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ÖN SÖZ 

Reçine istihsalinin mazisi Türkiyede hernekadar eski ise de memle
ketimizde bu, düzenli ve modern organizasyonlu bir tali işletmecilik ola
rak ancak 10 -15 sene evvel başlamış bulunmaktadır. Bu sahada hocamız 
Prof. Dr. Adnan Berkel ve Prof. Dr. Savni Huş'un ve diğer taraftan da 
Orman Genel Müdürlüğünden Dr. Ali Topçuoğlu ve Enstitümüzün eski 
elemanlarından Dr. Rahmi Toker'in telkinleri ve işbirliği sayesinde, mem
leketimizde en modern reçine istihsal metodlarından biri sayılan Mazek 
çizgi metodunun tatbikine gidilmiştir ki bu sevinilecek bir husustur. Çün
kü memleketimizde reçine istihsalinin ilk senelerinde tatbik olunan Sop
hico metodunun aksine, Mazek çizgi metodu bir derin yara metodu olma
yıp, menşei olan Avusturyada da tatbik o.lunduğu gibi asitle kullanılına
ğa da elverişli modern bir reçine istihsal metodudur. 

Diğer taraftan 1957 senesinde reçine istihsal çalışma ve araştırma
larını etüd etmek üzere üç ay müddetle gitmiş olduğum Fransada, o za
manlar tatbikine yeni başlanılmış bulunan asitli yarım yara Amerikan me
todunu da gördükten sonra, bu iki asitli metodun yani asitli Mazek çizgi 
ve asitli Amerikan metodlarından hangisinin bizim için daha elverişli ol
duğu hususunu tesbit etmek maksadiyle takdim ettiğim bu çalışma vaze
dildL 

Fransada tatbik olunduğu gibi burada da araştırmanın araziye va
zında, ağaçların ferdi kabiliyetlerinden olan verim farklarını asgari had
de indirmek amacile takip ettiğimiz yol sayesinde, her muamele çeşiJi 

için en sıhhatli neticelerin alınmış olduğuna inanıyoruz. Ayrıca araştır

manın vazında olduğu gibi kıymetlendirilmesinde de matamatik istatistik 
metodlarından faydalanılmıştır. 

Muamele çeşidinin çokluğu sebebile çalışmalarımız, evvelce Fethi
yede vazedilen araştırmalarda olduğu gibi, bir araştırmalar serisi ha
linde vazedilmiş ve yine ona göre kaleme alınmıştır. Çalışmalardan alı

nan sonuçların, şartlarımıza uygun olan asitli reçine istihsal metodunu 
meydana çıkarması bakımından faydalı ve tatmin edici olduğunu, ayrı

ca diğer memleketlerde bu sahada yapılan araştırmaların sonuçlarına 

III 



da genellikle uyduğunu belirtir ve kitabın ilgili meslekdaşlarıma faydalı 

olmasını dilerken, araştırmamızın yürütülmesinde emekleri bulunan Gü
ney Ormancılık Araştırma İstasyonu Müdürü Lütfi Büyükyıldırıma, Mü
dürmuavini Mustafa Solak'a ve Bük Araştırma Ormanı Şefi Muharrem 
ünlüye ve arneli yardımlarından f:ıydalandığım diğer mesai arkadaşları·· 
ma burada teşekkürlerimi arzederim. 

ANKARA 
Nis<ı.n 1965 

IV 

İrfan GÜRSU 



İÇİNDEiilLER 

ÖNSÖZ 

I. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİLER ı 

ı 

ı 

ı 

2 

2 
2 

A. Araştırmanın gayesi 

B. Araştırman.ın yapıldığı yer 
1. Mevki 
2. İklim 

C. Muamele çeşitleri 
1. Asitli Mazek çizgi metodu 
2. Asitli amerikan metodu 
3. Değişik dozajlardaki klorhidrik ve sülfürik asidin kulla

nılması 

4. Reçine yaralarının değişik peryodlarda tazeleurnesi 

D. Deneme ağaçlarının seçimi 
E. Ölçmelerin yapılış şekli 

II. ARAŞTIRMALARIN ARAZİYE TATBİKİ VE SONUÇLARI 

A. Şartıanınıza en uygun asitli reçine istihsal metodunun araştı-

4 

6 
6 

7 
8 

9 

rılması 10 

1. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının aynı ağaçlara 
tatbiki 10 
a. Ayrı ayrı dört senelik reçine verimi ve günlük ortalama 

verim ll 

b. Reçine yarası başına ortalama yıllık reçine verimi 12 
c. Reçine istihsal metodlarında yaraların boyut ve yüzeyle-

rinin yıllık ortalamaları ve cm2 deki reçine verimi 12 
d. Reçine istihsal metodlarında işgücüne göre senelik reçine 

verimi 12 
2. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının ayrı iki ağaç 

grubuna tatbiki ı 7 
a. Ayrı ayrı dört senelik reçine verimi ve günlük ortalama 

verim 17 
b. Ağaç başına ortalama yıllık reçine verimi 18 
c. Reçine istihsal metodlarında yaraların boyut ve yüzeyleri-

nin yıllık ortalamaları ve cmz deki reçine verimi 18 
d. Reçine istihsal metodlarında işgücüne göre senelik reçine 

verimi. 21 

B Şartıanınıza en uygun asidin ve bu asidde en rasyonel dozajın 
araştırılması 21 
ı. En uygun asidin tayini 23 
2. En uygun asidde dozajın tayini 24 

a. Klorhidrik asidinde en uygun dozajın tayini 
b. Sülfürik asidinde en uygun d:::ızajın tayini 

V 

24 
25 



C. Şartıanınıza en uygun asidde en rasyonel yara tazeleme peryo-
dumın araştırılması 27 

ı. Klorhidrik asidi kullanıldığında değişik yara tazeleme per-
yodlarına göre reçine veıimi 27 

2. Sülfürik asidi kullanıldığında değişik yara tazeleme peryod-
larma göre reçine veı;imi 30 

III. SONUÇLARIN KRİTİGİ, İSTATİSTİKİ ANALİZİ VE PRATİK 
İÇİN TAVSiYELER 33 

A. Sonuçların kritiği 33 
ı. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının aynı ağaçlara 

tatbikinden alman sonuçlarm kritiği 33 
2. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının ayrı iki ağaç 

grubuna tatbikinden alınan sonuçların kritiği 34 
3. Şartıarımıza en uygun asidin tayini 35 
4. Şartıarımıza en uygun asidde en rasyonel dozajın tayini 36 
5. Şartlarımıza en uygun asidde en rasyonel yara tazeleme per-

yodunun tayini 36 

B. Sonuçlarm istatistiki analizi 38 
ı. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının aynı ağaçlara 

tatbikinin istatistilü analizi 38 
2. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının ayrı iki ağaç 

grubuna tatbikinin istatistiki analizi 40 
3. % 50 dozajlı sülfürik asidi ve % 25 dozajlı klorhidrik asidi ile 

yapılan denemenin istatistiki analizi 41 
4. % ı5 ve % 25 dozajlı klorhidrik asidile yapılan denemenin 

istatistiki analizi 42 
5. % ı5 ve % 35 dozajlı klorhidrik asidile yapılan denemenin 

istatistiki analizi 42 
6. % 40 ve % 50 dozajlı sülfürik asidile yapılan denemenin ista-

tatistiki analizi 44 
7. % 40 ve % 60 dozajlı sülfürik asidile yapılan denemenin is-

tatistiki analizi 45 
8. 8 ve ı2 günlük yara tazeleme peryodları ve % 25 dozajlı Hcl 

kullanarak yapılan denemenin istatistiki analizi 45 
9. 8 ve 16 günlük yara tazeleme peryodları ve % 25 dozajlı Hcl 

kullanarak yapılan denemenin istatistiki analizi 46 
ıo. 8 ve 12 günlük yara tazeleme peryodu ve % 50 dozajlı H

2
S0_

1 

kullanarak yapılan denemenin istatistiki analizi 47 
ll. 8 ve 16 günlük yara tazeleme peryodu ve % 50 dozajlı H

2
S0.

1 

kullanarak yapılan denemenin istatistiki analizi 48 

C. Pratik için tavsiyeler 
a. Asitli metodlarda dikkat edilecek hususlar 

ı. Asid tatbikinde dikkat edilecek hususlar 
2. Alınacak olan diğer tedbirler 
3. Pülverizatörlerin bakımı 

ÖZET 

LiTERATÜR 

RESUME 

VI 

48 
50 
50 
5] 
51 

52 

56 

57 



I. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİLER 

A. Araştırmanın gayesi. 

Memleketimizde bir tali işletmedlik olarak bundan takriben 10 - 15 
sene kadar evvel başlamış bulunan reçine istihsal çalışmalarında kısa bir 
süre, bir derin yara veya keser metodu olan Sophico metodu tatbik olun
muş, bunu takiben oduna zarar vermiyen modern ve asitli bir metod ola
rak da kullanılınağa elverişli bulunan Mazek çizgi metodu tatbikatta yer 
almıştı. Diğer taraftan reçine istihsal çalışmalarında önder mevkiinde bu
lunan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Portekiz gibi bazı mem
leketlerde randımanı arttırması bakımından bu sahada asitli amerikan 
metoduna geniş çapta yer verildiğ·inden biz de, ağaç türü ve iklim şartla
larımıza göre, bu iki asitli metoddan yani asitli Mazek çizgi ve asitli Ame
rikan metodlarından hangisinin, hangi asitlerle ve hangi nisbetler dahilirı~ 
de ve hangi yara tazeleme peryodları içerisinde en rasyonel olduğu husus
larını araştırıp tayin etmek ve tatbikatçıya takdim etmek amacile bu ça
lışmaları vazettik. 

R. Araştırmanın yapıldığı yer. 

1. Mevki 

Çalışmalar, memleketimizin tenebbüt devresi uzun olan Akdeniz ının
tıkasında Güneyanadolu Ormancılık Araştırma İstasyonunun Bük Araş
tırma Ormanında yürütülmüştür. Bu orman Antalya Vilayeti, Korkuteli 
kazası hudutları dahilinde bulunmakta olup Antalyadan 35 km mesafe
dedir. Ormanın tamamı 1/200.000 mikyaslı Elmalı paftası içerisinde olup 
en kuzey hududu 37° 01', güney hududu 36° 57', doğu hududu 1 o 30' ve 
batı hududu 1 o 26' enlem ve boylamları arasında bulunmaktadır. 

Araştırmalarımızda kullanacağımız deneme ağaçlarının mümkün ol
duğu kadar, meşcerenin iklimi, rakımı, maraz, kapalılık ve ağaç yaşı ba
kımlarından aynı evsafta bulunmalarını temin maksadile bunlar arınanın 
4, 17 ve 26 cı bölmelerinin iltisak noktalarını teşkil eden ve umumiyetle 
düz olan bir saha içerisinde alınmıştır. Bu mevkiin rakımı 550 m civarın
dadır. Meşcere kızılçam (Pinus brutia Ten) meşcerisi olup kapalılık du
rumu 0.6-0.8 arasında değişmektedir. 

2. 1klinı 

Bük Araştırma Ormanı Akdeniz İklim ınıntıkası içerisindedir. Or
manın denize takribi ufki uzaklığı 20.4 km kadar olup mıntaka kapalı 
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bir havza teşkil etmektedir. H. Meyer'in iklim zonlarına göre Bük mm
takası lauretum iklim zonu içerisinde bulunmaktadır. Köppen'in taksima
tma göre buranın iklimi Csh olarak ifade edilmektedir. Yani yazları sı

cak ve kurak, kışları mutedil ve yağışlıdır. Normal olarak tenebbüt mev
simi nisan sonlarında başlar ve ekim sonlarına kadar devam eder. Bazı 
seneler bu devre daha erken başlayıp daha geç bitmektedir. 

Yağışlar daha ziyade ekim- mart ayları arasına tesadüf etmektedir. 
Sıcak olan yazlar ekseriya çok kuraktır. Yağış yağmur halindedir. Ya
ğışlar bazı kış aylarında kar şeklinde olursa da yağan kar, azami bir kaç 
gün kalabilmektedir. Yaz aylarında aylık ortalama yağışlar 50 mm nin 
altındadır. 

Bu araştırmaların vazedildiği senelerde Bük Araştırma Ormanında 
bir rasat istasyonunun mevcut .olmaması sebebile buranın iklimini karak
terize edebilecek değerler civardaki yani Antalya, Fethiye ve Burdurdaki 
en yakın rasat istasyonlarına göre takribi olarak şu şekilde kabul edil
miştir (SOYKAN, 1964) : 

Yıllık ortalama yüksek sıcaklık 20 ~ 22 co 
Yıllık ortalama sıcakiık 15 - 17 co 
Yıllık ortalama düşük sıcaklık 9 -11 co 
Yıllık ortalamanısbı nem % 60-65 

Yıllık ortalama yağış 700-900 mm 

C. Muamele ~eşitleri 

Bu araştırmalarımızda her ikisi de asitli olmak üzere Mazek çizgi 
ve amerikan metodları değişik yara tazeleme peryodlarile, muhtelif dozaj
ıarda klorhidrik ve sülfürik asidieri kullanılmak suretile denenmiş bu
lunmaktadır. Adı geçen muamele çeşitlerinin tatbik şekil ve hususiyetleri 
şöyledir : 

1. Asitli Mazek ~izgi metodu 

Bu metodda aşağıda izah edilen şekilde reçine yarasının açılmasını 
takiben sadece grifle açılan yara sathı üzerine bu iş için kullanılan hususi 
,bir pülverizatör ile buhar halinde asit pülverize edilmektedir. Asidin bura
daki vazifesi reçinenin akış müddetini uzatmaktır. 

Mazek çizgi metodunda üzerinde bir mevsim çalışmak üzere reçine 
yarası aşağıda olduğu gibi hazırlanmaktadır : 
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Bu metodda daha evvel, kabuğu 3 mm kalınlığında kalıncaya kadar 
inceltilmiş ve 40 x 40 cm genişliğinde açılmış olan kızıilatma sahası üze
rinde ağaç gövdesi, diri oduna pek sathi bir şekilde nüfuz eden ve bir 
birini takip eden çizgiler halinde yaralanır. Böylece açılan reçine kanal
larının ifraz ettiği reçine, oluk şeklinde ve meyilli olan çizgiler yardımile 
reçine toplama kabına kadar akarak ulaşır. Çizgilerin açılmasında Mazek'in 
Üniversel rendesi kullanılmaktadır. Bu aletle çizgilerin açılmasından evvel, 
kızınatma sathının tam ortasına, yukardan aşağıya (orta oluk) denilen 
bir oluk açılır. Bu oluğun açılmasında kabuk y;ontma aletinden istifade 
edilir. Sol elle kabuk yontma aletinin sapı, sağ elle ise bıçağın bulunduğu 
madeni kısım kavranarak aletin keskin olan yüzünün köşesiyle aşağıdan 

yukarıya doğru ve diri oduna takriben 4 mm nüfuz eden bir oluk açılır. 
Bundan sonra üniversel rendeyle çizgi açınağa başlanır. Reçine yarasının 
bulunduğ·u kısmın aksi tarafında durarak ve öne doğru eğilerek evvela 
alet sağ elle kavrandıktan sonra aletin sağ taraftaki bıçağı ile daha evvel 
açılmış bulunan orta oluğun alt ucundan itibaren sağ tarafa 40 - 45° meyille 
yukarıya doğru çekilerek oluk şeklinde bir çizgi açılır ve sonra alet sol 
elle kavranarak bu defa sol taraftaki bıçakla ayni şekilde ve ayni meyille 
mukabil 10luk açılır. Bu iki çizgi arasında teşekkül eden açı 80-90° lik 
olmalıdır. Açılan çizgilerin derinliği 3 - 4 mm, genişliği ise 8 ·mm olacak
tır. Her dört günde bir ilk çizilen çizgilerin üstünde olmak üzere ağaç 
gövdesinde yukarıya doğru yükselerek bir birini takip eden çizgiler çe
kilecektir. Böylece müteakip çizgilerin açılmasında aletin sevk levhası bir 
evvellü çizginin üzerine tatbik edildiğinden açılan çizgiler otomatik olarak 
bir evvelki çizgiye paralel olur. Toprak satlımdan itibaren bir metreden 
fazla yüksekte açılacak çizgiler ise ağ·aç gövdesi önünde, reçine kızıliatma 
sathının bulunduğu tarafta durularak üniversel rendeyi orta oluktan iti
baren iki yanıara doğru meyilli bir vaziyette yukarıya doğru itmek sure
tiyle, bir rende gibi tesir ettirilerek açılır (Berkel, 1952). 

Orijinal Mazekçizgi metoduna göre açılan reçine yarasım:::ı genişliği 
30 cm dir. Ancak amerikan metoduna göre açılan yaralada yüzey ba
kımından uygunluk göstermesi cihetiyle bu araştırmalarda, deneme ağaç
larının seçilme safhası hariç olmak üzere yaralar 15 cm genişliğinde tek 
taraflı olarak yani yarım Mazek çizgi metodu şeklinde açılmıştır ki Şekil 1 
böyle bir yarada çizgi çekilişini (yara tazeleıneyi) göstermektedir. Bu ya
run yaranın altındaki tam Mazek çizgi yarası ise, deneme ağaçlarının se
çimi maksadile ilk sene açılmıştır. 

Gerek 1959 senesinde tecrübe ağaçlarının seçimi maksadile tatbik 
olunan tam Mazek çizgi metodunda ve gerekse araştirmalarımızın devam · 

ettiği diğer senelerde tatbik olunan yarım Mazek çizgi metodunda reçine 
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Şekil ı. Asitli 1\Iazek çizgi yarımyara metoduna ait bir reı;ıine yarası. 
Une demi-care <l'apres la ım'ithode de Mazek a rainures activee 

(Foto : Gürsu) 

yaraları, ölçülerine uygun olarak hazırlanmış bulunan şablonlara göre 
açılmıştır. 

Asitli Mazek çizgi metodunda şu alet ve malzemeler kullanılmıştır : 
Kabuk yontma aleti, üniversal rende, reçine toplama kabı, reçine 

oluğu, toplama kabını ağa.ca tesbit için birer çivi, reçine sıyırma karşığı, 
pülverizatör, yerine göre değişik dozajlı Klorhidrik ve sülfürik asidleri, 
lastik eldiven ve lastik önlük. 

Bu araştırmalarda mukayesesİ yapılan heriki istihsal metodunda da 
reçine toplama kabı olarak toprak saksılar kullanılmıştır. 

2. Asitli amerikan metodu 

Orijinal amerikan asitli metodunda da ağacın kızıliatılmasını takiben, 
kesici tabanı düz ve dış kenarlardan itibaren 2.5 cm genişliğinde olan ve 
(u) harfini andıran bir grifle yaralar, oduna nüfuz etmiyecek bir şekilde 
açılmaktadır. Asıl yara şekli Mazek çizgi veya saha metodunda olduğu gibi 
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IV) yi andırmakta olup genişliği 25 cm dir. Fakat yerine göre bu metod 
da Mazek yarım yara metodunda olduğu gibi yarım yara halinde de kul
lanılmakta olduğundan araştırmalarımızda amerikan metodu yarım yara 
olarak tatbik olunmuştur. Bu yaranın genişliği de umumiyetle diğer mem
leketlerde tatbik olunduğu üzere 10 cm olarak alınmıştır (Oudin, 1952). 
Araştırmalarımızın devam ettiği senelerde, bu metoda ait yaralar da, ölçü
lerine uygun olarak hazırlanmış bulunan şablonlara göre istihsal mevsimi 
başlarında ağaç üzerine çizildikten sonra bu hudutlar dahilinde muntazam 
bir şekilde açılmıştır. 

