas illeti, şüphesiz ki pratisyen bazı ormancılarca ormandaki i bre örtüle
ri üzerinde görülen tabii iyi gelişimli gençlik olmuştur. 

Bu metodla orman fidanları yetiştirme, takriben 30 sene evvel Batı -
Almanya'da iki muhtelif ınıntakada yekdiğerine bağlı olmadan ve deği
şik şekillerde başlamıştır. 

1. Bu işe ilk başlıyaniardan birisi olan Alman ormancısı Adolf Du
nemann, Bu buluşunu 18/7/1939 da Almanya'da «dört bir tarafa iyi bir 
daHanma gösteren kök sistemini haiz, olağanüstü kuvvetli ve canlı tomur
cuklara malik, toprak üstü organlarından sak kısmı tamamen olgunlaşmış, 
açık alan kültürüne müsait fidanlar (bilhassa ibreli ağaç fidanları) yetiş
tirmeye elverişli bir ekim yastığın adı altmda 678593 numara ile patentle
miştir. Adı geçen ekim yastığının özelliği, bir kaç desimetre kalınlığında 
ibre örtüsü ile onun üzerinde takriben bir santimetre kalınlığında ekim 
yatağı görevini gören toprak tabakasından teşekkül etmektedir. Yeni 
usulün patentinde yer alan bir sürü özellikler içinde ekim yastığının ha
zırlanışıda etraflı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre, hiç bir yabancı 
madde karıştınlmayan Ladin veya Veymutçamı ibre örtüsü, toprak ye
rine kullanılmaktadır. Adı geçen ibreler 40 cm. derinliğinde kasalara de
vamlı şekilde sulayıp çiğneyerek doldurulmakta ve ekilen tohumların 

örtülmesinde kum veya ince topraktan faydalanılmaktadır. Yastıkların 

siperlenmesi ve sulanması hakkında verilen geniş bilgiden başka en önem
li özellik olarak bu gibi yastıklarda yetişen fidanlarm toprak üstü kısım
larının ilk senenin Kasım ve Aralık aylarmda tamamen odunlaşabilmesi 
ve diğer usullerle yetiştirilen fidanıara oranla iki kat daha fazla gelişim
li, kuvvetli olması ile zikre değer otlanma ve kaymaklanma tehlikesinin 
mevcut olmayışı ve keza bu metoda göre fidan yetiştirmenin kullanıl

makta olan diğer mineral toprak ekim yastıkları usullerinden daha ucuz 
bulunmasıdır. 

2. Takriben 30 sene evvel Kuzey- Batı Almanya'da kullanılmaya 

başlanan ve uzun senelerin tecrübelerinden sonra Dunemann tarafından 
pa+ :ntlenmiş bulunan bu usule benzer diğer bir usul de aşağı yukarı ay
nı zamanlarda Güney Almanya'da geliştirilmiştir (Rupf, 1952). Şöyle ki : 

(1931 yılmda Mickhausen orman okultı öğrencilerinden birisi, bir se
ne içinde özel bir azot gübresine lüzum kalmadan şaşırtmaya müsait 
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boylu fidan verebUecek yeni bir Ladin ekimi metodunun mevcut oldu. 
ğunu açıklıyor ve adı geçen ekim yastığının özelliğini şöylece belirtiyor: 
20 cm. derinliğinde bir kasa içine sıkıca doldurulan (1/3 iyi bir tın top
rağı 2/3 ibre örtüsünden müteşekkil) bir ekim yastığı karışımı üzerine 
3 cm. kalınlığında bir humus tabakası yayılacak ve sonra bilinen şekilde 
ekim yapılacaktır. Bu bildiriyi müteakip ayni yıl düzenlenen bir tecrübe 
öğrencinin mütalaasının doğru olduğunu göstermiştir. Bu tecrübede ibre 
yastıklarında yetişen fidanlar şaşırtmaya müsait bir boya ulaştıkları hal
de ayni yastıklar civarında normal toprak ekim yastıklarında ayni süre 
içinde yetiştirilen fidanların ibre üzerinde yetişeniere oranla yarı yük
seklikte bir boylanma yaptıklan görülmüştür. Bir rapor halinde bildiri
len bu çalışmanın ne yazık ki ekim sonuçlarını, bilhassa 100 fidı:n ağır

lığını ve ortalama fidan boylarını gösteren döküman kaybolmuştur. 

Rupf'un raporunda ibre ekim yastıklarının su ve ısı ekonomileri ve 
Mykorrhiza teşekkülü hakkında bilgi verilmekt-e ve ibre örtüsü üzerin
deki ekimin daha evvel sürdüğü ve çimienmeyi müteakip daha iyi geliş
tiği belirtilmektedir. 

((Burada ibre ekim yastıklannın hazırlanmasında yapılan tasviyele
rin esası şöyloece hülasa edilebilir: Yol inşaatındakine müşabih 20 cm. de
rinlikte bir sandık hazırlanacak ve bunun içerisine 15 ~ 20 cm. kalınlığın

da ibre örtüsü doldurulacaktır. Ancak bu ibre materyali içerisinde muay
yen bir kısım moder burnusunun bulunması ve biraz yanmamış kireçle 
karıştırılması uygun olacaktır. Çiğnenerek sıkıca sandığa doldurulan bu 
ibre materyalinin üstüne bir kaç cm. kalınlığında iyi bir fidanlık toprağı 
yayılacaktır. Bu şoekilde toprak içinde hazırlanan alçak bir ekim yas
tığının, toprak üstüne oturtulan yüksek ekim yastıklarından daha mu
vafık olacağı iddia edilmektedir. Çünkü olağanüstü kurak senelerde ge
nel olarak yüksek sandıktaki kuruma tehlikesi alçak yapılandakinden da
ha büyüktür. İbre ekim yastıklannın nemli bulundurulması şarttır. Al
çak sandıklarda ise bu iş kolayca mümkün olur. Mickhausen 0Tman Oku
lunda kullanılan ibrenin iyi bir fidanlık toprağı ile karıştırılması metodu, 
kuruma tehlikesini azaltına bakımından tercihe değer». 

Orman Başmüdürü Bay Rupf'un 21/1/1955 tarihli mektubuna göre, 
kendisinin vazifeli bulunduğu Baden-Würtemberg eyaletinde bu usule 
ancak tek tük rastlanmaktadır. Aynı durum Bavyera eyaleti içinde 
mevzu-bahis olduğundan tarafıından yürütülen detaylı araştırmalarda 

esas olarak bilhassa bu usulün yaygın olduğu kuzey-batı Almanya ele 
alınmıştır. Zira bu metodun bu güne kadar tatbikattan elde ettiği so
nuçları incelemeden sırf pratik'in arzu ettiği hususlar için özel araştır

malara başlamak mümkün olamıyacağı cihetle bu arada aşağıda adları 
geçen Orman İşletmelerinin ibre ekim yastığı sahalarını görüp edindik
leri tecrübeleri de kıymetlendirerek işe başladım (Cetvel 1). 



a - Nordrhein - Westfalen eyaletinde : Brilon, Neheim-Hüsterı, 

Rumbeck, Rüthen, Siegen-Süd, W arstein, Winterberg, Düssel
dorf- Benrath, Kleve, Wesel, Xanten. 

b - · Nidersachsen eyaletinde : BadGrund, Grünenplan. 
c - Hessen eyaletinde : Oedelsheim, Schlitz. 

Cetvel 1. Adı geçen Orman ~şletmelerinin ibre ekim yastıklarına ait özet. 
Obersicht über der Streubeetanlagen der oben genannten Forstaemter. 

İşletmesı 
Forstamt 

Neh. Hüsten 

Rüthen 

Winterberg 

Rumbeck 

Warstein 

Brilon 

Siegen-Süd 

Bad-Grund 

KI eve 

Benrath 

Wesel 

Oedelsheim 

1951 13 

1952 10 

18,75 

27,50 

1952 12 ,00 

1953 3 ,S 

1951 24,0 

1951 28,0 

1951 28 ,75 

1951 13 ,00 

1949 700 

1953 

1953 67,2 

15 ,4· 

1953 130 

1Q53 95 

Ekim yastığı kasasının 
boyutu 

Abmessungen der 
Kaesten cm. 

Uzunluk Genişlik Derinlik 

Laenge Breite Tiefe 

ll20 40 

400 125 30 

1500 125 30 

125 30 

500 120 25 

400 200 40 

soo ıso 30 

500 115 

650 100 50 

330 150 25 

12(10 HO 30 

1600 140 40 

1400 110 

500 140 35 

500 100 

Yapı tarzı 

B au art 

Yüksek yastık 
Obenauf 

20cm. alçak 
yastık 
20 em. versenkt 

20cm. alçak 
yastık 
20 em. versenkt 

20cm. alçak 
yastık 
20 cm. versenkt 

Alçak yastık 
Versenkt 

Yüksek yastık 
Obenauf 

Toprak seviye
sinde 
Bodengleich 

15 c. alçak 
yastık 
ı5 cm. Versenkt 

Toprak seviye
sinde 
Bodengleich 

Toprak seviye
sinde 
Bodengleich 

Alçak yastık 
Versenkt( 

Yüksek yastık 
Obenauf 

Yüksek yastık 
Obenauf (*) 

Yüksek yastık 
Obenauf 

Yüksek yastık 
Obenauf 

Yüksek yastık 
Obenauf 

( *) Tahta. çerçevesiiii olarak doğrudan doğruya açılan bir kasaya dolduruımuştur. 
Ohne Bretter, unmittelbar in einen «Koffer» eingefüllt. 
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B. İbre ekim y<ıstıklorında o rman fidanları yetiı;tirmenin ııratiği 

Kuzey- batı Almanya'C:a genel olarak a:ı çok Duneınann'ca patentle
nen ~ekle yakın lıir usul yay ılını~ lıulunmaktadn· (Şeltil 1, 2; 3). 

Şeldl 1. Oede(sfıeim i~fetmesi l.ippoidsbe rg Fidanhğında ib;c ekim y~shklan. 
Stroubcli'f:! in Fvrstemt Oed~Ssheim · L.ippoldsb~rg'. 

Şekil 2. Oedelsheim işletmo Fidanfı~ı. 
Kam~ d. rorsttımts.. Oedelshoiın. 

Rııpr tıınıfından lıelirtileıı şekle, bu mıntakaria hi~ bir yerde rastlanma
ın;ıktadır. 

Ben burada bilhassa ib:e ekim yast~klarının kuraltı§ mahallerinin hu
susiyetıeri ve onlardan faydnhınma şekli ve diğer tara1'tanda münferit i§
letmeler arasındalti z:kre değer fark:a" üzerirıd<?. ciunıcağını. 



Şekil 3. i bre ekim yafitığlnda 2 yaşındaki Mnı fidanlan. 
2 Jaehrige Thujapflanıeri i~ı Streubeeten. 
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Muhtelif işletmcl.el'in n eticelerinin l: ıynıetlendiri\mesi bahsi burada 
objektiCve titiz tarzda ele alınmı~tır. Çünkü Pide edilen başan ve başarı· 
sızlıkhırın sebebi bir çok faktörler kompleksine baghdıı·. Neticenin en iyi 
bir "şekilde kıymetlendlı·ilines!, yap~ığım giui bütü n vejetasyon zamanı bo
yunca tecrübenin bizzat tccrübeyi atan ·kimse tarafından kontro lü ve yü· 
rütülmesi ile ınümkündür. 

Adı geçen İ§letmelerin y;ıstıklıırı için ormar,dan :u plad:ğı ib ı·e ör tüsü 
tabııkaları arasmdıı da fark. vardır. Mesela : Baci Grund, Occielshciın. ve Grü
neıiplan orman :şletmeleri bu maksaf.la orm<ında yıılııı" ayrışım ba§l<ımıı· 
mış en üstten 2:· 3 cm. derinliğe kadar olan üst ibre örti.isünü top
ladığı halde, Siege1ı ve Waı•sl.ein İşl;,t.mcleri ayı·ışmış i breler de dalı·iJ bi\
tii.ıı ibre örtüsünü ta minerai toprağa ulaşuıcaya kadar almakiadırlaı·. La
din ibresinln yet"'ı' ·i:niktarda · olmad ığı mırıta k>ılarda, nıesela: Wesel ve 
Kleve'de mecburi olar ak ıiıevcut bütün ibre tabakasından faydalanı.l
maktadıı·. 

Kleve, Benrath ve Oeclelsheim müstcsna diğer bütiin işletmelerde 

gerekli ibre materyali illtb~<lıai'da toplan!nakı.a ve mahalline nakledil-
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mektedir. Bu adı geçen 3 işletmede bu işe nadiren sonbaharda da teves
sül edilmektedir. 

Genel olarak ladin ibre örtüsü sandığa doldurulurken hiç bir yabancı 
madde karıştırılmamakta isede, Siegen-Süd'de olduğu gibi bazen turbiyer 
kompost veya Thomas unu karıştırılan yerlerde mevcuttur. 

İşletmeler arasındaki en büyük fark, bir defa kullanılan ibre mater
yalinin tekrar kullanılabilmesi hususunda toplanıyor. Bad Grund, Grü
nenplan, Oedelsheim ve Rumbeck işletmelerinde her sene yeni ibre kulla
nıldığı halde Siegen-Süd, Bentrath, Brilon v.s. diğer orman işletmelerinde 
ise ibreden iki sene faydalanılmaktadır. Ancak bu arada sandıklardaki ib
re biraz çöküp alçalmış ise üzerine yeni ibre doldurmak icap etmektedir. 
Winterberg, \iVarstein ve Klevre orman işletmelerinde ise alçalan sandıkla
rın üzerieri daldurularak aynı ibre fasılasız 3 sene kullanılmaktadır. Sie
gen-Süd'de olduğu gibi bazı işletmeler sandıklardan boşaltılmış ve kulla
nılmııs· ibre materyalini kompost yığınlarına karıştırıyorlar. 

Yukarıda bahsi geçen orman işletmelerinde ibre ekim yastıklarında 
yetiştirilen ağaç türleri şunlardır : 

Abies alba 
ıı g1·andis 
ıı nobilis 
ıı nordmanniana 
ıı concoıar 

Fagus sUvatica 

Thuja Plicata 
Tsuga heterophylla 
Larix europea 

n leptolepis 
Pinııs silvestris 

ıı strobus 

Picea exelsa 
ıı sitehensis 
ıı omarica 

Rob'inia pseud. 
Fraxinus exelsa 
Alnus glutinosa 
Quercus borealis 

Muhtelif orman işletmelerinde m 2 ye ekilen tohum miktarları çok fark

lı ve genel olarak çok yüksek alındığından bu konu üzerinde ayrıca durul

mamıştır. Zira gerekli tohum miktarları her şeyden evvel tohumun iyili

bağlıdır. 

Genel olarak ekim örtüsü materyali olarak kum kullanılmakta isede 
bazı yerlerde kayın meşçeresinden alınan Mul toprağı veya sırf saf ladin 
ibre örtüsünden de faydalanılmaktadır. 

Hemen hemen bu metodla çalışan yerlerde, ibre ekim yastıkları hiç ol
mazsa ekimi müteakip bir ay müddetle siperlenmektedir. Tetkik ettiğim 
bütün işletmelerde bu işle meşgul olan ilgili memurların hepsi siperleme 
tedbirlerini ilk şart olarak ileri sürmüşlerdir. Nitekim benim şahsi deneme
lerimde de bunun bir şart olduğu bizzat müşahede edilmiştir. Siperlik 
olarak umumiyetle toplanıp açıiabilen çıta siperlikler, saz ve hasır gibi 
maddeler kullanılmaktadır. Malıdut olmakla beraber bazı münferİt haller-
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de siperlik olarak yastıklar üzerine atılan ibreli ağaç dalcıklarından da fay
dalanılmaktadır. 

İbre ekim yastılkarında muntazam bir sulamanın gerektiği herkesee 
ınalumdur. Ziyaret edilen orman işletmelerinden yalnız Bad-Grund'da oto
matik bir yağmurlama tesisatı görülmüşse de diğer bütün işletmelerde ge
nel olarak sulama, süzgeçli adi bir balıçivan kovası veya hortum yapılmak
tadır. Bütün hallerde su ihtiyacının tesbitine ve sulamada kullanılan su
yun açık bir yerde biriktirilerek günlük suhunetten fazla bir ayrılık gös
termemesine dikkat edilmektedir. 

İbre ekim yastıklarında fidan yetyiştirmenin muvaffakiyetinde (rast
lanan bir kaç aksaklıklara rağmen) bütün memurlar hemfikirdirler. Dune·· 
mann tarafından beyan edilen üstün vasıflar, hemen her yerde bizzat pra
tikte de müşahede ve tastik edilmiştir. Buna göre ibre ekim yastıkları 
tamamen ortadan kalkan otalma ve çapalama masraflarından dolayı, iş

gücünde önemli bir derecede ekonomiye sebep olmaktadırlar. Bu yastık
lar üzerindeki fidanlar umumiyetlıe kuvvetli bir gelişim göstererek bir 
çok hallerde fidan yetiştirme zamanı bakımından da bir senelik bir süre 
kazancı sağlamaktadır. İşte bundan dolayı, bu metodla her şeyden evvel 
kıymetli ağaç türlerinin yetiştirilmesinde fazla miktarda ekonomiye de 
imkan bulunabilmektedir. İbre yastıklarındaki fidan yüzdesi çok yüksek 
olduğundan kullanılan tohum miktarıda o nisbette azalmaktadır. Son se
nede kat'i olarak anlaşılan bu hususiyetten de istikbalde faydalanılacağı 
tabiidir. Zira bu mevzuu, bilhassa nadir ve kıymetli tohum türleri için 
mühimdir. 

İbre ekim yastıklarında fidan yetiştirmenin, fazla bir dikkat ve itina 
istemesinin elde edilen çok taraflı ekonomi ve başarı ile tamamen öden
diği fikri bütün alakah memurlar tarafından israrla beyan edilmektedir. 

Bu yastıklarda müşahede edilen kusurların izahı bizatihi ana sebebe 
istinat ettirilememektedir. Zira, görülen aksaklıkların çoğu gerekli İlıti

manın gösterilmemesindedir. Bundan dolayı bir çok hallerde tohumlar da
ha sürmeden evvel veyahutta çimlenme anında başereler tarafından zarara 
uğramaktadır (muhtemelne bu haşereler ibre ile birlikte ormandan nakle
dilmektedir). Keza i pt en ağlar veya k af es tel gibi muvafık yastık örtü ma
teryalinin bulunmadığı yerlerde ara sıra fare, fazla miktarda kuş zararları 
dahi müşahede edilmiştir. Bazı yerlerde mantari hastalıklarda fazla bir 
zarara sebep olmaktadırlar. Yalnız pek nadir hallerde kurak zamanlarda 
layıkı veçhile yapılmayan sulamadan mütevellit bakım hatalarının sebep
olduğu aksaklıklarda mevcuttur. Daha henüz halli mümkün olmayan 
mantari hastalıklar müstesna, yukarıda bahsi geçen bilumum zarara sebep 
olan amiller fazla bir müşkülle karşılaşmadan hertaraf edilebilirler. (Bk: 
Hayvansal ve bitkisel zararlılar ve onlarla mücadele). 



IL ÖZEL ARAŞTIR1V1ALAR 

A. Denemelerin özellikleri 

1. Denemeleıin düzenlenmesi, ibre ekim yastıklan kasalarının tanziıni 

1955 mayısında emprenye edilmemiş 30 mm. kalınlığındaki meşe 
tahtalarından 4 m. uzunluğunda, 1.50 m. genişliğinde ve 50 cm. yüksekli
ğinde 6 adet kasa hazırlanmış ve bunların tabaniarına muhtemel fare za
rarlarını önlemek maksadiyle kafes tel gerilmiştir. 

Hann. lVIünden Orman Fakültesinin küçük botanik bahçesinde tefrlk 
edilen yerde Doğu- Batı yönünde açılan 5 cm. derinliğindeki çukurlara ha
zırlanan kasalar birer metre aralıklı olarak 2 sıra halinde oturtulup toprak
la temas eden dış kenar kısımları ç:mler ile sıkıştırılmıştır. Bilahare si per
lik altlıkları olarak bu kasacıkların ve orta noktalarına çakılan muh
telif yükseklikte üç yarığı havi tahta dikmeler arasına enine ve boyuna 
tahta kirişler vaz' edilmiştir. Si perlikler e meyilli bir vaziyet verebilmek 
kasdiyle güney taraftaki dikmeler kuzey taraftakilerden daha kısa olarak 
hazırlanmıştır. Daha sonra her kasa, enine ve boyuna uzatılan tahtalada 
1 m. uzunluğunda, 50 cm. genişliğinde 0,5 m 2 lik 12 göze ayrılmıştır. Bu 
gözlerede ayrı ayrı birer numara verilmiştir. 

a. Kullanılan ibreleriıı özellik ve menşeled 

Uid'in ibresi. 30/3/1955 gün Gahrenberg Orman işletmesinin 214 nu
maralı bölmesinden temin edilmiştir. Evvela meşcere içerisinde ibre örtüsü 
üzerinde bulunan yatan dal, kozalak vesair yabancı maddeler uzaklaştırıl
dıktan sonra tırmıklarla takriben 2 cm. kalınlığında olan en üst ibre örtüsü 
toplanmıştır. 

Duglas •ibresi. Yine ayni işletmenin 237 numaralı bölmesinden Ladin 
ibresindeki şekilde 1955 yılı Nisan ayının ilk haftasında toplanmıştır. 

Veyrnutçarnı ibresi. Bu ibre türü de, 1955 yılının Nisan ayı başında 
bahsi geçen işletmenin 100 ve 162 ci bölmelerinden diğer ibre nev'ilerine 
benzer şekilde tırmıklanıp toplanmıştır. 

Bütün ibreler kamyon ile tecrübenin atılacağı ve yukarıda ismi geçen 
mahalle taşınmıştır. 

b. Ekim yastıklarının hazırlanışı 

Vaz'edilen kasalardan ikisi saf ladin ibresi ile, birisinin yarısı metre

kareye 1.6 kg. hesabiyle yanmamış kireç karıştırılan Ladin ibresi ile 
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yarısı ise metrekareye 3,2 kg. hesabiyle yanmamış kireç karıştırılan Ladin 
ibresi ile, diğer bir kasanın yarısı Duglas ibresi, yarısıda Veymutçamı ib· 
resi ile doldurulmuştur. Doldurma anında ibreler hortumla bol su püskür
terek iyice ısıatılmış ve tabaka tabaka sıkıca çiğnenmiştir. 

>İleride yapılacak tecrübelerde kullanılacak ibre türleri ile mukayeseye 
imkan vermek maksadı ile bu kere ormandan getirilen ve tecrübelerde 
kullanılan ibre türlerinde ayrı ayrı analizler yapılarak besi maddesi muh
tevaları tesbit edilmiştir (Cetvel 2). Ancak burada elde edilen analiz 
neticelerinin (başka metodla yapıldığı için) daha ileride göreceğimiz kül 
analizleri neticeleri ile mukayesesİ mümkün değildir. 

Cetvel 2. Ekim yastığında kullanılan materyalierin analiz değerleri. 

Materayl türü 
Substrat 

Ladin ibresi 
Fichtenstreu 

Duglas ibresi 
Douglasiestreu 

Veymutçamı 
ibresi 
Weyki-Streu 

Mineral toprak 
Mineralboden 

Kayın mul 
toprağı 
Buchenmull ( *) 

Kum 
Sand (*) 

4,3 

4,3 

4,2 

6 ,ı 

4,ı 

5,6 

Analysenwerte der Substrate 

3,4 

3,2 

3,3 

5,2 

3,7 

4.9 

~ NaoH de 

tadil edilen 
asit 

A. A. To NaoH 

26 ,5 

42,4 

35 ,ı 

ı ,ı 

91 ,3 

2 ,o 

( '') Ekimde örtü materyali olarak faydalanılmıştır. 
Diente als Bedeckungsmaterial für die Saaten. 

CaO P2H, 
(Beber 100 g. 

kuru maddede 
m.g) 

(mg je 100 g 
Trockensubstanz) 

Eseri 
49 ,7 325 Miktarda 

Spuren 
Eseri 

84 ,5 ı86 Miktarda 
Sp u ren 
Eseri 

46 ,9 243 Miktarda 
Spuren 

6 ,o ı26 20 

Bu defa yapılan analzlerin gay·esi, sırf ibrelerin kimyevi hususiyetle
rini tanımaktadır. İleride müteala edilecek umum azot muhtevası ve kül 
analizleri ise her şeyden evvel muhtelif yastık materyallerinden fidanların 
aldıkları besi maddelerini tesbite hizmet etmektedir. Her ne kadar mine
ral toprak için kullanılan metodlar ibrelerin tamamen ayrı olan hususiyet
lerinden dolayı itimada şayan değilsede, analiz neticeleri yiiıede burada 
bildirilmiştir. Zira ibrelerden alınabilen bazların tayini, halihazırda müs
tamel olan diğer temodlar la mümkün değildir. Ayni zamanda bu güne 
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kadar bu metodla ibre ve mineral toprakta yürütülen mukayeseli araştır
malar da mevcut değildir. Zira limon asidinde çözülebilen fosfor asidi 
olarak tesbit edilen değerler hiç bir zaman fidanca alınabilen miktara 
değildir. Aksi halde ibre üzerinde fidanlar gelişemezlerdL Özet olarak, 
bu metodla ibreden alınabilen fosfor asitini tayin için henüz uygun bir 
metod bulunamamıştır. En mühim ip uçları ise bu hususta mündemiç ol
mayıp bilakis ilerde görülecek kül analizlerinden elde edilecektir. 

Münferit ibre türleri vıe topraklar içerisinde mevcut ve fidanların 

emrine arnade bulunan baz miktarlarının tesbitinde mevcut baz muhteva
sını hacim üzerinden ifade etmek gerekir. Buna göre tarafıından yürütü
len denemelerde: ı m 3 ibrenin kuru maddesi ı20 kg., 

ı m 3 Mineral toprağın kurumaddesi 1160 kg. dır. 

Bir yaşındaki ibreli ağaç ve kızılağaç fidanlarının kök derinliği ı5 cm, 
Amerikan meşesi ve Avrupa kayınında 35 cm. alındıkta (ibre ve mineral 
toprakta müsavi), ı m 2 lik bir ekim yastığında köklenme sahasında o.ı5 ve 
0.35 m 3 demektir. 

Bu analiz neticelerine göre mübadele edilebilen bazlarm hacime nis
bet edilen gram cinsinden değerleri (Cetvıel 3) de gösterilmiştir. 

Cetvel 3. Ekim materyalinin hacme göre bulunan gram cinsinden besi 
maddesi muhtevası. 

Naehrstoffgehalt (g) der Substrate, auf das Yolumen bezogen. 

Yastık materyali 
Substrat 

Ladin ibresi 
Fichtenstreu 
Duglas ibresi 
DougL Streu 
Veymut çamı 
WeyKi-Streu 
Mineral toprak 
Mineralboden 

Ladin ibresi 
Fichtenstreu 
Duglas ibresi 
Dougl. Streu 
Veymut çamı 
WeyKi-Streu 

.Mineral toprak 
Mineralboden 

b) 

Ca O 

und Er le 

SB ,50 

31 ,o 

4l,B 

219,2 

Amerikan me-
şesi ve Avrupa 
kayını 
Roteiche und 
Rotbuche 

136 ,50 

72,9 

97,7 

511 ,5 

B,946 Eseri miktarda 
Sp u ren 

14 ,ı Eseri miktarda 
Spuren 

10 ,ı Eseri miktarda 
Spuren 

1,0 3 ,5 

20,874 
Eseri miktarda 
Sp u ren 

33 .ı 
Eseri miktarda 
Spuren 

18 ,B 
Eseri miktarda 
Sp u ren 

2,4 8 ,ı 
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c. Mineral toprak ekim yastıklan 

İbre ekim yastıkları ile mineral toprak ekim yastıkları mukayese 
maksadiyle ayni mahalde, her iki yastıklar yan yana olarak hazırlanmıştır. 
Mineral toprak ekim yastıklarında kullanılan toprak, uzun zaman kültür
de kullanılmamış ham ve sıkı bünyeli idiyse de, civarda daha müsait bir 
saha bulunamadığı için gerekli toprak işlemesi ve organik ibre gübrele
mesi yapılarak mecburen ekim yastığı olarak ele alınmıştır. İleride görü
leceği veçhile bu gibi topraklar üzerinde dahi, iyi bir bakımla ağaçlama
da kullanmaya müsait fidanlar yetiştirilebilmektedir. Nitekim tarafıından 
yürütülen araştırmalar da bunu göstermiştir. Ekim yastığı olarak kullanı
lan mineral toprağın dane durumu Cetvel 4 de gösterilmiştir. 

Cetvel 4. Mineral toprağın % olarak dane büyüklüğü durumu. 
Korngrössen:ı:usammensetzung des Mineralbodens (%). 

