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ONSOZ
Kavak ktilttirti Ìtalya 'da Pianura Padana 'daCI l yaygmdtr. Burada
takriben 75.000 hektarla italya'da toplam kavak alanmm % 70' ine e~it bir alanda
yayllmaktadtr ( 1993). Bu alan, IO yddan beri , son be~ yll, ytlda 1000 ha' t a~an
bir kaytpla, htzla azalmaktadtr (Lapietra G., Coaloa D. ve Chiarabaglio
P.M.,I994 ). So n zamanlarda, Avrupa Toplulugunun yeni tanm politikasmca
ongortilen ormanla~ttrma lehine kararlarla (Toplulugun 2080/92 saytlt
dtizenlemesi) olay tersine doner duruma girmekle beraber bu stireç devam
etmektedir.
Tipik kavak sahalart , belliba~lt nehirlerin ktyt alanlanndadtr,
plantasyonlann% 40't buralardadtr. Geri kalan % 60, ovahk tanm alanlannda
bulunmakta olup çok degi~ik btiytikllikte sahalar kaplamaktadtr. Kavakltklann
takriben % 70' i kumlu,% !S' i orta teksttirlti ve geri kalant ise orta teksttirltikilli balçtk arazilerdedir.
Dikim materyali, her yerde aynt teknik uygulama yaptlmakstztn
fidanltklarda Uretilmektedir. Genellikle 2 ya~ lt fidanlar kullantlmaktadtr, fakat
bir ya~lt fida n kullantmt da yaydmaktadtr.
Kavakltklar, dai ma entansif olarak sulamaya, glibrelemeye, budamaya,
zararltlara kar~t mticadeleye tabi tutulmakta ve verimli arazilerde ara tanma
dayalt olarak yeti~tirilm ektedir. Ara tartm mtstr, soya, bugday ve bazen çaytr
ile yaptlmaktadtr ve l ve 2 ya~lt kavakltkl ann % 20 'sinde, yani toplam
kavakltklann takriben % 4'Unde yeralmaktadtr. YIlda 2-4 kere diskaro çekrne
~eklinde yaptlan toprak i~lemeleri kavakltklardaki uygulamalarda çok bUytik
yer tutmaktadtr. Gtibreleme oldukça yaygm bir ~ekilde yaptltrken , sulama
genelde takviye olarak kavakltklann ancak l /4'de uygulanmaktadtr.
Kavakltklann takriben % SO'si, toprak seviyesinden itibaren 5 m'ye,% 30' u
sadece 3 m y tikseklige kadar dtizenli olarak budanmakta, % 20'si hiç
budanmamaktadtr. Orta lama dikim stkltgt hektarda 31 Ofidanla agaç ba~ma 32
m2'ye gelmekte, dikimlerde en çok dikdortgen dilzen kullamlmaktadtr.

Cevirenin notu
l Pinura Padana' nm italyanca kars•hg• Poovas1d1r. ltalya' nm ku/.cyinde A lp da~lar1, Apenin da~lar1
ve Adriatik demz• arasmda kalan Po nehn ve kollar1nm bulundugu. Torino'dan Venedik'e kadar
uzanan iiçgcn b1ç1minde 50 bin k m21ik b1r bOigcdir. Bu bOlge 20 milyonun iisutnde nO fusa sah1ptir.

En yaygm "lon 1-21-' 'dii r. Bu klon bulli n ycri~ki n kavakltklann takriben
%·D'linde bulunmakta, bunu ~ imdi Venturia populina nedcniylc kullan1m1
azalan "Canadese" (Kanada kavaklan) grubu klonlar (Boccalari, Adige) ile
E uramerican ~• diger klonlardan Luisa Avanzo (kabuk nekrozlan nedeniyle
kullan1m1 azalmaktad1r) BL Costanzo ve Pau, takip etmektedir. P.deltoidcs
klonlan (Lux ve Onda) ve Onda·ya benzer èizellikleri olan "Caroliano''
( Karol in) gru buna gircn klonlar (Sa n Martino ve Triplo) da kullantlmaktad1r.
Plantasyonlann orta la ma ya~1 7 civan ndad1r. Blittin olarak ele
almd1gmda 7 ya~ ve onun Uzcrindekiler. kavak dikilmi ~ top la m sahanm % 46"stnl
ol u ~turmaktad1r. idare sliresi orta lama l l ytld1r. Ortalama liretim, kullantlabilir
odun kUtlesi olarak (tepedc IO cm çapa kadar) 200 m%a'd1r. Gene! ortalama
art1111 18.6 rn 3/ha/yrl'd1r. Kesìlmi ~ agaçlann IJO m ylikscklikteki orta lama çaplan
28 cm, tam boy larr 24 m ve agaç ba~111a dU~e n hacim orta lama olarak O, 7 m3
dUr. 1992 yr lrnda 10.000 ha alanda kavak kesi lmi ~ ve 2 milyon m1 odu n elde
edilmi"tir.
Oreti len od unun kalitesì iyi kabul edìlebi lir: % 40'1çok iyi,% 38' i iyi,
% Tsi orta kalitede ve % !S'i standart dr:;;1d1r. En biiyiik zararlar kabuk
nekrozlanndan (agaçlann takriben% 40'1 bundan zarar gèirmckte, bun larrn,%
17's inde çok ciddi zararlara neden olmaktad1r) ve ba$ta Sapcr·da carcharias
ve Cossus cossus o Ima" i.izere kabu" ve odun boceklerinden (agaçlann % 14'i.i)
kaynak lanmaktad 1r.
italya 'da Casale Monferrato ~ehri n de bulunan Kavakçtl1k EnstitUsi.i
(Istituto d i sperimentazione per la pi oppi co ltura)f2 1 tarafmdan yap1lan bir
incelemede 1981-87 periyodu içinde i.iretilmi~ kavak odununun;
% 19'unun soyma endlistrisi nde
% l l 'in in kag1t endi.istrisinde
% 25'inin pane! yap1m1nda
% J6's1mn ambalaj yap1m1nda
% 9'unun b1ç.krl1k olarak
kullan 1!dr gr bel irte n mÌ!itir.
Emegin kar~1lrgrn1 en iyi veren seçim soyma sanayiine tahsis edilen
od un Uretimidir. Bunun içindir ki , italyan ekonomis inin içinde bulundugu
durumda, kavak lireticileri, daha ktymetli odunun maksimum miktarda
çcvinnenin notu:
''' 1938tarihmde kavakçahga ah~kin ~orunlan çoo~:mek açin Ca;,ale Monferrato ~ehnnde kurulmu$
olan enstitodor. O tarihten bu yana çah~malarma sllrdlircn bu ar~urma kurumu tercilmcnin bundan
sonrak1bolim1lerincle ·'C. ;\'l onfcrnllo k:a v11kçahk enqitiiso·· olarak analacaJ,;tar
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Uretilmesinin saglanmas1 için kavaklann• entan sif kUitUrel metodlarla
yeti ~ti rmeye te~v ik edil mi ~lerdir. Buna kar~1llk , Ulkede çok k1sa zaman
periyodlan içinde, baltal1k uygulanmastyla elde edilen, yongalama i~lemine
uygun materyal uretimi , yetersiz gelir getirmesi veya hiç getirmeyi~i nedeniyle
oneri lmemektedir.
Entansifkavakçll tk, italya ' da transformasyona dayalt cndi.istrinin odun
talebine ve bu talebin zaman içinde iç tiretim kapasitenin i.istune ç•kmastyla
bu yi.ìzytlm ba~ mdan itibaren ge li ~ me gostermi~tir. Kavak, belli bir odun aç1g1
varken, iç kaynaklan belirgin ~ekilde artt1rarak, harn ve yan i ~lenmi ~ odun
ithalini azaltmay• saglayabi len, i~lenecek od un miktannt oldukça k1sa zarnanda
Uretme irnkanma sahip tek orrnan agac1olarak ortaya ç•km1~t1r.
Ìtalya'da JO ' Iu ylllardan beri kavak, selekte edilmi~ ve bulunmu~
klonlanmn vejetatif Ureme kolayhg•, bi.iytime hJZI, zararldara direnci, çe~itli
ortamlara uyumu, teknigine uygun ki.ilti.irel i~lemlere hemen olumlu cevap
vermesi ve odununun yukanda belirtilen ·ber sektorde kullandabilmesi gibi
mi.ìkernmel ozel likleri sayesinde, Ulkede (italya) ormancll tk ekonomisinde boy le
bUyUk rol oynayabilmektedir.
Entansifkavakçdtgm geregi olarak, kavagm tidanhkta çogalt1lmast ve
kavakçtltga oncUIUk edecek uygun dikim materyalinin Uretilmesini saglayJcl
yeti~ti rme teknigini ortaya koyma konusunda da sonuçlan yo l gosterici
ara~t 1rmalar yaptlmt~ttr.

italya 'da takriben 700 ha alanda fidan yeti~t i rilm ekte ve bunun bi.iylik
k1smmda kavakyer almaktad1r. Fidanhklann en yogun oldugu yer, 58 izin belgeli
'fidan i.ireticisi ile Pavia ilidir. Bunu 39'ar adetle Cuneo ve Alessandria ve 38
adetle Torino illeri takip etmektedir. Pianura Padana 'da kavakfidam yeti$tirme
belgesine sahip 250 kurulu ~ vardtr. Bunlar devlet orman te~kilatmm gozetim
ve sertitikas1 ile yeni kavakhklann tesisi için 1990- 91 ' de 3.200.000, 1991 92'de 4.360.000, 1992-93 'de 4.463.000, 1993-94 'de 5.115.000 adet, kullamma
uygunlugu tasdik edilmi~ fidan dagttrm~lardJr. I-214'Un bu rakamlar içinde oram
l 990-91 ' de % 58 iken, ozellikle "Canadese" (Kanada kavaklan) lerin
azalmas1 sonucu 1993-94'de% 80 'e ula~mJ ~tlr. Bu rakamlara çe~itli tartmsal
kurulu~ lann kendi iç taleplerini kar~Jlamak için sertitikas1z olarak i.irettikleri
fidan say1s1 girmediginden ve sertifikal1 bir k1s tm tidanlar da dikilm emi ~
olabileceginden, kullandmt ~ tidan adedini kes in rakamla bilmek mlimki.in
degildir.
Yeni agaçland1rma alanlanmn tesisinde kullantlan dikim materyalinin
takriben % 70'i 2 ya~ ltd1r, ama baza kloolann fidanlarma l ya~h ike n
kullanma da yaygmla~m aktadar .
3

KavakçiiLkta iyi bir ba~an için fidan kalitesinin esas o ldugu, sektoriln
biltlin uygulaytcJlan tarafmdan bilinmektedir. Fakat fidan yeti~tirme ve
kavakçthk sektoriine ili~kin buti.in teknikler ve uygulamalar konusunda soo 30
y dda yapllmt~ ara~tl rmalardan edinilmi~ bilgileri halka yayma çaJJ ~ma lan
yetersiz kalmt~ttr.
Oikim materyalinin kalite baktmmdan iyile~tirilmesi, geçerli kanunlann
(1973 tarihli 269 sayth ve 8.3.1975 tarihli diizenlemeler) gerekli gordilgii
ozelliklere sahip fidan uretmeye mecbur o lan fidan iireticisinin yantstra, kavagm
yeti~tirilmesinde toplam harcamantn takriben ll3'iiniin sadece dikim için
sarfedildigi dikkate altndtgmda, ba~anstz o Ima riskini azaltmak zorunda olan
kavak ilreticisini de ilgilendirmektedir.
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E~EYLi URETi M
Kavak hem e§eyli (tohumla), hem de e§eysiz yolla Uretilebilir.
Tohumla i.iretme ozellikle genetik 1s lah ara§tlfrnalan yi.iri.itiiltirken
uygulanmaktad1r. Tohumlar yapay tozla§ma yoluyla veya çevresindeki erkek
fertler tarafmdan rastgele dollenm i§ d Ì§Ì agaçlar Uzerinden toplanarak el de ed il ir.
Ba§lang1çta h1zll bliyiiyen, biyotik ve abiyotik zararhlara daha iyi direnç gosteren
fertler seçilmelidir.
Uygulamada,vejetatif yolla çogaltma, genellikle çelikle olmaktad1r.
çelikler bir ya§ll govdelerden veya anaçhk govde dallanndan elde edilir.
çeliklerin haZirlanmasJ ve korunmas1 çok ozen ister. çeliklerin dikimi, uygun
§ekilde seçilmi§, gi.ibrelenmi§ ve hazirlanmi§ bir arazide ilkbahann ba§mda
yapll1r. Koklenme çok say1da faktore bagli d n· ve çe§itli Ì§lemlerle arttmlabilir.
Fidan yeti§tirmede, artlk ydlardan beri si.iregelen denemeler sonucu
ortaya ç1kan belli kurallara uymak gereklidir. Elde edilen liri.inlere soklimden
dikime kadar da ozel dikkat gosterilmelidir.

TOHUMLA URETiM
ç içekler
Salicacea'lerde hem erkek çiçekler ($ekil.l) hem de di§i çiçekler
($ekil.2) salk1m halinde birle§mi§lerdir. Di§i ve erkek çiçekler genelde farkll
fertler tizerinde bulunurlar.Yani bir cinsli iki evciklidirler (Dioik). P opulus
lasiocarpa Oliv.'de erkek çiçekler ve di§i çiçekler aym salk1m tizerinde olup
kendi kendini doli eme olay1 vard1r, yani bir evcikl idir (Monoik). Bundan ba§ka
bir evcikl i duruma hem Titrekkavak ' Iarda hem Karakavak' Iarda ve
Euramericana hibritlerinde de rastlanmi§tlr. Son yillarda bu §ekilde say1S1Z
dtizensizlik belirlenmi§tir. (May 1958; Campo 1963; Lester 1963; Zufa 1963;
Panetsos 1971 ). Aym salk1m içinde erkek ve di§i çiçekler birle§rnÌ§ halde veya
farkh çiçek toplulugu halindedir. çok az saytda, fakat ovaryumun etrafma
geçmi§ fonksiyonel etamin ile hermafrodit çiçekler de gori:ilmektedir ($eki13).
çiçek tomurcuklan yaz sonunda, heni.iz genç bitkilerde tacm orta i.ist
k1smmi Ì§gal eden kuvvetli dalciklann Ustiinde farkedilir.
Erkek çiçek tomurcuklan ($ekil.4), norma! olarak tomurcuklan
birbirine biti§ik olan ti.irlerde de yaprak tomurcuklarma gore birbirinden daba
uzak, daha uzun ve daha iri olduklarmdan kolayca ay1rdedilir. Di§i çiçek
tomurcuklan ($ekil 5), yaprak tomurcuklarma gore daha biti§ik ve daba uzundur

s

ama her zaman erkek fertlerin tomurcuklan kadar birbirine yakl a~1k degildir.
Olgun agaçlar tizerinde yaz so nunda bil e çiçek tomurcuklan
incclendigindc erkek fertler, di~i fertlerden bu ~eki ld e ay•rted ilebilir.
ç içel-..ler uzunca,yogun salk1mlar halinde grupl~m1 ~t•r ve kavaklann
çok btiytik k•sm•nda yapraklardan daha once ortaya ç1karlar. Salk•m•n eksen i
tiiystiz vcya çok az tiiyllidtir. Populus euphratica genclde salk1mlann sapmda
yapraklar ta~•d•g• için bundan hariç tutulabilir (Chardenon 1982).
ç içekler belirgin ~ckild e parçah durumdad1r ve çok zaman zar1ms1
brahtelcr tarafu1dan ko r unmu~tur.
Erkck salk1mlar goruni.irde koyu km111zl dcnilebilecek bir rcnge sahiptir.
Tlirlerin btiytik k•s•mnda bunlar ttiyli.idlir. Polen dagllurundan sonra dti~erler.
Erkek çiçckler etaminlerin dikine olarak batJn1 ~ oldugu bir disk veya
çanaktan o lu~mu~tur. çiçeklerin saplan uzuncad1r. Etaminlerin say1S1 çok geni~
limitler arasmda degi~ir. Bu say1Populus cinsillin biT seksiyonu hakkmda ozel
bir karakteri ifade eder. Salk1mlann yogun lugu, yani eksen leri boyunca cm
ba~ma dU~en çiçek say1s1 da bu yonden onern lidir.
çogu kere di ~i çiçek salkunlan aç•k ye~ il veya beyaznnlrak ye~ ildir,
dollenrnc zamanmda, erkek çiçek salk1mlanna gore daha az sark1kt1r.
Dizili~leri erkek çiçeklerin ayn1d1r. ça naklar var iken ku rur ve
dollenmeden takriben IO glin sonra tarnam1 dti~er. Tepecik (Stigma) yuvarlak
veya kanat ~eklin de çok geli~mi~ olabi lir, renkleri ye~ ilimtrak sar1 ile ~arap
kmmz•s• arasmda degi ~ ir.
çiçeklerin ortaya ç1k1~ zamam tiire has bi r ozell iktir, fakat ylldan ylla
birkaç haftaya varan d egi~ iklik olabilir. çiçcklenme ve yapraklanma arasmda
geç.en zaman hem ttire, hem de orta m s•cakllgma baghd1r ve IOgli n kadar olabi lir.
Pianura Padana 'da yeti~tirilen kavaklann çiçeklenmesi gene lde mart
ba ~ mda olmakta ve yapraklanma gi.inllik ortalama s•cakhgm 10°C'ye ula ~tt~
ve IO gi.in kadar bu ~ekild e stirdiigli mart ortas• ile nisan ba~• arasmda
gerçek l e~mekted ir.
çiçeklenme, serada, biitiin oli.i mevsim boyunca saglanabilir. Gerçi,
çiçeklerin ortaya ç1 k1~ h1z1 kas1m'dan ~u ba t'a kadar artar. +4°C'de tutulan bir
odada, l ay kadar bekJeti ldigi takdirde daha erken bir çiçek açma cl de ed ilebilir.
Tabiatta tozla0 ma ri.izgar sayesinde olur. Po len çok etkil i usullerle
muhafaza edilebilir, Kalsiyum klorlir ile, ortam s•cakltgmda 1-2 hafta kalabilir.
Daha uzun periyod için % 25' lik nisbi rutubet ile 3-5°C' Iik s1cakltk gerekir.
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Mcyveler ve Tohumlar
Meyvelerin olgunla~mast (~ek i1.6) çok ktsa periyodda tamamlamr.
Akkavak' lar için bir-iki hafta, Euramericaoa ' lar için bundan biraz daha uzun
zaman ve P.dcltoidcs' ler için birkaç ay gerekir.
Olgunla~ttgmda kapstiller açthr ve pamugumsu orti.i içindeki tohumlar
dt~an çtkar($ekil 7). için9e kapstillerin ayn ldtgt çenek lerin saytst sistematik
Stntflandtrma için faydalt bir ozelliktir. Yaptlan incelemelere gore kapsiiller
2,3 veya 4 çenege sahip olabilirler. incelemelerde hep 2 ve 3, 3 ve 4 veya 2,3
ve 4 çenekli bir kapsti l kan~tmtna rastlanmt~ttr.
Tohumlann tiretimi ytlltkttr. Kavaklar 5-1 O ya~tndan sonra tohum
verirler, daha once vermeleri de çok stk gorlilen bir olaydtr. En iyi tohum
vericiler olgun ve açtkta bulunan agaçlardtr. iyì bir agaç en az 700 gr tohum
elde edilebilecek miktarda kapstil verir, bu da pamuktan çtkanlacak 700.000
tobum demektir. Kavak tohumlarmm agtrltgt ti.ire ve ktsmen hacme gore
degi~mektedir. Fiori ( 1919)'ye gore l gramda 75 0 Populus nigra va r. caudina,
1500 Populus alba va r. peroneana, 1000 P opulus deltoides var. carolinensis
tohumu bu lunmaktad tr.
'
Yaktn zamanda yap tlmt ~ ça lt~malann sonucunda (Piotto, 1992), hem
aynt ttir, hem de degi~ik ttirler için çok farklt rakamlar elde edilmi~tir; l gramda
1.600-1800 Populus alba, 442-3300 P. deltoides, 6600 P. grandidentata, 2 10360 (335) P. beterophylla , 1000- 1100 P. nigra, 5500-6600 P.tremuloides ve
5900- 16700 P.tremula tohumu bulunmaktadtr.
Tohum alm a i~i , ye~i lim s i kaps tilller açtlmaya ba~landtgmda
yaptlmaltdtr. En uygun zaman , meyve ta~tyan bir daltn dibini ortam
Stcakltgmdaki bir bardak suyun içine battrmak suretiyle belirlenir; Bu durumda
kapsi.iller, agaç tisti.inde kalmt~ olanlardan bir veya iki gi.in once açthrlar.
Tohumlann altnmast için Fiori ( 1919) ~unlan onermektcd ir.
• Etrafa saçtlmas tndan sonra topraga di.i ~ mi.i~ tohumlann toplanmasa,
• Kapsi.illerin açtlmaya ba~landtgt zaman kapstilt~tyan dallan kescrek alma,
• Olgunla~mt~ salktmlartn onceden almmast.
Bu 3 tiirli.i tohum altmtndan giini.i mii zde èn çok so n iki si
kullantltna ktad tr.
Dolleme serada yaptldtgtnda, açtlarak tohumlann etrafa saçtlmamas t
için ol gunla~m·~ salktmlar ve kapsiiller selofan torbalar içine altntr.
Kapsiiller toplandtktan sonra aytklantrlar ve çtkarma i~leminden once
2 - 3 gtin ortam stcakltgmda kurutulurlar. Sonra açtk kapsi.iller elle elekten
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geçirilir. Toh umlann norma! olarak yUksek olan çimlenme kabiliyeti (%80%90) kapsUlden çtkttktan sonra açtkla birkaç gtin kaldtgmda çok azaldtgmdan
kapsUIIer açtk havada uzun stire btraktlmamaltdu·. Tab ii ~artlarda onlann omrU
ktsadtr; tUre ve ortam ~artlanna baglt olarak 2-4 haftad tr. Bu dummda tohumlar
roplandtktan hernen sonra çimlenmeye btraktlmaltdtr. Gerçi tohumun canltltgt,
dU~i.ik tstlarda (-40 ile +5°C arast), kUçtik, stkt kapattlmt~ kaplarda korunarak,
nisbeten uzun periyodlar (birkaç ytl) muhafaza edilebilir. Bundan once +30°C
de 2-5 gUn boyunca hafifbir hava akumyla su muhtevasm1 tedrici olarak% 48'e dti~i.irecek hassas bir kurutma i~lemi yaptltr. Bazt hallerde içindeki hava
altnm•~ kaplann kullantmt, sonuçlan daha da iyile$tirmektedir (Piatto, 1992).
Bu prensiplere dayanarak P . d elt oid es, P. tre mul a , ve P.
gra ndidentata ' da uygulanan tekniklerle 2-3 ytl siiren bir saklama sonrast %
50- 70'1ik, P.tremula 'da 1 ydltk saklama sonras1% 97'1ik çirnlenme orant
saglanm t$ttr. Buna kar$tltk, P.maximowiczii tohumlan kurutmaya hiç tabi
tululmakstzm, ozelliklerini, -17 ile +3°C arasmda ve% 30 nispi rutubette l O
ay hemen hemen hiç degi$rneksizin korumu~lardtr.
Ki.içtik (2 cm 3), kapalt, içindeki hava ktsmen almmt~, -15 ile +4°C
arasmda hava stcakllgt, % 8 rutubet ihtiva eden balonlara konularak tutuJan
P.nigra tohumlan, 5 ytl sonra orijinal çirnlenme yeteneklerinin % 40'tn l
muhafaza etmi~lerdir. Bun~ kar~thk rutubeti % 7'ye getirerek, ba~langt çdak i
çimlenme kabiliyetinin% so· den fazlasmt korumak mi.imktin o l mu~tur.
Nisbeten uzun zaman muhafaza edilmi0 clan kavak tohumlan, çok htzlt
bir $ekilde su emmelerinden dolayt zararlara ugrayabili r. Bu ytizden dikimden
once, tedrici olarak yeniden rutubetlendirilme Ì$1emi yaptlmahd tr.
Uygun ~arti arda çimlenme htzlt bir $ekilde olur, tohum taze ise, sadece
12 saat sonra epikotil, tohum tegumentlerinden d t ~an çtkar.
çogu ttirUn tohumlan, gi.irtini.i$te nonnal olmalanna kar$111, çimlenmede
anormallik gosterirler.
Tohumlarm etra fa saçllmasa ve ekim
Beyaz pamugumsu ti.iylerle sarti t olan tohumlar ri.izgarla çok uzaklara
ta~mabilirler. Etrafa saçtlma zamant, bolgelere ve ti.irlere gore degi~ir. Pianura
Padana'da stire nisan sonundan haziran'a kadar devam eder ama her klonda
etrafa saçtlma stiresi, takriben bir haftad1r. E ura m e rica na klonlar
P.deltoides' Ieri n klon lan nd an daha erkencid ir, P. deltoides ' lerden baztlan
etrafa çok geç tohum saçarlar (temmuz sonunda bi le olabilir). 1-214 klonu,
Casale Monferrato'da 1992 ilkbahannda en yogun tohum dokiimiinii 12-20
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mayts gtinlerinde ve 1994' de ise ayn• aym 5-15 'si arasmda yapmt~t1r. çok pamuk
vcren (omegin San Martino, 1-21 4, L uisa Avanzo) klonlann yanmda, çok az
verenler de vardtr (BL Costanzo, Pan).
Tohumlar, rtizgann dt~md a ya~amlannt içinde iken daha uzun zaman
koruduklan su ile de ta~tnabilirler.
Ktsa ya~amlannt gtiç siirdi.irmelerine kar~m tohumlar, s adece çtplak,
geçirgen (hafit) ve yeni olu~mu~ sade sedimentle r lizerine geldiklerinde kolayca
çim lenirler, tohumdan gel me sahalar htzla gel i~ir. Gerçekten de kavak, ne h irlerin
akmttlan boyunca olu~mu~ miller lizerinde tabii habitatmt bulmaktadtr.
italya ' ntn bellib~lt nehirleri boyunca, bu son IO ytlhk devrede dogai
formasyonlar degi~mi ey ve yerlerine yapay agaçlandtrmalar gelmi ~tir. Po nehri
boyunca yen i sed imentle re h tzia sogiit yerle~mektedir. Halbuki E u•·ame ricana
tohumlanndan o lu~mu ~ ve ya~ammt siirdi.iren sadece birkaç al an bulunmaktadtr
ve bunlar gene lde P.d eltoides' leri hattrlatan ozelliklere s ahiptir ( $e kil 8).
Sadece da ha izole ve kavakhklardan uzak zonlarda morfolojik olarak P. nigra 'ya
benzer ozellikleri olan, tohumdan gelme kavaklar bulunabilmektedir. Bunlar
oncii olarak gelmektedir ($e ki t 9).
Ya pay kavakhklar iç inde, yabani ot ve yaprakla orti.ilti toprak tistiine
dii~en tohumlar, oli.ime mahkum o lmaktadlf. ç 1plak toprak iisti.ine dii~enler
genelde ç imlenmekte ($ekii.IO) fakat çtkan fidecìk hemen yabani otlann rekabeti
ile o Ime noktas ma ge lmektedir. Kalanlar bir mi.iddet hayatta kalmayt ba~arsalar
bile toprak i~lemeleri sonuc u ergeç ortadan kalkmaktadtr.
Yapay t o hum ekimleri s adece inceleme ve ara~ttrmalar için
yaptlmaktadtr.C. Monferrato Kavakçtltk Enstiti.isi.i'nde de geçmi~te, yapay ekim
için Fiori ' nin 19 t 9 ' da tarif etmi~ o ldugu us ul kullantltyordu . Bu usul , tabiatta
nehirlerin kumsallannda ytllardan beri yaptlan gozlemle rden es inlenmi~tir. Ekim
için seçilmi ~ yerde, takribe n 2 5 cm derinlikte kanal açdtyor ve bunlar ne hrin
ktytlannda n almm•~ balçtk, kum, orman çliri.inttisi.i ve hayvan gtibres i kan ~ tmt
ile hemen do lduruluyordu. Ekim, daha uniform ve daha seyrek bir dagtltm
sag lanmas• için tohuma beli i bir miktar kum kan~tmltp serpme ~eklinde
yaptldtktan sonra kumla hafifçe orti.illiyor ve sulantyordu.
Yakm zamanlardan beri ekimler serada yaptlmaktadtr ($e kil Il a ve Il
b). E kim ortamt o larak turba ve kum kan ~ tmlanndan o lu~mu ~, Ph ' 1 notre yakm
bir kan~1m ku llamltr ve iyice kan ~tmltr. Bu kan~tm, çapt 4 - 5 cm, der in ligi 5 6 c m olan turbadan yaptlmt ~ kaplara do ldurulur ve bunlar da plastik geni ~
teps ilere takribe n 50 kadan birarada yerle~tirilir. Piyasada bulunan ve kavak
to humlan iç in de çok elveri ~ li o lan, su verildiginde boyutlannt yukanda
belirtilmi~ kaplannkine varacak kadar geni~leten kaplar sattlmaktadtr. içinde,
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ekim yapalma~ kaplan ta~ayan tepsiler, iyi l!?lk alan bir yerde, tezgah iizerine
yerle!?tirilir. Tohumlar, en azmdan bir fidecik elde etmek için kap ba~ma 2-3
adet olmak i.izere kan~amm i.izerine yerle~tirilir. Sulanar ve uygun sacakhk
~artlannda (20° civannda) 24-48 saat içinde çimlenme olur. Bu andan itibaren,
sak ve hafifsulamalarla rutubeti optimal seviyede tutmak çok onemlidir. Fazla
su, kaplan ta~ayan tepsinin di binde birikir, smarh miktarda ise kaplar tarafmdan
emilir, aksi takdirde fazla su oradan almar. Dibinde tahliye deligi olan tepsiler
kullanmak faydahdar. Diger taraftan 1~1k, fidecegin kuvvetle btiyiimesi için elzem
oldugundan, çok onemlidir. Fidecikler 7-1 Ocm boya gelince, golgelenmi~ uygun
bir yerde birkaç gi.in uyum zamana geç.irdikten sonra arazide, dogrudan dogruya
kabayla topraga dikilir ($ekil.t2). Bu i~lem sonras1 bolca sulanmasa gereklidir.
Fideciklerin her biri ayn ayn bireylerdir ve belli ozellikleri nedeniyle seç.ilmi~
olduklarmdan çogalttlmalan çelikle (e~eysiz olarak) yapa hr.

IO

~ekill,

Kavagm erkek çiçek salktmlan Populus x euramericana (Dode) Guinier.
1-45151 k/onu
•
Sekil 2. Kavagm di$ i <:içek salkimlan Populus deltoides Bartr.)

Sekil 3. Ovarylun 'un tabanma girmcy durumda norma/ anter/i hermafrodit çiçekler
(Populus deltoides; Dl-098,0klahoma)
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Sekil 4. Kavagm erkek çiçek tomurcuklan
~ekil S. Kavagm di~i çiçek tomurcuk/an

Se kil6.0/gunla~ma sajhasmda

meyveye donii!jen di~i çiçekler.
~ekil 7. Kavagm açdmt~ kapsiilleri ve pamufjwnsu tilylerle kaplt tohumlan
(Populus x euramericana. Dode. Guinier, San Martino klonu)

~ekil

S. Casale Monferrato yakrnlarmda Po nehri boyunca tohumdan
sogìitler içinde tohumdan gelme kavakfìdanlart
12

olu~·mu~·

~e ltil

9.Corvino a Diamame (C.S) 'de sei yaragt boyunca rolwmdan gelme kavakjìdanlan
~ekil l O. Kavclkllk tçmde tol111mfa gelen ve hemiz yeni ç1kmt~· kavakfldecikleri.

