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ÖN SÖZ 

Memleketimizde geniş çapta yapılmakta olan orman içi ve orman 
dışı ağaçlandırmaların fidan ihtiyacını karşılamakla görevli olan orman 
fidanlıklarımızın gayesi, ağaçlandırma sahasında muvaffakiyeti yükselte
bilen kaliteli fidan yetiştirmektir. Malum olduğu üzere iyi kalitede bir 
fidan, herşeyden önce sıhatlı kök ve gövdeye sağlam tepe tomurcuğuna, 
topraktan su ve besin maddesinin alınmasını temin eden yeteri kadar 
kısa yanı köklere, beslenmede muvazeneyi sağlayan düşük gövde/kök nis
betine. ve dış şartlara intibak ve muka vemette yardımcı olan yeteri ka
dar besin deposuna havi odunlaşmış gövdeye malik olması icab etmek
tedir. 

Yapılan çeşitli araştırmalar, mikorizenin fidan kalitesini yükselt
mesi yanında fidanların ağaçlandırma sahasında maruz kalacağı don ve 
kuraklığa karşı mukavemetlerini artırdıklarını ve fakir topraklardan 
fazla miktarda besin maddesinin fidanıara transferini temin ederek on
ların normal gelişmelerini sağladıklarını göstermiştir. Bu çalışmanın ga
yesi, yeni tesis edilmiş, mikorize mantarının bulunmadığı veya yeteri ka
dar mikorize inkişafı .olmayan fidanlıklarımıza mikorize aşılamak için 
uygun aşılama materyalinin tayini, materyalin temin yeri ile aşılama 

şeklinin tesbiti olmuştur. 

Mikorize mevzuundaki çalışmaların başlangıç tarihi çok eski olup, 
ondokuzuncu asrın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. O tarihden bu
güne kadar bu mevzuda yapılan çalışmalara birşeyler ilave ettiğimiz 

iddiasında olmamakla beraber, Yeşil Türkiye idealini gerçekleştirmek için 
çırpınan meslektaşlarımıza bu çalışma ile az da olsa, karınca kaderince 
faydalı olacak birşeyler verebildikse, gücümüz nisbetinde vazifemizi yap
manın huzuru içinde olacağız. 

Saygılarımla. 

ANKARA 
Şubat 1968 

Ömer L. ÖZDEMİR 
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I. GENEL BİLGİLER 

Mantar misellerinin, yüksek yapısı bulunan yani kök, gövde ve 
yaprakları olan bitkilerin kökleri ile husule getirdiği kompozisyona ınİ
korize (mycorrhize) denir. Mantarın kökleri olmayan basit bitkilerle 
müşterek yaşamasına Mycothalli ve mycorrhizomata denirsede bu isim
ler çok kullanılmaz. Mikarizenin bu tarifinde köklerle müşterek bir yapı 
husule getiren mantarın, köklere ve dolayısıyle bitkiye zararlı bir has
talık tevlit etmemesi icabeder. 

Bitki kökleri ile mantar misellerinin müşterek yapısını izah edebil
mek için ondakuzuucu asrın ikinci yarısında geniş çalışmalar ve fazla 
miktarda yayınlar olmuşdur. 1885 yılında Frank Cupuliferae'ların kök
leri ile mantarların husule getirdiği yapıya mikarize (mycorrhize) 
ismini vermiştir. Bundan kısa bir müddet sonra aynı yapıangiosperm ve 
gimnosperm'lerde (bilhassa Koniferlerde) bulunmuştur. Frank, miko-

• 
rize mantarını, kendi yetişme muhiti içinde büyüyen bitkilerin kök sis-
teminde bulunacağını, bununla beraber çok az miktardaki orman ağaç
larının köklerinde bu mantarların olmadığını söylemiştir. Fakat daha 
sonra Frank ve diğer başka tecrübeciler tarafından yapılan müşahede
lerle, önceden köklerinde mantar bulunmadığı zannedilen bitkilerin kök
lerinde mantar kolinilerinin olduğu tesbit edilmiştir. Basit müşahedeler
le fark edilmeyen bu teşekkülde diğerlerinden farklı olarak yan mantar 
kolinilerine sahip olmayan mantar miselleri kök kabuk hücrelerinin içine 
girmiş ve bir kaç misel vasıtasıyla toprakla teması sağlamaktadır. Man
tar misellerinin bitki kökleri ile teşkil ettiği yapının şekline göre miko
rizeler iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup ectotrophic mycorrhize
ler, miselleri kökler dışında ağ teşkil eder ve kök hücreleri içine fazla 
miktarda nufuz etmezler. İkinci grup endotrophie mycorrhizeler, ectot
rophic mycorrhizelere nazaran daha çok tesadüf edilen bu tip mikari
zeler misellerini daha çok kök hücreleri içinde geliştirerek kök dışında 
bir ağ teşkil etmezler. 

Mantar ve bitki köklerinin h usule getirdiği bu yapı ( mycorrhize) 
mantar ve alğların husule getirdiği yapıdan (Zichen) tamamen fark
lıdır. Mikarizelerde bitki ve mantarların müşterek yaşaması olmasına 
rağmen Ziahen'lerde müşterek bir yaşama yoktur. Lichen'lerin bu özel
liğinin bilinmesinden sonra bitkilerdeki mikarize teşekkülünün, bitkiler 
için faydalı olduğunu ve ancak bitkilerin tabii yayılış sahası içinde bu 
teşelrkülün meydana geldiğini söyleyen Frank'a karşıt düşünceler mey:-
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dana gelmiştir. Bunlardan patologist Rebert Hartig yaptığı müşahede
lerle kayın köklerinde teşekkül eden mikorizelerin normal bir teşek

kül olmadığını iddia etmiştir. Fakat sonradan yapılan çalışmalar Frank'ı 
haklı çıkarmış, Hartiğ ve aynı görüşte olan Tubeuf, Frank'ın görüşüne 
iştirak etmişlerdir. 

Mikorize teşekkülünUn varlığı kabul edilmesine rağmen, bu te
şekkülün faydalı olup olmadığı, faydalı ise topraktan gıda alımı dola
yısıyle bitkiye sağladığı menfaatı nasıl yaptığı izah edilmemişdi. Miko
rizelerin mevcudiyetinden sonra inorganik bitki gıdaları üzerinde geniş 
çalışma ve açıklamalar başlamıştır. Lawes ve Gilbert yaptıkları araş

tırmalarla, yeteri miktarda elverişli amonyum veya nitrat tuzları (N) 
bulunmayan topraklar üzerinde yetişen tarla bitkilerinin büyümesinin 
çok zayıf olduğunu tesbit etmişlerdir. Bu maddelerin yeteri kadar bu
lunmadığı topraklara verilen diğer gıda maddelerinin bitki üzerine müs
bet hiçbir tesirleri olmamıştır. Birçok bitkilerin büyümesinde azot bir
leşiklerinin oynadığı mühim rol ve bu maddenin temini hususunda 
Leguminosae}lerin köklerinde bulunan bakteri nodullarının havanın azo
tunu fix ettiği izah edilmiştir. Bu görüşün ışığı altında Frank 1894, 
azotça fakir topraklarda yetişen mikorizeli orman ağaçlarının organik 
azotu absorbe ettiğini iddia etmiştir. Azot teorisi diye adlandırılan bu 
iddianın üzerinde çeşitli çalışmalar ve denemeler yapılmıştır. Mikorize 
teşekkülünUn bitkiye ne şekilde faydalı olduğunu izah edilebilmek için 
yapılan çalışmalardan bahsetmeden evvel, mikorize teşkil eden mantar
ların orman ağaçları köklerindeki yapısını bilmek faydalı olur kanaatın
dayız. Evvelcede söylediğimiz gibi mikarizeler yapılarına göre iki kı

sımda müteala edilmektedir. 

1. Ectotrophic mikarizeler 

2. Endotrophic mikarizeler 

Bunlardan ectotrophic mikorizeler hemen bütün orman ağaçlarında 
bulunurlar. Orman ağaçlarının türlerine göre değişen kök yapıları olma
sına rağmen hemen hepsinde müşterek olan ana kök, yan kök ve bun
ların dallanması ile husule gelen umumiyetle uzunluğuna büyümeyen 
ve kısa ömürlü olan, kısa köklerdir. Topraktan gıda maddelerinin büyük 
bir kısmını absorbe eden kısa kökler olduğu için bunlara besleyici kök

lerde denir. Ana kökler, bitkinin kök sistemini geliştirmesi bakımından 

toprakta öncülük eder ve bitkinin toprakta dik ve sağlam kalmasını sağ

larsa da üzerinde bulunan kılcal kökler vasıtasıyle su ve gıda madde

lerini de absorbe ederler. 
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Mikorize ihtiva eden kısa kökler, uzunluğuna büyüme yapmayan 
üzerieri mantarlada kaplı bir çok yan dallar meydana getirmek sure
tiyle, kısa yan dallanmaya havi bir kök sistemi husule getirirler. Bu 
kök sisteminin görünüşü esas kök sisteminden başka türlüdür. Bu şekil
deki kökler toprağın humus tabakasında bulunur ve uzunluk, kalınlık, 
ve daHanma bakımından maksimum derecededirler. Mikarizeli kök te
şekkülü zengin mineral topraklarda da husule gelirsede onların dallan
ması zayıf ve azdır. Mikarizeler dallanma şekilleri, çapları, renkleri ve 
diğer bazı hususiyetleri itibarıyle de kısımlara ayrılırlar : 

A tipindeki mikarizeler; çamlarda fazla dallanmaz veya çatallanır, 
göknar ve huşda dallanır, koyu kahve rengi veya beyaz gri renktedir. 
Renk, mantar tipine göre değişir. 10- 25 mikron kalınlığında mantar 
miselleri kökleri örterek bir ağ tabakası meydana getirir. Bitki kökle
rinde husule gelmiş mantar ağı ile toprağın irtibatını temin eden iplik 
şeklindeki miseller bir kaç özel şekil gösterirler. 

B tipindeki mikarizeler; dallanmış bir sisteme malik olup dal uçları 
A tipindeki mikarizeler gibi inkişaf gösterirler. Eksenierin bağlanma 
noktaları (pseudomycorrhize) yalancı mikorize yapısı gösterebilirler. Bu 
tip mikorizelerin deneme tesbitlerinde A tipinden ayırmak umumiyetle 
kolay değildir. 

C tipindeki mikorizeler; umumiyetle yumru mikorize (nodıüe mycorr
hize) olarak izah edilirler. Kısa kök dallarının müştereken meydana 
getirdikleri geniş yumrular sarı, gri renkteki bir örtü sistemi ile kapa
tılmışlardır. Bu örtü sisteminden uzanan bir kaç misel toprakla teması 
sağlar. Bu tip mikorize nisbeten az inkişaf ettiğinde sarımsı kalın lif
lerle karakterize edilir. 

D tipindeki mikorizeler; siyah mikarizeli kökleri ihtiva eden bu 
tip ik kısma ayrılabilir : 

iyi inkişaf etmiş örtü ve ağla siyah veya siyah kahve renktedirler. 
Kalın siyah renkteki örtüden ayrılan lifler toprak içine nüfuz ederler. 
Bu tip mikarizeler Oenococcum graniforme mantan tarafından dey
dana getirilirler ve umumiyetle kayın ve diğer ağaçlarda bulunurlar. 

DA tipi ise A tipindeki mikorizelerin yapısındaki şekle, koyu renk
teki lifleri vasıtasıyla ikinci bir teşekkülün husule gelmesiyle zuhur 
ederler. Mantarların bitki kökleri ile husule getirdikleri yapı muhtelif 
şekillerde olmasına rağmen, bu yapının umumi görünüşü, mikorize ek
seninin enine kesidini gösteren şekil 1. de görüldüğü gibidir (Şekil 1). 
Bütün yapı 20- 40 mikron kalınlığında mantar paranşimleri ile 300-
500 mikron kalınlığında bir mantar tabakası içinde birbirine bağlan-



4 
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Şekil ı. Mikorizeli Kayın l{ökünün enine kesiti! 

maktadır. Bu mantar tabakası, yekün kök hacminin % 20 - 30 unu ve 
yekün kuru kök ağırlığının % 34- 45 şini teşkil etmektedir. Mantar ta
bakasının kök hüçrelerine yakın kısmı ile (iç tabaka) kök hüçrelerine 
uzak kısmı (dış tabaka) arasında yapılış bakımından esaslı fark var
dır. Dış tabaka, aralarında iplik şeklinde mantar lifleri boşluğu olmayan 
ve bazılarının kalın duvarları bulunan geniş hücrelerden; iç tabaka, dış 
tabakanın aksine aralarında geniş lif boşluğu, hücre duvarları az kalm
laşmış ve gevşek paketlenmiş hücrelerden meydana gelmişlerdir. İç ta
baka daha çok lif yapısındadır. Mantar tabakasının iç kısmında liflerin 
sitoplazmik muhteviyatı fazla ve hücre ~ekirdeği çoktur. Dış tabakanın 
dış lnsmı oldukça düz olup toprakla teması sağlayan bazı lifler vardır. 
İç tabaka, kök kabuk hüçreleri arasına kadar uzanan lifler ile temas 
halindedir. Bir çok bitkilerde bu lifler üsteki ilk birkaç kabuk taba
kası, epidermis hücreleri arasına kadar uzanır isede, çapları küçük, 
kalın olmayan köklerde endodermis tabakasına kadar olmak üzere daha 
derinlere kadar nüfuz ederler. Liflerin bitki hücrelerine nüfuzunu ekse
riya hudutlayan tanen muhteviyatıdır. 



A. Fide kölderinde mikorizelerin teşekkülü ve buna tesir 
eden faktörler 
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Kayın fideleri köklerinde mikorize teşekkülü çok ince teferuatlı 
denemeler ile J. Warren Wilson tarafından incelenmiştir. O, fidelerin 
birinci . tecessüm mevsimi içindeki büyüme ve inkişaflarını üç periyod 
içinde yaptıklarını tesbit etmiştir. Birinci periyod; acele olarak kök 
teşekkülü ve inkişafı ile yapraksız gövde teşekkülü, ikinci periyod; kuru 
ağırlık yükselmesi ve diğer başka hiç bir morfolojik inkişaf olmadan 
yaprak teşekkülü, en son olan üçüncü periyod; yaprakların dökümü ve 
kış uyuklamasının başlangıcıdır. Bu üç periyodtan başka şeyet ışık 

entansitesi iyi olursa ikinci periyod ile son periyod arasında bir dal
lanma periyodu olabilir. Mikorize inkişafı birinci periyodun sonunda 
başlar ve uyuklamanın başlangıcına kadar devam eder. Yine aynı muel
lifin müşahedelerine nazaran inkişaf eden fidelerin kök uçları bu peri
yotlar içinde değişmeler gösterirler. 