Grifle açılan her çizgının genişliği 2 cm olmakla beraber her yeni 
çizgi çekişte takriben 5 mm kadar bir evvelki çizgiye girilmektedir. Asit 
çizginin bilhassa üst kenarına pülverize edilmektedir (Gürsu, 1958). 

Şekil 2 böyle bir yarayı göstermektedir. 

Şekil 2. Asitli Amerikan yarımyara meto(luna ait bir reçine yarası. 
Une demi-care d'apres la methode Americaiııe activee. 

(Foto : Gürsu) 

Bu metodda kullanılan aJet ve malzemeler de grif hariç olmak üzere 
asitli Mazek metodunda kullanılan alet ve malzemenin aynıdır. 



3. Değişik dozajlardaki Rlorhidrik ve sülfürik asidin 
kullaııılması. 

Reçine istihsalinde ileri gitmiş bazı memleketlerde (değişik kimyevi 
maddelerden de istifade edilerek) ağacın reçine verimini arttırmak ve 
reçinenin akış müddetini uzatmak maksadile muhtelif araştırmalar yapıl
mıştır. Bu sahada yapılan çalışmalar sonunda, kimyevi maddelerden bil
hassa sülfürik ve klorhidrik asidin ağacın reçine verimine ve reçinenin 
akış süresine .müsbet tesir ettiği tesbit edilmiştir. Ancak reçine istihsaline 
tabi tutulan çam türlerinin umumiyetle memleketten memlekete değişme
sinden dolayı bir memlekette sülfürik asidinin daha fazla randıman ver
diği tesbit edilmişken diğerinde ise klorhidrik asidinin daha rasyonel ol
duğu anlaşılmıştır. Mesela bu maksatla Fransada sahil çarnlarında 

(Pinus maritima) reçine istihsalinde sülfürik asidi kullanılmakta, buna 
mukabil Avusturya'da Karaçamlardan (Pinus nigra) yapılan reçine is
tihsaiinde ise klorhidrik asidi tercih edilmektedir. Biz de bu araştırmala
rımızda bu sahada kullanılagelmekte olan bu bellibaşlı iki asidden han
gisinin kızılçamlarımıza daha uygun, daha yararlı olduğunu tesbit etmeğe 
çalıştık. 

Ayrıca memleketin, dalayısile istihsal ınıntakasının iklim hususiyet
lerine göre kullanılan asidin yüzde nisbetleri de değişmekte olduğundan, 
çalışmalarımızda her iki asid üzerinde en uygun asid yüzdesi de araştırıl
mıştır. Berkel (1948) e göre klorhidrik asidini kullanan memleketlerde 
bu, umumiyetle % 25 nisbetli olarak tatbik edildiğinden biz bunu % 15, 
% 25 ve % 35 nisbetlerinde denemiş bulunuyoruz. Sülfürik asidi ise, bunu 
kullanan memleketlerde genellikle % 50 nisbetli olarak tatbik edildiğin
den araştırmalarımızda biz bunu % 40, % 50 ve % 60 nisbetlerinde dene
miş bulunuyoruz (Gürsu, 1958). 

4. Reçine yararlarının değişik peryodlarda tazeleurnesi 

Asitsiz reçine istihsalinde reçinenin akışı kısa bir müddet sonra ke
sildiğinden bu akışı biraz daha uzatmak maksadile asitli metodlara gi
dilmiştir. Ancak ağacın, yetişme muhitindeki ikiimin ve kullanılan asidin 
hususiyetlerine göre reçine yaraları üzerindeki reçine akışının ne kadar 
müddet devam ettiğini, dalayısile yaranın kaç günde bir tazeleurnesi ge
rektiğini tesbit etmek maksadile sonuncu deneme faktörü olarak da bu 
hususlar araştırılmıştır. Burada yara tazeleme pery.odları, heriki 
asidin de kullanmasına göre 8, 12 ve 16 gün üzerinde denenmiştir. Buraya 
kadar sayılan bütün deneme faktörlerinin tatbikatı yani araştırılmasında 
tesbit etmiş olduğumuz sonuçlar daha ileride (araştırmaların sonuçları) 
bahsinde mufassal olarak izah edilmiştir. 
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D. Deneme ağaçlarının seçimi 

Yukarıda izahını yaptığımız muamele çeşitlerini araziye tatbik etmek 
maksadı ilk önce tecrübe ağaçları seçilmiştir. Tecrübe ağaçlarının seçi
mi birbirini takipeden iki devrede yapılmıştır. Evvela göz müşahadesiyle 
harici görünüşleri yani taç, daHanma durumu, çapc. ve dalsız gövde boyu 
itibariyle birbirine benzer ve aynı vasıfta olan 250 ağaç seçilmiştir. Bu 
birinci seçimi takiben, bu ağaçları orijinal Mazek çizgi metoduna göre 
asitsiz olarak reçine istihsaline tabi tutmak suretile, bunların reçine ve
rimlerine göre son seçimleri yapılmıştır. Yalnız bu son seçim devresinde 
her ağaçta aynı büyüklükte yara açılmasını sağlamak maksadile, Maze~< 
çizgi metodunun bir senelik yara büyüklüğüne uygun bir şekilde bir teneke 
şalon hazırlanmış ve açılacak reçine yaraları bu şablona göre ağaçlara çi
zilmiştir. Bütün ağaçlarda reçine yaraları gövdenin güneye bkan tarafın
da açılmıştır. Böylece mezkür 250 adet kızılçam, ilk çizgilerin çekildiği 

15.5.1959 tarihinden son tartının yapıldığı 1.11.1959 tarihine kadar devam 
eden bir istihsal devresine tabi tutulmuştur. Bu devre zarfında reçine 
yaralarının tazelenmesi 5 günlük peryodlarla yapılmıştır. Bilahare reçine 
verimleri ayrı ayrı tesbit olunan bu 250 ağaçtan, ekstrem reçine verimli 
130 ağacın hariç tutulmasile geriye kalan 120 ağaçtan, muamele çeşitleri
ne uygun olarak her biri onar ağaçtan müteşekkil, 12 ağaç grubu teşkil 

olunmuştur. Yani denemelerde 120 ağaç kullanılmıştır. Birbirile mukaye

se edilecek muamele çeşitlerinde, bunlara tahsis edilecek ağaç grupları

nın teşkilinde, grup olarak reçine verimlerinin birbirine eşit olmasına dik

kat olunmuştur. Böylece eşit reçine verimli ağaç grupları teşkil edilmesile, 
birbirile mukayese edilecek muamele çeşitlerinde ağaçların reçine verimi 

bakımından ayrı ayrı olan ferdi kabiliyetlerinin araştırmalarımıza menfi 

yönden tesir etmesi hertaraf edilmiş bulunmaktadır. Araştırmaların so
nuçları bahsinde ele alınan her muamelede, o muam~lelerin tatbik olun

dukları ağaç gruplarının 1959 senesindeki reçine verimleri de ayrıca be
lirtilmektedir. 

Yukarıda izahı yapılan esaslara göre seçimi yapılan 12 ağaç gru
bunda yani 120 ağaçta denenmiş bulunan muamele çeşitlerinin tatbik 

tarzları ve bunlardan alman neticeler bundan sonraki balıiste ele alınmış

tır. 

Bu araştırmalar için seçilmiş bulunan tecrübe ağaçlarının, deneme

lere başlangıç olan 1959 senesindeki çapları 30-48 cm arasında değiş

mekte olup ortalama çap 38 cm dir. 
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E. ölçmelerin yapılı§ vekli 

Gerek deneme ağaçlarının reçine verimlerine göre olan ilk seneki 
seçimlerinde ve gerekse asıl denemelerin devam ettiği senelerdeki reçine 
tartılan, muamele çeşitlerine göre numaralanmış ve işaretlenmiş bulunan 
saksıların, reçine ile dolmak üzere bulunduğu ve yara tazeleme gününe 
tesadüf edecek zamanlarda olmak üzere, ortalama 1 veya 1.5 aylık fası
lalada yapılmıştır. Tartılar 1 grama kadar hassasiyetle ypılmış, yağmur
lu havalarda ise bunlardaki sular boşaltılarak, saksılar 5-6 gün müddetle 
kurumaya bırakıldıktan sonra tartılmıştır. Bilahare reçineler saksılardan 
boşaltılmış ve saksıların daraları her defasında yeniden alınmıştır. 



II. ARAŞTIRMALARIN ARAZiYE TATBİKİ VE 
SONUÇLARI 

Bük Araştırma Ormanında vazeelilen bu araştırmalar, tecrübe ağaç
larının seçilcliği 1959 senesi hariç, 1960 - 1963 seneleri arasında olmak 
üzere dört sene devam etmiştir. Evvelce ele bahis konusu olduğu gibi bu 
çalışmalarda : 

En rasyonel asitli reçine istihsal metodunun tayini, 

En rasyonel asidin ve bu asielde dozajın tayini, 

Şartıanınıza en uygun asielele yara tazeleme peryoelunun tayini konu
ları araştırılmıştır. 

Ağaçların reçine verimi bakımından değişik olan ferdi kabiliyetle
rinin araştırmalarımızla elde edilecek neticelere olan menfi tesirlerini 
mümkün olduğu nisbette azaltmak maksadile, muamele çeşitlerinin karşı
lıklı mukayesesinin yapıldığı hallerde, bunlar umumiyetle ayni ağaç üze
rinde denenmiş yani bir ağaca karşılık olarak iki muamele çeşidi tat
bik olunmuştur. Çünkü Fransa'da bu mevzucla yapılan denemelerde, bir 
ağaçta ayni evsafta açılan iki reçine yarasından herbirinin birbirine eşit 
denecek miktarlarda reçine verdiği hususu tesbit olunmuştur (Oudin, 
1952). Bunun aksi olarak, bir ağaca tatbik olunan değişik metodlardan 
değişik miktarda reçine elde olunacaktır. 

Muhtelif muamele çeşitleri için cetvellerele beher ağaç veya beher 
reçine yarasına göre verilıniş olan senelik ortalama reçine verimi değer
leri, aritmetik ortalama olup bunların asgari ve azami eleğerleri gösteril
memiştir. Fakat bunun yerine matematik istatistik metodlarından fayda
lanılarak ortalama değerlerin standart ayrılışları bulunmuş ve gösteril-
miştir. · 

Standart ayrılışianın hesabında aşağıdaki formülden faydalanılmış
tır (Linder, 1951) : 

s= V-(~~ ~~X~ 
Bu formülde, 
S : Standart ayrılış olup, fertlerin herbirinin aritmetik ortalamadan 

olan farklarını göstermektedir. 

N : Beher muamele çeşidine tahsis edilmiş bulunan ağaçlardan de
nemelerin devam ettiğ·i seneler zarfında alınmış bulunan senelik reçine 
verimlerine ait ölçmelerin sayısıclır. 
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2;x2 
: Beher muamele çeşidine tahsis edilmiş bulunan deneme ağaçların

dan, araştırmanın devam ettiği seneler zarfında, istihsal edilmiş olan se
nelik reçine verimlerinin kareleri toplamıdır. 

x : Beher muamele çeşidi için tesbit olunan senelik reçine verim
lerinin aritmetik ortalamasıdır. 

2;x : Beher muamele çeşidi için tahsis edilmiş bulunan deneme ağaç
larından, araştırmanın devam ettiği seneler zarfında istihsal olunan sene
lik reçine verimlerinin toplamıdır. 

Araştırmanın vaz ediliş tarzının izah olunduğu bu kısımda, birbirile 
mukayesesİ yapılan muamele çeşitleri için elde olunan değerler objektif 
olarak verilmiş olup bunlar hakkındaki tenkit ve tavsiyelerimiz daha son
raki (Sonuçların kritiği, istatistiki analizi ve pratik için tavsiyeler) baş
lıklı balıiste ele alınmış bulunmaktadır. 

Yukarıda bahis mevzu edilen ve bir araştırma serisi teşkil eden araş· 
tırma konuları sırasile aşağıda olduğu gibi ele alınmış ve vaz edilmiştir. 

A. Şartlarıımza en uygun asitli reçine istihsal metodunun 
araştırılması 

Bundan evvel Fethiye'de (Kızılçamlarımızda rasyonel reçine istihsal 
metodu üzerinde araştırmalar) adı altında yapmış olduğumuz araştırma
lardan alınan sonuçlarda, işgücü ve senelik umumi reçine verimi bakımın
dan yapılan mukayeselerde asitli Mazek çizgi metodunun en yüksek ran
dımanı verdiği ve keza en rasyonel bir istihsal metodu olduğu hususu tes
bit edilmiş bulunuyordu. Bu defa bazı memleketlerde, asitli Mazek çiz
gi metodundan başka amerikan asitli metodunun da geniş bir tatbikat 
sahası bulmuş olduğu nazarı itibare alınarak burada, en modern reçine 
istihsal metodları olarak kabul edilen bu iki asitli metodun mukayesesine 
gidilmiştir. 

Bu araştırmalardan kesin bir netice almak maksadile, heriki reçine 
istihsal metodu, hem aynı ağaçlarda ve hem de iki ayrı ağaç grubunda 
tatbik edilmek suretile değişik iki şekilde denenmiştir. 

Şimdi bu çalışmaları sırasile ele alalım : 

ı. Mazek çizgi ve anıerikan asitli metodlarının aynı ağaçlara 
tatbiki 

Bu çalışmanın tatbiki için, 1959 senesindeki grup verimi 17.216 kg 
olan 10 ağaç tefrik edilmiştir. Her ağaçta karşılıklı olarak ağacın doğu 
ve batı yüzlerinde olmak üzere ve kur'a usulu ile mezkür iki metoda göre 
iki ayrı yara açılmıştır. Böylece asitli Mazek çizgi metoduna ait 10 yara-
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dan beşi doğuda ve diğer beşi de ağacın batı yüzlerinde açılmıştır. Keza 
asitli amerikan metodunda da bu böyle olmuştur. 

Bu çalışmalarda hem Mazek çizgi metodunda ve hem de amerikan me
todunda sabit faktör olarak % 25 lik klorhidrik asidi kullanılmış ve yara
lar her sekiz günde bir tazelenmiştir. Evvelce izah edildiği gibi araştırma
larımızın hepsinde heriki metoda ait yaralar yarım olarak yani yarım Ma
zek çizgi metodu ve yarım amerikan metodu şeklinde tatbik olunmuştur. 
Yarım Mazek çizgi metodunda her çizginin uzunluğu 15 cm ve genişliği de 
ortalama 1 cm olduğundan ve yine yarım amerikan metodunda da her çiz
ginin uzunluğu 10 cm, genişliği ise 1.5 cm olduğundan heriki metodda da 
açılan yaralar eşit yüzeyde olmaktadır. Burada amerikan metodunda grifin 
açtığı çizgi genişliği aslında 2 cm olmakla beraber, her çizgi çekilişte 

5 mm genişliğinde, bir evvelki çizgiye girildiğinden ağacın üzerinde her 
çekişte 1.5 cm genişliğinde bir yeni çizgi açılıyor demektir. 

Denemelerin bu kısmında elde edilen sonuçlar aşağıdaki başlıklar al
tında gösterilmişlerdir. 

a. Ayrı ayrı dört senelik reçine verimi ve günlük ortalama 
verim 

Evvelce de izah olunduğu gibi bu denemeler, deneme ağaçlarının se
çildiği ilk sene hariç olmak üzere dört sene devam etmiştir. Her iki metod
da da her sene istihsale genellikle Mayıs ayı başlarında başlanmış ve Ekim 
ayı sonlarında son bulmuştur. Böylece istihsal devresi ortalama olarak 
her sene 171 gün devam etmiştir. Reçine toplama işi, her iki metodda 
da saksılar doldukça, aynı zamanda yapılmıştır. 

Bu denemelerin devam ettiği 1960 - 1963 senelerine ait reçine verim
leri ve günlük reçine verimi ortalaması cetvel 1 de gösterilmiştir. Burada 

Cetvel ı. Ayni ağaçlara tatbik olunarak denenen asitli iki reçine istihsal metodunda 
ayrı ayrı dört senelik ve günlük reçine verimi ortalamaları. 

Rendements moyens annuels et journaliers par care d'apres les methodes de 
gemmage active compare sur les memes arbres. 

Reçine metodu 

Methode de gemmage 

Mazek çizgi 
Mazek a rainures 

Amerikan 
Demi-care americaine 

Senelere göre reçine verimi 
ortalamaları 

Rendements moyens d'apres !es 
annees 

(kg) 

1960 1961 1962 1963 

1.023 0.925 0.827 0.764 

0.869 0.329 0.824 0.853 

Günlük verim 

Rendement 
journalier 

gr % 

5.175 100 

4.941 95 
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Mazek çizgi metodunda, reçine verimi ilk sene en fazla olup daha sonraki 
yıllarda tedrici bir azalma göstermektedir. Buna mukabil amerikan me
todunda 1961 ve 1962 senelerinde reçine veriminde bir düşme ve daha 
sonra 1963 senesinde ise bu iki seneye nazaran artış gösteren bir verim 
elde edilmiştir. Bununla beraber Mazek çizgi metodundaki ortalama gün
lük verim (5.175 gr-% 100) amerikan metodununkinden (4.941 gr
% 95) % 5 nisbetinde daha fazladır. Heriki reçine istihsal metodunun dört 
senelik reçine verimleri grafik olarak şekil 3 de daha açık olarak görül
mektedir. 

b. Reçine yarası başına ortalama yıllık reçine verimi 

Dört senelik bir istihsal devresini takiben beher yara için tesbit olu
nan ortalama yıllık reçine verimleri Cetvel 2 de gösterilmiştir. Burada 
asitli Mazek çizgi metoduyla elde olunan yıllık reçine verimi ortalama
sının standart ayrılışıyle 0.885 0.169 kg (% 100) olmasına mukabil 
asitli amerikan metodunda bu 0.845 0.195 kg (% 95J den ibarettir ve 
Mazek metoduyla elde olunan verimden % 5 nisbetinde daha azdır. 

c. Reçine istilısal metodlarmcla yaralarm boyut ve yüzeylerinin 
yıllık ortalamaları ve cm 2 deld reçine verimi 

Her iki asitli reçine istihsal metodunda yaraların her 8 günde bir 
tazelendiğine ve dört senelik istihsali takiben yapılan ölçmelere göre ya
raların boyut ve yüzeylerinin yıllık ortalamaları ve cm~ deki reçine verim
leri Cetvel 3 de olduğu gibi tesbit olunmuştur. Burada Mazek çizgi meto
dunda her sene reçine yarasının ağaç üzerinde katettiği mesafenin orta
lamaqolarak 22.5 cm (% 100) olmasma mukabil bu mesafe amerikan me
todunda ortalama 36.3 cm olup diğ·erinden % 61 nisbetinde daha fazladır. 
Reçine istihsalinde ağaç üzerinde uzun seneler çalışabilme bakımından 
yaranın her sene katettiği yükseklik, yaranın genişliğ·ine nazaran daha 
ehemmiyetli bir husustur. Bu durum Şekil 4 ve 5 üzerinde daha iyi muka
yese olunabilmektedir. Ayrıca cetvelde görl.ildüğ·ü gibi amerikan metodu
nun yara yüzeyi de diğerine nazaran daha geniştir. Böylece Mazek çizgi 
metodunda cm2 deki reçine verimi (2.507 gr/cm2 -% 100) amerikan me
todununkinden (2.327 gr/cm2 -% 92) % 8 nisbetinde daha fazladır. 

d. Reçine istihsal metodlarmda işgücüne göre senelik mnumi 
reçine verimi 

Heriki asitli reçine istihsal metodu için işçilik bakımından geniş çapta 
bir iş analizi yapılmamıştır. Ancak bu denemelerimizde heriki metodda 
yaraların açılma sürelerini tayin maksadile yapılan çalışmalar sonunda, 
denemelerimizin yürütüldüği.i Bük ormanında orta vasıflı bir işçinin, tat-



lstihsa.l seneleri 

·--- A.,<;itii 
( Mazak 

çizgi mııtodu 

rainures c:ı.ctivee ) 

-·- -- Asitıt ~ımGırikan metodu 
i D~mi - care .americaine; activııfe) 

......_ ______ 

-- -----------. ------- --- ----------------·----~------

\ 

1960 1961 1962 1963 ( Ann"s de recotte) 

Şeldl 3. Asitli reçine istibsal metodlarında dört senelik reçine veriminin seyri. 
Les variations du rendemımt de gerome dans les dex metlıo<les activees 

pendant quatre annees de recolte. 
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Cetvel 2. Ayni ağaçlara tatbik oluııaral{ denenen asitli i!ü reçine istihsal metodunda 
senelik reçine verimi ortalamaları 

Rendements moyens aııııuels par care <l'apres Ies methodes de gemmage 
active coınpare sur les ınemes arbres. 