Sekil l l. C. Monferrato KtNakt,:t!tk Enstilìisu 'nde serada Populus nigrafidecikleri ( /1
a) ve bunlann yakmdan gorilniimii (l l b)
Sekil 12.Seradan altnml$ kavak fideciklerinin açtk arazide kuçuk turba kaplar/a

dikimi
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ESEYSiZ ÙRETiM
Vejetatif Uretimin onemi hakkmda bir fikir edinmek için, çelik
kullanm11, a~dama ve ba$ka e~eysiz iireme tiplerini kullamna imkan1 olmasa,
meyve agaçlannm durumunu zaman içinde koruma ve istenilen ktiltivarlann•
h1zla yayma imkanmm da olmayacagm• ve dolaytstyla~imdiki Uretim gUctinden
çok uzak olacaklanm dii$iinmek yeterlidir.
çelik kullan1mmm yiiksek çogalma potansiyeli ve çeliklerin almmas1,
hazJrlanmasJ ve dikirninde çe~itli operasyonlan mekanize etme imkan1 vard1r.
Bu durum ara~tmc1lann dikkatini çekmi~ ve yapay topluluklar tesisinde
faydalamlan çe~itli tiir bitkilerin yan1stra orman yeti~tirilmesinde de, bu ttir
çogaltma ~eklinden faydalanllmas• için onlan btiyi.ik gayret gostermeye itmi~tir.
SilvikUiti.irde çelik kullannmnda a~ llmas1 gerekli en onemli engeller,
ya~lanan agacm çe~itli k1sun1anoda az-çok dtizenli ve tedrici olarak 01taya
ç1kan vejetatifi.ireme kabiliyetinin kaybmdan kaynaklanmaktad1r.
Vej eta tif ii r e ti m içi n esas 0 a rt, hiic r e n in t otipoten za ' smm
korunmastdn.
Totipotenza, bitkilerin çelik yoluyla, tobumdan elde edilenlerio
geli~m e ve biiy iime kapasitesinde aga çla n olu ~turma kabiliyetidir. Birçok
orman agacmda çelikle çogalma ekseriya çok zordur. Ama; titrek kavaklar
d1~mda, kavaklarda oldukça kolaydu·.
Geli~imi si.ires ince , bitki baz1 morfogenetik kapasitelerini
kaybetmektedir. Bu olay Salicacea'larda pek belirgin degildir ama diger orman
agaçlannda (Ornegin Quercus, Jugla ns, Prunus, Abies, Pseudotsuga v.b.)
çok daha fazlad1r. çeliklerin koklenme kapasitesi, ozellikle çeligin almd•g•
agacm ya~1 artt1kça azalmakta ve baz1 odunsu ttirlerde zamanla tamamen
yokolmaktadtr. Bu durum, ya~JI1 d1~mda fertlere ve mevsimlere gore de
degi~mektedir.

Bir $àns eseri olarak, baz1 kavak ve sogiit tUrlerinde, koklenme
kapasitesindeki dii~i.i~ azdrr. Boyle olmakla beraber iyi neticeler almak için
belirli yerdeki , b ilhassa taç zonunda ki d a lla n k ullanmak daba iyidir. Ya~
ve çelik alman dallann agaç iizerinde bulundugu yer genetik olmayan
o zeli iklerin devamltl 1gm• belirlemekle beraber orij ine bagl• olarak bu konuda
~u 3 noktay1 dikkate almak gerekmektedir:
Topofizis<Il aynJ kronoloj ik smJfdaki dallann topografik pozisyonuna
baghd1r,
Siklofizis(2) farkh ya$daki dik tepe stirgi.inleri gibi benzer topografik
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pozisyondaki dallann ya~ ma baghdtr.
PerifizisCJ> ayn1 nite l ik ve pozisyondaki dallann Uzerinde golge ve 1 ~ 1k
si.irgi.inleri gibi benzer ya~ ve pozisyondaki dallann eko lojik rejimine baghd 1r.
Bundan, pratik olarak, aym 'ortet' den (çeliklerin almd1g1 agaç)
o lu~mu~ fertler arasmda da belli bir degi~kenlik olabildigi sonucu ç1kmaktad 1r.
Bu klon içi degi~kenli k 'ortet'in ya~t ve kendi hticrelerinin, dokulannm,
organ lannm farkltltk gosteren bi.iyi.imesi ile artmaktad1r. Bu degi~kenlik
oncelikle morfolojik olarak koklenme kapasitesinin yan1 s1ra d1~ gortiniim
(Ortotrop!4 >, PlagiotropP>), ~eki l , kuvvet, biiyi.ime ritmi v.b. gibi fìzyolojik
unsurlan da ilgilendirmekted ir. Diger taraftan klon içi varyasyon lar ortamdan
ve "ramet"nin (bir klonun bireysel Uyesi) beslenmeye ili0 kin durumundan çok
fazla etkilenmektedir.
E n yiiksek seviyede klonal homojenlik elde etmek için kavaklann
iiretilmesi pratik olarak bir ytlhk govdedeo ahnan çeliklerle yapthnahdir.
Bu çelikler, iyi bir i.in iformite dt~mda mi.ikemmel koklenme kabiliyetine de
sahiptir.
Bunu saglamak için, ya çelik bahçesinde oldugu gibi her yll çeli k alm11
tekrarlanarak (çelik-fidan-çelik), ya da vejetasyon devresi sotlUnda yeni çelikler
elde etmek için kullan1lan siirgiinleri veren anaç fìdanlar herytl baltallk tarzmda
kesilerek, klonun bir k1Sm1 yapay olarak gençlik sa f11asmda tutulur.
Bu tip i.iretim materyalinin yoklugu halinde, bir klon, olgun agaçlar
i.izerinde a~ag1da beli1tilen çe~it li i~lemlerin yaptlmas1yla gençle~tirilebilir;
a) Goz a~•s• ; Ya~l1 agaçlann meristeminin tohumdan i.iremi ~ ayn1 ti.ir genç
fidanlar i.izerine transferiyle, a~tlan m1 ~ gozden, koklenebilir si.irgi.inler elde etme
imkam saglan1r.

çev1rmenin no!u·
" Topofiz1s, çelik veya kalcm gibi bir vejetatifOreune mareryalinin ortet'dcn ahnd1~1
)Cr ve orte!' in y~ma ba~h olarak t~1d1gJ fiZ}'oiOJik Ozelhklerdir.
1 ' ' 'A{\açlann y~ma dayanan topofizis olgusuna Siklofizis, çellk veya kalemJn a~açtak1
pozisyonuna dayanan topofizis olgusuna perilizis denilmektedir(Ùrgenç 1982. Onnan
Al1,açlannm lslalu).
<'1 Bir eksen lizerinde hcr yOndc simetrik ve dikey bUyOmcyc ortotrop bOyOmc dcnilir.
<ll Boyle bir eksen ozerinde hcr yOnde olmay1p, bir tepc sorgono olu~turmadan bir yanll,
yatay olarak meydana gelen bOyOmeye pilagiorrop bOyOme denilir((irgenç 1982, Onnan
A{\açlannm fslah1)
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b) Baltahk tar-Lmda kesim Govden in toprak seviyesinden tra~lama kesimi
çelik i.iretimine uygun si.irgiin demeti vermeyi saglar. Bu si.irglinler, te pe
hakimiyetinin tamamen ortadan kaldmlmas1 ile ortaya ç 1kan uyam~a kadar
potansiyellerini korumu~ olan ama onceden var o lmay1p baltahk kesim neticesi
o lu~an aktiv itesi azalm 1 ~ gozlerde n meydana ge lmektedir. Belli kavak
klonlannda kesim ylizeyi çevresindeki kambium zonunda, yara iyi l e~tirici
kallus ' dan meydana gelen gozler ol u ~maktad1r.
c) Govdenin yerden , belli bir yiikseklikten kesimi; Uyuyan gozlerden yeni
si.irgi.inlerin o lu~mas ma neden o lmaktad1r ki"bunlar koklenmeye çok uygundur.
d ) Titrek kavaklar ile Akkavakla nn en iist y iizeysel kokleri iizerinde saksak o lu~a n siirgiinlerin ahnmasa,
e) Tomurcuklann ahnmasa ve in v itro ~artlarda yeti~tirilmes i; Bu teknik
daha çok, klasik çelik kullanum soz konus u olmad1gmda en geçerli uygulamad 1r.
çelik kullammma gore, i.istelik k1yas edilemeyecek kadar yilksek çogalma
yi.izdesi saglamaktad1r.
Dretme aseptik ortamda in vitro ~artlarda , çogalma i ~lemine has
olmayan organ parçalanndan faydalan 1larak veya aç1kta, arazide onceden bel irl i
vejetatifk•s•mlar kullanllarak, birbirinden farkl1 mikro ilretim ve makro i.iretim
~ekl inde yap llmaktad1r.

MiKRO URETiM
Bitkiler aleminde in v itro ~artla rda doku ki.iltliri.i ça h ~ malarmm , 30' 1u
ylllarda Auxine ' ler ve bunu takiben G iberellinc ile da ha sonra 50'1i ylllara
dogru Cytokinin ' in bulunmas1 sonucu, ozellikle meri stem dokulann e le
ahnmas•yla bel irg in bir ilerleme gosterdigini belirtebiliriz. Canh dokulann in
vitro ~artlarda ktilti.irti ile fizyoloji çall~malarmm yaplld•g• oldukça uzun zamana
yayllan bir ba~lang•ç fazmdan sonra ç~itli tiirlere ait bitkilerin rejenerasyonu
mi.imki.in ol mu ~ tur. Hiicre slis pansiyon kiiltiiriinden ve kal lusdan bitki
o l u~turm ay1 ilk ba~aranlar Re inert ( 1958) ve Steward (195 8) d1r. ln vitro
~art Iarda i.ireti lm i~, asl m m ayn 1i lk orkideler, 60' h yll larda ti cari konu o lmu~tur
(MoreJ, 1964). Ormanclltk alanmda da, metod once, birçok ti.ir i.izerinde temei
ça h~ma lar yapmak gayesi ile uygul a nm1 ~ olup ancak son IO ytldan beri selekte
edilmi~ klonlann, ornegin Prunus avium Uretimi için kullamlmaktad Jr
(François 1983).
·
16

Mikro tiretimde bitkisel çtkt~ kaynagt organ parçalan veya organ lar
olup bunlarm seçiminde her tUrUn kendine has ozelliklerinden faydalanma yolu
aranmaktadtr. brnegin kavakta yaprak parçalan, okalipttis için daJ yaptct
tomurcuk dokulan , meyvelerde internodlar ve tohum taslagmda nucellus
dokular, asma'da o l gunla~ makta olan meyvenin dokulan krizantem ' de
kapitUI' ler, çok tUrde vejetatif uçlar kullanll1r (Jona, 1981 ).
Baz1 hallerde bitkilerin formasyonu o nce izole edi lmi ~ hUcre
sUspansiyonu ve/veya kaUus faz1 yoluyla seçilm i~ olan dokudan geçi~le olur.
brnegin patates bitkisi nin kUçUk terminai yapraklanm kullanarak, enzimlerle,
hUcre çeperlerini bozmak ve yaprak hUcrelerini protoplazma haline getirmek
miimkiindUr. Bunlar uygun duruma getirilmi~ bir kiiltUr ortam1 Ustiine
yerle~tirildiginde ayn lLrlar ve yeni hUcre çeperleri olu~tururlar. KUltUrden birkaç
hafta sonra her protoplazma differansiye olmam•~ ve mikrokallus nitelikli bir
hii cre ktitlesine kaynak olu$turur. Bunl ar bir ba~ka ortam iistUne
yerle~tirildiginde gel i ~i rler ve baz• hUcreleri bir goz haline donii~en kalluslar
olu~tururlar. Bu son olu~um da UçiincU bir kUitUr ortam1 Uzerinde kokleri o lan
bir fidecige donti~Ur. Sonra bu tidecik dikilebilir.
Can h bir bireyin organ parçaltklannm ahmt ve steriJjzasyon metodlan,
uygun hale getirilmi~ kUitUrlerin kompozisyonu, in vitro ~artlarda dikime var1~
için degi~ik safhalar konusunda italyanca da olmak iizere, arttk çok say1da ozel
yaymlar bulunmaktad1r (Alpi 1983, Fiorino ve Loreti 1983).
Tek hlicrelilerin kUitUrleri genetik 1slah yoluyla arazide elde edilmi~
somatik hiicrelerin ftizyon olas•hgm1 da açm1~tLr. Gerçekten tamamen farkll
tiirlerin de protoplazrnalarmm tizyonunu saglamak mUmkiindUr. Genetik 1slah
içinde de elde edi l mi~ bir ba~ka imkan haploid durumu koruyarak, yapraklan ,
govde ve kokJeri tamamlanm•~ biitUn filizlerin kendinden o lu~tu gu embriyolar
elde etmek için haploid hUcrelerin ktiltì.iriinden faydalanma imka111dtr. Haploid bitkiler de çiçek verebilirler fakat genetik patrimonyolar1 (patrimon ia) once
çekinik oldugundan mayoz boliinme yapamazlar. Bu durumda çiçekleri k1S1r
olur. Melezleme yapan ve selekte eden için avantaj lan çok fazla olabi lir, çUnki.i
daima kromozomik patrimonia' nm duplikasyonu her zaman saglanabilir ve
homozigot diploidler elde edilebilir.
Bu tekniklerden çogu kavak için de konu ol mu~ ve hem doku hem de
organlann kiiltlirii ve meristemleri ba~an ile kullamlm1~tlr (Ahuja, 1987).
Kallus Uretimi ile kambiywn dokulanntn kiiltiirii ve bunu takiben
sUrgUn ve kokJerin differansiye edilmesi takriben 30 y ll once P. tremuloides
Uzerinde ba~ar1 ile denenmi~tir.(Winton , 1970)
Daha yakm zamanda kavak hem sporofitik ve gametofitik kallustan
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hem de hi.icre stispansiyonundan rejenere edilmi~Lir. P opulus d eltoides Bartr'
m tozla~madan 10-12 gli o sonra kapstillerinden a l mm r ~, o lgun l a~marm~
embriyolan uygun ortamlarda yeti~tirilmi$1erdir. Ovaryumdan yola çrkarak
kallus, stirglin ve kok olu~umu fazlanm geçerek P. S imouii x P. nig ra' nrn
anaç haploid fidanlan yeti§tirilmi$tir. çin'de anterin in-vitro kUiltirti ile haploid kavak fidanlan elde edilmi~tir (Lubrano 1992).
Kavak protoplazmalarr, enzimatik geli$im ile P.tremuloides'in
tohumlanndan, P. x euramericana 1-45/51, P.tremula ve P. t remuJoides
yapraklarrndan ve onlann hibritlerinden izole edilmi$1erdir. P.x euramerica oa
ile Paulownia taiwa niana, P.tremula ile P.tremuloides ve P.tremula ile
Fag us sylvatica gibi farklr tiirlerin protoplazma fùzyonu elde edilmi$tir
(Lubrano 1992).
Mikro tiretim teknikleri arasrna l - l ,5 cm boyda govde parçalan, 4-6
mm boyda stirgi.in uçlan , ve tomurcuk parçalarr ile primer gozlerin
meristemlerinin klilti.irli de dahildir. Kavak meristemlerinin ki.iltliri.i virus
enfeksiyonuna ugramr~ klonlan n saghgrn r kazandrrma gayesiyle de yapil mr$trr
ve çok ilginç sonuçlar ahnmr~trr.
Mikro iiretimin en onemli ozelliklerinden biri, elde edilmi~ bitkilerin
genetik stabilitesini kontrol etmesidir. Bazr ar~ttncilara gore, organlarm ktiltliri.i
yoluyla ozellikle doku kliltUrU yoluyla elde edilenden, genetik açrdan daha
stabil bitkiler elde ed i lebilmektedir.
Mikro Uretimin, vejetatif çogaltma tekniklerine gore avantajlan §Unlardrr;
• ç ogaltmanm çok biiy iik htzda olmas• ; Kavaklarda, tek bir gozden bir
yrlda, bir milyon fidan elde cdilebilir.
• Belli bir periyod beklem e sorunu olm a kstzm ythn her hangibir
m evsiminde çah ~ma imkam
• Hiçbir bastahk bula§hrma tehlikesi olmakslZln, mate ryali in vitro
$artlarda, ya ym aya ve ulusla r a rasa degi$tirmelere haztr durumda,
siiresiz olarak tutma imkam,
• Hastahklara ka1·~· korunumda ve çogaltmada zorluk çektiren tiirle re
uygulanma imkam; Termoterapi teknigi tatbik ederek en çok rastlanan
viruslerden anndrnlma~ meristematik uçlar bell i bir kiiltiirel ilgiye sahip
klonlan elde etmek için çogaltrlabilirler.

MAKRO URETÌM
çaglardan beri bilinen bir çogaltma teknigj olup sebzecilik ve
meyvecilikde klasikle$1TIÌ$tir. Makro i.lretim, çelik, daldrrrna veya a§rlama yolu
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ile yapllabilmektedir.
çelik kullanma teknigi kavakçtllkta en yaygm olandtr. çeliklerin
koklenmesi için materyalin fizyolojik ve sagltk durumunun mi.ikemmel
olmasmm yamstra, ortamtn Stcaki ik, havalanma ve rutubet açtsmdan optimal
~artlara sahip olmast da gereklidir.
çelikler, doku muhtevalanna gore yumu$ak (otçul) ve sert (odunsu)
olmak tizere 2 'ye aynltrlar.
Yumu~ak çel ikler, haziran- temmuz'da alman stirgtinlerden elde edi lir.
çelikler Uzerinde birkaç yaprak btraktltr. Dip k1stmlar1, koklenmeyi tahrik
için hormonal maddelerle i ~ lem e tabi tutulur ve otomatik olarak zaman arallklan
diizenlenmi$ sisleme altmda, serada tutulurlar. Bu arada maksimum t$Ik altmda
kalmalan fotosentezin en yogun $ekilde o lmast için gereklidir. En fazla
kullamlan hormonal madde b-indol btitirik asit esasltdtr. Bu teknik Populus
tremula ve Leuce seksiyonunun koklenmesi gilç olan diger kavaklan için çok
uygundur.
Uygulamada kavak ve sogtitlerin çogaltllmast için en çok, sert çelikler
kullantlmaktadtr. Bunl ann iyi ge li ~mÌ$ ve hastaltkstz oldugu kesin olan
fertlerden almmast gerekir. Yeniden faaliyete geçme, dokularda mevcut rezerv
madde miktanna bagltdtr. Bunlann hayatta kalmast Uzerinde kesinl ikle olurnsuz
etki yapan unsurlar ilk ba$ta KMV (Kavak Mozaik Vi rtisti) ile besin
maddelerinin, ornegin demir noksanltgtdtr.
O'retim materyalinin kalitesi italya'da bu ~ekilde onemle dikkate
almmakta ve kullamlacak ticari çelikler hemen hemen her yerde , her y tl
yenilenen, " çellk bahçesi" metodu ile Uretilmektedir.
Titrek kavaklann çogalt tlmast için teknigi govde çeliklerinkine
benzeyen kok çelikleri metodu kullamlmaktadtr. Koklerin btiytimesinin kuvvetli
olmast halinde bu metod oldukça pratik olabilir. Dikimi esnasmda tidandan
kesilmi $ bir kok ktsmt veya kl$ sonunda, agaç topluluklarmda, g~nç agaçlardan
altnmt$ kok parçalan kullanllabilir. Bu çelikler, IO- 15 cm boyda, dikine olarak,
tercihan sakstlar içine dikilir, bu dikirn serada yast1ktada yaptlabilir, ama veri m li
ortam $artt1r. Bu $ekilde, l veya 2 ya$tnda dikilecek slirgtinlerin olu$mas1
ongortilmektedir. Bazt klonlar çok kolay $ekilde çogaltrlar (% 95'in Uzerinde
b8$an), digerleri çok az ba~an getirir (% SO'den az). Fakat kok saltmt oldu ise,
vejetasyon periyodu içinde bile topragt iJe diki ldiginde% IOO' ti hayatmt devam
ettirmekted ir.
Titrek kavaklar hariç tutulmak kaydtyla diger metodlar dal daldtnna
ve koklendirilmi$ stirgtinlerin kullantmtdtr ama bunlar da ytiksek maliyet
nedeniyle uygulamada yer almamaktadtr.
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Son olarak a~J gelmektedir, bilimsel ça h ~ma l ar, bilhassa çiçek dallan
ve aym zamanda erken çiçeklenme endtiksiyonu için, ozel onemi baiz ve
Uretilmesi zor klonlann çogaltllmasmda kullamlan tekn iktir. Boyle olmakla
beraber ticari amaçlarla kullammJ, çelikle tiretime yatkmhg1 olmayan veya
çok SJnJriJ olan Leuce seksiyonuna ait kavak klonlannda da çok sm1rhdJr.
Zufa (1965) eski Yugoslavyada P. tremola' y1 P.alba Uzerine a~1layarak
iyi bir tutma ve biiytlme saglarm~t1 r. A~ 1lanm ~ ~ P.trern ula' la nn geli ~mesi,
belirgin olarak, P. alba althgmm ge li~mes ini a~m1~t1r.
C. Monferrato Kavakçll tk Enstitti 'siinde M.brunoea ' ya dirençl i, fakat
koklenm esi zor P.d eltoides klonlann m çogaltllmasJ problem inin, bunlarm
E uramericana klonlar i.izerine ~ Ji anm asi yoluy la çoztimlenmesi e le ahnm J ~tJ r.
Yapllm1~ çe~itli denemelerden en basit ve en ekonom ik metodun 2 yarmah
ingiliz a~tsa oldugu ve bu a~mm vejetasyon devresi d1~mda çelikler i.izerine
mekanik olarak uygulanabilecegi ortaya çlkmJ~tJr. Bunun d1~mda a~ t althgmm
sadece a~tlanm1 ~ fidanm tutmas m1 degil feno loj ik durumu ve bi.iyiime
karakterlerini de etkiledigi anla~Jimt~t1r. Ornegin yapraklann açJm J, a~1 altiJ.g J
Populus nigra o lan a~Jl 1 fidanlarda erken olmaktad 1r. Buna kar~ 1h k a~1 althg1
1-214 olanlarda biiytime daha iyidir.
çE~iTLi KAVAK TURLERiNDE KOKLENME
Yeti~tirilen çe§itli

kavak ti.irleri ve bunlann hibritlerinin vejetatif i.iretime
yatkmhg1 i.izerinde son IO y dd1r edinilen bilgi ler, bazt açllardao yeters iz
o lmasma kar~tn art1k o ldukça faz lad1r ve bu tiretim ~ek li avantaj saglayan
belirgin ozellikleriyle uygulamada yer almaktad1r.
çelikleri n koklenme ozelligi genetik, morfo lojik, fizyolojik faktorler,
ortam faktorleri ile bunlann birbirleri arasmdaki kar~ 1hkh etkisine baghd1r.
çe~ i tli kavak ttirler ind e sert çel ikle rin tutma kapasitesinin
kiyaslanmasmdan elde edilen sonuçlar ~ag1 da verilmi ~tir:
Avrupa ve Asya Karakavaklan (Populus nigra L.)
Ozellikle genç fidanlar Uzerinde olu§mu~ l ya~h dallardan ve ktittik
sUrgtinlerinden almd1gmda çelikler ni sbeten ko lay koklenmektedir. Zira,
onceden be lirtildigi Uzere, vejetatif iiretirn geli~imin gen çlik periyodu
siiresince çok kolay olmakta, aoa bitkinin y~lanmasa ile azalma durumuna
girmektedir. Boyle o lmakla beraber, kavakta ya~lan manm ilerleyi~i , çok
belirgin degild ir. Siirgiin vermesi sag lanarak, genç althk iizerinde a~Jiar
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yap1larak ve çok nadir de olsa, ozelligi olan fertleri en uygun ortam ~artlan na
gotiirmek suretiyle bu ilerleyi~in oni.i kesilebilmektedir.
Populus nig ra ' m n a~1 kalemleri diger kavak ti.irlerinin althklar1 i.izerine
de kolayca a~Jlanabilmektedir ve çe~itli kavak ti.irlerinin a~Jlan da P. nig ra
i.izerine daha once ba~an ile uygulanmJ~tJr. 6 rnegin , çin ' de, Populus
tomentosa çok eskiden beri P.nigra iizerine a~JlanmaktadJr.
P.nigra ktiltivarlan (thevestina ve italica varyeteleri) y diJk
si.irgi.inlerden e lde ed i Imi ~ ($eki l 13) çelikleri ku Il an Jlarak, vejetatif uremeleri
ile gençliklerini asJrlardJr devam ettirmi~lerdir. 2 ya~h dallardan alman çelikler
de ozellikle uzun (30-35 cm) tutuldugunda kolayca koklenmektedir.
Amerikan Karakavaklan (Populus deltoides Bartr.)
Bu kavaklann çelikleri çok degi~ken bir tutma ba~ans1 gostermektedir
(Cunningham 1953; Avanzo 1968, Sekawin 1970)
Stoneville'de (Mississippi), selekte edilmi~ 12 klonun çeliklerinde%
3.1 ile% 78.1 arasmda degi~en ve ortalamas1 % 43.2 o lan bir tutma ba~ans1
kaydedi lmi~tir. Bu ~ekilde yapay olarak i.iretilmi~ 16 familyada , kontrolli.i
dolleme ile ortalamas1% 78 olmak i.izere koklenme, % 41 ile% 91 arasmda
degi ~mi~tir (Cooper ve Renda li, 1973)
Avrupa'da da P.d eltoides subsp.aogulata klonlan için çok biiyiik bir
koklenme zorlugu ile ortaya ç1kan bir degi ~kenlik beli rlenm i~tir. Bunun, orjinine
gore ortam ~artlannm degi~mesinden kaynaklanmas1 mi.imki.indi.ir. Gi.in
uzunlugunun daha fazla oldugu gi.iney U~en~elilerin, daha kuzeye ta~mmas1 ,
gerçekte devri uzatmakta, bunun sonucu odu nl a~ma gi.içli.igi.i dogmaktad1r.
italya'da, Frison tarafmdan (veri ler yaymlanmam•~t•r) 1-214 ve Hardvard
klonlan ile ba~JatJ!mJ~ ve sonradan Sekavin (1974) tarafmdan çok daha biiyiik
say1da klonla geni~ letilmi~ çah~malar, giiney men~eli P.deltoides çeliklerinin
daha h1zh bir ~ekilde su kaybettigini ve daha kuzeyden gelen genotiplerine
gore tutma ba~anlan nm daha dti~i.ik oldugunu gostermi~tir.
Koklenmeye yatkmhk P.deltoides' lerde, diizensiz olmamn yamstra,
P.nigra 'da olarundan daha azdtr. Bu nedenle P. nig r a ' nm vejetatif yolla
mi.ikemmel çogalma kabiliyeti èsas almarak P.d eltoides x P.nigra yapay
melezlemelerine ba~vurulmaktad1r. çe1iklerin kok verme kapasitesinin genetik
kontrolu çok geli~mi$ o ldugundan, bu konuda melezleme ve seleksiyon
sayesinde gozle gori.iliir ilerlemeler elde etmek miimki.indtir.
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AkkakavakJar (Populus alba L.)
P.alba çeliklerinin tutma kapasitesi çok degi~kendir. Literati.irden elde
edilen bilgilere gore gUney men~eli olanlar (Akdeniz ve 0rta Dogu Ulkeleri)
kuzey men~eli (Orta Avrupa ve Kuzey Ulkeleri) olanlanna gore çelikle daha
kolay çogalmaktadtr.
çe~ i tli otoritelerin aldtgt sonuçlar genelde birbirinden farkltdt r. Bu
dururn, materyalin men~eine baglt olmasmm otesinde akkavagm, karakavaklara
gore olumsuz dt ~ faktorlere daha hassas olmasmdan, deneme için kullant lan
çeliklerin durumundan ve deneme ~artlanndan kaynaklanmaktadtr.
çeli klerin koklenmesindeki belirgin degi~kenlik Lucca<1>men~eli fark lt
genotipl er arastnda da yakm zamanda ortaya k o nul mu~t ur (F ri son,
yaymlanmam t§tt r)
Pratik açtdan, çelikleriJ1 boyunu -20 cmden 40 cm 'ye çtkararak, tutma
ylizdesini gozle gori.ilUr §Ckilde artttrmanm mi1mkUn olacagmt bilmek ilginç
olabilir.
Akkavagm,ozell ikle Bolleana varyetesinin kolayca kok sUrglinli
verdigi, Uretim için bundan da faydalantlabilecegine i ~aret edelim.
P.alba ile P.tremula'dan elde edilen hibritlerin çelikleri de koklenme
kapasitesi açtsmdan çok degi~kenl ik gostermektedir.
Titrek kavaklar
(Populus tremula, P.tremuloides, P.grandidentata)
Tremula ' lan n ince dallanndan al ma n çelikler bliylik bir olasti tkla
anatomik yaptya baglt olarak kok taslaklarmtn noksanltgt nedeniyle koklenme
kapasitesine sahip degildir.
Odunsu çcliklerinin koklenmesini iy ile~tirm ek için çe~itli uyartctlarm
kullammt ile yaptlan bir çok deneme oldukça Stntrlt netice vermi§tir.
Pratik o larak titrek kavaklar yUzeye yakm koklerden alman kok
si.irgUnleri ile çogalttlmaktadtr.
Bu tlirlerin dogai topluluk larmda tohumdan gelm i ~ agaçlarm dt ~m da
koklerden olu§tnU§ sUrgUnlerden vejetatif yolla o lu~mu§ agaç gruplarma da
rastlanabi lir. (Sekil l4) Bu kUçUk Tre m ula gru plart gene lde bazt morfoloj ik ve
fenolojik ozelliklerinin bliylik oranda ayru o lu ~undan kolayca belirlenecegi
çevannenin notu:
Lucca: Orta ltalya'nan batasmda yer alan bir ~ehi r.
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gibi tek bir klon içermektedir. Kaçmllmaz olarak boyl~ gruplarda agaçlar aym
cinsiyettedir.
YakJn zamanlarda, bu ti.ir ve bunun hibritlerinin vejetatif i.iretimi için
ba~ka metodlar bulunmu~ ve geli ~tirilmi~ti r. Bunlar içinde pratik açtdan
kullammlara en uygun olant kokler tizerinde mevcut ufak si.irgtinlerden elde
edilen ye~il çeliklerin koklendirilmesi olmu~tur.
Bu metodun esast, koki.in IO - 15 cm uzunluk, l -2 cm çapta bir ktsmtnm
altnarak, rutubetli kum veya ba~ka steril ortamda surgiln verinceye kadar
tutulmastdtr. Ktiçtik stirgiinler (i.izerindeki yapraklarla) yumu~ak halde iken,
koki.in l -2 cm i.istiinden kesilir,steril rutubetli bir ortama konulur ve sisleme
sistemi o lan serada optimal s tcakltkta, kok sistemi olu~uncaya kadar tutulur.
Sonra kendi topragt ile fidanltkta dikilir. 1943'de Miihle Larsen taraftndan
onerilen metot birçok enstittide ba~an ile kullantlmt~tlr ve bu enstittiler metotta
iyile~tirmeler yapmt~tt r.