Ectotı-ophic mikorize ihtiva eden ağaçlar, podsol ve kahve rengi 
topraklar üzerinde ormanlar meydana getiren ağaçlardır. Gayet az mik
tardaki kökler hariç, ağaç köklerinin mühim bir kısmı mikorize ihtiva 
edebilir. Mikorizeli ve mikarizesiz köklerin nisbeti toprak durumuna gö
re çeşitlidir. 

Ham humus içindeki köklerde mikarize gayet fazla olmasına rağ
men, zengin kültür topraklarında çok azdır. Toprak çeşitlerinin mikorize 
nisbetine olan tesirlerini tesbit çalışmalarında temsil edebilen numune
leriin bulunmasının ve farklılığı tayin edecek kıstasın tesbiti zorluğu 
vardır. Bu sebepten bazı çalışmalar inderekt olarak yapılmış, mikarizeli 
köklerde fazla azotun bulunması esasına dayanarak mikorize inkişafına 
tesir eden faktörlerin tesbitine çalışılmıştır. 

Fidelerle yapılan ilk çalışmalarda mikorize inkişafının serbest hal
deki nitrojen nisbetiyle (Melin, 1927), toprak pH ile (Melin, 1925), nit
ritikasyon nisbetiyle (Linquist, 1923) alakah olduğu görülmüştür. Hatch, 
1937 de Pinus sylvestı-is fideleri ile yaptığı denemelerde mikorize inki
şafının toprak azotu mobilizasyonunun yükselmesiyle fazlalaştığını tesbit 
etmiştir. Yine Hatch tarafından tabii orman topraklarına bütün gıda 
maddeirini ihtiva eden solisyon verildiğinde, mikorize inkişafı fazla mik
tarda azalmıştır. Bu neticenin daha vuzuha kavuşması için muhtelif 
topraklarda gübreleme denemeleri yapılarak gıda maddelerinin miko
rize inkişafına olan tesirlerinin tesbitine çalışılmıştır. 

Gıda maddelerince fakir sırt topraklarda gübreleme muameleleri 
toprak içindeki mikorize inkişafını temin etmiş, diğer iki tip toprak 
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içinde mikarize inkişafı muamele çeşitlerine göre farklı olmuştur. Bu 
neticelerden Hatch şu kararları çıkarmıştır : 

Fidelere muvazeneli nisbette ve fazla miktarda mineral besin mad
deleri verildiğinde mikarize entansitesi azalmakta, az miktarda ve mu
vazenesiz nisbette besin maddesi verilmesi mikarize entansitesini yük
seltınektedir. 

Işık entansitesinin mikarize inkişafına olan tesirlerini tesbit etmek 
gayesiyle Hatch'in yaptığı denemelerde, yüksek ışık entansitesinde genel 
mikarize miktarında bir yükselmeyi tevlit etmeyen mikarizeli kök ade
dinde bir artış görülmüştür. Yani mikarizeli kısa kök yüzdesinde bir 
artış olmamasına rağmen mikarize adedindeki artış kısa kök adedindeki 
artışla doğru orantılıdır. 

Hatch'in çalışmalarına muvazi olarak Björkman isveçte picea) abies 
ve Pinus sylvestTis ile bir seri denemeler yapmıştır. Aynı şekilde o da 
Hatch gibi ışık entansitesinin artması ile mikarize inkişafının yüksel
diğini tesbit etmiş, muhtelif tip topraklara gıda maddeleri vermek su
retiyle, gıda maddelerinin mikarize inkişafına olan tesirlerini tesbite ça
lışmıştır. 

Elverişli, nitrojence fakir orman topraklarmda yetişen fidelerin 
fazla miktarda mikarize ihtiva ettiğini, böyle topraklara amonyum ve 
nitrat tuzlarının verilmesinin, mikarize inkişafını azaltınasına mukabil 
fide büyümesine müsbet tesir etti_ğini görmüştür. Elverişli azatea zen
gin fosforca fakir topraklarda mikarize nikişafının husule geldiği, böyle 
topraklara amonyum ve nitrat tuzlarının ilavesi mikarize nikişafını fazla 
miktarda değiştirmediği görülmüştür. Böyle topraklara fosfor verjldiğin
de bilhassa yüksek ışık entansitesinde mikarize inkişafında bir azalma 
olmuştur. Björkman Hatch'e karşı olarak şu neticeye varmıştır : 

Fide yapısındaki gıda maddeleri miktarının mikarize inkişafına 

direkt tesir eden ön faktörler olmadığını, esas tesir eden faktörün fide 
kökleri hücresindeki karbonhidrat durumunun olduğunu söylemiş ve dene
melerin izahını bu görüş altında yapmıştır. Fotosentezin yükselmesiyle 
artan karbonhidrat seviyesi, mikarize inkişafını teşvik etmektedir. Yük
sek miktarda gübreleme muameleleri bilhassa azotlu gübrelerin veril

mesi, protein teşekkülünün yükselmesine sebeb olmak suretiyle karbon

hidrat miktarında bir azalmayı tavlid etmektedir. Bütün bu denemeler

den sonra mikarize inkişafında ışık entansitesi, fotasentez derecesi, kök

lerin ihtiva ettiği şeker miktarı, toprak pH sı, rol oynayan mühüm fak

törler arasındadır. 
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B. Ektotrophıc mikorize teşkil ed(m ınantarlar 

Mikorize teşkil eden mantarların teşhisi ve onların kültürleri pr. 
Melin ve onun yardımcıları tarafrndan yapılmadan önce, mikorize teşkil 
eden mantarların listesi yanlış iki müşahadeye dayanarak yapılmakta 
idi. Bunlardan birincisi; mikorize ihtiva eden köklerden mantarları izole 
etmek suretiyle onların teşhislerini yapmaktıki; bu usulde mik o rize teş
kil eden mantar türünü kat'i olarak tesbit etmek imkansızdır. Çünkü 
köklerde mikorize teşkil eden mantarlada birlikte diğer mantarlar ve 
toprak saprofitleri de bulunabilir. 

ikinci metod tamamen saha müşahedelerine dayanarak tabii ye
tişme muhiti içerisinde bulunan ağaç türlerinden bir veya birkaçı ile 
müşterek yaşayan geniş mantar türlerinin tesbitini sağlamakla beraber, 
hakiki mikorize teşkil eden mantar türünün tesbitini sılılıatlı olarak 
yapamamaktadır. 

Meelin'in kullandığı meıod, mevcut mantarın mikorize teşkil edip 
etmediğini deneysel demostrasyonlarla bizzat kontrol etme esasına da
yanmaktadır. Mantar ve bitki türü a.septik kültür içinde yetiştirilerek, 

mantarın o tür kökleri ile mikorize teşkil edip etmediği bizzat müşaha
delerle tesbit edilmektedü·. Bu metod birçok araştırıcılar tarafından kul
lanılarak orman ağaçları ile mikorize teşkil eden mantarların listesi 
yapılmıştır. Bu mantarların büyük bir kısmı Basidiomycetes bilhassa 
Agaricaceae ve Boletaceac familyalarma aittir. Scleroclerma au;rant·bum, 
Rhizopogun Toseolus, R. lıdeolus gibi birkaç Gasteromycetes de koni
ferlerle mikorize teşkil etmektedirler. Yine Ascomycetes'lerden birkaç 
cins ve bilhassa Oenocoecum graniforme gymnosperm ve angiospermlerin 
birçoklarİyle mikorize teşkil etmektedir. 

Hemen hemen bütün orman ağaçlarıyla mikorize teşkil edebilen 
Oenococcom granifoTme koyu rengi, ağ yapısı ve ışınlar şeklindeki lif
leriyle kolayca teşhis edilebilir. Bu mantar cinsi Pinus, Picea, Ab·ies, 
Pseuclotsuga, Tsuga, LaTix, Juniperns, QueTcus, Fagus, Betula, Oorlyus, 
OaTya, Tilia, Popnlus, Salix ve Alnus türlerinin kök sistemlerinde miko
rize teşkil eder. Bazı ağaç türleri kökleri özel mantarlada mikorize 
teşkil ettikleri gibi, birçok ağaç türleri muhtelif mantarlada mikorize 
teşkil edebildikleri ve aynı ağaç türü köklerinde aynı zamanda mikorize 
teşkil eden birden fazla mantar türü bulunabilir. 

Mikorize teşkil eden mantarların sun'i kültürünün yapılabilmesi, 
onların simbioz olarak yaşama mecburiyetinde olmadıklarını göstermiş
tir. Mamafi tabii şartlar altında köklerle müşterek yaşama mecburiyet
lerinin olup olmadığı kat'i olarak bilinmemektedir. Bilinen bir şey varsa, 
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evvelce ormanlık saha olan fakat sonradan uzun müddet ağaçsız kalan 
sahalarda mikarize teşkil eden mantarların yok olmasıdır. Mikorize teş
kil eden mantarların var olabilmesi için ağaç köklerinin bulunmasının 
şart olup olmadığı bugün için kat'i olarak bilinmemesine mukabil, 
yukarıdaki durum, bunların ağaç kökleriyle yakından alakah olduğunu 
göstermektedir. Bununla beraber bu mevzuda yapılan birçok denemeler, 
ağaç köklerinde mikarize teşkil eden mantarların müsait şartlara malik 
ağaçsız topraklarda da bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Toprak üstü gövdelerinde husule gelen sporlar vasıtasıyle kolayca 
yayılan mikorize mantarlarının çimlenip inkişaf edebilmesi için ışık, 

ısı, rutubet ve toprak pH gibi ekolojik şartların çimleurneye müsait ol
masıyle beraber, toprakta yeteri kadar humus ve organik maddelerin 
bulunması lazımdır. Toprak içindeki diğer mikroorganizmanın da mi
korize mantarının gelişmesi üzerine tesir edeceği de bilinen hususlardan
dır. 

Birçok mikorize mantarları için optimum ısı derecesi ıso- 27° de
rece arasında değişmekte isede çeşitli mantar türlerinin ısı istekleri 
bir birlerinden farklı olduğu tesbit edilmiştir. Bununla beraber ortalama 
olarak mikorize mantarlarının inkişafı için obtimum ısı derecesi 20° 
olarak kabul edilebilir. 

ısı derecesinde olduğu gibi, mikorize mantarlarının yayılıp geliş

mesi için obtimum pH derecesinin de mantar türi.ine göre çeşitli fark
lılıklar göstermesine rağmen umumiyetle nötr'e yakın asit topraklarda 
yani pH si 5-6 arasında olan ortamlarda büyük bir kısım mantar türü
nün çimlenip gelişebildiği görülmüştür. 

C. Mikorizelerin temin ettiği faydalar 

Yapılan birçok denemelerle mikarizeli fide ve fidanların mikarize
siz fide ve fidanıara nazaran daha fazla geliştikleri, daha sılılıatlı bulun
dukları, gövdelerinde fazla miktarda gıda maddeleri ihtiva ettikleri, 
kök/gövde nisbetinin düşük olduğu tesbit edilmiştir. 

Tecrübeler göstermiştir ki; mikarizeli fideler mikarizesiz fidelerden 
daha çok fosfor (P), azot (N), Potasyum (K) ve diğer gıda madde
lerine maliktir. Bu husus bilhassa gıda maddelerince fakir topraklarda 
kendini daha fazla hissettirmektedir. Normal gıda maddeleri vermek 
suretiyle fidanların normal gelişmelerini mikarizesiz temin etmek imkan 
dahilinde isede, mikorizelerin fidanıara temin ettiği kök/ gövde oranının 
düşüklüğü, söküm ve nakliyat esnasında husule gelecek zararların azal
ması, kuraklığa ve donlara daha mukavim olmaları gibi mühim vasif
ları temin etmek imkan dahilinde değildir. 
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Mikarizeli fidelerin mikarizesiz fidelere nazaran daha iyi gelişme 
göstermeleri, topraktan daha fazla gıda maddeleri almalanndan ileri 
gelmekte olduğu, mikarizeli fidelerde fazla miktarda gıda maddelerinin 
bulunmasından anlaşılmaktadır. iBu işin mikarizeler tarafından nasıl 

yapıldığı hususunda çeşitli ve bir birinden farklı görüşler vardır : 

Mc Comb ve Griffth 1946, mikorize teşkil eden mantarların, bitkinin 
büyümesini teşvik edici bir madde husule getirdiklerini ve bu suretle 
bitkiye faydalı olduklarını söylemişlerdir. Bu bir faraziye olmakla be
raber bugün için dahi üzerinde durulması icabeden bir mevzudur. 

Stonte 1950, mikarizeli fidelerin fazla gelişmesi ve onların muhtelif 
topraklardan absorbsiyon nisbetlerinin yüksek oluşu, ya kök sisteminin 
gıda maddelerini absorbsiyon kabiliyetindeki yükselişiyle veya man
tarlar vasıtasıyla kök sistemi etrafındaki elverişli gıda maddelerinin 
artışı ile husule gelmektedir. Lindquist 1939, mikorize mantarlarının 

husule getirdiği metabolik maddelerin ladin fidelerinin gelişimini teşvik 
ettiğini, buna mukabil zararsız mantarların hiç bir tesiri olmamasına 
karşılık patojenik mantarların büyürneyi durdurduğunu göstermiştir. 

M.C. Rayner 1944, mikorize mantarlarının fide büyümesini teşvik 

edici kuvvetleri, onların gıda maddelerini absorbe etme kabiliyetlerin
den ileri geldiğini söylemiştir. 