Kabakum 27 ,35 Tın 16 ,ss Grobsand Schluff 
İnce kum 18 ,SB Kil Fe i nsan d 13,24 

Organik madde Ton 

Substanz 23 ,9c1 

2. Denemelerin bakım ve muhafazası 

Siperleme müstesna, gerek ibre ekim yastıkları ve gerekse mineral top
rak ekim yastıklarında tamamen aynı bakım ve ihtiman gösterilmiştir. 

Ancak ibre ekim yastıklarında çapalama, ot alma tamamen ortadan kalk
tığından bu muameleler yalnız mineral toprak ekim ystıklarında yürütül
müştür. 

a) Siperleme. Ekimi müteakip çıta siperlik elde mevcut olmadığın
dan ve derhal teminide mümkün bulunmadığından mecburi olarak sırf 

ilk hafta zarfında ibre ekim yastıkları üzerine ladin dalları örterek siper
leme yapılmıştır. Daha sonraları siperlik olarak bazilit ile emprenye edil
miş tellerle bağlı çıtalardan hazırlanmış serHip toplanabilen 4 m. uzunluk 
ve 1.5 m. genişliğindeki siperliklerden faydalanılmıştır. Kasaların hazırla
nışı bahsinde izahı yapılmış olan siperlik altlıklar üzerine, güneş vaziye
tine göre eğimleri değiştirilebilen bu çıta siperlikler vaz'edilmiştir. 

Siperliklerin yayılma yüksekliğine ve sıklığına çok ihtimam gösteril
miştir. Çok alçak ve sık olarak gerilen siperlikler toprak üst satlımdaki 
hava sirkülasyonunu güçleştirmekle mantari infeksiyon tehlikesine sebep 
olabilir. Siperliklerin yayılma zamanına da ayrıca dikkat edilmiş ve an
cak çok sıcak ve güneşli olan, bahusus mecbur kalındığı zamanlarda saat 
10- 17 arası yastıklar siper altında bırakılmıştır. T•emmuz sonundan itiba
ren Ağustos ortasına kadar nadiren siperleme zarureti hissedilmiş ve da-
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ha sonra ise siperlikler tamamiyle kadırılmıştır. Bu tecrübede muhtelif 
siperleme şekilleri nazarı dikkate alınmamıştır. Bunun sebebi ise, kullanılan 
metoda en uygun düşen siperleme şeklinin bu tarz olduğu kanaatinde olun
nuşudur. Mineral toprak ekim yastıklarından yalnız kızılağaç ekim yas
tığı ve fidanları güneş alan yönde dikilen ladin dalcıkları ile mümkün mer
tebe siperlenmiştir. Diğer ağaç nev'ilerine ait mineral toprak yastıklarında 
hiç bir siperleme yapılmamıştır. 

b) Sıılama. İbre ekim yastıklarının su kapasitesinin, mineral toprak
ğa nisbetle çok az olduğundan, hassas fideciklerin su kaybı neticesi kuru• 
ma tehlikesini önlemek maksadı ile bu metodun en mühim şartını teşkil 
eden sulama işinde de çok titiz davranılmıştır. Her ne kadar ibreler çiğ
nenerek kasalara sıkı bir şekilde doldurulmuşsada, yine de toprağa nis
betle gevşek bir bünye göstermektedir. İbre ekim yastıklarında yapılan 
fazla bir sulamada dahi kök solunumunun göçleşmesi mevzubahis değil

dir. Ancak böyle bir sulama her şeyden evvel Kalyum, kısmen azot ve 
diğer hayati besi maddelerinin aşağı yıkanmasını tevlit edeceğinden kor
kularak mümkün olduğu nisbette doğru bir sulamanın yürütülmesine dik
kat edilmiştir. 

Muhtelif ekim yastıkları üzerindeki fidan gelişiminin ·ekzakt bir mu
kayeseye tabi tutulabilmesi için, ibre ekim yastıkları ve mineral toprak 
ekim yastıklarındaki rutubet muhtevasını aynı yükseklikte tutmak, dene
melerin için önemli olmakla beraber, vaz'edilen bu büyük denemede 
maalesef bu hususun temini mümkün olamazdı. Bundan dolayı atrafımdan 
tahmin edilen su ihtiyacına göre bir sulama yapılmakla iktifa edilmiştir. 
Mahalli tecrübelerime göre sıcak, yağışsız günlerde m 2 ye 2.6 litre su ve
rilmiştir. Yağış olduğu ve temperatürün düşük bulunduğu günler zarfın
da ise daha az bir sulama ile yetinilmiştir. Bu şekilde gerek mineral top
rak ve gerekse ibre ekim yastıklarında devamlı yeter miktarda bir rutu
bet garanti altına alınmış ve hiç bir zaman bir su azlığı veya fazlalığı mü
şahede edilmemiştir. 

c) Çapalama ve ot alma. Mineral toprak ekim yastıklarının sat
han muayyen sıkılık göstermesinden dolayı vejetasyon süresi boyunca 
yalnız Amerikan meşesi ve Avrupa kayını ekim sıraları arasında iki kere 
çaplama zarureti duyulmuşada tüm Saha ekimi yapılan diğer ağaç tür
lerinin ekim yastıklarında hiç bir çapalama arneliyesi yapılmamıştır. 

Bütün mineral toprak ekim yastıklarında ve vejetasyon süresi bo
yunca üç kere ot alınmıştır. En iyi bir mukayese imkanını elde etmek kas
tı ile aynı zamanda (sayı ve kitle itibariyle her ne kadar azsada) ibre ekim 
yastıklarında bulunan yabani otlar da ayıklanmıştır. Zira bu metodla ça
lışan yerlerde pratikte şurada burada bunların ayıklanması mevzubahis 
olabilir. 
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Muhtelif ekim yastığı materyall-eri üzerindeki yabani ot gelişim de
recesinin kaba dahi olsa tesbiti ve muhtelif ağaç türleri ekim yastıkların
da otlanmanın miktarını tayin etmek için, tür ve boyları nazarı dikkate 
alınmadan ayıklarran otlar sayılmış ve Cetvel 5 de görüleceği veçhile 
genel vejetasyon müddetince ekim yastığında karşılaşılan ot miktarı adet 
olarak beyan edilmiştir. Bu cetvelin tetkikinde, min-eral toprak ekim yas
tıklarında gelişen yabani otların kumla örtülü Ladin ibresi ekim yastık
larındakinden daha sık ve fazla olduğu görülebilir. Yine kolayca farke
dileceği gibi tedarik edüen mul toprağı ile örtülmüş olan ladin ibresi 
yastıklarındaki otlanma, kumla örtülülenden çok daha fazladır. 

Cetvef 5. Vejetasyon süresi boyunca beher m 2 deki yabani ot sayısı. 
Zahl der Unkraeuter je qm BeeHiaeche waehrend der Vegetationszeit. 

Kurola örtülü U din Mulla örtülü U.din Mineral toprak ibresi ibresi Mineral bo den 
Ağaç türü Fi. Str. m. Sanddecke Fi. S tr. m(. Mulldecke 

Adet % Adet % Adet % Stü ek Stück Stü ek 

A. alba 86 16 ,4 522 100 446 85 ,4 
A.nordman. 96 ıs ,4 624 100 423 67 ,8 
A. cilicica 158 30,7 514 100 603 117,5 
C ed rus li. 148 23,5 630 ıoo 683 108 ,4 
Picea exe. 91i 24,8 386 100 1231 319,0 
Pinus silv. 82 17 ,3 474 100 935 197 ,2 
Pinus nigra 252 80,0 314 100 1033 329 ,o 
Pseudots. Dougl. 86 25 ,o 344 100 1096 318,6 
Lar. europ. 98 22 ,3 438 ıoo 13,14 307 ,o 
Alnus glut. 358 ıoo 1058 303 ,O 

Mineral toprak ekim yastıklarındaki yabani otların gelişimi, gerek 
kum ve gerekse mul ile örtülmüş olan ibre yastıklarına nisbetle daha çok 
kuvv·etli ve hızlı olmuştur. Buna sebep olarak ibre ekim yastıklarının 
sathan çabuk kuruması ve rutubetini kaybetmesi gösterileblir. Şöyleki, 

bu yastıklarda çimlenen yabani ot tohumlarıda daha gelişmeye vakit bu
lamadan adı geçen kuruma tesiri ile zarara uğramaktadır. Nitekim ibre 
örtüsü yastıkları üzerin-e örtü materyali olarak yayılan kum veya mul'un 
aşağı yıkanmış olduğu kısımlarda bu hal daha barizdir. 

Diğer taraftan ibre ekim yastıklarındaki yabani otlar arasında Gra
minae sayısının fazla olmasına rağmen, mineral toprak yastıklarında dicoty
ledon'lar galebe çalmaktadır. 

3. Hayvansal ve bitkisel zararlılar ve onlarla mücadele 

İbre ekim yastıkları üzerinde fidan yetiştirme metodunda pratiğin 
biltecrübe tesbit etmiş olduğu en mühim zararlılar hakkında evvelce ge
rekli izahat verilmiştir. Şahsi denemelerimde dahi yukarıda adı geçen 
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zararlılardan bir kaçı ile karşılaşılmış ve bunlara karşı mücadele etmek 
fırsatı elde edilmiştir. 

a) Mantari hastalıklar. Pratik fidancılıkta, mantarların en mülıim 
fide hastalıklarının arnili olduğu herkesin malumudur. Ancak bu hastalık
lar, hastalığı tevlit eden mantarlar, onların teşhisi, gelişim şartları ve on
larla mücadele imkanı balısindeki bilgilerimiz çok malıduttur ("). 

Bu hastalıklara sebep olan zararlıların bir kısmı bilhassa Phytoph
tom, Phloma, Fusarium ve Rh:izoctonia cinsine dahil mantar türleridir. 
Tarafıından yürütülen denemelerde, bilhassa Duglas ve Sedirde fidan 
yetiştirmeyi tamamen muvaffakiyetsizliğe uğratan bir «Botrytisıı türü ile 
karşılaşılmıştır. Ampirik tecrübelerd·en kuvvet alarak hastalık görülen 
yastıklarda Bakır Oksit, Bakır Oxychlorid ve Chlornitrobenzol gibi bazik 
kimyevi birleşikler püskürtülmüştür. Hastalığın ilerlemesi durmuşsa da, 
buna, püskürtülen maddelerin mi sebep olduğu hususu malUm değildir. 

Bir yandan bir sürü problemierin halliyle uğraşırken öte yandan da bu 
yönde etraflı bir araştırmaya girişme fırsatı elde edilememiştir. Ancak 
hastalığı önleyici tedbirlerle yetinilmiş, özel bir araştırma vaz'ına gidil
lememiştir. Aynı zamanda bu güne kadarki müşahedelerimle bil
hassa ibre ekim yastıklarındaki fidelerin bu gibi hastalıklarla daha fazla 
tehdit edilmekte olduğu bir sonuca varmarnda mümkün olamamıştir. 

Çünkü bu konu üzerindeki görüşüm, bazı ormancılarca ileri sürülen mü
tealaların tamamen aksidir. Eğer bizzat bir çok orman işletmelerinin bu 
sahada elde ettikleri sonuçlar üzerinde durulursa, o zaman bu tehlikenin 
belkide bizatihi ibre ekim yastıklarında kullanılan ekim materyalinden 
ileri gelmeyip daha çok gereği veçhile yürütülemeyen bir siperlemenin ne
ticesi olduğuna kanaat getirilecektir. Zira, bazı yerlerde haftalarca yas
tıklar üzerinde bırakılan ve hava sirkülasyonuna imkan vermeyen sİper
lernelere rastlanmaktadır. 

b) Haşereler. Bay Prof. Dr. Olberg tarafından daha önc·e Oedel
sheim tatbikat ormanında yürütülen tecrübelerde ibre ekim yastıklarında 
zikre değer önemli bir olayla karşılaşılmıştır. İbre ekim yastıkları üzerine 
muhtemel kuş zararlarını önleyecek sıklıkta ipten ağlar gerilmiş olmasına 
rağmen tohumlardan çoğunun (bilhassa Veymutçamı'nda) ısırılmış olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu sahada yapılan incelemeler ekilen tohumların ekim
den daha evvel başerelerin zararına uğramış olduklarını göstermiştir. Bu 
hal sırf yabancı menşeli hariçten getirilen tohumlara inhisar etmiştir. 

İki sene ard arda görülen bu olaya sebep olan haşerenin tesbiti ise müm
kün olamamıştır. 

( *) Bu husus Prof. Dr. Olbi'Jrg tarafından özel bir araştırma olarak ele alınmış 
ve fide hastalıkları ile mücadele imkanları konusunda (bilhassa ibre ekim yastık· 
lannda) geniş araştırınalara başlanmıştır. 
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Aynı zararlar 1955 yılı sonbaharında xanten orman işletmesinde 

ekim yastıklarına ekilen Duglas tohumunda da müşahede edilmiştir. Ta
rafıından yürütülen denemelerde kullanılan ibreler her türlü haşere za
rarlarını önlemek gayesi ile daha kasalara doldurulmadan evvel saf He
xapreparatı ile iyice karıştırılmıştır. Tabii olarak yığılmış 1 m3 ibreye 1 kg. 
ticari preparat hesabiyl-e 400x150 x45 cm. eb' adındaki her ekim yastığı 
için 4,8 kg. Hexapreparatı kullanılmış ve vejestasyon süresi boyunca fi
danlarda ne bir haşere ve nede bir preparat zararı görülmüştür. Yalniz 
mul toprağı ile örtülü bir kısım ibre ekim yastıklarında tohumları taşımak
la zarar tevlit eden karınca muzipliğine rastlanmış ve kimyevi maddeler 
serperek bununda önüne geçilmiştir. Bu gibi zararların önlenmesi için 
örtü materyalinin bir insektizid (kimyevi başere mücadele materyali) 
ile muamelesi tavsiyeye değer. 

c) Kuşla1·. Gerek eşinrnek ve gerekse tohumları taşımak suretiy
le fidanlıklarda mühim bir zarar menbaıdırlar. Bunun için ben ucuz bir 
fiatla temin ettiğim eski ağı ile adı geçen ekim yastıklarını örtrnek 
yolunu seçtim. Bu ağlar şimal denizi salıili balıkçılık birliğinden satın 

alınmış ve ekim yastığı kasaları üst sathına tamamen intibak ed-en çerçe
velere gerilerek 15 cm. kadar yükseklikte hiç bir açıklık bırakınıyacak 

şekilde kasalar üzerine yayılmışlardır. Haziran sonuna, yani fidanlar iyi
ce boylanıncaya kadar faydalanılan adı geçen ağ g·erili bu çerçeveler bi
lahare tamamen kaldırıdılar. Bundan sonra ta vejetasyon sonuna kadar 
yastıklar civarına çakılan, hafif rüzgarla dahi sallanıp ses çıkartan ince 
kağıdımsı kalay yaprakları (Stanniol) sayesinde kuş zararlarının kolayca 
önlenmesi mümkün oldu. 

d) Fareler. Fareler dahil karıştırarak zarar veren toprak altı 

memeli hayvanlarının her türlü zararlarını önlemek için (daha i breler ka
salara do Id urulmadan önce) ekim yastığı kasalarının tabanına tamamen ince 
gözlü kafes teller gerilmiş ve dolayıisyle bir can sıkıcı durumla karşıla
şılmamıştır. 

Özet. Yukarıda görüldüğü şekilde, mantarlardan husule gelen fide 
hastalıkları hariç, diğer bütün zarar verici kaynaklar alınan ön tedbir
lerle mümkün mertebe tıkanmıştır. Bu bakımdan ibre ekim yastıkla

rının mineral toprak yastıklarına oranla fazla bir üstünlüğü malik olduk
ları iddia edilebilir. Zira, başere-Kuş ve Farelere karşı alınması gereken 
tedbirler, bu yastıklarda mineral topraktakine oranla daha kolay kabili tat
biktir. 

4. Deneme devamınca hava şartlannın gidişi 

Deneme sonuçlarının doğru bir şekilde kıymetiendirilmesi ıçın en 
önemli atmosferik olayların tesbit eve tanınması zaruridir. Zira, fidan ye-
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tiştirilmenin başarısı üzerinde bu faktörleri bir etkisi olduğu biltecrübe 

sabittir (Cetvel 6, 7, 8). 

Aylar 
Monat 

Mayıs 
M ai 
Haziran 
Juni 
Temmuz 
Juli 
Ağustos 
Aug. 
Eylül 
Sept. 
Ekim 
Okt. 
Kasım 
Nov. 

Aylar 
Monat 

Mayıs 
M ai 
Haziran 
Juni 
Temmuz 
Juli 
Ağustos 
Aug. 
Eylül 
Sept. 
Ekim 
Okt. 
Kasım 
Nov. 

Cetvel 6. Hava suhuneti. 
Lufttemperatur in ° C. 

Bir güne ait değerler 
Saat 8,30 Saat 13.DO Saat 17.00 werte für den ganzen Tag 
Uhr Uhr Uhr Mutlak Mutlak Aritmetik 

Asg. Aza. Orta. Asg. Aza. Orta Asg. Aza. Orta. asgari azami ortalama 
Mm. Max. Mi tt. Min. Max. Mı tt. Mm. Max. Mı tt. Min. Max. Mi tt. 

6 21 13 ,o B 23 ıs ,s 7 2s ıs ,s -] 

s 26 16 ,o 9 33 21,7 ll 26 20,3 

32 22,S ll 31 22,4 

o ,5 

9 

s 

4 

ı 

-4 

20 16,2 9 

16 13 ,4 13 

17 9,7 ı 0 

ı ı 5 ,8 s 

lO ı ,9 o 

28 21,7 12 24 19,S 

27 18,4 s 23 16,0 

20 12,3 3 16 9,6 

14 S,9-2 12 4,8 

7 

7 

4 

-2 

-6 

Cetve~ 7. Hava nemi ve yağışlar. 
Luftfeuchtigkeit und Niederschlaege. 

Nisbi hava nemi 
Mittl. rel. Luftfeuchtigkeit 

o o o o o 
M 

~ ı:: ·~ o:>- ...... ...... ·;:: ~ 
ro "'i;;>< ...., '""' ~~ @:< 'o.Od 

ro-"1 ro ,.c: No> 

~~ u:ıb ~b ~b ~;;;ı 

75 57 ss 97 22. 

76 54 ss SB 33 

80 61 62 92 2.6 

B(J 6,1 63 SB 3-1 

73 66 65 79 47 

79 69 69 sz 4S 

83 80 78 91 60 

cd~· 

~E 
o~ 

62,6 

62,8 

67 ,s 

69 'l 

67,9 

72 ,2 

80,3 

28 ,s 

33 ,o 

34,0 

32 ,o 

28.5 

22 ,s 

14 ,s 

14,8 

19 ,3 

20,4 

18 ,3 

14,7 

9,2 

4,2 

Yağış mm. 
Niederschlaege mm 

37 ,8 [*] 

82 ,o 

115,9 

87,4 

sı ,2 

S5 ,6 

2.0 ,7 

('') Yalnız 14/31.5.1955 arası içindir. 
nur für die Zeit vom 14. bis 31.5. 
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Cetvel 8. Bulutluluk 
Bewölkung 

Saat 8,30 Sat 13,00 Saat 17,00 
Uhr Uhr Uhr 

Aylar k sk. k. a. y. ksk. k. a. y. ksk. k. a. y. 
Monat 

Günler syısı 
Zahl der Ta ge 

Mayıs 6 10 5 10 13 7 'b 7 12 7 5 7 M ai 
Haziran 7 lO 7 6 7 12 6 5 lO 12 ı 7 
Juni 
Temmuz 4 17 6 4 3 Juli 13 9 6 4 9 9 9 

Ağustos 3 ıs 9 4 4 Aug. 13 8 6 4 15 7 5 

Eylül 7 ıs 7 13 5 Sept. 5 7 13 7 4 6 

Ekim 9 ıs 2 2 lO Okt. 12 5 4 6 14 4 7 

Kasım 3 20 6 B 14 3 5 B 17 ·ı 
Nov. 

ksk. =Kısmen kapalı ( teilweise bedeckt) 
k. =Kapalı ıbedeckt) 

a. =Açık (heiter) 
y. Yal!'murıu ( regnerisch) 

B. Mineral toprak ve ibre ekim yastıklannda suhunetle ilgili araştırmalar 

Daha denemiere başlamadan önce ibre ekim yastıklarındaki suhunet 
gidişinin mineral topraktakinden başka olacağı kanaati mevcuttu. Bu far~ 
kın ise fidanların gelişimi üzerinde, bilhassa vejestasyon zamanının başlan
gıcı ve sona ermesinde etkili olacağını kabul etmek gerekiyordu. Muhtelif 
toprak türlerindeki suhunetin seyri üzerinde bu güne kadar bir çok araş
tırmalar yapılabelmiştir. Her ne kadar (Geiger, 1950) bu araştırmaların so
nuçlarını özet halde kıymetlendirmiş, muhtelif substratların ısı -ekonomi
sinde etkili en önemli konstantlarını, ısı geçirme güçlerini, yoğunluklarını 
etraflı bir şekilde smıflandırmışsa da, bu doküman dahi gayeye yeter de
ğildir. 

· Geiger'ce toprak suhunet ölçmelerine ait bildirilen temel hususlar be
nim ölçmelerinıle de teyit edilmiştir. Şöyleki : 

1) Toprağın alt tabakalarmdaki suhunet gidişi üst tabakalarındakin

den daha düzgün olup yeknesak bir seyir göstermektedir. 

2) Alt toprak tabakalarında, ısı dalgalarının azami ve asgari değer

lere ulaşması daha geç kalmaktadır. 

3) · Toprak türü, suhunet gidişi üzerine etkilidir. 
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Denemelerim boyunca bütün vejetasyon zamanı gerek mineral toprak 
ve gerekse ibre ekim yastıklarında günde üç kere suhunet okuması ya~ 
pılmıştır (saat 8,30 ~ 13 ve 17 de). Termemetreler toprak yüzünden itibaren 
3,15 ve 30 cm. derinliklere vaz'edilmişlerdir. İsteğe uygun, şüpheyi davet 
etmiyecek bir mekan olmadığı için, toprak yüzünde kat'i ölçmeler yapı
lamamıştır. Bu husus bir eksiklik gibi görülürse de, kullanışlı özel aletler 
mevcut olmadığından toprak yüzü suhunetlerinin ölçülmesi halinde ger
çeğe uymayan yanlış sonuçlar elde edilebilecekti (Geiger'de bu husus bil~ 
hassa nazarı dikkatı çekmiştir). Bundan dolayı bend-e, mineral toprak 
ve i bre ekim yastıklarının yüzlerindeki suhunet ölçmelerini azami- as· 
gari termemetreler vasıtasiyle ölçmekle yetindim. Termemetre borusunun 
doğrudan doğruya ısınmasını önlemek maksadiyle termemetrenin üstünü 
toprakla örttüm ve okunan maksimum değerlerde yanlışlık yapmaktan ka
çınmağa çalıştırnsa da, yinede burada verilen ölçü sonuçlarına ve bilhassa 
maksimum değerlere kaydi ihtiyatla itibar etmek gerekir. Toprak suhu~ 
net ölçmel-erinde kullanılan termometreler, ibre ekim yastıkları kasaların~ 
da 3,15 ve 30 cm. derinlikte yandan açılan deliklerden ve mineral toprakta 
ise yukarıdan aşağı sokulmuşlardır. Termometreler, sandık kenarlarından 
25 cm' içerideki suhuneti ölçebilecek uzun saplı toprak termometrele~ 

rinden seçilmişlerdir. Böylece kasa tahtalarının yan etkilerinin ortadan 
kaldırılmasına çalışılmıştır. Toprak ekim yastıklarındaki termometrelerin 
sapları da direkt olarak gelen yansımayı önlemek maksadı ile mukavva 
borulada örtülmüştür. Bu arada ibre ekim yastıklarında yön etkilerini ta
yin etmek ve ortadan kaldırmak maksadiyle ayrıca kasanın hem güney 
ve hemde kuzey tarafında mukayeseli ölçmeler yürültülmüştür. 

Hava suhunetini ölçmek için ise, bir termograftan faydalanılmıştır. 

1. Sabah saat 8.30 da mineral toprak ve ibre yastığında ölçülen 

suhunetlerin mukayesesİ, aylık aritmetik ortalama ve ekstremler 

Cetvel. 9 un incelenmesinde, yapılan ölçmelerden şu sonuçlar çıkarıla
bilir : 

a) Genel olarak sabahları saat 8,30 da ibre yastıklarının bütün ta
bakalarındaki suhunet, mineral topraktakinden daha yüksektir. Her iki 
substrat arasındaki fark, 3 cm. derinlikte en azdır (0,5 ~ı co), en alt ta
bakada ise en fazladır (2- 4,5 C 0

). 

Bu kural yalnız Mayıs ve Kasım ayında biraz şaşmaktadır. Bu her 
iki ayda mineral toprağın 3 cm. derinliğindeki suhunet ibredekinden 0,5 co 
kadar daha yüksektir. 

b) Aylık asgari suhunet değerleri mukayesesine gör·e toprağın en 
üst tabakalarındaki asgari suhunet, temmuz ayı hariç, ortalama olarak 
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Cetvel .9. Saat 8 30 daki toprak suhuneti 
Bodentemperaturen um 8 30 Uhr co. 

İ bre ekim yastığı Mineral toprak 

Aylar 
Streubeet Mineral bo den 

Monat Asgari Azami Ortalama Asgari Azami Ortalama 
Min. Max. Mittel Min. Max. Mittel 

Mayıs 3 cm 5 ,5 l:i ,o 9,4 7 ,O 13.5 lO ,5 
M ai 15 cm 9,5 vı ,'i 13,0 7 ,O 12 ,s lO ,O 

Haziran 3 cm 9,5 19,5 ı'ı ,6 10.5 18/l 14,2 
Juni ıs cm 13 ,5 21 ,s 17 ,6 9,5 17 ,o 13 ,6 

30 cm 13 ,o 22,0 17 ,3 9,5 16 ,o ı 3 ,2 

Temmuz 3 cm 13 ,5 20,0 17 ,It 12.5 19,5 16 ,7 
Juli 15 cm 14,0 23,0 20,2 13,0 20 ,o 17 ,o 

30 cm 15,'1 23 ,o 20,9 13,5 18 ,5 16,3 

Ağustos 3 cm B,S 20 ,o 17 ,o 15 ,o 18 ,o 17 ,o 
Aug. 15 cm 16,5 21 ,o 19,2 14,5 ı 8 ,o 16 ,2 

30 cm 18 ,o 21 ,5 19,6 14· ,o 18,0 15 ,8 

Eylül 3 cm 9 ,O 1B ,5 13,2 9 ,5 17 ,5 ı3 ,2 
Sept. ıs cm 12 ,5 20,5 15,9 i O ,5 17 ,o 13 ,5 

30 cm 14,0 21 ,o 17 ,O ll ,O 17 ,o 13 ,7 

Ekim 3 cm ı ,5 13 ,O 7,9 4 ,o 13 ,o 8,4 
Okt. 15 cm 5 ,5 14 ,o lO ,•t 4,5 ll ,5 3,8 

30 cm 7 ,5 13 ,5 ll ,3 4,5 12 ,5 9,3 

Kasım 3 cm - 1,0 9,5 3,8 o ,5 9 ,5 4,3 
Nov. 15 cm 2,5 9 ,o 5 ,3 ı ,o 8,0 .ı ,3 

30 cm 3 ,5 8,5 6 ,ı 2 ,o 3 ,o .ı ,8 

ibredekinden 0,5-1 co kadar daha sıcaktır. Daha alt tabakalarda ise 

durum tamamen aksi olup mineral toprak ibreden daha düşük minimal 
değerlere ulaşmaktadır. 

c) Buna rağmen aylık azami suhunet değerleri üst ibre tabakasın

da ve mineral toprakta hemen hemen aynidır. Bu arada ibrenin derin 

tabakalarında daha yüksek maksirnal değerlere ulaşmaktadır. 

d) Günlük en büyük suhunet oynaklığı tabiiki her iki vaziy.ette de 

en üst tabakalarda görülmektedir. Her zaman değilse de, yine de çok kere 

bu aynaklıklar ibre üzerinde mineral topraktan daha büyüktür. 

e) Her iki substratta da genel olarak en yüksek ve en alçak değer

lere ulaşmadaki gecikme en üstten en alt tabakaya kadar eşittir. Yalnız 

ekstremlere ulaşma, toprakta ibreden biraz daha hızlıdır. 
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2. Saat 13.00 de mineral toprak ve ibre yastığında ölçülen suhuneti.erin 
mukayesesİ, aylık aritmetik ortalama ve ekstremler 

Cetvel 10 da toplanan değerlere göre : 

a) Aylık asgari değerlerin mukayesesİnde görüleceği gibi, ibre yas-
tıklarının en üst tabakası asgari suhunetleri, mineral topraktakinden bi-
raz daha düşüktür ( 0,5 - 1 C c). 