çeliklerin koklenmesi için en iyi ortamlar kum, perlit, vermiki.ilit ve
bu ortam larm kan~tmtdtr. En çok kullantlan uyanct madde B-indol asetik asit
ve B-indol btitirik asitdir. Kok si.irgtinlerin in yetmemesi durumunda tohumdan
olu~mu~ fidenin bir ktsmt, baltaltk kesim sonrast ol u ~mu~ stirgi.in, a~tdan olu~an
s tirgi.in gibi ba~ka materyal ye~il çelik i.iretiminde kullamlabilir.
Onceden soylendigi gibi titrek kavaklar, vejetasyon devresi dt~mda,
almmt~ o lan kok çeliklerinin yapay ortam lar içinde veya dogrudan dogruya
arazide, yatay pozisyonda veya diger kavaklann odunsu çeliklerinde oldugu
gibi dikey durumda koklenmeye btraktlarak ba~an ile çogalttlabilir. Fakat metod
pratik degildir ve az kullanllmaktadtr. •
Yukanda belirtilmi~ tekniklerin denenmesiyle vejetatif i.ireme
kapasitesine ili~kin olarak bi.iyi.ik bir genetik degi~kenlik oldugu ortaya çtkmt~ttr.
T itrek kavak a~t yoluyla da ko layca i.iremektedir. En çok kullamlan a~ t
tipleri uyuyan gozlerin "latera! a~tst" ile " kaval a~tst"dtr. Altltk olarak, a~tnm
içinde geli~meye mecbur oldugu ekolojik ~artlar dikkate altnarak Titrekkavak,
Akkavak veya bunlarm hibritlerinin l y~ lt fidanlannt kullanmak milmkii ndtir.
A~tdan sonraki ilk 2 ytl goz ve a~t kalemi silrgiinleri çok kuvvetli olmaktadtr.
Doku ki.ilti.iri.i yoluyla çogaltarak fidan i.iretme imkant i.izerinde son
ytllarda hem Avrupa titrekkavagt (P.tremula L.) hem amerikan titrekkavagt
(P.tremuloides) ve ozellikle bunlann triplo id form ian Gzerinde, birçok çalt~ma
yapllmaktadtr. Her iki tiirde,kallusdan hareketle normal ~ekilde farkltla~mt~
organlan olan fidanlar elde edilmi~tir. Gerçi, Tremula dokularmm kiiltiiri.inde
bir rejenerasyon yapmak, diger rurlerde, omegin Hufda o ldugundan daha
zor o lmu ~tur.
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italya'da ekonomik onemi fazla olmayan ba~ka kavak tiirleri
Tacamabaca seksiyonu kavaklardan, hem Asya kokenli (P.Iaurifolia
Ledeb, P.koreana Rebb ., P.maximowiczii Henry, P.simonii Carr. ve
P.yuooanensis Dode) hem amerikan kokenli (P.tricbocarpa Torr. and Gray,
P.balsamifera Duroi) olanlar çelikle kolayca çogalmaktad1r.
Vejetatif yolla tireme zorlugunu, Turaoga seksiyonunundan o la n ve
Kuzey Afrika, Orta Dogu, Orta Asya ve Dogu çin' de çok yaygm olan
P.eupbratica Oliv (~ekil 15) gostermektedir. Bu kavak, çogaltdmas• için
kullamlabilecek çok kuvvetli kok si.irgtinleri vermektedir.
Leucoides seksiyonundan kavaklar içinde Orta- Bat1 çin'de yaygm
olan P.lasiocarpa Oliv. ve Kuzey Amerika'da yaygm olan P.heteropbylla L.,
çelikle çoga lmada zorluk gostermektedir.
Tsava seksiyonundan olup, Kenya'da yaygm bulunan Populus ilicitana
çelik le kolayca çogaltd a bilmekte ama kavak plantasyonlannda
kul lan•lmamaktadtr.

...
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~ekil 13.Populus nigra ilallca. 2. ytlm btl$mdajìdan1Ikta çelikten gelme kavak
agaçlan
Sekil 14 .çok saytda kok siirgiinii verm4 Populus tremula L.

~ekil lS.Birecik 'de (Tiirkiye) Populus euphratica Oliv. yeti~kin agaç grubu.

($ekil l 5a), Yakm p/anda kabugunun ve yapraklarmm aze/ligi (l 5b).
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çELiKLERiN KOKLENMESiNi
ETKiLEYEN FAKTORLER
Konu, Sekawin (1970) tarafmdan ele almm1~ olup son 20 y llda,
dlinyanm çe~ itJi yerlerinde yapilm 1 ~ ara~ttrm a sonuçlan ile a~ag1da entegre
edilmi ~tir.

ANATOMÌK VE MORFOLOJÌK FAKTORLER
çeliklerde kok taslaklannm say1s1ile koklenme kabiliyeti arasmda bir
ili~ki bulunmu~tur. Euramericana ve Balzam kavak klonlannda çok fazla
bulun an bu ko k tas laklan ($eki l 16) P.alba ' lard a da vard1r ama
Titrekkavaldar'da yoktur. Roma' da, Tanm ve Ormancil tk Enstitlisli ' nde
(Centro di Sperimentazione Agrico la e Forestale) 1-214 klonunun 20 cm
boyundaki çeliginde ortalama o larak 40 tane kok tasta~ var iken, P.deltoides
klon lannda ancak l O tane o ldugu belirlenmi~ti r. Diger tara ftan 1-214' 1erde
taslaklarm % 40'1 kok haline gelirken P.deltoides klonlannda bu % 20' yi
nadiren a~maktadtr($ekil.l7). Kabugun kalmhg1 ve sertligi koklerin o lu~umunu
etkiler gorì.ilmektedir.
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$ekil l 9: 1-214 klonu çeliklerinin, çeliklik govdelerin uzerinden a/md1g1 yere
bagli olarak kOklenme ve biiyiimeleri, (0-0,25 dip klSim, 0,26 - 0,50 orta-dip k1sm1,
0,51- O, 75 uç-orta k1sm1, O. 76- l uç kiSfm gostermektedir.)

26

C. Monferrato Kavakç1hk Enstitiisti'nde, çeliklik govdenin dibinden
ucuoa dogru gittikçè, olu~an kok saylSmm azaldJgJ belirlenmi~tir. eekil
lSa, l8b, lSe) Bu durum, uç kls1mdan ahnm1~ çeliklerin dii~Uk tutma kapasìtesi
ile ìli~kiye getirilebilir (~ekil.l9). Ozellikle P.deltoides 'lerde dip ve orta k1sma
gore bu fark kendìnì daha ìyi gostermektedìr.
P.deltoides'ler tizerinde Nebraska'da (USA) C.C.Yingve W.T.Bagley
(1977) tarafmdan daima benzer sonuçlar atmm1~tlr.

FizYOLOJÌK FAKTORLER
Bu konuda gen i~ bìr literatiir vard1r ama her fizyoloj ìk faktortin
koklenme i.izerindeki etkisi konusunda bilgìler bugi.in de yeterli degi ldir.
Yapll.m1~ belliba~h ara~t 1rma sonuç lartna gore ~u nla r dikkate
almmahdtr;
a)Dikilen materyalin almd•g• fidanlann ya~1 ve ahnd•g•
k•s•mlar,
b)Cinsiyet,
c)çeliklerin ahnma mevsimi,
d)Beslenme etkisi,
e)Tahrik ed ici (uyanc1) madde etkisi,
t)Hareketi agJrla~tmca maddelerin etkisi
a)Onceden de belirtildigi gibi,_genç kavaklarya~h olanlardan daha
kolay çogalabiJmektedir. Aym uzunluk ve ~apta çeliklerìn olmas1 durumunda
da boyledir. Yeti~kin agaçlarda su siirgiinleri ve normal siirgiinler, ya~h
dallara gore daha yiiksek bir koklenme kapasitesine sahiptir.
En iyi çelikler l (en fazla 2) ya~mda siirgiinlerden ahnabilmektedir.
çeliklik govdede uçtan ahnan çeliklerin orta ve dip k1S1tnlanndan
almanlara gore çok az olan koklenme kapasitesi, bunlarm su içinde batmlm 1 ~
halde veya çok uygun rutubet ~artlarmdaki katmanlar tizerinde tutularak iyice
rutubet kazanmalanndan sonra koklenmeye b•rakllmasJyla arttJnlabilir.
Kaçmllmaz olarak bu ~artlar aç1k arazide ancak nadiren saglanabildiginden
pratìk aç1dan uç çeliklerini aymp atmak uygundur.
b)Anaç fidarun cinsi ne ( erkek-di~i) bagh olarak P.deltoides çelikJerin in
koklenmesi konusunda Kushal Smgh ve G.L.B ansal (1983) tarafmdan
ytiriitiilmti~ olan bir çah ~mada di~i agaçlardan almm1~ çeliklerin erkek
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agaçlardan ahnanlara gore daha fazla saytda kok verdikleri ve daha iyi
tuttuklan ortaya çtkmt~ttr. Bundan ba~ka, di~i çel iklerin daha fazla
karbonhidrat içerdigi de gozlenmi~tir.
Orman KlonlarllliD Tescili Milli Komisyonu tarafmdan tescil edilmi~
ticari klonlar içinde di~ i klon lara oncelik verildigini belirtelim. Bu klonlar çok
farkh genetik orijinden oldugundan ve bunlann çogu bilinmediginden bunlarm
çelikleri nin tutmas1 ve cins arasmda bagmtl kurmaya çalt~mak birmana ifade
etmeyebi lir.
c)Fransa'da yllm farkh aylarmda serada yapllm1~ dikim denemelerinde
giin siiresini sa bit tutarak, kavak kok aktivitesinin en az oldugu 2 donem (may•s
ve ekim aylar1) ortayaçikanlm l~tlf; Bu belirgi nlik may1staen yiiksek dtizeydedir.
H.M.Phipp ve D.A.Netzer (1981) kolay koklenen P.x euramericana
çelikleri ve dal1a zor koklenen P.alba x P.grandidentata çel iklerini kasun'dan
mart' a kadar 5 ayn tarihte h az!rlam!~lar ve tamammda en iyi neticeyi kt~ sonunda
almm1~ çelikler ile elde etmi~lerdir. Kastm'da altnan çelikler, toplamp hemen
dikilenlere gore 2,8°C 'de 4 ay korundugunda daha iyi koklenmektedir. çelikleri
2,8°C'de muhafaza etme, koklenme ve gozlerin aç1lmas• için soguklama
ihtiyacmt (ch illing) hiç olmazsa ktsmen kar~tltyor olabilir.
C. Monferrato Kavakçll•k Enstiti.isiinde yap!lm1~ denemelerde (Frison,
veriler yaymlanmam• ~hr) , ortam s tcakltglndaki laboratuarda, Boccalari
klonunda, kasunm ilk gtin lerinde ah n m 1 ~ çeliklerin, ocak ortasmda veya kas1mda
almdtg• halde koklerune belirtileri ortaya çtkmadan once -2 ile -4 oc arasmda
degi~en s•cakhkta 40 giin kadar sogutucuda korunanlara gore koklenme için
daha uzun zaman istedikleri ve az saytda kok siirgiinti olu~turduklan sonucuna
varllmJ~tlr.

R.E.Farmer ( 1966) P.deltoides'lerin yeti~kin agaçlan ndan (30-34
ya~ mda) arahk, ocak, ~ubat ve mart aylannm ba~larmda çelikler alm1~ ve
arahktan- ~ubata kadar almanlarda koklenmede iyile~me elde etmi~tir. Martta
çiçeklenmenin b~lamasty l a beraber tutmu~ fidan ytizdesi htzla azalm1~tlr.
Kaçm1lmazolarak sonuçlar ikJim ~artlanna gore degi~mektedir. Frolich
(1959) astronomik takvimin f izyolojik periyodlan belirlemek için yeterli
olmad1gm• iIeri stirerek "Fenolojik takvim" kullannnm1 onermektedir.
Bu durumda,kt~ boyunca olan alçak sacakhklarm yararh olmasma
saglamak için çelikleri oldukça soguk periyodlann heniiz geçtigi devre ile
uç tomorcuklarm açdrmmm ba~lamasmdan birkaç giin oncesi arasmda
almak onerilmektedir.
Dikimden bir miiddet once almm ·~ çelikler kullamm an ma kadar
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muhafaza edilmelidir. 1963 ytlmda C. Monferrato Kavakçdtk Enstitiisi.inde 6
fark!J klonun çeliklerinin 3 farkh ~eki lde;Kum, Turba ve Agriperlit'de muhafaza
denemesi yaptlmt~tlr; Bu ortamlarda muhafaza edilen çeliklerin koklenme
ortalamas1 strastyla% 75,% 67 ve% 54 olmu~tur. Gi.ini.imi.izde belirgin olarak
daha iyi sonuç verdiginden soguk hava deposunda muhafaza etme yoluna
gidilmektedir ki bundan ileride geni~ olarak bahsedilecektir.
d)Beslenmenin koklenme i.izerinde etkisi birbirinden fark!J 2 fazda
olmaktad1r; çeligin almmt~ oldugu agaç tizerindeki etkisi ve dikiminden sonra
bizzat çelik tizerinde dogrudan etkisi.
Bu konular tizerinde C.Monferrato' da, arazide ara~tlrmalar yi.iri.itlilmli$
ve laboratuarda çok saytda analiz yaptlmt$ttr(Frison, 1.967). Analizler kabukta
bulunan besleyici element miktannm klonlar arasmda belirgin olarak degi$tigini
gostermi$tir. Ornegin Azot, Fosfor ve Potasyum P.deltoides klonlarmda 1-214
klonundakine gore daha yiiksek ç1kmi$tlr (~ekil20). Tutmanm E uramer icana
klonunda digerlerine gore belirgin $eki lde daha iyi oldugu dikkate almdtgmda
koklenme ile bu veriler arasmda ili$kili kurulabilir gori.ilmemektedir. Boyle
olmakla beraber arazide yaptlan giibreleme denemelerinden faydalamlabilir
ipuçlan ortaya çtkmaktad1r; P.deltoìdes'in H a rva rd klonunun çelik almacak
bir ya$11 fidanlanna P p 5, Kp ve N farkll 3 dozda miimki.in olan btiti.in
kombinasyonlarda onceden verilmi~tir. Bir yd sonra bu fidan lardan çelikler
ahnmt$ ve tamam1 ayn1 $ekilde dikilmi$tir. Fosfat giibrelemesine tabi tu tula n
fidanla rdan ahna o çeliklerin koklenmesinde iyile~me olmu~tur, P otasyum
ve Azot ve rilmesioio etkisi ise o lm a mt ~ hr. F id a nhkt a , çelik le rin
yerle~tirilmes i strasmda dagtnlmt~ giibreler onla nn koklenmeleri iizerinde
etki gostermem~tir. Maalesef kok geli$imi i.izerinde gozlem yapdmamt$ttr.
KontroiJ ti deneme $artlannda, Van der Meiden (195 7) fosfor un,
çeliklerin siirgiin ve koklerinin geli 0 imi iizerinde olumlu etkisini gormii0 tiir.
Bu denemelerde, çelikler, içìnde giibrenin topraga iyice kan~tmldtgt ve kok
sistemindeki degi$ikligin daha kolay gozlenebildigi btiyi.ik sandJklar içine
dikilmi$Jerdir. Arazideki bir denemeden alman sonuçlan sakstda yapdanla
ktyaslayamasak da her iki denemede fosforun dolaylt veya dolaystz olarak
kavagm koklenmesi ve kok geli~imi Uzerinde olumlu $ekilde ve onemli etki
gosterdigi bel irlenm Ì$tir.
Preston 'a gore (Hyun ~ dan, 1967) yogun konsant rasyonda ki azot ise
koklenmeyi azaltma kt adtr.
S.K.Hyun (1967) çe$itli karr$tmlann koklenme tizerindeki etkisini
incelerni$ ve karbonhidrat miktarr ile C/N oranmm onemini ortaya koymU$tur.
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(0-0, 75) ve uç kzsmmdan (0, 76 - l) alman çeliklerin k.abugundaki N, P. K ve Ca oranlarz

Azot orammn dii~iik olmas t sonucu C/N ora mnm yiiksek oldugu çelikler
daha iyi koklenmi~lerdir. Diger taraftan, bu oran hem baziran aymda (once
gordiigiimiiz gibi çeliklerin koklenmesinin daha zor oldugu mevsimdir) hem
de govden.in tacmda, dip k1smma nazaran daha dii~tik bulunmu~tur. Gerçi
çeliklik govdelerin norma l olarak dibinden ucuna dogru azotkonsantrasyonunda
btiyiiyen bir artma gortildiigti de soy lenebilir. Aym gidi~at fosfor aç1smdan da
vard1r, buna kar~1hk Ca için durum tersti r(~ekiL20) . çeliklik govdenin uç
k1smmdaki beslenme durumu, oradan alman çeliklerin dti ~ iik aranda
kokl enmesin i izaha yetmemektedir. Onceden ele alman anatomik yap1
degi~ikl ikleri dt~mda, dokulann odunla~masmm tamamlanmamJ~ olmas1 ve su
kaybetme kolayhg1 gibi onem li faktorler i ~ in içine kesinlikle girmektedir.
Bir Populus canaden sis kti ltivan olan 1-78 iizerinde, ls koçya' da
O .O.Okoro ve J .Grace (1976) tarafmdan yapllm1~ bir çal1~mada mart aymda
almrru~ sert çelikler% l 00, temmuz aymda almm1~ yaprakh ye~i l çelik.ler ise
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%62 oranmda tutmu~tur. Aynt denemede P. t remula ' nm odunsu (sert) çelikleri
hiç tutmamt~, ye~ i l çeliklerdeki tutma ise% 19 olmu<>tur.
P.x cana d ensis ' in sert çeliklerinde karbonhidrat miktan ba~langtçta
çok yi.iksek (% 14-19) iken, stirgtin, kok ve kallus ol u~mas t ile stirati e% 5-l O
oranma inmi~ halbuki ye~i l çeliklerde d ikim strasmdaki % 5-l O' luk seviyeden
koklcrin o lu~mas mdan sonra % 15-25 'e yi.ikselmi~tir. Bu strada P.tre mula
çelikleri tizerinde karbonhidrat artt~t hiç o lmamt~ttr. Karbonhidratlann yer
degi~ imi, koklenmenin kolayhgt ile ili~kiye getirilebilir.
Frison ve Coccia (veriler yaymlanmamt~ttr) C. Monferrato Kavakçll tk
Enstittistinde 1-214 klonunun kabugunda amino asit miktannm daha dti~Ok
oldugunu bulmu~ l ardtr. Bu klonda koklemne kolayllgt, buna kaqlltk P.deltoides
klon lan olan H arva rd (1- 63/51) ve 1-77/51 klonlarmda ise koklenme zorlugu
oldugu bilinmektedir.
e-t)çogu durumda aym madde, kullamm konsantrasyonuna bagh olarak
koklerin geli~ imi i.izerinde o lum lu veya olumsuz bir etki gosterebildigine gore
uyanc1 ve engelleyici maddelerin etkisi birlikte i~leme sokulabi lir.
Hem koklenme tizerine etki edebilen kan ~ tmlann çe~ itlili gi hem de
bitkideki konsantrasyonlann m degi~kenl i gi ve optirnum konsantrasyon-lannm
çok dar limitlerde o lmas1 nedeniyle bunlara ili~kin ara~tmnalar zordur. Bunun
dt~ mda, kimyasal analiz metod lan, boyle kan ~ 1mlara etki yapan minimum
konsantrasyon lan ortaya koymak iç in uygun olmayabilmektedir. Diger taraftan
biyoloj ik kontroller zordur ve ortamm e tkisine tabidir. Son olarak aktif maddeler
arasmdasinerj izm ve a otagooizm a'mn kan~1k i l i~kileri gortilmektedir.
S.K.Hyun ( 1969) P.a lba çeliklerinden, bi.iytimeyi etkileyen 2 uyanc1
ve 2 engelleyiciyi izole ettigini belirtmektedir. Ara~ttnct , uyanctlardan birini
b-indol asetik asit olarak tammlamt~tlr. Kok i.izerinde 2 uyancmm birlikte etkisi
ayn-ayn kullanllma durumundaki etkiden çok daha fazla olmuorur.
italya ' da 1963 ' den 1966'ya kadar yapllm1~ ara~t1rmalar (De Phillippis,
1966) çeliklerde auxine' lerin varllgm1 ortaya koymu~tur. Fakat bunlar incelenmi ~
her klonda ve koklenmenin her safhasmda var olmalarma kar~m koklerin
geli ~ imindeki ro lleri net olarak gortilmemi~tir. Buna kaqtllk engelleyicilerin
uyuyan çeliklerde ve koklenrneyi ba~aramam1 ~ çeliklerde her zarnan var o ldugu
fakat koklenme si.iresince ortadan kay bo lduklan belirlenmi~tir.
H 3 tarafmdan tutulan b-indol asetik asit ile C 14 tarafmdan tutulan anaftalen asetik asidin absorbe ed i li 0 i i.izerinde P.deltoides ' Ieri n çe~itl i
klonlarmda yap1lan ar~t1rmalar b-inda l asetik asi d ' in, a-naftalen asetik asi t' den
daha h1zh absorbe edildigini ve daha ytiksek konsantrasyonlarda (500 ppm ' e
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kadar) kullamlabilecegini gostermi~t ir. a-naftalen asetik asit, boyle
konsantrasyonlarda kabukta disintegrasyon (radyoaktif çekirdegin bozulmast)
olaylanna neden olmaktadtr ve bu ytizden b- indol asetik asit ktsa siireli ve
enerjik i~lemler için a-naftalen asetik asit'den daha uygun kabul edilmektedir.
Fròhlicb de (1959) kok madde eriyiklerinin absorbe edili~i lizerine
ara~ttrmalar yapmt~ ve oldukça yi.iksek stcakhgm (20° - 22°C) ve t~tga maruz
kalmanm absorbe edili~i olumlu etkiledigini bulmu~tur. Fakat kendisi absorbe
edilen stvt miktarlarmm ve ·konsantrasyonJannm do gru olarak belirlenmesi
gliçltiglinden, bliyi.ime hormonlannm (auxine'ler) etki zamanmt uzatarak onlan
ag 1r-agtr btrakan talk tozu tarafmdan absorbe edildigi kuru i0 lemi tercih
etmektedir.
Hartman ve arkada~larma gore ( 195 5) bi.iylirne hormonlart (auxine, ler)
tek ba~larma kok taslaklannm geli~mesini tahrik etmekte fakat onlarm
formasyonunu belirlememektedir. Hormonlar, en dogru ifadeyle 'bitkilerin
bliylimesini dlizenleyici'lerle i~lem yapmanm amact, koklenme ba~langtcmt
one almak, koklenen çeliklerin ylizdesinde bir artt~ el de etmek için, ber çelikten
elde edilen kok saytsmt artttrmakttr. Bu konuda geni~ bir literatlir vardtr ama
bunlann kavak lizerindeki etkisine ili0 kin bilgiler çok azdtr.
H.J. Froblich'e (1959) gore, koklenmeyi etkileyici maddeleri tatbik
etmeden once, konsantrasyonun optimumunu belirlemek için, bitkinin tabii
bi.iylime hormonlannm içeri gini bilmek gereklidir. Boyle maddeler,
vejetasyonun ba~langur devresinde htzla çogalmakta oldugundan çelikler,
uyanmadan once analize tabi tutulmahdtr. Bu ~ekilde en di.i~tik olan seviyesini
belirlemek ve tatbik edilecek bliylime hormonlannm uygun konsantrasyonunu
bulmak daha kolay olmaktadtr.
Pek çok saytda kan~un , koklenmeyi tahrik için denen mi~ olmasma
ragmen, bunlarm içinden sadece b-indol asetik asit , b-indol blitirik asit ve anaftalen asetik asit oldukça belirgin bir etkiye sahip gorulmektedir. Fakat
soylenen bu kan~t mlarm etkisi de stabil olmay1p ortam etkilerine ve bitkinin iç
faktarlerine baghdtr.
Satto (yaymlanmamt~ttr) P.x euramericaoa 1-214 klonunun çelikJerini
a-indol asetik asit, a-naftalen asetik asit ve Jiberelik asit (GA)ile i~leme tabi
tutmu~tur. Bliytime hormonlan koklerin geli~imine iyi gelmekte fakat si.irgi.in
geli~mesini etkilememektedir. Jiberelik asit yalntz ba~ma veya b-indol asetik
asi t ve a-naftalen asetik asit ile kombinasyon ha linde si.irglin bliyUmesini olumlu
etkilemi~ ama kok geli~imine etki etmemi ~ti r.
R.E.Farmer ( 1963), 24 saat si.iresince b-iodo l butirik asi t soli.isyonuna

32

( 100 ppm) batmhnt~ halde tutulan P.gra ndidentata ve P.tremuloides
siirgtinlerinden ahnmt~ çeliklerin koklenmesinde belirgin bir iyile~me o ldugunu
belirlemi~tir. A.E. Ragonese ve F.R.Alberti (1969, yaymlanmamt ~tJr) de b-indol
butirik asid'in (50 ppm), çe~itli klonlara ait kavak çelikleri iizerinde olumlu
etki yaptlgmt tesbit etmi~ lerdir.
Y 1llardrr C. Monferrato Kavakçt hk Enstitiisu' nde birçok yapay biiyiime
hormonu glikoz, minerai tuzlar ve 2,4- D ile degi ~ik konsantrasyonlarda yapllan
i~ J emler yeterli sonuçl~_r vermemi~dir.
b-indol butirik asit ve a-naftalen asetik asidin farkh konsantrasyonlan
ile (4000 ppm'e kadar) uygulanan i~lemler P.alba çeliklerinin koklenmesini
artttrmt~ fakat P.tremula tizerindeki etkisi yetersiz olmu<>tur (AL-Kinanya,l981).
Sonuç olarak, bugtinkil bi lgilerimiz 1 ~ 1gmda i Ieri stirtilebil ir ki yapay
ko klendirici madde le r kavak çelikle rinin kokle nmesini iy il e~ tirm e
açtsmdan emi n ve ekonomik bir usul degildir. Boy le olmakla beraber bunlar,
bundan sonra da incelenmeye ve denenmeye degerdir. Bu maddeler, koklenme
iizerinde etki yapmakta olmasma ka~m uygulandtklan bitkinin ne geli~imi
ne de kuvveti iizerinde etkide bulunma ktadtr. Bunun yamstra ko klenme
potansiyeli iyi olan klonlarda bu maddeler için para sarfetmenin yara n
yoktur. Hormonlar biraz gtiçiUkle koklenen klonlar için fayda]J o labilir ama
bunun yerine hem topragm hem de çeliklerin rutubetinin ve stcakhk ~artlarmm
uygun seviyeye getirilmesi ve bunun devam ettirilmesine yonelik i ~lemlerin
uygulanmast onerilmektediT. Koklendirici madde kullammmm boy le i ~l em lerin
yerini alamayacagt açtktJr.
•

ORTAM FAKTÒRLERÌ

Ylldan ytla ve bir yerden digerine çeliklerin koklenmede gosterdigi
buytik degi~kenlik çok çe~i tli faktorlerin kar~tltklt etkisinden
kaynaklanmaktadtr. Bunlar içinde, iklime i l i~kin olanJar kesinlikle biiytik oneme
sahiptir.
l ~ t g m etkisi tizerinde yaptlan inceleme ler karanltkta su içinde
koklenmeye brralalmt~ çeliklerin 1~1kta tutu l mu~ olanlara gore daha fazla saytda
kok olu~turdugu nu ortaya koym u~tur. l~ t gm tutma tizerinde dogrudan etkisi,
çelik topraga tamamen girdig ine gore pratik o larak hiç yoktur. Bu durumda
pratik açtdan fotoperiyod etkisinin, yani çelikleri veren bitkinin maruz kaldtgt
t~tk _rejimi ile bu bitkiden ahnan çeliklerin tutmast arasmdaki ili ~kilerin
incelenmesi daha ilginçdir. I~tk gerçekten assimilasyonu ve boylece rezerve
maddelerin birikimini ve s iirgunler in odun l a~mastnJ olumlu ~eki lde
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etkilemektedir. Boyle faktorlerin koklenme iizerindeki onemi onceden
gozlenmi~ir.

Koklen me tizerinde çok net bir etki stcaklJk ve rutubetten
kaynaklanmaktadtr. W.J.Bioomberg (1963) P.tricbocarpa. Regenerata
ktiltivan ve Ro~usta ktiltivanna ait çelikleri so , 15° ve 25°C'I ik's tcakhklarda
koklenmeye b1rakm 1 ~ttr. Bu 3 klonun kokleri 5° C'de 60 gtin, 15° ve 25°C 'de IO
gtin sonra çtkmaya ba~lamt~t1r. 5°C'de koklerin saytst ve uzunlugu belirgin
olarak az olmu~ iken l5°ile 25°C arasmdaki fark çok az olarak ortaya çtkm1~t 1 r.
Aym ara~tmct,bu klonlann koklenmesini, çeligin su ile doyma noktasma gore,
% 100 ve% 50 rutubette incelemi0 ve kok gel i0 mesini birinci durumda, ikinciye
gore anormal 0 eki lde ytiksek bulmu0 tur.
Maini ve Horton (1966) P.tremuloides 'in kok çeliklerini 14°, 18°, 21 °,
31 o ve 35°C sJcak!lklarda tuttugunda· en biiyiik geli~meyi 21 •C'de elde
etmi~lerdir. Aigeiros seksiyonuna ait kavaklar için en uygun stcakhgm daha
ytiksek olmas1 mtimki.indiir. Frison (1967), P.deltoides çeliklerinin koklenmesi
için (Harward klonu) optimum stcakltgt 27°C olarak belirlemi~tir. Aym
ara~tmct, P.deltoides' lerden 2 klon; Harvard ve 1-77/51 ile 1-214 klonunun
çeliklerinde olu~an koklerin geli~imi tizerinde ve saylSinda, toprak rutubetinin
etkisini incelemi~tir. Deneme, su kapasitesini n % 15, 30, 45, 60, 80 ve IOO' ne
e~it bir rutubete sahip topraklt saksdarda yaptlmt~tlr. l-214'de çelik ba~ma
dti~en kokJerin say1s.1 rutubetten az etkilendigi halde,P.deltoides klonlannda
% 80 ve% l 00 arasmda bi le bel irgin farklar ortaya ç1km t~t1r. Sadece en yiiksek
seviyede(% l 00) 3 klon arasmda hemen-hemen e~ it koklenme olmu~tur. ($eki l
21) Bu, 1-214 klonunun rutubet farkhhklarma biiyiik uyum gosterdigini,
P.deltoides 2 klonun ise daba yiiksek rutubete gereksinim duydugunu
ortaya koymaktadtr. P.deltoides çeliklerinin su kaybetme htza da I-214'e
gore fàzladar.
Bu son konuda laboratuarda (stcakhk 18-20°C, nisbi rutubet % 50 55)denemeler yaptlmt~tJr.Bun lann sonuçlan (Frison, 19 67,yaymlanmamt~tlr) ~u
~eki lde ozetlenebilir; Harvard klonunun çelikleri, birçok defa ortaya konuldugu
gibi norma! ortam ~artlarmda 1-214 klonuna gore daha fazla su a lmaktad1r
Belirtilen ~artlarda 15 gtin kurumaya b1raklld1ktan sonra her iki klonun su
seviyesi hayat e~iginin altma inmektedir ($ekil.22). ilk 6 giinde kabuktaki su
miktan odunun rezervini kuUanarak hemen bemen sabit kaltrken, bunu takip
eden 2 gtinde goz kabankhklarmm yanmda belirgin ~ekilde artmakta, ama 8.
gtin ile ll.gtin arasmda yeniden onceki seviyelere gelecek ~ekilde azalma
egi limine girmektedir. Bu SLrada kaçmllmaz olarak odunda da su miktan
dii~mektedir.Rutubet, od unda kabuga gore biiyiik olçtide inmeye devam etmekte
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toprak rutubetinin etkisi.
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ve ldonlar arasmdaki farklar 15 gi.inde tamamen ortadan kalkacak ~ekilde
azalmaktadtr. Bu noktada materyal tehlikeye girmi~ demektir. (Kuru agtrhga
gore odunda takriben% 43, kabukta% 100 rutubet)
çeliklerdeki su kaybm tn koklenme tizerine olumsuz sonuç lan kabuk
rutubet miktannm azalmaya ba~ l adtgt an kendini hissettirmektedir. Ktsmen
kurumu~ (su kaybetmi~) çelikleri geri kazanma imkanmt ortaya koymak için,
taze (yeni haztrlanmt~) çeliklerin gitgide uzayan degi~ik periyodlarda su içine
batmlm1~ ~eki l de tutularak, 8 gtin kurumaya btraktlm1~ çeliklerle mukayese
denemeleri yapllml~tlr. 8 gi.inli.ik bu periyodlarda kabuktaki su miktan
ba~langtçdakine gore daha azalm1~ degi ldir ($eki l. 22). 2,4,6,8 gi.in suya
dald m lmt~ olan taze (yeni hazt rlanmt~) çelikler ozellikle odun k1sm tna tedrici
olarak su emmi~lerdir. 8 gi.in içinde odun rutubetini hemen kaybetmi~ (l-214'de
% 157.07'den% 106,40' a, H a rvard ' da% 210.37' den% 136,57'ye di.i~mti~)
ama kabugunda su kaybt ol m amt~ olan çelikler. 2 ,4,6 ve 8 giin tamamen suda
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Su kayb1na tabi tutuldugu gùn say•s•

CJ Harvard odunu

'L·-·-:--- -- 1·214
odunu
- --

B

Harvard kabugu

-

1·214 odunu

$ekil.22: Labora/uvarda su kaybelme i~·lemine tabi tululan Harward ve 1-21 4
klonlanna ait çeliklerin kabuk ve odunundaki su miktarmda (kuru maddedeki % olarak)
degi$imler

tutuldugunda hem odun lanna hem de kabuklanna tedricen yeniden su alm1~ttr.
Odundaki su allmt , rutubeti, suya dald1rmadan onceki , su kaybetmemi~
o lanlardaki maksimum degerlerine get irmemi~, kabukta ise, rutubet, suya
dald•rmadan once, su kaybetmemi~ o lanlardakinin daha tistlindeki bir seviyeye
ge lmi~tir ($ekil 23 ve 24).
Durum bu o lmakla beraber 1-214 klonuna ait çe liklerde daha iyi
neticelere ula~mak için su içinde 2 gi.in tutma yeterli olmu~ iken Harvard
klonu çeliklerinde çelik ba~ma dU~en kok say1S1, suda tut:ma periyodu uzadtkça
artm 1~t1r.