Mitchell 1934- 1939, Gast 1937 ve diğer araştırıcılar saf kum dolu 
saksılarda yaptıkları denemelerle fide büyümesi ve bitkinin gıda alımı, 
topraktaki gıdanın elverişliliğiyle, yakından alakadar olduğunu göster
mişlerdir. Bilhassa fazla gıda maddesi verilmek suretiyle, gıda maddesi 
absorbsiyonunun yükselmesi kök/ gövde nisbetinin azalmasıyle doğru 

orantılı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde mikarizeli fidelerde kök/göv
de nisbeti düşük olup fazla miktarda gıda ihtiva etmektedirler. Aynı 
denemelerde gıda maddelerinde meydana gelen bir yükseliş kısa kök 
adetlerinde bir artışa sebeb olmuştur ki, bu husus fakir topraklara ınİ
korize aşıladıktan sonra müşahede edilen hususun aynıdır. 

Hatch 1937, saf kültürü yapılmış mantarla aşılanmış Pinus strobus 
üzerinde yaptığı denemelerde azot, fosfor ve potasyum miktarındaki ar
tışın fide kuru ağırlığındaki artışa nisbeten daha fazla olduğunu mü
şahede etmiş ve mikarizenin umumi olarak gıda alımını yükselttiğini 

kabul etmiştir. Mikorizelerin gıda alırnma olan tesirlerinden birinin de 
kök sistemi absorbsiyon sahasının artmasımda; kök kalınlaşması, kısa 

kök hayatının uzaması, kısa köklerin dallanması ve kısa köklerle ağ 

teşkil eden misellerin toprakla temasını sağlayan mantar liflerinin te
şekkülü rol oynamakta olduğunu iddia etmiştir. 
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Bu goruş ışığı altında mikorize ihtiva eden fidelerin bütün gıda 
maddelerini mikarizesiz fidelere nazaran fazla olması icab etmektedir. 
Halbuld bu fazlalık ençok fosfor azot ve patosyumda görülmektedir 
ki; bu durum, (mikorizeli köklerin mikarizesizlerde olduğu gibi obsorbe 
edilen tuz ve iyonlara karşı selektiv bir özelliği olmasından ileri gel
mektedir) görüşüyle izah edilmiştir. 

Çeşitli görüşler içinde, bu son nazariye bugün için en akla uygun 
olarak kabul edilmemesine rağmen, son zamanda fosfor, potasyum ve 
azot izotoplarıyle yapılan denemelerde bu maddelerin mikorize mantar
larıyle topraktan alınarak, köklerinde yaşadıkları bitkiye transfer ol
dukları görülmüştür ve bu gıda maddelerinin bitki içindeki seyri gözle 
mUşalıade edilebilmiştir. 

Netice olarak söylene bilirki; mikorize teşkil eden mantarlar kök 
sistemi absorbsiyon sahasını genişletmek ve toprakta bulunan gıda 

maddelerinden bazılarını alarak bitkiye vermek suretiyle faydalı ol
maktadırlar. Bilhassa bu husus gıdaca fakir topraklarda daha çok ken
dini hissettirmektedir. 

Mikorizelerin bitki kökü yayılış sahasını genişlettiği, toprakta bu
lunan gıda maddelerine karşı mikorizelerin daha çok arzulu olduğu ve 
iyonlar arasında bir seleksiyon yapma hassasına sahib bulunduğu ve 
miselierin teşkil ettiği ağlar vasıtasıyla köklerinde bulunduğu bitkiye 
gıda transfer edebildiği yapılan tecrübelerle sabit olmuştur. Bunlara 
ilave olarak, toprak üst kısmına yayılan mikorizeli köklerin çok fazla 
aeorobik oldukları ve mikorizeli bitkilerin mikorizesiz bitkilere nazaran 
kuraklığa ve dona karşı daha mukavim oldukları Cromer 1935, ve Harley 
1940, tarafından iddia edilmiştir. Mikorizeli bitkilerin don ve kuraklığa 
karşı mukavim oldukları son zamanda yapılan çeşitli denemelerle de ispat 
edilmiştir. 

Mikorizelerin, yukarıda arz edilen faydalarından ormancılık problem
lerine ait aşağıdaki pratik neticeleri çıkarmak mümkündür : 

Ağaçsız sahaların yeniden ağaçlandırılması işindeki muavfakiyette 
mikorizelerin rolü büyüktür. Ormanlık sahalarda ve eskiden orman olan 
sahalarda, mikorize teşkil eden mantarlar spor veya miselleri ile temsil 
edilmek suretiyle mebzul miktarda bulunduğu umumiyetle doğrudur. 

Böyle yerlere yapılan ekim ve dikimlerde fidanlar kolaylıkla mikorize 
mantarlarıyla birleşebilirler. Halbuki tabiaten ağaçsız sahalarda miko
rize mantan olmadığı gibi, böyle yerlere mikorize aşılamadan veya ınİ
korizesiz fidan dikimlerinde muavfakiyetin yeterli olmadığı deneme-lerle 
sabit olmuştur. Bu şekilde ağaçlanması icabeden zirai sahaların ağaçlan-
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dırılınası da zannedildiği kadar kolay değildir. Zirai sahalardaki toprak, 
bitkiye leverişli gıda bakımından çok zengin olduğu gibi mikro orga
nizma bakımından da çeşitli bir yapıya sahiptir. Bu sahalara yapılın 
dikimlerde, fidanlar kök sistemlerini mikarizesiz veya gayet az mikari
zeli olarak geliştirmek temayülündedirler. (gıdaca zengin olan toprak
larda mi korize az gelişir). Bunun neticesi olarak mikorizesiz, kökler, 
böyle topraklarda fazla miktarda bulunan zararlı mantarların taaruzuna 
maruz kalırlar. 

Tabii yetişme muhiti dışında yetiştirilmesi icab eden türlerin (exotic) 
ithalinde göz önünde tutulması icab eden hususlardan biri de o türe has 
mikarize mantarının türün yetiştirileceği yere getirilmesi hususudur. 
Çünki yapılan muhtelif denemelerde, aşılanan çeşitli mantar türlerine 
göre fidanların büyümeleri de farklı olmuştur. 

Mikorizelerin sağladığı faydalardan en çok istifade etmesi icab eden 
arınancılık branşlarından biride fidanlık mevzuudur. Fide ve fidanlar uy
gun gübreleme ile istenilen ebatta mikarize aşılanmamış toprakta yetiş
tirilebilirsede, dikim ve şaşırtma için bu fidelerin ideal fide oldukları söy
lenemez. Çünkü bu fidelerin söküm ve dikmi mikarizeli fidelere nazaran 
daha zordur. Ayrıca mikarizeli fidelerin dona ve kuraklığa karşı daha 
mukavim ve kök/gövde oranının düşük olduğunu unutulmamalıdır. En 
iyisi fidanlakta kontrollü bir gübreleme ve uygun bir mikorize aşılama 
tekniği ile mikarizeli fide yetiştirmektir. Fidanlık tohum yastıkların

da mikarizeli fide yetiştirmek suretiyle şaşırtma ve dikim sahalarına 
mikorize aşılama külfetinden kurtulunmuş olur. Mikarize ihtiva etme
yen dikim ve §aşırtma sahalarına nıiıkorizeli fideler götürüldüğünde 
bu sahalara otomatikman mikorize açılanmış olur. Böyle sahalardaki 
ekolojik şartlar mikarizenin gelişmesi için müsait ise, mikorize man
tarı kolayca gelişip yayılabilir. Aksi halde mantarın yayılması biraz 
zor olur. Böyle sahalarda mikorize mantarının gelişip yayılabilmesi için, 
ya o saha şartlarında gelişebilecek mikorize türünü bulmak veya mev
cut mikorize mantarının gelişebileceği şartları temin etmek lazımdır ki, 
bunun da ekonomik olup olmayacağı münaşaka mevzuudur. 

Buraya kadar süylenenlerden anlaşılacağı veçhile fidanlıklarda 

mikarizeli fide veya fidan yetiştirmek mecburiyeti vardır. Eski orman 
sahalarında veya ormandan açılmış sahalarda tesis edilen fidanlıklarda 
bu iş büyük bir problem değildir. Çünkü böyle yerlerde esasen mikorize 
teşkil eden mantarlar mevcuttur. Mikarize mantarının bulunduğu yer
lerde tesis edilen orman fidanlıklarında o muhitin türleri dışında kalan 
ağaç türleri de ( ex.otie) yetiştirilirse bu türlerle mikorize teşkil eden 
mantar türünü o sahaya aşılamak icab edebilir. 



12 

Orman dışında zirai kültür sahaları ve hali arazide tesis edilen 
orman fidanikiarında eskiden mikarize mantarı olmadığından böyle fi
danlıklara uygun mikarize mantarının getirilmesi icab etmektedir. Miko
rize mantarını, mantarın bulunmadığı fidaniıkiara aşılımak için çeşitli 

materyaller kullanılmıştır. Bunlar arasında mantar sporları, orman top
rağı, orman humusu, mikarizeli fide veya fidan kökleri ve mikarize ihtiva 
eden fidelerin bizzat kendileri sayılabilir. Çeşitli aşılama materyalleri 
arasında bir mukayese yapılırsa en uygun aşılama materyalinin mantar 
sporları olduğu görülür. Çünkü orman toprağı ve humus, aşılanması 

istenen mantar türü ile birlikte diğer zararlı mantarları da ihtiva ede
bilir. Arzu edilen mikarize mantarını ihtiva eden fide veya fidanı yeteri 
kadar kullanmak da mümkün olmayabilir. Halbuki aşılanması arzu edi
len mantar türü tesbit edildikten sonra onların sporları, mikarize man
tarının bulunmadığı sahaya saf olarak aşılanmak suretiyle diğer zararlı 
mantarların sahaya intikali önlenmiş ve arzu edilen mantar türü de saha
ya getirilmiş olur. 

Nazari olarak en iyi aşılama materyali mantar sporları ise de, yeteri 
kadar mantar sporu temini, onların muhafazası ayrıca bilgi ve tekniği 
icab ettirmektedir. Mantar sporları haricinde aşılama materyalleriyle 
bugüne kadar çeşitli denemeler yapılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Çeşitli 
ağaç türleriyle yapılan bu denemelerde materyeller arasında mukayeseyi 
gösteren, uygun aşılama şekli ve zamanını tesbit eden ve materyalierin 
temin edileceği yeri belirtecek denemelere literatürde rastlanamadığından, 
memleketimiz orman fidanlıkları için ehemmiyeti olduğuna inandığımız 
bu mevzuda bir seri deneme yapmaya karar verilmiştir. 

Karaçam ve Sarıçam tohum yastıklarına mikarize aşılama tekniği 
ismi altında yaptığımız denemelerin neticeleri sırasıyle verilmiştir. 



IL BU MEVZUDA YAPILAN DENEMELER 

A. Mikorize aşılama materyalinin tayini ile ;Mikorizelerill! 
gelişmesi için almacak tetbirler 

1. Denemenin mevzuu ve gayesi 

Genel bilgiler kısmında bahsedildiği gibi mikorize bulunmayan fidan
lık topraklarına mikorize aşılamak için çeşitli aşılama materyalleri kul
lanılmıştır. Fakat kullanılan materyaller arasında bir mukayese yaparak, 
bunlardan hangisinin en iyi aşılamayı temin ettiği hususunda bir deneme 
yapılmış olduğuna literatürde rastlanamamıştır. 

Aşılanan mikorizelerin toprakta gelişebilmesi için toprak pH sı, ru
tubet, ışık ve ısı gibi ekolojik şartların mikorize mantarının gelişebile
ceği şartlara uygun derecelerde olması icab etmektedir. 

işte denemede bu iki husus nazarı itibara alınarak bugüne kadar 
mikorize aşılama materyali olarak kullanılan orman humusu veya orman 
toprağı, mikarizeli fide köklerine .ilave olarak tohumların orman humusu 
içinde karıştırıldıktan sonra ekilmesinin mikorize aşılayabileceği düşünü
lerek tesbit edilen aşılama materyalleri arasında bir mukayese yapmak 
suretiyle uygun aşılama materyalini tesbit etmek ve mikorize mantar
larının gelişmesi için lüzumlu rutubeti temin için tohum yastıklarını 

malçlamanın, ışık entansitesini ayarlamak için gölgelenmenin ve ısı deği
şikliğinitemin için yastıklar üzerinde ateş yakmanın mikorize mantarının 
inkişafına olan tesirlerini tesbit etmek denemenin gayesini teşkil etmek
tedir. Hülasa olarak denemede tatbik edilecek muameleler şunlardır: 

A. Mikorize aşılama materyalleri 

ao - Kontrol, 
aı - Orman humusu toprak karışımı, 
a2 - Mikarizeli fide kökleri, 
a3 - Tohumların orman humusu içinde karıştırılması. 

B. Mikorizelerin gelişmesi için almacak tetbirler 

bo - Kontrol, 
bı - Tohum yastıklarını ekimden sonra tnalçlama, 
b2 - Tohum yastıklarında aşılamadan sonra ateş yakmak, 
bs - Yastıkları gölgelemek· 
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Denemede tatbik edilen .birinci gruptaki muameleler arasındaki mu
kayeseden uygun mikorize aşılama materyalini tesbit etmek, ikinci grup
taki muamelelerin, aşılanan mikoı·izenin inkişafına olan tesirlerini gös
termek suretiyle orman sahası dışındaki hali arazi veya kültür arazisi 
üzerinde tesis edilecek orman fidanlıklarımıza ve uzun zamandanberi 
kullanılan fakat yeteri kadar mikorize bulunmayan orman fidanlıkları· 
mıza, kaliteli fidan yetiştirmek için şart olan mikorize mantarının uy
gun aşılama materyalini tesbit ve aşılanan mantarın inkişafını sağlaya
cak tetbirler hakkında fikir vermek, başlıca amacımızı teşkil etmekte
dir. 

2. Denemenin tertibi ve uygulanma tarzı 

Denemenin tatbik edildiği yer eskiden Ankara Orman fidanlığının 
ekim sahası olarak kullandığı Enstitü Deneme Fidanlığı olup toprağının 
pH sı 7- 8 arasında değişmektedir. Deneme sahasının toprak durumu 
cetvel 1. de gösterilmiştir. Uzun müddet ekim sahası olarak kullanılan 
deneme sahasında yeteri miktarda mikorize mantarının bulunmayışı, nor
mal ibreli ağaç (Karaçam, Sarıçam) fidesi yetiştirme imkanını verme
miştir (Cetvel 1). 