Reçine metodu Asi d Peryot !stihsal Senelik ort. Standart Yüzde 
(Gün) mÜddeti verim ayrılış 

(Gün) 

Method e de gernınage Acide Period e Duree de R~nd€n1ent DBviaticn Pourcentagc 
de gernınage moyen mo yen ne 

piquage (Jour) annuel 
(Jour) 

Mazek çizgi Hcl% 25 171 0.885 o. 169 100 8 + Mazeıc a rainures -- ~-------~--- -~-- --~-----~---

Amerikan 
Hcl% 25 8 171 o. 8ıl5 + o 195 95 

Demi-care arnerienine 

Cetvel 3. Ayni ağaçlara tatbik olunarak denenen asitli ilı:i reçine istihsal meto<lunda 
reçine yaralarımn boyut ve yüzeylerinin yıllıl{ ortalamaları ve cm2 deki reçine verimi. 

Les surfaces et Ies dimensions annuelleş par care et le ren<lement par cm2 

d'apres Ies ınethodes de gemmage active compare sur 
Ies memes arbres. 

Reçine yarasının 

Reçine metodu Yüksekliği Genişliği Yüzeyi 

Metlıode ele gernınage Hauteur Largeur Surface 
cm '7o cm cm2 '7o 

Mazek çizgi 
Mazek a ruinures 

22.5 100 15.6 353 100 

cm2 de Reçine 
verimi 

Rendement par cm2 
gr/cm2 % 

2.507 100 

-----·------------' -----------............. ----------
Amerikan 

Demi-care americaine 
36.3 161 10.0 363 103 2.327 92 

bik ettiğimiz asitli Mazek çizgi metoduna uygun olarak günde ortalama 
550, asitli amerikan metoduna göre ise günde 500 yara açabileceği tesbit 
olunmuştur. Böylece 8 günlük peryod içersinde bir işçi, asitli Mazek çizgi 
metodunda (8x550) = 4400, asitli amerikan metodunda ise (8x500) = 4000 
ağaç üzerinde çalışabilecektir. Heriki metodda evvelce tesbit olunan, 
ağaç başına yıllık ortalama reçine verimine göre, bir işçinin yıllık işgücü 
nazarı itibare alındığında asitli Mazek çizgi metodunda yıllık umumi ve
rim 3894 kg(% 100) ve asitli amerikan metodunda ise bu 3380 kg (% 87) 
dan ibaret olacaktır (Cetvel 4). Ağaç başına olan senelik ortalama verim 
farkının asitli Mazek çizgi metodu lehine % 5 nisbetinde bir fazlalık ihtiva 
ettiğini evvelce görmüştük. Bu defa heriki metodda senelik işgücüne göre 
olan yıllık umumi reçine verimleri mukayese olunduğunda, ·asitli Mazek 
çizgi metodunun diğerine nazaran % 13 nisbetinde daha fazla reçine ver
diği anlaşılmaktadır. Bu durum Şekil 6 da daha bariz olarak görülmekte
dir. 



Şekil 4. Asitli Mazek çizgi yarımyara me
toduna göre <lört senelik bir yaranm yük
sekliği (Yara tazeleme peryo<lu 8 gündür) . 
Hauteur d'une demi-care d'apres la metho
de de ıvı:azek ft rainures activee de quatrc 
ans (L'intervalle de piquage est de 8 yours) 

(Foto: Gürsu) 
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Şekil 5. Asitli amerikan yarımyaı·a meto
duna göre dört senelik bir yaranın yüksek
liği (Yara tazeleme peryodu 8 g·ündür). 

Hauteur d'une demi-care d'apres la metho
de americaine activee de quatre aııs 

(L'intervalle de piqauge est de 8 jours) 
(Foto : Gürsu) 

Cetvel 4. Ayni ağaçlara tatbik olunarak denenen asitli iki reçine istihsal metodunda 
senelik işgücüne göre senelik umumi reçine verimi. 

Selon la maiıı-d'oeuvre employee production geııerale annuelle d'apres les 
deux ınethodes de geınmage active coınpare sur les meınes arbres. 

Bir işçinin 

Reçine metodu Asi d Peryod Senelik senelik Senelik 
(Gün) ort. verim işgücü Un1umi 

(ağaç verim 
adedi) 

Period e Rendement Main- Production 

Method e de gernınage Acide de moyen d'oeuvre general e 
piquage annuel d·un oı:ıvrier ann u elle 
(Jour) (arbe) 

M aze k çizgi 
Hcl% 25 8 

Mazek a rainures 
0.885 100 4400 3894 100 

Amerikan 
Hcl %25 8 

Demi-care americaine 
o.8,ıs 95 4000 3380 87 
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. ( M~thodes de gemmaga ) 

Şeldl 6. Asitli reçine istihsal metodlarında ağaç başına seııeiilı: ortalama verim ve 
işgücüne göre senelik umumi reçine verimi. 

Rendemeııts moyeııs anııuels par care et seloıı la main-d'oeuvre employee, 
production geııerale anııuelle d'aıues les deux methodes de geınmage active. 



2. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının ayrı iki ağaç 
grubuna tatbiki 
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Denemenin bu safhasında ise, reçine verimleri hemen hemen eşit olan 
iki grup ağaç alınmış ve herbiri onar ağaçtan müteşekkil olan bu iki 
gruptan birisine asitli Mazek çizgi metodu, diğerine de asitli amerikan me
todu tatbik olunmuştur. 

Bunlardan asitli Mazek çizgi metodunun tatbik olunduğu grubun 1959 
senesindeki reçine verimi 11. 409 kg, asitli amerikan metodunun tatbik 
olunduğu diğer grubun 1959 daki verimi ise 11.491 kg olup bunlar çok az 
bir farkla hemen henıen aynıdır. Zira ağaç başına birinin senelik verim 
ortalaması 1.141 kg, diğerinin ki ise 1.149 kg dır. 

Her iki grupta da reçine yarası yönlerinin ayni olması maksadile bun
lar gövdelerin güneye bakan kısımlarında açılmıştır. 

Bundan evvelki çalışma safhasında olduğu gibi burada da her iki 
asitli reçine istihsal metodunda sabit faktör olarak % 25 lik klorhidrik 
asidi kullanılmış ve yaralar her ·sekiz günde bir tazelenmiştir. Yaraların 

boyutları yine "wvelce izah olunduğu üzere yarım Mazek çizgi ve yarım 
amerikan metodlarına uygun ve genellikle yara yüzeyleri eşit olacak tarz
da alınmıştır. 

Bu çalışmadan ise aşağıda gösterilmiş olan sonuçlar alınmıştır. 

a. Ayrı ayrı dört senelik reçine verimi ve günlük ortalama 
verim 

Denemenin bu safhası da yine evvelce izah olunduğu gibi, deneme 
ağaçlarının seçildiği ilk sene hariç olmak üzere dört sene devam etmiştir. 
Her iki metodda da, bundan evvelki denemede olduğu gibi, istihsale her 
sene Mayıs ayı başlarında başlanmış ve Ekim ayı sonlarında son bul
muştur. Burada da istihsal devresi her sene ortalama olarak 171 gün de
vam etmiştir. Reçine toplama işi her iki metodda da saksılar doldukça, 
aynı zamanda yapılmıştır. 

Denemelerin devam ettiği 1960 - 1963 senelerine ait reçine verimleri 
ve günlük reçine verimi ortalaması Cetvel5 de ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu
rada Mazek çizgi metodunda, ilk seneki reçine verimi en yüksek olup daha 
sonraki senelerde alçalma ve yükselmeler göstermiştir. Diğer taraftan 
amerikan metodunda ise senelik reçine verimlerinde alçalma ve yükselme
lerle beraber en yüksek verim 1962 senesinde alınmıştır. 

Burada heriki metodun günlük reçine verimi ortalamaları ise şöyie
dir : 
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Ceh'el 5. Ayrı iki ağaç grubuna tatbil{ olunaral{ denenen asitti iki reçine istihsal 
metodunda ayrı ayrı dört senelik ve günlük reçine verimi ortalamaları. 

Rendements ınoyens aımuels et jourmiliers par care d'apres les metho(les 
de gernınage active compare sur de1L~ groupes d'arbres. 

Reçine metodu Senelere göre reçine verimi Günlük verim 
ortalamaları 

Methode de gernınage Rendements moyens d'apres ı es Rendement 
anne es Journalier 
(kg) 

1960 1961 1962 1963 gr % 

Mazek çizgi 
Mazek a rainures 

(1.919 0.811 0.887 0.8-17 5.064 100 

Amerikan 
Demi-care americaine 

0.68'1 0.515 o. 718 0.699 3.824 

Mazek çizgi metodu : 5.064 gr (% 100 olarak kabul edilmiştir). 
Amerikan metodu : 3.824 gr (% 75). 

75 

Bu değerlerin tetkikinden günlük reçine veriminin Mazek çizgi meto
dunda diğerine nazaran % 25 nisbetinde daha fazla olduğu müşahade olun
maktadır. 

Heriki reçine istihsal metodunun dört senelik reçine verimlerine ait 
ortalamalar Şekil 7 de daha açık olarak karşılaştırılabilmektedir. 

b. Ağaç başına ortalama yıllık reçine verimi 

Dört senelik istihsali müteakip her iki istihsal metoduna göre, beher 
ağaçtan alınmış bulunan yıllık reçine verimi ortalamaları Cetvel 6 da ayrı 
ayrı standart ayrılış değerleri ve· yüzde nisbetlerile gösterilmiştir. 

Burada asitli Mazek çizgi metoduna göre elde olunan yıllık reçine ve-
rimi. ortalamasının standart ayrılışile birlikte 0.866 0.191 kg (% 100) 
olmasına mukabil asitli amerikan metodunda bu 0.654 0.171 kg(% 75) 
den ibarettir. 

Böylece çalışmanın bu safhasında asitli amerikan metoduyla, asitli 
Mazek çizgi metoduna nazaran, bir ağaçtan, senelik verim itibarile % 25 
ni~betinde daha az bir reçine verimi alındığı müşahade olunmaktadır. 

c. Reçine istihsal metodlarında yaraların boyut ve yüzeylerinin 
yıllık ortalamaları ve cm2 deki reçine verimi 

Diğer çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da dört senelik istihsali 
takiben reçine yaraları üzerinde yapılan ölçmelere göre tesbit edilmiş bu
lunan yara boyut ve yüzeylerinin yıllık ortalamaları ve cm2 deki reçine 



.istihsaı sr.tnelerl 

Asitti Mazek çizgi mıttodu 
( Mazc:k a rainures activcfe ) 

---- Asitli amerikan metodu 
( Demi- care americaine activie ) 

.....-.....----------- ~ ..... ...._ -~ -- ~ - ~ 
----~ 

1960 1961 1963 ( Annıles de recolte ) 

Şeldl 7. Asitti reçine istihsal metodlarmda dört senelik reçine veriminin seyri. 
Les variations du rendemeııt de gerome dans les deux methodes activees 

pendaııt quatre annees de recolte. 
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Cet·l'el 6. Ayrı iki ağa{l grubuna tatbik olmıarak denenen asitli iki reçine istihsal 
metocluııda s€'ııeli!{ reçine Yerimi ortalamaları. 

Renelement moycııs ıuınuels par care d'aprcs les ınethodes de gemmage 
active eompare sur deux groupes d'arbres. 

Peryod İstihsa1 Senelik Standart 
Reçine metodu Asi d müddeti Yüzde 

(Gün) (gün) ort. verinı Ayrılış 

Period e Duree de 
Rendement Deviation Pourcen-

Method e de Acid e 
de mo yen tage gernınage piquage gemnıage annuel moyenne 

(jour) 
(jour) 

kg o/o 

Mazek çizgi Hcl% 25 8 171 0.866 + 0.191 100 
Mazek ıl. rainures 

Amerikan Hcl% 25 8 171 0.654 + 0.171 75 
Demi-care americaine 

verimleri Cetvel 7 de gösterilmiştir. Burada Mazek çizgi metodunda her 
sene reçine yarasının ağaç üzerinde katettiği mesafenin ortalama olarak 
22 cm (% 100) olmasına mukabil amerikan metodunda bu mesafe orta
laması 37.4 cm (% 170) olarak hesaplanmıştır. Yani Mazek çizgi meto
duna nazaran amerikan metoduyla ağaç üzerinde % 70 nisbetinde daha 
uzun yara açılmaktadır. 

Cetvel 7. Ayrı iki ağaç grubuna tatbil{ olunarak denenen asitli ilii reçine istihsal 
metodunda reçine yaralarnun boyut ve yüzeylerinin yıllık ortalamaları 

ve cm2 deki reçine verimi. 

Les surfaces et les dimensions aıınuelles par care et le reıulement par cın2 <l'apres 
les ınetho<les de geınınage active compare sur delLıı:: groupes <l'arbres. 

Reçine metodu 

Metl1ode de gernınage 

Mazek çizgi 
Mazek ıl. rainures 

Amerikan 
Demi-care americaine 

Reçine yarasının 

Yüksekliği--GeniŞlig:ı----· 

Hauteur Largeur 
cm % cm 

22 100 15.5 

37.4 170 10.0 

cm2 de Reçine 
Yüzeyi verimi 

surface Rendement par cmz 
cın2 gr;cm2 % 

343 2.524 HO 

37-t 1.748 69 

Ayrıca cm2 den elde edilen reçine verimleri ortalaması ise asitli Mazek 
çizgi metodunda 2.524·gr/cm2 (% 100) ve asitli amerikan metodunda ise 
1.748 gr/cm2 (% 69) den ibarettir. Yine burada da beher cm2 den asit
li amerikan metoduyla, diğerine nazaran % 31 nisbetinde daha az reçine 
elde olunmaktadır. 



Kg. 

istihsal metodları 
( Methodes de gemmage j 

Şekil 8. Asitli reçine istihsal metodlarmda ağaç başına senelik ortalama verim ve 
işgücüne göre seneiili umumi reçine verimi. 

Reııdements moyens annuels par care et selon la main d'oeuvre employee, production 
ooıin6-..no lA '-liTtTt'I"U:t..ll.o ,-11nı-n...Acı loı.:ı ,.lA'I'I"V '"".&+lu•ul.o.c:< ilA ft"ATl'\TVU::. 0".0. on-f1·uA 



d. Reçine istihsal metodlarında işgücüne göre senelik 
umumi reçine verimi 
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Bundan evvelki çalışmada günlük ve senelik işgücü bakımından ve
rilmiş bulunan değerlere göre, heriki asitli reçine istihsal metodunda, 
hesaplanmış bulunan senelik umumi reçine verimleri Cetvel 8 de ayrı 

ayrı gösterilmiştir. Bu cetvelin tetkikinden bir işçi tarafından, asitli Ma
zek çizgi metoduyla ortalama olarak senede 3810 kg reçine istihsal edile
bileceği, diğer taraftan asitli amerikan metoduyla ise 2616 kg lık bir ve
rim sağlanacağı müşahade olunmaktadır. Burada asitli Mazek çizgi me
toduyla alınan reçine verimini % 100 olarak kabul ettiğimizde asitli ame
rikan metoduyla senede, diğerine nazaran % 31 nisbetinde daha az bir 
reçine verimi elde edilecek demektir. 

Cetvel 8. Ayrı iki ağaç grubuna tatbil{ olunarak denenen asitli iki reçine istihsal 
metodunda senelik işgücüne göre sene:il{ umumi reçine verimi. 

Selon la maiıı-d'oeuvre eınployee production geııerale annuelle cl'apres les deux 
methodes de gernınage active compare sur deux groupes d'arbres. 

Bir işçinin 
Senelik 

Reçine metodu Asi d Peryot Senelik senelik 
umumi 

(gün) ort. verim işgücü verim 
(ağaç adedi) 

Periade Rendement Main- Production 
de mo yen general e 

Meth.ode de gemn1age Acid e piquage annuel d"oeuvre ann u elle 
(jour) Kg 

d'un ouvrier 
Kg % 

M aze k çizgi 
Hcl% 25 3 0.866 4400 3810 100 

Mazek a rainures 

Amerikan 
Hcl% 25 8 0.654 4000 2616 69 

Demi-care americaine 

Senelik umumi reçine verimlerine ait Şekil 8 deki grafik tetkik edil
diğinde heriki metod arasındaki verim farkı daha açık olarak görülmek
tedir. 

B. Şartlarıımza en uygun asidin ve bu asidde en rasyonel 
dozajın araştırılması 

Araştırmalarımızın bu safhasında, Kızılçamlarımızda reçine verimi
ni arttırması bakımından değişik asitler içersinde, ağaç türü ve reçine 
istihsal nuntakasındaki iklim şartıarnmza en uygun asidin tayini yapıl
mıştır. Burada ayrıca reçine istihsal ınıntakasındaki iklim hususiyetle
rine göre kullanılan asidin hangi dozajda da en uygun olduğu hususu 
araştırılmıştır. 
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Şimdi bu çalışmaları sırasite etüd edelim : · 

ı. En uygun asidin tayini 

Denemelerimizin, şartlarımıza en uygun asidin tayininin bahis ko
nusu olduğu bu safhasında, başlıca reçine müstahsili sayılan ve reçine 
istihsaline ait araştırmalarda ileri gitmiş bulunan Amerika Birleşik Dev
letleri, Fransa, Portekiz, Avusturyagibi bazı memleketlerde geniş çapta 
kullanılan sülfürik ve klorhidrik asidieri denenmiştir. Sülfürik asidi kul
lanan memleketlerde bu, genellilde % 50 dosajlı olarak ve klorhidrik asidi 
kullanan memleketlerde ise bu, % 25 dozajlı olarak tatbik edildiğinden, 
denemelerimizin bu safhasında bu dozajlar normal olarak kabul edilmiş 
ve aynen tatbik olunmuştur. 

Bu denemelerimizde sabit deneme metodu olarak daMazek çizgi me
todu kullanılmış ve yara tazeleme peryodu ise 8 gün üzerinden alınmıştır. 