Bu iocelemeden aola~almaktadar ki dikimden once suda batik
baralolarak yeoiden su alan çelikler, bu i~ leme tabi tutulmayanlara gore
daha iyi netice vermektedir. Bu durum ,i~ l eme tabi tutulmayanlar iyi
rutubet ~artlarmda olsalar bile d egi~mem ektedir. Bunuola, dikimden once
çelik.lerin suya bttartlma~ tutulmasmm bem oolan canlaodarmak hem de
kok vermeye tahrik içio faydah oldogu net olarak ortaya çtkmaktadar.
Su kaybmm koti.i etkisi nedeniyle Roma' da Tanm ve Ormanc•hk
EnstitU'sUnde (Centro d i sperimentazione Agricola e forestale) çel ikleri zararll
su kay1planndan korumak için yi.izeylerin i geçirgen ol mayan materyalle
kaplayarak koruyucu tabaka yarat:ma imkam ararum~ ama koklenmede çok az
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$ekil.24: Laboratuarda 8 giin, su içinde btrakilmamn 1-214 klonumm yeni almrnt~
(l'A) ve onceden su kaybetme i:j/emine tabi tutu/mu§ (0SK) çe/ik/erinin odun ve kabugundakì su
miktar1 iizerinde yapltgt etki.
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iyile~me e lde ed ilmi~tir(De Philippis, 1966).Bundan sonra

yapllan denemelerde

de sonuçlar boyle o l mu~tur.
çeliklerin su içeriginden ba~ka toprak rutubeti de çok onemlidir.
Dikimde, plastik ttinel ile topragm orti.ilmesi rutubeti muhafaza etmeyi ve
s 1cakhg1 artt1rmayt saglar, fakat a~ m tsmmadan kaçmmak için i~ lem çok d ikkat
gerektirir ve çok pahahdtr. Sonuç olarak bu teknik çok ozel durumlar için konu
olabilir.
Toprak yapts1ndan kaynaklanan rol karma~tkttr ama, bu yap1 içinde s u
kapasitesi ve havalanma esas faktorler o larak ortaya çtkmaktadtr.
Roma ' da Tanm ve Onnancll1k Enstiti.i 'si.inde bazt P.x E ura m ericaoa
ve P.d eltoides klonlannm çeliklerini n çogalttlmas1 için plastikle kaph bi.iyi.ik
çukurlara doldurulmu~ 4 toprak tipinde bir deneme yaptl!nJ~tlr (De Phi llippis,
1966).
Bu topraklar; Ali.ivyonal birikimli kil, balçtk toprak, nehir birikimi kum
ve Tiber nehri ovasmdan ahnan turba ' lard1r.
ilk 3 toprakta ki lmuhtevas1 % 3 I,% 7 , l ve% 1,5 olup pH her i.içi.inde
7,5 - 7,8 arasmda degi~mekted ir.
çcliklerin kumda k oklenmcsi diger 3 toprak tipinde oldug undan
belirgin ~ekildc daba giiç olmaktadtr. Balç1k topraklar, Slkl kill i olanlardan,
on lar da, turba topraktan biraz daha iyidir. Fakat P.d eltoides'in selekte
edil memi~ çelikleri ile yaptlan bir ba~ ka denemede, en iyi neticeler s1k1 kilde
ahnmt~, burada da en koti.i neticeleri kum vermic>tir.
Arazide koklenme aç1smdan en iyi neticeler orta teksti.irhi topraklarda,
e n koti.i neticeler ise su kapasitesi yetersiz kum topraklarda ve drenaj 1 kotli
killi topraklarda eldeedilmi~tir. Su lama vedrenaj çukurlan açma gibi su ahmma
ili ~kin ~artlan di.izeltmeye yonelik tedbirler çeliklerin koklenmesine daha uygun
' 50- % 75'i arasmda
bir ortam saglayabilir. Bundan tula ka pasitcsinin %
d eg i~en m ikta rda s u ibtiva ed en bir to pragm s u ba kammda o iy i bir
durumda oldugu sonucuna vanlmakta dar.
C. Monferreto Kavakçthk Enstiti.isli nde toprak eva porasyo nunu
azaltmak iç in tam alan halinde katranh maddelerin yaydmas1 denenmi~ti r, ama
metodun tatbiki gi.içti.ir ve çeliklerin koklenmesi bu i~lemden etki l enmemi~tir
(De Philippis, 1966)
Bazt ara~tmuacllara gore toprak tekstliri.i dt~mda ba~ka faktorler de
tutmayt etkileyebilir. Ornegin C.Antoniani ( 1937) bir E ura merican a melezi
ç.eliklerin in tutma ve geli~imi için toprak reaksiyonunun (pH)' optimal degerinin
6.0- 6,5 arasmda oldugunu bulmu<tur, an1a bu sonuç genelleoriri lemez. Zira I214 klonu ve diger birçok E ura me ricana klonu, topra k reaksiyonu hem 5-

38

6 arasmda (omegin Lomellina'da) hem de 7,5-8 arasmda (ornegin Casale 'de)
olan topraklarda iyi koklenmektedir.
C.Monferreto Kavakçiltk Enstitiisiinde koklenme ortammm dikimi
takip eden 40 gtin içinde si.irgi.in ve koklerin biiyiimesi iizerindeki etkisi, sakst
içinde, kontrol altmda tutulan ortamda, titizlikle ytirlitill mi.i ~ bir deneyle ortaya
konulmu~tur. Turba, kum ve Agriperlit' i e~ it mik'tarda içeren bir ortama dikilm i~
çelikler gel i~imleri nin ilk sathast içinde, kumlu toprak iisti.inde dikilm i ~ olanlara
gore% 25 fazla miktarda (kuru madde miktan olarak) kok ve siirglin vermi~tir.
K avak tarafmdan olu~turul an anzi koklerin geli~imi ve yay tlt~mda
ortarnm etkisi konusunda bilgiler o ldukça geni~ o lmakla beraber, ozellikle
eko-fizyolojik bilgilere ili ~kin olarak daha da derinle~mek gerekmektedir.
Ozellikle koklenme zorlugu gost eren klo nlann vejeta tif
iiretilmesinde belirgin ilerleme a naç agaçlara uygun topraklan seçerek,
fertler arasmda rekabet olaylan yaratmakstzm, siirgiin ve koklerin dengeli
ve uy umlu ~ekild e olu~masma uygun kiiltiirel tedbirleri uygulamakla
miimkiindiir. Ba~ ka bir ifadeyle iiretim materyalinin temininde, ber klon
için en uygun fidanhklan seçmek çok onemlidir. Ornegin IO kadar deneme
gostermi~tir ki Casale Monferrato fidanltgt, beslenme ve su açtsmdan çok
kuvvetli dengesizliklere konu, kum lu topraklara sahiptir. 1-214 de dahil birçok
klon için ideai degi ldir . Daha uygun olan Gazzo (Mantova) fidanltgmm topragt,
orta tekstilrlii olmasmm yamstra, biitUn vejetasyon periyodu siiresince bitkiye
su beslenmesinin devamltltgmt saglayacak ~ekilde koklere etki yapan taban
suyuna sahiptir. Bunun sonucu olarak Gazzo'da i.i ret ilmi~ materyal kabuk
nekrozlan ile ortaya.çlkan o lumsuzluklann oldugu C. Monferrato'da elde edilmi~
fidanlara gore daha bi.iy i.ik bir garanti ile çe~itli ortam larda kullamlabilir. Gerçi,
genelde her fidanJ tk alanmda, pratik aç1dan en iyi çozìim oldugu gorii~ii ile o
yorede kullantlacak materyal i.iretim ine yonelme o lmaktad1r.
Bu konuyu kapatmadan once koklenme kapasitesi yi.iksek o lan klonlara
yone lmenin çok bi.iyiik o neme sahip o ldugunu hattrlatmakta yarar vardtr.
Denemele r gostermektedir ki bir klo n ki.ilti.iri.inde ba~artntn ve ht z la
yaygmla~man m temelinde, daima hem çelik hem de fidan safhasmda tutma
kapasitesinin yi.iksekligi bulunrnaktadtr.
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$ekil 16. Populus euramericana{ Dode) Guinier; 1-214 klonuna ait l ya~mda govde
t1zerinde kok taslaklan. Odun uzerinde ortaya ç1kan taslaklara (so/da) ve bunlann
kabuk ii:erindeki belirti/erine dikkat edini:.

$ekil 17. 1-2 l 4 ve Hanvard (evvelce 1-63151) klon/annm koklenmi~ ve siirgun verm1~
çelikleri. Ìlk klonun çelikleri llzerindeki kok say1smm çok!ugu belirgin ola~ak

goriilmektedir.
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1>ekil l 8 .Populus r euramaricana (Dode) Gwmel;/-214 klonuna ai/ çeliklikgovdenin dip ktsnundan afman çeliklerde ($ekil/8a), orta kLSmmdan
alma n çel!kferde (~'ekll !Bb) ve uç kmnmdan alma n çe/iklerde ($ekif 18c) gbzlerin açllmas1 ve koklenme. çeliklik govdenin dip kzsmmdan uca
dogru ofu~un kokferm Slywndaki azalma dikkat çel..-mektedi

çELiK fiRETiMi
italya' da çelik, once likle çel ik bahçesinde yeti~tiri le n l ya~l l fida n larm
govdelerinden ve çok az bir miktan da baltahga donU ~ttirìilmii~ anaç agaçlann,
fidanhkta yeti~tirilmi~ olan fidanlarm, kavak agaçlandtrmasmdaki genç
agaçlann ve nadir olarak da yeti ~kin agaçlann daima l ya§h dallarmdan
almmaktad1r.
Satmak için fidan Uretim izni alan ki~i fidan Uretimine devam ederken
her 5 yllda bir, klonun sab ibinden çeliklerini almak zorundad 1r. Arada geçen
y 1Uarda, kendine gereken say1da çeligi arzu ettigi teknikle kendisi i.iretebilir.
Periodik olarak çeliklerin yenilenmesi i ~lemi klonun tammm1 daha zorla$tlran
topofiz olaylarmm ortaya ç1 k1 ~ mdan kaçmmak için yapllmaktad1r.
çELiK BAHçESi
çelik bahçesi çelikten ba~ layarak fidan yeti$tirme olay1d1r. çelik
bahçesinden al man l ya~l1 govdeler yine çelik Uretimi için kullamhr. çeliklik
fidan olarak tammlayabilecegimiz bu kiiçiik fidanlar ozellikle yiiksek
yogunlukta (hektarda 70 - 80 bio adet) yeti~ tirilir. Boylece govdenin
dallanmas• stmrlandmlarak uyuyan gozler olu~masma imkan verilir. E n
çok kullamlan dikim-arahg• s•ralar arasmda 1.30 m ve s1ra iizerinde IO cm
dir. Yogunlugu aym tutarak, birle~ ik s1ra usulii de tercih edilebilir; Bu durumda
birle~mi~ olan s1radan digerine mesafe 220 cm birle~en s1ralar arasmdaki mesafe
40 cm, Slra iizerindeki mesafe yine IO cm dir. Fakat ba~lang1 çda elzem olan ot
alma i~ l emi birle~mi~ s1ralar içinde daha giiç olmaktad1r.
çelik bahçesinde rand1man çok yiiksektir, zira govdelerde dallanma
azdrr ve belirtilen s1khkta (% 95 ' lik bir tutma ba~artst ile beraber) genelde,
toprak seviyesinin 50 cm iisti.inde 2 cmden daha fazla bir çapa eri§mezler.
Hektarda kullamlabilir 60.000 govde (veya çeliklik fidan) iiretiminin o lacagm1
farzedersek, koklenmesi iyi klonlarla takriben 300.000 çelik elde edilebilecegi
kolayhkla iIeri siiriilebilir ki, bu kadar çelik ile 30 hektarm i.istiinde bir alanda
fidan iiretimi yapllabilir. Gerçekten elde edilen her çeliklik govdenin orta ve
dip klsmmdan faydalanarak 4 - 6 adet çelik al mmakta ve kok bogazmm
ustiinden, 3 - 4 goz kalacak ~ekilde kesildiginde sonuç olarak koklii çelik elde
edilmi~ olmaktadtr.
Fidanhk tesis etmek için koklti çelik kullammma dayah teknik(~ekil.
25) art1k orij ini o ldugu italya'da da terk edilmi~tir. Pratik ve ekonomik
nedenlerle norma! çelik onun yerini almt~ttr.
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Sekil25. italya 'da geçen ytllarda uygulanan kavagm çogalttlmas1tekniginin
sematik gosterimi. çelik (f) çelik bahçesinde i ytllik vejetasyon devresi içinde kok ve
govdesi l ya~mda olanjìdan (2) e/de etm.ek için dikiliyor, e/de edilen bu govde (Jb)
ba$ka çelik/er (l) e/de etmek için dipten kesi/iyor, ka/an kok k1sm1 (Ja) kavakflk tesisinde
kullamlmak uzerefidanflkJa dikiliyor(5), bundan l ya$/t (6) ve 2 yasb (7) kavakjìdanlart
e/de edi/iyor.

Koklti çelik kullammmm azalmastyla, bunlarm soktimtintin yerini ytlltk
baltahk ~ekli (kok ktittigtinden yeni stirgtinler elde etme yolu) alm t~tt r ama bu,
~agtda gorecegimiz gibi her zaman iyi netice vermemektedir.
çelik bahçe.s i uygulamasmda ba~an saglamak için pratik ve fizyo loj ik
nitelikte bazt noktalan belirtmekte yarar bulunmaktadtr:
Pratik olarak kendisinden çelik ahnacak g5vdelerin beslenme durumu
5nemlidir. Hahrlatmakta yarar vardtr ki çelik bahçesi kurulacak toprak, derin,
geçirgen, 6,5-7,5 arasmda toprak reaksiyonuna sahip, azot, fosfor ve potasyum
bakunmdan yeterli olmaltdtr. Hayvan gtibresi ile bo l giibreleme, içerdigi organik
maddenin pozitifetkisi nedeniyle topragm mikrobiyolojik aktivitesi ve topragm
fizik ozellikJeri i.izerinde çok faydah etki yapmaktadtr.
Fizyolojik yonden, minerai beslenme konusunda bilgi sahibi o lmak
onemlidir; Minerai beslenme hem vejetatif devre strasmda absorbe edilme ritmi,
hem de ytlhk devrin sonunda minerai madde altmmm yogun lugu açtsmdan
incel enmi~tir;

Besin madde leri n absorbe edili~ ritmine i li ~k i n olarak agustos
b~langtcmda yalhk toplamm % 45 i ne tekabiil eden biomas ii reti mi oldugu
ortaya konulmu~tur (~ekil26). Bu strada, devre sonuna kadar almacak azot' un
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% 72'si, fosforun% 66's1, potasyumun % 85'i ahnm •~t1r. Azot, fosfor ve bilhassa
potasyum, bu durumda erkenden absorbe edi lmi ~ ve genç fidanlar taraftndan
dikkat çekici miktarda ku ll am l m t ~ demektir.

~ekil26- Vejetasyon mevsimi siiresince. çelik e/de etmek için yeti$tirilen, kok
ve govdesi l y(4mda fidandan e/de edilen kunt maddeye baglanllil olarak bes/eyici
elementlerin almi$ ritmi (1-214 klonu),

Absorbe ed ilen minerai miktan hem norma! çelik bahçelerinde
çeliklerin dikimi sonras1 , ilk vejetasyon mevsimi içinde, hem de kesil mi~ çelik
bahçelerinde, yani baltaltk tarzt kesim uygulandtktan sonra gelen vejetasyon
mevsimi içinde hesaplanm 1 ~t 1r (Tablo.l ).
Norma! bir çe lik bahçesinde, absorbe ed il en besini dengelemek
~aksadtyla topraga verilecek birim gubre miktan, topraktan su ile ytkanma ve
elementlerin immobilizasyonu olaylan da dikkate altndtgtnda, P10 5, K2 0 ve
N' un herbiri için JOO kglha civannda olmaltdtr. Azot için bu miktar yetersiz
goriilebilir, fakat boyle smarh tutulmast dokularda C/N oranam eu uygun
~ekJe getirmek içindir. Bilindigi iizere bu ora n, çelikJerin tutmasmt olumsuz
olarak etkilememesi için oldukça yiiksek olmahdar. Baltahk ~eklinde
i~letilen çelik bahçesinde, kuru madde iirctimi daha biiyiik oldugundao
verilccek giibre miktan % 20- 25 arttmlmahdar.
Fidanhk dahilinde, çelik bahçesi, taramsal kiiltiirlerin normal
~ekilde ard -arda geli~inde oldugu gibi yer almah, ayna parsel iizerindc
arahkstz olarak tesis edilmemelidir.
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Tahlo.l: Kavak çelik baltçesinde fidanlarm aldtgt ve sokiim sonrast
heraherinde gotiirdiigii hesleyici madde miktarlart{Kion 1-214)
Parametreler

--

~:unt mad<~q/h~---Alman rnikta•:..L~~N
P20 s
K20
CaO
Sokiimle giden ~/ha)
N
P20 5
K20
CaO

çelik Bahçesi
Norma l
Baltaltk halinde
(l yll içinde)
Kesilmi~
(2 ~11 içindeL
196.70
453.83
253.25
72.56
188.62
260.61
126.83
42.61
82.33
120. 17

495.66
159.32
402.47
599.87

--

245.94
-99.72
-- 1-·
-179.31
-- 1-·--- - - --285.53

~=ot. Biitiin yaprakla,. ile koklerin hir kJSnum n arazidc? kaldtgt kabu/
edilmektedir.

Toprak hazarhga, toprak tavda oldugu zaman, 40 - 50 cm d erinlikte
s iiriim ile yaplltr. Bunun için yaz mevsimi tercih edilmelidir zira boylece
zararh otlan ortadan kaldtrmak ve topragm fi ziko-~imik transformasyonunu
kolayla~ttrmak munikUndiir.
çcliklerin dikimi sarasmda toprak iyice ufalamm~ ve tesviye ed il mi~
olmahdtr.
Amaç iyi bir iiretim materyali temini oldugundan, çelik bahçesinin
dikimi için çeliklerin seçimi , her zaman çok bliylik bir hassasiyetle yaptlmahdtr.
çelikler, ge li ~ imini tamamlamt~ olan govdesi ve kokli bir ya~h veya 2
y~h fidanlann veya anaçltklann l ya~ h govde ve dallanndan saglamr. B unlann
içinden hiç ~tiphesiz kendisinden çelik almak için yeti ~tirilen kok ve govdesi l
ya~mda o\an fidan (Barbatella) tercih edilmelidir. Boyle o lmakla beraber birçok
klon için kavak mozaik viriis ' Onden (KMV), kabuk nekrozlanndan yoksun
oldugu belirlenen, çelikten yeti~ti rilmi~ l veya 2 ya~ lt fidanlann en kaltn yan
dallarmdan çelik almak da mlimkiindUr. Baltaltk uygulamas tyla çelik
bahçesinden alman çel ikler, bilhassa Populus d eltoides kJonlan (Lux, Onda)
konu oldugunda saghk açtsmdan goriilen problemi eri n dt~tnda (KMV yaytlt~l ),
govdelerinin bUyUk çaph olu~u ve son y tl siirgiinlerinden ol u ~an dallanmn
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çoklugu nedeniyle gi.içliik yaratmaktadtr. Bu olaylar Uzerinde sonradan daha
detayh durulacaktrr. çaplart uygun, fakat ilzerinde aym yllm tomurcugundan
olu~mu~ dallar olan govdeler veya govde ktstmlan eger bu dalctklann di binde
sekonder gozler var ise kullantlabilir. Bundan ba~ka ola:y ekonomik açtdan da
dti~i.iniilmelidir. Aym ytlm tomurcugundan olu~mu~ dallatm e l ile almmast çok
\
pahaltya gelmektedir..
italya'da "anaç baltaltk yontemìne nadiren ba~vurulmaktadtr. Halbuki
bu yontem diger Avrupa i.ilkelerinde yaygmdtr. Ancak bu yontemde de tedbirli
davranarak ba ltaiJlda n , saghklannm bozulmasmdan kaçmmak için 5 - 6
ya~mdan daha uzun siire kullanmamahdtr.
çelikler, çeliklik govde'nin (veya dabn) dibinden ve orta ktsmmdan
ahnma h , sadece uç k1S1m a ttlmahdir, Bu uç ktstm onceden bel irtilen
nedenlerle toplam boyun 114' Udtir, ancak temkinli davramlarak l/3'liik ktsim
da attlabilir.
çeliklerin çapt klona bagh olarak degi~irve gene lde 1-3 cm arasmdadtr.
P.deltoides'Ier ve birçok Karolin için oziin genì~ligi ekseriya çapa gore fazla
degi~mediginden minimum 15 mm. olmaltdtr. Bunun için en iyì kriter, topraga
sokulurken kolayca biikiilmeyen çelikler kullanmakhr. Topraga gìri~i
kolayla~ttrmak için alt uç klarnet agzt gibi kesilir. çeligin i.ist tarafrna yakm
yerde iyi ~artlarda, uyuyan bir goz btrakmak onemlidir. çeligin boyu orta lama
20 cm ( 18 - 22 cm) olmaltdtr. Teorik olarak, daha ktsa çelikJer de ahnabilir,
fakat tutma b~ansmt ytikseltmek için bu olçtiler tercih edilmelidir.
çeliklerin dikimi, uzun zamandan beri kullamlan ve çok iyi netice
alman, uygun bir makina ile yapJlmaktadtr.(~ekil. 27). çelik topraga tamamen
girmekte (~ekil. 28) ve etrafmda bo~luk kalmayacak ~eki l de rntikemmel olarak
yerle~mektedir. El ile dikim ancak kiiçtik fidanhklarda ve ki.içi.ik miktarlar konu
oldugunda uygulanmaktadtr.
çelik bahçesindeki fidanlar stirekli olarak ozellikle yabanct ot
miicadelesi, giib"releme, sulama ve antiparaziter ilaçlama gerektirir ve bak1m
ister.
Yabanct otlara kar~t miicadele kimyasal maddelerle, çapa ve makine
ile ot alma ~ekl inde yaptlmaktadJr.
Kimyasal ot oldtirticti olarak diki Len çeliklerin surmesinden once aktif
maddesi Triflura lin + Linuron olan ilaçlar (ornegin Neminfest % 23,5
oramnda Tri.fluralin ve% l 1.7 orarundaLinuron; Siplen % 22 oranmda Trifluralin ve % l l oranmda L inuron içermektedir) kullantlmaktadJr. Bu aktif
maddelerin (Trifluralin + Linuron) bir hektarhk alan için 0,8 + 0,4 kg. hesabtyla,
ama aktif maddesi Alachlor olan (ornegin Lasso) veya Metalachlo r olan
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(ornegin Dual) bir ilacm l hektarhk alan için AJachlor' un 1,4 kg, Metalachlor' un
l kg ilave edilerek kullamlmas1 onerilmektedir. Ornegin l hektarl1k bir alan
için (l hektarllk alanda sadece s1ra iistlerinin, dolayJslyla takriben 0,5 hektann
ilaçlanacag1 dikkate almmahd1r) 3,5 kg. Trinulan + 4.0 kg. Lasso veya 3,5 kg.
Trinulan + 2,5 kg Dual ku llanmak mi.imkilndiir.
Ot oldiiri.ici.i ilaçlann takriben bir ay si.iren etkisi bittiginde fidan SJralan
boyunca bi.iyi.iyen otlar çapalarna yontemiyle, malar arasmdakiler ise topragm
mekanik olarak ì ~ l enmes i suretiyle ortadan kaldmltr. Mekanik olarak bu i~lemler
genelde diskleme ve gev~ek topraklarda kmntllama i~lemi olup, vejetasyon
mevsimi boyunca otlanmanm dereces ine bagli olarak 2 veya 3 de fa tekrarlan 1r.
çok kulla mlan E uramericana klonlannda çelik ba bçesine uygun
ola r ak dikim stkhgmm fazlahgt ned eniyle govdelerin d a lla nmast biiyiik
olçiide stmrlanmt~ oldugundan norma) olarak di p siirg iinleri teke indirme
kesimi ve yan dalla rm bud aoma i~lemi yaptlmaz.
Boceklere kar$1 sava$ o zeli ikle Semasia, S.tabaniformis ve C.lapathi
konu oldugunda, hastahklara kar~ 1 sava$ ise hassas oldugu bilinen klonlarda,
sadece M.bruonea' ya kar~J yapllmaktad1r. Ìlaçlamalan n $ekli , fidanll gm
korunma yontemi yaymda parazitler ve korunma yollan ba$hgJ altmda aynca
verilmi~tir.

Orti.i halinde gtibreleme azotlu gi.ibrenin (Amonyum stilfat, amonyum
nitratve i.ire) 100 kg/ha azot hesab1ile, 2 seferde verilmesiyle yapl11r. Birincisinde
sadece s1ra i.isti.inde, govdeler 30 - 40 cm boya eri~tiginde, ikincisi ise govde
yi.ikseklikleri takriben l m.ye ula~tlgmda bi.iti.in a landa, yapllmaktad1r. Fosfath
ve potasyumlu g iibrelerin siiriimden once verilmesi tercih edilmelidir.
çeliklerio tutmasmt kolaylq ttrma k için ilkbaba rda sulama gerekli
ola bilir. Fidanlann dengeli bi.iyi.imesi için genelde yazm su lama kaç111dmazd 1r.
Uyguo metotlar yagmurlama ve salma sulamad1r. ($ekil. 29)
çclik iiretimine uygun, uniform geli~mi$, aym yllm tomurcugundan
o lu$an dallann az veya hiç olmadigl,( Seki l. 30) k1~layan goz bak1m1ndan zengin,
saghkl1 ve fizyol oj ik olarak denge li ve bu haliyle potansiyel olarak koklenme
ozelligi yi.iksek l ya$11 çelikl ik govde e lde etmek için çelik bahçesinin be r ytl
ycnilenmesi uygundur.
Bu olanaklan n bazllan , çogu klonda baltallk uygu la mas1 ile
kaybolmaktadtr. Belirlendigi tizerc, d ip ktittiklerden o lu ~an si.irgtinler onceden
iyi olu~rn u~ kok sistemi nedeniyle daha kuvvetlidir (~ekil.31) Bunlar norma!
çelikten ol u~an stirgtinlere gore aym yllm tomurcugundan olu~mu~ daha çok
dal verme durumundadtrlar. Galip govdelerin yanmda çok saytda maglup
govdeler o lur ki bunlar hastahklara daha hassast1r. Baltahk ~eklinde i~letilen
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çelik bahçesinde çok iri dip siirgiinler ve çok saytda son y tl stirgiinlerinden
o lu~an dallar goriiliir. P.deltoides klon lart, ornegin Lux, Onda, Karolin 'lerden
San Martino ve Triplo boyledir. Kanada kavaklanndan çogu da, ozellikle
Boccalari, Bra nagesi, Adige ve S tella O stigliese ve Luisa Avanzo, Cima
gibi E ura m ericana diger klonlar da çok dallamrlar.
Buna kar~tltk E u ram ericana ' lardan Bl.Costanzo, Pan, 1-214, Neva ,
E rida no, MC ve Tiepolo ile Populus nig ra ' nm bazt klonlan pratik olarak
aym yll tomurcugundan ol u~mu~ .dal vermeksizin orta çaplt dip siirgiinler
vermektedir.
''
Son zamanlarda, ozellikle yeniden dikirn masraftndan kaçmmak için
geçmi~te yap!lanm tersine genelde çelik bahçesinin baltaltk ha linde i~letil- mesi
tercih edilmektedir Fakat bu i~lem çe~itl i mahzurlar içermek-tedir.Bunlardan
onemli olanlar a~agtda verilm i~tir:
• C.la pa thi ve Saperda g ibi boceklerin baltaltklann stirgi.i nleri
i.izerinde bi.iyilk yaytltm gostermesi,
• Fidanlar arasmda btiyi.ik rekabet sonucu fizyoloj ik rahats1zhklann
ortaya ç iki~Iyla hassas klonlarda Tach e brune ve Discosp orium populeum
(= Dothichiza populea)' nm neden oldugu kabuk nekrozlarmm artmas1,
• Ozell ikle P o pulus deltoides klonlan arasmda K avak Mozaik
Virus 'il (KMV) enfeksiyonunun yaygmla$mas1,
• Kal kerli topraklarda demir noksanltga olaymm, bilhassa bu
fizyopati ' ye daha hassas klonlarda artmasa
Bundan baltaltk hai in de çelik bahçesi i ~ letilmesin in uygulamada,
kesinlikle KMV'ne hassas klonlar (bilhassa San Martino), daha kuvvetli ve
dallanmasi çok o lan klonlar(ornegin L uisa Avanzo, Boccala ri) ve son o larak
kabuk nekrozlannm çok stk gori.ild Ugi.i ortamlarda kabuk nekrozlanna hassas
olan klonlar için 1:1ygun olmadagi sonucu ç•kmaktad1r. Buna kar~tltk, 1-214 ve
diger E ura m ericao a klonJar (P a n, BL Costanzo, Neva) konu o ldugunda,
tekstiiri.i dengeli ve daha uygun zonlarda (omegin kuzey zonlarda), rekabet
o layinan ortaya çiki~tndan kaçanmak için , bir defa yapd mast kayd1yla
onerilebilir.
Baltaltk ~eklin de i~letilen çelik bahçelerinde( •> çelik al!mm• kJsttlay Jct
azman govde olu~m as m 1 engellemek ve aym ytlm tomurcugundan dal
olu ~mas mdan kaçmmak için si.irgiinlerin bazen teklenmesi gerekebilir. Bu arada
may•s sonu -haziran'm ilk gilnleri arasmda en kuvvetli si.irgtinler altntr ve kalan
silrgtin iizerinde o ytlm tomurcugundao olu~mu~ dallar, hentiz odunla~marru~
dururnda iken sty1rma ~eklinde ardarda altnarak e limine edilir. Bu durumda
olu~an yara çevresinde kalan dokular htzla iy ile~i r. Govdenin irile~rnesini ve
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daJJanmay1 azaltmaya yonelik pratik ba~ka bir yontem, btiytimeyi yava~latmak
için haziran ay1 boyunca stirgtinlerin tepelerù1in kesilmesi ve onlann yeni dip
silrgtinler vermeye te~vik edilmesidir. Bu i~lemler çeliklerden randunan almada
kesin etkilidir ama çok pahahya malolur. Diger taraftan, ancak KMV'ye ve
kabuk nekrozlanna dirençli klonlar konu oldugunda yapllmaltdJr.