Deneme bölünmüş parseller metoduna göre tertiplenmiş olup te
kerrür sayısı dörttür. Mikorize aşılama metaryali muamelelerinin tat
bik edildiği, genişliğ·i 1.20 m, uzunluğu 7 m olan 4 adet ana parsel, 
aralarında 50 cm lik mesafe ile bir blok teşkil etmişlerdir. Deneme 
dört tekerrürlü olduğundan, birbirleri arasında 50 cm lik yastık yolu 
ile ayrılan 4 blok (yastık) deneme sahası olarak alınmıştır. Bloklar 
içindeki ana parsellere tatbik edilen aşılama muamelelerinin bir birine 
olacak tesirlerini yok edebilmek için, ana parseller arasında 50 cm lik 
tecrit şeritleri bırakılmıştır. 

Her ana parsel, mikorize geliştirme tetbirlerinin tatbiki için geniş
liği, ana parsel genişliğinde (1.20 m), uzunluğu 1.5 m olmak üzere 4 
alt parsele ayrılmıştır. Ana parsel çindeki alt parseller arasında, göl
gelerne muamelelerinin tatbik edildiği alt parseller hariç, bir boş kısım 
bırakılmamıştır. Gölgelerne muamelelerinin tatbik edildiği alt parsel
lerin iki tarafında gölgelemenin diğer komşu alt parsellere olacak te
sirini izale için 50 şer cm tecrit şeridi bırakılmıştır. Esasen 1.5 m 
uzunluğundaki alt parsellerin iki ucundaki 25 şer cm lik kısımlar tecrit 
şeridi olarak bırakılmış, ölçme ve tesbitler alt parsellerin 1 m lik kıs
mında yapılmıştır· Muamelelerin ana parsel ve alt parsellere tevzii işi 

tesadüf sır~ları tablosuna göre yapılmış olup şekil 2 de gösterilmiştir 

(Şekil 2). 



Cetvel ı. Deııem.e sahası toprak tahlil raporu 

pH Kabili istifade Ca+Mg-
Derinlik 

% İşba CaCo.1 Total 
cm Çamurda % Fosfor %Tuz 

ı: 20 P 20, Kg/D. m.e/L 

o- 30 63 7.80 8.90 7.45 10.686 183.6 49.99 0.125 

o- 30 82 7.75 8.70 7.15 7.394 178.2 52.01 0.187 

o- 30 51 8.05 9.00 7.45 3.824 198.7 49.49 0.125 

o- 30 66 8.00 8.65 7.25 5.689 190.1 48.98 0.160 

o- 30 66 7.80 9.00 7.10 9.177 193.3 52.72 0.186 

o- 30 72 7.90 9.00 7.10 3.446 178.2 54.03 0.178 
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Şekil!. 2. Deneme Planı 

Blok I. 

Blok II. 

Blok III. 

Blok IV. 

Deneme sahası eskiden ekim sahası olarak kullanıldığından, az da 
olsa mikorize mantarının bulunması ihtimali nazarı itibara· alınarak 
saha Dawfuwe müstahzaratı ile sterilize edilmiştir. 

Dowfume gaz halinde olup tazyik ile mayi haline getirilmiş ve 
teneke kutularda muhtelif ağırlıkta saklanmaktadır. Gaz, zehirli ve fazla 
uçucu olduğundan, kullanırken plastik eldiven ve gözlük takılmak su
retiyle gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. ilacın tatbikinde her ana 
parsele yarımşar kiloluk iki kutu hesab edilerek, kutu içindeki gaz hususi 
aletleri vasıtasıyla tohum yastıklarına verilmiştir. ilaçın toprak içinde 
gerekli tesiri icra edebilmesi için yastığın üzeri gazı geçirmeyen ince 
plastikten yapılmış bir örtü ile kapatıldıktan sonra ilaç tatbik edilmiş
tir. örtünün çevresi, yastık kenarlarında açılan 10 cm derinliğindeki 
çukurlara toprakla gömülmek suretiyle gazın dışarı sızmasına mani 
olunmuştur. Plastik örtü içine verilen gazın yastık üzerinde hareketini 
temin maksadıyla örtünün yastık üzerine yapışmasının önüne geçmek 
için tohum yastığının muayyen yerlerine boş kutu ye içine ot doldurul
muş çuvallar konulmuştur. ilacın tesirini artırmak için toprak iyi iş

lenmiş ve toprak suhunetinin 18- 20° arasında olmasına dikkat edil
miştir. İlaç, ekimden 5- 6 gün önce tatbik edilerek yastık üzerindeki 
plastik örtüler, ilacın tatbikinden 48 saat sonra kaldırılmışlardır. 

Dowfume ile sterileze edilmiş ana parsellere muameleler sırasıyla 

tatbik edilmiştir : 
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ao Muamelesinin isabet ettiği ana parsellere hiç bir aşılama mater
yali tatbik edilmeyerek kontrol parseli olarak bırakılmıştır. 

aı (Orman humusu), az (mik o rizeli fide kökleri) muamelelerinin 
isabet ettiği ana perseliere orman humusu ve 2 - 3 cm lik parçalara 
ayrılmış mikorizeli fide kökleri 7- 8 cm. derinliğinde toprakla karıştı
rılmıştır. a3 munmelesinin tatbikinde, ekilecek karaçam tohumları orman 
humusu içinde iyice karıştırıldıktan sonra humus içinden ayrılan to
humlar, ait olduğu parsele ekilmiştir. Ekimde, m2 ye 30 gr. karaçam 
tohumu hesabiyle her ana parsele eşit miktarda ayni orijin ve kalitede 
karaçam tohumu ekilmiştir. Ekimden sonra tohumların üzeri parsellerin 
sterilize edilmiş toprağı ile kapatılmış, ayrıca başka bir tohum örtme 
malzemesi kullanılmıştır· 

bı (ibre malçı) muamelesinin tesadüf ettiği alt parsellerin üzeri 
ekimden sonra karaçam ibresi samanı ile örtülmüştür. Çimlenmeden 
sonra da fide sıraları arasında ibre samanlarının mevcudiyeti temin 
edilmiştir. b2 (yastık üzerinde eteş yakma) muamelesinin isabet ettiği 

alt parsellerde mikorize aşılama muameleri tatbik edildikten sonra yastık 
üzerinde 5 - 8 cm. kalınlığında serilmiş kuru ot tabakası yakıldıktan 

sonra ekim yapılmıştır. b3 (gölgeleme) muamelesinin tatbik edildiği alt 
parseller, normal olarak :% 30 nisbestinde gölgelerne temin edilecek şe

kilde siperliklerle gölgelenmiş ve siperlikler bütün tecessüm mevsimi 
boyunca fidelerin üzerinde kalmıştır. bo (kontrol) muamelesinin tatbik 
edildiği alt parsellere aşılamadan sonra herhangi bilr işlem yapılma

mıştır. 

Alkalik topraklarda mikorize mantarlarının gelişmesi iyi olmadığın
dan deneme sahasının pH derecesini düşürmek için, daha önce toprak 
pH şını düşürme denemesinde iyi netice veren demir sülfattan metre
kareye 200 gr. hesabıyle her ana parsele 1.680 Kgr. demir sülfat suda 
eritilip ekimden sonra süzgeçli kovalarla· tohum yastıklarına veril
miştir. 

3. ölçü ve tesbitler 

Aşılama muameleri ve mikorize mantarının inkişafı için almacak 
tedbirlerin fide köklerindeki mikorize nisbetine olan tesirlerini tesbit 
edebilmek ve muameler arasındaki farklılığı tayin edecek kıstasın zor
luğu karşısında, mikorizenin fazla bulunduğu fidelerin boy ve kuru 
ağırlıklarının da fazla olacağı prensibi kabul edilerek, muameleler arasın
daki mukayeseler bu yönden yapılmıştır. Bu prensib, bu denemede ve 
daha sonra neticeleri zikredilecek bütün denemelerde esas alınmıştır. 
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Alınacak neticelerin selameti bakımından prensibin doğruluğunu 

tahkik edebilmek için bu ilk denemede fide köklerinde mikarizeli uçlar 
sayılmak suretiyle, boy ve kuru ağırlığın mikorize pisbeti ile bir kore
lasyon teşkil ettiği bu iki değişken arasındaki korelasyon emsalinin he
saplanmasıyla tesbit edilmiştir. Kısacası mikarizenin fazla bulunduğu fi
delerde boy ve kuru ağırlığında fazla olduğu görülmüştür (cetvel 2, 3). 

Cetvel 2. Mikorizeli ltök yüzdesine göre fide boyu ve göv<le lt uru ağırlığı. 

Mikarizeli kök Fide gövdesi İkinci tecessüm 
Muameleler Ucu% 

Kuru ağırlığı sonu ort. Fide 
Gr. boyları Cm. 

bo 18.31 0.35 4.72 

bı 33.09 0.90 6.33 

ao b2 27.22 0.72 3.95 

ba 17.88 0.40 4.55 

bo 64.00 2.25 6.50 

bı 74.03 5.05 9.48 

aı b2 62.00 2.89 6.54 

ba 55.62 2.29 6.15 

bo 56.15 0.78 5.20 

bı 57.60 1.13 6.89 

az b2 54.42 2.05 5.39 

57.87 0.89 5.99 

bo 54.02 1.02 5.16 

bı 57.57 1.98 7.66 

aa b2 31.77 0.91 4.88 

ba 52.02 0.71 5.68 

Cetvel 2 nin tetkikinden anlaşılacağı gibi 2-0 yaşlı karaçam fide
lerinde mikarizeli kök uçları yüzdesi arttıkça fide boyu ve fide gövdesi 
kuru ağırlığı da artmaktadır. 

Denemede birinci teçessüm mevsimi sonunda m" deki fide adedi, 
ikinci teçessüm mevsimi sonunda fide boyu ve m" deki fide adetleri 
de tesbit edilmiştir (Cetvel 4,5). 



Cetvel 3. l{orelesyon emsalinin hesaplanması 

Mikorize nisbeti ve fide boyları 
Mi korize Fide boyu çarpı.mları ile kareleri 
nisbeti 
%X, cm X? 

X2 xz 
1 ? 

18 4 324 16 
33 6 1089- 36 
27 3 729 9 

7 4 49 16 
64 6 4096 36 
74 9 5476 81 
62 6 3844 36 
55 6 3025 36 
56 5 3136 25 
57 6 3249 36 
24 5 576 25 
57 5 3249 25 
24 5 576 25 
37 7 1369 49 
31 4 961 16 
32 5 1024 25 

658 86 32753 492 

r = y'BızXBzı 

Bız = Xı in X2 üzerindeki regresyon emsali 
Bzı = Xz in Xı üzerindeki regresyon emsali 

Xı. x2 285 
Bız= =--=8.90 

Xz 2 32 

XıXz 285 
Bzı = = -- = 0.05 

Xı2 5693 

r = y0.05 X 8.90 = y0.445 = 0.660 

r = 0.660 

X X, 

72 
198 

81 
28 

384 
666 
372 
330 
280 
342 
120 
285 
120 
259 
124 
160 

3821 

% 1 ihtimal ile ihi tesbit arasında bir korelasyon var demektir. 
Y=A-BX 
A- y-Bn = 43-3,3 X 5 = 16.5 

Xy 285 
B=-----=3.3 

Xz 86 

Y = 16.5-3.3X 

19 
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Cetvel 4. Birinci tecessüm mevsimi sonu m• deki fide adedi. 

Muameleler Fide Orta. m 2 de 

bo 624 

bı 487 

ao b2 555 588 

b3 687 

bo 644 

bı 480 593 

bl bz 570 

b3 680 

bo 600 

bı 455 
az b2 682 610 

b3 705 

bo 734 

bı 487 

aa bz 681 652 

b3 708 

Cetvel 5. İkilnci t.ecessüm mevsimi sonu m 2 deki fide adedi ve fi<le boyları. 

Muameleler mz de 
Fide 

b 0 480 
bı 481 
b2 413 
b3 651 

b 0 457 
bı 373 
b 2 467 
b3 487 

-----
bo 570 
bı 360 
b 2 545 
b 3 648 

Ort. 

551 

446 

539 

Muameleler 

bo 
bı 
bz 
b3 

------: 
bo 
bı 
bz 
b3 

--------b-0 ----557~----
b1 414 531 
b 2 467 
b3 689 

4. Deneme neticeleri 

orta 
boy 

4.72 
6.33 
3.95 
4.55 

6.50 
9.48 
6.54 
6.15 

5.20 
6.89 
5.39 
5.99 

5.16 

Ort. 

4.89 

7.17 

5.87 

7.66 5.85 
4.88 
5.68 

Mikorizelerin fide büyümesine olan tesirleri ikinci tecessüm mev
simi içinde kendini hissettirmektedir. ÇünkU, fideler birinci tecessUm 
mevsiminde daha çok kök teşekkUlUne zaman harçamakta, gövde yapısı 
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ıçın lüzumlu gıdaya fazla ihtiyaç göstememektedirler. Bundan başka 
genel bilgiler kısmında söylendiği gibi, mikorize mantarlarının fide kök
lerindeki inkişafı, fidenin gövde teşekkülü periyoduna tesadüf ettiğinden 
birinci tecessüm mevsimi sonunda fide boyları ölçilimemiş yalnız m 2 deki 
yaşayan fide adetleri tesbit edilmiştir. 

Birinci tecessüm mevsimi sonunda tesbit edilen m 2 de yaşayan fide 
adetleri cetvel 4 de verilmiştir. Cetvelin tetkikinden de görüleceği veçhile 
fide yaşama miktarına mikorize aşılama muamelelerinin müsbet veya 
menfi tesirleri olmadığı, buna mukabil mikorize geliştirme muamelele
rinden gölgelemenin fide yaşamasına müsbet, malçlama ve ateş yak
manın menfi tesir yaptığı, değerlerin logaritmik kıymeti üzerinden ya
pılan varıyans analizinden anlaşılmıştır (Cetvel 6). 

Cetvel 6. Birinci tecessüm mevsimi sonu ıu2 <leki Fide adetleri vanyans 
analizi cetveli. 