Denemeler, 1959 senesindeki grup verimi 17.166 kg olan 10 ağaç üze
rinde yürütülmüş olup her ağaçta doğu ve batı yüzeylerinde, karşılıklı 

olarak, eşit boyutlarda iki yara açılmıştır. Böylece karşılıklı olarak ağa
cın doğu ve batıya bakan yüzeylerinde açılan yirmi yaradan onuna, kur'a 
usulüne göre, beşi doğuya ve beşi de batıya isabet etmek üzere % 25 do
zajlı klorhidrik asidi, diğer onuna da yine kur'a usulu ile beşi doğuya, beşi 
de batıya gelmek üzere % 50 nisbetli sülfürik asidi -pülverize edilmiştir. 

Araştırmanın devam ettiği 1960 - 1963 senelerine ait ayrı ayrı sene
lik reçine verimleri ve günlük ortalama verimi Cetvel 9 de gösterilmiştir. 
Ayrıca dört senelik verimlerin vasatisi olan ağaç başına senelik reçine 
verimi ortalamaları ise standart ayrılış değ·erleri ile Cetvel 10 da yer al
mıştır. Burada sülfürik asidinin tatbik olunduğu yaralardaki reçine ve-

Cetvel 9. Kullamlan değişik asidiere göre Mazek meto(lwula ayrı ayrı dört senelil{ 
ve günlük reçine verimi ortalamaları. 

Reıı<lements moyens aımuels et journaliers par care d'apres les acitles employes 
a la methode de :M:azek a rainures. 

Asid çeşidi Reçine metodu Senelere göre reçine verimi Günlük verim 
ortalamaları ortalaması 

Sorte Method e de Rendements moyens d'apres !es Rendement 
d'activation ge mm age annees Journalier 

(kg) 

1960 1961 1962 1963 gr % 

Mazek çizgi 
Hcl %25 Mazek a 0.795 0.786 0.742 0.868 4.666 1oo 

rainures 

Mazek çizgi 
H 2 so4 % 50 Mazek a 0.769 0.755 0.862 o. 9'f't 4.912 105 

rainures 
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Cetvel 10. Değişik asi<llere göre ağ·acııı seııelil{ reçine verimi ortalaması. 

Reııdemeııts moyeııs aııııuels par care seloıı les ac.ides employes. 

Asid çeşidi Reçine metodu Peryod İstihsal Senelik Stan- Yüzde 
(Gün) Müddeti ort. d art 

(Gün) verim ayrılış 

Sorte Methode de Period e Duree de Rende- Devi- Pourcen-
d' acti ·;a tion ge mm age de "'Temmage ment ation 

Piquage (Jour) mo yen moyenne 
(Jour) annuel 

kg % 

(Mazek çizgi) 
Hcl%25 Mazek a 8 171 0.798 + 0.195 100 

rainures 

(Mazek çizgi) 
H 2 S04 % 50 Mazek a s 171 o. 840 + 0.277 105 

rainures 

rımının ( 0.840 + 0.277 kg-% 105) klorhidrik asidinin tatbik olundu
ğu yaraların verimine (0.798 + 0.195 kg-% 100) nazaran % 5 nisbetin
de daha yüksek olduğu tesbit olunmuştur. 

2. En uygun asidde dozajın tayini 

Reçine istihsal mıntakalarındaki iklim şartlarına ve istihsale tabi 
tutulan ağaçların anatomik yapısına göre kullanılması icap eden asidler 
ve bunların yüzde nisbetleri de değişmekte olduğundan çalışmalarımızın 
bu safhasında değ·işik dozajıarda olmak üzere, yine yukarıda bahis konusu 
edilen iki asid ele alınmıştır. Yaralar yine Mazek çizgi metoduna göre 
açılmış ve çizgiler her 8 günde bir çekilmiştir. 

a. Klorhidrik asidinde en uygun dozajm tayini 

Reçine istihsalinde klorhidrik asidini kullanan memleketlerde bu 
umumiyetle % 25 nisbetli .olarak tatbik edilmektedir. Bu nisbeti biz bir 
ortalama değer olarak kabul edip denemelerimizi % 15, % 25 ve % 35 
dozajıarına göre vaz etmiş bulunuyoruz. 

Bu maksatla grup olarak reçine verimleri birbirine eşit olan iki grup 
ağaç ele alınmış ve heriki gruptaki ağaçlarda yine karşılıklı olarak Ma
zek çizgi metoduna uygun tarzda ve eşit boyutlarda ikişer yara açılmış
tır. Böylece birinci gruba dahil 10 ağ·aç üzerindeki 20 yaradan onuna 
% 15 dozajlı ve diğer onuna da % 25 dozajlı klorhidrik asidi tatbik olun
muştur. Yine burada da her dozajdaki asidin tatbikinde, kur'a usulüne 
göre bunun yarı yarıya doğuya ve yarı yarıya da batıya gelmesine dik
kat edilmiştir. İkinci gruptaki ağ·açlara ise yine aynı esaslar dahilinde 
bu defa % 15 ve % 35 dozajlı olarak a;y·nı asit tatbik olunmuştur. 
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Burada üzerinde denemelerin vazedildiğ·i iki grup ağacın, esas de
nemelerden önce, ilk senedeki yıllık reçine verimleri hemen hemen eşit 
denecek şekilde sırasiyle 15.756 kg ve 15.867 kg den ibarettir. Yani beher 
ağaç için senelik ortalama olarak sırasiyle 1.576 kg ve 1.587 kg dır. 

Denemelerin devam ettiği dört sene içersinde, iki ağaç grubu üze
rinde beher yaradan klorhidrik asidinin muhtelif dozajlarmı tatbik etmek 
suretile elde olunan yıllık ortalama reçine verimleri , standart ayrılış de
ğerleriyle birlikte cetvel H de ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Cetvel ll. Rlorhidrili asidinin deği~ili dozajiarına göre ağacın senelik reçine 
verimi ortalaması. 

Remlemeııts moyens annuels par care selon les <1ifferentes concentratioııs 
<l'acide chlorhy<lrique. 

Hcl dozajıarı 

Concentrations 
de Hcl 

Hcl% 15 

Hcl% 25 

Hcl% 15 

Hcl% 35 

Reçine metodu 

Method e de 
gemmag·e 

(Mazek çizgi) 
M az ek a 
rainures 

(Mazek çizgi) 
Mazek a 
rainures 

(:Mazek çizgi) 
M aze k a 
rainures 

(Mazek çizgi) 
Mazek a 
rainures 

Peryod Senelik Standart 
(Gün) or. verim aynlış 

Periocıe de Renden"lent Deviation 
Picpage mo yen Moyenne 
(Jour) annuel 

3 1.002 + 0.284 

8 0.376 + 0.203 

8 1.011 -ı- 0.316 

8 1.049 + o.4os 

Burada birinci ağaç grubuna tatbik olunan % 15 ve % 25 dozajlı 

klorhidrik asitli yaralardan ilkinden yıllık ortalama olarak 1.002 0.284 
kg reçine elde edilmesine mukabil % 25 dozajlı yaradan 0.876 0.203 kg 
elde olunmuştur. 

Diğer taraftan % 15 lik ve .% 35 lik klorhidrik asitlerin tatbik olun
duğu ikinci ağaç grubundaki yaralardan ise yine yıllık ortalama olarak 
ve sırasiyle 1.011 0.316 kg ile 1.049 0.405 kg miktarında reçine alın· 
mıştır. 

b. Siiifürilr asidinde en uygun dozajın tayini 

Sülfirik asidinin tatbik olunduğu memleketlerde bu genellikle % 50 
nisbetli olarak kullanılmaktadır. Buradaki çalışmalarımızda bu dozajı biz 
ortalama bir değer kabul ederek denemelerimizele sülfürik asidi % 40, 
% 50 ve % 60 nisbetlerinde tatbik etmiş bulunuyoruz. 
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Bu maksatla grup verimleri birbirine hemen hemen eşit (14.597 kg 
ve 14.709 kg) olan iki ağaç grubu ele alınmış ve bu ağaçların her birinde 
yine karşılıklı olarak, eşit boyutlarda olmak üzere ikişer Mazek çizgi ya
rası açılmıştır. Böylece bundan evvel klorhidrik asidinde uygun dozajın 
tayini çalışmasında olduğu gibi, burada da, bir grubun 10 ağacı üzerin
deki 20 yaradan onuna % 40 dozajlı ve diğer onuna da% 50 dozajlı sül
fürik asidi tatbik edilmiştir. Diğer gruptaki 20 yaranın onuna ise yine 
% 40 dozajlı ve geriye kalan onuna ise % 60 dozajlı sülfürik asidi pülve
rize edilmiştir. Bu ayrı ayrı dozajdaki sülfürik asidinin ait olduğu yara
ya tatbikinde yine evvelce olduğu gibi, kuı''a usulune göre bunun yarısı
nın ağacın doğu yüzeyindeki yaralara ve diğ·er yarısının da ağacın batı 
yüzeyindeki yaralara gelmesine dikkat edilmiştir. 

Heriki ağaç grubu üzerinde, değişik dozajlı sülfirik asidinin tatbik 
edildiği yaralardan, denemelerin devam ettiği dört sene zarfında elde olu
nan verimlere göre tesbit olunan yıllık reçine verimi ortalamaları Cetvel 
12 de ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Cetvel 12. Siilfürik asidinin değişik dozajiarına göre ağacnı senelik 
reçine verimi ortalaması. 

Remlemeııts moyens arıııuels par care selon les differentes 
coııcentrations d'acide sulfurique. 

(H2 S04 ) nin Reçine metodu Peryod Senelik Standart 

dozajıarı 
(Gün) ort. verim ayrılış 

Concen trations Meohode de Period e Rendement Deviation 

de H 2 so, de mo yen moyenne gemmage piquage annuel 
(Jour) ltg 

(Mazek çizgi) 
H 2 S04 % 40 M aze k a 8 0.832 ' 0.303 T 

rainures 
(Mazek çizgi) 

H 2 S0,1 % 50 Mazelç a s 0.862 + 0.257 
rainures 

(Ma zek çizgi) 
H~S0.1 %40 M aze k a 8 o. 768 + 0.247 

rainures 
(Mazek çizgi) 

H 2 S04 % 60 Ma zek a 8 0.751 + 0.271 
rainures 

Cetvelin tetkikinden, birinci ağaç grubuna tatbik olunan % 40 ve 
% 50 dozajlı sülfürik asitli yaralardan ilkinden yıllık ortalama olarak, 
standart ayrılış değeriyle birlikte 0.832 0.303 ·kg ve ikincisinden yani 
% 50 dozajlı sülfürik asidin tatbik olunduğu yaralardan ise 0.862 0.257 
kg reçine istihsal edilmiştir. 

Diğer taraftan % 40 ve % 60 lık sülfürik asidinin tatbik olunduğu 

ikinci ağaç grubundaki yaralardan ise yine yıllık ortalama olarak sıra
siyle 0.786 0.274 kg ve 0.751 0.271 kg miktarlarında reçine istihsal 
edilmiştir. 



C. Şartlarıımza en uygun asitte en rasyonel yara tazeleme 
peryodunuıı araştırılması 
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Bundan evvelki çalışmalarda, olduğu gibi burada da sabit deneme 
metodu olarak Mazek çizgi metodu ele alınmış ve buna göre klorhidrik 
ve sülfürik asitlerinde değişik yara açma peryediarında reçine verimleri 
araştırılmıştır. 

Bu iki aside göre değişik yara tazeleme peryodlarmm tatbik olun
duğu çalışmalar aşağıda ayrı ayrı izah edilmiştir. 

1. Klorhidrik asiili kullanıldığında değişik yara tazeleme 
peryodlarına göre reçine verimi 

Bu çalışmalar da yine grup verimleri hemen hemen birbirine eşit 
(13.193 kg ve 13.180 kg) olan iki ağaç grubunda tatbik olunmuştur. 

Klorhidrik asidi burada da, tatbik olunduğu diğer bazı memleketler
de olduğu gibi % 25 dozajlı olarak kullanılmış ve yara açma peryodları 
da 8, 12 ve 16 gün üzerinden denenmiştir. Yine evvelki balıisierde izah 
olunduğu gibi her ağaçta doğu ve batı yüzeylerinde karşılıklı olmak üze
re eşit boyutlarda ikişer Mazek çizgi yarası açılmıştır. Böylece ilk gruba 
dahil on ağaç üzerindeki 20 yaradan onuna kur'a usulüne göre, yarısının 
doğu ve diğer yarısının da batı yüzdeki yaralara gelmek şartıyla 8 gün
lük peryod, diğer on yaraya ise 12 günlük peryod tatbik olunmuştur. Di
ğer gruptaki 20 yaradan onunda yara tazeleme peryodu yine 8 gün üze
rinden, geriye kalan onunda ise 16 gün üzerinden alınmıştır. 

Heriki ağaç grubu üzerinde klorhidrik asidinin, değişik yara tazele
me peryodlarında tatbik edildiği yaralardan, dört sene zarfında elde olu
nan verimlere göre tesbit olunan yıllık reçine verimi ortalamaları Cetvel 
13 de gösterilmiştir. Bu cetvelde ayrıca işgücüne göre senelik umumi re
çine verimi de yer almıştır. Evvelce heriki asitli metodun yani Mazek çiz
gi ve amerikan metodlarının mukayesesinin yapıldığı kısımda bahis ko
nusu olduğu üzere asitli Mazek çizgi metodunda bir işçinin günde orta
lama olarak 550 ağaç üzerinde çalışabiieceği tesbit olunmuş bulunuyordu. 
Buna göre Cetvel 13 de gösterildiği gibi 8 günlük peryodda reçine işçisi 
4400, 12 günlük peryodda 6600 ve 16 günlük peryodda ise 8800 ağaç üze
rinde çalışabilecektir. 

Cetvelin tetkikinde, birinci ağaç grubuna tatbik olunan 8 ve 12 gün
lük yara tazeleme peryodlu yaralardan yıllık ortalama olarak, standart 
ayrılış değerleriyle birlikte sırasıyla 0.780 0.235 kg ve 0.526 + 0.150 kg 
reçine elde edilmiştir. Burada 8 günlük peryodun tatbik olunduğu yara
nın yıllık ortalama verimi % 100 kabul edildiğinde diğer peryodun tatbik 
olunduğu yaranın verimi ise o/o 32 noksaniyle % 68 olmaktadır. Diğer 
taraftan bu gruptaki yara tazeleme peryodlarına göre ayrı ayrı işgücü 
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Cetvel 13. :\laze!{ metodunda % 25 lik H:Iorhldrik asidi kullaıuldığında degi!;!ik yara 
tazeleıne peryodlarma göre ağacın senelik reçine verimi ortalaması ve 

işgücüne göre senemr umumi reçine verimi. 

Reııdements moyens aımuels par care et seloıı la main-d'oeuvre employee pro<luction 
genôrale an!mclle aı.Lx differentes p6riodes de piquage en utilisant l'acide 

chlorhydrique de 25 % par la methode de lUazeli a rainures. 

Bir işçinin 
Değişik Reçine Kullanılan 

Senelik Standart senelik Senelik 
peryodlar metodu asi d ort. 

ayrılış 
işgücü Umumi 

(Gün) verim (ağaç verim 
adedi) 

Differen tes Ren de- Main-
Procıuction periodes Met.hode de Acicle cmploye ment Deviation d'oeuvre 
generaıe ele piquagc gemn1ag·e r:ıoyen n1oyennc d'un ouvrier 

(Jour) annuel (aı·bre) 
annueııe 

(Mazek çizgi) 
8 ?vfazek a Hcl% 25 o. 730 ' 0.235 4400 3432 

rainures 

(Mazek çizgi) 
12 Mazek a Hcl% 25 0.526 + o .150 6600 3-172 

rainures 

(Mazek çizgi) 
8 M aze k a Hcl% 25 0.752 + 0.351 •HOO 3309 

rainures 

(Mazek çizgi) 
16 Mazek a Hcl% 25 o. 387 -- O.U7 8800 34'16 

rainures 

imkanları de nazarı itibare almdığ·ında, beher yaradan alınan yıllık or
talaımt reçine veriminin aksine, senelik umumi reçine verimleri 8 günlük 
peryodda 3432 kg ve 12 günllik peryodda da 34 72 kg olarak hesaplanmış
tır ki bu sonuncusunda verim diğ·erine nazaran % 2 nisbetinde bir fazlalık 
göstermektedir. 

Ayrıca ikinci ağaç grubunda 8 ve 16 günlük yara tazeleme peryoel
larının tatbik olunduğu reçine yaralarından yıllık ortalama olarak alınan 
verimlerin standart aynlış değerleriyle birlikte sırasiyle 0.752 0.351 
kg ve 0.387 0.147 kg olduğu ve ikincide yıllık verim ortalamasının bi
rinciye nazaran % 49 nisbetinde noksan bulunduğu müşahade olunmakta
dır. Buna mukabil diğer ağaç grubunda olduğu gibi burada da, işgücü 
itibariyle senelik umumi reçine verimi 8 günlük peryodda 3309 kg ve 16 
günlük peryodda ise 3406 kg olarak hesaplanmıştır. Yani 16 günlük per
yodun tatbik edildiği yaradan diğerine nazaran % 3 nisbetinde fazla ve
rim elele edilmektedir. 

Bu yara tazeleme peryoduna göre, beher yaradan alınan senelik re
çine verimi ortalamaları ve işgücü imkanları da nazarı itibare alındığ·ında 
senelik umumi reçine verimleri Şekil 9 da grafikler halinde daha açık ola
rak görülmektedir. 
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Şekil 9. Mazek metodunda % 25 lik klorhidrik asidi kullanıldığında değişik yara 
tazeleme peryodlarına göre ağacın .senelik ortalama· reçine 

verimi ve işgücüne göre senelik umumi reçine verimi. 

I~en<lemeııts moyeııs aııııuels par care et selon la main d'oeuvre employee production 
geııerale anunelle amı:: differentes perio<les de piquage en utilisant I'acide 
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2. Siilfürik asidi kullanıldığında değişik yara tazeleme 
peryodlarına göre reçine verimi 

Buradaki çalışmalarda da sülfürik asidi umumiyetle diğer memleket
lerde kullanıldığı şekilde % 50 dozajlı olarak ele alınmış, yara tazeleme 
peryodları ise yine 8,12 ve 16 gün üzerinden tatbik olunmuştur. Evvelce 
belirtildiği gibi istihsal metodu olarak yine Mazek çizgi metodu tatbik 
olunmuştur. 

Bu denemenin vazı için yine grup olarak reçine verimleri hemen he
men birbirine eşit (12.434 kg ve 12.416 kg) olan iki ağaç grubu ele alınmış 
ve bundan evvelki çalışmada izahı yapılan esaslar dahilinde her ağaçta 
ikişer yara açılmıştır. Böylece birinci gruptaki 20 yaradan onuna 8 gün
lük, diğer onuna ise 12 günlük peryod; diğer gruptaki 20 yaradan onu
na ise yine 8 günülük ve diğ·er onuna da 16 günlük yara açma peryodları 
tatbik olunmuştur. 

Denemelerin devam ettiği dört sene içersinde, heriki ağ·aç grubunda, 
sülfürik asidinin değişik yara tazeleme peryodlarıyle tatbik edildiği re
çine yaralarından elde olunan verimlere göre tesbit olunan yıllık reçine 
verimi ortalamaları Cetvel 14 de gösterilmiştir. Cetvelde ayrıca işgücüne 

Cetvel 14. :M:azek metodunda % 50 lik Sülfiirik asidi kullanıldrğnı<la değişik yara 
tazeleıne peryodlarına göre ağacın senelik reçine verimi ortalaması ve 

işgücüne göre senelik umumi reçine verimi. 

ften<lements moyens aıınuels par care et selon la main-ll'oeuvre employee production 
generale amınelle aux <lifferentes periodes de piquage en utilisant l'acide 

sulfurique de 50 % par la methode <le :M:azek a rainures. 