Cetvel 10. Saat 13 °0 deki toprak suhunetleri. 
Bodentemperaturen um 13 °0 Uhr co 

İbre ekim yastığı Mineral toprak 
Aylar 

Streubeet Mineralboden 

Monat Asgari Azami Ortalama Asgari Azami Ortalama 
Min. Max. Mittel Min. Ma..'<:. Mittel 

Mayıs 3 cm 3 ,s 23 ,o ı3 ,6 lO ,o 19,0 14,3 
Ma i 15 cm 9,5 15 ,o 12,8 7 ,5 16 ,o lO ,8 

Haziran 3 cm ll ,o 24,0 19 'ı ll ,5 26,5 19 ,o 

Juni 15 cm 13,5 21.5 17 ,6 lO ,5 ı9 ,5 14,7 
30 cm 13 ,o 22,0 17 ,s lO ,O 17 ,o 13,8 

Temmuz 3 cm 14,5 24,5 20,8 12,5 27 ,5 20,2 

Juli ıs cm ı4,5 22,5 20,2 13 ,o 19 ,5 ı 7 ,6 
30 cm 15 ,o 23,0 20,8 ı3 ,5 ı B ,5 16,5 

Ağustos 3 cm 16 ,o 23 ,5 20,3 ı6 ,o 23,0 19 ,ı 
Aug. 15 cm 17 ,5 21 ,O 19,3 15 ,o 19 ,o 16 ,6 

30 cm 13 ,o 21,0 19 ,9 ı't ,s l7 ,5 ı6 ,2 

Eylül 3 cm 10,5 23 ,O 16,3 ll ,o 2ı ,5 16 ,ı 
Sept. 15 cm 12 ,o 20,5 ı6 ,o ll ,o 18.0 ı4 ,4 

30 cm 14,0 21 ,o 17 ,o ll ,5 18 ,o 14,4 

Ekim 3 cm 3 ,5 u,s 9 ,B 5 ~5 14 ,5 10,5 
Okt. ıs cm 5 ,5 13,5 ı o ,4 5 ,o 13 ,o 9,5 

30 cm 7,5 H,O llA 5 ,O 13 ,o 9,7 

Kasım 3 cm o ,o ll ,5 4,8 ı ,o 11 ,O 5 ,5 
Nov. 15 cm 2 ,O 9 ,O 5,4 ı ,o B ,5 4,8 

30 cm 3 ,5 8 ,5 6 ,ı 2 ,o 8 ,5 5 ,ı 

Yalnız temmuz ayı istisan teşkil etmektedir. Daha derin tabakalarda 
ise asgari suhunet değerleri genel olarak mineral toprakta ibre ekim yas-
tıklarındakinden daha düşüktür. 

b) 15 cm. derinlikte genel olarak ibre ekim yastıklarındaki suhunet 
mineral toprak yastıklarındakinden 2,5-3,5 co kadar daha yüksektir. 30 
cm. derinde bu fark daha aşikardır. 3 cm. derinlikte ise değişken bir du
rum vardır. Yazın (Temmuz- Agustos ve Eylül aylarında) ibre içindeki 
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suhunet daha yüksek, haziran'da her iki substratta eşit; mayıs, ekim ve 
kasım aylarında ise toprakta takriben 0,5 CO kadar daha yüksektir. 

c). En üst tabakada aylık azami değerler, hazıran ve temmuzda mi
neral toprakta ibreye oranla cüz'i bir miktar daha yüksekse de diğer 

aylarda (ekim ayı hariç) aksidir. Alt tabakalarda ise ibre ekim yastıkla
rındaki azami değerler mineral toprakinden 2,5- 3,5 co kadar daha yük
sektir. 

d) Suhunet oynaklıklarına gelince, her iki ekim yastığı substrat
larında ve muhtelif tabakalarında bir kural gösterıniyecek şekilde farklı
dırlar. Takriben sürenin yarısında suhunet oynaklığı mineral toprakta, 
diğer yarısında ise ibrede daha fazladır. Şüphesiz ki en üst tabakada su
hunet oynaklığı en büyük derecededir. 

e) Azami ve asgarilere ulaşmadaki gecikme, her iki substratta yuka
rıdan aşağı bütün tabakalarda eşittir. Ekstremlere ulaşmak toprakta ibre
den biraz daha hızlıdır. 

3. Saat 17,00 de mineral toprak ve ibre yastığında ölçülen 
suhunetlerin mukayesesİ, aylık aritmetik ortalama ve 

ekstremler 

Cetvel ll deki değerlerden şu sonuçlar çıkarılabilir : 

a) Saat ı 7 de en üst tabakada ortalama suhunet, yaz aylarında (Ha
ziran- temmuz- ağustos ve eylül) ibre yastıklarında mineral topraktan 
daha yüksek, ekim ayında her iki ekim materyalinde eşit, mayıs ile kasım 
aylarında mineral toprakta biraz daha yüksektir. Buna karşılık diğer ta
bakalarda saat ı 7 deki suhunet ibre yastıklarında daima mineral toprak
tan daha fazladır. 30 cm. derinlikte bu fark daha belli olup 3C 0 ve hatta 
daha yüksektir. 

b) Aylık asgari değerler en üst tabakada mayıs, ekim ve kasım ay
larında ibrede biraz daha düşük, haziran ve eylülde ise her iki substrat 
arasında fark yoktur. Diğer tabakalarda (Eylül ve Ekim ı5 cm. lik derin
lik müstesna) mineral toprakta daha düşük asgari değerler mevcuttur. 
Farklar ibrede tekrar 30 cm. derinlikte en büyüktür. 

c) Genel olarak saat ı 7.00 de ölçülen aylık azami değerlerin tamamı 
ibre ekim yastıklarında mineral topraktakinden daha yüksektir. Yalnız 
ı5 ve 30 cm. lik derinliklerde cüz'i inhiraflar olmaktadır. 

d) Temmuz müstesna, saat ı 7.00 deki suhunet aynaklıkları en üst 
tabakada, ibre yastıklarında mineral topraktakinden biraz daha fazladır. 
Diğer yandan kasım ayı müstesna ı5cm. lik derinlikte vaziyet aksidir. 
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Cetvel 11. Saat 17 •• deki toprak suhunetleri. 
Bodentemperaturen um 17 °0 Uhr. c•. 

ekim yastığı Mineral toprak 
Aylar 

Streubeet Mineralboden 

Mo n at Asgari Azami Ortalama Asgari Azami Ortalama 
Min. Max. Mittel Min. Max. Mittel 

Mayıs 3 cm lO ,S 20,0 13 ,9 ll ,o 18,5 14,2 
Ma i ıs em 9 ,s 14,5 12 ,7 9 ,o 16,5 12 ,O 

Haziran 3 cm 13 ,o 25 ,o 19 ,6 13 ,o 2;1; ,o 18,6 

Juni ıs cm 13 ,5 22,0 18 ,ı 12,0 20,5 16,3 
30 cm 13,0 22,0 17 ,6 ll ,o 17,0 ı,ı ,3 

Temmuz 3 cm 15,0 26 ,o 21 ,7 ı3 ,o 22,5 20,5 

Juli ıs cm 16 ,o 23,0 20,6 13 ,o 22,5 18,9 
30 cm 14 ,O 23,0 20,3 13 ,5 19,5 17 ,ı 

Ağustos 3 cm ı6 ,o 25 ,o 21 ,ı 14 ,o 22,5 20,4 

Aug. ıs cm ı7 ,5 19 ,o 19,6 16 ,5 21,0 18,7 
30 cm 18 ,o 21,0 19,8 14,5 19,5 16,9 

Eylül 3 cm ll ,5 24,0 17 ,ı ll ,5 21 ,O 16,0 
Sept. 15 cm 12 ,s 20,5 16,2 12,5 21 .o 15 ,7 

30 cm 14 ,o 21,0 17 ,o 12 ,o 20,0 ıs ,4 

Ekim 3 cm 3 ,5 15 ,o lO ,4 5 ,o 14 ,o lO ,'ı 
Okt. 15 cm 5 '}5 14,0 lO ,6 5 ,s 13,0 lO ,l 

30 cm 7 ,o B,O 11 ,7 5 ,5 13 ,5 lO ,3 

Kasım 3 cm o ,5 j o ,5 5,5 ı ,5 9,5 5 ,7 
Nov. 15 cm 2,5 9,0 5 ,5 1,5 9,5 5,3 

30 cm 3 ,5 lJ ,5 6,2 2 ,o 9,0 5,3 

Ibre yastıklarında çok büyük aynaklık gösteren 30 cm. de (temmuz hariç) 
zikre değer hiç bir fark mevcut değildir. 

e) Maksimumlara ulaşma umumiyetle ibrede mineral topraktan da
ha geç kalmaktadır. Bununla beraber farklar mühim değildir. Hatta mürr
ferit aylarda, hiç bir fark mevcut değildir. 

4. Aylık değerlerin mukayesesi 

İbre ekim yastıkları ve mineral topraktaki suhunetlerin seyir fark
ları üzerindeki en kolay toplu bir görüş, aylık ortalama değerlerin ve on
ların farklarının mukayesesİ ile mümkündür. Denemede mineral toprak 
ve ibrenin ortalama değerleri farklarından elde edilen aylık değerler ile 
ibre ekim yastığındaki suhunetlerin mineral topraktakinden co cinsinden 
olan farkları ineelendikte (Cetvel 12), ibrenin ısı depo gücünün mineral 
topraktan çok yüksek ve ibre ekim yastığında ise alt kısımdaki ısı de
posunun üst kısımdan daha yüksek olduğu görülür. Sıcak yaz ayların-
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da ibre ve mineral toprak arasındaki farklar, sonbahardakinden daha 
büyüktür. Bununla beraber sonbaharın düşük ısı derecelerindeki 1-2 ca 
lik farkın sıcak yaz aylarındakinden daha fazla kendisini hissettirebilmesi 
bahsi üzerinde de ayrıca durmak gerekir. 

Cetvel 12. Mineral toprak ve ibre ekimi yastığındaki suhunetlerin mukayesesi. 
Vergleich der Bodentemperaturen in Streubeset und im Mineralboden. 

Aylar 
Monat 

3cm 

Mayıs -0,7 M ai 
Haziran 

+ 0,5 Juni 
Temmuz + 0,9 JUli 
Ağustos + 0,7 August 
Eylül + 0,4 Sept. 
Ekim -0,4 Oktober 
Kasım -0,5 November 

Derinlik 
Tiefe 

15 cm 

+ 1,9 

+ 2,9 

+ 2,5 

+ 2,5 

+ 1,5 

+ 1,0 

+ 0,6 

30 cm 

+ 3,7 

+ 3,8 

+ 3,5 

+ 2,5 

+ 1,7 

+ 0,1 

İbre ekim yastıklarında fidanlardaki vejetasyon kapanışının mineral 
topraktakinden daha geç kaldığı müşahede edilmiştir. Bunun bir sebebi 
şüphesiz ki, iki ekim yastığı meteryali arasındaki ısı ekonomisidir. Diğer 
taraftan burada başka farklı faktörlerin de rol aynaması çok muhtemel
dir. Mesela, ibre ekim yastıklarındaki mineral besi maddesi temini, mine
ral topraktakinden farklı seyreder. İbre ekim yastıklarında vejetasyon 
süresinin uzaması büyük bir ihtimalle bununla ilgilidir. 

5. İbre ve mineral toprak sathında ölçülen günlük eksterm 
suhunet değerlerinin mukayesesİ 

Bu bahse girerken mineral toprak ve ibre satlımdaki ölçülerin yalnız 
bazı itirazı kayıtlarla kıymetlendirilebileceğine temas edelim. Bununla be
raber her ne kadar hakiki değerlerde bir kısırlık mevcutsa da, verilen rak
kamlar yine de az çok bir ip ucu verebilirler. 

a) Maksimumlar. Bu konuda verilen azami ve asgari değerler (cet
vel 13), vejetasyon süresi boyunca bütün aylarda azami- asgari termomet
relerde okunan değerlere istinat etmektedir. 

Cetvelin incelenmesinde göTüleceği gibi ibre ve mineral toprak satlım
daki azami ve asgariLer birbirinden fazla farklı değilse de bir çok hallerde 
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Cetvel 13. Mineral toprak ve ibredeki c• cinsinden okunan azami suhunet derecele•ri 
Maximalwerte der Temperatur auf Streu und Mineralboden. 

Aylar 
Monat 

Mayıs 
M ai 

Haziran 
Juni 

Temmuz 
Juli 

Ağustos 
Aug. 

Eylül 
Sept. 

Ekim 
Okt. 

Kasım 
Nov. 

Toprak ti.irü 
Subsr."·at 

İbre 
Streu 

Mineral toprak 
Mineralbeden 

İ bre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

İ bre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

İ bre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

İ bre 
Streu 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

İbre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineralbeden 

İ bre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

17 ,00 
En yük. 
llöchst. 

25 

23 

29 

27 

28 

28 

29 

29 

22 

20 

20 

11 

ll 

Saatlar arasında 
In den Zeitraeumen von 

8,30 8 ,30 - 13 ,00 13 ,00 - 17 ,00 
En AL En yük. En AL En yük. En AL 

nieder. höchst. nieder llöchst. nieder. 

9 30 11 27 14 

ll 29 15 33 13 

14 44 11 44 17 

13 43 11 43 16 

11 36 12 38 13 

12 39 12 44 13 

16 35 19 37 20 

15 30 17 34 17 

9 35 12 34 

10 30 lO 32 13 

4 27 5 25 5 

4 27 6 24 6 

2 13 o 12 o 

2 15 o 16 o 

yine de mutlak maksimumlar, ibrede mineral topraktakinden biraz daha 
yüksektir. 

b) Minimumlar. Minimumlar arasındaki farklarda, münferit istisna

lardan sarfınazar, bariz bir ayrılma yoktur (Cetvel 14). 

Bununla beraber mineral toprakta minimumlar, ibredekinden biraz da

ha düşüklük arzediyor. İbredeki minimumların toprak minimumlarından 

olan farkı co olarak şöyl-edir: 



Aylar 
Menat. 

Mayıs 
Mal 

Haziran 
Ttm i 

Temmuz 
Tu li 

Ağustos 
Aug. 

Eylül 
Sept. 

Ekim 
Okt. 

Kasım 
Nev. 

Mayıs 

Haziran 
Temmuz: 
Ağustos 

0,9 
+ 1,5 
-0,5 
-0,5 

Eylül 
Ekim 
Kasım 

0,1 
1,1 

-0,1 

Cetvel 14. ibre ve minE'ral toprakta asgari suhunet değerleri. 
Minimalwerte der Teroperatur auf streu und Mineralboden. 

Saatlar arasında 
_______ ın_ den Zeitraeumen .von 
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Toprak türü 
Subst<.at 17 ,110 

En yük. 
höchst. 

8,30 3,30-13,00 1!1,00-17,00 

S tre u 

Mineraltoprak 
Mineralbeden 

İbre 
Streu 

Mineraltoprak 
Mineralbeden 

İbre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineralbeden 

İ bre 
St re u 

Mineral toprak 
Mineralbeden 

İbre 
Streu 

Mineraltoprak 
Mineu:.lbeden 

İbre 
St re u 

Mineraltoprak 
Mineralbeden 

İbre 
S tre u 

Mineraltoprak 
Mineral bo den 

ll 

lO 

16 

15 

16 

17 

17 

16 

16 

15 

lO 

9 

9 

9 

En AL En yük. En Al. En yük. En AI. 
nieder. llöchst. nieder. lıöchst. nieder. 

o 13 ı 19 9 

o 13 o 18 6 

2 21 lO 27 9 

21 5 27 9 

9 21 10 25 lO 

8 21 lO 27 10 

9 20 lO 26 10 

10 19 23 15 

5 20 8 23 10 

6 19 8 21 lO 

-3 12 

-ı ll o 12 ı 

-4 ll -3 ll -3 

5 ll - 3 9 2 

6. Muhtelif topı·ak türlerindeki suhunetler ile hava suhuııetinin 
mukayesesİ 

Bütün vejetasyon süresi boyunca ölçülen suhunet oldukça büyük bir 
yekun tuttuğundan burada 23/29 Mayıs ve 10/16 Temmuz arasına isabet 
eden yalnız 2hafta içindeki suhunet gidişi alınıp onların grafikman kıy
metiendirilmesi ile yetinilmiştir (Şekil 4 ve 5). Grafiklerde hava suhuneti 



Hava 
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34 
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K sk 
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Hava suhuneii (luiUemperalur) 
ibre suhuneti 3om derinlikte (Temper. d.Sireu in 3 cm. Tiefd 

15cm " ( 
3 cm " ( 

ISem " ( 
Top 

15 cm " ) 
Min Bo<len in3 cm. " ) 

l5cm. " ) 

bed•ckt) 

1< y y y k k aa Ksi< 

o 3 6 9 1215 18 2124 6 12 18 24 6 12 18 24 6 12 18 24 6 12 18 24 6 12 18 24 6 12 18 24 

23.5.1955 ı 24.5.1955 ı 25.5.1955 1 26.5.1955 1 27.5.1955 1 28.5.1955 ı 29.5.1955 

Şekil 4. Hava, ibre V& mineral toprak suhuneti (23 ·2.9 Mayıs 1955). 
Lufttemperatur und Teroperatur in Streu und Mineralbeden (23·29Mai 1955). 
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Şekil 5. Hava, ibre ve mineral toprak suhuneti (10-16 Temmuz 1955). 
Lufttemperatur und Yemperatur in Streu und Mineralboden (10-16 Juli 1955). 
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hariç, gerek ladin ibresi ve gerekse mineral topraktaki suhunet gidişatı 

saat 8,30- 17,00 arasına inhisar etmektedir· Zira bu iki muhtelif ekim 
yastığı materyalinde geceleri suhunet okunınası mümkün olamamıştır. Di
ğer taraftan 23/29 mayıs arasında her iki ekim yastığında 3- 15 cm. de
rinlikteki suhunet ele alındığı halde, 10/16 temmuz arasında ise 3 ve 30 
cm. derinlikteki suhunetler seçilmiştir. Çünkü mayısta fidan köklerinin 
ulaştığı derinlik azami 15 cm., temmuzcia ise 30 cm. civarındadır. 

Grafiklerde görüldüğü gibi mineral toprak ve ibre içindeki gece su
hunetleri okunmadığından münferit durumların mukayesesİ mümkün ola
mamıştır. Aynı zamanda toprak ve ibre içindeki suhunet gidişini izah 
için, o andaki su muhtevalarının da bilinmesi gerekmektedir. Gerekli şartla
rın eksikliğinden dolayı bu nevi incelemelerle uğraşılmamıştır. Bununl& 
beraber mineral toprak ve i bre ekim yastıklarındaki fidan gelişimleri ara· 
:oındaki farkın izahını yapabilmek için, her iki ekim yastığı materyalinin 
ısı ekonomilerindeki farkın tetkiki icap etmiştir. Gelişim farkları üzerinde 
her ikim ekim materyali türünde görülen farklı ısı ekonomisinin tesiri 
şüpheden ari ise de, bu farkın illeti olarak yalnız ısı faktörünü kabul etmek 
doğru olamaz. Bunun üzerinde muhtelif faktörlerin kompleks etkisi vardn. 

7. İbre ekim yastıkları kasalarının kuzey ve güney yanlarındaki 
suhunet değerlerinin mukayesesİ 

Yukarıda bahsedildiği gibi ibre ekim yastıklarının güney ve kuzey 
yanlarındaki ısınma farkını tesbit etmek gayesi ile, her iki yönde aynı yas
tığın aynı derinliğinde ölçmeler yapılmıştır. Bu işin yürütülmesinde uzun 
saplı toprak termometrelerinden faydalanılmış ve ekim yastığı kasasının 
her iki yöndeki duvarından 25 cm. mesafedeki kısmın suhunetleri okunmuş
tur. Her ne kadar neticeler doğrudan doğruya adı geçen yönlerdeki sı:hu
netleri vermezsede, yinede böyle bir ölçmenin yürütülmesi sayı::sinde 

mümkün mertebe kasa duvarlarının etkileri ile yanlış sonuçlara gitmeyi 
tevlit eden hatalardan kaçmılmış olacaktır. Hakikaten elde edilen sonuç
lara göre, her iki ölçme yerindeki suhunet değerleri arasmaa fark mev
cuttur. Ancak bu fark cüz'i ve mütesavidir. Elde edilen sonuçların sihhat 
derecesine etki edecek kadar önemli değilse de kuzey taraftaki suhuneti ·ı 
güney taraftakinden co cinsinden olan farkları da ayrıca gö.sterilm.şti;: 
(Cetvel 15). 

C. Çimlenme 

Gerek mineral toprak ve gerekse ibre ekim yastıklarında özellikleri 
tarafıından tesbit edilen (Cetvel 16) tohumlar kullanılmıştır. Amerikan 
meşesi ile Avrupa kayının ekim tarihi 16/4/1955 ve diğer türlerın ise 
21/4/1955 dir. 



Cetvel 15. ibre ekim yastığı kasasının Kuzey ve Güney taraflarında ölçülen 
suhunetler arasındaki fark. 

Unterschiede zwischen den an der Nord. und Süd. Wand des Streubeetkastens 
gemessenen Temperaturwerte. 

co 

Aylar Derinlik 
Tiefe 

Monat 3cm 15cm 30cm 

Mayıs -0,5 -0,8 -0,4 M ai 

Haziran -0,8 - 1,0 -0,7 Juni 

Temmuz -0,8 -0,8 -0,7 Juli 

Ağustos 
-0,6 -0,4 -0,4 Aug-ust 

Eylül 
-0,9 -0,6 -1,1 Septcmber 

Ekim 
- 1,0 -0,7 + 0,2 Oktober 

Kasım 
+ 0,5 -0,5 -0,3 November 
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1. Ekilen tohum miktarian. m 2 ye gerekli tohum miktarının hesa
bında, halihazır ibre ekim yastıklarında fidan yetiştirmekte olan Bad 
Grund, Grünenplan, Arnsberg ve Düsseldorf'a bağlı bir kısım işletmelerin 
mevcut tecrübelerinden faydalanılmıştır. Bununla beraber bu işletmelerin 
tecrübeleri dahi uzun yılların ortalaması olmadığından tarafıından yapı
lan ekimlerde tohum miktarı biraz fazla alınmıştır (Cetvel 17). Bunun 
üzerinde elde edilen sonuçlar bahsinde daha detaylı bilgi verilecektir. 

2. Çimlenme sey1·i. Ekimi müteakip 15 inci günden 45 inci güne ka
dar müsavi zaman aralıklarında her yastıkta süren fidecikLer ayrı ayrı 

tesbit edilmiştir. Ayrıca vejetasyon zamanının nihayetinde, 230 cu günde 
de son sayım yapılmıştır. İlerideki cetvellerde muhtelif tohum türlerinin 
muhtelif ekim yastıklarındaki çimlenme hızları ve fidan yüzdeleri, çimlen
me ehliyetini haiz tohum sayılarına nisbetle süren fidecikler sayıları ayrı 
ayrı gösterilmiştir. 

Her yastıkta bütün vejetasyon zamanı boyunca süren fideciklerin sa
yısını mutlak olarak tesbit etmek istenirse, en emin yol sayım zamanı bo
yunca her fideyi özel numaralada numaralayıp etiketlemektir. Zira ancak 
bu şeklide ne kadar fide sürdüğü, sürmenin ne zaman sona erdiği, süren fi
delerden kaçının vejetasyon zamanı nihayetine kadar yaşadığı tesbit edile-
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Cetvel 16. Ekimde kullanılan tohumların özelliği 

Beschaffenheit des verwendeten Saatgutes. 

Ağaç türü 
Samerrart 

Abies 
cilicica 

A. nord
marriana 

A. alba 

Ce d rus 
li b ani 

Alrrus 
glutirr 

Pseudots. 
Douglas 

Larix 
Europ. 

Picea 
excelsa 

Pirrus 
silv. 

Pin us 
rrigra 

Quercus 
borealis 

Fagus 
silv. 

Men şe 
Herkurrft 

Türkiye/ Antalya 

Türkiye/ Antalya 

Almanya/Darre 
Negold 

Türkiye/ Antalya 

Almanya/Pein 

U.S.A. 

Almanya/Wolfgang 

Almanya/Wolfgang 

Almanya/Wolfgang 

Türkiye/Büyükdere 

Almanya/Pein 

Almanya/Pein 

95 

lO O 

76 

90 

83 

98 

99 

91 

1000 dane 
ağırlığı 

1000 korn
gewicht 

g 

191 

70 

42 

71 

ı ,34 

ll 

5 ,9 

8 ,2 

6 A· 

25 

73 

sı 

41 

20 

52 

86 

57 

90 

81 

94 

Kesme deneyi 
Schrrittprobe 

Çürük boş sağlam 
faul hohl gesurrd 

% 

22 3 2 

30 19 

ll 48 

34 46 

ll 2 ı 

lO 33 

lO 

15 4 

6 

% 12,8 su muhtevalı eski tohum olup kifayetsiz 
çimlenme neticesi vermiştir. 
Altes Saatgut mit ı2,8 % wassergehalt. daher unzu
reicherrdes Keimergebrris. 

Ce•tvel 17. Tohum miktarları ve örtme derinlikleri. 

Tür 

Abies cilicica 

Abies rrordmanrriana 

Abies alba 

Cedrus libarri 

Alrrus glutinosa 

Pseudotsuga Duglasii 

Larix europaea 

Picea excelsa 

Pirrus silvestris 

Pin us rrigra 

Quercus borealis 

Aussaatmerrgen und Bedeckungstieferr. 

Miktar 
Merrge 

g; 

300 

230 

170 

300 

12 

45 

40 

40 

35 

60 

350 adet ( stü ek ) 

Örtme derinliği 
Bedeckungstiefe 

(mm) 

25 

20 

lO 

20 

8 

·t 

6 

7 

lO 

60 
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bilir. Benim denemelerimde ise bu nevi bir irdelemeye yer verilmemiştir. 
Zira buradaki gayemiz, Daha çok muhtelif ekim materyalierindeki çimlen
me seyri üzerinde bir toplu görüş elde etmektir. Bu meselenin halli içindir 
ki (genel olarak 45 inci güne kadar müsavi fasılalada devam eden) sa
yım işi, küçük tohumlu ağaç türlerinin ekim yastıklarmda tefrik edilen 
sabit mümessil sahalarda, büyük tohumlarda ise umum ekim yastığı sat
hında yürütülmüş, etiketierne ve numaralama yapılmamıştır. Sürme işi 

ağır seyreden duglas'ta ayrıca 80 inci günde bir sayım daha yapılmıştır. Dug
las ve meşe hariç, 45 inci gün ile 230 uncu gün arasmda diğer hiç bir 
ağaç türünde bu nevi özel bir sayıma lüzum görülmemiştir. 

45 inci gün ile 230 uncu gün arasındaki fidan sayısındaki azalma ve 
çoğalma yalnız miktar olarak tesbit edilmiştir. Bu arada bazı türlerde 
(mesela göknarlar) sürme 45 günden sonra dahi durmadığı halde, diğerle
rinde (mesela ladin) 38 inci günden45 inci güne kadar fide sayısında hiç 
bir artma kaydedilmemiştir. Diğer yandan genel olarak 45 ci günden 230 cu 
güne kadar olan sürme içinde bir çok ağaç türlerinin fide sayısında ehem
miyetli bir azalma olmuştur. Bu hal, ekimde fazla tohum kullanılan zaman
larda umumiyetle karşılaşılan tabii bir hadisedir. Sedir, sarıçam ve kara
çarn (fide hastalıkları sebebiyle) fide sayısı, ekim yastıklarmda normalin 
üstünde bir azalma göstermiştir. 

Bu genel izahattan sonra şimdi her bir ağaç türü üzerinde ayrı ayrı 
duralım: 

a) Gök:nar türleri· !Her ne kadar her iki Asya menşeli göknar türleri 
tohum denemesinde, Avrupa göknarına nisbetle daha iyi bir çimlenme yüz
desi göstermişse de, bilurouro ekim materyallerinde nisbeten daha düşük 
fidan sayısı vermişlerdir. Bunun sebebi, muhtemelen alışık olduğu ısı de
recesini Avrupa'daki ekim yastıklarında bulamayışlarıdır. 

Türkiye menşeli göknar türlerinde bir çok fideler dik duracak bir 
zindeliğe kavuşamadıkları ve kapsüllerini terkedemedikleri halde, A vru
pa göknan fideleri normal bir sürme ve gelişirole yüksek sayıda fidan 
hasılatı vermiştir. Muhtelif ekim yastığı materyalinin sürme üzerindeki 
farklı olan tesirleri de burada vazıhan görülebilir. İbre ekim yastıkların
daki her üç göknar türüde mineral toprak ekim yastıklarından daha önce 
sürmeğe başlamıştır. Diğer taraftan kurola örtülü ibre ekim yastıkları, 

mul toprağı ile örtülü yastıklara nisbetle çimlenme ve sürme üzerinde 
muazzam bir tacil etme bassası göstermişlerdir. Avrupa göknarında bu 
tesir vejetasyon sonuna kadar baki kalmıştır. 