ANAçLIK FiDANLIGI
Anaç deyimi, klon, geli~mi~lik ve ya~a bagh olarak dip kiltiigilnden
degi~ik say1da siirgi.in el de etmek için yerden 50 cm yiikseklikte kesilerek (tetar
tarzt) her yil silrgiln alunma tabi tutulan :fidan1 ifade etmektedir (Sekil 32, 33
ve 34).
Geçmi~te çok yaygm olan bu usi.il, gilnilmilzde sadece klonlann belli
bir gaye için muhafazasmda kullamlmaktadJr. Bunun degi~ik bir ~ekli çelik
bahçelerinde yapilan baltahk tarz1 kesimlerledir.
Bu teknik, Fransa' da yaygmdtr. Yukanda verilen uygulama ~ekli
Chardenon ' dan ( 1982) al mmt~tJr. Bu lilkede, blitiln killtilrel çah~malarda traktor
geçi~inj saglamak Hzere stralar arasmda 2-2.20 m, Sira iizerinde ise l m mesafe
birakiimaktadtr. Dikim çukurlannm bi.iyiiklilgti kullamlacak dikim materyalinin
l veya 2 ya~h fidan veya çelik olu~una bagh olarak belirlenmektedir.
Bir y~mda, kuvvetli ve iyi koklenmi~ fidan için 40 cm çap ve dirinlikte
dikim çukurlan yeterlidir. Sayet daha seri ~ekilde çok saytda çelik elde etmek
isteniyorsa, çap1 çok Ustiin S1mftan, 2 y~h fidan kullamlmahdtr, Bu durumda
60 cm derinlik ve ç~ta dikim çukurlan açJlmalld1r. Her ttirli.i durumda dikim
çukurlan burgu ile açilmah, mekanik i.ist toprak i~lemleri için fidanlar dikkatle
S1ralanmahd1r. Bu ~ekilde yerle~tirilmi~ fidanlar, dikùnle beraber yerden 4050 cm ytikseklikten kesilir. Bu tlir tetarda da!Lann iyi bir baglant1 yapmas1 için
en uygun yilkseklik budur. 50 cm boyda çelikler de kullanmak milmkiindilr
ama, bu durumda ozellikle ilk ytl içinde bak1mlann arttmlmas1 gerekir.
Bizim gòrii~iimilze gore anaçhk fidanl1gt tesisinde 2 ya~h fidanlann
kullamlmast ekonomik degildir. Bir veya iki ya~h çeliklik govdelerden alman
l m boyundaki çeliklerin takriben 60 cm derinlikteki dikim çukuruna, 40 cm
lik ktsmt toprak listtinde kalacak ~ekilde dikilmesi en iyi yol goriìlmektedir.
Bunlar ilk ylidan itibaren saytSIZ siirgun' vermektedir. Bu btiyilk çeliklerin
dikirnden once 1-3 hafta kadar suda tutulmast halinde, tutma oranlan daima
çok yilksek olmaktad1r.
( l) Ek A'ya bakllliZ.
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Chardenon, dikim yaptlan yd içinde azotlu ve fosforlu kimyasal
gi.ibreler kullarulmasmt onermektedir. Tercihan diamonyum fosfat(DAP) hektara
800- 1000 kg o lçi.istinde serpilmelidir. Asit karakterli toprakta bunun yerine
azotlu, nitrik veya amonyak (NH4 ) içeren bir gi.ibre ve bir fosfatik kompost,
çelik endtistrisinde yan tiri.in olarak elde edilen Thomas fosfat ' t, alkalin
karakterl i topraklarda superfosfat kullanmak mi.imki.indtir. $ayet toprak
potasyum aç1smdan fakirse hektar b~ma l 00 kg. K2 SO 4 (50 kg. Kp) verilebilir.
Gi.ibreler, eyltil ba~mda 35-40 cm derinlikte bir Fi.irtim ile topraga
kan~tmhr, birkaç hafta sonra, disk veya di~ li ki.iltivat6rle sa~j toprak i~lemesi
yap1hr. Toprak, çok fazla rutubetli degilse, ekimde de haz1rlanabilir. Dikim
kt~m ba~mda yaptllr. Bu periyodda yag1~111 bollugu veya don olmast l1alinde
toprak ~ubat-martda hazulamr ve dikim kt~ sonu uygulanabilir.
Si.irgtinler nisan-maytsda geli~meye ba~lar. Bunlann kuvvetli olup
olmamas1 fidanhgm kendi ~artlanna, bilhassa topragm verimine ve iklim
~artlanna bagl1d1r. Mevsim uygun gittigìnde, si:irgi.inler son derece kuvvetli
olur. Anaçm kendisi o zaman en azmdan dip ktsmmda çokgeli~ir ve çok saytda,
aym yll içinde olu~mu~ gozlerden dal verir. Gerçi bu dallann bi.iytik k1sm1 çok
ince oldugu için çelik i.iretimine uygun degildir. Bu ikinci derecede olan dallann
çaptru, ana stirgtini:i tepesinden keserek arttmnak mi:imki:indiir. Uygun o lam bu
dah haziran sonunda tetar iisti.indeki baglant1 yerinin 50 cm iisti.inden ve ~ayet
ayru yll içinde olu$111U$ gozlerden daha once meydana gelmi~ dallar varsa ve
bunlar kuvvetli ise daha yukandan kesmektir. Stirgtinlerin kesimi için makas
kullamhrsa bui~ çabuk tamamlantr.
Anaçlar dikkatli bir ~ekilde killtiirel bakun lara tabi tutulmal1d 1r. Bunlar
çok saytda bocek konukladtgl için ilaçl1 miicadele bi.itun vejetasyon mevsimi
siiresince konu olmaktad1r. Zararldann say1s1, tabiat ~artlanna ve parazitlerin

devrine baghdtr. En çok rastlananlar C. lapathi, S. tabaniformis, Semasia,
Cri~·omela v. b.

gibi kavak fidanl1klannm tipik bocekleridir.
Ya~$1arm yetersizligi ve toprak suyundan faydalanmanm kts1th olmas1
halinde, sulamalar yapmak gereklidir.
Bir anaç norma! olarak, ilk ytll-1 ,5 m. boyunda, 3-5 adet kuvvetli dal
iiretir. Bunlann herbiri 3-5 adet çelik verebi\ir (toplam 10-25 çelik). Bundan
sonraki ylllar bu i.iretim artarve 3. yllda 70 çelige kadar ytikselebilir. Fransa' da
anaçlann 6 yddan daha fazla siirdtiriilmemesi onerilmektedir. Bunun bilimsel
bir izah1 yoktur, fakat fidancJiar kok kiitiiklerinin yal1t artttkça, elde edilen
fidanlarm kuvvetioin, azaldJgm1 ileri stirmektedir. Fransa' da bu ~ekilde elde
edilmi$ çelik.Ler, iiretilmi~ materyalin ebat baktmmdan e~it olmasmm onemli
oldugu fidanllgm dikirni için kullamlmaktadrr.
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Yllda 50 000 çeliklik bir i.iretim için, i.iretimi yuksck, takriben 700
anaç laztmdtr. Bu kadar anaç için 2xl m dikimde 14 ar, 2x2m dikimde 28 ar' ltk
bir alan kullanllacak ve her iki ytlda bir, alamn 1/J'iini.i yenilemek gerekecektir.
Aynt ki.ilti.irtin, aym toprak iizerine donii~i.ini.in, yukanda ongoriilmi.i~ 6 yllllk
arazi i~galine e~it bir dinlenme siiresinden sonra yaptlmast tercih edilmelidir.
Anaçlarm, ilk ytllarda da, l ya$11 çeliklik govdelerden veya 2-4 ya$11
norma! fidanlann yan dallanndan elde edilenlere gore daha kaliteli çelik
verdikleri yaygm bir kantdtr.

çE$iTLi YA$TAKi AGAçLARDAN ç ELiK ALIMI
Yeti~kin

agaçlann dallarmdan çelik altnarak kullantlmast italyan
kavakçtltgmda a lt ~tlage l mi~ bir usul degildir. Boyle olmakla beraber
tamamlay•c• bir fonks iyondur. Sadece Yakm-Dogu kavakçtllgmm geleneksel
uygulamasmda ve ba$ka baz1 i.ilkelerde bu tip çelik altm1 konu olmaktadtr. Bu
i.ilkelerde agaçlann taçlanndan dallar kes ilmekte ve bir fidanhk safl1ast
geçirmeden dogrudan dikilmektedir.
Bu dallar çok kere rasgele almmaktadtr ve ~ekilleri gene lde kusurluclur.
Boyle otmakla beraber bunlardan elde edilecek fidanlann di.izgi.in bir ~ekle
sahip olmas1 miimki.indtir. Topofiz olay1 yakm dogunun servi gibi dar uzun
taçl1kavagmda (P.nigra cv thevestina) kendini gostermemektedir.
Fakat çok saytda stmrlayJCI fa~tor vard1r: Kullamlan dallann biiyiik
kiSml zay1f oldugundan bundan olacak agaçlar da zaytf kalmakta, geli$me
açtsmdan bi.iyi.ik fark lar o lu~tugundan bunlar kuvvetli olanlann hakimiyeti ne
girmektedir.
çelik bahçesi tesisetmek için, co fazla 5-6 ya~mda olan genç agaçlarm
y• lhk, kuvvetli ve yeterli ~ekilde di.izgi.in dallanndan allnm1~ çeliklcri kullanmak
da mtimki.indi.ir.
Daha ya~h agaçlardan çelik alma ancak ozel onemi olan klonlann
yaygmla$tlnlmasJ konu oldugunda dii~ i.inlilmelidir. Bu durumda 2 - 4 ya~mda
iri dallar seçilebilir. Bu dallardan da i.izerinde uyuyan gòzler olan 80 - 100
cm'lik parçalar alum. Bu gòzler birbirini takip eden ydhk btiyi.imeyi ay1ran
halkanm hemen altmda veya yan dallann dibinded ir. Ost kesim bu nedenle bu
balkamn 5 cm i.isti.inden yaptlmalld1r. Bu uzun çelikler dikimden once en az
2 hafta su içinde b1ralolmah ve dikimler 50 - 70 cm derinlikteki çokurlarda
uygulanmahd1r ($ekil.35).
Suda b1rakma i~ lemi uygun ~ekilde yap1llrsa, P.nigra ve E uramericana
klon lannm tamam1nda ba~an elde edilmektedir. Akkava kl a r ve
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P.deltoides ' lerde de sonuç iyidir.
Kavakç1hgm, onemli bir aktivite oldugu ispanya 'da fidanhk çogunlukla
ve ozellikle 2 ya~ IJ fidanlann dallanndan ahnan çeliklerle kurulmaktadJr. Bu
usul italya 'da birçok ozel fidaniLkta uygulanmaktad1r.
y~, 2 olan fidanlardan l yii onceki tomurcuktan bi.iyi.ime mevsimi
içinde olu~an iyi ge li ~mi~ dallar, l ya~ h olanlardan ise ozellikle dipteki en gi.irbuz
ve ayn1 yiitn tomurcugundan bliyume mevsimi içinde olu~mu~ dallar
altnmaktad1r. Dallar2.ya~h fidanlardan seçilirken, bunlann gel i~kin ve sagl1kh
olmasma dik.kat edilmel idir. Bunlar, ornegin Luisa Avanzo klonunda oldugu
gibi ekseriya saghks izdJr. Tache brune ve/veya Discosporium populeum 'dan
zarar gormi.i~ o labilirler. Bu ytizden kesinlikle aldanmamahd1r. Bir ya~ II
fidanlann dip çap1 l cm civannda olan yan dallanndan alman çelikjer ile C.
Monferrato Kavakçiltk Enstiti.isii ' nde hem ti cari (1-214, Lux) , hem de deneme
klonlannda (Cellina, Parma, Lena, Neva, Dvina) son derece iyi neticeler
almmi~t ir. Dipten alman çelikler ile ikinci pozisyondan alman lar arasmda
belirgin bir fark bulunmami~tlr. Bu dallar ekseriya fidanlann dikim amaciyla
sokiimi.i s1rasmda almmi~I a rdir. çeliklerin haz Jrlanmas1, sonradan yukanda
belirtilen ~ekilde yaptlmahd1r.
DENEME KLONLARINrN çOGALTTLMASI i ç iN HIZLI
YONTEMLER

bnceden de belirtildigi gibi, çelik iiretimi için geçerli teknikler içinde
italya' da çelik bahçesi tercih edi lmektedir. Fakat bu metot ticari klonlar için
avantajh olmakla beraber, deneme klonlanmn ba~ l angiçta, h1zla çogaltiimast
için uygun kabul edilmemektedir. Yen i bir klon, çelik bahçesindeki sJkhgm
(1.30 x O. lOm veya 1.30 x 0.15 m) yerine, tohumdan ekim yoluyla elde edilmi~
topluluktan seçi len l ya~II govdeden ahnan 5 çel igin fidanhk s1kltgmda (2.20 x
0.70 m) dikimiyle k1sa zamanda i.ireti lebilmektcdir.
Geni~ bir dikim arahg1, ayn1 yil m tomurcugundan bi.iyi.ime mevsimi
içinde olu~an dallann 9ekil ve biiyiimesini olumlu yonde etkiler. Bu etkil e~im,
uygun bir ~ekilde yapllacak tepe budamas1yla arttlfl labilir. Bir fidanm ayn1
yiim tomurcugundan o lu ~an dallanndan, çelik ahnmak iizere yeti~tirilmi~ koku
ve govdesi l ya~mda fidan govdesinden çok daha fazla say1da çelik ahnabilir.
6 rnegin .bundan orta lama olarak 5 çelik alumken, bir fidanm ayn1 yi11n
tomurcugundan o lu ~mu~ dallanndan 25 tane çelik ahnabilmektedir.
H1zlandmna son olarak, k1sa çeliklerin (takriben IO cm) kullanilmasiyla
da olabilir. Bunlarda koklenme ve tomurcuk patlamas t kontrol altmdaki
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~artlardaki

ki.içlik saksJiarda olur ve k1sa bir iklim uyumu devresinden sonra,
araziye çJkar1hrlar. Bunlar iyi bir bak1m ister, fakat deneme materyali oldukJan
için ozel harcama yapJimasmdan ve bliyiik rnasraflardan kaçmmamak gerekir.
Mikro i.iretim ile h1z daha fazlad1r. Fakat unutmamak gerekir ki, tatstz
siirprizlerle kar~lla~mamak i.çin yeni klon lar yav~- yava~ yaygm la~tm lm ahd1r.
Bu nedenle yukanda açudanan makro i.iretim metotlan norma! bir çogaltma
h1z1 için yeterl i olmaktad n·.

çELiKLiK GOVDELERÌN ALINMASI VE MUHAFAZASI
Yapraklarm dti~ mesinden sonra, çeliklik govdelerin(veya dallann)
altnmastna ba$1anabil ir. Bu alun Ì$Ì govdelerin , çelik altmma kadar
saklanabilecegi soguk hava tertibath bir oda veya iyi korunumlu bir yer yok
ise çok erken yapllmamahdtr. Gerçekten de aral1k aymda alman ve uygun
olmayan ko~ullarda birkaç ay muhafaza edilen materyalden ahnan çeliklerin
tutma oram ve geli$imde azalma gori.ilmektedir.
çeliklik géivdelerin çelik bahçesindeki l y~h fidanlardan almmas1,
bu fidanlann toprak seviyesinden 5 cm yukanda, déiner bir b1çakla kesim
yapJiarak mekanik olarak ($ekil36), çeliklik dallarm ''baltal1k kiiti.iklerinden"
ahnmas1 ise el ile yaplltr. Ezilmi$ ve gal ip (azman) durumda olan govdeler
(topraktan 50 cm yi.iksek likte l cmden az ve 4 cmden bi.iyiik çap1 olanlar)
ay1klandJktan sonra, kalan çel ikl ik• géivdeler boylanna gore kabaca
SJmtlandJnhr.Birbiri i.isti.ine konularak birle$tirilir Sonra dikkatle etiketlenir
ve kullamlacagt fidanhga nakledilirler. Burada hemen çelik haline getirilebili:rler
veya bu çah$malar si.irerkcn bir uygun korunakta muhafaza edilirler.
Pianura Padana'da kl$ aylannda ve vejetasyon devresi dJ$1 periyotda,
çeliklik govdeler veya çeliklik dallar, takriben mart ortasma kadar basit olarak
dipleri suya batJnlarak muhafaza edilirler. Su donarsa, sadece buz içinde kalan
kiSimdaki dokular zarar géirUr. Bu konuda Pan klonuna ait fidanlann bir onceki
yll tomurcugundan olu$UP iyi geli$rnÌ$ iri dallan ile denemeler yapiirni$1Ir. Su
içine dald~rrna , don devresi dahil kasundan marta kadar devam ettirilmi$ ve su
ylizi.inde kalan géivde ktsmmdan alman çelikler son derece iyi netice vermi 0 tir.
Materya li blitiin mart ay1 boyunca ve nisand a da korumak için, sJcakiJgJ
- 2 ile +4°C (bazllanna gore )0 -3°C) arasmda degi$en soguk hava deposuna
koymahd1r. C. Monferrato Kavakçthk Enstitiisi.i'nde 2°- 4° C'lik Sicakhklar
kullamlmaktadir. Muhafaza SJcakhgJ miimki.in oldugu kadar homojen olmah
ve çelik torbalan birbiri ile gev$ek y1gtn lar ha linde yerle$tirilmelidir. Muhafaza
yerinin kapiSJ mi.imki.in oldugu kadar az açllarak Slcakhgm yi.ikselmesinden ve
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boylece koklerin çtkmasmdan kaçmtlmaltdtr. E ura m en can a klonlannm
çelikleri +4°C'de de muhafaza edilebilir ama bu nisanm ilk IO giintioe kadar
miimki.indtir. Erida n o klonu çelikleri 4 - soc civarmda martm daha ilk
gi.inlerinde tomurcuk patlatmaya ba~lamaktadtr. BaJzam kavaklarmm klonlan
da boyledir. Bu genotipler dana dti~i.ik stcakltklarda muhafaza edilmelidir.
çeliklerin uçlannt parafinleme su kaytplannt azaltmaktadtr. Bu
uygulama ile yeti~tirilecek çe$itli klonlan ayut etmek de mi.imkiindtir: Erimi$
haldeki parafine renkli bir toz kan~tlnltrsa ve buket halinde birle~tirilmi~
çeliklerin uçlan buna daldtnltrsa her 2 uç farklt $ekillerde renklenir.Farklt 6
rengin kombinasyonu ile 40 kadar klonu aytrtetmek mtimkiin olur. (her iki uçta
veya bir uçda renklenme olmamas1 ~eklinde kombinasyonlar buna dahildir)
çeliklerin muhafazast toprak haztrltgt için faydalt periyodu uzatma
imkant verir ve bunlar $artlann en iyi oldugu zaman kyUafHiabilir. Dikimi ,
kademeli olarak nisan sonuna ve hatta hayatiyeti yi.iksek klonlarda daha da
geç zamana goti.irme olastltgt saglar.
Materyali soguk depodan, d ikimden takriben l hafta once çtkarmak ve
onlarm su kaytp durumunu kontrol etmek yerinde olur. Olanaklarm smtrlt o lmast
halinde çelikleri soguk ~artlarda muhafaza etmeyi bir yana btraktp d ikimi tam
zamanmda yapacak ~ekilde haztrl tklt olmahdtr.
çELiKLE RÌN HAZIRLANMASl
çelikleri çok erken haztrlamamaltdtr. Norma! olarak $Ubat sonundan
itibaren, mart-nisanda dikmek i.izere çelikleri haztrlamaya ba$1amaltdtr. Hemen
yaptlacak bir dikim için çelik kesi lebilir, ama 2 Ì$Ì aytrmak gereki1·. Dikim için
uygun zamam beklerken, pratik çoztim, çel ikleri j i.it çuvallarda tutmakttr. Kabuk
dokulanmn su kaybetmesini onlemek için bunlar tslattlmahdtr ve soguk bava
depolannda saklanmaltdtr.
$ayet ongi.iriilen si.ire sadece l veya 2 hafta ise bunlar su içine
daldmlmt$ $ekildebtraktlmaltdtr. çeliklerin kesimi el makast, pnomatik makas,
($ekil 3 7) hidrol ik makas, veyahut biiyi.ik fidanltklarda oldugu gibi makina ile
yaptltr($ekil 38). Kesimler her zaman net uygulanmalt ve bu nedenle aletler
keskin olmaltdu·. çelik iizerinde kesim noktas1 çok onemli degildir. Kavakta
bir t omurcuga yakm ·k esm e geregi yoktut· zira bakiki internodlar ko nu
d egildir. Ònemli olan uç kesimin iyi ~artlarda bulunan goziin te rciha n l 2 cm iis tiind en yap1lmas td1r. Bu kesim norma) olarak yataydtr, ama dip
kJstmda, çeligin topraga girmesini kolayla~tmnak için kesim fliit agzt ~ekli:nde
uygulanmaltdtr.
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çeliklerin haz•rlanmas• sathasmda govdede (veya dalda) uyuyan
gozlerin ohnad•g•, yarah, veya zarar gormil$ k1snn lar ve toplam uzun lugun
yakla$1k 1/3 'Une tekabtil eden az olgunlal?ml$ uç (veya dal) k1s1mlar eli mine
edilir.
Hemen hemen btiti.ln klonlarda aym yll m tomurcugundan olu~mu$
dallardan yoksun çeliklik govdeler iyi geli~mi$ birincil gozler ile donammiJ
iken dallanm•$ olan çeliklik govdeler dalc•klann dibinde, ikincil gozlere
sahiptir.
Kaçamlmaz olarak birincil gozler tercih edilir (~ekil.39). Gerçi çogu
klonda aym yll m tom~rcugundan olu$an dallarm dibinde gori.ilebilir ki.içlik
gozler -genelde çift durumdad•r- norma l ~ekilde tomurcuk patlat1rlar (~ekil.40).
Bunlar daha geç açarlar fakat primer gozlerden olanlar kadar di.izenli bi.iyiiyen
slirgun verirler.
Bunun yams1ra geli$imlerinin ilk fazlanndan itibaren rekabet olaymdan
korumak için uyuyan gozleri olan, daha geç tomurcuk patlatan çel ikleri, birincil
gozleri olup daha erken tomurcuk patlatan çeliklerden, ay1rtetme kavrayl$111a
sahip olmak gerekir.Hemen "s1y1rma" i$1emine tabi tutulan çeliklik govdelerden
aiJnan çelikler de daha geç tomurcuk patlatmaktad1r.
çeliklerin optimal ortalama çapt 18- 20 mm olmakla beraber 15 - 17
mm ve 21 -23 mm çapmda olanlar da haz1rlanmakta ve bunlar da miikemrnel
sonuç vermektedir. Bu çaptaki çelikler ~nakina ile rahatiJk.Ja diki lebilir. 15 mm
nin altmda olanlar (IO mm'ye kadar) ve 23 mm'yi a$anlar da kullamlabilir, iyi
de netice verebilir ama, el ile dikilmelidir. çeliklik govdelerin çap1biiyiik olçtide
klona ve uygun yeti$me tekniklerine baglldtr. A$ag1da daha iyi gorecegimiz
gibi P.nigr a kloolan oldukça ince, P.deltoidcs klonlan, ozellikle baltailk tarz
uyguland1gmda çok iri çeliklik govde vermekteqir.
YapJian denemeler Pianura Padana ' da klona bagli olarak çelik
boylanom optimal uzunlugun 25 - 35 cm arasmda degi$rnesi gerektigini
gosterrnesine karey m, çelik boylan uygulamada 20 - 25 cm aras1nda
degi$mektedir. Bu optimalin altmdaki uzunluga sahip çeliklerin kullamm1 ,
arazide dikim yaplltrken a$agtda gorecegimiz gibi uygulamaya ili$kin etkilere
bagltdJr.
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Seki127.çe/ik bahçesinde çe/iklerin makine ile dikinu
Sekil 28. Topraga tamamen sokulnru$ o/an çelìk/er

Sekil 19.çelik bahçesinde salma su/ama
Sekil 30. Kendisinden çelik almmak iizere yeti$lirilmi$, biiyiime mevsimi içinde olu$an
dal/an olmayan govdeler

Sekil 3 l. Ba/ta!Jk tarz1 kesim uygulamm$ çelik bahçesi (so/da) ve bu uygulama
yapdmarm$ çe/ik bahçesi. Biiyiimefarkma dikkat ediniz.
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32. Anaçltkjìdanlt,f!.J

33.Kallusdan olu§an surgunler
~ekil 34 Uyuyan gozlerden olu~·an siirgiinler

•

Sckil 35. /3 ya$tnda olgun agaçlarm 3-4

ya:jmdaki dallarrndan e/de edilmi$ çelikler ile
kavagm çogaltilmast.
Sckil 36. çe/ik bahçesinde traktore monte edilmi!j
doner btçak ile çeliklik govde/erin kesimi.

Sckil 37.çe/ik kesimi için ku/lamlan pntJmatik

makas
$ckil 38. çe/ik kesim makinesi. Jki i$çi saatde
takriben 2500 çelik kesebilmektedir.
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~ekil 39.Aplma sajhasmda birinciLgoz.
~ekil