Veriyasyon menşei Serbestlik 
Derecesi 

Bloklar 3 
M. Aşılama muameleleri 63 
Hata (a) 9 

Yekün 15 

M. İııkişaf muameleleri 3 
Aşılama X inkişaf 9 
Hata (b) 36 

----------
Yekiın 63 

Kareler 
Toplamı 

0.03 
0.02 
0.09 

0.14 

0.28 
0.03 
0.23 

0.68 

Ortalama 
Kareler 

0.01 
0.006 
0.01 

0.091 
0.003 
0.006 

F 

1 
0.6 

15.1*'~ 

0.5 

Cetvelde de görüldüğü gibi mikorize inkişafı muamelelerinin fide 
yaşamasına olan tesirleri % 1 seviyesinde olmuş ve muameleler arasın
daki hata ve yeterlik farkıda hesap edilerek muameleler arasındaki mu
kayese yapılabilmiştir. 

Standart sapma (S.S.) = \10.006 = 0.0244 

S.s: ... 0.0244 
Standart hata (S.H.) _ ---

yn 8 

= 0.0031 
Yeterlik Farkı_ S.H.xt = 0.0031 x 2.57 

= 0.7967 
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,İkinci tecessüm mevsimi sonunda tesbit edilen m 2 deki fide adedi 
ve ortalama fide boyları cetvel 5 de gösterilmiştir. Cetvelde görüldüğü 
gibi, mikarize aşılama muamelelerinin fide yaşama yüzdesine müsbet 
veya menfi tesirleri olmamasına rağmen mikorize inkişafı muamelele
rinden, gölgelemenin fide yaşamasına olan müsbet tesiri malçlamanın 
menfi tesiri ikinci tecessüm mevsiminde de devam etmiş, ateş yakmanın 
birinci tecessüm mevsimi içindeki m 2 deki fide adedi üzerine olan men
fi tesiri yok olmuştur. Bu neticelerin güvenilr netceler olduğ·uda yapılan 
varıyans analizi ile anlaşılmıştır <Cetvel 7). 

Cetvel 7. İkinci tecessüm mevsinü fide adetleri variyaııs analizi cetveli 

Veriyasyon menşei Serbestlik Kareler Ortalama 
Derecesi Toplamı Kareler 

Bloklar 3 0.22 0.07 
M. Aşılama muameleleri 63 0.05 o.oı 

Hata (a) 9 o.ı6 o.oı 

Yekii.n 15 0.43 

M. İnkişaf muameleleri 3 0.28 0.09 
Aşılama X inkişaf 9 0.12 o.oı 

Hata (b) 36 0.36 o.oı 

Yekün 63 1.19 

0.1 

Standart Sapma (S.S.) = y0.01 = 0·1 

0.1 
Standart hata (a) (S.H.) = --- --=0.0125 

y64 

Yeterlik farkı= 0.0125 x 2.576 - 0.022 

8 

7 
ı 

F 

9** 
ı 

Varıyans analizi fide adetlerinin logaritmik kıymetleri üzerinden 
yapılmış olup muamele ortalamalarının logaritmik kıymetleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

bı 

2.59 
bo 

2.65 
ha 

2.77 

Muamele ortalamaları arasındaki fark varıyans analizi ile hesap 
edilen yeterlik farkı ile mukayese edildiğinde, gölgelerne muamelesinin 
diğer muamelelere nazaran fide yaşamasına yeter derecede müsmet tesir 
ettiği, malçlamanın menfi, ateş yakmanın müsbet veya menfi tesirinin 
olmadığı görülür. Varıyans analizi cetvelinde görüldüğü gibi aşılama 
ve inkişaf muamelelerinin birbirine karşılıklı tesirleri olmamıştır. 
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İkinci tecessüm mevsimi sonunda tesbit edilen ortalama fide boy
ları üzerine mikarize aşılama muamelelerinin tesirleri % 5, mikarize 
inkişafı muamelelerinin tesirleri % 1 seviyede olmuş, her iki muamele 
grubunun bir birine olan karşılıklı tesirleri istatistiki bakımından ye
terli görülmemiştir (Cetvel 8). 

Cetvel 8. İkinci tecessüm mevsimi filde boyları variyans analizi cetveli 

Serbestlik Kareler Veriyasyon menşei Derecesi Toplamı 

Bloklar 3 
M. Aşılama muameleleri 63 
Hata (a) 9 

Yekftn 15 

M. İnkişaf muameleleri 3 
Aşılama X inkişaf 9 
Hata (b) 36 

Yekün 63 

Standart Sapma= •/4.2 = 2.04 

2.04 
Standart hata (a) = ---- 0.51 

4 

Yeterlik Farkı= 0.514 x 2.76 = 1.52 

Standart Sapma= y0.69 = 0.83 

0.83 
Standart hata (b) - --- = 0.103 

8 

21:32 
42.17 
38.91 

102.40 

59.84 
7.26 

24.92 

194.42 

Yeterlik farkı = 0.103 x 2.576 = 0.265 

Muamele ortalamaları : 

ao 
4.89 5.85 5.87 7.17 

bo 
5.40 

ba 
5.59 

Ortalama 
Kareler 

7.10 
14.06 

4.32 

19.94 
0.80 
0.69 

bı 

7.59 

F 

1.60 
3.25* 

28.8** 
1.16 

Varıyans analizi neticesi hesap edilen yeterlik farkına göre muame~ 
leler arasındaki mukayeseyede, mikarize aşılama muameleleri yani miko
rizeli fide kökleri, orman humusu ve tohumların orman humusu içinde 
karıştırılması fide boyuna müsbet tesir etmektedir. Bunlardan orman hu
musu, fide kökleri ve tohumun humus içinde karıştırılmasına nazaran 
yeter miktarda daha tesirli dir. Fide köklerinde mikarizeli kök. ucu .ile 
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fide boyu arasında müsbet bir korelesyon bulunduğu önceden tesbit edU
diğine göre, aşılama muamelelerinden orman humusu fide köklerinde 
daha fazla mikarizenin bulunmasına sebep olmakta dolayısıyla diğer aşı
lama muamelelerine nazaran üstünlük göstermektedir. 

Mikorize inkişafı muamelelerinden malçlama, fide boylarına müsbet 
tesir etmekte, aşılamadan sonra yastıklar üzerinde ateş yakma ve göl
gelernenin fide boyuna müsbet veya manfi tesirleri görülmemektedir. 
Netice olarak söylenebilirki; denemede tatbik edilen aşılama muamlele
rinden her üçü de tohum yastıklarına mikorize aşılamayı temin etmekte 
fakat bunlardan orman humusu fide köklerinde daha fazla nisbette ınİ
korizeli kök ucunun bulunmasını sağlamaktadır. Mikorize inkişafı mua
melelerinden gölgelerne ve ateş yakmanın mikorize inkişafına müsbet 
veya menfi tesirleri bulunmamakta, aşılama ve ekimden sonra tohum 
yastıklarının ibre samanı ile malçlanması mikorize inkişaf\nı hızlan
dırmaktadır. 

B. Tohum ve man•tar orijinierinin mikorize inkişafına 
olan tesirleri 

1. Deneme mevzuu ve gayesi 

Birinci denemede mikorize aşılama materyalleri arasında yapılan 

mukayeseden orman humusu, diğerlerine nazaran daha çok mikarizeli 
kök ucu husule getirmekle daha kaliteli fidan elde edilmesini temin et
mekte olduğundan kullanılan aşılama materyalleri arasında en iyisi 
olarak kabul edilebilir. Mikorize bulunmayan fidaniıkiara mikorize aşı
lamak mevzubahis olduğunda; aşılama materyali ile, bu materyalin 
temin edileceği yerin de tesbiti gerekmektedir· Çünkü çeşitli ağaç tür
lerinde mikorize teşkil eden mantar türleri çeşitli olduğu gibi, aynı ağaç 
türü muhtelif ekolojik şartlar altında, o şartlarda gelişebilen mantar
lada mikorize teşkil edebileceği tesbit edilmiştir.. Bundan dolayı miko
rize mantarı orijininin, aşılanacak fidanlık sahası ekolojik şartlarına 
da uygun olması icab edermi? sorusu akla gelmektedir. 

Kara ve sarıçam türleri ayrı ayrı mikorize mantarı ihtiva edebildiği 
gibi, bunlardan karaçam tabii yayılış sahası içinde veya Türkiye'deki 
yayılış sahasında çeşitli ekolojik şartlarda çeşitli mantarlada mikarize 
husule getirebilir. Kısacası fidanlık yastıklarına mikorize aşılanırken 

aşılama materyali orman humusu, fidanlığa ekilen tohumun orijin ının
takasından mı yoksa fidanlığa daha yakın ve onun iklim şartlarına 
uygun mıntakadanmı temin edilmelidir sorusuna cevap bulmak bu dene
menin geyesini teşkil etmektedir. 



Bu geyenin tahakkuku için tatbik edilecek muameleleri iki ayrı 

denemede mukayese etmeyi daha uygun bulduk. 

1. Çeşitli orijinierden temin edilen karaçam tohumlarıyla yapılan 
ekimlerde aynı orijinli orman humusu ( Çamkoı::u) mik o rize aşılama ma
teryali olarak kullanılmıştır. Tohum orijinieri yani deneme muameleleri 
şunlardır: 

A - Çamkoru orijinli Karaçam 
B - Ayancık orijinli karaçam 
C - Burdur (Aziziye) orijinli karaçam 
D - Ankara (Bağlum) orijinli karaçam 
E - Muğla (Yılanlı) orijinli karaçam 
F - Dursunbey orijinli karaçam 

2. Tek menşeli (Çamkoru) karaçam tohumları ile ekim yapılan 

yastıklara muhtelif karaçam ormanlarından getirilen mik o rize (Orman 
humusu) aşılamrüştıt. Denemede tatbik edilen muameleler : 

A - Kızılcahamam ( Çamkoru) 
B - Dursunbey 
C- Beynam 
D - Kontrol (humus aşılanmamıştır) 

2. Denemenin tertibi ve uygulanma tarzı 

Her iki denemede tesadüf blokları metoduna göre tertiplenmiş ve 
Enstitü Deneme Fidanlığı ekim yastıklarında vaz edilmiştir. Muamele
lerin tatbik olunduğu 1.5 x 1.20 ebadındaki parseller bloklara tesadüfen 
tevzii edilmiştir. Bloklar yan yana iki tohum yastığı üzerinde aralarında 
iki metrelik mesafe ile tertiplenmişlerdir. 

Çeşitli orijinli mikorizelerin tesirlerini tetkik denemesinde mikarize 
mantarlarının bir birine olacak tesirlerini yok edebilmek için bloklar 
içindeki parseller arasında 0·50 m lik boş saha <tecrit şeridi) bırakıl

mıştır. Aşılama ve ekim yapılmayan tecrit şeridi tohum orijinierinin 
tesirleri denemesinde bırakılmamış, her iki denemede de parsellerin iki 
başında 25 cm lik kısımları tecrit şeridi olarak kabul edilmiş, ölçme ve 
tesbitler parsellerin 1 metrelik kısmında yapılmıştır. 

Denemelerin yapıldığı Enstitü Fidanlığında, blokları teşkil eden 
tohum yastıkları mutat usullere göre hazırlanmıştır. Hazırlanmış bloklar 
içindeki parsellere eşit miktarda olmak üzere birer teneke orman hu
musu serildikden sonra çapa ile 7-8 cm toprakla karıştırılmıştır. Orman 
humusu karıştırıldıktan sonra her parsele eşit miktarda 36 gr. karaçam 
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tohumu ekilmiştir. Muameleler parsellere tesadüfi olarak tevzi edilmiş 
olup deneme planları şekil 3-4 de gösterilmiştir. 

Şekil 3. Tohum Orojinin tesirleri denemesinin plaıu 

Şekil 4. ·Mikorize (Orman humusu) or:i(jiııleri denemesinin planı 

3. ölçü ve tesbitler 

Deneme parsellerinde tesadüfi olarak tayin edilen numune saha
larında birinci ve ikinci tecessüm yılı sonunda m 2 deki ortalama fide 
adedi ile ortalama fide boyları tesbit edilmiştir. 

Çeşitli menşeli karaçam tohumlarında aşılama materyali olarak tek 
menşeli orman humusu ( Çamkoru) kullanılan denemde birinci ve ikinci 
tecessüm yılı sonu ölçü ve tesbitler Cetvel. 9, 10, 11, 12 de gösteril
mişUro 

Cetvel 9. Birinci tecessüm yılı sonunda m 2 <leki fide ade<li 

B ı o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I~ II III IV 

A 165 153 111 183 532 133 
B 102 96 33 135 366 91 
c 84 60 141 241 526 131 
D 255 358 246 225 984 270 
E 57 96 93 54 300 75 
F 223 177 225 296 1021 255 

A= Çamkoru, B= Ayancık, C= Burdur (aziziye); D= Ankara 
(Bağlum), E= Muğla (yılanlı), F= Dursunbey. 
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Cetvel 10. Birinci tecesslim yılı sonu ortalam.a fide boyları 

B ı o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

cm cm 
I II III IV 

A 2.03 2.03 1.90 1.70 7.93 1.98 
B 2.23 1.70 1.90 1.60 7.43 1.85 
c 2.78 1.80 2.50 2.20 9.28 2.32 
D 2.56 2.20 2.60 2.30 9.66 2.41 
E 3.00 2.70 2.60 1.60 9.90 2.47 
F 2.97 2.000 3.60 2.00 10.57 2.64 

Cetvel ll. İkinci tecessünı yılı sonunda mı dclti. fide adedi 

B ı o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II III IV 

A 183 lll 155 163 532 133 
B 60 72 45 54 231 57 
c 75 69 123 234 501 125 
D 240 336 237 258 1071 267 
E 69 42 66 87 264 66 
F 201 222 204 267 894 223 

Cetvel 12. İkiinci tecessüın yılı sonunda ortalama fide boyları 

B o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II IV III 

A 4.8 4.1 5.9 4.2 19.0 4.7 
B 5.1 3.9 6.1 4.5 19.6 4.9 
c 5.2 5.2 6.3 6.1 22.8 5.7 
D 5.5 5.7 8.0 6.7 25.9 6.4 
E 4.9 4.6 7.7 3.5 20.7 5.1 
F 6.4 5.9 8.0 6.9 27.2 6.8 

Aynı menşeli ( Çamkoru) karaçam tohumlarına Çamkoru, Dursun
bey, Ankara (Beynam) orman humusunun kullanıldığı denemede de ya
pılan tesbit ve ölçülere göre birinci ve ikinci tecessüın mevsimi sonunda 
yaşayan fide adetleri ve ortalama fide boyları cetvel 13, 14, 15, 16 da 
gösterilmi(itir : 
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Cetvel 13. Birinci tecessüın yılı somuıda ml deki fide adedi 

B ı o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II m IV 

A 141 72 213 132 558 139 
B 117 240 234 99 690 172 
c 228 222 132 237 819 204 
D 105 192 162 93 552 138 

Cetvel 14. Birinci teeessüm yılı soııwıda ortalama fi<le boyları 

B o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II III IV 

A 2.2 2.2 2.3 2.1 8.8 2.2 
B 2.2 2.0 2.2 2.1 8.5 2.1 
c 2.5 2.5 2.3 1.9 9.2 2.3 
D 2.0 2.1 1.9 2.0 8.0 2.0 

Cetvel 15. İkinci tecessüm yılı sonıuıda ml <leld fide adeili 

B ı o k I a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II III IV 

A 117 69 209 105 498 124 
B 102 120 129 102 453 113 
c 189 201 102 165 657 164 
D 150 87 177 129 543 135 

Cetvel 16. İkinci tecessüıu yılı .sonıuı<la ortalama fide boyları 

B o k ı a r 
Muameleler Toplam Ortalama 

I II III IV 

A 3.8 5.1 4.9 3.6 17.4 4.3 
B 3.2 4.2 4.2 4.5 16.1 4.2 

c 4.0 3.8 4.3 4.3 16.4 4.1 
D 3.1 4.1 2.8 4.0 14.0 3.5 

4. Deneme neticeleri 

Çeşitli menşelere ait karaçam tohumu ekimlerinde aynı menşeli 

(Kızılcahamam) orman humusu kullanılan denemede : 
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Birinci tecessüm mevsimi sonunda m 2 de yaşayan ortalama fide 
adedi üzerine muamelelerin (çeşitli orijinli tohumlar) tesiriiri % 1 sevi
yesinde olmuş ve cetvel 9. da görüldüğü gibi tesir derecesine göre aşa
ğıdaki sırayı takip etmiştir. 