Değişik 
peryodlar 

(Gün) 

Differenteı. 

periodes 
de piquage 

(jourı 

8 

12 

8 

16 

Reçine 
metodu 

"Kullanılan asid Senetlik Standart 
or· ayrılış 

Bir işçinin 
senelik 
işgücü 

(ağaç 

adedi) 

Senelik 
Umumi 
verim 

Methode de 
gemmage 

(Mazek çizgi) 

Acide employe 

Mazek a H 2 S04 % 50 
rainures 

(Mazek çizgi) 
Mazek a H 2 S04 % 50 
rainures 

(Mazek çizgi) 
Mazek a H 2 S04 % 50 
rainures 

(Mazek çizgi) 
Mazek a H 2 S04 % 50 
rainures 

verim 

Ren de- Main-
ment Deviation d'oeuvre Production 

moyenne d'un ouvrier generale 
annuel (arbre} annuelle 

0.686 + 0.194 4400 3018 

0.503 + 0.136 3320 

0.743 + 0.252 4400 3269 

0.395 + 0.134 8800 3476 



31 

göre senelik umumi reçine verimi de yer almıştır. Burada da senelik umu

mi reçine verimlerine ait değerler bundan evvelki balıisierde izahı yapı

lan işgücü esasları dahilinde hesaplanmıştır. 

Cetvelin tetkikinde, yine birinci ağaç grubuna tatbik olunan 8 ve 12 

günlük yara tazeleme peryodlu yaralardan yıllık ortalama olarak, stan

dart ayrılış değerleriyle birlikte sırasiyle 0.686±0.194 kg ve 0.503+0.136 

kg reçine elde olunmuştur. Burada 8 günlük peryodun tatbik olunduğu 

yaradan alınan verimi % 100 olarak kabul ettiğimizde, diğerinden yani 

12 günlük peryodun tatbik olunduğu reçine yarasından alınan yıllık re

çine verim ortalaması % 27 nisbetinde noksanlıkla % 73 olmaktadır. Fa

kat beher yaradan alınan yıllık reçine verimi ortalamalarının bu nisbet

lerde olmasına mukabil, işgücü imkanları da nazarı itibaıe alınarak tes

bit edilen senelik umumi reçine verimleri, bu yara açma peryodlarının 

tatbik olunduğu yaralarda sırasiyle 3018 kg ve 3320 kg olmaktadır. Yani 

12 günlük peryodun tatbik olunduğu yaralardan diğerine nazaran % 6 
nisbetinde daha fazla verim alınmaktadır. 

• Diğer taraftan ikinci ağaç grubunda 8 ve 16 günlük yara tazaleme 

peryodlarının tatbik olunduğu yaralardan alınan pıllık reçine verimleri

ne gelince bunlar, standart ayrılış değerlerile birlikte sırasile 0.743 + 0.252 

kg ve 0.395 0.134 kg olmaktadır. Yani 16 günlük peryodu'n tatbik 

olunduğu yaradan diğerine nazaran% 47 nisbetinde daha az verim alındığı 

inüşahade olunmaktadır. Fakat birinci ağaç grubunda olduğu gibi burada 

da işgücü imkanları nazarı itibare alındığında 16 günlük peryodlu yara

lardan bir işçi tarafından senede 3476 kg verim alınmasına mukabil 8 

günlük peryodlu yaralardan 3269 kg reçine alınacaktır. Yani 8 günlük 

peryodun bu verimine nazaran 16 günlük peryodlu yaralardan % 6 ora
nında daha fazla verim alınacak demektir. 

Bu yara tazeleme peryodlarına göre, beher yaradan alınan senelik 
reçine verimi ortalamaları ve ayrıca işgücü imkanları danazarı itibarealın

dığında tesbit edilen senelik umumi reçine verimleri Şekil 10 da grafik
ler halinde gösterilmiştir. 
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Şekil 10. Mazek metodunda % 50 lik sülfürik asidi kullaıuldığında değişik yara 
tazeleme peryotlarına göre ağacın senelik ortalama reçine veriıni ve 

işgücüne göre senelik umumi reçine verimi. 

l~eıulements moyens annuels par care et selon la main <l'oeuvre employee production 
generale anunelle aux <lifferents perio<le <le piquage en utillsant l'acide 
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ıli. SONUÇLARIN KRİTİGİ, İSTATİSTİKİ ANALİZİ VE 
PRATİK İÇİN TAVSiYELER 

Araştırmanın buraya kadar olan kısımlarında tecrübe ormanını, 

muamele çeşitlerini, deneme ağaçlarının seçilişini ve en nihayet de mua
mele çeşitlerinin tatbikiyle, bunlara göre elde olunan sonuçları olduğu 

gibi takdim ettik. Şimdiden sonra ise her muamele çeşidine göre alınmış 
bulunan sonuçların kritiğini yapacak ve ayrıca bunların istatistiki yön
den yapılmış bulunan analiz sonuçları bildirilecektir. 

A. Sonuçların kritiği 

Muamele çeşitlerine göre vazedilmiş bulunan denemelerden alınan 
sonuçların kritikleri ve ayrıca istatistiki analizleri madde madde aşağı
da izah edilmiştir . 

1. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının ayııı 
ağaçlara tatbikinden alınan sonuçlarm kritiği 

Evvelce belirttiğimiz gibi, asitli reçine istihsalinin geniş çapta tat
bik olunduğu memleketlerden bazılarında kullanılmakta olan asitli ame
rikan metodu ile diğer bazı memleketlerde tatbikedilen asitli Mazek çizgi 
metodlarının % 25 dozajlı klorhidrik asidile denenmiş olduğu bu çalış
malar sonunda, Mazek çizgi metodunun amerikan metoduna nazaran da
ha randımanlı ve dolayısiyle bizim .için daha rasyonel olduğu tesbit olun
muştur. Tecrübe ağaçlarının seçimi için geçen bir sene hariç, asıl dene
melerin devam ettiği dört sene zarfında heriki metodda ayrı ayrı her 
sene için yara başına alınmış olan reçine verimleri karşılaştırıldığında, 
bunun genellikle Mazek çizgi metodu lehine seyrettiği görülmektedir 
(Cetvel 1, Şekil 3). 

Keza dört senelik istihsalin heriki metod için yara başına olan orta
lama reçine verimi değerleri karşılaştırıldığında Mazek çizgi metodunda 
yıllık ortalama verimin, standart ayrılış ile 0.885 ± 0.169 kg (% 100) 
olmasına mukabil bu verim amerikan metodunda % 5 nisbetinde bir nok
sanlıkla 0.845 + 0.195 kg (% 95) den ibarettir (Cetvel 2). 

Yine heriki asitli metodda reçine yaralarının ebatları ve yüzeyleri 
ve cm2 deki verimleri nazarı itibare alındığında, Mazek çizgi metodunun 
diğerine nazaran daha ufak bir yara yüzeyi ihtiva ettiği ve bunun cm2 

deki veriminin (2.507 gr/cm2
) amerikan metodundakine (2.327 gr/cm2

) 

nazaran % 8 nisbetinde daha fazla olduğu görülmekte ve senelik yara 
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yükseklikleri itibariyle Mazek çizgi metodunun diğerine nazaran, bir göv
de üzerinde çok daha uzun zaman çalışma imkanı sağladığı müşahade 

olunmaktadır (Cetvel 3). 

Ayrıca heriki metoddaki işgücü imkanları mukayese olunduğunda, 
Mazek çizgi metoduyla günde 550 ağaç üzerinde çalışılabilmesine mukabil 
amerikan metodunda 50 ağaç noksaniyle 500 ağaç üzerinde çalışılabil
mektedir. Böylece bir işçinin senelik işgücü imkanları ve dolayısiyle her
iki metoda göre bir senelik rekoltede elde ettikleri reçine miktarları kar
şılaştırıldığında Mazek çizgi metoduyla, diğerine nazaran % 13 nisbetin
de daha fazla bir umumi verim elde olunacağı müşahade olunmaktadır ki 
reçinenin maliyeti de bunda o nisbette ucuz olacaktır (Cetvel 4 ve Şekil 6). 

Mazek çizgi metodunun işgücü ve dolayısiyle randıman bakımından 
sağ-ladığı üstünlük, bilhassa bunda yaraların işçi trafından daha kolay
lıkla ve daha süratle açılmasından ileri gelmektedir. Çünkü Mazek çizgi 
metodunda kullanılan üniversal grifte bir de sevk levhası bulunduğundan 
yara hem muntazam açılabilmekte ve hem de yaranın derinliği ve geniş
liği işçinin değişik kuvvetle çalışmasına rağmen değişmiyerek sabit kal
makta ve dolayısiyle işçi kolay ve rahat çalışmakta ve bu emniyet içer
sinde hareketine daha fazla sürat verebilmektedir. Ayrıca heriki metod
la açılan çizgiler mukayese olunduğunda bunların birer cm yüksekliğin
deki yara satıhlarında, Mazek çizgi metodundakinin oluk gibi kavisli bir 
kanal teşkil etmesi sebebiyle daha geniş bir yara yüzeyi ihtiva ettiği mü
şahede olunmaktadır. Tabiatıyle Mazek çizgi metodunda, bir cm genişli
ğinde olmasına rağ·men kavisliliği sebebiyle daha geniş bir yara yüzeyi 
arzeden böyle bir çizgideki yara sathında, amerikan metoduna ait çizgiye 
nazaran daha fazla miktarda reçine kanalı açılmakta veya meydana çık
maktadır (1). 

2. Mazek çizgi ve amerikan asitli nıetodlarmııı ayrı iki 
ağaç grubuna tatbikinden alınan sonuçların kritiği 

Burada da tecrübe ağaçlarının seçimi için geçen bir sene hariç, asıl 
denemelerin devam ettiği dört sene zarfında heriki metoda göre her se
ne alınmış olan ağaç başına reçine verimleri karşılaştırıldığında bunun 
daima Mazek çizgi metodu lehine olduğu müşahade edilmektedir ( Cet
vel 5, Şekil 7) . Filhakika dört senelik istihsalin her iki metod için ağaç 
başına .olan yıllık ortalama verimleri karşılaştırıldığ·ında Mazek çizgi me
todunda bunun, standart ayrılışıyle 0.866 0.191 kg (% 100) olmasına 
mukabil bu verim amerikan metodunda % 25 oranında bir noksanlıkla 

0.654 + 0.171 kg dır (Cetvel 6). 

(1) GÜRSU İrfan. 1958. Fransa'da reçine istihsaline ait Orman Genel Müdür
lüğüne verilen rapor. 
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Her iki metodda reçine yaralarının boyutları, yüzeyleri ve cm 2 deki. 
verimleri karşılaştırıldığında Mazek çizgi metodunun diğerine nazaran 
daha ufak bir yara yüzeyi ihtiva ettiği ve bunun cm2 deki veriminin 
(2.524 gr/cm2

) amerikan metodundakine (1.748 gr/cm2
) nazaran %31 

nisbetinde daha fazla olduğu görülmekte ve senelik yara yükseklikleri 
itibariyle Mazek çizgi metodunun diğerine nazaran, gövde üzerinde çok 
daha uzun zaman çalışma imkanı sağladığı müşahade olunmaktadır 

(Cetvel 7). 

Ayrıca bundan evvel heriki metod için işgücü imkanları bakımından 
yapılan karşılaştırmaya paralel olarak, burada Mazek çizgi metoduyla 
bir işçi tarafından senede 3810 kg (% 1ooı umumi verim elde olunmasına 
mukabil amerikan metodunda diğerine nazaran % 31 noksaniyle 2616 
kg umumi senelik verim alınacağı anlaşılmaktadır (Cetvel 8 ve Şekil 8). 

Heriki metodun iki şekilde yani hem aynı ağaçlara ve hem de ayrı 
ayrı ağaçlara tatbiki suretiyle yapılan karşılaştırmada Mazek çizgi meto
dunun amerikan metoduna nazaran daha yüksek randıman sağladığı mü
şahade olunmaktadır. Aynı ağaçlar üzerinde yapılan mukyesede bunların 
verim farkları her nekadar yüksek değilse de bilhassa ayrı ayrı ağaçlada 
yapılan çalışmada Mazek çizgi metodu lehine oldukça yüksek bir fark 
tesbit olunmuştur. 

3. Şartlarıımza en uygun asidin tayini 

Bu hususun tayini maksadiyle muayyen bir metoda ve muayyen bir 
yara açma peryoduna göre ve diğer memleketlerde genellikle kullanıldığı 
dozajıarda olmak üzere kullanmış olduğumuz klorhidrik ve sülfürik asid
lerinden bizim şartlarımıza en uygunu olarak sülfürik asidi bulunmuştur. 
Keza denemelerin devam ettiği dört senenin ortalaması olarak standart 
ayrılışlarıyle, klorhidrik asidinin tatbik olunduğu beher yaradan 
0.798 0.195 kg ve sülfürik asidinin tatbik olunduğu yaradan ise 
0.840 0.277 kg reçine istihsal olunmuştur ki bu % 5 nisbetinde bir faz
lalıkla sülfürük asidi lehine bulunmaktadır (Cetvel 10). 

Keza ayni maksatla H u ş (1954) tarafından fıstık çaroları (Pinus 
pinea L.) üzerinde yapılan denemelerde de:% 50 dozajlı sülfürik asidinin 
diğer asidiere nazaran reçine verimini daha fazla arttırdığı hususu tesbit 
olunmuştur. 

Ayrıca Rusya, Almanya ve diğer bazı memleketlerde bu mevzuda ya
pılan araştırmalar sonunda klorhidrik asidinin reçine içersine depolandı
ğı, dalayısile bu durumun reçinenin istimalinde bir malızur teşkil ettiği 
tesbit olunduğqndan, reçine istihsalinde klorhidrik asidi yerine sülfürik 
asidi kullanılması tavsiye olunmaktadır (Sandermann, 1960). 
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4. Şartlarımıza en uygun asidde en rasyonel dozajın tayini 

Araştırmalarımızda, memleketimiz ormanlarında reçine istihsaline 
tabi tutulan ağaç türüne göre en uygun reçine istihsal metodunun ve en 
uygun asidin tayinini takiben bu, yani sülfürik asidinde yapılmış bulu
nan muhtelif dozajlı denemelerde, en yüksek verimin % 50 dozajlı sülfü
rik asidiyle sağlandığ·ı tesbit olunmuştur (Cetvel 12). 

Keza bu husus, daha evvel ifade etmiş olduğumuz gibi, fıstık çamları 
üzerinde yapılan denemelerle de ayni şekilde uygunluk göstermektedir 
(Huş, 1954). Ayni konuda Yunanistanda Halep (Finus halepensis Mill.) 
ve kızılçarnlar üzerinde Papaionnou (1956) tarafından muhtelif dozajlı 
sülfürik asidiyle yapılan araştırmalarda da, en yüksek verimin yine% 50 
dozajlı sülfürik asidinin tatbik olunduğu yaralardan sağlandığı bildiril
mektedir. Fransada sahil çarnlarında (Pinus marit·ima) reçine istihsalin
de kısmen tatbik edilmekte olan asidli amerikan metodunda da genellikle 
yaz aylarında % 50 dozajlı sülfürik asidi kullanılmakta, ancak serin ge
çen ilkbahar aylarında reçine akımını biraz daha süratlendirrnek için bu 
nisbet% 60'a çıkarılmaktadır (Gürsu, 1958). Yine ayni şekilde Amerika 
Birleşik Devletlerinde de asidli reçine istihsalinde sülfürik asidi kullanıl
makta olup, ağaç türüne göre bunun dozajının da değişmekte olduğu ve 
mesela Pinus oaribaea ( Slash pin e) çarnlarında % 40 ve Pin·us palustris 
(Longleaf pine) çarnlarında ise % 60 nisbetlerinde tatbikinin daha uygun 
olduğu belirtilmektedir (Sandermann, 1960). 

Klorhidrik asidinde en uygun dozajın tayini mevzuunda yapmış oldu
ğumuz çalışmalardaysa en yüksek randımanın % 35 dozajlı asidin tatbik 
olunduğu yaralardan sağlandığı tesbit olunmuştur (Cetvel ll). 

5. Şartlarınııza en uygun asidde en rasyonel yara tazeleıne 
peryodunuıı tayini 

Memleket şartlarına göre en rasyonel asitli reçine istihsal metodu
nun, en rasyonel asidin ve bu asidde en rasyonel dozajın tayini gibi şim
diye kadar muhtelif safhalarını etüd etmiş olduğumuz bu çalışmalarımı
Zlll bu kısmında da, aranılan vasıfları ihtiva etmesi sebebiyle yine sülfü
rik asidiyle muamele gören fakat değişik peryodlara göre tazelenmiş bu
lunan reçine yaralarındaki verimlerin etüd ve kritiğini yapacağız. 

Cetvel 14 de müşahade olunduğu üzere ağaç başına olan senelik en 
yüksek reçine verimi sekiz günlük yara tazeleme peryodu ile elde edilmek
te, peryodun 12 ve 16 güne çıkarılmasİyle reçine verimi gittikçe azalmak
tadır. Burada cetvelin ilk sütununda yeralan 8 günlük peryoddaki verim 
% 100 olarak alındığında, 12 günlük peryodun verimi % 73 ve üçüncü sü
tunda yeralan diğer 8 günlük peryoda nazaran 16 günlük peryodun veri
mi ise % 53 olmaktadırlar. Dolayısiyle ağaç başına olan verim esas alın-
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dığında en rasyonel yara tazeleme peryodunun 8 günlük peryod olduğu 

görülmektedir. Buna mukabil yara açma peryodunun uzamasiyle, işçinin 
üzerinde çalışacağı ağaçların miktarı da artacağından böylece senelik umu 
mi reçine verimi de artmaktadır. Cetvelin ilk sütununda yeralan 8 günlük 
peryodla alınan senelik umumi reçine verimini % 100 nisbetinde kabul 
edersek, 12 günlük peryoddaki senelik umumi reçine verimi % 106 ve 
üçüncü sütunda yeralan diğer 8 günlük peryoda nazaran 16 günlük per
yodun senelik umumi reçine verimi ise % 106 oranına yükselmektedir. Bu 
husus şekil 10 da daha açık olarak görülmektedir. Ayrıyeten yara taze
leme peryodunun uzamasiyle kısa peryoda nazaran beher ağaçtan çok 
daha uzun zaman reçine istihsal edilebilmektedir. Keza Bük ormanında 
bu mevzuda vaz edilen araştırmalarımızda mesela, 8 günlük peryodun 
tatbikinde bir rekolte mevsiminde ortalama 22 çizgi çekilmişse, aynı za
man zarfında 16 günlük peryodda ll çizgi çekilmiş bulunmaktadır. Onaltı 
günlük yara tazeleme peryodunda dört senelik yaranın kapladığı saha 
Şekil ll de görülmektedir ki burada 44 çizgi mevcuttur. 