Vejetasyon sonu olarak kabul edilen 230 uncu günde mineral toprak 
ekim yastığındaki fidan yüzdesi, 100 olarak kabul edildikte, Mul toprağı 
ile örtülü ibre yastığındaki fidan yüzdesi 104, Kurola örtülü ibre yastı-
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ğında ise 109 dur. Asya göknar türlerinde yukarıda arzedilen durumdan 
dolayı, Avrupa göknarında olduğu gibi bir kıymetlendirme mümkün ola
mamıştır (Cetvel 18). 

b. Sedir. Sedirde dahi en seri sürme kumla örtülü ladin ibresi 
ekim yastığında müşahede edilmiş ve bunu Mul'la örtülü ibre ekim yas
tığı takip etmiştir. Ancak 45 sonraki sonuçlara her iki ekim 
yastığı arasındaki fidan miktarı farkı, yine de pek cüz'i olmuştur (Cet
vel 18). 

c. Ladin. Başlangıçta ladinde dahi sürme, ibre ekim yastıklarında 
mineral topraktakinden daha, hızlı seyretmiştir. İbre ekim yastıkların
da kumla örtülü yastıklardaki sürme, Mul toprağı ile örtülü ekim yastı
ğından bidayette mukayese edilerniyecek nisbette daha seri olmuştur. 

Muhtelif yastıklardaki sürme, pratikman 38 inci günde sona ermiş kabui 
edilebilir. Kumla örtülü ibre ekim yastığına ekilen çimlenme güçlü tohum
ların % 99 u sürdüğü halde bu nisbet kumla örtülü mineral toprak ekim 
yastığında % 82 dir. Mu! ile örtülü ibre ekim yastığı ise en fena neticeyi 
vermiştir. Bu son yastıkta az olan sürmeden başka sürmüş olan fideler 
arasında vejetasyon zamanı sonuna kadar fidecik hastalıkları dolayısiyle 
verilen zayiatta çok yüksek olmuştur. Ayni cetvelde görüleceği gibi, bü
tün vejetasyon süresi boyunca en fazla fidan sayısına kumla örtülü ibre 
ekim yastığında rastlanmış olup fidanların boy gelişimi dahi mineral top
raktakinden daha iyi seyretmiştir. Bu yastıkta m 2 ye isabet eden fidan sa
yısı ve dolayısiyle fidanlar arasındaki rekabet ve mücadelenin fazla olma
sına rağmen neticenin möneral toprağa nisbetle üstün oluşu dikkate de-

( Cetvel 20). 

d. Sarıçam. 45 inci güne kadar münferit ekim yastıklarındaki çim
lenme ve sürme gidişi, tamamen ladindekine Kumla örtülmüş ola:1 
ibre ekim yastığındaki sürme, bidayette mineral toprak ekim yastığında
kinden çok daha fazladır. Burada çimlenme tohumlardan 99 u 
çimlenip sürdüğü halde, mineral toprakta bu nisbet (45 gün sonrada) an-

cak % 80 e ulaşabilmiştir. 45 inci günden sonra dahi tek tük sürmeler ol

muştur. Diğer yandan hastalık sebebiyle fidan sayısındaki azalma 

bu tarihten itibaren çok büyük miktara ulaşmıştır. Keza Mul'la örtülmüş 

ibre ekim yastığındaki sürme hızı, 25 inci güne kadar mineral toprakta

kinden daha fazla olmuşsa da, bu yastıklardaki fidan sayısı 45 sonun

da en düşük neticeyi vermiş ve çimlenme güçlü tohumdan ancak % 38 i 

çimlenip sürmüştür. 45 inci günden itibaren son sayımın yapılmış olduğu 

230 uncu güne (vejetasyon sonu) kadar her iki ekim yastığındaki fidan 

azalması çok yüksek bir ulaşmıştır (Cetvel 20). 



Cetvel 18. Sedir ve Göknarlarda sürme seyri 
Keimvı;•rlauf bei Tannen und Ceder 

ma- Günsonra 45 gün sonra fidan 
Tür ı.:..ın.ıuı ı,ı.,ı.a,ı...ı;;;;ı. :r aı.ı teryali Çimlenme güçlü fidan% boyu cm. 

Substrat tohumun sayısı Ekimden .. gün sonra fidan nach Tagen Hölıe d. Keiml. n. 45 Art Deckma- Keimf. Same n Zahl d. Keiml. nach ... Tagen Pflz. Tagen. teri al 

25 30 34 38 45 230 45 230 Azami Ortalama 
Max. Mittt. 

A. ci!ic. Llldin ibresi Mul ııoo 4 12 12 12 76 294 7 27 2,4 I ,1 
Fi. Streu Mu ll 

Ladin ibresi Kum JlOIJ 6 22 •>O 56 ll2 238 10 27 3,0 ı .:~ 
Fi. Streu San d 

Mineral toprak Kum 1100 () 3 5 7 55 267 5 24 2 ,5 ı ,ı 
Mineralboden San d 

A. nordm. T .~elin ihrf>.:i Mul 1600 4 '* lO 12 24 130 2 8 2,4 ı ,ı 
Mu ll 

Ladin ibresi Kum 1600 lO ı6 32 72 72 l9t1 5 12 2 ,5 ı ,o 
Fi. Streu San d 

Mineral toprak Kum 1600 o 5 8 12 33 207 2 13 2 ,5 ı ,o 
Mineralboden San d 

A. alba Ladin ibresi Mul 1600 lO 50 176 282 666 1180 42 74 3 ,ı ı ,8 
FL Streu Mu ll 

Ui.din ibresi Kum 1600 88 ı92 352 801~ ll30 1212 7ı 76 3 ,5 2,2 
Fi. Streu san d 

Mineral toprak Kum 1600 ·ı 29 98 279 732 1124 46 70 3 ,ı 2 ,ı 
Mineralboden S and 

Cedrus Ladin ibresi Mu I St LO 34 186 258 :n s 332 - Lk(} - ·~ ,6 2,4 
libani Fi. Streu Mu ll 

Lil.din ibresi Kum 
lN·O 148 251~ 316 :164 368 44 .ı ,o 2,2 Fi. Streu S and 

Mineral toprak Kum tltJ.() 1:3:~ 275 :314 HtJ. Ha - u 3,0 2 ,ı Mineralbocten San d 



Cetvel 19. Duglas'da sürme seyri 
Keimverlauf bei Douglas 

Çimlenme 
Gün sonra 45 gün sonra fidan 

Örtü ma- .... gün sonra fidan sayısı fidan% boyu cm. 
Ekim materyali teryali güçlü tohu- Zahl d. Keiml. naeh ... Tagen Pflz. % Höhe d. Keiml. n. 45 

m un sayısı naeh Tag·en Tagen. 
Substrat Declrma-

terial Keimf. Azami Ortalama 
Same n ıs 25 30 38 45 80 230 r15 80 230 Max. Mittt. 

Ladin ibresi Mul 3200 20 20 L10 100 180 1660 1380 6 52 113 2 ,o lA 
F'i. Streu Mu ll 

Ladin ibresi Kum 3200 
Fi. Streu S and 

20 120 220 :380 380 1020 800 12 32 'V ~~ 2 ,o l ,3 

Ladin ibresi 
Fi. Streu 

+ 1,6 kg CaC03 m 2 Mul 3200 
Mu ll 

o 60 60 140 180 1720 1560 6 54· •19 2,6 2 ,o 

+ 3,2 kg CaC03 m 2 Mul :3200 
Mu ll 

o 20 20 :t() 80 340 860 3 26 27 2 ,9 l ,9 

+ 1,6 kg CaC03 m2 Kum 3200 
San d 

o 80 120 160 240 l3t10 1620 8 112 51 3 ,6 ı ,6 

+ 3,2 kg CaC03 m2 Kum 3200 
San d 

o 40 60 120 160 1320 124·0 5 41 39 3 ,ı ı ,6 

Duglas ibresi Mul 3200 Dougl. Streu Mu ll 
o 20 100 220 280 1100 1340 9 :34 4·2 2 ,9 ı ,8 

Duglas ibresi Kum 
Dougl. Streu San d 

3200 rJ,() 14·0 140 300 :360 1120 9·10 ll 35 30 2 ,9 ı ,6 

V ey. çamı ibresi Mul 3200 
Wey. Ki. Streu Mu ll 

o o 80 200 200 1320 204·0 6 4·1 6<1 2 ,ı ı ,'ı 

)) )) Kum 3200 
San d 

20 60 120 280 320 860 1220 lO 27 38 2,9 ı ,6 

Mineral toprak Kum 3200 
Mineral bo den San d 

o lO lO 50 80 1530 1480 3 rW 46 ı ,8 ı ,ı 



Cetvel 20. Çamlarda ve Llldinde sürme seyri 
Keimverlauf bei Fichte und Kiefern 

·· .. Çimlenme Günsonra 45 gün sonra fidan 
Ekim materyali Ortu ~a- güçlü tohu- fidan% boyu cm. Tür 

yastığı teryalı m un sayısı sonra fidan sayısı Pflz.% Höhe d. Keiml. n. 45 
Art 

Substrat Deckma- Keimf. Zahl Keiml. nach ... Tagen naclı Tagerı Tagen. 
terıal Samen 

Azami Ortalama 
18 21 25 :ı o 311 45 230 45 230 Max. Mittt. 

Pic. exe. Liidin ibresi Mul 4300 230 700 1260 !4.20 1520 1220 702*) 29 16 3 ,o ı ,3 
Fi. Streu Mu ll 

Pic. exe. Mineral toprak Kum :1300 MO 2700 tWl2 
Mineralboden S anel 4130 42ıLO 421:10 2308 99 53 3,5 ı ,6 

Pic. exe. Liidin ibresi Kum •1300 ııo 550 2270 32ll 3520 3530 2550 82 60 ı ,B ı ,o 
Fi. Streu San d 

Pin.silv. Ladin ibresi Mul :1240 220 660 1260 ı460 1840 1600 740 *) 38 17 *) 3 ,5 ı ,7 
Fi. Streu Mu ll 

Pin. silv. Liidin ibresi Kum 4240 1520 2ıoo 2840 21140 39<10 4220 740*) 99,5 17*) 3 ,5 ı ,7 
Fi. Streu San d 

Pin. silv. Mineral toprak Kum 4240 ~ı o 140 890 ıs70 3090 3390 5220 80 59 2 ') ı ,6 ·-Mineralboden San d 

P. nigra Ladin ibresi Mul 2100 740 ı340 1640 1640 ı soo ı280 ı040 61 50 4,6 2 ,5 
Fi. Streu MU ll 

P. nigra Ladin ibresi Kum 2100 820 1300 1520 ı540 1660 1720 1420 82 68 3,5 2 ,.ı 
Fi. Streu San d 

P. nigra Mineral toprak Kum 2100 1040 1500 2200 2030 2030 2030 1870 97 89 3,2 ı ,8 
Mincralboden S1md 

Fide hastalıkları sebebiyle azalmıştır. 

(*.l ctı.uc11 Keimlingskranklıeiten reduziert. 
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e. Karaçam. Karaçarndaki çimlenme ve sürme, yukarıda bahsi ge
çen türlerden farklı bir durum arzetmiş ve mineral toprak ekim yastığın
da ibre yastıklarından daha seri bir sürme seyri müşahede edilmiştir. İb
re ekim yastıklarında ise, kumla örtülü ekim, Mul'la örtülüye nisbetle 
mühim sayılmayacak derecede bir üstünlük göstermiştir. 38 inci günden 
itibaren fide sayısında hastalık dolayısıyla azalma başlamıştır. Bir çok 
fideler tohum kapsüllerini atabilecek ve dikine gelişebilecek bir hayat 
gücüne dahi malik olamamışlardır (Cetvel 20). 

f. Duglas. Göknar türlerinde müşahede edildiği veçhile kireç
le muamele edilmemiş olan her iki ibre ekim yastıklarındaki çim
lenme ve sürme, mineral topraktakinden daha sür'atli olmuştur. Bu
veçhile kireçle muamele edilmemiş olan her iki ibre ekim yastıklarındaki 
çimlenme ve sürme, mineral topraktakinden daha sür'atli olmuştur. Bu
nunla beraber kumla örtülü ibre ekim yastığındaki sürme, Mul'la örtülü 
ibre ekim yastığındakinden çok daha hızlı seyretmiştir. Bu kademeleşme 
çimlenmenin başlamasından itibaren 45 inci güne kadar devam etmiş, 

bilahare SO inci güne kadar fidan sayıları arasında oldukça bir tevazun 
husule gelmiştir. Daha sonra fide sayılarında ölüm ile azalma başlamış
tır. Mineral toprak ekim yastıklarındaki ölüm, ibre yastıklarından, mul
la örtülü ibre ekim yastığındaki ölüm ise, kum ile örtülü ibre yastığın
dakinden daha düşüktür. Duglas ibresi ekim yastığındaki çimlenme ne
ticesini tetkik edincede, aynı durumla karşılaşılır. Yani: kum ile örtülü 
duglas ibresi ekim yastığındaki çimlenme hızı ve yazın son günlerindeki 
fidan sayısındaki azalma, diğer yastıklara nisbetle daha yüksektir. Keza 
Veymutçamı ibre ekim yastıklarında da aynı vaziyet mevzubahistir (Cet
vel 19). 

Bu izahattan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz : göknarlarda olduğu gibi 
duglas'ta dahi ibre ekim yastıklarındaki sürme, mineral topraktakinden 
daha hızlıdır. Ayrıca kumla örtülü ibre yastığı mul ile örtülü yastığa nis
betle çimienmeyi tacil edici bir tesir göstermiştir. Çimlenmeden sonraki 
80 - 230 uncu günler arasındaki fidan zayiatı üzerinde, muhtemelen iki 
faktör birlikte etkili olmaktadır : 1) kumla örtülü ibre ekim yastıkların
daki fideceklerin gösterdikleri seri gelişim dolayısiyle erken başlayan 

düşey boy kademeleşmesi ve geç süren zayıf fideciklerin beka.larını te
min edemeyip fazla miktarda ölmeleri, 2) bütün yastıklardaki fidanların 
yazın Botryt'is mantarının tasallutuna uğraması. Bu mantari hastalık, en 
fazla kumla örtülü yastıklarda hasar vermiştir. Bunun sebepleri ise ma
lum değildir. 

Yanmamış kireç ilave edilen ibre ekim yastıklarındaki çimlenme, ge
nel olarak kireç ilave edilmeyen yastıklara nazaran daha fenadır. Yalnız 
1,6 kg. yanmamış kireç karıştırılan ve mul ile örtülmüş olan yastıktaki 
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çimlenme, bidayette muayyen bir nisbette üstünlük göstermiştir. En bü·· 
yük çimlenme önlemesine, 3.2 kg. yanmamış kireç karıştırılan yastıklarda 
rastlanmıştır. 

g. Melez. Melezle yapılan tecrübenin tanzim şekli duglas'ın ayni
dir (Cetvel 21). 

Duglas'takinin aksine melez, en seri çimleurneyi başlangıçta ibre yas
tıklarında değil, mineral toprak ekim yastığında göstermiştir. Bilahare 
ilk olarak 25 inci günden itibaren fidan sayısı üstünlüğü kum ile örtülü 
ibre ekim yastığına geçmiştir. 25 inci günden 45 inci güne kadar olan süre 
içinde bu yastıklardaki fidan sayısı, mineral toprak ekim yastığındakinden 
daha fazladır. 

Bu arada ( 45 inci güne kadar) en düşük fidan sayısı, mul ile örtülü 
ibre ekim yastığındadır. Daha sonra ta vejetasyon zamanının sonuna ka
dar fidan sayısı devamlı olarak artmış ve diğer 2 yastıktaki fidan sayıla
rında seri gelişmeden dolayı devamlı bir azalma olmuştur. Bu aradaki fi
dan zayiatının sebebi hastalık değildir. 

Takriben mineral toprak ekim yastığında olduğu gibi, duglas ibresi 
ekim yastığında da sürme, başlangıçta ladin ibresi ekim yastığındakinden 
daha hızlı olmuştur. Kum ve mul ile örtülü yastıklar arasındaki farklar 
melezde, evvelki ağaç türlerinin çoğunda mevzubahis olduğu kadar büyük 
değildir. 

Veymutçamı ibresi ekim yastıklarındaki fidan sayısı, genel olarak la
din ibresi ekim yastıklarından daha yüksek ve duglas ibresi ekim yastık
larından ise daha düşüktür. 230 uncu günde yapılan sayıma göre, kumla 
örtülü veymutçamı ibresi ekim yastığındaki fidan sayısındaki azalma çok 
fazladır. Bunun sebebi, muhtemel olarak bu ibre türünün daha gevşek is
tif edilebilmesi ve dolayısıyla iyi olmayan bir su muhtevasıdır. Mul ile 
örtülü veymutçamı ibresi ekim yastığı, kum ile örtülü olandan daha mü
sait vaziyettedir. Zira kayın, mul toprağının su kapasitesi kuma nisbet
le daha iyidir. Kireç ile karıştırılan ladin ibresi, melez çimlenmesi üze
rinde duglastakinden başka bir etki göstermektedir. Kireç karıştırma, is
ter mul ister kum ile örtülmüş olsun, ladin ibresi ekim yastıklarında 

çimlenmenin taeiline sebep olmaktadır. 1.6 kg. CaCo,jm2 karıştırmanın 

çimleurneyi artırma etkisi, genel olarak 3.2 kg. CaCo,jm2 karıştırmadan 

daha iyidir· 45 gün sonraki fidan yüzdesi sadece CaCo, karıştırılan ibre 

ekim yastıklarında, diğer bütün tecrübe parsellerinden daha yüksek ol

duğu gibi, yaz ve sonbahar devamınca fidan sayısında görülen azalma 

dahi, daha fazladır. Vejetasyon sonunda bu yastıklar ile diğer yastıklar 

arasında yine de o kadar büyük bir fark kalmannştır. 



Cetvel 21. Meleıde sürme seyri 
Keimv~rlauf bei Laerche 

Gün sonra 45 gün sonra fidan 
··. .. Çimlenme .... gün sonra fidan sayısı fidan% boyu cm. 

Ekim materyali İlave materyali Oıtu ~a- güçlü tohu- Zahl d. Keiml. nach ... Tagen Pflz.% Höhe d. Keiml. n. 45 
teryalı mun sayısı nach Tagcn Tagen. 

Substrat Zusatz Deckma· Keimf. 
terlal Samen 

lll 2l 25 :~ll 38 :15 230 t15 120 Azami Ortalama 
Max. Mittt. 

Ladin ibresi Yok Mul 3400 3-1 .. 0 600 960 980 920 11120 1500 30 :tcl, 1 ,B ı ,2 
FL Streu oh ne Mull 

» )) 
Kum 3400 360 900 1340 ı440 1620 1700 1242 50 37 2 ,o 1 ,4. 
San d 

l> 1,6 kg CaC03 m2 Mul 3400 9rl0 1500 1900 1940 2ıııo 2340 1380 69 :12 2,6 ı ,9 
Mu ll 

l> 3,2 kg CaC0,1 m 2 Mul 
Mu ll 

3400 980 1500 ı MO 1660 ı860 ıs20 ııoo 54 32 3,2 ı ,B 

» 1,6 » Kum 3400 ı7t)0 1960 2260 M60 2780 2960 1376 87 42 3 ,3 ı ,5 
San d 

» 3,2 Kum 
San d 

3400 l220 1520 1620 1720 2160 1920 1300 56 38 2,6 ı ,7 

Duglas ibresi Yok Mul 3-400 680 1140 12,10 1500 1700 1700 1480 50 t14 2 ,ı ı ,3 
Dougl. Streu ohne Mu ll 

» » Yok Kum :)4.00 800 1120 1200 11160 1320 2000 1540 59 :16 2,2 1,5 
oh ne San d 

Veymut çamı ibr Yok Mul 3400 560 960 1100 1320 1440 1620 1340 4B 39 1 ,9 ı ,3 W ey. Kt. Streu ohne Mu ll 

)) 
Yok Kum 3400 620 HO ı500 1620 1700 1940 654· 56 19 2,2 ı ,3 

ohne San d 

Mineral toprak 3490 710 9:10 1250 1270 1390 1430 ııoo 42 32 ı ,2 o ,7 
Mineralboden 
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h. Kızılağaç. Kızılağaç tohumlarının küçüklüğü nazarı dikkate 
alınarak burada ibreli ağaç tohumlarından başka bir ekim tekniği yürü
tülmüştür. Kızılağaç ekiminde dahi mümkün mertebe diğer tohum tür
lerinin ekimindeki şartlara benzer şartların muhafaza edilebilmesi ve ye
ni çimlenen kızılağaç fideciklerinin ibre ekim yastığı üzerinde kuruma
larmı önleyebilmek için, ibre tabakasının üzerine 1 cm. den az bir kalm
lıkta kum veya kayın ınul toprağı yayılmış ve bunun üzerine tohumlar 
ekilmiş ve hafifçe elle bastırılmıştır. 

Kızılağaç tohumlarının duglas ibresi ekim yastıklarındaki çimlen
meleri, U'ıdin ibresi ekim yastıklarındakinden daha yavaş olmuştur. İlk 
zamanlarda (ekimden sonra 25 nci güne kadar) veymutçamı ibresi yas
tıklarmdaki fide sayısı, duglas ibresi ekim yastıklarmdakinden daha faz
la idiyse de, bilahare, yani 45 inci güne doğru duglas ibresi üzerindeki fi
de sayısı, veymutçamı ibresindekinden daha fazla bir miktara ulaşmış
tır. Yaz ve sonbahar devamınca veymutçamı ibre ekim yastığındaki fidan 
Bayısı süratle azalmıştır. Ancak ekim yastıklarının güneşe karşı mahfuz 
olan kenar kısımlardakiler kurumaktan kurtulabilmişlerdir. Bu hadise
nin yani, veymutçamı ibr·esi yastıklarında ilkbaharın ilk günlerindeki fide 
sayısının yüksekliğinin ve vejetasyon zamanı ileri günlerinde ise fazla 
miktardaki ölümün sebebi, muhtemelen veymutçamı ibresinin gevşekçe 
yığılabilen bir ibre olması ve dolayısıyla su kapasitesinin düşük bulun
masıdır. Şüphesizki böyle bir hal, ibrenin daha iyi ısınmasını ve fakat 
bilahare fidanların kuruyup ölmelerini ·in taç etmektedir. 

Fakat bu vaziyete göre, ilk zamanlarda duglas ve veymutçamı ibre 
ekim yastıklarındaki fidan sayılarmın, ladin ibresi ekim yastığına nis
bette az oluşlarının izahı mümkün olmuyor. Belki de burada, daha ma
lum olmayan bioşimik faktörler rol oynamaktadırlar. Mul toprağı örtü 
materyali olarak, bu ağaç türünde yukarıda bahsedilenlerden, tamamen 
başka bir hususiyet arzediyor, Kumdan daha müsait bir durum yara
tıyor. 45 gün sonra mulla örtülü yastıklar, kurola örtülülere nisbetle 
1,5 - 2 misli fideye malik bulunuyorlardı. Fakat· gelişim ilerledikçe bü
tün yastıklardaki fide sayısı azalmıştır. Zira, genel olarak billimum ekim 
yastıklarına haddinden fazla tohum ekilmişti. Yastıklar üzerindeki fi
dan sayıları arasındaki farklar oldukça büyüktür. Veymutçamı ibresi 
hariç, mul ile örtülü ibre yastıkları takriben 680 - 780 fidanı haizlerken, 
kum ile örtülü ibre yastıkları ve keza mineral toprak ekim yastıklarında 
takriben 450 - 570 fidan mevcuttu. Gerek kum ve gerekse mul ile örtülü 
veymutçamı ibresi ekim yastıklarındaki fidan sayısı daha çok azalmış
tır (230 - 250 kadar). 

Ladin ibresine yanmamış kireç karıştırma, umumiyetle fidan sayı

larını azaltmıştır. Vejetasyon zamanı boyunca fidan sayısında vukubu-
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lan fazla azalma dahi (veymutçamı ibresi yastığı müstesna) ekim saha
sından hiçbir şekilde kifayetsiz bir faydalanmayı intaç etmemiştir. Ak
sine sonbaharda dahi birim sahada bulunan fidan sayıları normalin üs;. 
tünde bulunuyordu. Fakat namüsait hava şartlarına karşı hassas olan 
kızılağaç tohumları sebebiyle, fidan sayısının haddinden fazla azalması 

tehlikesi ile karşıtaşılmak istenmiyorsa, birim sahaya ekilen tohum 
miktarlarında fazla bir azaltına yapılmamalıdır. Çünkü kızılağaç ekimin
de her zaman için fazla miktarda zayiat verme ihtimali mevcuttur. 

İbreli ağaç türlerinden fazla bir ayrılık gösteren buradaki neticeler, 
genç kızılağaç fidanlarının noksan rutubete karşı gösterdikleri fazla hassa
siyetle izah edilebilir; Kayın meşceresinden tedarik edilen mul toprağı çim
lenme için daha müsait şarta maliktir. Çünkü bu toprak türü fazla sıcakta 
bile kumdan daha fazla bir rutubeti tutma kabiliyetini haizdir. 

Kızılağacın kuraklığa karşı olan hassasiyetini, veymutçamı ibresi ile 
doldurulan kasalarda yapılan ekimin muvaffak olmayışı, bilhassa açıkca 
göstermektedir. Zira, bu ibre türü fazla sıkı yığılamamakta, Utdin ve 
duglas ibresinden çok daha çabuk kurumaktadır. Bundan dolayı genç 
kızılağaç fideleri, ibre ekim yastığı kasalarının yalnız mahfuz olan şimale 
bakan kenarlarında tutunabilmişlerdir. 

Genel olarak ibre ekim yastığındaki kızılağaç ekimi zorluk arzeder. 
Bu zorluk ise, kızılağaç fidecilerinin bilhassa hassasiyetinden neşetet

mektedir. Yalnız çok itina ve ihtimarola ibre ekim yastıklarında kızılağaç 
yetiştirilebilir. Bu ve buna benzer hususlardan dolayı ibreler üzerinde 
kızılağaç yetiştirmeye gayret etmek doğru değildir, denilebilir (Cetvel 22). 

i. Amerikan me§esi. Amerikan meşesi ibre ekim yastıkları üzerin
de mineral toprak ekim yastığından çok daha seri bir çimlenme yapmış
tır. İbre ekim yastıklarındaki fidan sayısı ise, miktarca çok daha fazla 
olmuşdur. 

Kurnun örtü materyali olarak kullanılması, hem seri bir çimienmeyi 
ve hemde biraz daha yüksek sayıda fidan almayı mümkün kılmıştır. 

m" ye ekilen tohum miktarı çok fazla alındığından vejetasyon süresi 
içinde ibre ekim yastıklarındaki fidan sayısı m 2 de 280 kalıncaya kadar 
seyreltilmiştir (Cetvel 23). 

Elde edilen milnferit sonuçlann kıymetlendirilmesi. Bir kaç malum 
ve az çok ihtimal verilen olaylar ile aynı zamanda beklenilmeyen bir çok 
yeni sonuçlar elde edilmişse de bu münasebetlerin tam izahı mümkün de
ğildir. Zira, bazı hallerde tatminkar bir izahın yapılabilmesi için, yeter 
miktarda materyal elde etmek imkanı bulunamamıştır. Orman ağaçları 



Cetvel 22. Kızılağaçta sürme seyri 

Keimverlauf bei Erle 

Gün sonra 45 gün sonra fidan 
ma- Çimlenme .... gün sonra fidan sayısı fidan% boyu cm. 

Ekim materyali İlave materyali teryali güçlü tohu- Zalıl d. Keiml. naclı ... Tagen Pflz.% Höhe d. Keiml. n. 45 
mun sayısı nach Tagen Tagen. 