E B C A F D 

Yani m 2 de'ki ortalama fidan adedi sıra ile E (Muğla) = 75, B (Ayan
cık) = 131, A (Çamkoru) = 133, F (Dursunbey) = 255 ve D (Ankara
Bağlum) - 270 dir· 

Bu suretle m 2 de en çok yaşama yüzdesi gösteren tohum orijini 
Ankara (Bağlum) olup onu Dursunbey orijinli karaçam tohum takip 
etmektedir. Bu iki orijin diğer dört orijine nazaran istatistiki bakımdan 
yeter derecede farklılık göstermekte fakat ikisi arasındaki fark signi
fikant değildir. 

Burdur ve Çamkoru orijinli karaçam tohumları da Muğla ve Ayan
cık orijinierine nazaran yeter derecede bir üstünlük göstermesine rağmen 
Burdur ile Çamkoru ve Muğla ile Ayancık arasındaki farklılık yeter 
derecede değildir. 

Aynı denemede tatbik 1edilen muamelelerin birinci tecesstüm yılı 
sonunda ortalama fide boylarına olan tesiri % 5 seviyesinde olup tesir 
derecelerine göre aşağıdaki sırayı takip etmişlerdir : 

F (Dursunbey) = 2.64 cm, E (Muğla) = 2.47 cm, D (Ankara- Bağ
lum) = 2.41 cm, C <Burdur) = 2.32 cm, A (Çamkoru) = 1.98 cm ve 
B (Ayancık) = 1.85 cm dir. Görüldüğü veçhile Dursunbey, Muğla, An
kara (Bağlum) ve Burdur menşeli karaçam tohumları Çamkoru ve Ayan
cık menşelerine nazaran istatistiki bakımdan yeter derecede daha boylu 
fideler vermişlerdir. Ayancık ve Çamkoru menşeleri arasında yeter de
recede bir farklılık olmamasına rağmen, Dursunbey ve Muğla menşeli 
tohumlar, Ankara (Bağlum) ve Burdur menşelilere nazaran daha boylu 
fide vermişler, Dursunbey menşei ile Muğla menşei arasındaki fark 
signifikant olmamıştır. 

Muamelelerin ikinci tecessüm yılı sonunda m 2 deki fide adedine olan 
tesirleri % 1 seviyesinde olmuş ve tesir derecesine göre sıradaki yerleri 
birinci tecessüm yıh sonundakinin aynı olmuştur : 

A E C A F D 
57 66 125 202 223 267 

İkinci tecessüm yılı sonunda fide boylarına olan muamelelerin te
sirleri de, yapılan varyans analizine göre '% 1 seviyesinde dir. 
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Muhtelif orijinli karaçam tohumlarından F (Dursunbey) 6.8 cm, 
D (Ankara- Bağlum) = 6.4 cm boy ile diğer bütün orijinierden yeter 
derecede farklı bir boy üstünlüğü göstermiş, Fakat bu iki orijin ara 
sında bariz bir fark olmamıştır. C (Burdur) _ 5-7 cm lik boy ile 
E (Muğla) = 5.1 cm, B (Ayancık) = 4.9 cm ve A (Çamkoru) = 4.7 cm 
orijinierinden yeter derecede bir farklılık göstermekte, Muğla, Ayancık 
ve Çamkoru orijinli fideler arasında boy bakımından önemli bir fark ol 
mamıştır. 

Aynı orijinli (Çamkoru) karaçam tohumu ekimlerinde mikorize aşı
lama materyali olarak Çamkoru, Ankara - Beynam ve Dursunbey men
şeli orman humusu kullanılan denemede, birinci ve ikinci tecessüm yılı 

sonunda m~ de yaşayan fide adedi üzerine muamelelerin hiçbir tesiri 
olmamasına rağmen, ikinci tecessüm yılı sonunda mikorize aşılanmış 
parsellerdeki fide boyları mikorize aşılanmamış (kontrol) parsellerdeki 
fide boylarından yeterliğ·e yakın derecede bir farklılık göstermektedir. 
Bu farklılık değişik orijinli orman humusları için aynı olup, orijinler 
arasında önemli bir farkın olmadığı yaıplan varyans analizinden anlaşıl
mıştır. (Cetvel 16 a bak). 

Bu iki denemeden, mikorize aşılama materyali olarak kullanılan 

muhtelif orijinli orman humuslarının fide boylarına olan tesirleri ara
sında bir farkın olmayışı, muhtelif orijinli karaçam tohumlarında aynı 
menşeli Çamkoru) orman humusu kullanılan denemede, fide boyları ve 
m 2 deki fide adetleri bakımından orijinler arasındaki farkların, tohum
ların orijin özelliklerinden ileri geldiği neticesini doğurmaktadır. Yani 
mikorize aşılama materyali olan orman humusunun tohum orijinieri 
üzerine bir tesiri yoktur. Bilhassa denemede aynı menşeli orman humusu 
kullanılarak ekim yapılan Çamkoru orijinli karaçam fidelerinin ikinci 
tecessüm yılı sonundaki boylarının, denemede kullanılan diğer orijinli 
karaçam tohumları fideleri boylarından daha düşük olması bu hususu 
kuvvetlendirmektedir. 

O halde, bir fidanlıktaki karaçam tohum yastıklarına mikorize aşı~ 
lamak icab ettiğinde, fidanlıkta kullanılan tohum orijini mıntıkasından 
orman humusu getirilmesinin şart olmadığı neticesine varılabilmiştir. 

C. Saf sarı~am ve J.ı:ara~m meşcerelerinden alınarak fidanlık 
yastıklarına aşilanan mikorizelerin bu türler üzerindeki 

tesirlerini tetkik denemesi 

ı. Denemenin mevzu ve gayesi 

Bir evvelki denemede tohum orijini ile mikorize aşılama materyali 
orman humusu orijini arasında bir münasebetin bulunmadığı meydana 
çıkmış idi. 
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Bundan sonra cevaplandırılması icab eden şu soru akla gelmekte-
dir: 

Aşılama materyali orman humusu herhangi bir ağaç türünün teş
kil ettiği meşçere altındanmı, yoksa ekim yapılacak ağaç türü meşce
resindenmi temin edilmelidir? 

Bu sorunun cevabını bulmak denemenin gayesini teşkil etmektedir. 
Literatüre göre her ağaç türü kendine has mikarize mantarı taşıyabile
ceği gibi, aynı tür mikarize mantarı muhtelif ağaç türlerinde buluna
bilir. Denemenin gayesini tahakkuk ettirebilmek için, aşağıdaki muame
leler nazarı itibara alınmışt'ı.r : 

A - Kontrol (Orman humusu kullanılmamış) 

B - Sarıçam tohumuna Sarıçam humusu -
C - Sarıçam tohumuna Karaçam humusu 
D - Karaçam tohumuna Karaçam humusu 
E- Karaçam tohumuna Sarıçam humusu 

kullanılmıştır-

2. Denemenin tertibi ve uygulanma tarzı 

Deneme «Enstitü Deneme Fidanlığında» tesadüf bloklar metoduna 
göre tertiplenmiş olup tekerrür sayısı altıdır. 

Muamelelerin tatbik edileceği parselleri ihtiva eden bloklar, yan 
yana iki tohum yastığı üzerinde alınmış ve bloklar arasında bir met
relik boş kısım bırakılmıştır. Her blok, 1.20 x 2 m ebadında beş parsele 
(muamele adedi) maliktir. Mikarize aşılama materyallerinin birbirine 
karışmamasını temin maksadıyla bloklar içindeki parseller arasında 0.50 
metrelik boş kısımlar bırakılınıştır. Bloklar içindeki parsellerin yerleri 
metodun icabı tesadüfen tesbit edilmiştir. (Şekil 5. Deneme plam) 

Blok I. 

Blok IV. 

Şekil 5. Deneıne planı 

Blok II. 

Blok V. 

Blok III. 

Blok IV. 
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A arfi ile gösterilen parseller kontrol parselleri olup orman humusu 
verilmeden ekim yapılmıştır. B parsellerine saf sarıçam meşceresinden 
alınan orman humusundan iki teneke serpilip 7-8 cm derinliğinde çapa 
ile toprağa karıştırıldıktan sonra m~ ye 20 gr hesabıyle sarıçam tohumu, 
C parsellerine aynı miktarda, karaçam meşceresinden temin edilen hu
mus toprakla karıştırıldıktan sonra yine m 2 ye 20 gr sarıçam tohumu 
ekilmiştir. D parsellerine, karaçam meşceresinden alınan orman humu
sundan her parsele iki teneke verildikten sonra, toprakla karıştırılmış 

ve m2 ye 30 gr hebabıyle karaçam tohumu, E parsellerine aynı miktarda 
sarıçam meşçeresinden alınan orman humusu karıştırıldıktan sonra yine 
aynı miktarda karaçam tohumu ekilmiştir. 

Ekimden sonra tohumların üzeri yastık toprakları ile kapatılmış, 

tohum örtme malzemesi olarak ayrı bir materyal kullanılmamıştır. 

3. ölçü ve tesbitler 

Birinci ve ikinci tecessüm yılı sonunda parsellerden tesadüf yoluy
la alınan numune birimleri vasıtasıyle m2 de yaşayan fide adedi ve or
talama fide boyları tesbit edilmiştir. 

Cetvel 17. Birinci tecessünı yılı sonunda m 2 deki fide a<le<li ve ortalama 
fide boyları 

mz deki Fide Ortalama 
Muameleler Adedi Fide boyları 

cm 

A 452 2.1 
B 481 2.8 
c 397 2.4 
D 471 2.6 
E 417 2.2 

Cetvel 18. İkinci tecessünı yılı sonunda mı deld fi<le adedi ve ortalama 
fide boyları 

mz deki Fide Ortalama 
Muameleler Adedi Fide boyları 

cm 

A 286 3.0 
B 425 4.1 
c 301 3.5 
D 461 3.8 
E 328 3.3 



33 

4. Deneme neticeleri 

Cetvel 17 nin tetkikinden de anlaşılacağı vechile, birinci tecessüm 
yılı sonunda m 2 de yaşayan fide adetleri üzerine muamelelerin önemli 
derecede bir tesirleri olmadığı yapılan varyans analizi ile de tesbit edil~ 
miştir (Cetvel 19) . 

Cetvel 19. Birinci tecessüm mevsimi sonu m 2 de yaşayan fide adelli 
varyans, analizi cetveli 

V arıyasyon Serbestlik Kareler Ortalama Varyans 
Kaynağı Derecesi Toplamı Kareler Nisbeti F 

Bloklar 5 442744 88548 

Muameleler 4 31036 7759 0.24 

Hata 20 636829 31841 

Yekfın 29 1110609 

Cetvelde varyans nisbeti (F) çok küçük olduğu için muamelelerin 
birinci tecessüm yılı sonunda m 2 del{i fide adedine tesirleri olmamıştır. 
Halbuki muamelelerin aynı tecessüm yılı sonunda fide boylarına olan 
tesirleri istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur. Cetvel 20. 

Cetvel 20. Birinci t€cessüm yılı sonunda ortalama fide boylarına ait 
varyans analiz cetveli 

V arıyasyon Serbestlik Kareler Ortalama 
Kaynağı Derecesi Toplamı 

Bloklar 5 2.65 

Muameleler 4 2.06 

Hata 20 0.89 

Yekfuı 29 5.60 

Standart sapma= V0·044 = 0.066 
Standart hata = 0.066jy30 = 0.01 

'Yeterlik farkı= 0.01 x 1.14 x 2.84 = 0.032 

Kareler 

0.53 

0.515 

0.044 

F 

13.2 

12.27** 

Analiz cetvelinde muamelelere ait varyans nisbeti F, varyans nisbeti 
cetvelinde muamele ve hataya ait serbestlik derecesinin karşılığındaki 

F nisbetinden çok büyük olduğu için muamelelerin fide boylarına % 1 
seviyesinde tesirleri olduğu tesbit edilmiştir. 
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Cetvel 17 de görüldüğü gibi birinci tecessüm yılı sonunda ortalama 
fide boylarına muamelelerin tesirleri şu sırayı takip etmiştir : 

Fide boyuna en fazla müsbet tesiri yapan B (Sarıçam tohumu+ 
Sarıçam humusu) muamelesi, onu D (Karaçam humusu + Karaçam to
humu), C (Sarıçam tohumu Karaçam humusu), E (Karaçam tohumu 
+ Sarıçam humusu) ve A (kontrol hiç humus verilmemiş) takip ederler. 
Yani humus verilen bütün parsellerdeki fide boyları verilmeyenıere na
zaran daha üstündür. Fakat aynı cins humusu ihtiva edenler yani kara
çarn tohumu ekiminde karaçam lıumuısu kullanılan, sarıçam tohumu 
ekiminde sarıçam humusu kullanılan parseller, diğerlerine nazaran ye
terli derecede bir üstünlük göstermektedir. 