Şekil ll. Asitli l\lazek çizgi yarımyara metodıma göre 16 günlük yara tazeleme 
peryo<llarile açılmış dört senelik bir reçine yarası 

(Yara 44 çizgiyi ihtiva etmektedir). 
Une demi-eare d'apres la methode de Mazek a rainures <le quatre ans, piquee 

tous les 16 Jours (Elle conıprend seniement 44 raiııures). 
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Ağaç başına olan senelik reçine verimi bakımından, o/o 50 dozajlı 
sülfürik asidinin tatbikinde 7 ila 9 günlük peryodların en uygun peryodlar 
olduğu hususu Papaioannou (1956) tarafından da belirtilmektedir. Yine 
bu mevzuda Yugoslavyada karaçarnlar (Pinus nigra) üzerinde amerikan 
asitli metoduyla yapılan araştırmalarda % 50 dozajlı sülfürik asidinin tat
bik olunduğu yaralarda, yara tazeleme peryodunun 8 gün üzerinden alın
masının uygun olduğu ifade olunmaktadır (Pejoski, 1960). 

Böylece gerek tarafımızdan ve gerekse diğer memleketlerdeki araş
tırıcılar tarafından alınmış olan sonuçlar göstermektedir ki, % 50 dozaj
lı sülfürik asidinin tatbiki halinde ağaç başına olan azami verim, genel
likle 8 günde bir tazelenen reçine yaralarından alınmaktadır. Buna mu
kabil bilhassa işçi sıkıntısı çekilen mıntakalarda, bu peryodu arttırmak
la, ağaç başına olan reçine verimlerinde hernekadar bir azalma olursa dı> 
senelik umumi reçine veriminde bunun aksine çok daha fazla bir artma 
olmaktadır. 

Yüzde yirmibeş dozajlı klorhidrik asidiyle değişik yara tazeleme per
yodlarına göre muamele görmüş yaralarda yine ağaç başına olan azami 
verim 8 günlük peryodda elde olunmaktadır. Burada işgücüne göre olan 
azami senelik umumi reçine veriminin 12 günlük peryodla sağlandığı 
müşahade olunmuştur (Cetvel 13>. 

B. Sonuçlarm istatistiki analizi 

Denemelerden alınmış bulunan sonuçların kritiği bundan evvel ya
pılmıştır. Şimdi ise yine aynı sonuçlar üzerinde Enstitümüzün Matema
tik İstatistik Şubesince istatistiki yönden yapılmış olan kıymetlendirme
ler madde madde aşağıda verilmiştir. 

1. Mazek çizgi ve amerikan asitli metodlarının aynı 
ağaçlara tatbikinin istatistiki analizi 

Daha evvel de belirtildiği üzere araştırmanın bu kısmı için 10 adet 
ağaç alınmış ve aynı ağacın karşılıklı iki yüzünden birine Mazek çizgi 
metodu, diğer yüzüne de amerikan metodu, % 25 lik Hcl ve 8 günlük ya
ra tazeleme peryoduyle tatbik edilmiştir. 

Bu denemeden heriki metoda göre beher reçine yarasından dört sene 
zarfında alınmış bulunan reçine verimleri ve bunların farkları Cetvel 15 
de ayrı ayrı gösterilmiştir. Cetvelin alt sıralarında ayrıca her iki metoda 
göre dört senelik toplamları ve bir yaraya göre yine dört senelik ortama
lar ve bunların farkları da yeralmıştır. 
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Cetvel 15. Aynı ağaçlara tatbik olunan asitli iki reçine istihsal metodunda dört seneiili 
reçine verimi toplamı, ortalama ve farkları 

La soınme, Ies moyeııs et Ies ecarts des remlements de genuue de quatre 
ans, <l'apres les deu.x methodes de gemmage active 

compares sur Ies memes arbres. 

4 Senelik Reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans Verim farkları Farkın kareleri 

Mazek çizgi Amerikan Ec art s 
Ağaç No. Mazek Demi-care 

Troncs a rainures Americaine 
xı Xz X 1 -X2 = f 

ı 3.223 3.816 0.593 
2 3.088 2.735 + 0.353 
3 3.586 3.037 + 0.549 
,ı 3.359 3.351 + 0.008 
5 3.221 2.9o,ı + 0.317 
6 3.909 3.519 + 0.390 
7 4.396 .ı.ısı + 0.215 
8 3.228 2.730 + 0..198 
9 3.86t 3.457 + 0.407 

lO 3.511 4.069 0.558 

So mm e ~X1 = 35.385 ~X2 = 33.799 2:f = + 1.586 

Ortalama 
Xı = 3.539 X2 = 3.380 f= + 0.159 Mo yen 

Burada standart ayrılış : 

(~f) 2 

2:f2- ---
n 1.801 - 0.252 

n-1 

Yani S = + 0.415 kg olarak, 
Standart hata : 

s 0.415 

9 

Sx 0.131 kg olarak, 
yn 3.166 

Ve t kontrolu ise : 

3.539 - 3.380 0.159 
t=----

Sx 0.415 0.415 

Yani t = 0.383 olarak tesbit edilmiştir. 

Cares des 
ecarts 

f2 

0.352 
0.125 
0.301 

0.100 
0.152 
0.046 
0.248 
0.166 
0.311 

~:J!2 = 1.801 

1.549 
0.172 

9 

Böylece heriki metodun verimleri arasında istatistiki bakımdan bir 
fark bulunmamaktadır. Yapılan t uygulamasında ise bu değer t - 0.383 
olarak bulunmuştur. 
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2. Mazek çizgi ve amerika ııasitli metodlarının ayrı iki 
ağaç grubuııa tatbildniıı istatistiki aııalizi 

Burada ise her bir metod için onar ağaç alınmıştır. Yalnız Mazek 
çizgi metodunun tatbik olunduğu ağaçlardan biri denemeler esnasında 

kuruduğurrdan buna ait verim değerleri nazarı itibare alınmamıştır. 

Yine burada da yaralara % 25 lik Hcl tatbik olunmuş ve yaralar 8 
günde bir tazelenmiştir. Her iki metodda beher ağaçtan ve bütün ağaç
lardan alınmış bulunan dört senelik reçine verimleri ve ortalamaları Cet
vel 16 da gösterilmiştir 

Cetvel 16. Ayrı iki ağaç grubuna tatbik olunan asitti iki reçine istifhsal metodunda 
<lört senelik reçine verimi toplanu, ortalama ve farkları. 

La somme, les moyens et les ecarts <les ren<lements <le gemme <le quatre 
ans, <l'apres les <leux metho<les <le gernınage active 

compares sur <leux groupes <l'arbres. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans 

Mazek çizgi 

Mazek 
a rainures 

Toplam 
So mm e 

4.534 
3.178 
3.100 
2.945 
2.933 
3.321 
3.123 
3.363 
4.685 

~xı = 

Ortalama 
Mo yen Xı = 

31.182 

3.464 

Amerikan 

Demi-care 
Americaine 

2.761 
2.365 
2.554 
2.951 
2.447 
2.237 
2.124 
2.826 
3.732 
2.175 

::SX2 = 26.172 

Verimlerin kareleri 

Cares des rendements 

20.557 7.623 
10.099 5.593 

9.610 6.522 
8.673 8.708 
8.602 5.987 

11.029 5.004 
9.753 4.511 

11.309 7.986 
21.949 13.927 

4.730 

=::;x1 
2 = 111.581 ::SX2

2=70.591 

Ayrıca çalışmanın bu safhasında iki istihsal metoduyla istatistiki 
bakımdan ilgili olarak tesbit edilen hususlar aşağıda ifade edilmiştir : 

Kareler 
Muamele Ağaç sayısı Serbesiyet d. Ortalama verim toplamı 

Mazek 9 8 3.546 
Amerikan 10 9 2.094 

Top._:_ 17 Ortalamaların Top.= 5.640 
farkı 



Mazek çizgi metodu için kareler toplamı : 

(LxıP 
LX ı~ - --- = 111.581 - 108.035 = 3.546 

n 

Amerikan metodu için kareler toplamı : 

(2: Xz) 2 

L X 2
2 

- --- = 70.591 - 68.497 - 2.094 
n 

Her iki muamele için toplanmış kıymetlerin variyansı : 

Toplam kareler toplamı 5.640 
sz = ------------ -- = 0.331 

Toplam serbesiyet derecesi 17 

Standart hata : 

V 0.069 = 0.262 

t kontrolü: 

3.464- 2.617 0.847 
t = ---- -- =3.232 

sx 0.262 0.262 
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Burada iki istihsal metodundan Mazek çizgi metodu lehine önemli 
bir fark bulunmuştur. Bu fark istatistiki bakımdan % 1 ihtimalden da
ha büyüktür. 

3. o/c 50 dozajlı sülfürik asidi ve o/c 25 dozajlı klorlıidrik 
asidi ile yapılan denemenin istatistiki analizi 

Bu maksatla alınmış bulunan on adet ağacın karşılıklı iki yüzünden 
birine sülfürük asidi, diğer yüzüne de klorhidrik asidinin Mazek çizgi me
toduna uyglin olarak açılan yaralara tatbikiyle ve 8 günlük yara tazele
me peryodlarıyle yapılmış olan denemeden dört sene içinde elde edilen 
verim değerleri ve diğer hususlar Cetvel 17 de gösterilmiştir. 

Burada standart ayrılış S = 0.562 kg, 

Standart hata Sx = 0.177 kg, 

Ve t kontrolünde t = 0.971 olarak tesbit edilmiştir. 

Buradaki analiz sonuçlarından, iki asidin reçine verimine olan tesir
lerinin istatistiki bakımdan farklı olmadığı anlaşılmıştır. 
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Cetvel 17. Kullanılan değişik asi tl ere göre 1\Iazek çizgi metodunda dört senelik reçine 
verimi toplamı, ortalama ve farkları. 

La somme, les moyens et les ecarts <les rendements de gemme de quatre ans d'apres 
les acides employes a la methode de l.Uazelr a rainures. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rencıements de 4 ans 

Ağaç No. Mazek çizgi Mazek çizgi Verim farkları Farkın kareleri 

Troncs 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

Toplam 
Somme 

Ortalama 
Mo yen 

Mazek Mazek Ecarts c ares 
a rainures a rainures 

% 50 H
2
S0

1 % 25 HCl 

X ı X ı x 2 = f 
4.164 3.766 + 0.398 
2.511 2.278 + 0.233 
4.841 3.800 + 1.041 
3.793 3.501 + 0.292 
4.144 3.991 + 0.153 
2.088 2.781 ~0.693 

2.190 3.010 ---0.820 
3.083 2.447 + 0.636 
3.460 3.028 + 0.432 
3.385 3.318 + 0.067 

~X1 = 33.659 "YXo= 31.920 ~f = 1.739 :::P= ... " 

X= 3.365 X= 3.192 f= 0.173 

4. % 15 ve % 25 dozajlı ldorhidrik asidile yapılan 
denemenin istatistiki analizi 

des ecarts 

f2 

0.158 
0.054 
1.083 
0.085 
0.023 
0.480 
0.672 
0.404 
0.186 
0.004 

3.149 

Beher ağaçta karşılıklı olarak Mazek çizgi metoduna göre açılan 
ikişer yaradan birine % 15 lik, diğerine de % 25 lik klorhidrik asidinin 
tatbik olunduğu ve yara tazeleme peryodu 8 gün üzerinden alınan bu 
denemede dört sene zarfında alınmış sonuçlar Cetvel 18 de gösterilmiş
tir. 

Burada standart ayrılış S = 0.612 kg, 
Standart hata S X = 0.193 kg, 
Ve t kontrolünde t ~ 2.617 olarak tesbit olunmuştur. 

Böylece analiz sonuçlarından % 25 dozajlı Hcl lehine istatistiki ba
kımdan % 5 ihtimalle önemli bir fark mevcuttur. 

5. % 15 ve % 35 dozajlı klorhidrik asidile yapılan 
denemenin istatistiki analizi 

Bu deneme de bundan evvelki maddede belirtildiği gibi ele alınmış 
olup dört senelik sonuçları Cetvel 19 da gösterilmiştir. 
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Cetvel 18. I\lorhidrik asi<1inin o/o 15, ve o/o 25 dozajile yapılan denemede <lört seneiili 
reçine verimi toplann, ortalama ve farkları 

La somme, les nıoyens et les eearts des rendements de gemme_de quatre ans 
selon les concentrations de 15 et <le 25 o/o d'acide chlorhydrique. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 an s 

Ağaç No. Mazek çizgi Mazek çizgi Verim farkları Farkın kareleri 
M aze k Mazek 

Troncs a rainures a rainures Ecarts C ares des ecarts 
% 15 HCl % 25 HCl 

=f f2 

1 4.090 3.757 + 0.333 0.111 
2 4.482 3.148 + 1.334 1.780 
3 2.530 2.865 -0.335 0.112 
4 4.425 4.387 + 0.038 0.001 
5 2.929 2.858 + 0.071 0.005 
6 4.002 3.846 + 0.156 0.024 
7 4.872 3.257 + 1.615 2.608 
8 5.448 4.675 + 0.773 0.598 
9 4.313 3.541 + 0.772 0.596 

10 2.987 2.6.95 + 0.292 0.085 

Toplam 2:X1 = 40.078 '-'X.,= 35.029 2,f = 5.049 ~f2= 5.920 
Somme .., " 

Ortalama - 0.505 Mo yen X= 4.008 X2= 3.503 f= 1 

Cetvel 19. Klorhidrik asidinin % 15 ve % 35 <lozajile yapılan <lenemede dört senelik 
reçine verimi toplamı, ortalama ve farkları. 

La somıne, les moyeııs et les ecarts des rendemeııts de gemıne de quatre ans 
seloıı les concentrations de 15 et de 35 % d'acide chlorhydrique. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendeınents de 4 ans 

Ağaç No. Mazek çizgi Mazek çizgi Verim farkları Farkın kareleri 
M aze k Mazek 

Troncs a rainures a rainures Ecarts C ares des ecarts 
% 35 HCl % 15 HCl 

X ı Xz X1 -X2 =f f2 

1 4.622 3.054 + 1.568 2.459 
2 3.008 3.143 0.135 0.018 
3 7.101 5.690 + 1.411 1.991 
4 3.510. 3.927 -0.417 0.174 
5 4.473 5.873 1.400 1.960 
6 2.808 2.820 0.012 
7 4.429 3.819 + 0.610 0.372 
8 3.009 3.249 -0.240 0.058 
9 2.774 3.837 -1.063 1.130 

10 6.239 5.028 + 1.211 1.467 

Toplam 2;X1 = 41.973 2;X2= 40.440 ~f = 1.533 2;f2= 9.629 So mm e 

Ortalama 4.197 4.044 f = 0.153 Mo yen Xı= Xz= 
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Burada standart ayrılış S 1.021 kg, 

Standart hata SX. = 0.322 kg, 
Ve t kontrolunda t _ 0.475 olarak bulunmuştur. 

Buradaki analiz sonuçları % 15 ve % 35 dozajlı Hcl asidierinin re
çine verimine olan tesirleri bakımından istatistiki bir fark ihtiva etme
diklerini göstermektedir. 

6. % 40 ve % 50 dozajlı sülfürik asidile yapılan 
denemenin istatistiki analizi 

Yine bundan evvelki esaslar dahilinde fakat % 40 ve % 50 dozajlı 
H2SO, kullanmak suretiyle yapılan denemeden dört sene içersinde alın
mış bulunan sonuçlar Cetvel 20 de gösterilmiştir. 

Cetvel 20. Sülfüril{ asidinin % 40 ve % 50 <lozajile yapılan denemede dört senelik 
reçine verimi toplanu, ortalama ve farldarı. 

J.,a somme, Ies moyens et les ecarts des remlements de gemme de quatre aııs 
selon les concentrations de 40 et de 50 o/c d'acide sulfurique. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans 

Ağaç No. Mazek çizgi Mazek çizgi 

Ma zek MHzek 
Troncs a rainures a rainures 

% 50 H,so, ~< ,c 40 H2so, 
X ı Xz 

1 4,584 4.048 
2 3.950 3.940 
3 4.223 3.495 
4 1.976 2.220 
5 4.187 4.558 
6 3.701 3.280 
7 3.223 2.845 
8 1.805 3.723 
9 2.949 3.171 

10 3.902 2.013 

Toplam ~X1 = 34.500 ~X2= 33.293 
So mm e 

Ortalama Xı= 3.450 x,= 3.329 
Mo yen 

Verim farkları 

Ec ar ts 

x 1 -x2 = f 
+ 0.536 
+ 0.010 

0.728 
0.244 

-0.371 
+ 0.421 
-'- 0.378 
-1.923 

0.222 
+ 1.889 

;:if= 1.202 

f = 0.120 

Burada standart ayrılış S 0.945 kg, 

Standart hata SX: - 0.308 kg, 

Farkın kareleri 

caı·es des ecarts 

:(" 

0.287 

0.530 
0.060 
0.138 
0.177 
0.143 
3.698 
0.049 
3.568 

2:f"= 8.650 

Ve yapılan t testinde t = 0.393 olarak tesbit olunmuştur. 
Böylece sülfürik asidinin % 40 ve % 50 dozajları arasında, reçine 

verimine olan tesirleri bakımından istatistiki bir fark bulunmamıştır. 
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Bundan evvel ifade olunduğu şekilde fakat % 40 ve % 60 dozajlı 
H~SOı tatbik etmek suretiyle yapılan denemeden dört sene içinde alınmış 
bulunan sonuçlar Cetvel 21 de gösterilmiştir. 

Cetvel 21. Sülfürik asidinin % 40 ve % 60 dozajile yapılan denemede dört senelik 
reçine veriıni toplamı, orta~ama ve farkları. 

La somme, les ınoyens et les ecarts des rendements de gerome de quatre ans 
selon les conceııtrations de 40 et de 60 % (l'acide sulfurique. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans 

Ag-aç No. Mazek çizgi Mazek çizgi 

M aze k Ma zek 
Troncs '' rainures a rainures 

% 40 s~so1 % GO H~S01 
X ı x2 

ı 2.752 2.953 
2 3.824 3.021 
3 1.699 1.555 
4 3.429 3.525 
5 2.068 2.164 
6 3.334 3.007 
7 3.220 3.000 
8 4.193 4.272 
9 3.639 4.105 

10 2.577 2.444 

Toplam 2:X1= 30.735 2;X2= 30.046 
Soıuıue 

Ortalama 
3.074 -

3.005 Xı= X2= Mo yen 

Verim farkları 

Ecarts 

x1 -x2 = f 

0.201 
+ 0.803 
+ 0.144 

0.096 
0.096 

+ 0.327 
+ 0.220 

0.079 
-0.466 
+ 0.133 

2;f = + 0.689 

f= 0.069 

Burada standart ayrılış S = 0.344 kg, 
Standart hata S X - 0.109 kg, 

Farkın lcareleri 

Cares des ecarts 

f2 

0.040 
0.644 
0.021 
0.009 
0.009 
0.107 
0.048 
0.006 
0.217 
0.018 

>'f2= 1.119 
"""' 

Ve yapılan t testinde t= 0.633 olarak tesbit olunmuştur. 

Yine buradaki analiz sonuçlarından da sülfürik asidinin % 40 ve~ 
% 60 dozajları arasında, reçine verimine olan tesirleri bakımından ista
tistiki bir fark bulunmamıştır. 

8. 8 ve 12 günlük yara tazeleme peryodları ve % 25 dozajlı 
Hcl kullanaralı;: yapılan denemenin istatistiki analizi 

Bu denemede de yine Mazek çizgi metodu kullanılmış ve asit olarak 
% 25 lik Hcl den faydalanılmış, ancak yaralardan bazıları 8, diğerleri de 
12 günde bir tazelenmiştir. 
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Yaralar yine bundan evvelkinde olduğu gibi bir ağacın karşılıklı iki 
yüzünde açılmıştır. Böylece dört sene içinde alınmış bulunan sonuçlar 
Cetvel 22 de gösterilmiştir. 