Substrat Zusatz Deckma- Keimf. teri al Azami Ortalama Sam en 18 21 25 30 34 45 230 4.5 230 Max. Mit tt. -----
Lfıdin ibresi Yok Mul 3700 14.20 2020 2<!.60 2500 2620 3020 774 B2 21 2,2 ı ,ı Fi. Strını ohne Mu ll 

)) » Kum 3700 700 1320 1360 151t0 1580 1780 520 48 H ı ,5 o ,9 San d 

J> 1,6 CaCO, m2 Mul :no o 860 12BO 1580 1600 1940 2540 750 69 20 1 ,8 () ,9 Mu ll 

» 3,2kg » Mul 3700 580 800 1280 1380 1720 2600 6BO 70 lll ı ,8 1 ,o Mu ll 

}) 1,6 kg CaCO:ı m2 s~~T 3700 BO 160 260 ,ı,ıo 1240 2BOO 4·43 77 12 1 ,6 o ,B 

» 3,2 kg CaC03 m2 Kum 3700 220 :-ı o o 360 520 760 ı4BO 449 40 12 ı ,5 o ,7 San d 

Duglas ibresi Yok Mul 3700 300 660 920 1360 IBOO 2280 732 62 20 ı ,7 o ,7 Dougl. Streu ohne Mu ll 

)) 
Yok Kum 3700 60 140 320 520 700 J220 4·H 33 13 1 , 7 0,6 ohne San d 

Veymutçamı ~b. )) Mul 3700 400 6BO 940 1040 13BO 2220 252 60 7 I ,9 o ,7 WeyKi. S tre u Mu ll 

)). 
Kum 3700 BO 80 200 ,ı2o 580 I520 232 42 6 ı ,7 o ,6 San d 

Mineral toprak Kum 3700 110 270 450 720 920 I750 575 47 I6 I ,3 o ,5 
Minerıı.lboden San d 



Örtü ma-
Ekim mııteryali teryali 

Substrat Deckma-
teri al 

ı ibresi Mul 
Fi. Streu Kum 
La din ibresi Kum 
Fi. Streu San d 

Mineral toprak Kum 
Mineralboden San d 

( *) Dar çizgi ekimi 
(*) Engrlllen-Saat 

Çimlenme 
güçlü tohu· 
m un sayısı 

Keimf. 
Same n 

750 

750 

750*) 

Cetvel 23. Kırmızı Meşede sürme seyri 
Keimverlauf bei Roteiche 

.... gün sonra fidan sayısı 
Zal11 d. Keiml. naclı ... Tagen 

--~~--~ 

15 22 32 41 45 52 230 

8 14·8 414 5(i6 576 612 280 

32 202 ·t98 522 608 710 280 

o o IH 80 94 1:33 140 

Gün sonra 45 gün sonra fidan 
fidan% boyu cm. 
Pflz.% Höhe d. Keiml. n. 45 

nach Tagen Tagen. 

Azami Ortalama :ı. s 52 230 
Ma:ıı:. Mittl. 

77 82 :37 1:3 ,o 5 ,7 

81 95 37 lO ,o 5,6 

63 1:!9 93 10,0 6,5 
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tohumlarının çimlenme şartlarının çok kere yeter derecede malum olma
dığına evvelcede temas edilmişti. 

Belirtilen deneme şartları nazarı dikkate alındıkta, burada yukarı
dan beri belirtilen sonuçlardan aşağıdaki esaslar elde edilebilir. 

1. Denemelerde kullanılan bir çok türlerinde; yani : A. cilicica, 
A nordmanniana, A. alba, Cedrus libani, Picea exeelsa, Q. bm·ealis'de çim
lenme, ibre ekim yastıklarında mineral topraktakinden daha hızlıdır. Ara
daki fark, bazan çok büyüktür (Cetvel 24). Burada verilen değerler, 

Ce;tvel 24. Mineral toprağa na:ı:aran ibre ekim yastığındaki nisbi fidan sayıları. 

Relative Keimlingszahlen Streu : Mineralboden 

nach Tagen 18 25 38 

A. cilicica 600 soo 
A. nordmanniana 1000 600 

A. alba 3200 2200 288 

Cedrus libani 345 lll 106 

Picea excelsa 582 177 120 

Pinus silvestris 3800 319 128 

Pseudotsuga Douglasii 2000 1200 760 

Alnus glutinosa 636 302 158 

Quercus borealis 106 262 150 

Larix europaea sı 107 117 

Pinus nigra 79 75 82 

. 
(mineral topraktaki fdan sayısı 100 kabul edilerek) kum ile örtülmüş olan 
ladin ibresi ekim yastığındaki fidan sayısını göstermektedir. Kum ile ör
tülü ladin ibresinin en üst tabakasının ilkbaharda mineral topraktakinden 
daha çabuk ve daha fazla ısındığını kabul etmek hakikate daha yakın
dır. Halbuki Cetvel 9, 10, ll de Mayıs ayı içinde örtüsünün en üst 
tabakasındaki suhunet gidişine ait olan değerler ise bunun aksini göster
mektedir. Yani, mineral toprağın saat 8.30 daki en yüksek suhunet orta
laması , saat 13.00 deki 0,7°, saat 17.00 deki 0,3° ve günlük ortalama 
ise 0,7 dir. Bu ise, tohumlarm çimlenmesi bahsinde hiç bir şey ifade et
memektedir. Zira, bu hal en üst toprak tabakasının suhunetleriyle ilgili
dir. Burada adı geçen değerler ise 3 cm. derinlikte ölçülmüş değerlerdir. 
Yukarıda niçin en üst toprak satlımdaki suhunetlerin ölçülmedikleri izah 
edilmiştir (Bak. kısım B·). 

Bununla beraber çimlenme seyirleri arasındaki farkların, her iki ekim 
yastığı materyallerinin kimyevi özellikleri ile münasebetkar olabilmesi 



52 

de mümkündür. Ağaç türlerinin tohum çimlenmeleri üzerinde, ibrenin te
siri mevcuttur. Bublitz (1953), tamamen ayrı kanaatte olmakla beraber, yi
nede bu hususlara nazarı dikkati çekmiştir. Bu konuda tarafıından yürü
tülen denemlerde kireçle gübrelenmiş ve gübrelenmemiş ibrelerde elde 
edilen sonuçlar daha iyi bilgi vermektedir. İbre üzerindeki çimlenme (me
lez ve karaçam için elde edilen sonuçlarda kolayca görülebileceği gibi) mi
neral topraktakinden daha yavaşta seyredebilir. 

2. İbre ve tohumların kayın mul toprağı ile örtüldüğü bilumum hal
lerde (kızılağaç hariç) çimlenme, kurola örtülene nisbetle daha yavaş ol
muştur. Yani mulun çimlenme hızı üzerinde, kuma nazaran yavaşlatıcı bir 
etkisi görülmüştür. Toplu bir bilgi vermek maksadı ile kum ile örtülü yas
tıktaki fide sayıları 100 kabul edilerek mul örtüsünde karşılaşılan miktar
lar ayrıca hesap edilmiştir (Cetvel 25). Bu olay, şüphesiz kayrn mul top-

Cetvel 25. Nisbi fidan sayıları, kumla örtülü : Mul ile örtülü 
Relative Keimlings:ı:ahlen, Sandabdeckung: Mullabdeckung 

Günlerde 18 25 
nach Tagen 

A. cilicica 67 

A. nordmanniana 40 

A. alba ll 

Cedrus libani 16 57 

Picea excelsa 36 31 

Pinus silvestris H 44 

Pseudotsuga Douglasii 90 108 

Pinus nigra 100 17 

Larix europaea 91, 72 

Quercus borealis 25 78 

Alnus glutinosa 203 180 

38 

21 

17 

35 

87 

36 

47 

90 

26 

57 

109 

156 

rağının yüksek su kapasitesine istinat etmektedir. Zira, bu vasıf daha ya
vaş bir ısınınayı tevlit etmektedir. Bu arada örtü materyali olarak kum 
kullanıldıkda, çimlenme : Ekseriya biraz (keçeleşme gösteren mula naza
ran) daha çabuk seyretmektedir. Mul'un bu su kapasitesi üstünlüğü, cet
velde görüldüğü gibi ancak kızılağaç tohumlarında barizdir. 

3. Denememizde sırf duglas, melez, kızılağaç'ın ladin, duglas ve 
veymutçamı ibreleri üzerindeki çimlenme seyirleri mukayese edilebilmek
tedir. Bu üç ağaç türünün ladin ibresi üzerindeki fide sayıları 100 ile gös
terilerek (duglas ve melez'in kum ile örtülü yastığı, kızılağaç'ın ise mul ile 
örtülü yastığı), duglas ibresi ekim yastığı için toplu görüşe imkan veren 
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değer ler hesaplanmıştır (Cetvel 26). Değerlerin tetkiki ile (Tesadüfi bazı 
haller müstesna) çimlenme üzerinde münferit toprak türlerinin, n azarı dik
kati çekecek derecede farklı etkileri olduğu görülür. Mesela: Ladin ibresi 
üzerindeki kızılağaç gelişimi, duglas ve veymutçamı ibrelerine nesbetle 
fevkalade iyi olduğu halde, diğer iki ağaç türü için bunun aksi mevzuba· 
histir. Sonucun doğmasında etkili olabilen bir çok faktörler bulunduğun
dan daha burada şimdiden hiç bir şey söylenemez. İbre örtüsü üzerinde 
orman ağaçları tohumlarının her türlü çimlenme problemlerinin çok dik
katli bir şekilde tetkikine girişrnek lazımdır. 

Cetvel 26. Ladin ibresi üzerindeki fide sayısı 100 olarak gösterildikte 
Duglas ve Veymutçamı ibreleri üzerindeki nisbi fide sayıları. 

Wenn man die Keimlingszahlen für Fichtenstreu 100 setrl, ergeben sich für die auf 
den Duglasien·und Kiefernstreu erzogenen relative Keimlingszahlen. 

Gün 
Ağaç türü Materyal sonra 

BEmmart Substrat nach Tagen 
18 21 25 

Pseu. Duglasii Duglas. i br esi 220 120 117 95 
st re u 

V ey. Çamı ibresi 100 20 50 84 
Wey. Kiefern st re u 

Lariıx Europ. Duglas. i br esi 222 126 90 118 
s tre u 

V ey. Çamı ibresi 170 82 ll2 114 
W ey. Kiefern st re u 

Alnus glutin. Duglas. ibresi 21 33 38 75 
s tre u 

V ey. Çamı i br esi 28 3•1 38 H 
W ey. Kietern s tre u 

4. Kireç katılanibre örtüsü üzerinde tohumların farklı olan çimlenme 
durumlarında dahi, ayni problematik hal mevcuttur. 1.6 ve 3.2 kg. kireç 
karıştırılmış olan ladin ibresi üzerindeki duglas, melez ve kızılağaç çim
lenme ve gelişme vaziyetleri ile kireç karıştırılmamış ladin ibresi üzerin
deki çimlenme ve fide sayıları 100 alınarak, kireç karıştırılmış ibre üze
rindeki (duglas ve melez'in kum ile örtülü yastıkları, kızılağaç'ın mul ile 
örtülü yastığı için) nisbi sayılar da ayrıca hesaplanmıştır (Cetvel 27). Bu
lunan değerlerden anlaşılacağı gibi ladin ibresine kireç karıştırma, yalnız 
melez çimlenmesinde artırıcı bir etki göstermiştir. 16 kg. CaCOa/m2 harı

şımındaki etki, 3.6 kg. CaCo3/m2 karışımındakinden daha yüksektir. 

Duglas ve kızılağaç'ta ise, kireç karıştırma çimlenmeyi önleyici ol
muştur. Fazla kireç karıştırılan vaziyetteki çimlenme önlemesi daha bü
yüktür. 
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Cetvel 27. Kireç karışmamış Ladin ibresi ekim yastığına nazaran kireç karıştırılan 
yastıklardaki nisbi sayılar (%). 

Relative Keimlingszahlen von gekalter Fichtenstreu nach ungekalter Fichtenstre•u. 

Ağaç türü CaCo
3 

Kg/m2 Gün sonra ıs 2ı 25 45 Baumart nach tagen 

Pseudots. Dougl. ı ,6 67 63 
:3 ,2 20 33 '1·2 

Larix europ. ı ,6 ·180 2ı8 ı6s ı H 
3 ,2 3 ı o ı70 ı2ı 113 

Al n us glutinosa ı ,6 60 63 60 84 
3 ,2 :ı.ı 40 52 86 

Kireç karıştırılan ve karıştınlmayan ladin ibresindeki çimlenmeler 
arasındaki fark kireçleme ile bozulan hidrojen iyonu konsantrasyonuyla 
izah edilebilir. Bundan dolayı kireçlemenin ibre örtüsünde yaptığı Hidro
jen iyonu konsantrasyon değişmesi üzerinde de ayrıca durulmuştur (Cet
vel 28). Elde edilen değerlere ancak bir ön bey andır; ]JH değerindeki değiş

menin orman tohumlarının çimlenmeleri üzerindeki tesirleri balısindeki 

görüşler halihazırda farklı olduklarından bu balıiste bir izaha girişrnek 
imkanı şimdilik mevcut değildir. 

Cetvel 28. Kireç karı1ştırılmış ve karır-fırılmamış Ladin ibresinin 
Hidrojen iyonu konsentrasyonları. 

Wasserstoffionen-Konzentration ungekalkter und gekalkter Fichtenstreu 

Kireç karıştırılmamış ladin ibresi 
Ungekalkte Fich tenstreu 

1,6 kg CaC03 /m 2 li ladin ibresi 
Zusatz von 1.6 kg CaCO;ılqm 

3,2 kg CaC03 /m"li ladin ibresi 
Zusatz von 3.2 kg CaCO/qm 

5 ,7 

6 ,7 

PH (KCl) 

3 ,3 

4,7 

5 ,4 

D. Fidanların toprak üstü organlarmdaki vejetasyonun kapanma 
zamanı 

Fidancılıkta vejetasyonun sonbahar içindeki devamının alınacak neti
celerde hiçde küçümsenemiyecek bir etkisi vardır. Toprak üstü organları
nın vejetasyonunun uzaması ile birlikte süphesizki, kitle hasılatında da 
bir yükselme olur. Fakat bu hal, aynı zamanda fidanların olgunlaşmadan 
kışa girmesine sebep olarak muhtemel don zararlarından dolayı tehlikeyi 
de artırır. Adı geçen bu etkiler, bütün fidanlarda aynı şekilde olmazlar. 
Ekim yastıklarındaki gelişimlerini erken kapatan türlerde, don zararları 
tehlikesini yükseltmeden vejetasyon zamanını muayyen bir derecede uzat-
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mak belkide iyi olacaktır. Aksine, toprak üstü organlarının ekim yastık
larındaki gelişimlerini geç kapatan -türlerde !se, vejetasyon peryodunda 
olacak bir uzama büyük tehlikelere yol açar. Burada araştırmalar, ekim 
yastığındaki vejestasyon peryodunun devamı üzerinde, toprak türünün 
önemli etkisi olduğunu göstermiştir. 

Vejetasyon kapanışını gösteren terminal tomurcukların teşekkülünün 
başlama ve sona erme zamanları, denemede kullanılan ağaç ve toprak tür
lerine göre Cetvel 29 da verilmiştir. 

C~tvel 29. Ağaç türlerinin ekim materyallerine göre 
vejetasyonlarının sona erme zamanları 

Ende der vegetation von Baumarten auf verschiedenen Substraten. 

Ağaç türü 
Art 

Abies Sp. 

Cedrus libani 

Pinus silv. 

Pinus nigra 

Picea excelsa 

Pseudots. Dug. 

Larix europ. 

Quercus bor. 

Alnus glut. 

Başlama 
Beginn 
Sona erme: 
E nde 

Başlama 
Beginn 
Sona erme: 
E nde 

Baı:ılama 
Beginn 

Sona erme: 
En de 

Baı:ılaına 
Beginn 

Sona erme: 
E nde 

Başlama 
Beginn 

Sona erme: 
En de 

Başlama 
Beginn 

Sona erme: 
E nde 

Başlama 
Beginn 
Sona erme: 
E nde 

Başlama 
Beginn 

Sona erme: 
E nde 

Başlama 
Beginn 

Sona e>rme: 
E nde 

İbre yastıkları 
Streubeete 

Eylül başı 
Anfang Sept. 
Eylül sonu 
E nde Sept. 

Ekim ortası 
Mitte Okt. 
Kasım sonu 
E nde Nov. 

Ekim sonu 
E nde Okt. 
Aralık ortası 
Mit te D ez. 

Eylül sonu 
E nde Sept. 
Aralık ortası 
Mit te D ez. 

Elyül ortası 
Mit te Sept. 
Ekim sonu 
Ende Okt. 

Kasım ortası 
Mitte Nov. 
Aralık başı 
Anfang Dez. 

Eylül sonu 
Ende Sept. 
Ekim ortası 
Mitte Okt. 

Eylül ortası 
Mitte Sept. 
Eylül sonu 
Ende Sept. 

Eylül sonu 
Ende Sept. 
Ekim başı 
Anfang Okt. 

Mineral toprak 
Mineralboden 

Eylül ortası 
Mit te Sept. 
Eylül sonu 
Ende Sept. 

Ekim ortası 
Mit te Okt. 
Kasım sonu 
E nde Nov. 

Eylül ortası 
Mit te Sept. 
Kasım ortası 
Mit te Nov. 

Eylül ortası 
Mitte Sept. 
Kasım ortası 
Mitte Nov. 

Eylül baı:ıı 
Anfang Sept. 
Ekim sonu 
Ende Okt. 

Ekim ortası 
Mit te Okt. 
Kasım sonu 
E nde Nov. 

Eylül sonu 
En de. Sept. 
Ekim ortası 
Mit te Okt. 

Eylül başı 
Ende Sept. 
Eylül sonu 
Ende Sept. 

Eylül sonu 
Ende Sept. 
Ekim başı 
Anfang Okt. 
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Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağr gibi, ibre ekim yastıklarında veje
tasyon süresinin mineral toprağa nazaran. uzaması, yalnız bir kaç ağaç 
türünde müşahede edilmişse de, bunlarda dahi aradaki farklar o kadar 
büyük değildir. Vejetasyon süresinin uzaması, bilhassa her iki çam tü
ründe dikkate değer olmuştur. Yoksa genel olarak dökümün başında ge
len ağaç türleri, mineral toprak üzerinde vejetasyonlarını daha erken, 
fakat alt kısımlarında gelenler ise her iki toprak türünde takriben aynı 
zamanda kapamışlardır. Şüphesizki bu yukardaki beyan ile ancak muh
temel bir don tehlikesine işaret edilmiştir. Fakat hiç bir zaman bu boy 
gelişiminin kapanması zamanında direktman o türlerin dona karşı az ve
ya çok dayanıklı oldukları gibi sıkı münasebetler çıkarmaya gidilemez. 
Burada daha bir sürü önemli faktörlerin rol oynadıkları malumdür. 

E. Bir yaşındaki fidan verim1 

İbre ve mineral toprak ekim yastıklarında yetiştirilen bir yaşındaki 
fidan verimleri arasındaki mukayeseler ancak bazı türlerde mümkün ola
bilmiştir: 

Gökna1· türleri : 

Sedir: 

Duglas: 

Sarıçam: 

Karaçam: 

Gölmar fidanlarının ilk sene içindeki gelişimleri çok 
yavaş olduğundan muhteli~ toprak türleri üzerindeki 
farkları, hemen hemen tanınmaz. Bunun için pratikte 
göknarlar ibre eki myastıklarında iki sene müddetle 
bırakılınaktadır. 

Bot1·ytis mantarının tasallutundan dolayı tamamen 
ölmüşlerdir. 

Gerek mineral toprak ve gerekse ibre ekim yastıkla
rında sebebi bilinmiyen bir kloroz'dan dolayı sıhhat
li fidanlardan beklenen derecede iyi bir gelişim gös
terememişlerdir. (Muhtemelen Botrytis'in de bunda 
tesiri vardır). 

Mantari fide hastalıkları sebebiyle fazla zayiat ver
miştir. 

Yine mantari hastalıklar sebebiyle normal bir muka
yesenin yürütülmesine imkan hasıl olmamıştır. 

Yukanki ağaç türlerinde mecburi olarak mukayese yapılamamış ve 
ancak Lar'ix europeea, picea excelsa, Alnu.s glutinosa ve. Quercu.s borealis 
türlerindeki sonuçlar üzerinde durulmuştur (Cetvel 30, 31, 32 ve 33). 
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Cetvel 30. 1 yaşındaki Ladin fidanı hasılatı. 

Ausbeute einjaehriger Fichten. (Picea exc!!'lsa). 

Mineral toprak 
Streu Mineralboden 

m" deki fidan sayısı 
Anzahl (St. je qrn) 

Beher fidana düşen yeişme sahası Ccm~ı 
Standraum je Pflanze 

Sak ortalama boyu cm 
MittL Höhe d. Sprosses 

Sak azami boyu cm 
Mzx. Höbe d. sprosses 

Sak boyu cm 
Min. d. Sprosses 

100 fidana ait sak'n kuru madde miktarı (g) 
Trockensubst. d. Sprosses je 100 Pflanzen 

Ortalama kök derinliği cm 
Mit tl. wurzel tiefe 

Azami kök derinliği cm 
J.\.:ax. Wurzeltiefe 

Asgari kök derinliği cm 
Min. wurzeltiefe 

100 fidana ait köklerin kuru madde miktarı (g) 
Trockensubst. d. Wurzel (g) je ıoo Pflanzen 

100 fidana ait umum kuru madde miktarı (gl 
Gesamttrockensubtanz (g) je 100 Pflanzen 

m 2 de husule gelen kuru madde (g) 
Erzeugta Trockensubl5t, (g) je qm 

230B 2550 

'ı ,33 3,92 

5,6 + ı ,8 .ı ,2 ı ,4 

ı o ,5 7,5 

ı ,5 1,0 

9,45 5,92 

16 ,ı 15 ,ı 

30,9 27 ,9 

5 ,5 6,2 

3 ,28 2,55 

12,73 8,48 

293,8 216,2 

Cetvellerde gösterilen 4 ağaç türüne ait en mühim hususlar daha iyi 

bir anlama imkan vermek maksadıyle burada bir daha icmal edilmi:ştir 

(Cetvel 34). Değerlerin tetkiki ladin, melez ve Amerikan meşesinin ekim 

yastıklarında hem sak boyu ve hemde husule getirdikleri kuru madde 

bakımrndan çok büyük bir gelişim üstünlüğü iktisap ettiklerini göster

mektir. Kök teşekkülü bahsi ayrıca, F bölümünde özel olarak ele alın

mıştır. Buna rağmen kızılağaçdaki farklar o kadar mühim olmayıp tak

riben tecvizi hata dahilinde kalmaktadır. Bu türünün tabi olduğu 

özel metod ise F kısmının c bölümünde izah edilmiştir. 



Cetvel 31. Bir yaşındaki Melez fidanı hasılatı 

Ausbeute einjaehrigre Laerchen ( Larix europaea) 

m2 deki fidan 
Anzahl (St. je 

Beher fidana düşen yetişme sahası (cm2 ) 

Standraum je Pflanze 

Ortalama sak boyu cm 
Mittı. Höhe d. Sprosses 

Azami sak boyu 
Max. Höhe d. sprosses 

Asgari sak boyu cm 
Min. Höhe d. Sprosses 

100 fidana ait toprak üstü organların kuru madde 
muhtevası (g) 
Tı-ockensubstanz d. Spi'Osse (g) je 100 
Pflanzen (Stengel~+,Nadeln) 

Ortalama kök derinliği cm 
Mittl. wurzeltiefe 

Azami kök derinliği cm 
Max. Wurzeltiefe 

Asgari kök derinliği cm 
Min. wurzetiefe 

ait toprak altı organların kuru madde 

d. Wuı·zel (g·) je 100 Pflanze 

ait umum kuru madde muhtevası (g) 
Gesamttrockensubstanz (g) je 100 Pflanzen 

kuru madde (g) 
(g) je qm 

Kireç katılma
mış ibre 

Streu ungekalkt 

1242 

8 ,05 

13 ,6:':.4 ,o 

21 ,o 

2,5 

27,7 

13,2 

28,7 

5,3 

4,3 

32 ,o 

398 ,ı 

İbre + 1,6 kg 
CaCO:ı/m2 

Streu + 1,6 lcg 
CaCO/qm 

1376 

7,41 

uı ,7±·1 ,o 

21 ,o 

4,5 

25 'l 

:1,3 

29 ,•J. 

•Hl9 ,6 

İbre + 3,2kg 
CaC03 /m2 Mine. toprak 

Streu + 3,2 kg Mineralboden 
CaCO;/qm 

1300 1100 

7,70 9,03 

14·,1±4 ,2. 7 ,9±2. ,7 

25,0 15 ,o 

·L ,5 .ı ,5 

28,3 l•l ,5 

16,6 14. ,2 

28,8 24 ,ı 

6 ,5 :ı ,2 

6,3 5 ,ı 

3•1· ,6 19,6 

,14·9 ,8 216 ,o 



Cetvel 32. Bir yaşındaki Kı:z:ılağaç fidanı hasılatı. 

Ausbeute einjaehriger Erlen (Ainus glutinosa) 

m 2 deki fidan sayısı 
Anzahl (St. je qm) 

cm2 de beher fidana sayen sahası cm2 

Standmum je Pflanze 

Ortalama sak boyu cm 
Mittl. Höhe d. Sprosses 

Azami sak boyu cm 
Max. Hölıe d. sprosses 

Asgari sak boyu cm 
Min. Hölıe d. Sprosses 

100 fidana ait toprak üstü orpanlarm kuru madde 
muhtevası (g) 
Trockensubstanz d. Sprosse ( g) je 100 
Pflanzen (Stengel + Nadeln} 

Ortalama kök derinliği cm 
Mittı. Wurzeltiet"e 

Azami kök derinliği cm 
Max. Wurzel tiefe 

Asgari kök derinliği cm 
Min. Wurzeltiefe 

100 fidana ait köklerin kuru madde muhtevası (g) 
Trockensubst. d. Wurzeı (g) je ıoo Pflanzen 

100 fidana ait umum kuru madde mikatrı (g) 
Gesarnttrockensubstanz (g) je 100 Pflanzen 

m" de husule gelen kuru madde (g) 
Erzcugte Trockensubst. (g) je qm 

Kire& katılma
ınış ibre 

Streu ungekallct 

520 

16,26 

ı 7 ,8 2:. 6 ,s 

29,5 

7 ,o 

62 ,ı 

13,5 

25,9 

5,4 

31 ,ı 

9:3,2 

•18S ,2 

İbre + 1,6kg 
CaC03/m 2 

Streu + 1,6 kg 
CaC0

3
/qm 

·i4:1 

22,:14 

15 ,s 2:. 4 ,o 

31 ,o 

7 ,o 

52,0 

ıs ,ı 

30,3 

7 ,4· 

22,0 

7'ı ,o 

327 ,2 

+ 3,2kg 
CaC03/m2 Mine. toprak 

Streu + 3,2 kg Mineralbeden 
CaCO;/qm 

44-9 575 

22,27 ı 7 ,41 

14 ,5 :t lı ,o 18,92:. 6,4 

25 ,o ;)2 ,5 

6,5 9.,0 

sıı ,ı 61 ,3 

15 ,o lO ,7 

31 ,4. 24,2 

7 ,ıt 4,2 

2t1 ,9 17,3 

82 ,o 78,6 

372.7 451 ,4 
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Cetvel 33. Bir yaşındaki Amerikan meşesi hasılatı. 

Ausbeute einjaehriger Roteiche (Quercus borealis) 

m2 deki fidan sayısı 
Anzahl (St. je qm) 

Beker fidana dilşen yetişme sahası (cm2 ) 
Standraum je Pflanze 

Sak oralama boyu Cm 
Mittl. Höhe d. SprosseE 

Sak azami boyu cm 
Max. Höhe d. sprosses 

Sak sagari boyu cm 
Min. Höhe d. Sprosses 

100 fidana ait sak ve yaprakların kuru madde mik
tarı (g) 
Trockensubst. d. Sprosses (g) fe ıoo Pflanzen 
(Stengel + Blaett.) 

Ortalama kök derinliği cm 
Mittl. wurzeltiefe 

Azami kök derinliği cm 
Max. Wurzeltiefe 

Asgari kök derinliği cm 
Min. Wurzetiefe 

100 fidana ait köklerin kuru madde miktarı (g) 
Trockensubst. d. wurzel (g) je 100 Pflanzen 

100 fodana ait umum kuru madde miktarı (g) 
Gesamttrockensubstanz (g) je 100 Pflanzen 

m~ de husule gelen kuru madde (g) 
Erzeugte Trockensubst. (g) je qm 

İbre 
Streu 

280 

:ıs ,n 

211,6±14 ,o 

73 ,ıı 

7 ,o 

373,1) 

31 ,6 

57,6 

17,6 

245,2 

618,8 

1732,6 

Mineral toprak 
Mineralbeden 

70*) 

143*) 

15 ,3±6,3 

39,0 

s ,5 

203 ,7 

28 ,6 

,ı6 ,3 

ıs ,2 

276,4 

4BO,l 

336,0 

( '') lViineral toprak üzerinde çizgi ekimi yapılmış olduğundan şüphe yok ki m2 ye isa-
bet eden fidan sayısı. tüm saha ekimi yapılmış olan ibre yastığındaki fidan sa-
yısından daha azdır ve bu şartlar tahdında ibre yastığında elde edilen değerlerle bu 
değerlerin mukayese imkanı tam değildir. Bununla beraber 100 fidana ait olan farklı 
kuru madde istihsali ve boy gelişimi bahsindeki mukayesede böyle bir eksiklik yok
tur veya sırf boy gelişimleri üzerinde mahdut miktarda mevzuubahis olabilir. 