40.Aplma sajhasmda sekonder gozler.
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FiDANLIKTA DiKiM
DiKÌM
Kavak fidanhg1, kavakhk tesis et:mek amac1yla bir y•l veya daha ztyade
iki yilhk bir siirede kavak fidam elde etmek için kullarulan fidanhkt1r.
Fidanhga aynlacak arazinin seçimi çe$itli faktorler dikkate ahnarak
yap1hr:
• Topragm ozellikle fiziksel ve kimyasal ozellikler açtsmdan uygunlugu,
• Vejetasyon periyod un da koklerin faydalanabilecegi derinlikte bir taban
suyu varhg1, sola ma imkam, su teminine ili~kin olanaklar
• Otcul kiiltiir ile rotasyon yapmaya imkan verecek bir tidanhk alam
Bu arada fidanlann nakil maliyetinin yi.iksekligi ve v:é.)etasyon devresi
içinde hemen hemen her gi.in kontrol geregi de dikkate almm~hd1r. Bu durumda
fidanhk, yoneticinin yakmmda ve fidanlarm kullanun zonunda tesis ed ilmi$
olmahd1r. Tabiat1yla uygun olmayan iklim ko$ullanndan dakaçmllmas1 ~artt1r.
Arazi seçimi
Arazi seçimi hem teknik hem de ekonomik açrdan gerekli kriterler
dikkate allnarak yapllmaltdrr. Ekonomik aç1dan baktld1gmda kavak fidan1
i.iretimi zengin bir ki.ilti.ir oldugundan, fidan!Jklar bi.iyi.ik degeri o lan arazi
parçalarm1 kullanmaktad1r; Diger taraftan, fidanhk ki.ilttiri.i yogun bak1m ile
yaplld1gmdan baz1 aksakhklar belli sm1rlar içinde onceden mutlaka ortadan
kaldJnllm$ olmahd1r.
Tabiat1yla iyi tanm arazisi, ne çok kumlu, ne de çok killi teksti.irli.i ve
kavak fidanlarmm koklerinin i~lemesi için yeterli-bir derinlikteki toprakJara
sahip iyi tanm arazisi tercih edilmelidir.
Ìri kumlu toprak lar, su ve beslenmeye ili$kin dengesizlige daha açtk
olduklanndan; killi olanlar ise i~lenme zorlugunun yams1ra, hem çeliklerin
dikimi için gerekli on i~lemler in , hem de devre sonunda fidanlann zamanmda
soki.imi.ine olumsuz etkileri aç•smdan tercih di$1dJrlar. Boyle topraklar, fidanlann
2 vejetasyon devresi içinde dengeli bir geli~im yapmas1 için yeterli sonuç
vermemektedir.
Toprak derin ise, yaz yag 1~ lan ve s1k s1k yapdan ot alm11 etkili olur.
Sonuçda koklerin eri$ebildigi taban suyunun varl•g• e lzem olmaz. Su aç1g1
sulama ile kar$Ilanabilir, ama bu da ekonomik aç1dan bir problemdir.
Kaçu1Ji mast gereken, bir diger hu sus aktif kalkeri fazlas1yla
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içerdiginden btiylimeyi de durduran demire bagh kloroz($ekil. 41) olu~umuna
neden olabilen topraklardtr. Boylc topraklar fidanm kalitesini de dti$Urtirler.
Bu, norma! olarak notr stmrlar arasmda kalmast (pH: 6,5- 7,5 arast) gereken
toprak reaksiyonunun onemini de gostermektedir.
çok kireçli topraklarda çah~mak zorunda kaltntrsa klorozu onlemc ve
tedavi etmeye yonelik olarak denemelerle ozcl tedbirlere yonelmek gereklidir.
Bu amaçla ek olarak ve dtizeltici yonde ku llantlacak maddeleri 5 ana grupta
toplamak mtimktindi.ir:
• Demir ~elatlan,
• Ìçine demir siilfat ilave edilmi~ organik kompostlar,
• Demirli inorganik kompostlar,
• Topraga kattlacak asitleodirici maddeler,
• E odiistriyel çah~malar sonucu ortaya ç1kan ahklar.
Uygu lamada çe~itli demir ~elatlartn Kg/ha olarak az miktarda
verilmesinin yantstra asitlendirici toprak iyile~tirici iirlinler, hayvan giibresi
gibi organik materyal ve genelde bitki attklanm n ton la ra vanrcastna
kullamlmastyla dozlar, çok degi~mektedir. Demir ~elatlar (ornegin Sequestrene
138 Fe) klorozu kok yoluyla tedavide en iyi neticeyi vermektedir ama bunlann
kullamm maliycti digerlerine oran la ytiksektir.
Asi t toprak iyile~tiriciler, ornegin basi t ki.ikurt ve su lfiirik asi t iyi netice
verebilir ancak biiyuk miktarlarda
kullantlma geregi maliyeti arttmnakta ve
.,
bunlann kullantmmt ekonomik olmak'tan çtkarmaktadtr.
Tanmsal açtdan, en ciddi durumlarda çoztim, koklere Sequestrene 138
Fe tipinde demir ~e latlar uygu lamaktu( $ekil.42). Boyle topraklan kullanmak
için yaptlacak tek $Cy, zaman içinde yava~ yava~ iyile~tirmeye doni.ik, en uygun
tedbirleri almakttr. Bu tedbirler içinde, asit veya subasit pl-l't tercih eden
tUrlerden kaçmarak kavak fidanltgmda donti~i.imli.i olarak yeti~tiril ecek ti.irlerin
seç imi, fizyolojik olarak asityapth gubrelerin seçimi, su lama suyunun karbonat
açtsmdan fakir olmast ~artiyla kalsiyum iyon lannm kaybtnt giderecek ~eki Ide
ytkanma saglaytct sulama i$1emlerini sayabiliriz.
Ki.iltiir bitkileri tarafmdan topraktan alman kalsiyum (CaO) miktan,
bunlann ortalama i.iretimlerini esas altrsak; Ttrftlda (Uçgtil) (100 kg/halytl),
patatesde (125 kg/halyd), domatesde (90 kg/halyd), ti.ittinde (100 kg/ha/yd),
yonca için çok yliksek (250 kg/ha/ytl), soyada (300 kg/ha/ytl), kolzada (200
kg/halytl) iken bugday için çok di.i$iikti.ir. (35 kg/halytl), arpa, yulaf ve hatta
yem lik mtstr için (45 kg/halytl} dtr. Kavak fidanltgt 2 ytl içinde topraktan
takriben 500 kg/halytl CaO absorbe eder ve bunun takriben yartst fidantn
govdesine giderken diger yanst yapraklannda, ince dallannda ve koklerinde
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birikir ve sonuçda arazide kaltr. Bu durumda kavag•, kalsiyumu en çok geri
veren bitkiler s1mfma koymak miimkiindtir.
Toprak reaksiyonu Ozerine etki leri nedeniyle gtibrelerin scçimine ozel
bir onem vermek gerekmektedir.
Amonyum tuzlan toprak kolloidlerinde mtibadele nitelikli kalsiyumla
yer degi~tirir. Mtibadele olup toprak suyuna geçen kalsiyum mobil bir anyonla
(b ikarbonat, stilfat, klorlir veya nitrat) beraber oldugunda e lektriksel
notralizasyonu saglar ve perkolasyon suyu ile ta~m1r. Bunu takiben amonyum
nitrifikasyonu ile olu~an iki N0 3 iyonu toprak suyundaki bir Ca iyonunu
notralize eder. Eger Ca iyonu ile beraber olan nitrat y1kanma ile ta~m1rsa , bu
nitrat kalsiyum iyonlanm da stiriikler, fakat nitrat kalsiyum ile beraber olma
f1 rsat1 bulamadan bitki tarafmdan absorbe edilirse kalsiyum toprak suyunda
kahr. Bliti.in amonyum tuzlan bu ~ekild e davranu·. Fakat kalsiyum kayb1, topraga
verilen amonyumla beraber olan anyon ne kadar hareketli iseo kadar btiytik
olur.
Uygu lamada 100 kg amonyum sli lfat kullamld1gmdJ 100 kg CaC03,'a
e~deger kalsiyum kayb1 saglamr.
Amo nyum fosfat kullandd•g•nda, fosfo r toprak taraf1ndan
tutuldugundan (fikse edi ldiginden) kalsiyum kaybma daha az neden olur. Sayet
olu~an btiti.in nitrat bitki tarafmdan absorbe edilirse gtibre yukanda bahsedildigi
~ekilde Ca kayb• yaratmaz.
Ore h1zh bir ~eki lcle, toprakta bikarbonata veya amonyum karbonata
don~lir: Bunlar nitrifiye oldugu zaman, nitrik iyonunu notralize etmek için
katyonlar gerekir. Baz1 nitratlar kaçmllmaz olarak y•kan1r, lire boyle devamh
olarak kullamlarak, amonyum siilfat veya amonyum klortir kullanlld•g• zamanki
kadar b1zh bir ~eki lde toprak asitligi arttmlabi lir.
Toprakta amonyakm transformasyonu sonucu olu~an baz1 nitratlar
y1kanacak olursa anhidra amonyak gibi baz1 alkali materyaller de kal siyumu
ahp gottirebilir.
Potasyumlu gtibreler kalsiyumun ah mp gotiirlilmesi i.izerinde daha zay1f
etkiye sahiptir. Fakat ah~llageldigi iizere dag1tdan btiyiik miktarlar, kalsiyumun
onemli kaybma neclen olan ekivalan (aym miktarda) klorilr ol u~tu rurlar. Klorlir
iyonu topraktan kolayca y1kamr ve onun yer degi ~i mi ile e~ it miktarda kalsiyum
iyonu ahmp- goti.irtiltir.
Stiperfosfat, kalsiyum muhtevas1 (P= % 8 - 9, Ca= % 20) nedeniyle
asit reaksiyonlu olmasma ragmen, etkisiz goriilmektedir. Bir ba~ka fosfath
gtibre, kalsiyum ihtiva eden, suda çoziilebi lir Triple- siiperfosfatt1r. (P:% 20,
Ca=% 14)
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Kalsiyum ihtiva eden azotlu gtibreler Kalsiyum nitrat (%20), $ili nitrati
(%11) ve Kalsiyum siyanamid (%38)dir. Bu glibrelerin yayllmast topraktaki
kalker mik.'iaiJm degi~memi~ olarak tutmaya yaramaktadtr.
Ku~ giibresi, içerdigi azotu engelleyecek kadar kalsiyum ihtiva
etmediginden topragt asitle~tinne durumundadtr.
Kanna (Komplex) gtibreler genelde amonyum nitrat ve fosfatlar içerir
ve bu nedenle asitle~tirici etkileri basit giibrelerde oldugundan daha azdtr.
Fakat kloriir ha linde potasyum içerenler ve siiperfosfatdan elde edilenden daha
az kalsiyuma sa hip olanlar -ki amonyum fosfat tarafmdan da kar~tlanmt~ o lab i1irçok bi.iyiik asitlendirici etki gosterirler..
Unutmamak gerekir ki, toprakta su ile almtp-gottirlilme (ytkanma)
olayt , yagt~ sularmm hacminin evapotraspirasyonla kaybedilenden fazla olmast
ha linde ortaya çtkar. Aksi durumda, dikkati çekecek derecede olmak i.izere, su
noksanltgtyla orantdt miktarda kalsiyumu ylizeysel katlara dogru ta~tyan su
yi.iksel me hareketi kendini gosterir. Bu durumu onlemek tçtn
evapotranspirasyonu a~acak derecede su vermek gerekir. Ornegin, seviyesinin
yi.izeye yakm olmast nedeniyle kavaklartn su beslenmesiyle taban suyunun
somi.iri.ildi.igli yerlerde, ozellikle ilk ythnda fìdanltkta sulamadan kaçmmak bir
avantaj olarak gori.ilebilir. Hakikatte taban suyunun onceden nisbeten di.i~ti..igi.i
yerlerde, sulama ile, zaman içinde tekrarlanan onemli bir ytkanma yaptlabilir
ve bu gozardt edilemez sonuçlar dogurur. 150 mm/ytl'ltk bir drenaj ile orta
derecede stkt bir kalkerli topralita kalsiyum kaybmm 300 kglha'a ula~abildigi
hesaplantru~ttr. Boyle durumlarda da uygulama ~eklinin seçimi, ekonomik
unsurlar dikkate al marak yapdmaktadtr.
H a tlrl a hlm asa gereken bir ba ~ ka tedbir d e rin s uriim
yaptlmasmdan kaçamlm asadar. Genelde kalker muhtevast topragm derinligi
ile artmakta ve bu ytizden derin stiri.imlerle CaC03 baktmmdan daha zengin
materyal yukan dogru, organik maddece daha zengin materyal ise a~agt dogru
ta~mmaktadrr. Tartmsal açtdan organik maddenin o lu~um si.ireci ve daha uygun
~ekilde tiiketilmesi baktmtndan bu uygulamaya itirazlar yaptlabilir.
Bilinmektedir ki organik maddenin çok derinde yer almast olu~umu son derece
ktsttlar ve boylece, iyì bìr humusla~maya kar~t koyucu etki gosterir. Topra~m
havastnda mikrobik yolla C02 artt~t, demir klorozuna uygun bir durum yarattr.
Buna kar~tltk, organik maddel erin daha yiizeysel katlara kan~ma s t
humusla~mayt ve mineralizasyonu artltrdq?,t gi bi gaz degi~imlerini de
kolayla~ttm1aktad tr.
Topragm dcrinle.-inde istenmeyen ozelliklere sahip bir katman var
ise (ornegin, kalkerin çok fazla olmasa) derin siiriimler ycrine, pulluga
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riper kullamma daha faydah soouç vermektedir.
Derin si.irilme alternatif olarak iki katll toprak i~leme teknigi pulluk
tabantnt elimine etrne yanmda bir geçi~te hem si.iri.im operasyonu (30- 35 cm),
hem de riper operasyonu yapma (50-60 cm) demektir ve organik maddeyi daha
stntrlt bir kalmltkta konsantre ctme olanagt vermektedir.
Kalker fazlaltgt nedeniyle sub-alkalin olu~uma girmi~ topraklann
dtizelti lmesi ~i.iphesiz çok zordur. Bol sulamalarm oeden oldugu yakanma
ile alkalin soli.isyonun yogunlugu hemen azalmakta fakat, topragm kat1
fraksiyonu tarafmdan hemen devreye sokulan yeni bikarbonat onun yerini
hemen almaktad1r.
Boyle olmakla beraber bi.iti.in bu tedbirleri , uzun vadeli de olsa
uygu lamaya koymakla daha yi.izeysel tabakada oneml i degi~imler
saglanabilmektedir.
Topragm bi.iti.in profilinin kireçten armdmlmas1 gerektigi ileri
si.iri.ilemez, gerekli de degildir, sadece ilk 15- 20 cmlik ktsmmda daha sathi
kokler tarafmdan demirin absorbe edi lmesine uygun ~art l an yaratmak için
y1kama yapmak yeterli olacakt1r. Bu sathi koklerin aktivitesi, dem ir noksanltgmt
ortadan kaldmnak veya en azmdan onlemek için yeterli olabilmektedir.
Oldukça stk gori.ilen bir ba~ka durum da magnezyum noksanltgtdlr
($ekil 43). Fakat demir noksanltgmdan farklt olarak eski yapraklar i.izerinde
gcç ortaya çtkmakta ve onemli zararlar olu~turmamaktadtr.
Arazi bazarhga

Arazi haztrllgt arazinin dUzeltilmesini ve daha once belirtilen
haztrltklan ifade etmektedir.
Belli bir arazi tizerinde ilk defa bir fidanltk kurulmas1 konu oldugunda,
bu arazinin iyi bir ~ekilde tesviyesi gerekir. Fidanhkta, sulama i~lem i , salma
su lama ~eklinde yaptlacak ise, suyun bi.ittin alana di.izenli bir ~ekilde yaytlmast
için, tesviye ozellikle gereklidir. Yagr~ suyunun infiltrasyon zorluguna ugradtgt
veya sulamanm yagmurlama tarzmda yaptldtgt yerde de tesviye faydalt
olmaktad1r.Gerekli tesviye yapllmamt~ ise bu iki durumda, sulama suyu ve
yagt~la gelen su veya daha yi.iksek yerlerden gelen akmttlar çukurlarda su
birikimlerine neden olacakt1r.. Etkili bir drenajt garanti etmek için fidanlrktaki
de~arj sistemi topragm geçirgen ligine uygun olma ltdtr. Damla su lama metodu
ile su lama imkam ve uygunlugu o la n, daha gi.iç ~artlarm oldugu yerlerde tesviye
Stmrlt tutulabilir.
Tesviye i~lemi haz1rlanacak alana gore az veya çok gi.içlii, mekanik
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usullerle yaplltr ve tecri.ibeli eleman gerektirir. Bu operasyonlar için gi.iniimtizde
"Laser" denilen aletleri kullanmada deneyimli ki~iler aranmaktad1r. Bu araçlar
arazilerin tesviye i~ini daha kolay ve bell i ~eki l de yapmakta ve "otomatik
kontrol" la çaiJ~maktadJr. Ama bunu yaparken , daha yliksek yerlerde
(nok:talarda) toprag1kesip-alarak, daha di.i~lik noktalardaki çukurlara y1gmaktan
kaçmmak gerekir.Aktif katlar (i.ist toprak tabakas1) once bir yerde yJgJimalt
(toplanmalt), cans1z toprak kat1 (alt toprak- ham toprak) diizelti lerek tesviye
edilmeli sonra alana list toprak tabakas1 yeniden dagJtJllp- serilme lidir. i~ l em
çok pahahd1r ama toprag• alman (yiiksek.Jige bagh o larak tra~lanan) kJsJmlarda
toprag m fakirle~mesi ancak boyle o nlenebi lir.
Kokler in ve boylece ki.içiik fidanla r m iy i geli~mesi için, çelik
dikiminden aylarca once siiriimle toprag a i~l emek ve b oylece yiizeyde 20
cm kadar derinlikteki topraga kmntJ biinyeli duruma getirmek uygundur.
Topragm iist k1sm• dikimde çeliklerin kolayca daldmlmas• için, oldukça ince
yap1ya kavu~mu~ olmaltd1r.Toprak çok gev~ek o ldugunda da koklerin geli~imi
zorlukla kar~J!a~u·. Bu nedenle topragasokar- sokmaz çeligin etrafmt s tk1~t 1rm ak
gerekir. çeligin a lt ucu, onu dikerken uygulanan basmç nedeniy le s1k1 (sert)
toprak:ta olacakt1r.
Sonbabarda, daha da iyisi yaz sonunda, yapllacak derin bir stiriim ve
onu izleyen yiizeysel toprak i~lemeler i iyi bir "ekim yataga" saglayabilir.
Kumlu topraklarda si.iriim deri nligi genelde 35 - 4 0 cm kadardu. Derin
aliivyonlarm daha ince tekstiirlti olan topraklarmda homojen profil vard1r ve
50 - 60 cm' e kadar, çok derin sliri.im avantaj saglamaktad 1r. çogu durumda
ornegin daha once deg inilen kalkerl i topraklarda 30 - 40 cm' lik derinliktc
si.irlimler yapllmas•, bui ~ lem ie beraber veya bundan once 50 - 60 cm derinlikte
bir riperle alt tabakay1 y1rtma i ~ leminin uygu lanmas1 tercih edilmektedir.
S iiriimde o olu~an k esekleri, don ' un ufalandanc1 etkisiode n
faydalanmak iizere, lo~ periy?du boyunca el d egmeksizin barakmak uyguo
goriilmektedir. K1 ~ sonu, çeliklerin dikimi için ongoriilen zamandan birazonce
y iizey tJrmJkla tesviye edilmelidir.
Siirme ve diskleme toprak tavda iken yapJimaltdJr. Hava ~artlan
nedeniyle, bu operasyon lar belirtilen periyod içinde yapllamazsa, en çok
may •s m ilk gi.inlerine kadar beklenebilir ve bu s1rada çelikler soguk hava
depolannda saklan1r.
Dikim yogunlugu
çogu teknik eleman, iyi bir dikim yogunlugu için hektarda 10.000 çelik
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kullamlmasmtònennektedir. Da ha stk dikiro yaptldtgmda genelde iç stralardaki
fidanlarm kenardakilere gore çok daha ince (narin) oldugu gòrtilmektedir. Bunlar
gòrtinur ~ekilde dopdolu t~tkta yer kttltgt çekmektedir. Fototropizmaya hassas
fidanlar t~tga dogru yonelme egilimi gòster mekte ve son uçta govde
egrilmektedir. Geni~ araltk- mesafelerfarkh sakmcalar dogurmaktadtr; Fidanlar
masif olmak.ta ve iri dallar olu~turmaktadtr.Fidan ba~ma maliyet, yogunlugun
(dikim s tkltgmm) azalmast ile m1maktadt.r. Zira masraflann ihmal edilemez
bir ktsm t, çelikler için aynlmt~ alana, orauttlt olarak aksetmektedir.
Hektarda IO 000 fidan ' ltk bir s tkltk ya, dikdortgen ~~kl inde (ornegin 2
x 0.50 m) ya da kare tarzt dikim (l x lm) yapdarak saglanabilir. Bu son ~ekil
biyoloj ik açtdan tercihe ~ayand tr. Zira fidanlar, kendi koklerini ve daUarmt,
mtikemmel bir simetri içinde, butti n yonlerde serbest olarak gel i ~tirebil ir. Ama
biyoloj ik açtdan avantajma kar~m , ktilttirel i~lem açtsmdan bu dispozisyon
sadcce ktiçiik boyuttaki fidanltklarda gerçekçi olmaktadtr. Toprak i~Jemel eri ,
her bitkinin dibinde minimum boyutta bir çerçeve alan, neredeyse toplam alan.tn
takriben l /25' i hariç bi.iti.in a landa mekan ik olarak yaptlabi lmektedir.
Uygulamada, aralarmda l m mesafe olan su·alar arasmda 80 cm'den
daha geni~ makioeler, daha dogrusu s mtrlt imkanlara sah ip (glinde 0,5 -0,8 ha
arast i~ goren) motoktiltlivatorler çalt~ttnlamamaktad1r. çok dar traktorler vardtr;
bunlarm kapasitesi motoki.iltivatòrUnkinden biraz yUksektir, kullanana daha az
fiziksel yi.ik bindirirler. Fakat i~ geni~ligi l ro-civanndad1r ve bu nedenle fidanlar
aras1 mesafe 1.20 m'ye ç1kanlma ltdtr. Bu dikim yogunlugunda, bir makine ile
ktiltivasyon yapmak için hektar ba~ tna dU~en fidan say1s1 takriben 7 000' e (1.20
x 1.20) di.i~mektedir ama uretilen fidanlann kalitesi artmaktadtr.
Btiyi.ikfidanltklarda daha gUçlti (60 BG) traktòrlerin kullanum, gUnde
2,5-3 hektarda çalt~ma imkan1 saglamaktadtr ama 1.50 - 1.80 m'l ik bir geni~likte
çah~mak için SJralar aras1n1n 1.80- 2.20 m' ye ç1karllmas1 gerekmekted ir.Boyle
arahklar pulluk ile su hatt1 açllmasmdan sonrastralar aras1 eksen boyunca suyun
sevkedilerek salma su lama yapJian fidanhkJar için de gereklidir. Stra iizerindc
çcliklcr a rasmda ki mesafe, topragm verimJiligine ve klonun kuvvetine baglt
ola ra k genelde 50- 70 cm arasmda degi~mektcdir. H ekta r ba~ma yeterli
kavak fid a m elde etmek için, çelikler sara iizerinde ekseriya 50 cm arahkJa
dikilmektedir. Bu mesafelerde (2 x 0,50 m) el ile i~lenecek olan toprak alan1
(20 cm geni$1ikte), toplam alantn takriben % IO,u olmaktad1r.
Fakat 2 ya~h ka liteli fid a n eld e etmek için fid a nla r a r asmda 50 cm
mesafe yetersizdir. Son y11larda çe~it li klonlarla (èirnegin 1-214, Luisa Ava nzo,
Bellotto, San M a rtino) yaptlan ara~ttrmalar goslenni~tir ki, stralar arasmda
2.20,mlik bir mesafe o lmast halinde, stra i.isttindeki mesafenin artmas1 ile
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fidanlarm çap artt~J hemen-hemen parai el gitmektedir.. Bu durum hem stk (30
- 40, 40- 50, 50- 60 cm) hem de nisbeten daha geni~ (60 - 70, 70- 80, 80- 90
cm) ve batta (90 - 100 cm) araltklar için de geçerlidir. 100 cm tizerindeki
arahklarda bu konuda deneme yap1lmamt~trr ama egrilerin gidi~inden , 100 cm
usttinde araltklarda da bilhassa Luisa Avanzo gibi çok kuvvetli klon lann
çapmda aym ~ekilde bi.iyi.ime olmast beklenebi lir(~ekil44).
AraJ1k-mesafenin etkisi daha verimli yerlerde belirgin olarak ortaya
çtkmakta ve verimlilik etkisini çaptaki btiyi.imede ve daba net olarak, boy
arh~mda gostermektedir (~ekii.44A- 44B). Boyle olmakla beraber uygulamada,
btiyi.ik bir tirtin kaybma meydan vermemek için hektarda 7-SOOO' lik minimumun
altma inmemek, yerin verimine ve klonlann ge l i~ im kuvvetine gore mesafeyi
ayarl amak gereklidir. Bu konudaki fark , ge li ~im i en zay1f klonlar
kullamldtiJnda, veri mi en dli~i.ik topraklarda ve ·~•k entansitesini n daha yi.iksek
oldugu yerlerde (Gtiney italya) 1.80 x 0.60 m ' lik minimum dikim mesafeleri
ile geli~imi en kuvvetli klonlar.kullantldtiJnda, en verimli topraklarda 2.20 x
0.70 m'lik maksimum dikim mesafeleri arasmda deg i ~mektedir. 1.80 x 0.60
' lik dikim araltgt bir ya~lt fida n Greti mi için de kullamlmaktadtr, ama bu mesafe
sadece en verimli topraklarda ve 2 ytl hk devre tahsis edildiginde kùtil netice
veren kuvvetli klonlarda (Ornegin Lux) için uygundur. Orta verimli topraklarda,
kullantlabilir traktorGn boyutlanna baglt olarak 1.80 x 0.70 m veya 2.20 x 0.60
m'lik mesafeler seçilmelidir. Bu durumda hektar ba~ma 7 500- 7 900 fidan
dG~ecektir. (~ekil 45 ve 46).
•
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44- Dikim Slklig1 ve yerin verimliligine baglz olarak Luisa Avanzo
klonunun l yQJmda (K p 1) ve 2 ya$mda (Kp) jìdanlarenda bilyiime degi$kenligi, (44
A ve 44 8 = çapda 44 C ve 44 D= Boyda, 44 E ve 44 F Boy/çap oranmdaki degi$imleri
gostermektedù:)
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Bu kararlan almamtza yarayan denemeler dt~mda, aym batta biti ~ ik
s tralar (2'li, 3'li.i ve batta 4'Ji.i) i.izerinde daha dar arallklar denenmi ~tir. Bu
denemeler, yogunluk çok yi.iksek tutuldugunda, kaliteli fidan i.irctmenin
mi.imklin olmadtgmt gostermi~tir.
Bunlarm ktsaca açtklanmast, geçmi~te tekrarlanmt~ birçok hatadan
kaçtnmak için faydalt olacakttr. Bu konuda daha geni~ bi lgi Ek.B 'de veri lmi~tir.
Burada 2li stranm (bir hat i.izerinde 2 stra) ornegin damla sulama tesisi
için gerekli rnateryali azaltma açtsmdan faydalt olabildigì ama, kaliteli materyal
Uretimde yogun lugun (stkltgm) artmast ile tek stradakine gore bi.iyi.ik dU~U~
gorii1di.igi.ini.i belirtme1iyim
Stralann 4'10 grup halinde di.izenleni~i ($ekil47) galip fidan% sinin
yi.ikselmesine kar~m daha da yetersiz sonuçlar vermi~ti r. Gal ip fidanlara gore,
maglup fidanlarda toplam boy ile çap (l ya~lt fidanlarda yerden 0,5 m, 2 ya$11
fidanlarda yerden 1.0 m ylikseklikteki) arasmdaki oranm bi.iylikli.igU bizi bu
sonuca gotUrmektedir. Boyle bir parametre (buna narinlik oram diyoruz), dolaylt
da olsa yakla~tk olarak fidanltkta farkiJ dikim mesafelerinde, fidanlann maruz
kaldtgt rekabetin derecesini de olçme ve gostenne olastltgtnt bize vermektedir.
Fidanltkta çok stralt sistemde rekabete hemen maruz kalan fìdanlar
çok defa, geçmi~te P.deltoidcs klonlannda, (Lux ve Harvard) daha yakm
zamanda, Populus x euramericana klon lannda (Luisa Avanzo ve Cima)
ortaya konuldugu gibi, tam bir odunla~ma yapamamakta, suyunu da ha kolay
kaybctmekte, kabuk oekrozlannh daha hassas olmakta ve galip fidanlara
gore bel irgin ~eki Id e da ha az olçUde tutma ba$artst ve bi.iyi.ime gostermekted ir.
Aynt populasyon içinde, topraktan l m yi.ikseklikte 17 cm 'nin i.istUnde
çevre ile iyi bir geli~im gosteren fidanlar, genelde mi.ikemmel bir tutma ba~anst
gostermekte ve dolaytstyla 9,5- 12 veya 8-9,5 cm çevreye sahip o lan fidanlara
UstUnliik saglamaktadtr (Daha ileride kavak fidan t ticareti için verilen uygun
çevre stntflamasmt gorlini.iz). Geli~menin ortalama olarak, daha yetersiz oldugu
fidan parsellerinde, en iyi neticeler, da ima ga"lip durumda o1mast kaydtyla 14,5
- 17 cm ve batta 12 - 14,5 cm çevreye sah ip fidanlar ile elde edilmektedir. Bu,
durum açtkhkla gostermektedir ki, çapmdan ziyade fidanla rm "sosyal"
durumu dikkate ahnma hdJr. Diger bir deyi~le aym fidanltha gal ip durumdaki
fidanlar, çaplan tisttin ti cari stmf limitleri içinde (toprak sev iyesinden itibaren
l m ylikseklikte 14,5- 17 cm ve 17 cm i.istiinde) olmasa bile, maglup durumda
olanlara gore kalite açtsmdan usti.in kabul edilmektedir.
Buradan, ticari kategoriye belli bir baglantt olmakstZin da, fidanhkta,
mlimkiin oldugunca daha ytiksek bir frekansla, galip fidan liretimine yonelik
di.izenleme yapmanm gerekli oldugu ortaya çtkmaktadtr.
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Fidanhkta stralar arasmda 2.20 m 'lik bir mesafe ile dikim yaptldtgmda,
birinci ytlm soounda h/d (boy/çap) orant, stra tizerinde 30 - 40 cm araltk
o ldugunda takriben 145 iken, stra tizerinde fidanlar arast mesafe 90 - 100 cm
oldugunda takriben 120 'ye dti~mektedir. Daha net degi ~ iml er , stra tizerinde
mesafe takribeo 70 cm 'ye kadar artttrtld tg mda kend in i gostermekted ir (~eki 1.44
E). Fidanltkta ikinci ytlm sonunda h/d o rant, stra tizerinde 30 cm arahk varsa
takriben 170 iken, 90- l 00 cm araltk oldugunda takriben 140 ' a inmektedir. Su
durumda h/d orant fidanlar arast mesafe 80 cm'ye çtkan ldtgmda belirgin bir
~ekjld e azalmaktadtr (~ekil.44 F).
Belirtmekte yararvardtr ki stra Uzerinde mesafeyi 60-70 cm' de tutarak
stralar arast mesafe 2.20 m den 1.80 m'ye indirilirse boyle bir uygulamadan hl
d (narinlik orant) belirgin olarak etki lenmemektedir.
Bundan, orta verimlilikteki topraklarda kullamlmast uygun traktorlerin
ebatlart da dikkate altnarak ba~ lan g t çda da soylendigi gibi, 1.80 x 0.70 m ve
2.20 x 0.60 m araltklann avantaj saglayacak ~ekilde kullantlabi lecegi sonucu
ç tkmaktadtr. Pratikte, bu araltk-mesafelerin uygulanrnastyla fidanltktaki i.iretim
gozle gortili.ir ~ekilde iyile~tirilmektedir. Bu durumda h/d oran t, bir ya~l tl arda
130, (~ekil 44 E) ve 2 ya~ltl arda 150 (~e kJI 44 F) olacak ~eki lde fidan iiretirni
saglanmaktadtr. Orta, gUney Ìtalya ' da bu rakamlar biraz daha yi.iksek
olmaktadtr.
Bazt ozel fidanltklar birbirine mesafesi 2.50 - 2.80 m olan stralar
i.izerinde 40- 50 cm araltkla çelik dikimi yapmaktadtr. Stralar arasmda gen i ~
mesafe t~tgm iki nci vejetasyoti mevsim i boyunca da içeri i~lemesine imkan
vermektedir. B u durum fidanm fizyolojis i i.izerinde olumlu etki gostermekte
ve stra i.izerinde stk stk gori.i len o lums uz etkileri k1smen ortadan kaldmnakta
ama oldukça ciddi sonuçlar da dogurabilen kaçmtlmaz fototropik etkileri yok
etmemektedir.
Kaliteli dikim materyali iiretmek için dikim arahga en one mli
kiiltiirel fa ktor o la rak dikkate alm mahdar. Bu, e ko nom ik açadan da
onemtidir.
Oretim gide rleri içinde bir ktstm giderler (sabit giderler) yatmma
bagmtth degi ldir. Fakat bir ktstm giderler (degi~ken g iderler) hektar ba~ma
i.iretilmi~ fidan stytsma stktca bagltdtr. Sabit giderler içine, alanm tamamma
i li~k in bi.iti.in masratlar (Araziye ait i~lemler, idare, arazinin haztrlanmast,
gi.ibreleme, toprak i~leme , su lamalar, ot ve parazitlere kar~t mlicadeleler)
girmektedir. Degi~ken giderler ise fidan ba~ma yaptlanlara (çeliklerin dikimi,
budamalar, soktim ve fidanlann haztrlanmast) ili~kiodir.
Fidanlann fiyatt baglt oldugu çap sm tft artttkça ytikse lmektedir.
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Ornegio 1992 - 93 kampanyasmda, 2 ya~ h fid an lar için, a~ag1daki fiyatlar
uygu lanm1~t1r; çevresi (topraktan l m yi.ikseklikte) 9,5 - 12 cm o lan lar 3 300
italyan lirast. , 12 - 14,5 cm olanlar 4 700 italyan liras1, 14,5 - 17 cm olanlar
5.500 italyan liras1, 17 cm i.isti.indekiler 6 000 italyan liras•d•r. 8 - 9.5 cm sJnlfma
girenler çok ince - uzun oldugundan kalite yetersizligi nedeniyle sat1~a konu
olmamaktad 1r.
Yat1nm1 azaltarak (az fidan dikerek) iyi ge l i~m i ~ (boy/çap oram iyi)
fidan say1sm• arttmnak mtimki.indi.ir ama, onlann daha yi.iksek satJ~ fiyatma
sahip olmas1 hektar ba~ ma en btiyi.ik geliri saglamas1 demek degildir. Sabit
giderler, fidan ba~ ma ele ahmrsa, bun larve baz• degi~ken giderler de artacaktJr.
Ornegin fazla dallanan klonla çah~ 1l1yorsa, mesafelerin geni ~Jemesiyle daha
fazla dallanma olacagmdan sadece budama, toplam masrafm % 30'u kadar
artabilmektedir.
Sonuç o larak dikim s1khgmm seçiminde farkll istekleri kar~ ll amaya
çah ~mak gerekir. Kaliteli materyal i.iretmek mi? yok~a i.iretim giderleri mi?
oncelik kazan1r. Bu konuda, denemelere ve belli ekonomik hesaplara gore karar
veri lebilir.
Materyal, d ikimin

~ekJ i

ve zama m

Onceden de soylendigi gibi, o ldukça uzuo zamaodan beri, ticari amaçla
i~l et i len ftdanllklarda dikim mat~al i o larak kokli.i çeligin yerini arttk norma!
çelikler almt~tlr (~ekil 25). Bu deg i ~ i m kokli.i çeligin norma! çelige gore tutma
ve ozell ikle bi.iyi.imede daha iyi netice vermesine kar~m bi.ittin kavakçtlarca
zaten onceden bilinen çe~itli uygulama ~eklinden ve ekonomik nedenlerle
olmu~tu r. Ornek olarak E ura mericana gruba giren ' K a rolin' tipi 100 kadar
genotip ile yak m zamanda ahnan neticeler gosterilebilir; Kokli.i çelikten elde
ed ileo fidan lar fidanllkta birinci ytl sonuoda govdeden a lman çeliklerden elde
ed ilen lerin ortalamasma gore, (topraktan 50 cm yukanda)% 32 daha fazla bir
bazimetrik alan gosteriyorlard t. Norma! çelikteo (20 cm boyunda) ol u~mu~
fidanlann ortalama ebatlan (topraktan 50 cm yukanda takriben 4 cm çap ve 4
m boy ile) hiç de ktiçtimsenmeyecek durumdad 1r. Bu y tizden dikim için
masraflan azaltma ve gerekli zamam k1sma imkam norma! çelik kullammm•
adeta gerekli k llmaktad 1r.
Dikirnden once, norma! olarak çelikleri dezenfekte etmek gerekli
degildir. Fakat tek-tek kontrol ederek hastahk bula~m · ~ veya bozuk olanlan
elimine etmek lazund1r. çelik ler, dikim esnasmda biraz su kaybetmi~ durumda
iseler, tahsis edilen toprak ideai rutubet ~artlanna sahip degi lse zorlamrlar.
B unlarm en azmd a n bir hafta b oyunca s u y a d a lduJlml ~ ~ e ki ld e
b1ra kdma la n miikemmel bir çare o lmaktad1r, zira bu i0 1em birçok klon
çeliginin koklenmesi i.izerinde canlandmc1 ve tahrik edici etki yapmaktad1r
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($ekil 48a, 48b, 48c)Bu nedenle her zarnan onerilmektedir. Gerçi Balsam
kavaklar, oksijcnsiz kalmaya daha hassasttrve bu yiizden bunlan su içinde
tutma siircsini azaltmahdar (3- 4 giin yeterlidir).
Daha once deginildigi gibi Italya'da yapllm1~ birçok deneme, çelik
boyundaki art 1 ~m onlan n hem tutmas1 ($ekil 49), hem de onlardan o l u~an
fidanlann bGyUmesi Uzerinde olumlu etki yapt•gm• ($elci! 50), optimal çelik
boyunun, klonun ozelliklerine, i~lemin yaplld•g• yerdeki toprak ~arti arma bagli
olarak 20- 40 cm arasmda degi~tig i n i gostermi~tir. Koklenmesi zor klonlar
ve iist tabakalan kurumaya maruz topraklar konu oldugunda çelik boyu
daha da arttanlmahdar. Boyutlan daha btiyUk çelikler sadece el iLe diki m
yaplld1gmda uygundur. Bu aruaçla bir fidan dilcim ark1 açllmakta, onceden
bel irlenm i~ arahklarla çelikler arkm dibine hafifçe tutturulmakta, çelikleri
ortecek ~ekilde ark bi.itiin uzunlugu boyunca tekrar doldurulmakta ve çeliklerÌJl
çevresindeki toprak iyice s Lkl~tmlmaktadJr. Makineli dikim için daha k1sa (18
-22 cm aras•, maximwn 25 cm) çelikler kullamlmaktadJr. Zira bugtin ku lla111lan
çelik dikim makineleri daha bllyi.ik boy ve çaptaki çel ikleri dikememekted ir.
Makineyle dikilecek çeli kler için çap 18 ile 22 mm arasmda
degi~ mektedi r. çelik di kim s ilind ir in in çapt 27,5 mm'dir ama çel igi kolayca
sokmam1z için, çelik çapmm 23 rnm'yi a~mamast gerekmektedir. çelik dikrne
makinas1 4 ki ~ili.k bir ekiple ve bir traktor stirGcUsi.i ile gUnde 20.000 çeligi
dikme imkan1 vermekte ve mtikemmel bir ça h ~ma yaprnaktad1r. çelik tamamen
sabitle~mekte ve toprak çeligin çevresine ve ozellikle kok çùo~mm en bo l oldugu
dip k•sm1na iyice yap1 ~maktad 1r. En yukat1daki gozden ol u ~an slirgliJ11erin,
daima yeterli ~ekilde dogru oldugu belirlenmi~tir. çeliklerin toprak içine
tamamen gomti lmesi konusundaki fikirle r fe lsefi degi ld ir. Baz• fìdancllar,
ornegin Fransa'da, çeligin, Uzerinde baz1 gozler olan bir k1smm1 toprak d1~mda
b1rakmay1 tercih etmektedir. Bizim gori.i~Gmi.ize gore bu metodun sakmca lan
vard1r; H er~eyden once, bu durumda her çelik genelde birden çok sUrgi.in
vermekte ve bu yGzden sonradan yapdacak olan ot ternizligi daha gi.iç
olmaktad1r.
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48-çe/ik/erin su içinde btrak1lmasmm, onlann tutma.n iizerindeki etkisi (4SA Harward,
48B Villafranca, 48C Onda, San lvfartino ve Lu.x klonlartnt gostermektedir)
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~ekil50-

çelik boyununjìdanltktct,fidanlann biiyiimesi ilzerinde etkisi (çaplar 2. ydm
sonunda cm olarak olçiilmii$fiir.)