İkinci tecessüm yılı sonunda m2 de yaşayan fide adetleri üzerine mu
amelelerin tesirleri % 1 seviyesinde olmuş ve muamelelerin tesirleri 
arasında yeterli derecede farklılık bulunup bulunmadığını kontrol etmek 
için yapılan analizde, A (kontrol, C (Sarıçam tohumu+ Karaçam hu
musu), E CKaraçam tohumu + Sarıçam humusu) muamelelerine naza
ran B (Sarıçam tohumu+ Sarıçam humusu) ve D (Karaçam tohumu+ 
Karaçam humusu) muameleleri fide boyuna önemli miktarda müsbet 
tesir etmişlerdir. A, C, E muameleleri arasında ve B ile D muamelesi 
arasında yeterli derecede bir fark olmadığı yapılan varyans analizi ile 
tesbit edilmiştir. 

Cetvel 21. İliinci tecessüm mevsimi sonunda m 2 deki fide adetleri 
varyans analiz cetveli 

Vanyasyon Serbestlik Kareler Ortalama 
Kaynağı· Derecesi Toplamı Kareler F 

Bloklar 5 372955 74591 5.1** 

Muameleler 4 146932 36733 

Hata 20 142191 7109 

Yekfuı 29 662078 

Standart Sapma = y7109 = 84.70 
Standart hata 84.70/1/30---: 15.4 
Yeterlik Farkı 15.4 x 1.14 x 2·84 = 50 

İkinci tecessüm mevsimi sonunda muamelelerin fide boyuna olan te
sirleri de % 1 seviyesinde olmuş ve muameleler tesir derecesine göre şu 
sırayı takip etmişlerdir : 

_n / ~~ ~~ _:_! ~~ 
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Humus verilen bütün parsellerdeki fide boyları, humus verilmeyen 
parsellerdeki fide boylarından daha üstün bir boy farkı göstermişlerdir. 
Muameleler arasındaki yeterflik farkına göre, B (Sarıçam tohumu+ 
Sarıçam humusu) muamelesi ile D (Karaçam tohumu + Karaçam hu
musu) muamelesi diğerlerine nazaran fide boylarına daha fazla müs
bet tesirde bulunmuştur. Bilhassa Sarıçam humusu kullanılan sarıçam 
tohumlarından husule gelen fideler, karaçam humusu kullanılan karaçam 
tohumu fidelerinden önemli derecede boy farkı göstermiş oldukları ya
pılan varyans analizinden anlaşılmıştır (Cetvel 22). 

Cetvel 22. İkinci tecessüm mevsimi sonunda ortalama fide boyları 
varyans analiz cetveli 

V arıyasyon Serbestlik Kareler 
Kaynağı Derecesi Toplamı 

Muameleler 

Hata 
Bloklar 

Yekfuı 

Standart Sapma 

Standart Hata 

5 

4 

20 

3.27 

4.83 

1.13 

y0.056 = 0.236 

0.236 
--=0.043 

y30 

Ortalama 
Kareler 

0.654 

1.275 

0.056 

Yeterlik Farkı 0.043 X 1.14 X 2.48 = 0.139 

F 

11.6 

22.7 

Hülasa olarak söylenebilir ki; mikorize aşılama materyali olarak 
kullanıan orman humusu, ekim yapılan ağaç türünün teşkil ettiği mcş
cere altından temin edildiği zaman en iyi neticeyi vermektedir. Dene
mede Sarıçam tohumu kullanılan sarıçam fidelerinin, karaçam humusu 
kullanılan karaçam fdelerine nazaran boy farkı göstermeleri, orman 
humusunun temin edildiği Çamkoru Ormanında kafi genişlikte saf kara
·çam meşcerelerinin bulunmayışından, karaçam meşceresinden alınan or
man humusunda sarıçam humusunun bulunma ihtimalinden ileri gel
mesi ihtimal dahilindedir. 

O halde; karaçam ve sarıçam tohum yastıklarına mik o rize aşılan
ması mevzu bahis olduğunda; (Karaçam yastıkları için karaçam meş
ceresinden, sarıçam yastıkları için sarıçam meşcerelerinden temin edi
len orman humusunun kullanılması icab etmektedir·) şeklinde deneme 
neticesi hülasa edilebilir. 
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D. Mikoı·ize ihtiva eden orman humusmıun fidanlık toprağıııa 
verilme şeklinin fidelerin gelişmesine olan tesirleri 

1. Denemenin mevzuu ve gayesi 

Fidanlık toprağına mikorize mantarlarını aşılamak ıçın kullanılan 

çeşitli materyaller, umumiyetle toprakla karıştırıldıktan sonra ekim veya 
dikid yapılır. Halbuki, evvelce ekim yapılmış fakat mikorize bulunma
dığından yeteri kadar inkişaf edememiş fidelere sonradan mikorize aşı
lama mkanlarının bulunup bulunmadığı akla gelen hususlardandır. Bu 
şekildeki mevzularla pratikde de karşılışılmaktadır. Bilhassa yeni tesis 
edilmiş fidanlıklarda yapılan ekimlerde mikorize teşekkül etmediğinden 
normal derecede inkişaf edemeyen fidelere nasıl bir muamele yapılacağ1 
karşılaştığ·ımız sorular arasındadır. 

Birinci denemede mukayeseleri yapılan çeşitli aşılama materyal
leri arasında en iyisi olan orman humusunu ekimden sonra ne şekilde 

toprağa verirsek mikorize aşılanmasını temin edebiliriz hususu bu de
nemenin mevzuunu teşkil etmektedir: Bu mevzuu hal edebilmek için 
düşüı1ebildiğimiz aşağıdaki orman humusu verme şekillerini denemeye 
aldık : 

A - Kontrol (Orman humusu verilmemiş) 
B - Ekimden evvel toprağa orman humusu vermek, 
C - Ekimi müteakip tohum yastığı yüzüne humus sermek, 
D - Fideler çıktıktan 15 gti.n sonra fide kök boğazına humus ka

rıştırmak, 

E - İkinci tecessüm yılı mayıs ayı içinde fide kök boğazına humus 
karıştırmak. 

Tatbik edilen bu muamelelerin mikorize aşılamayı temin edip et
mediği, ediyorlarsa en iyi aşılama şeklinin hangisi olduğu.nu tesbit et
mek denemenin gayesini teşkil etmektedir. 

2. Denemenin tertibi ve uygulanma tarzı 

Deneme Ormancılık Araştırma Enstitüsü Deneme Fidanlığında te
sadüf blokları metoduna göre tertiplenmiş olup tekerrür sayısı altıdır. 

Herbiri, muamelelerin tatbik edildiği 1.20 x 2 m ebadındaki 5 parseli ih
tiva eden 1.20 x 10 m lik bloklar bir birinden yastık yolu ile ayrılmış 

iki tohum yastığı üzerinde alınmıştır. Bloklar arasında 1 nı., bloklar 
içindeki parseller arasında 0.5 m lik boş kısımlar bırakılnııştır. Bu boş
luklarm bırakılması sebebi, blokların ve parsellerin bir birine olan tesir
lerini yok etmektir· 
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Toprak işlemesi ve yastık hazırlanması fidanlıkta cari usullere göre 
yapıldıktan sonra (A) parsellerine hiç bir şey tatbik edilmemiş (B) 
parsellerine. bir parsele iki teneke olmak üzere, orman humusu seril
dikten sonra toprakla 7 - 8 cm karıştırılmıştır. Bu işlemlerden sonra 
m~ ye 30 gr hesabıyle her parsele aynı menşeli karaçam tohumu ekilmiş
tir. Ekimi müteakip (C) parsellerinde tohumların üzeri orman humusu 
ile kapatıldıktan sonra aynı parsellerin bütün sathı orman humusu ile 
örtülmüştür. 

Tohum çimlenip fideler çıktıktan 15 gün sonra (D) parsellerindeki 
fide sıraları arasına orman humusu verilerek toprakla karıştırılmıştır. 
Aynı muamele ikinci tecessüm yılı mayıs ayı içinde (E) parsellerine 
tatbik edilmiştir. Parsellerin bloklar içindeki yerleri tesadüf rakamları 
tablosuna göre tesbit edilmiş olup deneme planında gösterilmiştir 

(Şekil 5). 

Şekil 6. Deneme Planı 

Blok I. Blok III. Blok V. 

IAIEIB\D\cj jEJAjcjB\DI lcJB!ElDlAI 

Blok II. Blok IV. Blok VI. 

!D\AJE\c\BI IBJA\c\D\FI !c(E\AID!BI 

3. ölçü ve tesbitler 

Bundan evvelki denemelerde tatbik edilen usul ve prensipiere göre, 
fide köklerinde bulunan mikorize teşekkülü kesafetinin bilhassa ikinci 
tecessüm yılı fide boylariyle müsbet bir korelesyon içinde oldukları, esas 
alınarak birinci tecessüm yılı ve ikinci tecessüm yılı sonunda m2 de 
yaşayan fide adedi ile ortalama fide boyları tesbit edilmiştir. 

Vetvel 23. Birinci tecessüm yılı soııumla m 2 deld 
fide ru:ledi ve ortalama fide boyu 

m2 deki Fide Ortalama 
Muameleler Adedi Fide boyu 

cm 

A 323 1.9 
B 429 2.3 
c 363 2.6 
D 299 2.0 
E 335 1.8 
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Cetvel 24. İkinci tecessüm yılı soııumla m 2 deki fide 
ade(li ve ortalama fide boyu. 

nı~ deki Fide Ortalama 
Muameleler 

Adedi Fide boyu 
cm 
------

321 3.1 
B 428 5.1 
c 337 4.6 
D 292 3.2 
E 308 3.3 

4. Deneme neticeleri 

Denemede tesbit edilen kıymetlerden, birinci ve ikinci tecessüm yılı 
sonunda m~ de yaşayan fide adetleri üzerine, tatbik edilen muamele
lerin hiç bir tesiri olmamasına rağmen, fide boylarına olan tesirleri 
birinci ve ikinci tecessüm yılında önemli derecede oldukları anlaşılmış
tır. 

Birinci tecessüm yılı sonunda muamelelerin fide boyuna olan tesir
leri % 1 seviyesinde olmuş olup, şu sırayı takip etmektedır : 

~~ _B ı ~~ ~ı _:_1 
Muamelelerin tesir ederecesine göre takip ettiği sıradanda anlaşı

lacağı veçhile ekimi müteakip yastık yüzünün humusla örtülmesi (C), 
fide boyuna diğer muamelelerden yeter derecede farklı müsbet tesir et
miştir. Bunu, ekimden evvel toprağa humus karıştırılması (B) ve fide
ler yastıktan 15 gün sonra fide kök boğazına hum us karıştırma (D) 
muamelesi takip etmektedir. Bu üç muamele diğer iki muameleden (kont
rol ve ikinci tecessüm yılı Mayıs ayı içinde fide kök boğazına humus 
karıştırma) kafi derecede bir farklılık gösterdikleri gibi, her üçü ara
sında yeter derecede bir farklılık vardır. Halbuki kontrol ile ikinci te
cessüm yılı mayıs ayı içinde fide kök boğazına humus serme muameleleri 
arasındaki fark siğnifikant değildir. 

ikinci tecessüm yılı sonunda muameleterin fide boyuna olan tesirleri 
de % 1 seviyesinde olmuş olup, tesir derecelerinin büyüklüğüne göre 
aşağıdaki sırayı takip etmiştir : 

_B ı ~~ ~~ ~~ ~~ 
Tatbik edilen bütün muameleler arasındaki fark yeter derecede 

olup fide boyuna en fazla müsbet tesir eden, ekimden evvel toprağa 
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humus karıştırma (B) muamelelerdir. Onu, yastık üzerine humus ser
me (C) muameleleri takip etmektedir. 

Diğer üç muamele arasında (kontrol, fideler çıktıktan 15 gün sonra 
fide kök bağaziarına humus verme, ikinci tecessüm yılı Mayıs ayı için
de kök boğazına humus karıştırma) da fark da istatistiki bakımdan ye
terli olmasına rağmen ilk iki muamele (B, C) kadar farklı değillerdir 

(Cetvel 25) · 

varyans analiz cetveli 
Cetvel 25. İkinci tecessüm yı b sonu ortalama fide boyları 

Varyasyon Serbestlik Kareler Ortalama F 
Kaynağ"ı Derecesi Toplamı Kareler 

Bloklar 5 0.47 0.094 

Muameleler 4 20.97 5.240 349 

Hata 20 0.31 0.015 

Denemeden elde edilen neticeler hülasa edilecek olursa, birinci ve 
ikinci tecessüm yıllarında fide boyuna en iyi tesir eden muamelelerden, 
orman humusunun tohum yastığı ile ekimden evvel karıştırılması veya 
ekimi müteakip yastık üzerine orman humusu serilmesi en iyi mikarize 
aşılama şeklidir. Şayet ekimden evvel aşılama işi yapılmamışsa fide
ler çıktıktan kısa bir müddet sonra fide kök boğazına humus karıştır
mak suretiyle de mikarize aşılama işinin mümkün olabileceği neticesine 
varılmıştır. 



III. ÖZET 

Orman dışı hall veya kültür arazileri üzerinde tesis edilmiş ve ye
teri kadar mikorize mantarı bulunmayan fidanlıklardaki kara ve sarı 

çam tohum yastıklarına, bu türlerin kökleri ile mikorize teşkil eden 
mantarların aşılama tekniği üzerine, aşağıda sırasıyla kısa neticeleri 
verilen denemeler yapılmıştır. 