( '') Die Vergleichsfaehigkeit dieser w eter mit denen der Streu leidet darunter, dass auf 
dem Mineralbeden eine Rillensaat ausgführt wurde, bei der selbsverstaendiich eine 
geringere Pflanzenzahl je qm aufwuchs als bel der breitwürfigen Saat auf der Streu. 
Die unterschiedliche Trockensubstanzerzeugung je 100 Pflanzen ist davon jedoch 
nicht betroffen, ebensowenig die Höhenwuchsleistung. 

Ladin ibresine kireç'in karıştırılması melezde sak uzunluklarında cuz'i 
bir artıcı etki icra etmiştir. Bununla beraber her iki kireç dozundaki 
sak uzunluklarındaki ayrılmalar ayni manada alınsa bile, farklar emni
yete şayan olarak görülemez. Evvelce görülen, kireç karışiJ:ırılan yastık-
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lardaki az miktarda melez üstünlüğünün, burada karşılaşılan çimlenme
yi artırıcı etkiyle ilgili olması mümkündür. Halbuki 3,2 kg. CaCOa karış
tırmak, kuru madde muhtevasında vazılı bir fazlalığın husulüne sebep ol
muştur. Ancak bu hal, yalnız melezdedir. Kızılağaçda ise kireç karıştır-

Cetvel 34. Cetvel 30 dan 33 e kadar olan önemli değerlerin icmali. 
Zusammenstellung der wichtigsten Werte von Tab. 30-33. 

Min. top. Streu 1,6 kg CaC03/m2 + 3,2 kg CaC03/m2 
Min. bo d. İ bre ı, 6 kg CaC0

3
/qm Streu 3,2 kg CaC0

3
/qm 

Ortalama sak boyları 
(cm) 
Mit tl. Höhe (cm) der 
Sprosse 

La din 4,2 + ı ,4 5 ,6 .:t ı ,3 
Fichte 

Melez 7 ,9 ~ 2,7 13 ,6 .:t 4,1) 13,7 4· ,o 14 ,ı + 4,2 
Laerche 

Kızılağaç 13,9 .:t 6,4 ı 7,8 + 6,5 15,2 + '1 ,o 14,5 + 4,0 
Er le 

Amerikan ıneşesi 
Roteiche 15,3 = 6 ,3 28,6 14,0 

100 fidana ait kuru 
madde muhtevası (g) 
Trockensu bstanz {g) 
je ıoo Pflanzen 

U din 3,5 12 ·;7 
Fichte 

Melez 19,6 32,0 29 ,·i 34,6 Laerche 

Kızılağaç 78,6 93,2 74,0 82 ,o Er le 

Amerikan meşesi 
Roteiche 480,1 618 ,B 

L m2 lik ekim yastığın-
daki kuru madde (g) 
Trockensubstanz (g) je 
qm Beetflaeche 

Llldin 216,2 293,8 Fichte 

Melez 216 ,o 398 ,l 409,6 449,8 Laerche 

Kızılağaç 451,4 ,185 ,2 327,7 372,7 Er le 

Amerikan meı~esi 
Roteiche 336,0 1372 ,6 



Cetvel 35. Uldin, Melez, Kızılağaç ve Amerikan Meşesinde sakın köke nisbeti 
Verhaeltnis Spross: Wurzel bei Fichte, Laerche, Erle und Roteiche 

La din 
Fichte 

Mine. top La. ibresi Mine. 
Mine. bod. Fi. Str. Mine. 

ı. 

2. 

3. 

Sakların ortalama boyu 
Mi ttL Höhe d. S prosse (cm ı 

Ortalama köklenme derinliği 
Mi ttı. Durchwurzelungstiefe (cm ı 

1. maddenin 2 ye oranı 
Verhaeltnis ı : 2 

Tek fidanın ortalama uınum kök 
uzunluğu 

4. Durc11schn. Gesamtwurzellaenge (cml 
je Pflanze (cm) 

5. L maddenin 4 e nisbeti 
Verl1acltnis 1 : 4 

Uzun kökün ı cm sindeki kısa kökle
rin ortalama sa. 

6. Durcl1schn. Zal1l cı. Kurzwurzeln je cnı 
langwurzeı 

100 fidanın saklannın kuru 
muhtevası (g) 

7. Trockensubstanz dcr Sprosse 
100 Pflz. 

madde 

(g) je 

madde 100 fidanın köklerinin kuru 
muhtevası (g) 

8. Trokensubstanz der wurzeln (g) 

ıoo Pflz. 
je 

9. 7. maddenin 8 e nisbeti 
Verhaeltnis 7 : 8 

Beher m" ekim yastığındaki saklarm 

,3 

11 ,2 

O ,:~B 

70,2 

() ,06 

9 

5,93 

2,55 

2 ,::12 

10. kuru madde muhtevaları (g) 15 I ') 
Trockensubstanz eler Sprosse (g) je · ,. 
qm Beetflaeche 

Beher m2 ekim yastığındaki köklerin 

ll. kuru madde muhtevalan (g) (ıS 0 Trockensubstanz der wurzeln {g) je ) • 
qm Beetflaechc 

5 ,9 

" •' 
O,Sü 

106,6 

0,05 

6 

9,45 

3,28 

2,88 

218,0 

75 ,8 

7 ,7 

ll ,2 

o ,69 

106 ,o 

() ,07 

3 

14 ,S3 

5 ,ll 

2,82 

159,83 

56,21 

Melez 
Laerche 

La. ibresi lVIine. top 
Fi. Str. Mine. bod. 

12 ,9 19,5 

13,7 13 ,:ı 

o ,94· ı ,4.7 

387,6 :wo ,3 

o ,lS () ,06 

2 2 

27,71 61 ,27 

·t ,34 17 ,25 

6 ,:lR 3,55 

3ıt<ı,l6 352,2 

56,90 99,2 

Kırmızı meşe 
Roteicl1e 

La. ibresi Mine. top La. ibresi 
Fi. Str. Mine. lJod. FL Str. 

17 ,7 

15,2 

1,16 

328,5 

0,05 

3 

62 ,13 

31 ,13 

2,00 

:~23 ,3 

161 ,9 

ıs ,5 

:B,9 

o ,46 

659 ,8 

() ,02 

6 

203 ,74 

276,36 

0,74. 

lıt2 ,6 

193 ,4 

27 ,9 

:~2 ,9 

o ,85 

513,7 

o ,os 

., ,, 

373 ,55 

245,19 

ı ,52 

104.6 ,ı 

686 ,5 
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ma, sak gelişimi ve kuru madde istihsalinde muayyen bir derecede önle
yici etki yapmıştır. Buradaki özellikler üzerinde de ilerde ayrıca durula
caktır (Cetvel. 36, 37). 

Cetvel 36. Kök ve sak teşekkülünün nisbi değerleri. 
(Mineral toprağ'a ait olan sayılar 100 ile gösterildikte, ibre ekim yastığında 

Yetiştirilen fidaniara ait olan değerler şöyledir.) 

Relative Werte der Spross- und Wurzelausbildung. 
(Wenn man die Zahlen für den Mineralboden = 100 setzt, ergeben sich für die auf 

der Streu erzogenen Pflanzen folgende Werte) 

ı. Ortalama sak boyu 
Mittl. Höhe d. Sprosse (cm) 

2. O~talama köklenme derinliği 
Mı ttı. Durchwurzelungstiefe (cm) 

3. Ortalama um um kök boyu 
Durchschn. Gesamtwurzellaenge 
(cm) 

4. ıoo fidana ait sakların kuru 
madde muhtevası (g) 
Trockensubstanz (g) der sprosse 
je ıoo Pflanze 

5. ıoo fidana ait köklerin kuru 
madde muhtevası (g) 
Trockensubstanz ( g) der Wur
zeln je ıoo Pflanze. 

6. 100 fidana ait umum kuru mad
de muhtevası (g) 
Gesamt- Trockensubstanz (g) je 
100 Pflanze. 

7. ı m2 deki sakların kuru mad
de muhtevası (g). 
Trockensubstanz ( g) der 
Sprosse je qm 

8. ı m2 deki köklerin kuru mad
de muhtevası (g). 
Trockensubstanz (g) der 
Wurzeln je qm 

9. ı m 2 lik ekim yastığında 
umum kuru madde muhteva
sı (g) 
Gesamt - Trockensubstanz (g) 
je qm Beetflaeche. 

La din Melez Kızılağaç 
Amerikan 

me ş esi Fichte Laerche Er le 
Roteiche 

ı37 ı6s 9ı ıso 

ıo4 ı22 114 97 

ı52 82 109 78 

ı59 ı9ı ıo2 ı83 

ı29 S5 ıso 89 

ıso ı63 119 ı29 

ı44 2ı5 92 734. 

117 96 ı62 355 

ı36 ıs4 ıo7 5ı6 
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Cetvel 37. Kuru madde muhtevalarının nisbi değerleri 

Relative werte der Trockensubstanzen. 

{Saka ait değerler 100 ile gösterildikte sakın köke olan nisbeki şöyledir) 

(Für das Verhaeltnis Spross: Wur:z:el ergeben sich, wenn man de 
werte für den Spross = 100 sent) 

100 fidana ait olan kuru madde :ırwhtevası (g). 
Trockensubstanz ( g) je 100 Pflanzen 

Mineral toprak 
Mineralbeden 

Llldin ibresi 
Fichtenstreu 

Picea excelsa 

Larix europaea 
Alnus glutinosa 
Quercus borealis 

43 

35 

28 

ı3s 

35 

16 

50 

65 

Keza muhtelif ekim yastığı mataryalleri üzerinde yetişen fidanlar ara
sındaki gelişim farkıarına kök gelişimi bahsinde bir kere daha temas edi
lecektir. 

Neticelerin tetkikinde, tabiidir ki ayni zamanda ccbeher m 2 deki fidan 
sayısının ne gibi bir etkisi olmuşturıı suali ortaya çıkar .Bazı hususlar
dan dolayı ayni ağaç türünün yastıklarındaki fidan sayısı müsavi olma
mıştır. Bundan dolayı münferİt fidanlarm fidan sayıları ve yetişme saha
sı, cetvellerin başlıklarında her tecrübe parseli için ayrı ayrı gösterilmiştir' 
Maallesef bazı hallerde aralarındaki farklar oldukça büyüktür. Ancak bu 
farklar hiç bir zaman (takriben ekim yastığındaki fidan sayısındaki az lıktan 
dolayı) yaratılan kuru madde muhtevasında da bir düşüklüğe sebep ola
cak kadar büyük değildir. Bu, yalnız deneme ekim yastıklarındaki tet
kikten değil, bilakis aşağıdaki işaret edilen hususlar sebebiyle sayılardan 
da açıkça anlaşılır. Mesela; eğer kızılağacın kireç karıştırılmış ibre yastık
larında husule gelen kuru madde muhtevalarındaki azlığn sebebi, fidan 
sayısındaki azlık olsa idi, o zaman burada daha geniş yetişme sahaların
dan ötürü sak boylarının daha yüksek ve daha yeknasak olmaları ica
bederdi. Halbuki, böyle bir vaziyet mevcut olmayıp bilakis ayni ağaç ne
vinin ayni yastıklarında mühim bir sayıda altta kalmış, mağlup fidanlara 
da rastlanmış ve bunlarda hakiki bir gelişim noksanlığı kaydedilmiştir. 
Buna rağmen beher m" ekim yastığındaki fidan sayısında bir azaltına ya
parak sakları daha büyük olan fidanlar yetiştirilebilirınİ suali cevapsız 
kalmaktadır. Bu sorunun cevaplandırılabilmesi için daha başlangıçtan iti
baren muhtelif tohum miktarları ile çalışmak veyahutta tohumlar sürdük
ten sonra husule gelen yüksek fidan sayılarında her hangi bir tarzda azalt
ma yapmak gerekirdi. fazla nisbette bir variyasyon gösteren tecrübe şart
ları karşısında böyle bir yola sapmak mümkün olmadığı gibi, yukardaki 
cevapsız kalan sualin de denemelere ithali mümkün görülememiştir. 
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F. Mineral toprak ve ibre ekim yastıklanndaki kök teııekkülü 

Yetiştirilen fidanların iyiliklerini tesbitte, yalnız toprak üstü organ
larının teşekkülü değil, bilakis köklerin teşekkülü ve sakın köke olan 
nisbeti (Cetvel 35) de mühim bir rol oynar. İşte bundan dolayı burada 
ibre ekim yastıklarında yetiştirilen fidanlarda bu hususun kısmen izahı
na da gayret edilmiştir. 

Köklenme durumunun irdelenmesinde muvafık düşecek bir ölçeğin 

bulunması oldukça zordur. Kök derinliğinin ölçülmesinin (en uzun kök 
boyu) yanında genel olarak köklerin yayılacağı toprak ve daha doğrusu 
ibre tabakalarının durumunun belirtilmesinin de gerekli olduğu aşıkardır. 
Bu kanı ile yukarda bildirilen sayıların kıymetlendirilmesine gidilmiş

tir. Bununla beraber hiç şüphe yokki, köklenme intensitesi ve onun sakla
rın teşekkülüne olan oranı bile bu konuda büyük önemi haizdir. 

Adı geçen köklenme intensitesini irdelerken aşağıdaki önemli notlar 
ele alınmıştır. 

1. Ortalama umum kök uzunluğu : Burada her türün orta büyük
lükteki fidanlarından 20 şer tane (kızılağaç ve meşeden 10 ar tane) alın

mış ve bütün kökler kesilip yan yana dizilmiş, ölçülmüş ve aritmetik 
ortalaması hesaplanmıştır. 

2. Uzun kökün beher santimetresindeki kısa kökler sayısını bulmak: 
Bunun içinde yine örnek olarak alınan 20 şer fidandan faydalanılmış ve 
her cm. deki kısa kökler sayılmış ve nihayet aritmetik ortalamaları he
saplanmıştır. 

3. Umum kök uzunluklarını ve kuru madde muhtevalarını, ortala
ma sak uzunluğu ve kuru madde mühtevaları ile karşılaştırmak : Cetvel 
35 de bu ölçmelere ait mutlak ve nisbi sonuçlar ve bunların karşılıklı du
rumları ayrı ayrı arz edilmiştir 

Bu değerlerin izahından sonra gelen cetveller münhasıran nisbi sayı
lara ait olup muhtelif ekim yastığı materyallarİndeki sakın köke olan 
oranları üzerinde daha kolay bir kavramı mümkün kılmaktadırlar· 

Kireç katılmış ve katılmamış ibre yastıkları arasında kök teşekkülatı 
konusundaki farklar küçüktür. Bu sayılarla durumun kavramını zorlaş

tırmamak maksadı ile buraya böyle bir kısım ithal edilmemiştir. 

Muhtelif ağaç türleri hakkında cetvel 35 de verilen münferİt değer
lerin karşılaştırılması : 

a. Ladin. Mineral toprak üzerinde yetiştirilen fidanların sak boyları, 
ibre ekim yastığında yetiştirilenlerden daha yüksek olduğu halde her 2 
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ekim materyali üzerindeki ladin fidanlarının köklenme derinliği takriben 
eşittir. Mineral toprak üzerindeki fidanların saklarının kök uzunluğuna 
olan oranı takriben 1/3 i iken, ibre yastıklarında bu oran 1/2 dir. Pratik 
tecrübelere göre böyle bir gelişim gösteren fidanlar kültürde kullanılma
ya müsaittir. 

Mineral topraktaki ortalama genel kök uzunluğu, Hl,din ibresindekin
den aşağı yukarı % 30 daha küçüktür (70,2 ye karşılık 106,6 cm.). Uzun 
kökün beher cm. sindeki kısa kökler sayısı ise, mineral toprakta ibrede
kinden 1,5 misli daha fazladır. İbre yastıklarında ıoo fidan ortala
masına ve gerekse ı m 2 lik bir ekim yastığındaki genel fidanıara göre, ibre 
ekim yastığındaki köklerin kuru madde muhtevaları, mineral toprakta
kinden daha yüksektir. 

Özet : Mineral toprak üzerinde şaşırtma görmemiş ı yaşındaki ladin 
fidanlarının kök sistemi, ibre yastıklarındakinden daha büyük bir gelişim 
göstermiştir. 

b. Melez. Bu ağaç türünde de, ibre üzerindeki ortalama boyn 
mineral topraktakinden çok büyüktür. Ladinlerdekinin aksine olarak me
lezin ibre yastıklarındaki kökleurnesi dahi, mineral topraktakinden daha 
derine ulaşmıştır. Mineral toprakta yetişenierin saklarının kök derinlik
lerine olan organı ı;ı,5 olduğu halde, ibre üzerlerindekilerde bu oran 
1/1 dir. Keza, genel tecrübelere ibre üzerinde yetiştirilen fidanların 
gelişim durumu, repikaj konusunda bile hiç bir uygunsuzluk gösterme
mektedir. 

Ortalama umum kök uzunluğu, ladinin aksine burada melezde mine
ral toprak üzerinde, ibre yastığındakilerden daha çok büyüktür (ibrenin
ki, mineral topraktakinin takriben % 68 i kadardır). Bilhassa, sak uzun
luklarının umum kök uzunluklarına olan oranı dikkate değer (mineral 
toprakta 0.07 olduğu halde, ibre yastıklarında 0,15 dir). 

Kuru madde muhtevalarındaki oranlar dahi ayni durumu arzetmek
tedir; İbre üzerinde yetişen fidanlarm köklerindeki kuru madde muhte
vası, takriben ayni oranda mineral topraktakinden daha azdır. İbre ve 
mineral topraklarda yetişen fidanların saklarının kuru maddeleri arasın
daki oranlar, tamamen bir birlerinden farklı olduklarından dolayıdir ki, 
her iki toprak türüne ait olan sakın köke oranı sayıları da çok değişik
tir (mineral toprakta 2,82 olduğu halde, i bre yastığında 6,38 dir). 1 m 2 lik 
ibre ekim yastığındaki fidan sayısı, ayni boyuttaki mineral toprak ekim 
yastığında bulunandan daha yüksek olduğu için, 1 m 2 ekim yastığı saha
sındaki köklerin genel kuru madde muhtevası, mineral toprakta, ibre 
yastığındakinden ancak önemsiz bir miktar daha yüksektir. 
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Demekki : mineral toprak üzerindeki melez fidanlarının kök sistemi, 
ibre üzerindekilerden daha kuvvetli bir teşekkülü haizdir. Sak teşekkülü 
ile ters oranlı olarak, ibre yastıklarındaki kök, mineral topraktakine oran
la daha zayıf gelişmiştir. Sak ile kök arasındaki bu oranın ağaçlama sa
hasında adı geçen fidanların kullanılmasında bir mahzur olarak müteala 
edilip edilemeyeceğinin uygun düşecek tecrübelerle kararlaştırılabileceği 
tabiidir. 

c. Kızılağaç. Sak teşekkülü, mineral toprak ekim yastıklarında biraz 
daha büyük, köklenme ise, ibre ekim yastıklarmda biraz daha derin ol
muştur (mineral topraktaki fidanlarda sakın köke olan oranı 1,47; ibre 
ekim yastıklarında ise 1,16 dır. Yani, kızılağaç, bu tecrübede kullanılan 
ağaç türleri arasında gerek ibre ekim yastıklarında ve gerekse mineral 
toprak ekim yastıkları üzerinde olsun; sak boyu, kök derinliğinden daha 
büyük olan birincik ağaç türüdür). İbre ekim yastıklarındaki ortalama 
umum kök uzunlukları ve uzun kökün beher cm. tulündeki kısa köklerin 
sayısı, mineral topraktakinden biraz daha fazladır. İbre ekim yastıkları 
üzerinde yetişen fidanların saklarının kuru madde muhtevalarının mikta
rı, ayni yastıklar üzerinde iktisap edilen sak ortalama boylarının aksine, 
mineral topraktakine oranla daha büyüktür. Umum kök uzunlukları ara
sındaki fark pek az olduğu halde, ibre ekim yastığındaki köklerin mik
tarı, mineral topraktakine oranla pek çok büyüktür. 

İbre ve mineral toprak ekim yastıklarındaki kök ve sak kuru madde 
muhtevalarının nisbetleri arasındaki farklar açıkça cetvel 35 in 9 uncu 
maddesinde gösterilmiştir (minteral toprakta 3,55 iken ibre ekim yastık
larında 2,00 dır). Halbuki, melezde buradakinin aksi idi. Her iki toprak 
türünde 1 m 2 ekim sahasındaki köklerin genel kuru madde muhtevalarJ 
arasındaki farklar ise daha da vazılıdır (mineral toprakta 99,2 olduğu 

halde, ibre üzerinde 161,9 dır). 

Mıneral toprakta yetişen kızılağaç fidanlarının kökleri çok kesif azot 
bakterileri yumruları ile ( Aktinomyzet yumruları) kaplı olmasına (her kök
te ortalama 15 yumru) rağmen, ibre üzerinde yetişen fidanlardaki yumru 
teşekkülünün (her köke zayıf gelişimli bir yumru isabet etmekte) çok 
zayıf olması dikkate şayandır. Bununla beraber, ibre ekim yastıklarındaki 
yetişen kızılağaçlardaki kök sistemi teşekkülü, mineral topraktakinden 
hiç bir zaman daha namüsait değildir. İbre üzerinde yetiştirilen fidanların 
köklerinin aşağı yukarı yumrulardan tamamen mahrum oluşu (belkide bu
na sebep, ibre içinde emre arnade fazla miktarda azotun bulunuşudur) 
ağaçlamada muayyen bir zorluk yaratabilir. 

Ben şahsan yaz ortalarına doğru her iki toprak türü üzerinde yetiş
tirilmiş olan fidanlardan bir kaç tane alarak bunları mineral toprakla 
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doldurulmuş saksılarda repikaja tabi tuttum ve adı geçen müşkülatı biz
zat müşahede edebilidim. Nitekim, mineral toprak ekim yastıklanndan 
alınmış olan fidanlar, hiç bir aksaklık göstermeden derhal büyümelerine 
devam ettikleri halde, ibre ekim yastıklarından alınanlarda ilk zaman
larda kuvvetli bir kloroztik vaziyet husule geldi ve gelişimlerinde durak
lama başladı. Hatta bu fidanlar, sonbahar ipdidasına kadar hiç bir şe

kilde iyiye yönelme göstermediler; ölmedilersede, onmadılarda. 

d. Amerikan meşesi (kırmızı meşe). İbre ekim yastıklarındaki fidan
larm saklarının boyu, mineral topraktakilerde niki misli daha büyük ol
muşlarsa da, kök derinlikleri, her iki toprak türünde takriben aynidir. 

Diğer taraftan, mineral toprak ekim yastıklarındaki ortalama genel 
kök uzunluğu % 25 kadar daha büyük ve asli kökün beher cm. tulüne isa
bet eden kısa kökler sayısı da, ibredekinden iki misli kadar daha fazladır. 
Keza, ortalama büyüklükte olan 100 er fidana ait köklerin kuru madde 
muhtevalarından mineral toprakta yetişmiş olanlarınki, ibre ekim yastı
ğından alınanlarınkinden çok daha büyüktür. Eğer 1 m~ alanındaki ekim 
yastığında gelişen fidanların köklerinin umum kuru madde muhtevaları 
tetkik edilirse, bu durum daha açık olarak görülür. İbre ekim yastıkla
rındaki fidanlarm sakları çok kuvvetli; kökleri ise, önemli derecede daha 
az gelişmiş olduklarından her iki toprak türüne ait sakın köke olan oran
ları arasında, denemede kullanılan ağaç türlerinin hiç birinde rastlanma
yan büyüklükte bir fark mevcuttur. 

İbre ekim yastıklarmda yetiştirilen Amerikan meşesinin kök sistemi
nin ve onun sak gelişimine olan oranının, ağaçlama sahasındaki gelişim 

üzerinde .namüsait etki yapıp yapmayacağı konusunu ancak bu sahada 
yapılacak tecrübeler gösterebilir (cetvel 36 ve 37). Kızılağaç müstesna, 
bir toprak türü olarak ladin ibresinin her şeyden evvel gerek sak boyu 
(cetvel 36, madde I) ve gerekse sak kuru madde muhtevası (cetvel 36; 
madde 4 ve 7) bakımından sak gelişiminde artırıcı bir rol oynadığı tes
bit edilmiştir. Kızılağaç ise, Iadin ibresi üzerinde mineral toprak üzerin
dekinden biraz daha kısa sak yapmıştır. Bununla beraber, her iki toprak 
türü üzerinde yetişen kızılağaç fidanlarının saklarına ait kuru madde 
muhtevaları, takriben bir birine eşittir (cetvel 36, madde 4). 

Ladin ibresi üzerinde yetişen ladin ve kızılağaç fidanlarının kök 
gelişimi ise, mineral toprak üzerindekilerden daha kuvvetlidir (Cetvel 
36; madde 3, 5, 8). Diğer taraftan, ibre ekim yastıkları üzerinde toprak 
üstü organları mineral toprağa oranla bilhassa daha kuvvetli olan melez 
ve Amerikan meşesinin kök teşekkülü, mineral toprağa oranla daha kü
çük olmuştur. Demek ki; toprak üstü organlarında husule gelen bir ge
lişim artışı ile küçük bir gelişim gösteren kök teşekkülatı arasında bir 
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ilgi vardır. Namüsait beslenme şartları tahdında orman fidanlannda çok 
defa böyle bir durumla karşılaşılır. 

Genel olarak bütün hallerde, ibre ekim yastıklarındaki kuru madde 
muhtevaları, mineral toprakdakilere nazaran daha yüksektir. Bu hal kı
zılağaçda o kadar mühim değilse de, yine de, sak ve kökün farklı olan ar
tışından ötürü bir yükseklik mevzuubahistir. 

Sakın köke olan oranındaki bu değişiklikten dolayı repikajdan son
raki ileri fidan gelişimi bakımından fidan kalitesinde, bir fenalaşma olup 
olmayacağı, Cetvel 34 deki mutlak sayıların tetkiki ile anlaşılabilir. Zira, 

oradaki sayılardan kök teşekkülatında hiç bir zaman fazla bir önlenme 

olmadığı açıkça görülebilecektir. İbre ekim yastıklarında yetiştirilen fı

danların bazan nisbeten az gelişimli kök sistemine malik olmalarından 

hareketle, daha sonraları fena gelişim iktisap edeceklerinden korkmaya 

mahal yoktur. Eğer ibre ekim yastıklarında yetişen fidanların sak ve 

kökleri arasında olağanüstü bir oransızlık olmuş olsaydı, o vakit böyle 

bir şey haklı olarak beklenebilirdi. Diğer taraftan bugüne kadar pratik

te de bu konuda hiç bir mahzur dermeyan edilmemiştir. Bununla bera

ber, yine de şu noktaya işaret edelim ki, buraya kadar incelenen sonuç

ların ancak bu araştırmada karşılaşılan şartlar için bir kıymeti vardır. 

Şartlar değiştiği takdirde ve bilhassa başka bir mineral toprağın kulla

nılması halinde, belki de biraz daha değişik sonuçlar elde edilecektir. 

G. Fidanların azot muhtevalan ve bunun gerek mineral toprak ve 

gerekse ibre ekiın yastıklanndaki gelişiınle olan ilgisi 

Vejetasyon zamanı sona erdikten sonra tefrik edilen 100 er adet fi

danda (Amerikan meşesi ve kızılağaçda 50 şer fidan) sak ve kök ölçmesi 

yapılmış ve bilalıere bunlar kuru madde haline getirilip analize tabi tu
tulmuştur. 

Azot miktarını tayinde (umum azot miktarı olarak), Göttingen Üni

versitesi Orman Toprakları Enstitüsünün çalışma talimatnamesine göre ta

dil edilmiş olan Kjeldahl-Pregl metodundan (Handbuch de1· Pflanzenan

alyse) faydalanılmıştır. Analizler; Amerikan meşesi, ladin, melez (Cetvel 

38) ve kızılağaçda yapılmış ve bu arada kızılağaç ve melez için 4 muhtelif 

ekim yastığı materyali kullanılmıştır. Yani, ibre ve mineral topraktan baş

ka, 1,6 kg ve 3,2 kg/m2 CaC03 karıştırılan ibre ekim yastıkları da ele alın
mıştır (Cetvel 40 ve 41)· 
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Cetvel 38. 100 gr. lık kuru madde içindeki azot miktarı (mg). 
Gehalt an Stickstoff (mg) je 100 g Trockensubst. 

Ağaç tüxü 
Baumart 

Fidan 
kısmı 

Azot muhtevası (mg) 
Stickstoffgehalt (mg) 

İbredeki, mineral top
raktakinin % si olarak 

Pflanzen-
teil 

Ladin i b. Min er Top-
Fi-Streu Miner.Bod. 