Bundan ba$ka, ilkbahan kurak olan bolgelerde topraga az girmi§ ve bir k1Sm1
havada, aç1k $artlarda olan çelikler kuruma tehlikesi ile kar$IIa~maktad1r.
italya'da topragm daha gev~ek o ldugu, ytizeye yakm yerde ilk gozden, stirgtin
olu~masrna bel baglanarak çeligin topraga tamamen girmesi tercih edilir. çok
derinde, çeligin orta alt ktsmma yakm yerde bulunan gozler -ki orada toprak
daha serttir- genelde uyur halde kalmakta ve bunlar ytizeye daha yakm bulunan
gozlerin olmesi veya aktivitelerini kaybetmeleri halinde geli 0 me durumuna
girmektedir. (Sekii.Sl)
KuvvetJi bir yagmur sonras1, kurak bir periyod olursa, toprak ylizeyi
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kabuk baglar, siirgi.inlerin toprak d1~ma ç1kabilmesi için bu kabugu ktrmak
faydall olabilir.
çetik, havalanmast, stcakltgt ve rutubet $artlan uygun bir toprakta
topraga ginni$ ktsmmm tamammda kok geli$tirebilir ama en kuvvetl i olanlan
genelde dip ktstmda olu$ur.
F ransa' da Franclet ve arkada$1art ( 1974) tarafmdan laboratuarda
yaptlan deneme sonuçlarma gore; ktsaçeliklerin (6- 7 cm) dikiminin miimki.in
oldugu, ancak koklenmeye te$vik için bunlarm b-indol bi.itirik asid'in zaytf
bir soli.isyonu içine daldmlmast gerektigi ileri si.iri.ilmektedir. Bu metod baltaltga
d6ni.i$ebilir çok yogun dikimlerin tesisinde kullanllabilir ama heni.iz ti cari amaçlt
fidanhkta denenmemi$tir ve biiyi.ik ihtimalle orada çok $ekilsiz, kotii formlu
fertler olu$acakttr. Boyle ktsa çelikler bir klonu yayma Ì$lemini h1zlandtrmak
gayesi ile kullam labilir, ama çeliklerin adeta "ekimine" mtiracaat dogru bir yol
degildir, onlan mutlaka kontrolli.i $art Iarda ki.içi.ik sakstlara dikmeli ve sonradan
araziye nakletmel id ir.
Kuzey italya'da fidanllgm dikimi için en uygun devre kt$ donlanntn
hemen sonrast oldugu halde daha az soguk bolgelerde bu i$1em vejetasyon
devresi haricinde her zaman yaptlabilmektedir. C. Monferrato Kavakçtltk
Enstiti.isi.inde I-214 klonu çeliklerinin sonbahar ve ilkbahar dikimleri mukayese
edildiginde iki devre arasmda tutma açtsmdan belirgin fark bulunmamt$ttr.
Fransa'da M.J.Dumànt (1979) tarafmdan yi.iri.iti.ilmti$ denemeler, 1-21 4
çeliklerinin araltkda da, sonradan kaytp vermeksizin dikilebilecegini ortaya
koymù$tur. Uygulamada ise kt$ sonunda dikim yapma egilimi vardtr. Bazen
vejetasyonun ba$ladJgt devre a$llmaktad1r. Boyle durumlarda, çogaltma
materyali , kaç m !lmaz olarak, sogutma hi.ic res inde muhafaza edil ir.
Unntmayamz ki esas tedbir gozleri heniiz kapa b ola n çelikleri kulla nma ktar.
Once iyi koklenen klonla n dikmeli, orta m ~artlanna daha hassas ola nla r

ile (su kayb1 daha kolay ve asa ihtiyaca çok olan, ornegin Kuzey men~eli
P.deltoides klonla ra) kabuk ma ntan parazitleri tarafmdan da ha kolay
etkilenenleri sona btrakmahd1r. Bu klonlarda, araziden tiretim materyalinin
almu ve çeliklerin haztrlanmast ile çeliklerin dikimi ve gozlerin patlamast
arasmda geçen stireyi minimuma indirmek gerekir. Zira bu devrede dokulan
hastaltk kapma açtsmdan hassasttr. çelikler dikildiginde toprak stcakltgt
(10°C'nin Usttinde) ve rutubet uygun ise (tarla kapasitesinin% 50- 75 arast)
tomurcuklann patlamast ve koklenme hemen ba$lamaktadtr. çeliklerin su
muhtevasmm iyi olmast mutlaka gereklidir. Onlann dikimden once su içinde l
hafta btraktlmalannm (~eki1.52) tutmayt artttrdtgt ve stirgiin v.ermede bilhassa
fidanlarm btiyiimeye ba$ladtgt devrede fidanlar arasmda yeknesakltgt garanti
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ettigi bilinmektedir.
Fidanltkta en iyi neticeler, bir ortti ile toprak yuzeyini tamamcn ortme
yoluyla almabilmektedir. Toprak (tabiatta ayn~maya ugrayan) siyah bir orti.l
ile ortillcrek rutubet korunmakta, boylecetoprak S1cakhg1 arthnlmakta ve s1ralar
boyunca yabanc1 otlann geli~imi frenlenmektedir (~ekil.53). çelikler bu
durumda, toprag1 orten orttide onceden açllm1~ deliklere dikilmekte veya çelik
orttiye dikim için batrnltnca delik açllm1~ olmaktad1r. Takviye edilmesi gereken
bu teknik, kuçi.lk fidanhklarda kullanllabilir ama onerilmekte oldukça
zorlamJmaktadtr. çeliklerin tutmasmm dt~tnda, topragt ortmenin olumlu etkisi
fidanlann buylimesi iizerinde de kcndini gostennektedir.
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!;ìekil 41. Demire bagli klorozla ciddi $ekilde
etkilenmi~

kavakfìdanlan
Sekil42. Demire bagli kloroz nedeniyle kok yoluyla
Sequestrene l 38 Fe verilmi~·jìdan parse/i (so/da)
ve veri/memi~·parsel (sagda)

$ekii43.Magnezyum noksanltgmdan etkilenmi-$jidanlar (Kanada tipi olcmlar
en hassas klonlar arasmdadtr}
77

$ekil45. 1.80 x O. 70 m aralzk- mesafe ile dikilmi~fidanltgm birinci ytl eyliil
ba~langrcmdaki durumu
$ eki/46. 1.80 x O, 7 m arahk- rnesaje ile dikilmi~ fidanllg,n ikinci yll eyliil
baslangzcmdaki durumu. Taçlann sahayz tamamen kapatmzs oldugu
goriilmektedir..

Seki147.Fidanlarm, Slraaralan 0,80 m- 0,60 m, srra iistlerinde 0,60-0,40111
aralzkia yer aldzgr 4 'Iii gruplar halinde yeyrle~tirilmeleri. iç stra/arda bulunan
fidan/ar dzs szra/arda olanlarm rekabetinden etki/enmektedir.
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~ekil51. Dikimde toprak içinde kala11

birincil gozden olu$an surgun/er (aym
surgunden çzkan kok dagzlzmz dikkm
çekicidir.)
$ekil 52.içi su dolu bir çukurda içi
çelik dolu torba/m: Ìyice su almalar1
için bunlarm en az l hafta bu $ekilde
kalmalan gerekmektedir.

~ekil53.Kavakfidanlt~nda malçlama

79

KULTUREL TEDBiRLER
Bu tedbirleri 2 boiUme aytrabiliriz: Dogrudan topraga ili~kin olanlar
ve fidana yonelik olanlar
Dogrudan topraga ili~ kio o lanlar
• Toprak i~ l emelcri,
• Giibreleme,
• Sulama
• Ùriio degi~ikligi ile topragt dinlendirme (Rotasyon)
F idaoa yonelik ola nla r ;
• Budama,
• Baltaltk uygulamas1
• Bocek ve hastaltklara kar~1 koruma
• Sokilm ve dikime haztrlama

TOPRAK i~LEMELERi
Toprak i~lem e l e rinin gayes i, istenmeyen bitki ortiis ilnil sahadan
uzakla~t1rarak rekabeti ortadan kald1rmak ve evaporasyon yoluy la su kay1planm
azaltmak için topragm yi.izeysel kapilaritesini ktrmakt1r. Zararll ot ortilsilni.in
rekabeti fidan geli ~ iminin oze llikle ba~ lang •c safhas•nda çok tehlikelidir.
llkbahann ba~lang•cmda ç•plak toprak lizerinde, zararl1 ot ortlis ii h1zla geli~ir
ve bunlar çok sald1rgandJr. çeliklerin dikiminden hemen sonra, fakat siirglin
vennelerinden once, uygun ~artlarda etkisi, takriben l ay kadar siirebilen
kimyasal maddelerle (herbis id) bu ortii kontrol edilmelidir (Anselmi, 1981;
Giorcelli 1987).
Pianura Padana ' da s iirgiin venne faaliyetinden once aktif maddesi Trifluralin + Linuron olan bir herbisid (ornegin Neminfest veya Trinulan), hektarda
0,8 + 0,4 kg aktifmaddc dozunda kullandmaktad1r. Ancak, iyi bir sonuç almak
için buna, aktif maddes i A laeh lor ( ornegin Lasso) veya Metalach lor (ornegin
Dual) o la n bir ilacm hektar ba~ ma birincisi için l ,4 kg, jkinc is i için 1,0 kg ilave
edilmesi (omegin 3,5 kg Trinulan+4 .0 kg Lasso veya 3,5 kg. Trinulan + 2,5 kg.
Dual) onerilmektedir.
Orta - Giiney italya ~artlartnda dikimi ye ni y apllm1~ kavak
fìdanhklannda Panter (% 9 Linuron+% 16 Pendimenthalin ihtiva eder) + Lasso
(% 46 Alachor ihtiva eder) kan~un1 ticari iirlinlin 6 + 4 kg l ha dozunda kimyasal
o t oldi.irlicli olarak kullantrnl oneri lmektedir. Ot oldiiriic ii ka n~•m , çeliklerin
dikilmesiodeo bemeo sonra b unlann siirgiin vermelc rinden once, yaba ni
otla r yokken veya ç1kmak iizere iken toprak iize rine s ulama tarzmda
verilmelidir.
Giiniimiizde, yukanda belirtilenlere gore daha uzun s iire (birkaç ay)
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olumlu etkisini surdiiren mamuller denenmektedir.
Kimyasal ot o ldi.iriici.ilerin etkisi sona erdiginde stra aralanndaki zararh
otlann ortadan kaldmlmast için diskleme i~lemi yaptltr. Stra boyunca toplam
alanm takriben 1/S' ine tekabiil edecek ~ekil de 40 cm ' lik bir band Uzerindekj
otlar çapa i le a hntr($eki l 54). Btiylik fida n hklarda, atia çeki len, ve fidana zarar
vermeden yakm topragt i~leyen uygun frezeler kullamhr. Bu i~lem fidanm l m
yliksekligi a ~ ma!llt ~ o lm.as t ve govdeler in çok esneklik gostermesiyle
mlimkiindtir ($ektl 55). Ftdan lar daha yliksek o ldugu zaman, s tra aralanna
girerek 2 hattt latera) o larak i ~ leyebi l en çift frezeli versiyonu kullarulmahdtr.
Yaz periyodunda, toprak sathmm ot ile yogun ~ekilde ortiilmemi~ olmast ha linde
ma aralanm diskaro ile i~leme ($ekil 56) genelde yeterli o lmaktadtr. En tehliketi
yabani otlardan biri Convolvulus spp . (yabani sarmtsaklar) olup, eger d ikkat
edilmez ise bu bitki tiirii fidam ' bogabilmektedir' .
ikinci y tlm ba~ mda, Pianura Padana'da s tra iizerinde o lan zararh otlart
ortadan kaldtrmak için G ramoxon ' un 5-6 kglha veya Gramox R l O' un l O - 12
kglha dozunda kullamlmast onerilmekted ir ($ekil 57). çok ytlltk zararltlann
olmas t halinde ot oldiiriiciinlin etkisi, kavak için teblike olu~turmaksiZJn
yukandaki ilaçlara Pendimethalin + Linuron (Pan~er)in 0,8 + 0,5 kg aktif madde/
ha dozlanndaki kan ~1m 1 eklenerek uzattlabilir. lyi bir dag tlllTI için mami.ili.in
l 000 lt s u l ha hesab1yla haztrlanan s udaki eriyigin in kull an 11n1 tavsiye
edilmektedir.
Orta-Gi.iney ftalya ' da Gramoxon (P araquat)' m 5-6 kg/ha veya G ramox
R l O (Diquat)' m l 0- 12 kglha dozda kullamlmaktad1r.
S1ralar arasmdaki otlar diskaro kullanllarak ahnacakttr. Bu i~ l emin
s tkhgt k~ndili ginden o ru~an (zararh ot) vejetasyonun ge l i ~imin e bagltdlr.
Jnce tekstiirlii topraklarda bitkilerin armonik gel i~mes in i ve koklerin
yaylltmml enge lleyici kaçmtlmaz ttkamkhklan onlemek için topragt gev~etmek
ga.yesiyle s1ra ara lannm orta ktsmmda toprak kabarttcl i ~ lem yapmak faydah
o labilir.

çok rutubetli topraklarda (bilhassa killi topraklarda), tehlikeli
s aka~maya oeden olmamak içio ozellikle agar araçlar kulla nmaksazm,
toprak tavda ikeo t o pra k i~ l e m es i yapmanm onemi gozd e n he p
kaçmaktadu.
Fidan yeti~tirirken l veya 2 y tlllk dev ir bittiginde latera! koklerin bi.iyi.ik
k1smtm kesmek için, s traya yakm olarak kiiçiik bir soklu pullukla yapdacak
si.iriim faydaltdtr. Kar~ 1hklt yerle~t irilmi ~ ve sapan demirine bagl1 uygun
açtkiLktaki 2 soklu pulluk ile s tralar arasmdan geçerek 2 Stra iizerinde i~lem
yaptlabilir. Bu operasyondan sonra fidanlar uygun bir "fida n sokme btçagt" ile
yerlerinden daha kolay almabilirler.

GÙBRELEME
Topraktaki besin elementlerinin kullamm yetersizligt halinde fidanlarm
gel i ~imi kimyasal giibre lerin verilmesiyle artttnlabilir. Yerilecek minerai madde
miktan , topraktan yapllan minerai al unlarmdan hareketle ortaya konulabilir.
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Tablo. 2 : Kavak fidanhgmda bitki tarafmdao ahnan ve sahlan fidan yoluyla
fidanhktan gotilrUieo besin maddelerinin miktan (I-214 klonu için)

Fidanbk
(2vll içinde)

Parametreler
~idan

taraftndan abnan miktar (kg/ha)

N ............................·.....
P20 3 . ... . . ••.•• ....... . . . . .... .
K 20 ...........................
CaO ............................

306,44
89,65
268,97
442,61

Fidanhktan ahrup gotiirtilen miktar
(kg/ha)*

N .................................
P20 :5 ···························
K 20 ............................
CaO .............................

138,71
50,80
108,01
183,45

Not: Biìtun yapraklartn ve koklerin bir ktsmmtn arazide kaldcgt
kabul edilmektedir.

Bir hektarhk bir fidanltk, 2 yd içinde takriben 113'ii ilk yda ait
olmak iizere,ortalama olarak 30 ton<'l kuru madde (Biomas) iiretir. Bu
biomas'm takriben% 22'si yapraklardan,% 63'ii govde ve ana koklerden
% U,4'ii yan dallardan,% 4.3'ii yan koklerden olu~maktad1r (~ekil.58)
Kuru madde içindeki besin maddelerinin içerigi hem bitkinin çe~ itli
kts tmlan (yapraklar, govde, dallar, kokler), hem de bunlarm ber birinin
ortammda dokulann ya~ t, bulunulan yerin verimliligi, klon v.s.ye bagli olarak
geni~ smtrlar içinde degi~kenlik gostermektedir. Minerai alum ve bunlann
satJlan fidanlarla araziden giden miktannm belirlenmesi amactyla, vejetasyon
mevsimi sonundaki ortalama veriler kullaml~t~tJ r. Besin maddelerinin, bitkinin
çe~itli ktstmlannda% olarak dagJinm $ekil59'da gosterilmi ~tir. Oretilmi~ kuru
maddenin bir ktsmt (yapraklar,dallar ve koklerin talq;.ilJefi % 50 si) arazide
kalrnakta ve toprak i~lemeleri ile topraga kan~mak:ta'8tr. Sadece govde ler ve
kok sisteminin bir ktsmt araziden almtp goti.iri.ilmektedir.
rl

Cevirmenin no tu:
Tablo 3 "de gorii/dilgii gibi bir hektarilk akmda jìdanlar tarafindan ikl ytl içinde
topraktan a/man N+ P p 5 + K10 + CaO mik.Jan aym zaman siiresi lçinde orta/ama
olarak bir hektarhk alando iiretilen kuru madde miktarmm (30 ton) ancak % 3. 7 si
kadard1r. Tab/o 'ya gore bumm da takriben y anst satllan fida n farla almtp
gotiirlilmektedir.
J

82

Yan dallar

(11 ,40%)
(21 ,68%)

Yan kokler

(4,36%)
~ekil

58- Kavak jìdanhgmda 2 ytl içinde urelilm4 biyomasm bitkinin farklt ktstmlarmda %
olarak dagtltmt (govdelere kaztk kokler de dahil edilmi$1ir)
60

~ekil 59-Fidanhkta,

2. ytlm sonundajìdamn degi$ikktstmlarmda besleyici maddelerin (N, Pp1 •
Kp ve CaO)% olarak dagtlmu

Bu açtklamadan sonra, 2 yiihk bir stirede besin maddesi olarak l 00 150 kglha azot, 40-60 kglha anhidrid fosfo r, 100-120 kglha potasyum oksit ve
170-200 kglha kalsiyum oksit'in araziden be lirgin o larak aynhp gittigi sonucu
ç1kmaktad•r (Tablo 2).
FidanJ1kta be lliba~h besin maddelerinin fidanlar tarafmdan absorbe
edi l i~ ritimlerinin bilinmesi, gi.ibrelerin dag1t1m ~eklini ve zamantnt seçmede
faydah bir unsur olmaktadrr. Deneme sonuçlara besin maddelerinin absorbe
edili0 ioin, biyomas iiretimiyle oranland•gmda, vejetasyonun hem ilk, hem
de ikinci ythnda, vejetasyon mevsiminin ilk yarasmda, ikinci yanya gore
daha yiiksek oldugunu gostermektedir, bu yiizden giibre verilme i~lemi
erkeo yapllmahdtr.
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Vejetasyon mevsimi boyunca besin maddesinin absorbe edili~
ritimlerini incelemek amactyla hem yapraklardan hem govdelerden alman
ornekler i.izerinde,dokulann y~t, ornek al un zamaru ve ornek alman yerlerin
bitki i.izerindeki pozisyonu dikkate ahnarak, çok saytda analiz yaptlrnt~ttr. Analiz
sonuçlart, besleyici madde seviyesinin, yapraklarda ya~m artmast ile çok onemli
~ekilde azaldtgmt , buna kar~thk ya~m e~itligi halinde mevsime baglt
degi~ikliklerin pek belirgin olrnadtgtnt gostermektedir ($ekil 60). Dokulann
ya~t , besin maddelerinin govdede de hem oduo hem de kabuk içindeki
konsantrasyonunda bi.iyilk rol oynamaktadtr; Kabukda miktar açtsmdan çok
daha onemli gozi.ikmektedir. Bu dokularda vejetasyon mevsimi boyunca adt
geçen besin elementlerinin tamamt için belirgin bir dinamizm gori.ilmektedir
($ekil61 ). Bilhassa yaz sonunda, odunda ve kabukta bu besin elementlerinin
yapraklardan olan transmigrasyondan (geriye doni.i~) hem de bir ihtimal kok
absorbsiyonundan kaynaklanan dayamkh bir besin maddesi birikimi oldugunu
belirtmekte yarar bulunmaktadtr ($ekil.62).
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~ekil 60- Dikimin ilkylhndafidanyapraklarmdaki N,
ve
miktarlannda degi~im/er ve
5
bun/army~a. govde iizerindekiyerine, çeliklerin dikiminden sonra ornekahmgìinferinin o/dugu
devreye baglt olarak dagthmlan (CDSGGS,, Oelik dikiminden sonra geçen giin saytstdtrl
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~ekil 61- Fidnnltktaki ikinci y1lmda kavak govdelerinin odun ve kabugunda N, PPs ve Kp
miktanndaki degi$im/er. Govde dipten uca dogru e/e almdtgmckJ 2 rakamt iki yll içinde, l rakam1
bir yll içinde olu$mt~ glJvde kl$1mm, b= g6vde dip lusmmt, a- govde uç ktsJmm gostermektedir.
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$ekil 62- Covdenìn kabuk ve odununda N, P

1-45/5 1

p;·

K10 ve CaO mikJarlarmda goriilen mevsimlik
l-45151 klonunun kok ve govdesi 2 ya~mdajìdanlarmda $eki/ 61 'de oldugu
gibi govde diplen uca dogru 4 k1sma ayrdarak incelenmi~tir).
degi~imler (1-2 l 4 ve

Vejetasyo n mevsim i boyun c a bi tk iler in he r b ir inde ve farklt
ktstmlarmda besin maddesi miktannda gori.ilen deg i ~ik li kler fidanlara besin
madde lerinin ta~ mm as mdaki ili$kilerin n e ler oldugunu be lirlemede, ozellikle,
besinlerin toprak:tan almabilirliginin de hesaba kattlma geregi ortaya çtktJgtnda,
zorluk yaratmak:tadtr.
Besin maddelerinin sattlan fidanlarla sahadan almtp goti.irtilmesi ve
azot, fosfor ile potasyumun fidanlar tarafmdan toprak:tan almma r1timleri
Uzerindeki bilgiler fidanl ann bu maddelere o lan ihtiyaçlartnt be lirleme için
faydaltdtr, ancak bu ihtiyaçlann emin olarak belirlenmesi ve mik:tarlart ile fark lt
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ortamlarda besin maddeleri arasmdaki ili~ k iler hakkmda bilgiler elde
edilebilmek için açtk arazide gtibreleme denemeleri yapmak gerekmektedir.
Kuzey italya'da takriben 15 yll once, ozeiJikle toprak açtsmdao (teksti.ir,
reaksiyon, besin madde miktan) oldukça farkh olan yerlerde, Euramericana
melezi 1-214 klonu ile tesis edilmi~ kavak fidanhgmda gi.ibrelemenin etkisi
konusunda geni~ bir ara~ttrma yaptllm~ttr.
Bu denemelerde, aralannda 1: l :l oram saglanacak ~ekilde N;P2 0 5 Kp
birarada kullamlmL~ttr. Kalsiyum nitrat, amonyum sulfat ve lire orti.i ~ek.linde
dagtttlmt$, minerai perfosfat, potasyum tuzu ve hayvan gtibresi d ikim oocesinde
topraga si.iri.imle kart$tirtlmt$br.
çogu durumda fidanltktaki biomasm genelinde bir artma gori.ilmekle
beraber, gi.ibrelenmemi~ olan °ahit parsele gore en geli~mi~ çap smtflanndaki
fidanlann frekansmda artma yapmadtgt için gi.ibreleme uygulamada belirgin
pozitif sonuçlar vennem i~tir.
Azotlu gi.ibrelerin etkisi, yetersiz de olsa, hayvan giibresi yoklugunda
daha belirgin gortilmektedlr: Boyle sonuçlar, bu topraklann ytllarca tanmsal
Urtinler(bugday, mtstr, yonca) kullamlmast sonucu bunlann bo! olarak
gi.ibrelenmi~ olmasmdan da kaynaklanabilir.
Gtibrelemenin, i.iretilmi$ materyalin kal itesi i.izerindeki etkisi dikkate
almdtgmda fos for kullammmm tutma iizerinde olumlu etki yapacak ~ekilde
beslenme durumunu iyile~tirdigi goriilmii~tiir.
Yaprak yoluyla azotlu gi.ibrelerin veya mikro el~mentlerin
dagtttlmasmm faydast yetersiz olmu~tur. Demir noksanltgt durumunda demir
~elatlann kok yoluyla dagtt!lmast yaprak yoluyla dagtttmdan çok daha uzun
si.ire ve daha fazla etki yapmt$ttr. Sequestrene 138 Fe'nin kok yoluyla, 3 gr/m 2
hesabtyla dagttimt etkili bir ~ekilde damla sulama metodu kullamlarak veya
soli.isyon, stra boyunca fidanlarm dibinden 30 cm kadar uzakltga, takriben lO
cm derinlige uygun bir sistemle verilerek yaptlabilir.
Fidanltkta organik gtibreleme~~anlarm çap arttmt Uzerinde olumlu
etkisi, kalker tabakas1 i.izerinde yaytlmt~, yetersiz derinlikte, orta stktltkta bir
toprak, hayvan gtibresi ile gi.ibrelenerek belirlenmi~tir. Kullamlan dozoldukça
bo! (1.000 q/ha) tutulmu~tur:
Topragtn kimyasal ozelliklerini iyile$tirme için hayvan gi.ibres i
kullantmt vazgeçilmez bir çare degildir. Zira minerai glibreler boyle bir amact
etkili bir ~ekilde kar~tlayabilmektedir. Hayvan giibresi, ashnda o rganik
madde aç1smdan fakir topraklann fiZiksel ozellikleri ile toprakta biyolojik
aktivitenin iyile~tirilmesi için dogai bir çaredir. Bazen temininde goriilen
giiçliik nedeniy le, tatbikatmm az olmasma ka~m, çelik dikiminden once
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bazarhk için topraga bayvan giibresi verilmesi ber zaman savunuJan bir
uygulamadtr.
Bu olay dik.kate altnarak, san zamanlarda hem diger organik glibrelerin
(Ornegin tavuk glibresi) hem de bunlarm yerine, transforme edilen organik
materyallerin (ornegin kabuk, odun tala~t v.s. kan~tmt) uygun bir ~ekilde minerai giibrelerle entegre edilerek (beraber) kullamlmast imkanlan lizerinde çok
saytda ozel incelemeler yaptlmt~ttr. Neticeler çok cesaret verici olmam t ~tlr.
Tavuk giibresi kullantmtyla -bu giibre% 85 - 90 organik madde, % 46 azot,% 4-6 fosforik anidrid ve% 2-4 potasyum oksit ihtiva etmektedir- sakstda
yaptlan denemelerde miikemmel neticeler ahnmt~ttr. Doz arttmldtkça, fidanda
yapraklann, siirgiinlerin, koklerin ortalamakuru agtrhgmm, artt~t belirgin olarak
goriilmii~tlir. Benzer durum fidanlann boyunda da ortaya çtkmt~ttr. iklim ve
toprak açtsmdan farkh 4 yerde yaptlan denemelerde ise getirdigi faydanm
yetersiz oldugu belirlenmi~tir ($ekil 63).
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$ekil63- Degi$ikyiirelerdekifìdanilkla minerai giibre, tavukgiibresi ve diger hayvansal gfibreler
kullamlarak yaptlan giibrelemelerin sonuçlart.