Cetvel 22. Mazek çizgi metodunda % 25 lik ldorhidrik asi<li kullanıldığında 8 ve 12 
günlük yara tazeleme peryodlarma göre dört seneiili reçine verimi 

toplanu, ortalama ve farldarı. 

La somme, Ies moyens et les ecarts des reııdements <le genmıe de quatre ans <l'apres 
la methode de Mazek a raiııures aux intervalles de piquage de 8 et de 

12 jours, en utilisaııt l'aci<le chlorhy<lrique de 25 %. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements ele 4 ans 

Ağaç No. 8 günlük 12 günlük 

Troncs 8 jours 12 jours 

X ı Xz 

1 2.108 1.601 
2 3.098 1.804 
3 2.546 2.251 
4 3.467 3.263 
5 3.409 2.003 
6 2.428 1.797 
7 4.471 2.010 
8 2.415 1.810 
9 3.368 2.007 

10 3.902 2.498 

Toplam ::SX1= 31.212 ~x2= 21.042 
Somme 

Ortalama 
3.121 2.104 

Mo yen 
Xı= Xz= 

Verim farldarı 

Ecarts 

X1 -X2 = f 

+ 0.947 
+ 1.294 
+ 0.295 
+ 0.204 
+ 1.406 
+ 0.631 
+ 2.463 
+ 0.605 
+ 1.361 
+ 1.404 

~f = 10.610 

f = 1.061 

Burada standart ayrılış S - + 0.672 kg, 
Standart hata S)( = 0.212 kg, 
Ve yapılan t testinde t 4.797 olarak bulunmuştur. 

Farkın kareleri 

Cares des ecarts 
f2 

0.897 
1.674 
0.087 
0.042 
1.977 
0.398 
6.066 
0.366 
1.852 
1.971 

::Sf2= 15.330 

Böylece bu denemenin analizinde 8 ve 12 günlük yara tazeleme per
yodlarmm reçine verimine olan tesirleri bakımından 8 günlük peryod 
lehine istatistiki bakımdan % 1 ihtimalden daha büyük önemli bir fark 
bulunmuştur. 

9. 8 ve 16 günlük yara tazeleme peryodları ve % 25 dozajlı 
Hcl kullanarak yapılan denemenin istatistild analizi 

Bundan evvel izah olunduğu şekilde fakat 8 ve 16 günlük yara taze
leme peryodlarıyla yapılan denemeden dört sene içinde alınan sonuçlar 
Cetvel 23 de gösterilmiştir. 
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Cetvel 23. JHazek çizgi metodunda r1r 25 lik ldorhidrik asidi lmllaıuldığııula 8 ve 16 
günlü}{ yara tazelcme peryo<llarına göre dört senelik reçine yerimi 

toplamı, ortalama Ye farldarı. · 

J,a soınme, les moyens et les ecarts des rem1ements de genın1e de quatre ans d'apres 
la methO(le de l\:lazek a rainures UlL'\: intervaJleS <le piquage de 8 et de 16 

jours, en utilisant l'aei<le chlorhydrique <le 25 %. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans 

Ağaç No. 8 günlük 16 günlük 

Troncs 8 jours lG jours 

X ı x2 

1 4.144 2.098 
2 2.344 1.202 
3 2.883 1.234 
4 2.730 1388 
5 2.226 ı ô47 
6 2.817 1280 
7 1.895 o .'~83 
8 6.227 2.397 
9 2.768 2.061 

10 2.728 1.274 

Toplam ~X1 = 30.762 ~X2= 15.464 
So mm e 

Ortalama 
Mo yen Xı= 3.076 Xz= 1.546 

Verim farldarı 

Ecarts 

X 1 -X0 = f 

+ 2.046 
+ 1.142 
+ 1.649 

1.342 
_(_ 0.579 

+ 1.537 
+ l.012 
+ 3.830 
+ 0.707 
+ 1.454 

~f = 15.298 

f= 1.530 

Burada standart ayrılış S - 0.805 kg, 
Standart hata S K = 0.254 kg, 

Farkın kareleri 

c ares des ecarts 
f2 

4.186 
1.304 
2.719 
1.801 
0.335 
2.362 
1.024 

14.669 
0.500 
2.114 

,•f2= 29.144 _, 

Ve yapılan t testinde t = 6.023 olarak tesbit olunmuştur. Böylece 
burada da iki yara tazeleme peryodunun inukayesesinde 8 günlük peryod 
lehine istatistiki bakımından büyük bir fark bulunmuştur. 

10. 8 ve 12 günlük yara tazeleme peryodları ve % 50 dozajlı 
H2S04 kullanarak yapılan demenin istatistiki analizi 

Bundan evvel klorhidrik asidi kullanmak suretiyle yapıldığı gibi bu 
defa sülfürik asidiyle de muhtelif yara tazeleme peryodlarında ve yine 
Mazek çizgi metoduna göre yapılan denemenin dört senelik sonuçları 
Cetvel 24 de gösterilmiştir. 

Burada standart ayrılış S 0.593 kg, 
Standart hata S X~ = 0.187 kg, 
Ve yapılan t kontrolunda t = 3.919 olarak bulunmuştur. 

Böylece burada heriki yara tazeleme peryodundan 8 günlük peryod 
lehine % 1 ihtimalle önemli bir fark bulunmuştur. 
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Cetvel 24. ~Iazek çizgi metodunda % 50 lik sülfürik asi<li kullanıldığında 8 ve 12 
günlük yara tazeleme peryodlarnıa göre dört senelik reçine 

verinıi toplamı, ortalama ,-e farkları. 

La somme, les moyens et les ecarts des rendements <le gemme de quatre ans <l'apres 
la metho<le de Mazek it rainures aux intervalles de piquage <le 

8 et de 12 jours, en utilisant l'acide sulfurique de 50 %. 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 
Rendements de 4 ans 

Ağaç No. 

Troncs 

ı 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ı o 

Toplam 
So mm e 

Ortalama 
Mo yen 

8 günlük 

8 jours 

X 1 

2.293 
3.568 
2.133 
2.336 
1.966 
2.587 
3.603 
2.975 
3.407 
2.597 

2;X1 = 27.465 

-
Xı= 2.747 

12 günlük 

12 jours 

X::! 

1.919 
2.243 
1.623 
1.742 
1.567 
;~.157 

1.871 
2.877 
2.324 
1.820 

2;X2= 20.143 

X"= 2.014 

Verim farldarı Farkın kareleri 

Ecarts Cares des ecarts 

X ı x2 = f f2 

+ 0.374 0.139 
+ 1.325 1.756 
+ 0.510 0.260 

0.594 0.353 
+ 0.399 0.159 
+ 0.430 0.185 
+ 1.732 2.999 
+ 0.098 0.010 
+ 1.083 1.173 
+ 0.777 0.604 

~f = 7.319 ~f2 = 7.638 

f 0.732 

11. 8 ve 16 günlük yaı·a tazeleme peryodları ve % 50 dozajlı 
H.S04 kullanarak yaınian denemenin istatistiki analizi 

Yi:ne bundan evvelki esaslar dahilinde fakat 8 ve 16 günlük yara 
tazeleme peryodlariyle yürütülen bu denemeden dört sene zarfında alın
mış bulunan sonuçlar Cetvel 25 de gösterilmiştir. 

Burada standart ayrılış S = 0.689 kg, 
Standart hata S x- - 0.217 kg, 

Ve yapılan t testinde t = 6.400 olarak tesbit olunmuştur. Buradaki 
istatistiki analiz sonuçları da 8 günlük yara tazeleme peryodu lehine 
% 1 den daha büyük, önemli bir farkın mevcudiyetini ifade etmektedir. 

C. Pratik içiıı tavsiyeler 

Deneme ağaçlarının seçilmesine esas teşkil eden birinci senenin dı
şında, birbirine eşit senelik istihsal peryodlarile dört sene devam etmiş 
olan bu araştırmalar sonunda vardığımız sonuçlar hakkındaki tavsiyeleri
mize geçmeden evvel reçine istihsalinde asitli istihsal metodlarının öne
mini belirtmek faydalı olacaktır. 
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Cetvel 25. Mazek çizgi metodunda % 50 lik sülfürik asidi kullanıldığında 8 ve 16 
günlük yara tazeleme peryodlarnıa göre dört senelik reçine 

vemiri toplamı, ortalama ve farkları. 

La somme, les moyens et les ecarts des remlements de gemme de quatre ans d'apres 
la methode de 1\fazek a rainures au.x intervalles de piquage de 8 

et de 16 jours, en utilisant l'acide sulfurique de 50 % 

4 senelik reçine verimleri (Kg) 

Rendements de 4 an s 

Ağaç No. 8 günlük 16 günlük Verim farkları Farkın kareleri 
Troncs 8 jours 16 jours Ecarts Cares des ecarts 

X ı Xz x 1 -x2 = f f2 

ı 2.335 1.203 + 1.130 1.276 
2 3.494 1.515 + 1.979 3.916 
3 1.156 1.092 + 0.064 0.004 
4 2.927 1.845 + 1.082 1.170 
5 2.745 1.078 + 1.667 2.778 
6 4.190 1.918 + 2.272 5.162 
7 3.182 2.336 + 0.846 0.715 
8 3.898 1.668 + 2.230 4.972 
9 2.264 1.147 + 1.117 1.247 

lO 3.491 1.991 + 1.500 2.250 

Toplam ~X1= 29.685 ~X2= 15.793 2;f = 13.887 2;f2= 23.490 
So mm e 

Ortalama 2.968 1.579 f= 1.388 
:Mo yen Xı= X2= 

Bugün ıçın bilhassa Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Fransa 
vs. gibi başlıca reçine müstahsili sayılan memleketlerde reçine istihsa
linde genellikle asidli metodların tatbikine gidilmektedir. Tabiatile bu 
memleketlerin bazılarında mesela Fransada reçine istihsali çok uzun 
senelerdir bilhassa hususi ormanlarda asitsiz olan eski metodlara gö
re tatbik edilegelmekte olduğundan bu sahada yetişmiş bulunan işçileri 
asidli metodlara alıştırmakta güçlük çekilmekteydi. Buna mukabil Por
tekizde asidli reçine istihsal metodunun geniş bir tatbikat sahası buldu
ğu bilinmektedir. Keza ayni durum Amerika Birleşik Devletlerinde de 
böyledir. 

Buna mukabil bizde, tam anlamile reçine istihsali yakın bir geçmişe 
dayandığından ve bu çalışmalar genellikle Devlet ormanlarında yapıldı
ğından yani inisiyatif devlet elinde olduğundan bu sahada en modern is
tihsal metodlarının tatbiki ve yayılması çok daha kolay olacaktır. 

Yukarıda adı geçen memleketlerde evvelce asitli ve asitsiz reçine 
istihsal metodları üzerinde yapılmış bulunan mukayeseli araştırmalarda, 
asitli istihsal metodunun diğerine nazaran reçine randımanını daha fazla 
arttırdığı, reçinenin maliyetini ucuziattığı ve bir ağaç üzerinde daha 
uzun seneler çalışma imkanı sağladığı gibi önemli hususlar tesbit edil-
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miş olduğundan artık memleketimizde de bu yola gidilme zamanının gel
diğine inanıyoruz. Keza pek geniş çapta olmasa bile bu mevzuda Fethi
ye'de yapmış olduğumuz çalışmalar da diğer memleketlerde varılan so
nuçları teyit etmiş bulunmaktadır (Gürsu, ı965). 

Takdim ettiğimiz bu asitli metodlar üzerindeki araştıimalarımızdan 
alınan sonuçlarla ilgili olan tavsiyelere gelince : 

ı. Reçine verimi bakımından asitli Mazek çizgi metodu asitli ame
rikan metoduna nazaran daha rasyonel bir metoddur. DÜlayısile ileride 
memleketimizde asitli reçine istihsaline gidildiğinde bunun tatbik olun
ması şayanı tavsiyedir. 

2. Asitli reçine istihsalinin tatbik olunduğu diğer bazı memleket
lerde olduğu gibi bizde de, reçine istihsaline tabi tutulacak Kızılçamla
rımızda % 50 dozajlı sülfürik asidini kullanmak daha rasyonel olacaktır. 

3. Yukarıda tavsiye olunan istihsal metodu ve aside göre ağaç ba
şına en yüksek verim 8 günlük yara tazeleme peryodunda alındığından, 
işçi sıkıntısı çekilmeyen ormanlarda bu peryodun tatbiki, buna mukabil 
işçi sıkıntısı çekilen ve reçine istihsalinin daha geniş çapta tatbiki dü
şünülen ormanlarda ise oradaki işçi imkanlarına göre bu peryodun 10, 
ı2, ı4 ve hatta 16 güne çıkarılması uygun olacaktır. 

Ayrıca asitli reçine istihsaline gidilirken, başka memleketlerde 
bununla ilgili olarak edinilmiş tecrübe ve fikirlerden de faydalanmak, 
onların tavsiyelerini de nazarı itibare almak yerinde olacağından buna 
dair bilgiler aşağıda ayrıca verilmiş bulunmaktadır. 

a. Asitli metodlarda dilikat edilecek hususlar. 

Fransa'da Reçine Mahsülleri Şirketi, uzun zamandır bu mevzuda 
yapmış olduğu çalışmalar sonunda edinilen tecrübelere binaen aşağıdaki 
tavsiyelerde bulunmaktadır (ı). 

1. Asid tatbikinde diklmt edilecek hususlar 

ı o, Asid hususi bir pülverizatör vasıtasile, açılmış olan yaranın 

yani çizginin üst kısmına, kabukla birleştiği kenarına sıkılmalıdır. 
2°, Asid bir su tabakası gibi değil buhar halinde sıkılmalıdır. 
3 o, Asi d sıkma işi, yatay yönde, çizginin yan kenarından birkaç 

cm evvel başlamalı ve yine çizginin diğer yandaki kenarını bir kaç cm 
geçmelidir. 

4 o, Asidin en iyi tatbik şekli, bunun yarısı çizginin üst kısmına 
ve diğer yarısı da çizginin üstündeki kabuğa sıkılması suretile olur. Böy-

(ı) Compagnie des Produits Resineux S.A. 2 cours de l'!ntendance Bordeam; 
i959. Gemmage active Facon Caudos. Conseils Pratiques. 
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lece asid kabuk üzerinde koyu bir iz bırakır ki bu, reçine işçisi için bir 
röper vazifesi görür. 

5°, Asi d sıkark en pülverizatörün ağzının çizgiye olan mesafesi 
ortalama olarak 5 cm olmalıdır. 

6 o, İstihsal mevsimi sonunda ağacı gelecek seneki istihsale hazırla
mak maksadile, son iki çizgiye asid sıkılmadan bırakılmalıdır. Bu çok 
önemlidir. 

7o, Ayrıca işçi asidi rüzgara karşı sıkmamalı, icabında tedbir al
malıdır. 

go, Asid yaraya sadece bir defada sıkılmalıdır. Ancak çok soğuk
ta ve yağışlı havalarda ise bir ileri, bir de geri olmak üzere iki püskürt
me yapılmalıdır. 

2. Alınacak olan diğer tedbirler 

1 o, Bir tehlike arzetmemesine rağmen asidin sebebiyet verebilece
gı harici yanıkiarı hertaraf etmek maksadile barakalarda veya bunların 
civarında kireçli su bulundurmalıdır. 

2°, Reçine işçisi işini bitirince ellerini kireçli suda yıkamalı dır. 
3o, Aside karşı daha mukavim olması bakımından işçilerin pamuk

lu kumaştan ziyade yünlü kumaştan mamul elbiseler giymesi daha iyidir. 

3. Pülverizatörlerin bakımı 

1 o, Pülverizatör hacmının 3/4 nisbetine kadar asidie doldurulmak 
ve şayet sülfürik asidi kullanılıyorsa bunun (Baume) si 48°. 3 B. olma
lıdır. 

2°, Pülverizatörlerin püskürtme delikleri hiçbir zaman genişletilme
melidir. Aksi halde bunlardan faydalanılmaz. Delikler herhangi bir su
rette tıkanırsa bunları çok itinalı, dikkatli bir şekilde açmalıdır. 

3°, Asidi de daima temiz bir şekilde muhafaza etmek lazımdır. Bu 
temiz ise püskürtme deliklerinin ayrıca temizlenmesine lüzum yoktur. 

4 o, Zam,an zaman, reçineyle kirlenmiş olan pülverizatörleri tereban
tin ile temizlemek lazımdır. Böylece temiz pülverizatörlerle işçi daha ra
hat çalışır. 

5o, Her iş gününün sonunda pülverizatörlerdeki asid boşaltıimalı 

ve bunlar içten ve dıştan iyice yıkanmalıdır. 
6°, Pülverizatörleri etiketli olarak, çocukların yetişemiyeceği emin 

yerlerde, fakat karışıklığa meydan verıniyecek şekilde muhafaza et
melidir. 

7°, İstihsal mevsimi sonunda veya kullanılmadığı zamanlarda pül
verizatörü boşaltmalı, bunu birkaç defa suyla yıkayıp yine boş olarak 
muhafaza etmelidir. 



ÖZET 

Başlıca asitli. reçine istihsal metodlarının denendiği bu araştırma
lar 1959 - 1963 seneleri arasında Bük Araştırma Ormanında Kızılçarnlar 
(Pinus brutia Ten.) üzerinde vazedilmiştir. 

İstihsal metodu olarak ele asitli Mazek çizgi ve asitli amerikan me
todları alınmıştır. Her iki metod da yarım yara halinde tatbik olunmuş
tur. Ayrıca iki metodda da her defasında yara yüzeyleri birbirine eşit 
olarak açılmıştır. 

Denemelerde adı geçen iki metoddan başka sülfürik ve klorhidrik 
asidleri, bunların değişik dozajları ve ayrıca değişik yara tazeleme per
yodları üzerinde de çalışılmıştır. 

ilk sene, deneme ağaçlarının seçimi işinde geçmiştir. Bu devrede 
evvela harici görünüşleri birbirine uygun olan 250 adet çam göz müşa
hadesile tefrik olunmuş ve bunlar o sene, orijinal Mazek çizgi metoduy
la istihsale tabi tutulmuştur. Bilahare matematik istatistik metodlarına 
uyularak, ekstrem reçine verimli ağaçların çıkarılmasıyla geriye kalan 
orta derecede verimli ağaçlardan, birbirile mukayesesİ yavılacak dene
me faktörlerine göre eşit reçine verimli, herbiri onar ağaçtan müteşekkil 
12 ağaç grubu teşkil olunmuştur. 

Bu şekilde seçilen deneme ağaçları, deneme faktörlerine uygun tarz
da dört sene müddetle yani 1960 - 1963 seneleri arasında istihsale tabi 
tutulmuştur. Her sene istihsale genellikle mayıs başlarında başlanmış 
ve bu, ekim sonlarında nihayet bulmuştur ki senelik istihsal süresi yak
laşık olarak 171 gündür. Bu denemelerin diğer bir özelliği de bilhassa, 
ağaçların ferdi kabiliyetinden doğan verim farklarını önlemek, her me
toda veya her deneme faktörüne göre olan hakiki verim değerlerini tes
bit etmek amacile birbirile mukayesesİ yapılan deneme faktörlerinin ay
nı ağaç üzerinde karşılıklı yaralar halinde tatbik edilmesidir. 