Streu in % des 
Mineralbodens 

Amerikanmeşesi Yapraklar 
Roteiche Blaetter 2450 1490 164, 

Amerikanmeşesi Sak 
Roteiche Stengel 1430 1025 140 

Amerikanmeşesi Kökler 
Roteiche Wurzeln 2225 1558 H3 

Amerikanmeşesi Ortalama 
Roteiche durchschn. 2035 1358 150 

Ltıdin İbre+sak 
Fichte Nad.+Steng. 2450 2137 115 

Udin Kökler 
Fichte wurzeln 1955 1827 107 

Ladin Ortalama 
fichte cturchschn. 2198 1975 lll 

Cetvel 39. ·Amerikan meşesının kuru madde ve azot muhtevası. 
Trockensubstanz und stickstoffgehalt bei Roteiche 

ı m 2 deki fidan-
ıoo g kuru mad- ların N mulıte· 
dedeki N muhte- vas ı (mg) 

ı ın2 deki fidan ı m 2 deki kuru vas ı (mg) N- Men ge (mg) 
sayısı madde N- Gehalt (mg} d. Pflz. 

Pflz. Zahl je Trockensu b st. je ıoo g Trok- Je 1 ~m 
Beetfl. qm Beetfl. kensubstanz Beetflaeche 

Mineraltoprak 750 1732.6 2035 55245 Mineralboden 

İ bre ıso 336.0 135B 4565 Streu 



Cetve:l 40. 100 gramlık fidan kuru madde miktarı içindeki azot 
Stickstoffgehalt der Pflanzen je 100 Troc:kensubstanz 

---
mg cinsinden azot muhtevası 

Stickstoffgelıalt {mg) İbre yastığındaki azotun mine-
Ağaç tiirü Fidan organları İ bre İbre + 1,6 kg İbre + 3,2 kg Min. toprak ral topraktakinin % si olarak 
Baumart Pflz- Teil S tre u CaC03/m2 CaC03/m2 Min. Boden değeri 

Streu + ı,6 lı:g Streu + 3,2 kg Streu in % d. Min. Boddens. 
CaCO:ıfqm CaCO,.Iqm 

Melez Saklar +i breler 2010 1995 1830 1915 105 
Laerche Stengel+Nadeln 

Melez Kökler 2155 1987 1870 1875 115 Laerche Wurzeln 

Melez Ortalama 2082 1991 1850 1395 110 
Laercl:ıe Durchschn. 

Kızılağaç Yapraklar 2970 2920 29,t0 2920 102 Er le Blaetter 

Kızılağaç Saklar 1940 1785 2023 2030 96 Er! e S tengel 

Kızılağaç Kökler 2010 1755 1745 1330 ııo Er le Wurzeln 

Kızılağaç Ortalama 2307 2153 2232 2290 101 Er! e Durchschn. 
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a. Amerikan meşesi. Amerikan meşesi, denemede kullanılan bütün 
fidan türlerine oranla ibre ekim yastıkları üzerinde çok büyük bir üstün
lük göstermiştir. Öyle ki: ibre ekim yastıklarındaki meşe fidanlarını..1 or
talama boyları, mineral topraktakine oranla iki misli daha yüksek ve hu
sule gelen kuru madde muhtevası ise, 5 mislinden daha büyük bir faz
lalığa maliktir. Buna uygun olarak ibre ekim yastıklarındaki azot alımı 
dahi mineral topraktakinden pek çok fazladır. Nitekim, mineral toprak 
üzerinde yetişen fidanların ıoo gr. lık kuru maddesi içindeki azot miktarı, 
ibre üzerinde yetişenierin ayni miktar kuru maddesi içinde bulunan azo
tun ortalama olarak ancak % 67 si kadardır. Amerikan meşesinin ı m 2 lik 
ekim yastığından aldığı genel azot miktarları tetkik edilirse, aradaki fark 
daha çok vuzuh kesbeder (Cetvel 39). Bu cetvelde verilen miktarlarda, 
tohumlar tarikiyle gelen muayyen miktardaki azot muhtevası hesaba ka
tılmamıştır. 

b. Ladin. Her ne kadar ibre ve mineral toprak üzerinde yetişen ladin 
fidanlarının boyları ve kuru madde istihsalleri arasındaki farklar bariz
se de: bu farklar, hiç bir zaman Amerikan meşesinde olduğu kadar büyük 
değildir. İlk sene içerisinde genel olarak fazla bir boylanma gösteremi
yen ladin fidanları, ibre ekim yastığının mevcut üstünlüklerinden me
şede olduğu kadar geniç çapta faydalanamamışlardır. Ayni şekilde, ıoo 

gramlık kuru maddeleri içindeki azot muhtevaları arasında mevcut olan 
farklarda da o kadar büyük bir ayrılık yoktur. ı m 2 lik ekim yastığı üze
rinde yetiştirilen fidanların azot muhtevaları tetkik edildikte, mevcut 
farklar daha çok nazarı dikkati çekecek bir vuzuha ulaşır. 

Şöyle ki: ı m 2 lik mineral toprak ekim yastığında bulunan 2550 adet 
fidanın 2ı6,2 gramlık kuru maddesi içinde bulunan azot miktarı 4265 mg 
iken, ayni vüs'atteki ibre ekim yastığında mevcut olan 2308 adet fidanın 
293,8 gramlık kuru maddesi içindeki azot muhtevası 6445 mg dır. 

c. Melez. Melezde, kireç karıştırılmış ve karıştırılmamış ibre yastık
ları arasında, ne boylanma ve ne de kuru madde yaratımı aralarında mü
him bir fark müşahede edilebilmiştir. Halbuki : kireç katılmamış ibre 
yastığında yetişen fidanların azot muhtevaları, kireç katılan yastıklar

dakilere oranla daha fazladır. Bu arada, ı,6 kg CaCOam2 lik dozdaki mik
tar, 3,2 kg CaC0.1/m2 lik karışımdakinden biraz daha fazladır. 

Boy gelişimi ve kuru madde yaratımı bahsinde ibre ve mineral top
rak arasındaki farklar ise, muazzamdır (yuvarlak olarak ıoo). Bunun
la beraber, gerek mineral toprak ve gerekse ibre ekim yastığında yetiş
tirilen fidanların 100 er gramlık kuru madde miktarları arasındaki fark, 
cüz'idir. Yani, mineral toprak ekim yastığında yetişen fidanların azot 
muhtevasındaki düşüklük ehemmiyetsizdir. Ancak, beher m 2 ekim saha-
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sında yaratılan kuru madde miktarının umumuna göre hesaplanan azot 
muhtevası, ayrı bir hususiyet arzeder. ı m 2 lik ibre ekim yastığında ye
tiştirilen ı242 fidana ait olan 398,ı gramlık kuru madde içindeki azot mik
tarı 8288 mg olduğu halde, mineral toprağın ayni vüs'stteki ekim yastı
ğından elde edilen 1100 fidanın 2ı6,0 gramlık kuru maddesi içindeki azot 
yalnız 4093 mg dır. Demek ki, ibre ekim yastıklarında melez fidanlarınca 
yaratılan azot miktarı, mineral toprak ekim yastığındakinin takriben iki 
mislidir. 

d. Kızılağaç. Kireç karıştırılmış ve karıştırılmamış ibre ekim yastık
ları üzerinde yetiştirilen kızılağaç fidanlarının boylanma ve kuru madde 
yaratımları arasındaki farklar dahi, cüz'i dir. Ortalama olarak kireç ka
rıştırılmış ibre yastıkları üzerinde yetişen fidanların boy ve kuru madde 
muhtevaları, kireç karıştırılmamış ibre ekim yastıkları ve hatta mineral 
toprak ekim yastıklarında yetişenlerden daha düşüktür. Ayni hal, ıoo 

gramlık kuru madde içinde bulunan azot muhtevasında da mevzuubahis
tir. Kireç karıştırılmamış ibre ekim yastığı ve mineral toprak üstünde 
yetişen fidanların azot muhtevaları, keza daha yüksektir. Tabüdir ki 
bunda Aktinomyzetlerle kızılağaç fidanları arasmda mevcut olan ortak 
yaşay'ın (Symbiose) tesiri vardır. ı m 2 deki mevcut genel kuru madde 
içindeki azot miktarı, toprak türlerine göre ayrıca verilmiştir ( Cetyel 4ı). 
Burada ı m 2 lik ekim sahasındaki fidan miktarları ölçüye esas alınsa da
hi, mineral toprak ile kireç katılmamış saf ibre ekim yastığı üzerinde ye
tiştirilen fidanların azot muhtevaları arasındaki farklar, pek küçüktür. 
Bununla beraber, kireç karıştırılmış ve kireç karıştırılmamış ibre ekim 
yastıklarının daha bariz olan azot muhtevaları arasındaki farkların izahı, 
şimdilik daha mümkün değildir. m 2 ye 3,2 kg olarak karıştırılan kireçin, 
kızılağaç fidanlarının kökleri vasıtasiyle alınan azot miktarında, önleyici 
bir etki yapmış olması muhtemeldir. Fakat, bu durum dahi henüz kati 
olarak belirtilememiştir. 

H. Fidan küllerinin terkibi 

Vejetasyon zamanı sonunda, yapraklar dökülmeden az bir zaman ön
ce ibre ve mineral toprak ekim yastıklarında yetiştiritmiş olan fidanlar, 
sökülüp kökleri itinalı bir şekilde iyice yıkandıktan sonra kurutuldu ve 
toprak üstü, toprak altı organları ayrı ayrı üğütüldü. 

Elde edilen küllerin analizi, Göttigen Üniversitesinin Orman toprağı 
Enstitüsünde kullanılmakta olan aşağıdaki metocilara göre yürütülmüştür. 

Silisyum, (kül bakiyesinden tayin); Fosfor, (Zinzadse'nin Molibden asi
ti metodu); Kalyum, (Flammen fotometrik metod); Natryum, (Flammen 
fotometrik metod); Kalsyum, (Amonyum oksalatla çökertme ve kalyum 
permanganatta titrasyon); Magnezyum, (magnezyum-Amonyum-fosfat ola-



Cetvel 41. Kızılağaçda Azot muhtevası ve kuru madde miktarı 
Stlckstoffmenge und Trockensubstanz bei der Erle 

Ekim Materyali ın2 de bitki sayısı 
Substrat Pflz.- Zahl je qm 

ibre (Streu) 520 

İbre +1 6 Kg. CaCO kaf m2 't4·3 
Streu ' ' 3 "' 

İ bre 
St re u + 3 ,2 Kg. CaCo3 m2 

Mineral toprak 
Mineralboden 

44·9 

375 

ın2 de kurumadde 
muhtevası 

Troclc. Subst. (g) je qm 

435 ,2 

327 ,7 

372,7 

4·51 A 

100 gr kuru madde muhteva
sında azot miktarı (ıng) 
N-Gehalt (mg) je ıoo g 

Trock. Substanz 

2307 

2153 

2232 

2290 

m 2 de azot muhtevası (mg) 
N-Menge (mg) je qm 

ll 200 

7 100 

8 100 

lO 800 
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rak çökertme ve magnezyum pirofosfat olarak tayin) ve Magnezyum, (pul

frich fotometrik ölçme metodu). 

1, Silisyıım (Sio,). Bu çalışmada ekim yastığı olarak kullamlan top

rak türleri, ihtiva ettikleri kimyasal elementler içerisinde mevcut ve yekdi
ğerine nazaran çok büyük fark gösteren silisyum muhtevaları ile· biri birin

den ayrılırlar. 

Mineral toprağın terkibinin yarısından fazlası silisyum iken, ibre ne
vilerinde ancak pek az bir silisyum vardır (Ladin ibresinde % 6,5). 

Her ne kadar mineral toprak üzerinde yetiştirilen fidanlar ibre ekim 
yastıklarındakilerden biraz daha fazla yüksek silisyum muhtevasını haiz
lerse de, yine de muhtelif toprak türleri üzerinde yetiştirilen fidanların 

silisyum muhtevaları arasında hiç bir zaman büyük bir fark mevcut de
ğildir (Cetvel 42). Bütün bitkilerde bulunan silisyum elementinin fizyo
lojik ne gibi bir rol oynadığı bütün teferruatı ile daha henüz malum de
ğildir. Ancak bazı bitki türlerinin çok fazla silisyum ihtiva ettikleri ma
lumdur; mesela, eğreltiler. Bu çalışmada analize -tabi tutulan ağaç tür ... 
leri içinde kızılağaç en fazla silisyum muhtevasına maliktir. 

Scheffer- Welter göre (1955) : Zamanımızda ancak bizzat silis asitince 
zengin bitkiler için silisyumun büyük kıymeti olabileceği fikri hakimdir. 
Zira, hiç silisyum bulunmayan besi maddesi eriyikleri ile beslenen bir çok 
bitkilerde mükemmel bir gelişim elde edilebilmektedir. Bununla beraber 
bu her ki yazar, fosfor ile silisyum arasında karşılıklı bağlantı olduğuna 
da işaret etmektedir. Nitekim, fosforca fakir topraklarda yapılan bir silis 
gübrelemesinin hasılatı artırdığı tesbit edilmiştir. Fakat bu arada, silis
yumun aşağı yukarı fosforu telafi edebileceği düşünülemez. 

Kızılağaç fidanlarından mineral toprakta yetişenierin yapraklarına 

ait silisyum (Cetvel. 42) değ-eri ve keza diğer yastıklardaki kızılağaç 

yapraklarının silisyum muhtevasını gösteren diğer kıymetlerde, belki de 
civardan gelen silisyumu havi tozun etkisi olmuştur. Silisyumun daha 
çok, toprakta bulunan fosfor asiti birleşiklerinin eriyik halinde kalma
ları üzerinde bir etki yaptığı kabul edilse bile bu durum ancak kül mi
nerallerinde bulunan fosfor asitinin silisyum vasıtası ile kıymetiendiri

lebilir hale getirilmesinde mevzuubahis olabilir. Şüphesiz ibre ekim yas

tıklarmda böyle bir vaziyet yoktur. Kireç karıştırmanın silis asiti alımı 

üzerinde bir etkisi görülmemiştir. 

2. Fosfor (Pz05). Ortalama olarak toprakta bulunan fosfor miktarı 
0.05-% 0.3 kadar olup P205 halinde bulunur. Zira fosfor pentaoksit 
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toprakta çok yavaş bir halde serbest duruma geçer ve ayrıca ekseriya 
çok zor eriyebilen yeni fosfor birleşiklerini meydana getirir. Hatta bazı 
kere toprakta bulunan umum fosfor miktarı fazla olduğu halde, bitkilerce 
alınabilen fosfor penteoksit bahsinde bir fakidikle karşılaşılır. Bitkilerce 
alınabilen fosforun tayininde muhtelif mineral topraklardaki metodlar 
kullanılır (Ultrich ve Benzler, 1955). Orman topraklarında genel olarak 
yoğunluğu çok düşük olan sirke asiti vasıtasıyla fosforun çözümüne gidilir. 

Cetvel 42. Fidanların Silisyum Muhtevası 
Slbıiumgehalt der Pflanzen 

Kuru madde miktarının % si olarak 
silisyum muhtevası 

Siliziumgehalt (in % der rTockensubstanz) 
Al;~aç türü Fidan orgaları 

İbre + 1,6 kg İbre + 3,2 kg Art Pflanzenteil 
Mine. top. İ bre CaC03 /m2 CaC03 /m2 

Mine. bod. Streu Str. + 3,2 kg Str. + ı,6 kg 
CaC0

3
/qm CaC0

3
/qm 

Picea exe. İbre+saklar ı ,03 o ,27 Na d. +S ten<;. 

Kökler 0,84 o ,87 Wurzeln 

Genel Ortalama 0,93 0.57 Gesamt Mittel 
Quercus bor. Yapraklar ı ,90 ı ,16 Blaetter 

Saklar 0,24 o ,08 S tengel 

Kökler 0,34 o ,34 wurzeln 

Genel Ortalama o ,82 o ,52 Gesamt Mittel 
Larix eur. İbre+Saklar ı ,43 0,62 ı ,ı9 ı ,47 N ad.+ Steng. 

Kökler 2,84 o ,54 1,03 ı ,ıs Wurzeln 

Genel Ortalama 2,13 o ,58 ı,ıı ı,31 Gesamt Mittel 
Alnus glut. Yapraklar 8,11 3,36 2,62 3,37 Blaetter 

Saklar o ,ı o ı ,82 ı ,03 o ,ı5 S tengel 

Kökler 1,79 o ,83 o ,73 0,56 wurzeln 

Genel Ortalama 3,33 2,00 ı,46 ı ,36 Gesamt Mittel 
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Bu metodla çalışarak, ekim yastığında faydalandığım mineral top
rağın 100 gr lık kuru maddesindeki P20s miktarını, 20 mg. olarak tesbit 
ettim. Buna göre köklenme derinliği 15 cm. almdıkta mevzubasih top
rağın 1 m 2 lik ekim yastığındaki P20, miktarı 3,5 gr, kök derinliği 35 cm. 
almdıkta 8,1 gr. dır. 

İbre içerisindeki fosforun tayininde yukarıdaki metod kullanılmaz. 
İbrede bulunan fosfor birleşiklerinin ne kadarının organik ve ne kada
rının anorganik olduğu ve bunların ne kadarı bitkilerce alınabilir husu
sunda, araştırmalar daha henüz eksiktir. İşte bundan ötürü kül analiz
leri ile ibrede elde edilen değerler fazla bir şey ifade etmemektedir. (Tes
bit edilen 20 mg lık P205 e göre köklenme derinliği 15 cm alınan 1 m 2 lik 
ekim yastığındaki P20s, 36 gr; 35 cm. alınan kök derinliğinde ise 84 gr 
dır). Hal böyle oluncada aşağıda verilen fosfor asiti değerlerinden ve de· 
ğerler arasındaki farklardan, topraktan fosfor asiti temini bahsinde na
sıl bir bağlantının mevcut olduğu çıkarılamaz (Cetvel 43). Cetvelin tet
kikinden mineral toprakta yetişen ladin, Amerikan meşesi ve melez 
fidanlarının fosfor muhtevalarının, ibre ekim yastıklarmda yetişenlerden 
çok fazla olduğu görülür. Bilhassa mineral toprakta yetişenierin toprak 
üstü organlarının malik oldukları fosfor asiti miktarları, ibre ekim yas
tıklarınciakine nisbette pek çok fazladır. Kızılağaç da ise, her iki yastık fi
danlarmın fosfor asiti muhtevaları arasında fark cüz'idir. 

Ladin ibresine karıştırılan kireç, saf ibreye nazaran fidanların fos
for muhtevalarmda muayyen bir miktar artmaya sebep olmuştur. Bu 
etki bilhassa, 3,2 kg. CaCo:ı/m~ katılan yastıktaki kızılağaç fidanlarında 

aşikardır. Burada elde edilen neticeler, fosfor alımını yükseltmenin ki
reçlemeye bağlı olduğunu tesbit eden bir çok gözlemlere uygundur. 

İbre yastıklarında yetişen ladin, Amerikan meşesi ve melez fidan
larının genel olarak mineral toprakta yetişenlerden daha kuvvetli büyü
me yaptıkları halde bu fidanların fosfor muhtevalarımn diğerlerinden 

oldukça fazla derecede az olmaları olayı, hakikaten bir sürprüzdür. Bu 
hale göre, ibre ekim yastıkları içinde bulunan fosfor a.Siti muhtevası, 

fidanların ihtiyacını iyice karşılayacak kadar fazladır. Öyle ise, mineral 
toprakta yetişen fidanların, fosfor alımında, bir lükse saptığı aşikardır. 

Bunun için her iki ekim yastığı materyalleri üzerinde yetişen fidan
ların fosfor asiti muhtevaları arasında bulunan farkların burada hiç bir 
pratik değeri yoktur. Fakat neticeler, bir seneden fazla kullanılan ibre 
ekim yastıklarında mevzuubahis olabilecek bir yorulmaya işaret bakı

mından önemlidir. 

3. Kalyum (KzO ). 1 m 2 yüz ölçümlü, 15 ve 35 cm lik kök sahaları ka
bul edilen mineral toprak ekim yastığındaki kuru madde muhtevası esas 
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alınırsa, yukarıdaki iki derinliği haiz 1 m 2 lik mineral toprak ekim yastı
ğının mübadele edilebilen kalyum muhtevası, 1.0 ve 2.4 gramdır. Ladin 
ibresindeki kuru madde miktarı içinde de, % 09 kadar KzO bulunmuştur. 
15 ve 35 cm lik kök sahalarına göre ise, 1 m 2 lik ekim sahasındaki KzO mik
tarı, 17,2 ve 40,3 gr.dır. Bitki hücreleri içindeki kalyum yalnız erimiş halde 
ve plazmada absarbe edilmiş olarak bulunur. Her iki halde de kalyum, 
bizzat soğuk su ile tamamen çözülebilir ( Scheffe1·- WeLte 1955). İbre ekim 

Cetvel 43. Fidanların P20 5 muhtevaları 

P,o. Gehalt der Pflanzen 

100 gr. kuru madde içinde fosfor muhtevası (mg) 
Phosphorgehalt (mg/ıoo g Trockensubtanz 

Ağaç türü Fidan organlan İbre. + 1,6 kg İbre. + 3,2 kg 
Art Pflanzen te il Mine. top. İ bre CaC0 3/m2 CaC03 /m2 

Mine. bod. Streu Str. + 1,6 kg Str. + 3,2 kg 
CaC0

3
/qm CaC0

3
/qm 

Picea exe. İbre+Saklar 840 423 Nad.+Steng. 

Kökler 626 cj,g() 
wurzeln 

Genel Ortalama 733 456 Gesamt Mittel 

Quercus bor. Yapraklar HR 682 Blaetter 

Saklar soo 318 S tengel 

Kökler 672 592 wurzeln 

Genel Ortalama 640 530 Gesamt IvHttel 

Larix eur. İbre+saklar 832 420 506 458 
Nad.+Steng. 

Kökler 760 .J.20 ı go ı. go 
Wurzeln 

Genel Ortalama 796 -t20 t93 4-74 
Gesamt Mi'.•eı 

Alnus glut. Yapraklar 395 400 3R9 .J.37 
Blaetter 

Saklar ,110 383 366 490 S tengel 

Kökler 355 285 373 ' 430 
wurzeln 

Genel Ortalama 387 356 376 452 Gesamt Mittel 
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yastığının kül analiziyle bulunan genel kalyumu fidanlarca alınabilen ve 

ayni zamanda mineral toprağın mübadele edilebilen kalyumuna karşılık 

olan kalyum ifade eder. Fidanların kül analizine göre kalyum ınuhteva

ları Cetvel 44 de toplanmıştır. 

Agaç türü 
Art 

Picea exe. 

Quercus bor. 

Larix eur. 

Cetvel 44. Kalyum muhtevası 
Kaliumgehalt der Pflan:z:en 

100 gr. kuru madde içindeki kalyum muhtevası (mg) 
Kaliunıgehalt (nıgtıoo g Troekensubstanz) 

Fidan organları 
Pflanzen te il 

İbre+saklar 
Nad.+Steng. 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesanıt Mittel 

Yapraklar 
Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalam:ı 
Gesanıt Mittel 

İbre+Saklar 
Na d. +Steng. 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesanıt Mittel 

Yapraklar 
Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesanıt Mittel 

Mine. top. 
Mine. bod. 

!HO 

1021 

930 

715 

474 

540 

576 

862 

804 

833 

960 

·~03 

t199 

626 

İbre 
Streu 

860 

1036 

932 

1094 

472 

670 

745 

1388 

806 

1097 

1394 

782 

7<}4. 

9"'' '" 

İbre. + 1,6 · kg 
CaCO,/m" 

Str. + ı,6 kg 
CaC03/qnı 

1186 

752 

969 

1065 

7-12 

710 

839 

İbre. + 3,2 kg 
CaCO,/m2 

Str. + 3,2 kg 
CaC03/qnı 

1170 

842 

1006 

1282 

674 

620 

!l58 

İbre ekim yastıklarında yetiştirilen Amerikan meşesi, melez ve kı
zılağaçta kalyum muhtevası, mineral topraktakilerden çok daha yüksek
tir. Bununla beraber Amerikan meşesi ve melezdeki kalyum muhtevasın
daki artış, her şeyden evvel sırf toprak üstü kısımlarda bulunmuşken, 
kızılağaçta (İbre ekim yastıklarmdaki fidanlarda) köklerdeki kalyum de
ğerlerinin dahi yüksek olduğu görülmüştür. 4 ağaç türü içinde yalnız 
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ladin, her iki toprak türü üzerinde takriben ayni miktar kalyum muh
tevasını havi olan biricik ağaç türüdür. Ladin ibresine ilave edilen kire~ 
çin, melez ve kızılağaçtaki kalyum alımı üzerinde, aşikar bir etkisi var
dır ( 10 civarında bir azaltma). 

Münferit ekim materyalleri üzerindeki gelişim (Bak. F Bölümü) ile 
fidanların kalyum muhtevası arasında bir bağlantı bulmaya çalışılırsa, 

farklı sonuçlar elde edilir; Mesela : İbre ekim yastıklarında (mineral 
topraktan) daha iyi büyüyen melez ve amerikan meşesinin kalyum muh
tevaları da daha yüksektir. 

Her iki ekim yastığı materyalleri üzerindeki kalyum muhtevası ayni 
olan ladinin ibre ekim yaktıkları üzerindeki gelişimi de daha kuvvetlidir. 
Her nekadar ibre ekim yastıklarındaki kızılağaç fidanlarının kalyum 
alımı, mineral topraktakilerden çok daha yükseksede, her 2 ekim yastı-

materyallerindeki büyümeleri takriben aynidir. Ladinde karşılaşılan 

durum ise aşağı yukarı şöyle ifade edilebilir : Ladin fidanlarının ilk 
sene zarfında nisbeten küçük olan gelişimleri için gerekli kalyum mik
tarları, her iki toprak türünde de fazlasıyla mevcuttur. Nitekim, ibre 
ekim yastıkları üzerinde yetiştirilen fidanların fazla olan kalyum alımı
nın gelişim üzerinde hiç bir artıcı etkisi olmamıştır. 

İbre ekim yastıkları üzerinde yetiştirilen kızılağaç fidanlarında gö
rülen çok yüksek kalyum alımının izahı ise daha zordur. Bir çok ana
lizler, kızılağacın besi madde alımında, denemede kullanılan diğer ağaç 

türlerinden tamamen başka oranları haiz olduğunu göstermektedir. Ta
rafıından yapılan bu araştırma, adı geçen durumları tam izaha yetecek 
kapasitede değildir. Demekki, bu araştırmada görülen miktarlar içinde 

kalyumda, azotda olanın tamamen aksine olarak, madde alımı ile geli

şim arasında hiç bir sıkı bağlantı mevcut değildir. Analiz neticeleri, 

Wittich'in (1939, 1944) araştırmalarında bulduğu değerlere oranla her iki 

ekim yastığında yetişen bütün fidan türlerinin kalyum muhtevalarında ol

dukça değişik ve nisbeten yüksek olan değerler vermiştir. İbre ile kalyum

ca fakir bir mineral toprak karşılaştırıldığı takdirde elde edilecek sonuçlar 
daha enterasan olabilir. 

Arzedilen analiz neticelerinde hatalar bulunabileceğine burada işaret 

etmek zorundayım. Çünkü, hatalardan tamamen kurtarabilecek bir yol 

bulamadım. Şöyle ki, fidan köklerinin kuru maddelerini tayinde, evvela 

köklere asılı olan toprak ve ibre partileri çok dikkatli bir şekilde ayık

lanmalıdır. Burada bu iş, ancak akarsuda yıkayarak yapılabilmiştir. Hat

ta, ekseri hallerde bu yabancı maddeler, ince köklere sıkıca yapışmış 
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oldukları için, fidan demetlerinin bir kaç dakika akar su içinde bırakıl
ması gerekmiştir. 

Şüphesiz bu muamele anında köklerden külliyetli miktarda kalyum 
yıkanması olmuş olabilir. Fakat bu şekilde bir kalyum kaybı, yalnız kök
ler için mevzuubahistir. Bu hata kaynağı bütün fidan türlerinde takri
ben ayni derecede etkilidir ve ancak mutlak değerler için varittir. Fa
kat bunların yekdiğerlerine de izafesi, her halde doğru olamaz. 

4. Natn:ynm. Her ne kadar bütün bitkilerde natriyuma tesadüf edile
bilirse de, yapılan bir çok kıymetli araştırmalara rağmen bu elementin bit
kilerdeki özel fonksiyonları daha henüz malum değildir (Scheffe7·-Welte, 
1955). Ben fidan külleri içindeki bu elementin tayinine sırf kalyum tayini 
esnasında hiç bir özel masrafa lüzum kalmadan natriyum tayinin de müm
kün olması ve ilerde herhangi bir zaman burada verilen değerlerin mu
kayeseye imkan verebilir düşüncesinden hareket ile yer verdim. 