1. Aşılama materyali olarak kullanılan çeşitli malzemeler arasın
da en uygun aşılama materyalini seçmek ve mikorize mantarının inki
şafı için alınacak bazı tetbirlerin tesirini tesbit etmek birinci deneme
nin gayesini teşkil etmektedir. Bugüne kadar kullanılan aşılama ma
teryalleriyle (Orman· humusu, mik o rizeli fide kökü) tohumların orman 
humusu içinde karıştırıldıktan sonra ekilmesi aşılama muameleleri ola
rak ele alınmıştır. Deneme neticesinde her üç muamele şekli de miko
rize aşılamayı temin etmiş ise de bunlar içinde orman humusu diğer
lerine nazaran daha fazla mikorizeli kök teşekkülüne sebeb olmuştur. 

Bu denemenin ikinci gayesini tahakkuk ettirmek için aşılanmış mi
korizelerin inkişafını temin edecek bazı tedbirler olarak gölgeleme, ekim
den sonra tohum yastıklarının üzerine ibre samanı örtme ve ekimden 
sonra yastıklar üzerinde ateş yakma gibi muameleler denemede kontrol 
edilmiştir. Alınan neticeye göre; ekimden sonra tohum yastıklarının 

üzerine ibre samanının serilmesi fide köklerindeki mikorizelerin inkişa
fını temin etmiştir. 

2. Erinci deneme ile tesbit edilen en uygun mikoı·ize aşılama ma
teryali olan orman humusu nereden alınmalıdır? Ekim yapılan tohumun 
alındığı orijinden mi, yoksa ekim yapılan mıntıkadanını sorusu bu de
nemenin gayesini teşkil etmektedir. 

Bu gayenin tahakkuku için muhtelif orijinierden (Çamkoru, Ayan
cık, Burdur, Ankara- Bağlum, Muğla ve Dursunbey'den) temin edilen 
karaçam tohumlarıyla yapılan ekimlerde aynı menşeli ( Çamkoru) or
man humusu kullanılmış ve Çamkoru, Dursunbey ve Beynam oı·manların
dan temin edilen orman humusu ile aynı menşeli ( Ça.mkoru) Karaçam 
tohumu ekilmiştir. 

Deneme neticesinde tohum orijinierinden mütevellit fidelerde bir 
boy farkı olmasına rağmen mikorize nisbetinde bir fark olmamıştır. 
Bu suretle karaçam ın Türkiye'de yayılış sahalarından temin edilen to
humlarıyla yapılan ekimlerde mikorize aşılama materyali olan orman 
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humusunun tohum orijininden temin edilmesi mecburiyetinin bulunma
dığı meydana çıkmıştır. 

3. Tohum ve mikorize mantarı orijininin karaçam ve sarıçam 
ekim yastıklarında mikorize aşılama ve gelişmesine hiç bir tesir olma
dığı yukarıdaki deneme ile tesbit edildikten sonra, (aşılama meteryali 
orman burnusunun ekimi yapılan ağaç türünün teşkil ettiği meşcere 

altındanmı, yoksa herhangi bir ağaç türü meşceresindenmi temin edil
melidir?) sorusunun halli bu üçüncü denemenin gayesini teşkil etmiş

tir. 

Denemenin gayesini tahakkuk ettirebilmek için sarıçam tohumu ile 
sarıçam meşceresinden alınan orman humusu, sarıçam tohumu ile kara
çarn meşceresinden alınan orman humusu, karaçam tohumu ile karaçam 
meşceresinden temin edilen orman humusu ve karaçam tohumu ile sarı
çarn meşceresinden alınan orman humusu kullanılmak suretiyle ekim 
yapılmıştır. Alınan neticeye göre en iyi mikorize ve fide inkişafı, sarı

çarn meşceresinden alınan orman humusu ile sarıçam tohumu ve kara
çarn meşçeresinden temin edilen orman humusu ile karaçam tohumu 
kullanmak suretiyle yapılan ekimlerde görülmüştür- Bu neticeye göre, 
karaçam ve sarıçam tohumu yastıklarına mikarize aşılamak mevzu ha
his olduğunda, aşılama materyali orman humusunun ekimi yapılacak 
ağaç türüne ait meşcereden temin edilmesinin daha iyi olacağı sonucuna 
varılmıştır. 

4. Ekimden evvel mikarize aşılanmamış fidanlıklarda normal ge
lişme göstermeyen fidelere sonradan mikarize aşılama imkanının bulu
nup bulunmadığı ve en uygun aşılama şeklinin nasıl yapılacağı hususun
da yapılan denemede aşağıdaki muameleler nazarı itibara alınmıştır : 

A - Kontrol (Orman humusu verilmemiş). 
B - Ekimden evvel toprağa orman humusu verilmiş. 
C - Ekimi müteakip tohum yastığı üzerine humus serilmiş. 
D - Fideler çıktıktan 15 gün sonra fide kök boğazına humus ka

rıştırılmış. 

E - ikinci tecessüm yılı Mayıs ayı içinde kök boğazına humus 
karıştırılmış. 

Denemeden alınan neticeye göre, tatbik edilen muameleler arasında 
en iyi mik o rize aşılanmasını sağlayan; Ekimden evvel toprağa hum us un 
karıştırılması ile ekimi müteakip yastık üzerine humus verilmesi şek

linde yapılan işlemler olmuştur. Fideler çıktıktan 15 gün sonra fide kök 
boğazları kısmındaki toprağa humus karıştırılmanın kontrol parselle
rine nazaran daha fazla mikarize aşılamayı temin etmesi, fide çıktıktan 
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kısa bir müddet içinde de mikorize aşılanabileceğini göstermiştir. Fakat 
ikinci tecessüm yılı Mayıs ayı içinde yapılan aşılama muamelelerinin 
fidelerde yeteri kadar mikorize temin edememiş olduğu görülmüştür. 

Denemelerin neticelerinden sonra kısaca denilebilir ki; Karaçam veya 
sarıçam ekim yastıklarına mikorize aşılamak için, türün teşkil ettiği 

meşçerelerden alınan orman humusu ekimden evvel toprakla 8-9 cm de
rinlikte karıştırılacak, ekimi müteakip yastığın üzeri ibre samanı ile ör
tülecektir. Ekimi müteakip tohum yastığının üzerine serilen ibre sama
nının kalın olmamasına bilhassa dikkat edilmelidir. Fazla kalın ibre sa
manı birbirine bağlanarak toprak yüzünde sert bir tezek husule getir
mek suretiyle fidelerin çıkmasına mani olmaktadır. 



Literatür 

A. Z. JOFFE. 1963. Effects of manuring and jertilizing on the mycojlora 
of heary soil ina crop rota tion trail in lsmil. Soil Science 95 (5): 
356-353. 

B. N. RICHARDS, G. L. WILSON. 1963. Nunrient supply and mycorrhiza 
development in Caribben pine. Forest Science 9 ( 4) : 412 - 405. 

B. ZAK, W. C. BRYAN. 1963. Izolation of jıtngal symbionts from pine 
mycorrhiza. Forest Science 9 (3): 278- 270. 

BRATiSLAV ZAK, DONALD H. MARX. 1964. Isolation of mycorrhizal 
jungi from roots of individual slash pines. Forest Science 10 (2): 
221- 214. 

ERNEST, WRIGHT. 1957. Importace of mycorrhiza to ponderosa pine 
seedlitngs. Forest Science 3 (3): 280- 275. 

GEORGE C. PAPAViZAS and CHARLES B. DAVEY. 1959. Evaluation 
of various media and antimicrobial agents for isolation of soil 
fungi. Soil Science. 88 (2): 117 -112. 

GöBL, F. 1963. Mycorrhiza of pinus cemm in forest nurseries. Cbl. ges. 
Forstw. 80 (1) : 20 - 30. 

J. L. HARLEY. 1959. The biology oj mycorrhiza. Leonard Hill Book Li
mited, Eden Street, NW. 1, London. 233 pp. 

J. F. WORLEY and EDVARD HACSKAYLO. 1959. The effect of ava
ilable soil moisture on the mycorrhizal association of virginia pine. 
Forest Science 5 (3): 268- 267. 

JIM DALE, A. L. MCCOMB, W. E. LODMiS. 1955. Chlorosis, mycorrhizae 
and the growth of pinus ona high-lime soil. Forest Science 1 (2): 
157-148. 

J. R. JORGENSEN, EUGENE SHOULDERS. 1967. Mycorrhizal root 
development vital to survival of slash pine nursery stock. Tree 
Planter's Notes 18 (2): 11- 7. 

JAMES M. TRAPPE. 1967. Pure culture synthesis oj Doıtglas fir 
myoorrhizae with speoies of Hebeloma, Suillus, Rhizopogon and 
Astraeus. Forest Science 13 (2): 130 ~ 121. 



44 

KARL B. LANGUIST. 1960. What is mycorrhiza and what does it do? 
Tree Planter's Notes 43 (5): 14- 13. 

LEVİSOHN, I. 1951. Mikrobiological investigations and work on com
posts. Report on Forest Research for Forestry Commission Lon
don: 107 - 10. 

LEVISOHN, I. and PARRY, M. E. 1960. Researches in mycorrhiza and 
soil mycology. Report on Forest Research for Forestry Commis
sion London : 91 - 4. 

NORMANT. J. BArLEY. 1959. Statistical methods in biology. The Eng
lish Universities press LTD. 102 Newgate Street. London, E.C. 1: 
200 pp. 

RAMBELLİ, A. 1966. Experiments in mycorrhizal inoculation of Pinus 
radiata. Annales de I' Institut Pasture, Paris (3): 303- 6. 

T. H. FiER, JR. E. R. TOOE. 1966. Sweetgum mycorrhizal and some 
associated. fungi. Forest. Science 12 ( 4) : 440 - 432. 

WARCUP, J. H. 1951. The effect of parMal sterilisation on the oacur
rence of fungi in the soil. Report on Forest Research for Forestry 
Commission London: 107 - 10. 

W. C. BRYAN, B. ZAK. 1961. Bynthetic culture of mycorrhizae of soıd
hern pines. Forest Science 7 (2): 128- 123. 



SUMMARY 

Some experiments on ilnoculation technic of mycorrlıize to the Pinus 

nigra and Pirrus silvestris see<l be<ls. 

The results of the experiment which are made on inoculation technic 
of mycorrhize to the Pirrus nigra and Pirrus silvestris seed beds in forest 

nursery is established on agricultural land, are given in summary. 

1. Experiment 

Selection of avialable inoculation material and some treatments for 

development of mycorrhize. 

Selection of the best inoculation material from different material 
which are used for inoculation of mycorrhize. For this reason, the fol

lowing treatments were controled in experiment : 

A. Inoculation material : 

ao -Control 

aı - Forest humus 

ae - Mycorrhizal roots 

a3 - Mix of seeds in forest humus before sowing 

B· Treatments for development of mycorrhize: 

bo -Control 

bı - Malching of seed beds whit needl straw. 

b2 Set on fire on seed beds before seeding. 

b3 Shade of seed beds in all growing season. 

Forest humus is has given the best inoculation in spite of the 

other materi~lş have inoculated mycorrhizal fongi to the seed beds. 
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Malching of seed beds with pine needles straw from woodland has let 
to mycorrhizal development. The other treatments that are used for 
mycorrhizal development has not let. 

2. Experiment · 

Effects of inoculation material and seed origin on· nıycorrhizal 

infection. 

Aim of this experiment is to answer that question. From where forest 
humus should be getting? Should be getting it from any where or is 
it necessary to get it from seed origin? 

For this reason, Pinus nigra seeds which were collected from dif
ferent origin of Turkey were sown with the forest humus that was 
getting from same origin. Also in the second experiment, Pinus nigra 
seeds which are collected from same origin of Turkey were sown with 
the forest humus that was getting from different origin. 

According to results of experiments, there were not differences 
between the ratio of mycorrhizal roots on seedlings by seed and humus 
origin although there were differences in seedlings heights by seed 
origin. In this way, it is nof necessary to ·get forest humus from seed 
origin for inceulation mycorrhiza to the Pinus nigra seed beds in 

Turkey. 

3. Experiment 

Effects of forest humus which was getting from Pinus nigra and 
Pinus silvestris stand, on the mycorrhizal roots of this specieses seed

lings. 

Purpose of this experiment, to determine the stand of species that 
will be getting forest humus for inceulation of mycorhize. The fallawing 

traetments were controled in this experiment. 

A. Control. 
B· Pinus silvestris seed with humus of Pinus silvestris stand. 

C. -Pinus silvestris seed with humus of Pinus nigra stand. 
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D. Pinus nigra seed with humus of Pinus nigra stand. 

E. Pinus nigra seed with humus of Pinus silvestris stand. 

The best mycorrhizal development had been seemed on the seed
lings which grew in plots of treatments (B) and (D) Also the seed

lings heights in the same plots were more than the other' treatments. 
Differences between the trcatments A, C and E is not significant. 

According to results of this experiment, if we want to inoculat 
mycorrhize to the seed bed o(Pinus nigra and Pinus silvestris, we have 

to get forest hum us from the stand of this specieses. W e do nt use 
humus of Pinus nigra stand for sowings of Pinus silvestris as we will 
not use humus of Pinus silvestris stand for the seed bed of Pinus 
nigra. 

4. Experiment 

Experiment on the inoculation method of forest humus to the seed 
beds. 

Usually, sowings is made afther forest humus is mixed with the soil 
of seed bed for mycorrhizal inoculation. But, is it passible to inoculate 
mycorrhizal fungi to the seedlings which dont have mycorrhizal fungi 

in theire seed bed before the sowing. This is the question that has to 
be answered. Puı·pose of this experiment is to answer this question. 
For this reason the following treatments arecontroledin the experiment : 

A. Control (no forest humus) 

B. Forest humus has been mixed with the soil of seed bed before 

sowing· 

C. Seed bed has been mulched with the forest humus after sowing. 

D. Forest humus has been mixed with the soil of seed bed among 
the rowes of seedlings after 15 days of seedlings are emerging. 

E. Forest humus has been mixed with the soil of seed bed among 
the rows of seedlings on may of seeond growing season. 
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On the result of the experiment, the more mycorrhizal roots had 
been seemed on the seedlings which were in the plots of treatments B 
and C than the other treatments, there is no difference between B and 
C. Also, the seedlings on the plots of treatment D have mycorrhizal 
roots but theire ratios were not as more as treatments B and D. Dif
ferenc between A and D is signifcant. But, there is no defference bet
ween A and E. 

This results show to us that we can inoculate mycorrhize to the 
seedlings in first growing season after seedlings are emerging : 