Araştırma konusu olan deneme faktörlerine gelince bunlar, ağaşıda 
olduğu gibi ele alınmış ve sonuçlanmış bulunmaktadır : 

A. En rasyonel asidli reçine istihsal metodunını araştırılması 

Evvelce izah edildiği gibi burada iki asidli metod yani yarım yara 
Mazek çizgi ve yarım yara amerikan metodları denenmiştir. Bu iki me
tod hem, grup verimleri eşit olan iki grup ağaç üzerinde ayrı ayrı ola
rak ve hem de bir grup ağaçta, her ağaçta karşılıklı olarak açılan iki 
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yaraya ayni zamanda tatbik olunmuştur. Denemenin heriki şeklinde de% 
25 lik klorhidrik asidi kullanılmış ve yaralar 8 günde bir tazelenmiştir. 

Evvela denemenin birinci şeklini yani heriki istihsal metodunun ay
nı ağaçlara olan tatbikatını görelim. Buna göre ı960 - ı963 senelerinde 
heriki metodla beher yaradan alınan senelik ortalama reçine verimleri 
Cetvel ı de gösterilmiştir. Bu cetvelde ayrıca heriki metoda göre günlük 
reçine verimleri de yeralmış bulunmaktadır ki Mazek çizgi metodu için 
bu verim günde 5.ı75 gr (% ıOO) olup amerikan metodu için ise 4.94ı 
gr (% 95) dan ibarettir. 

Yine heriki metodda yara başına tesbit edilmiş olan senelik reçine 
verimi ortalamaları Mazek çizgi metodunda (0.885 O.ı69 kg) diğeri

ne (0. 845 o.ı95 kg) nazaran % 5 nisbetinde daha fazladır (Cetvel 2). 

Ayrıyeten Mazek çizgi metodunun amerikan metoduna nazaran 
ağaç üzerinde daha uzun bir süre çalışma imkanı sağladığı tesbit olun
muştur (Cetvel 3). Keza Mazek çizgi metodunda reçine yarası ı senede 
22.5 cm (% ıOO) lik bir yükseklik ihtiva ederken bu, amerikan metodun
da 36.3 cm (% ı6ı) dir. 

Heriki metoddaki senelik işgücü itibariyle olan senelik genel verim
lerin mukayesesi halinde, Mazek çizgi metoduyla bir işçi tarafından is
tihsal olunacak senelik umumi reçine veriminin 3894 kg (% ıOO) olarak 
tesbit edilmesine mukabil bu verim amerikan metodunda 3380 kg (% 87) 
olarak bulunmuştur (Cetvel 4). 

Bu denemin ikinci şekli yani heriki istihsal metodunun ayrı ayrı 
ağaçlardaki tatbikatma gelince. Burada ı960 - ı963 senelerinde heriki 
metodla beher yaradan elde olunan senelik ortalama reçine verimleri 
Cetvel 5 de gösterilmiştir. Aynı cetvelde yine günlük reçine verimine ait 
ortalamalar da yeralmış olup bu, Mazek çizgi metodunda günde 5.064 gr 
(% ıOO) ve amerikan metodunda ise 3.824 gr (% 75) dan ibarettir. Bu 
cetvelde Mazek çizgi metoduna ait olan senelik verim ortalamalarının 
diğerinden genellikle oldukça yüksek olduğu müşahade edilmektedir. 

Ayrıca heriki metodda ağaç başına tesbit edilen senelik reçine ve
rimi ortalamalarına gelince bu, Mazek çizgi metoduna (0.866 0.191 kg) 
nazaran amerikan metodunda (0.654 0.17ı kg) % 25 daha azdır (Cet
vel 6). 

Burada da Mazek çizgi metodunun amerikan metoduna nazaran 
ağaç üzerinde daha uzun bir süre çalışma imkanı sağladığı müşahade 

olunmaktadır (Cetvel 7). Keza Mazek çizgi metodunda reçine yarası bir 
senede 22 cm (% ıoo) lik bir yükseklik ihtiva ederken bu, amerikan 
metodunda 37.4 cm (% ı70) dir. 
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Ayrıyeten heriki metodda senelik işgücü itibariyle alınan senelik ve
rimlerin mukayesesİ halinde, Mazek çizgi metoduyla bir işçi tarafından 

istihsal olunacak senelik umumi reçine veriminin 3810 kg (% 100) olarak 
tesbit edilmesine mukabil bu verim amerikan metodunda 2616 kg (% 69) 
olarak bulunmuştur (Cetvel 8). 

Böylece denemenin birinci şeklinde Mazek çizgi lehine olan verim far
kına ilaveten bilhassa denemenin bu son şeklinde Mazek çizgi metodu
nun amerikan metoduna nazaran daha rasyonel olduğu anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

B. Şartlarmuza en uygun asidin ve asit <lozajnıııı 
araştırılması 

Araştırmalarımızın bu safhasında, asitli reçine istihsalinde önder 
durumunda olan bazı memleketlerde kullanılmakta olan iki asit, sülfürik 
ve klorhidrik asidleri, mezkür memleketlerde tatbik edildikleri dozajlara 
uygun olarak denenmiştir. Bu denemede değişmeyen faktör olarak Ma
zek çizgi metodu kullanılmış ve yaralar her 8 günde bir tazelenmiştir. 
Böylece % 50 dozajlı sülfürik asidi ve % 25 dozajlı klorhidrik asidinin 
her ağaçta karşılıklı olarak açılan iki yaraya ayrı ayrı tatbik edilmesiy
le, denemelerin devam ettiği 1960 - 1963 yılları arasında beher reçine 
yarasından istihsal olunan senelik reçine verimleri Cetvel 9 da gösteril
miştir. Bu cetvelde ayrıca mezkur asitlere göre günlük reçine verimleri 
de yeralmıştır. Burada % 25 dozajlı klorhidrik asidinin tatbik olunduğu 
yaradan günde 4.666 gr (% 100) reçine alınmasına mukabil % 50 lik 
sülfürik asidinin tatbik edildiği yara % 5 nisbetinde bir fazlalıkla günde 
4.912 gr reçine vermektedir. 

Yine heriki aside göre beher reçine yarasından elde olunan senelik re
çine verimi ortalamalarına gelincebu, klorhidrik asidinde 0.798+0.195 kg 
(% 100) olup sülfürik asidinde 0.840 0.277 kg (% 105) dir (Cetvel 
10). Böylece heriki asit arasında yapılan mukayeseli çalışmalarda sül
fürik asidinin klorhidrik asidine nazaran % 5 nisbetinde daha yüksek 
bir randıman sağladığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Şartlarımıza en uygun olan asidin tayini araştırmalarmda ayrıca, 
deneme konusu olarak ele alınan heriki asidde en uygun dozajın tayini 
üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Burada yine Mazek çizgi metodu 
kullanılmış ve yaralar her 8 günde bir tazelenmiştir. Denemede % 15 
ve % 25 dozajlı Hcl, bir grup ağacın karşılıklı yüzlerine, % 15 ve % 35 
dozajlı Hcl ise diğer bir grup ağacın yine karşılıklı yüzlerine ayrı ayrı 
olmak i.izere tatbik olunmuştur. Burada beher reçine yarasından her bir 
dozaja göre alınan Eenelik reçine verimi ortalamaları Cetvel 11 de gös-
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terildiği üzere sırasiyle birinci ağaç grubunda 1.002 0.284 kg ve 
0.876 -' 0.203 kg; ikinci ağ·aç grubunda ise 1.011 + 0.316 kg ve 
1.049 -~ 0.405 kg dan ibarettir. 

Sülfürik asidiyle yapılan dozaj çalışmalarında ise % 40, ı% 50 ve 
% 60 dozajıarı yine Hcl dozaj çalışmalarında olduğu gibi iki ayrı ağaç 
grubu üzerinde denenmiştir. Burada birinci ağaç grubunda %40 lık do
zajlı yaralardan senelik ortalama olarak 0.832 0.303 kg ve % 50 likten 
ise 0.862 0.257 kg reçine elde olunmuştur. İkinci ağaç grubunda ise 
% 40 lık yaradan 0.768 0.247 kg ve % 60 lık yaradan ise 0.751 0.271 
kg reçine elde edilmiştir (Cetvel 12). 

C. Rasyonel yara tazeleme peryodunun araştırılması 

Şartlarımıza en uygun asit ve asitte dozaj tayinine ait araştırmaları 
ilave olarak ayrıca yine Mazek çizgi metodu tatbikiyle klorhidrik ve 
sülfürik asidieri kullanıldığına göre bunlarda yara tazeleme peryodları
nın ne olması gerektiği hususu da araştırılmıştır. Yara tazeleme peryo
du olarak heriki asidde de 8,12 ve 16 günlük peryodlar denenmiştir. 

Klorhidrik asidi % 25, sülfürik asidi ise % 50 dozajlı olarak kullanılmış
tır. Burada da heriki asidie yapılan çalışmalarda 8 ve 12 günlük yara ta
zeleme peryodları bir grup ağ·acın karşılıklı iki yüzüne, 8 ve 16 günlük 
yara tazeleme peryodları ise yine diğer bir grup ağacın karşılıklı iki yü
züne tatbik olunmuştur. 

Klorhidrik asidiyle yapılan yara tazelenıe peryodlarına ait senelik 
reçine verimi ortalamaları cetvel 13 de gösterildiği üzere birinci ağaç 
grubunda 8 günlük peryodda 0.780 0.235 kg, 12 günlük peryodda 
0.526 0.150 kg; ikinci ağaç grubunda ise yine 8 günlük peryodda 0.752 

0.351 kg ve 16 günlük peryodda ise 0.387 0.147 kg olmuştur. Cet
vel 13 de ayrıca işgücüne göre bir işçi tarafından istihsal edilecek olan 
senelik umumi reçine verimleri de yeralmıştır. 

Sülfürik asidiyle değişik yara tazeleme peryodlarında yapılan çalış
maların senelik reçine verimi ortalamaları Cetvel 14 de gösterilmiştir. 
Burada birinci ağaç grubunda 8 günlük peryodda 0.686 0.194 kg, 12 
günlük peryodda 0.503 0.136 kg; ikinci ağaç grubunda ise yine 8 gün
lük peryodda 0.743 0.252 kg ve 16 günlük peryodda 0.395 + 0.134 kg 
olarak tesbit edilmiştir. Aynı cetvelde ayrıca işgücüne göre senelik umu
mi reçine verimleri de yeralmıştır. 

Diğer taraftan 15 - 25 numaralı cetvellerde, denemelerin tamamına 
ait olmak üzere tatbik olunan muamelelere göre ağaç veya reçine yarası 
başına elde olunan dört senelik reçine verimleri, mukayesesİ yapılan 

muamelelerin verim farkları ve bunların ortalamaları gösterilmiştir. 
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RES UME 

Ces recherches, dans lesquelles les deux principales methodes du 
gemmage active ont ete comparees, ont ete effectuees entre les annees 
1959 -1963 dans la Foret de Recherche de Bük (au sud de la Türquie) 
sur Pinus brutia Ten .. 

On a etudie la methode demi - care americaine activee et la metho
de autrichienne demi-care de Mazek a rainures activee. Dans les deux 
methodes les cares ont ete gemmees, de maniere a ce que leurs surfaces 
soient egales. 

Dans les recherches, en dehors de deux methodes citees ci-dessus, 
on a fait des essais avec l'acide sulfurique et chlorhydrique de concent
rations variE§es et avec des piquages a intervalles varies. 

Dans la premiere annee des recherches, c'est a dire en 1959 on a fait 
parmi 250 arbres gemmes le choix des arbres d'experience d'apres leur 
rendement de gemme. Ainsi on a forme 12 groupes d'arbres dont chacun 
comprenait 10 arbres. Dans les series d'experiences pour les deux fac· 
teurs d'essais compares entre eux, ona garde des groupes d'arbres, ayant 
chacun a peu pres le meme rendement de gerome d'apres la campagne de 
1959. En putre pour Jimiter dans toute la mesure du possible les influen
ces individuelles des arbres, on a employe les facteurs d'experience en 
question, aux deux cares diametralement opposees sur le tronc d'arbre. 

Mais il est utile de remarquer, que les resultats de rendement obte
nus dans une n'importe quelle serie de recherche ne sont pas comparab
les avec les resultats de rendement obtenus dans une autre serie de rec
herche. 

Les methodes du gernınage active etudiees et leurs resultats sont les 
suivants : 

A. Recherche de la methode du gernınage active la plus economique 

Dans c~tte serie des recherches on a pris en main les deux metho
des activESes precedemment citees. Elles ont ete comparees soit sur un 
meme groupe d'arbres, portant les deux cares diametralement opposees 
et soit sur deux autres groupes d'arbres traites chacun seulement selon 
une r:ıethode. Pour ces deux methodes on a utilise l'acide chlorydrique 
d'une concentration de 25 % et les piques ont ete faites avec un interval
le de 8 jours. 
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D'apres les deux methodes du gernınage active les rendements annu
els obtenus des arlıres portant deux cares dans les annees 1960 - 1963 sont 
indiques au tableau I. Sur le meme tableau le rendement journalier est 
aussi indique. 

En outre les rendements moyens annuels sont indiques au tableau 
2. İci la production moyenne annuelle par care de la methode de Mazek 
a rainures est de 0.885 0.169 kg (% 100), tandis que celle de la care 
amedciaine est de 0.845 =- 0.195 kg (% 95). 

Les surfaces et les dimensions annuelles par care et les rendements 
par cm" d'apres les deux methodes sont indiquees au tableau 3. 

Le tableau 4 porte selon la main-d'oeuvre employee les valeurs de 
la production generale annuelle d'apres les deux methodes de gernınage 
active compare. 

Les resultats de rendements annuels dans les annees 1960 - 1963 de 
ces deux methodes appliquees sur deux groupes d'arbres sont represen
tes au tableau 5. Les rendements moyens annuels sont indiques au tab
leau 6. İci la production moyenne annuelle par care de la methode de Ma
zek a rainures est de 0.866 0.191 kg (% - 100), tandis que ce lle de la 
methode americaine est de 0.654 _j::. 0.171 kg (% 75). 

Les dimensions anımelles et les surfaces par care et les rendements par 
crn2 d'apres les deux methodes sont representees au tableau 7. 

Le tableau 8 porte selon la main-d'oeuvre employee les valeurs de 
la production generale annuelle d'apres ces deux methodes du gernınage 
active. İci la production generale annuelle de la methode de Mazek a rai
nures (3810 kg) est plus grand par comparaisan a la methode americaine 
(2616 kg). 

B. Recherche sur la deterınination de l'acide et la coııcentration 
d'acide la plus coııvenable 

Pour la recherche sur la determination de l'acide on a distingue un 
groupe d'arbres, qui avaient donne ala campagne de 1959 une production 
de gernın e de 17.166 kg. 

On a utilise pour ce but l'acide sulfurique d'une concentration de 50 
% et l'acide chlorhydridique d'une concentration de 25 %. İci les troncs 
ont ete gemmes avec deux cares diametralement 9pposees d'apres la ınet
hode de Mazelr a rainures, piques tous les 8 jours. Les resultats de ren
dements annuels dans les annees. 1960- 1963 sont representes au tableau 
9. Ainsi apres un geınmage de 4 annees on a obtenu de la care traitee 
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avec l'acide chlorhydrique, une production moyenne annuelle de 0.798 
0.195 kg (100 %) et de la care traitee avec l'acide sulfurique une produc
tion moyenne annuelle de 0.840 0.277 kg (105 %) (Tableau 10). 

En dehors de la determination de l'acide convenable, on a entrepris 
des recherches sur la concentration de l'acide chlorhydrique et de l'acide 
sulfurique. Pour trois concentrations de 15 %, 25 et de 35% de l'acide 
chlorydrique on a choisi deux groupes d'arbres, qui avaient donne a la 
campagne de 1959 des productions de gemme suivantes : 15.756 kg et 
15.867 kg. Le premier groupe d'arbres, gemmes avec deux cares diamet
ralement opposees d'apres la mBthode de Mazek a rainures et piquee 
tous les 8 jours, ont ete traites avec des concentrations de 15% et de 25 
% et le deuzieme groupe d'arbres traites avec des concentartians de 15 
% et de 35 %. Ainsi les modalities etudü§s o nt donne successivement les 
resultats suivants (Tableau II) : 

Concentration 15 % de Hcl 
Concentration 25 % de Hcl 
Concentration 15 7c de Hcl 
Concentration 35 % de Hcl 

1.002 0.284 kg, 
0.876 0.203 kg, 
1.011 0.316 kg, 
1.049 --'-- 0.405 kg. 

Comme chez les concentrations de l'acide chlorhydrique on a choisi 
aussi pour trois concentration de l'acide sulfurique de 40 ı%, 50 % 
et de 60 m deux groupes d'arbres, qui avaient donne a la campagne de 
1959 des productions de gemme suivantes: 14.597 kg et 14.709 kg. D'apres 
le traitement de ces deux groupes d'arbres par la meme methode de gero
mage et par le meme intervalle de piquage et le premier groupe par des 
concentrations de 40 !%, 50 % et le deuzieme groupe avec des concentra
tions de 40 % et de 60 % d'acide sulfurique les moyennes de productions 
annuelles suivantes ont ete obtenues (Tableau 12) : 

Concentration 40% de HzSO, 0.832 ± 0.303 kg, 
Concentration 50% de HzSO, 0.862 ± 0.257 kg, 
Concentration 40% de HzSO.ı 0.768 ± 0.247 kg, 
Concentration 60% de HzSOı 0.751 ± 0.271 kg. 

C. Recherche sur la determiııation de l'intervalle de 
piquage le plus convenable 

En dehors des recherches citees ci-dessus, on a entrepris des essais 
d'apres la methode de Mazek a rainures par les deux acides avec des pi
quages a intervalles varies de 8,12 et de 16 j.ours. 

Les travaux de piquages a intervalles varies avec l'acide chlorhydri
que concentre a 25% ont ete entrepris sur deux groupes d'arbres, dont les 
productions de gemme a la campagne de 1959 avaient ete successivement 
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13.193 kg et 13.180 kg. Apres un gernınage de quatre ans on a obtenu de 
ces essais sur deux groupes d'arbres successivement les moyennes de pro
ductions annuelles suivantes (Tableau 13): 

İntervalle de piquage de 8 jours : 
İntervalle de piquage de 12 jours : 
İntervalle de piquage de 8 jours : 
intervalle de piquage de 16 jours : 

0.780 ± 0.235 kg, 
0.526 ± 0.150 kg, 
0.752 ± 0.351 kg, 
0.387 ± 0.147 kg. 

D'autre part avec l'emploi de l'acide sulfurique d'une concentration de 
50 % on a obtenu dans ces intervalles de piquages les moyennes de pro
ductions annuelles suivantes (Tableau 14): 

İntervalle de piquage de 8 jours : 
İntervalle de piquage de 12 jours : 
İntervalle de piquage de 8 jours : 
İntervalle de piquage de 16 jours : 

0.686 ± 0.194 kg, 

0.503 ± 0.136 kg, 
0.743 ± 0.252 kg, 

0.395 ± 0.134 kg. 

Cette derniere recherche a ete entreprise sur deux antres groupes 
d'arbres, qui avaient donne a la campagne de 1959 des productions de 
gemme suivantes: 12.434 kg et 12.416 kg. 

En outre sur les tableaux 4, 8, 13 et 14 sont indiques en meme temps 
que les methodes ,etudiees, les productions generales annuelles d'apres la 
maind d'oeuvre employee. 

Dans les tableaux 15-25 sont representes, d'apres les methodes et les 
traitements compares, les rendements de gemme de quatre ans par care, les 
ecarts et les moyens. 