Scheffe7·-Welte, muhtelif kültür bitkilerinin natriyum alımları arasında, 
kalyumdakinden çok daha büyük bir aynaklık olduğuna işaret etmişler

dir. Araştırmalar, natriyum muhtevasının minimum ve maksimumları 
arasındaki genişliğin, kalyum için bulunan aynaklık alanından ı o- 20 mis
li daha büyük olduğunu göstermiştir. Ayrıca münferit fidan organların
daki natriyum muhtevaları arasında bulunan çok önemli farklar, kalyum
dakinden daha fazladır. 

Bütün· hallerde köklerin natriyum muhtevaları, toprak üstü organla
rınkinden çok daha yüksektir. Bu farklar, bilhassa melezde fazlası ile göze 
çarpar. 

Ladin ve melez en yüksek natriyum muhtevasını, mineral toprak ekim 
yastığında; amerikan meşesi ve kızılağaç ise, ibre ekim yastığında gös
termişlerdir. Ladin ibresine katılan kirecin dahi natriyum alımı üzerinde 
az çok bir etkisi olmuştur. 

Değerlerin geniş bir dağılış göstermeleri hasebile, elde edilen netice
lerden bir sonuç çıkarmaya yönelmek mümkün olamaz (Cetvel 45). 

5. Kalsyum (Cao). !İbre ekim yastıklarında kullanılan ladin ibresinin 
kireç muhtevası, ıoo gramlık kuru madde içinde 404 mg a baliğ olmak
tadır. Buna göre köklenme derinliği ı5 ve 35 cm olarak alınan ı m 2 lik ekim 
yastığındaki kireç miktarı 72,7 ve ı69,7 gr dır. Bu miktar Cao den ne kadarı
nın fidanlarca alınabileceğini tesbit edemedim. Mineral toprakta ise, beher 
ıoo gr lık kuru made içeridsinde mübadele edilebilen Cao, ı26 gr. dır. 
Buna göre ı5 cm. kök derinliğini haiz ı m 2 lik ekim yastığındaki kireç 
miktarı 2ı9; 35 cm lik kök derinliği alındıkta ise 511 gramdır. 
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Ağaç türü 
Art 

Picea exe. 

Cetvel 45. Fidanların Natrium muhtevaları 
Natriumgehalt der Pflanzen 

100 gr. lık kuru madde içindeki natryum miktarı (ıng) 
Natriumgehalt (mg/100 g Trockensubstanz) 

Fidan organları 
Pflanzenteil Mine. top. 

İbre+saklar 
Nad.+Steng. 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mittel 

Mine. bod. 

14,0 

22 ,6 

lB ,3 

İbre 
S tre u 

6 ,o 

14,2 

lO ,l 

İbre. + 1,6 kg 
CaCO:ılm" 

Str. + 1,6 kg 
CaCO,/qm 

İbre. + 3,2 kg 
CaC03 /ın 2 

Str. + 3,2 kg 
CaCO/qm 

Quercus bor. Yapraklar 
ı ,2 7,4 

Larix eur. 

Alnus glut. 

Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mittel 

İbre+Saklar 
Nad.+Steng. 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mitteı 

Yapraklar 
Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mittel 

ı4 ,2 

18,7 

12 ,o 

17 ,ı 

l6ı ,2 

89 ,ı 

13 .ı 

9,0 

40,1 

20 ,7 

14 ,2 

3ı ,6 

17 ,7 

18 ,5 u ,6 ll ,3 

126,4 ııo ,o 

63 ,9 70,5 60,6 

ı5 ,2 13 ,7 29 ,7 

13 ,ı 6 ,B 6 ,7 

47,5 28,6 

25 ,3 21 ,9 21 ,7 

Evvelce görüldüğü gibi ladin, amerikan meşesi ve melezin ibre ekim 

yastıkları üzerindeki gelişimleri, mineral topraktakinden daha kuvvetli

dir. Ancak, ladindeki büyüme kireç miktarıyla doğru oranlı isede, ame

rikan meşesi ve melezde bu hal başka olup ibre ekim yastıklarında, az 

bir kireç alımı yapmalarına rağmen, yinede üstün bir gelişim göstermiş

lerdir (Cetvel 46). 
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Cetve-l 46. Fidanların kireç muhtevaları 
Kalkgehalt der Pflanzen 

100 gramlık kuru madde içindeki kireç muhtevası (mg) 
Kalkgehalt (mg/100 g Trockensubstanz) 

Ağaç türü Fidan organları İbre. + 1,6 kg İbre. + 3,2 kg 
Art Pflanzenteil Mine. top. İ bre CaCO:ı/m2 CaC03 /m 2 

Mine. bod. S tre u Str. + 1,6 kg Str. + 3,2 kg 
caco,,;qm CaC0

3
/qm 

Picea exe. İbre+saklar 828 933 Nad.+Steng. 

Kökler 682 790 wurzeln 

Genel Ortalama 755 861 
Gesamt Mittel 

Quercus bor. Yapraklar 1525 1459 
Blaetter 

Saklar 1381 790 
S tengel 

Kökler 527 377 
wurzeln 

Genel Ortalama 1lıH 875 
Gesamt Mittel 

Larix eur. İbre+Saklar 5!J2 357 'ı33 663 
N ad. +Steng. 

Kökler 677 565 762 1016 
wurzeln 

Genel Ortalama 423 307 :193 561 
Gesamt Mittel 

Aınus glut. Yapraklar 2089 1882 M31 2438 Blaetter 

Saklar M9 526 666 781 S tengel 

Kökler 790 725 762 1129 Wurzeln 

Genel Ortalama 1176 1044 1286 1446 Gesamt Mittel 

Kireç karıştırılmamış ibre €kim yastıkları üzerinde yetiştirilen ame
rikan meşesi, melez ve kızılağaç fidanlarının kireç muhtevası, mineral 
toprak ekim yastıklarında yetiştirilen fidanlardan daha düşüktür. Ladin 
fidanlarında durum aksidir. 

Ladin ibresine katılan kireç ,melez ve kızılağacın kireç muhtevasın
da bir artışa sebep olmuştur. Metrekareye 1,6 kg CaCOa katılan ibre ekim 
yastıklarında yetiştirilen melezierin kireç muhtevaları, mineral toprakta 
yetiştirilenlerinkine yaklaşmıştır. Ayni miktar kireç karıştırılan ib;~e 

yastıklarında kızılağaç fidanlarının kireç muhtevası ise, mineral toprak
takinin daha üstüne çıkmıştır. m 2 ye 3,2 kg CaCOa karıştırılmış olan ibre 
ekim yastıklarındaki melez ve kızılağaç fidanlarının kireç muhtevaları, 

diğer ekim yastığı materyali üzerlerindekinden çok daha yüksek olmuş-
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tur. Bu sonuç, ibre ekim yastığında fidanlar tarafından alınabilecek olan 
kireç miktarının, fidanların almak zorunda olduğu kireç miktarından, 

ihtiyaçtan daha düşük olduğunu göstermiştir. Fakat bu kireç noksan
lığından ötürü gelişirnde bir düşüklük olmadığından, fidanların kireç 
muhtevası, fidan gelişimine zarar vermeden nisbeten geniş sınırlar 

risinde oyuayabilir denebilir. 

Fidanların gelişimi, mevcut besi maddelerinin yalnız mutlak muay
yen bir yükseklikte bulunmasına değil, bilakis her şeyden evvel bu besi 
maddelerinin yekdiğerlerine nazaran muayyen oranda bulunmalarına tabi
dir. Kalyum'un kalsyuma olan oranı bu münasebet içinde özel bir husu
siyeti haizdir· Çünkü, her iki element, bitki fizyolojisi bakımından bir sü
rü fonksiyonlarda yekdiğerine karşı ters etki icra etmektedirler (Cetvel 
47). Kalyum ile kalsyum arasındaki bu orantı, orman fidanları için nor-

Ağaç türü 
Art 

Picea exe. 

Quercus bor. 

Larix eur. 

Alnus glut. 

Cetvel 47. Fidanlarda kalyumun Kalsyuma olan nisbeti 
Verhaeltnis Kalium : Kal%ium in pflanzen 

Fidan organları 
Pflanzenteil 

İbre+saklar 
Nad.+Steng. 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mittel 

Yapraklar 
Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt Mi· ,,-,ı 

İbre+Saklar 
N ad. +Steng, 

Kökler 
wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesamt 1\Iitteı 

Yapraklar 
Blaetter 

Saklar 
S tengel 

Kökler 
Wurzeln 

Genel Ortalama 
Gesa.mt Mi~teı 

Kalyum'un kalsyuma olan nisbeti 
Verhaeıtnis Kalium : Kalzium 

Mine. top. 
Mine. bod. 

ı ,Ol 

ı ,50 

ı ,23 

0,47 

0,34 

ı ,02 

0,50 

ı ,45 

ı ,19 

ı ,31 

o ,46 

o ,62 

0,63 

o ,53 

İ bre 
S tre u 

o ,92 

1 ,31 

1 ,lO 

o ,75 

o ,60 

ı ,78 

o ,85 

3 ,89 

ı ;4-3 

2,38 

o ,74 

ı AS 

ı. 02 

o ,93 

İbre. + 1,6 kg 
CaCOa/m" 

Str. + ı,6 kg 
caco,;qm 

2,74 

0,99 

ı ,62 

0,44 

ı ,ll 

0,98 

o ,65 

İbre. + 3,2 kg 
CaC03/m2 

Str. + 3,2 kg 

ı ,70 

o ,83 

ı ,20 

0,52 

o ,86 

0,52 

0,59 
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maldir; (Wittich 1939, 1944).Kireç muhtevası yüksek olan yapraklı ağaçlar~ 
da kalyum'un kalsyuma olan oranı (1,0) in altında olduğu halde, ibrelilerde 
bu oran (1,0) in çok üstündedir. 

Kireç karıştırılmış olan ibre ekim yastıkları üzerinde fazla bir kireç 
alımı gösteren melez ve kızılağaç'da kalyum'un kirece olan oranında; 

kireç katılmamış ibre yastıklarına oranla bir düşüklük olmuştur; bu dü
şüklüğün sebebi, fazla bir kireç alımı ile birlikte azalan bir kalyum alı

mıdır. 

6. Mağnezyum (MgO). Klorefilde yer almasından dolayı mağnezyum, 
bitkiler için önde gelen ve bulunması şart olan bir besi maddesidir. Her 
halde bu elemtin bu güne kadar ancak az miktarda malum olan görev
lerinden daha başka bir sürü fonksiyonları da vardır. Son senelerde tarım 
ve ormancılık alanında faydalanılan topraklarda fazla miktarda bir mağ
nezyum kısırlığı olduğu tesbit edilmiştir (S cheffer- Welte, 1955 ). Bunun
la beraber, bu araştırmada mağnezyum noksanlığına delalet eden hiç bir 
olayla karşılaşılmamıştır (Cetvel 48). 

Kül analizleri, muhtelif toprak türleri üzerinde yetiştirilen fidanlar
da şayani hayret derecede yeknasak bir mağnezyum miktarı göstermek
tedir. Yalnız m 2 ye 3,2 kg CaCOa katılan ibre yastıkları, kızılağaç ve me
lezlerin mağnezyum muhtevalarının fazlalaşmasında çok etkili olmuşlar

dır. Diğer taraftan mağnezyum alımındaki bu artma, gelişirnde hiç bir 
yükselmeye sebep olmamıştır. Fidanlarca alınabilen kirecin fazla miktar
da mevcudiyeti, şüphesizki ibrelerden nağnezyum alımını kolaylaştırır. 

Bu hal fidanları muayyen bir derecede lüxus'a kaçırır. Ladin ibresinin 
mağnezyum muhtevası, 100 gramlık kuru madde içerisinde 200 mg a baliğ 
olmuştur. 15 cm lik köklenme derinliği seçildikte, m 2 deki mağnezyum, 
36 gr, kök derinliği 35 cm alındıkta ise 84 gramdır. Bu miktardan ne ka
darının fidanlarca alınabileceği tayin edilemediği gibi, mineral toprağın 
mağnezyum muhtevası dahi tayin edilememiştir. 

7. Manganez (MnO). (Scheffer-Welte, 1955) Bitkilerdeki man
ganez muhtevası beher kg kuru madde içinde eseri miktardan 6 g a ka
dar olmak üzere geniş bir sınır içinde oynar. Korriferlerin ibreleri ve bir 
çok yapraklı ağaçların yaprakları, yüksek bir manganez muhtevasını haiz 
olmak zorundadırlar. Denemede kullanılan fidanların manganez muhteva
ları, hiç bir zaman fazla bir miktara ulaşınarnakla beraber olduk
ça geniş bir sınır içinde oynamaktadır (Cetvel 49). Hatta bir çok hallerde 
ve bilhassa ibreli ağaçlardaki manganez muhtevası, olağan üstü düşük
tür. Genel olarak ibre ekim yastıklarında yetişen fidanların manganez 
muhtevaları, mineral toprakta yetişenlerden daha yüksektir. Bu fazlalık 
bilhassa kızılağaçta çok bellidir. Hakikaten mineral toprakta yetişen kızıl-
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Cetvel 48. Fidanların mağnezyum muhtevaları 

Megnesiumgehalt der Pflanzen 

100 gramlık kuru madde içinde bulunan magnezyum 
muhtevası (mg) 

Magnesiumgehalt (mg/100 g Trockensubstanz) 
Ağaç türli Fidan organları 

İbre. + 1,6 kg İbre. + 3,2 kg Art :Pflanzen te il 
İ bre Mine. top. CaCO~/m2 CaC03 /m2 

Mine. bod. Streu Str. + 1,6 kg Str. + 3,2 iı:g 

caco
3
tqm CaC0

3
/qm 

Picea exe. İbre+saklar 38 42 
Nad.+Steng. 

Kökler 52 57 
wurzeln 

Genel Ortalama 45 49 
Gesamt Mittel 

Quercus bor. Yapraklar 
Blaetter 

19 14 

Saklar 61 41 
S tengel 

Kökler 
wurzeln 

41 29 

Genel Ortalama 
Gesamt Mittel 

30 28 

Larix eur. İbre+Saklar 24 34 22 .32 
Nad.+Steng. 

Kökler 37 32 41 51 
Wurzeln 

Genel Ortalama 30 3:1 31 41 
Gesamt Mittel 

Alnus glut. Yapraklar 
Blaetter 

79 69 68 97 

Saklar 28 
S tengel 

39 36 72 

Kökler 20 17 21 62 
Wurzeln 

Genel Ortalama ct2 42 42 77 
Gesamt Mittel 

ağaçlarda yaz ortasından itibaren yapraklarda bir renk değişikliği husule 

gelmiştir (ana damar boyunca esmerleşme, yaprak sathının diğer kısım

larında ise ağarma). Bu hal tarımsal bitkilerde Symptom olarak isimlendi

len manganez noksanlığını ifade etmektedir. 

Mineral toprağın bitkilerce alınabilecek olan manganez muhtevası, 

muvafık bir metodun bulunmayışından dolayı tesbit edilememiştir· İb

relerde yapılan kül analizi, ıoo gr kuru madde içerisinde 52 mg MnO ol

duğunu göstermiştir. Buna göre ı5 cm köklenme derinliğini haiz ı m 2 lik 

~kim· yastığında 6 ve 35 cm kök derinliği alınan ı m 2 lik ekim yastığında 

ise1 13 .g MnO mevcut demektir. 
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Cetvel 49. Fidanların Manganez •muhtevalan 
Mangangehalt der Pflan:ı:en 

100 gr. kuru madde de bulunan manganez 
Mangangeltalt. (hıg/100 g ·Trockensubstanz) 

Ağaç türü Fidan organları İbre. + 1,6 kg İbre. + 3,2 kg 
Art Pfl anzen te il Mine. top. İbre CaC03 /m2 CaC03 /m2 

Mine. bod. S tre u Str. + 1,6 kg Str. + 3,2 kg 
CaC0

3
;qm CaC0

3
(qm 

Picea exe. İbre+:saklar 
Na<L+Steng. 8 5 

Kökler 5 7 V.'urzeln 

Genel Ortalama 6 Gesamt Mittel 

'Quercus bor. Yapraklar 38 56 Blaetter 

Saklar lO 44 S tengel 

Kökler 24 32 Wurzeln 

Genel Ortalama 24 'U Gesamt Mittel 

Larix eur. İbre+Saklar 5 9 ll 13 Nad.+Steng. 

Kökler 3 7 5 5 Wurzeln 

Genel Ortalama 4 8 8 9 Gesamt Mittel 

Alnus glut. Yapraklar 7 21 26 22 Blaetter 

Saklar 
·~ 22 20 9 Stengel 

Kökler 4 6 6 5 wurzeln 

Genel Ortalama 5 16 17 12 
Gesamt Mittel 

8 Anai'iz sonuçlannın toplu dw·umu. Bütün fidaniara ait olan değerler 
(yapraklar, saklar ve köklerin münferit değerlerinin ortalamaları) bir ara
da Cetvel 50 de toplu olarak verilmiştir, 

Bu değerlere göre kızılağaç hariç, diğer fidan türlerinin azot muhte
vaları, ibre ekim yastıklarında mineral toprak ekim yastıklarına oranla 
çok yüksektir. 

Ladin hariç, diğer fidanlar keza ibre ekim yastıklarında, mineral top
raktakinderi daha fazla kalyum ihtiva etmektedirler, Manganez hususun-
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Cetvel 50. Analiz neticelerine toplu bakış 
Übersicht über die Analysenergebnisse 

Ağaç türü Toprak türü N (Um um) P 20, K20 Na20 Ca O l\fgO N nO 
Baumart Substrat N (Total) mg 

Picea exe. lVIineral toprak 1975 733 
Mineralboden 

930 lll 755 ,~,5 6 

Llldin ibresi 
Fichtenstreu 

2198 303 932 lO 361 t9 6 

Quercus bor. Mineral toprak 1358 6:10 
Mineralbad en 

576 12 IlM 30 24 

Llldin ibresi 2035 
Fichtenstreu 

530 7:t5 ıs 1375 28 44 

Larix eur. Mineral toprak 18:1.5 796 833 89 <1-23 30 4 
Mineralboden 

Llldin ibresi 
Fichtenstreu 

2082 420 1097 64 307 33 B 

Alnus glut. Mineral otprak 
Mineralboden 

2290 387 626 21 1176 42 5 

Ladin i br esi 2307 356 973 25 10:t4 42 16 
Fichtenstreu 

da da ayni durum mevcuttur. Fosfor ve kireç (ladin hariç) muhtevaları 
ise, mineral toprağa oranla ibre ekim yastıklarında daha azdır. Magnez
yum muhtevaları, takriben her 2 toprak türü üzerinde ve bütün fidanlar
da eşittir. 

Yukarıdaki değerlerin, sırf bu araştırma şartları için bir ön sonuç ola
bileceğine burada işaret etmek gerekir. Başka şartlar altında ibre ve mi
neral toprağın münferit besi maddelerinin iştirakleri, başka oranlar ve
rebilir. 

Analiz sonuçları, ibre ekim yastıklarından fidanların ne miktar besi 
maddesi aldıklarının tesbitini mümkün kılmaktadır. 

İbre ekim yastıklarının bir seneden daha fazla kullanılması halinde, 
yorgunluğun tayini için bu konu önem taşır. 

İbrenin besi maddesi kaybına ait bütün problemler burada irdelene

mez. Zira, fidanlar tarafından alınan besi maddelerinden başka, devamlı 

olarak yapılan sulama, yıkanma suretiyle ibrenin besi maddesi stokunun 

tedricen azalmasına sebep olmaktadır. Bu isteğe cevap verecek bir araş

tırma ise daha henüz yapılamamıştır; bu araştırma, 1956 vejetasyon per

yodu için Hann. Münden Omcın Fakültesi Siıvikültü1· Tekniği Şubesince 

plana alınmıştır. Keza, ibre kül analizi ile elde edilen besi maddelerinin 

ne miktarının fidanlarca almabileceği hususu da, kat'i olarak tesbit edi

lemez. Mesela, kül analizleri muayen bir besi maddesinin ibrede yeter 
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miktarda bulunduğunu gösterdiği halde dahi, fidanlarda bu ibre üzerin
de mevzuubahis besi maddesinin noksan olduğuna dair emareler tezahür 
ed e bilmektedir. 

Zira mevcut miktar, fidanlarca alınabilecek bir formda değildir. Ni
hayet tohumlar vasıtası ile analizi mümkün olmayan muayyen bir mik
tar besi maddeleri de ibreye karışmış olduğundan dolayı, ibrede mevcut 
besi maddesi serveti ile alınan miktar arasında kesin bir blanço yapmak 
dahi mümkün değildir. Cetvel 51, ibre ekim yastıklarında kullanılan ib
renin yorgunluğu hususundaki kompleks sualerden bir kısmını cevaplan"' 
dırabilecektir. Arz edilen araştırmalarda 1 m 2 lik ibre ekim yastığı sahası 
esas alınmıştır. Cetvelde verilen bu değerlerden tohumlarm besi madde
si maddesi servetlerinin düşülmesi gerekir. 

Cetvıı:•l 51. 1 m 2 lik ibre ekim yastığından fidanlarca alınan besi maddesi {g) 

Naehrstoffenbung aus den Streubeetn (g/qm Beetfl) 

Ağaç türü N (Umum) P 20:; K20 Na20 Ca O Mg O N nO Baumart N {Total) 

Picea exe. 6,6 0,9 2,7 o ,3 2 ,5 o ,2 o ,02 
Quercus bor. 35,2 9,3 12 ,8 o ,3 15 'l o ,5 o ,7 
Larix eur. 8 ,ı ı ,7 4,3 o ,3 o ,ı o ,ı o .~2 
Alnus glut. ll ,5 ] ,1 4,6 o' l 4,2 o ,2 0,8 

Yinede buradaki rakamların bir yıl kullanılan ibre ekim yastığının 
gübre ihtiyacı üzerinde kısmen de olsa bir malumat verebileceğine işaret 
etmek gerekir. 



III. Ö Z E T V E S O N U Ç LA R 

1. 1955 vejetasyon peryodu zarfında Hann. Münden'de mineral toprak 
ve ibre ekim yastıklarında yetiştirilen orman fidanlarının gelişim ve sür
me seyirlerinin karşılıklı olarak gözlemleri yürütülmüş ve vejetasyon 
peryodu sonunda fidanlarda analizler yapılmıştır. 

2. Araştırmalar, Dunemann'ca «ibre ekim yastıklarında orman iidan
ları yetiştirmen adlı patent evrakında beyan edilen üstünlüklerin hakika
ten mevcut olduğunu göstermiştir. Şöyle ki, tecrübeye ithal edilen fidan
ların boyları ve kuru madde muhtevaları kıstas olarak alındıkta, bu fidan
ların ibre ekim yastıklarındaki gelişmeleri daha kuvvetlidir (kızılağaç 

hariç). 

3. İbre ekim yastıklarındaki fidanların üstünlüğüne aslında toprak 
üstü organların yaptığı kuvvetli gelişim sebep olmuştur. Sak'ın kök'e olan 
oranında muayyen bir uygunsuzluk bulunmakla beraber, mevcut kök ge
lişimindeki düşüklük hiç bir zaman bu fidanların kültürde kullanılma

sını zorlaştıracak kadar fazla olmamıştır. 

4. İbre ekim yastıklarında fidan yetiştirmenin daha müsait sonuç
lar vermesinde, muhtemelen ibrenin biraz daha iyi olan ısı ekonomisinin 
dahi müsbet etkisi vardır. 

5. Fidanların muhtelif ekim materyalleri üzerindeki besi madde 
alımı, kural çıkartmakta esas kabul edilebilir. Besi maddeleri arasında 

azotun oynadığı rol bilhassa büyüktür. İbre ekim yastıklarında yetişen 
ladin, melez ve amerikan meşesi fidanlarının beher 100 gramlık kuru mad
de muhtevası içindeki azot miktarı, mineral toprakta yetişen fidanlardan 
çok daha yüksektir. 

Her iki ekim yastığı materyali üzerinde yetişen kızılağaç fidanları

nın azot muhtevaları ise, farksız olup gelişimlerinde dahi hiç bir ön alma 
mevcut değildir. Mineral toprak üzerinde Aktinomisetler ile kökler ara
sında mevcut olan ortak yaşaydan dolayı (Symbiose) kızılağaç, ibre ekim 
yastıklarındaki azot alırnma karşılık daha müsait bir durum gösterme
miştir. 

İbre ekim yastıklarında husule gelen daha iyi fidan gelişiminde, fi
danların bu yastıklarda daha fazla kalyum ve mangan almış olmasının da 
etkisi vardır, diğer taraftan ibre ekim yastıklarında yetişen fidanların 

kireç ve fosfor alımı, mineral toprakta yetişen fidanıara oranla daha dü
şüktür. Ancak, kızılağaç hariç i bre üzerinde yetişen fidanlar, mineral 
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toprakta yetişenlerden daha üstün gelişimli oldukları için, daha az olan 
fosfor ve kireç muhtevasıi:ıın hiç bir zararlı etkisi olmadığı aşikardır. 

6. Analiz sonuçları ibre ekim yastığının kaybettiği besi maddeleri
nin telafisi için ikinci yılda mineral gübreler katılması gerektiğini göster
mektedir. 

7. Dunemann'ca ibre ekim yastilkiarı için, mineral toprağa karşılık 

özel bir üstünlük olarak verilen daha az otlanma konusu, bu araştırmada 
da teyit edilebilmiştir. Öyleki, sulama, siperleme ile bilhassa yükselen 
bakım giderleri, ortadan kalkan ot alma işi dolayısiyle fazıasiyle karşı· 

lana bilir. 

8. Mevcut olan bir sürü cevapsız problemlere rağmen, bu metod pra
tik için gayeye uygun bir metod olarak daha şimdiden tavsiye edilebilir. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

1. Wahrend der Vegetationsperiode 1955 wurden in Hann. lVIünden Keim
verlauf und Wachstum von Forstpflanzen im Mineralboden und in Na
delstreubeeten vergleichend beobachtet. Nach Ende der Vegetations
periode wurden die Pflanzen analysiert. 

2. Die Versuche haben gezeigt, dass die von DUNEMANN in der Patent
schrift über die· Anzucht von Forstpflanzen in Nadelstreubeeten ange· 
geben Vorteile dieser Methode tatsachlich gegeben sind: Das Wachstum 
der untersuchten Pflanzen war, wenn man die Höhe ihrer Sprosse und 
ihre Trockenmasse als Massstab benutzt, in den Streubeeten starker. 
Eine Ausnahme machte nur die Erle. 

3. Die Förderung der Pflanzen in den Streubeeten kam hauptsachlich 
durch ein starkeres Wachstum der oberirdischen Organe zustande. Da
durch trat eine gewisse Verschiebung des Verhiiltnisses spross : Wurzel 
ein, doch blieb nirgends die \Vurzelentwicklung so stark zurück, dass 
Schwierigkeiten beim Versetzen dieser Pflanzen erwartet werden 
müssen. 

4. Zu den günstigen Ergebnissen der Streubeetanzucht hat wahrscheinlich 
der etwas bessere Warmehaushalt in der Streu beigetragen· 

5. Entscheidend dürfte jedoch die Nahrstoffversorgung der Pflanzen in 
den verschiedenen Substraten sein. Unter den Niihrstoffen scheint der 
Stickstoff eine besonders grosse Rolle zu spielen : Fichte, Larche und 
Roteiche aus den Streubeeten hatten je 100 g Trockensubstanz einen 
erheblich höheren Stickstoffanteil als die Pflanzen aus dem Mineral
boden. 

Die Erle dagegen hatte auf beiden Substraten den gleichen Stickstoffge
halt. Sie war auch im Wachstum nicht gefördert. Wegen der Symbiose 
ihrer Wurzeln mit Aktinomyzeten spricht sie auf die günstigere Sticks
toffversorgung der Streubeete nicht an. 

Zu dem besseren W achstum der Pflanzen in den Streubeeten mag auch 
beigetragen haben, class die Pflanzen hier mehr Kali und Mangan auf
genommen haben. 

D agegen hatten die Streubeetpflanzen weniger Phosphorsaure und Kalk 
aufgenommen als die Pflanzen im Mineralboden. Da jedoch die Pflanzen 
in den Streubeeten (mit Ausnahme der Erle) denen im Mineralboden 
überlegen waren, hat der geringere Phosphorsaure-Kalkgehalt offen
bar keine nachteilige Wirkung gehabt. 
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6. Die Analysenergebnisse geben Hinweise für eine Regeneration der 
Streu im zweiten J alır durch Zufuhr mineraliseher Düngestoffe. 

7. Die sehr viel geringere Unkrautwüchsigkeit der Streubeete, die DU
NEMANN als besanderen Vorteil gegenüber den Beeten auf Mineral
boden angegeben hatte, konnte bestatigt werden. Der sonst höhere 
Aufwand für die Pflege (Giessen, Schattieren) wird durch den Fort· 
fall der Jatearbeit mehr als ausgeglichen. 

8. Obwohl noch eine ganze Reihe von Fragen offen geblieben sind, kann 
bereits jetzt das Verfahren als zweckmassig für die Praixis empfohlen 
werden. 