Yokaradaki a çaklamalara gore uygun toprak hassasiyetle
seçildiginde ve en uygun kiiltiirel tedbirler yerine getirildiginde, giibreleme,
iiretimde gozle goriiliir bir arti~ yapmamaktadar. Ancak fidanctntn
oncelikle iiriiniin kalitesi iize rine egilmesi hesaba katJhrsa, sattlan
fidanlarla araziden aynlan minerai madde miktartnm oldukça yiiksek ve
besin maddelerinin ve bilhassa potasyum ahmamn çok erken oldugu
dikkate ahrursa verimliligin devammt saglamak için giibreleme onerilebilir.
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Boyle bir gaye ile, dikim oncesi topragm nisbeten derin (35-50 cm)
si.iri.il mesi, gerektigi kadar fosfat i! gi.i brelerin, ornegin t opragtn
disponibilitelerine uygun olarak % 18-20' lik minerai perfosfat' m 5-7 q/ha ve
gerektiginde% 50- 52'lik potasyum siilfat'tn 1,5- 3 q/ha hesabtyla topraga
kan~tmlmast gerekmektedir. çok ka lkerli topra klarda kloriir formo a ltmda
po tasyum ile g iibrelem e genç ko klerin yanm a o lasthg• ned c niyle
stmrla nd Jrllma hdJr. Boyle topra kla rda d ekalsifikasyona uygun durum
yaratma p roblemi o rtaya ç•ka r ve sonradan gelen kiiltiir de kok yanmasm a
ugrar.
içinde iyonlann dikine hareketinin az yogunlukta oldugu, iyi mi.ibadele
kapasiteli topraklarda kokler tarafmda11 yogun ~ek ilde i ~ga l edilmi ~ zonda
topragt kan~ttrma i~ lemi bilhassa onemlidir. Bu yaptlmassa o megin fosfatlt
gtibrelerin, yi.izeysel serpildiginde, ancak birkaç cm' lik derinlige i ~led ikleri
için kokler tarafmdan yeterli miktarda a hnamamalart konu olabilir.
Azotlu gi.ibrelerin (i.ire, amonyum si.ilfat, amonyum nitrat) vejetasyonun
hem ilk hem de ikinci y tlmda o rtO halinde, dagtttlmast faydalt kabul
edilmekted ir. Ama 2 ytlltk periyod içinde verilecek takriben 100 - ! 50 kg/ha
azot ikiye aynlarak her yt l, mevsim ~artlanna gore ilki ilkbal1ar ba~mda ve
ikincisi ilkbahar sonu- yaz ba~mda, olmak tizere 2 ayn uygulama ile verilmelidir.
Dagtttmtn bu ~ekild e kademelendirilmesi besin maddesinin toprak içindeki
dinamiginden ve bilhassa bitki taraftndan almma ritminden kaynaklanmaktadtr.
Gerçi uygulamada bolerek vermenin, bir seferde vermeye gore bi.iylime i.izerinde
net bir avantaj sagladtgt hiç belirlenmemi§tir.
Azotlu giibre onlan yakmamak için ilk yll koklere çok yakm
konsantre olma larmdan kaçmlla ra k verilir (~ekil 64), ha lboki ikinci y•l
biitiin ala na serpilir.
Fidanltkta yi.iksek yatmm, yeti~ti rme faa liyetinin si.irdi.igU 2 ytl boyunca
ozellikle miibadele kapasitesi di.i§iik o lan topraklarda, bes in maddelerinin yeterli
kullamlabi lirlig ini temm etme gereg1 i dogurur. Daha geçirgen, y tkanmaya
daha çok konu topraklarda, ikinci y lhn ba§langtcmda da iiç lii (kompoze)
gi.ibrelere mi.iracaat ederek, mi.imki.in oldugunca dengeli gi.ibreleme i~lemleri
faydah neticeler verebil ir.

SULAMA
Fidanltk için arazi seçiminde, su kullanttnma ili ~kin beklentilere bi.iyi.ik
onem vermek gerekir. Bunun için belli bilgiler edinmek, taban suyunun
derinligini, gen i~ l igini , degi~im periyodlartnt, bunun yantstra stcakhgtnt ve
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çok sert olabilecegi ~phesi varsa ozelliklerini tesbit için on incelemeler
yapmakta fayda bulunmaktadtr.
Sulama gerekli oldugu için, kurulu~ yerinin ozelliklerine bagh olarak
yeterli miktarda suyun var olup-olmad1gt incelenmeli, bu yaptlrrken suya olan
en biiyiik ihtiyacm çe~it l i kaynaklann daha az takviye gordiigii yaz ortasmda
oldugu dikkate almmahdtr.
Gev~ek topraklarda etkili olabilmesi için taban suyunun takriben bir
m' lik derinlik içinde a lçaltp-yiikselmesi gerekir. Fakat bu durumda da,
geli~melerinin ba~langtcmda kavak fidanlaruun derin koklere sahip olmadtgt
dikkate altndtgmda,ilkbaharda ciddi bir kurakltk durumunda takviye sulama
gerekecektir.
Taban suyunun olmad1gt veya çok derin o ldugu topraklarda, yeterli
yagt~ o lmaz ise, dikim sonrast hemen iyi bir sulama yapmaltdtr. Gerekli
goriildiigti her defa vejetasyon periyodu boyunca sulamalar tekrarlanmahdtr
eekil. 65).
Su ibtiyaca ikinci vejetasyon ydmda, birincide oldugundan d a ha
fazladar. Fakat ikisi arasmdaki oran hem topragm kavak fidanlanyla ortl.iniim
derecesi, hem de kok dagtltmt çok farkh olacagmdan kuru madde iiretimi
miktanyla (ilk ytl l O ton/ha, ikinci ytl 20 ton/ha) uyumlu olmamaktadrr.
Toprak rutubeti, tarla kapasitesinin % 70' i seviyesinde oldugu
zaman kavaklarm biiyiimesi için optimal demektir. Toprakta boyle bir
rutubet diizeyini devam ettirmek için gerekli su miktan, iklim ~artlan (yagt~lar
ve stcakltk), topragm su sabiteleri (so Ima noktast, tar la kapasitesi) ve fidanlann
kapal tltk derecesine gore degi~mektedir.
Toprak suyunun bir ktsmt dogrudan bu h arla~tr ve btiylik bir ktsmt ise
kokler tarafmdan altm r ve çok yiiksek o lçiide yaprak yoluyla transpire olur
(terler). çok ki.içtik bir miktan ise dokulann hayatiyeti ve bi.iytimesini garanti
etmek için kullantltr. Kavak fidanhgmda, bir kg. kuru madde iiretmek için
evapotranspirasyona ugrayao su mikta rmm takriben 350 litre oldugu
besaplanma~hr (Frison ve ark. 1982)
Evapotranspirasyon yogunlugu belli bir istasyonun meteorolojik
kayttlanndan çe~itli formullerle (Bianey-Criddle, Thornthwaite, Penman)
yakla~tkolarakhesap lanabilir. Ornegin C. Monferrato' da, 1981- 1987 periyodu
içjn Blaney-Criddle formiili.ini.i tatbik edilerek bir ETp elde edilmi~tir. (Penman tarifme gore toprak evoporasyonu artt (+)su kullammt smtrstz oldugunda
topragt tamamen orten bi.r vejetasyondan transpire edilen su miktan) .Burada
ytlltk ortalama yagt~ 817,9 mm bu l unmu~ olup, ayhk dagtiLmt tablo 3.de
verilmi~tir. Bu ayhk degerler hakiki yagt~ lara ili~kin olanlardan çtkanlarak
~
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yag1~lan n

iisttin oldugu aylarda " fazlahk ve aksine ETp'yi
"noksan hk" belirlenir. ($eki l 66)

~-

l

Orlatama Socakhk
Toplam Va~·~
Toptam ETp
Su Fazlahgo
Su Noksanhgo

a~t1g1

zaman

-~--- ~300
123C
802mm
818mm
258m m
274mm

L 290

lt 260
l

L240
- 220
~ 200

t
i

~

180
160
140

- 120

l

l

100

[ 80

l
Socakltk

Yag•§
Elp (Bianey-Crldd.Mod.FAC)

'JT
l!I[Jl,
IIT:Ill[

Su Fazlalogo
Su noksanhgt
Kurak Period

Sekil66- Casale Monferrato (Alessandria) meteoroloji istasyonunda /98/-1987 periyodunda

,

ET baz almarak e/de edi/mi~ su bilançosu

l

l
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Tablo 3. 1981-1987 periyodu nda C.Monferrato' da (Alessandria) m eteorolojìk kayu la r
esas ahnara k belirlenmi$ hidrolik bilan ço
FAO modifikasyonuM gore
Evaporasyon
Blaney-Criddlc
C:la_c:se A
S1cakhk
Ya~l$1ar
Aylar
Etp
Fazlahk Noksanhk E(mm)
Ex0,8:
(C")
(m m)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
46.2
2.5
43.7
Ocak
0.5
~ubat

2

51.3

9.9

41.4

Mart

7.5

79.2

46.8

32.4

Ni san

12.3

83.3

86.7

-3.4

May1s

16.3

123.8

123.8

-0.0

121.5

103.3

Haziran

20.9

50.8

143.9

-93.1

129.4

110.0

Temmuz

23.8

44.9

142.6

-97.7

141.4

120.2

Agustos

22.5

84.4

120.9

-36.5

124.6

105.9

Eyli.il

19.6

37.1

80.5

-43.4

59.6

50.6

Ekim

13.2

81.1

43.5

37.6

31.8

27.0

Kas1m

6.9

70.5

13.7

56.8

Arahk

2.7

49.5

3

46.5

12.35

802.16

817.9

258.5

YIL

-2ì4.1

Rutubet indisi (1u)=+ 258.5 x 100 / 817.9 • + 31~0
Kurakhk indisi(la)=- 274.1 x 100 l 8 17.9 - -33.50
Global su indisi(li)= + 3 1.60- (0.6 x 33.5) - +11.50

itk bakt~ta, bu ~eki lde hesaplanmt ~ aç1k (deficit), su lama suyu miktanm
belirlemek iç in faydal1 bir ç 1kt~ noktas1 olabi lìr. Uygulamada buharla~ma o lçi.i
kabmdan (Ciase A)< 1 l gunli.ik o larak buharl a~an miktar (Ed) o lçi.ilerek tekne
katsay tst (Kp) denilen degerle (C.Monferrato' da 0,85 'e e~ itti r) ve bitki bi.iyi.ime
katsaytst (Kc) ile çarptlarak, ET d. (kulti.iriln gi.inlilk evapotranspirasyonu) el de
edil ir.
Kavak fidanh klan için, b itki bilyilme katsayts t, deneysel yolla
bel irlen mi~ o lup -P ianura Padana'da, vejetasyon mevsimi boyunca ortalama
0,8 c ivanndadtr.
Yoneltic i aç1dan b ir fiki r vennek gerekirse, vejetatif aktiviten in en
yilksek oldugu 100 giln içinde (l O may1s- 20 agustos) taban suyu yoklugunda

1

Buharl~ma olçU kabt (Ciase A): 121 cm çapmda, 25,5 cm yiikseklikte

paslanmaz malzemeden yapllmt~ bir kclpttr. Toprak seviyesinin takriben 15
cm iistiine çtkacak ~ekilde agaçtan yapzlm~ bir kaideye yer/e~tirilir. Tam yatay
fekilde yerle$tirilmeli ve ust kenara 5 cm kaltncaya kadar su doldurulmaludtr.
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fidan ba~ma l m 2 lik bir alan ve yagt~lann en azmdan ortalama 1-2 mm/gi.in
oldugu kabul edildiginde ortalama olarak, :fidanltgm ilk ytlmda 2-3 mm/gi.in,
vejetasyonun 2. ytlmda ise 3-4 mm/gi.in seviyesinde su gerekli olacaktu.
Toparlarsak, su lama yaptlan 100 gli nde optimal su miktan l ya~lt kavak fidanhgt
için 400- 500 mm, 2 ya~lt kavak fidanhgt için 500- 600 mmdir. Yagt~la gelen
su miktan artttgmda, bu sulama suyu miktan elbette azalacakttr.
Deneysel sonuçlar baz al marak, fidan lann su ihtiyaçlan, tablo 3 ' de
gosterildigi gibi he?aplanmt~ o lan su açtgmm ($ekil 66) en az 2/3 'i.ine e~ it
miktarlar verilerek yeterli ~ekilde kar~tlanabilir. C.Monferrato için, ortalama
olarak, 1981 l 87 periyodunda su açtgmm 2/3 ' ti (274 mm x 0,66) 180 nimdir.
Ortalama yagt~ 300 mm'ye eri~ecek olursa 480 mm ' lik bir toplama eri~ilir ki
bu optimal olarak belirtilen miktarlar arasmda bir yere gelmektedir.
Bu genel gorii~lere, fidanhktakavagm su ihtiyacmt belirleme yontemini
bulmak için 70'li ytllann sonunda ozel olarak uygulanm1~ denemelerden el de
edilmi~ sonuçlar degerlendirilerek vanlmaktadrr ($ekil 67). Teknik detaylara
birazdaha girerken su lama i~lemlerinin rasyonel olarak diizenlenmesi için uygun
ornekler tizerinde yaptlmt~ ozel analizlerden elde edilmi~ olmast gereken tarla
kapisitesi (Cic), solma noktast (Cav) ve toprak teksti.iri.i gibi baz1 parametrelerin
bilinmesi gerektigin i vurgulayahm;
Tarla kapasitesi , toprak tarafmdan tutulabilen maksimum su miktarmt
ifade eder. Solma noktas1 toprakta bulunan, ama bitkilertarafmdan almamayan
suyu gosterir. Bu 2 limit arasmda kolayca faydalantlabilen su (Rfu), bitki
tarafmdan minumum enerji harcanarak almabilen su miktandtr.
Toprak tipine ve bilbassa tekstiiri.ine belirgin ~ekilde baglt olan bu
' parametrelerden sulama suyunun hacmine (Vi) ve sulama zamanma geçebiliriz.
Su lama suyu hacmi, a~agtda goriilen çok basit e~itlikle hesaplanabilir.
Vi= (Cic- Cav) x h
Burada (Vi) bir toprakta rutubetin si.irekli solma noktasma inmesi için
tatbik edilebilir maksimum hacimdir (m 3 /ha). Bu hacim % su miktan olarak
dikkate almtr. (h) topragm kalmltgmt (cm olarak) gosterir. Bu toprak tabakast
içinde kok yogunlugu maksimum di.izeydedir ve bu tabaka içindeki su tarla
kapasitesine getirilmek istenmektedir (Cic hacmin ytizdesi).
Ornegin ikinci ytlmdaki bir fidanhkta, koklerin çok btiyiik ktsmt ilk
40 cm içinde yaytlmJ~ttr, toprak kumlu balçtkttr, Cic (Tarla kapasitesi):% 20,
Cav (solma noktast), % 9 ise, sulama suyu hacmi 440 m 3/hayani 44 mm' ye
e~it olacakttr.
Vi= (20-9) x 40 = 440
Rutubetin solma no ktasma d ii~mesinden once sulama yapm a k
onerildigine gore toprak (Rfu)'nun (bitkinin minumum enerji harcayarak •ekil
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67- Casale Monferreto ve Orbassano (Torino)'da damla sulamamn jìdanlarm çap art11nt iizerinde l .
vejetasyon y!lmda etkisl (67A). 2. vejelasyon ytlmda etkisi (678) ve kullamlan su mìktarlart (67C)

alabildigi su) 2/3'unden daha fazlasm1 kaybetmemi~ o lm a ltdir. Henuz
kullanllabil ir su hesaba katllarak sulama suyu hacmi azaltdir, ama diger
durumlarda uygun gorulmu ~ sulama metoduna bagli o larak onceden tahmin
edi len kaçm1lmaz su kay1planm kar~1lamak için, suyun arttiriimasi gerekecektir.
Fidamn kurakhga o lumsuz tepkisi, çaptan ziyade boydaki buyumede
kendini gostermektedir. Su noksanhg1 kendini, en buyiik olçude aktif devre
boyunca su miktannm dai ma yiiksek durumda tutulmas1 gereken uç meristemler
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i.izerinde hissettirmektedir. Bir omek olmak i.izere fidanhkta 2. yllmda , kavak
fidan govdesinin uç ktsmmdan ahnan (21 Agustos' da) 25 cm boyunda ve odunu
kabugundan aynlmt§ bir parçadaki su miktart degerleri verilmi§tir (~ekil 68).
Uçda heni.iz odun la§mamt~ o lan dokularda, rutubet kuru madde agrrhgma gore
% 900'e yakl~ maktadtr. Dengelenmi§, ortalama su miktan, bi.iti.in kavak fidam
için, odunda % l 70, kabukta % 286 ve yapraklarda % 295 bu lun mu~tur. En
genç yapraklarda da su durumu bu ortalama degerleri a~maktadtr.
835,57
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$ekil 68- Fidanltkta 2. ytltndaki jìdan govdenin uç ktsmmda 21 Agustos 'da hidratasyon (uç
tomurcuktan itibaren 25 cm 'lik 4 parça esas altnml$11r).
~

Yapraklann, kok absorbsiyonuna bagli olarak yogun evaporasyondan
korunma mekanizmast klondan klona degi§mektedir. 6rnegin gi.inUn en stcak
saatlerinde San Martino klonu Uzerinde, uç ve uca yakm yapraklar i.izerinde
nekroz izleri vardtr. Olay, solma noktast çok dU~Uk olan (kuru agmlt~ Uzerinde
% 4-5) kumlu topraklar Uzerinde tesis edilmi§ olan fidanhklarda ve çelik
bahçelerinde daha çok gorUIUr. Boyle durumda yaprak ayasmm uç ktsmt, her
zamanki norma! turgor durumundan, birkaç dakika içinde solma durumuna
geçer, sonra hemen solma ve birkaç saat içinde dokulann kararmast ile kuruma
olur (~eki1.69).
Bazt klonlarda, ornegin ''Pittori veneti" serisinden Guariento ve
Luisa Avanzo'da, yaz kurakhgmm ~iddetine bagli olarak, fi danm, uç
tomurcuklan veya dogrudan-dogruya uçlannm o li.imUyde govdeni n
internodlannm ktsalmast sonucu boyca bUyUmenin duraklamasmdan ortaya
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çtkan zararlar gori.iiUr. Bìlhassa yapraklarm du~mesindeo hemen once gelen
periyotda, yan i element transm igrasyonun oldugu, go v de ve koklerde
elementlerin ve rezerv maddelerin birikimi strasmda so.nbahar mevsiminde de
suren kurakltk uç mer istemlerin bayatiyeti tizerinde btiyUk tehlike
olu~turmaktadtr. 1983 ve 1985 ytllannda, sonbaharda o1an ve ktrk ytlda bir
rastlanan kurakltk Luisa Avanzo klonu kullaml mt ~ btittin fidanhklardaki
fidan lan oldtirmti ~tU r ($ekil.70).
Boyle zararlardan kaçmmak için ozellikle su tutma kapasitesi
dii~iik olan topraklarda, vejetasyon devresinin sonlarmda da olsa acil
sulamalara giri ~ mek gerekir.Kavakç1lar arasmda, yap1lacak geç
sulamalarm, odunla~may1 onleyecegi ve bu nedenle uç siirgUnlerin k1~ m
soguktan zarar gorecegi gibi bir kam yaygmdu. Bu objektif mukayeselere
dayanmamaktad1r. Ylllard1r yapllan gozlemlerde sonbahar yag.~Iannm
yogun oldugu ydlarda bu tiir bir olayla ka~•la~dmamt~tlr.
Sulama metodunun seçimine ili~kin olarak, fidanhklarda son ytllarda
çe~itli mukayeseler yaptlmt~ttr. Su dagtttmmm çe~itli modelleri (yagmurlama,
damla ve s•zma ... ) oyle soouçlar vermi~tir ki, bir yer ile digerì arasmda bazt
farklar gortilmesine ragmen hepsi birbirinin benzeri olarak kabul edilebilir.
Bu durumda metod, ekonomik unsurlar (su ve kullantm maliyeti)
tanmsal unsurlar (topragm ozelligi) baz almarak belirlenmelidir. Ornegin, su
bo! olarak kullamlacak miktarda ve ucuza mal olmakta ise arazi durumu imkan
verdigi takdirde, salma sulama ve bilhassa stralar arasmda pullukla aç tlmt~
arklarla latera! infiltrasyon metodu uygulanabilecektir (Sekil 71 ). Bu arklar,
yerle~imi uygun ve yeter li meyilde (%o 1,5) 250 m uzunlukta açtlabilir.
Su lanacak arazinin smtr hattmda transversal bir ark açtlarak aynt anda 3 stra
arasm1, 1500 m2 (6 m X 250) takriben 60 dakika içinde, yani hektar ba~ma 6
saat harcayarak sulamak mumktindtir. Bu metotda traktor sadece pompayt
çalt~tmnakta , fakat SJralar arasmdaki arklan devamh açmak ve kapatmak
gerekmektedir. Kaba kumlardan olu~mu~ ve çok killi topraklar için onerilmeyen
metotda ilk sulamanm topragm henuz çok rutubetli oldugu ve çok derin
çatlaklann gorUnmedigi zamanda yaptlmamast gereklidir.Suyun fazlah g•
balinde demirden kaynaklanan klorozun ortaya ç1kabilecegi kalke r
topraklarda onceden iyi bir drenaj yapmak gereklidir. Damla sulama, su
sarfiyat1 ve i ~çilik aç1smdan ekonomik olmanm yantSlfa teknik seviyede 2
avantaj daha saglamaktad1r; Toprakla set yaptmt gerekmemekte ve çok iyi
diizeltilmemi~ topraklar tizerinde de uygulanabilmektedir. Bu mikro-sulama
metodu ile su kaybt çok aza indirildigi gibi lokal sulama i~lemine kUltiiriin
hemen tepkisi nedeniyle sudan btiyuk randtman altnmaktadLr. El i~çiligi sadece
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pompalarà hareket vermek, su kapaklanm aç1p-kapamak ve periyodik olarak
filtreleri temizlemek için yapJimaktad1r. Ama maliyet, suyun temizlenmesi ve
devamh olmas1 gereken gozetim ve fidanhkta klilti.irel i ~ leml er için araçlara
uygun parkur problemleri dikkate ahnmal•d•r. Bunun yam s 1ra topragm
gev~emesi ve koklerin sulanm1~ zonda konsantre olmast nedeniyle kavaklann
egilmesi (y atmas1) sakmcas1 da dikkatten uzak tutulmamahd1r ($ekil.72).
Damla sulama metodunun seçimi mantJki gorli!Or; Bu metotda
kullamlan su stmrltd1r ve su miktannm dozunu belirgin o larak ayarlama,
minimuna indirme imkam vardtr. Ancak suyun h1zla dikey olarak i~lemesi
nedeniy le 1slak zonun yatay olarak az yay tld•g• kumlu topraklarda pek
onerilmez, killi topraklarda ise, suyun i~lemesinin yava~ltgt ve devaml1
damlamantn si.irekli olmas1 sonucu lokal olarak koklerin oksijensiz kalmas1
soz konusudur.
Son o larak yliksek basmçla çah~an sanlabilir boru tesisi ile, y ukandan
yagmurlama ~eklinde sulama metodu çok pratiktir ve el i~çiligini çok az
gerektirir. Ama çok enerji gerekir, su fidan taçlann i.izerine daglld•gmdan,
fidanlann egilmesine neden olabi lir. itk s1ralar listlinde su atl~mm zaran, su
atJc1y1 ta~1yan ko llan uygun ~ekilde kaldlfllarak giderilebilir. Teorik olarak
çap1 27,6 mm boru sisteml i bir sane• (rotolon) 7,6 atmosfer basmçla, 70 m
geni~liginde (35 +35) bir band1 sular, bu durumda 25 m/h'lik bir ilerleyi~le,
takriben bir hektarhk alan 6- 7 saat içinde sulanabi lir ve bu SLrada takriben 29
mm'ye e~it miktarda su dag1hm1 yapJimt~ o lur.
Tanmda, herkesin bildigi gibi su lama ve glibrelemeyi kombine ederek
kiilti.irlerin iiretim kapasitesini ylikseltme ve aym zamanda minerai glibrelerin
r8\)'onel kullamm1 olanag1 vard1r. Bu i~ lem, ozellikle, sulama suyu sayesinde
dag1ttm1 yapJiabilen ve boyieee al1c1 koklerin en yogun oldugu zonda birikebilen
SJVI gi.ibreler konu oldugunda geçerlidir.
Btitlin bunlara ra~nen, kavak fidanhklarmda 'Damla' ve gozenekli
~erit ' Viaflo' gibi mikro sulama metodlan saycsinde sava giibreleri su ile
beraber vererek (dag1tarak) yapalan giibre-sulama d cnemeleri fidanlann
biiyiimes i iize rind e yeterli etki gostermemi~tir. ($ekil 7 3 ). S av a
giibrelemeden, yapraklaran sad ece azot muhtevast olumlu olarak
etkilenm~tir. Yaprak analizleri de sulamanm fosfor ve pot~syum ahmm1 bi.iytik
miktarda artt1rdtgm1 ortaya koymu~tur. Bugline kadar yap tlm1~ denemeler,
kavaklann bi.iyi.imesi i.izerinde su lama ve glibrelemenin kar~thkh olumlu
etkile~im o laylanm aç•khkla o rtaya koymam1~ o lmasma ragmen, iki
uygulamanm birle~tirilmesi fidanlann çaplarm1 artt1rmak gayesinden ziyade
besleyici durumun kalitesini islaha yonelik fayda getirmektedir.
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$ekil 73- Casale Monfe"ato ve Passo di Treia (Macerata) 'dafldanltkta gùbreli su/ama sonucujìdanlarm
çap arllmmda ilk vejetasyon mevsiminde (73A), ikinci vej etasyon mevsiminde (738) goriilen degi,Jiklikler
ve harcanan su miktart (73C)
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ROTASYON

Aynt parselde pe~pe~e kullamldtgmda, kavagm tolerans gostermedigj
deneysel olarak heni.iz kesin ~ekilde ortaya konu lmu ~ olmamasma kar~ m teknik
Jiterati.ir, kavak fidanhgmt bir rotasyona veya serbest bir ekim degi ~ imine
sokmayt onermektedir. C. Monferrato ' da kavaklarm çaplannda belirgin bir
gerileme belirlenmeksizin aynt fi danltkta 2 ytlltk 3 tur tekrarlanmt ~ttr. Fakat,
bunun fida nlann iç yapts ma ili~kin karakterler i.izerindek i etki lerin i
degerlendirmek oldukça zordur.
Kavak fidanltgt, ozellikleri ve gereksinimleri bak1mmdan, yenilenmesi
gerekli kiiltiirler arasmda kabul edilmektedir. Bu konudaki klasik gorii ~lere
gore, fakirle~tirici bir kiiltiirden sonra tslah ed ici bir kiiltiir gelmel idi r. Kavak
fidanltgt hayat devrini vejetasyon mevsiminin sonunda kapatan fakirle~tirici
bitkiler arasmda oldugundan ilkbahar ekimi yaptlan lan seçmelidir: Òrnegin
arpa, yulaf, burçak ve bezelye. Islah ed ici kiiltiirler arasrnda bilhassa leguminoz
çaytr bitkileri, dikkati çekecek derecede onemlidir. Zira, bunlar konumuz ki.ilti.ir
baktmmdan çok onemli bir safha olan toprak haztrltgt için gerekli biitiin zamanr
kullanma olastltgt saglar ve azot giibrelemelerinden tasarruf imkant verir.
Bu kiiltilr siiksesyonu ile uygul amada en uygun o lant 6 y tlllk
rotasyondur. Kavak fidanltgmm ba~la m as t ile - 2 ytl siirer -bir ytl için
"graminaea"lar veya yiiksek otlar, kalan 3 sene yonca yet i ~t irilir. Bunu tatbik
eden fidanltklar miikemmel netice almaktadtr.
l
Fidanltk tesisinden once bitki seçiminde dikkate almacak bir ba~ka
faktor kavagm baztlanna gosterdigi yiiksek hassasiyet nedeniyle kullantlm t~
ot oldi.iriicti ilaçlann etkilerinin siirekliligidir.
Òzellikle çok kalkerli topraklarda pH degi ~imlerini (bazlann çok fazla
absorbe edi lmesi, topragt ytkaytct sulamalar v.b) saglaytct kiiltiirlere çok dikkat
etmelidir. Toprak seçi mi yap tltrken bu konudaki biitiin degerlendirme ler
irdelenmel idir.
Rotasyon çok say1da faktor baz almarak ve bir digerini takip edecek
belli bir ktiltiiri.i tercih için kullantlabilir bi.ittin bilgiler degerlendirilerek
yaptlmahd 1r.
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Sekil 54. Yabanc1 ot/an ortadan kaldmnak için s1ra boyunca yaplian çapalama

$ekil SS.S1ra boyunca yabanc1 otlar1 ortadan kaldlrmak için "Bada/ini'' freze kullanum
~ekil 56.Szra aralannda toprak i~lemesi

l 01

$ekil 51.Fidan/dcta ikinci ytlm ba$langtcznda stra boyunca otla kimyasal miicadele
$ekil 64.Azotlu giibrenin lokal dagtttmznda kullamlan ilkel bir ekipman

$ekil 65. ilk yzl, jìdanltkta yagmurlama sulama
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$ekil 69.San Martino klonuna aif jìdanlarda su stresi be/irti/eri; So/ma ($ekil 69a), birkaç

dakika sonra yaprak uçlannda kuruma ($ekil69b), uç yapraklann kurumast ($ekll 69c)
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:;.eki l 10..~onbahar sonu periyodw rcwr .Ht•.
bir kuraklik nedeniyle, kumlu toprakll bir
(ìdanltk parselinde, ikinci ya$rnda Olmiì~
(ìdanlar
$ekil 71. Fidan/Jkta kanal açtlarak yatay
in.ft.ltrasyon yoluyla ikinci ytldayapzlan su/ama

$ekil 71. Fidanhkta da m/ama su/ama me10du sonucu jìdan kokler111de yayum..
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BUDAMA ve BALTALIK UYGULAMASI
Bu konuya girmeden once, ktilttirii yapllan kavaklarm dallanmalan
konusunda k1sa bir aç1klama yapmakta fayda bulunmaktad1r.
Fidanhktaki ilk yllmda kavak fidanlarmm dallanmalan esas ahnd1gmda
3 grup klon ay1rt edilebilir;
a) Birinci grupta BL Costa nzo, Pan, Cappa Bigliona ve baz1 Populus
nigra' lar bu lunmaktad1r. Bunlar ayn1 yd tomurcugundan biiytimc mevsimi
içinde çok az saytda dal yaparlar veya hiç yapmazlar. Bu klonlarda uç stirgiinler
genelde tepeye çok hakim durumdad1r.
b) ikinci gruba 1- 214 ve eskiden selekte edilen baz1 klonlarla Popi1lus
nigra 'larm bir k1sm llll katabiliriz. Bunlar govdenin alt tarafmda, o rada bulunan
gozlerin takriben % SO'sinden biiyiime mevsimi içinde dal olu~tururlar. Bu
arada govdenin orta ve uç k1smmdaki (takriben 2/3 'linde) uyuyan birincil gozler
uyanmaz. Vejetasyon mevsiminin ilk yan smda bu klonlarm uç siirgiin hakimiyeti
nisbeten uzun bir zaman siiresini kapsamak Gzere hafiflemektedir.
c) Ùçiincii gruba Luisa Avanzo, Neva, çok say1da P. d eltoides ve P.
nigra 'lann biiyiik k1Sm1 girer. Bunlar govdenin takriben 3/4 ii Gzerinde ayn1
y1l tomurcugundan biiylime mevsim i içinde dal yaparlar ve bunu yaparken
gelecek ilkbahara kadar birincil gozleri sadcce fidanm tepesi Gzerinde uyur
durumda tutarlar. Tepe stirgiinti hakimiyeti bu durumda sumh say1da gozde ve
k1sa periyodlarda saglamr.
Budama manuel bir i~lem o ldugundan dal say1smm artmas 1 ile masraf
da artacagmdan dallanma durumu,uygulamada çok onemlidir.

BUDAMA
Agaçlandlrmada l ya~ mda fidanla r kullandacak ise, fidanhkta
budama, sokiimden o nce dallannm tamamen ahomasmdan ibarettir. Bu
durumda ideai olan klon lar, ayn 1 y1l tomurcugundan bOyOme mevsimi içinde
çok slmrh olçiide dal veren veya hiç vermeyenlerdir.
·
Fida nhg.n 2 ya~h fidan iiretmesi ko nu ise, buda ma çok oncmli ve
dikkat isteyen bir i~ le mdir.
iki yllhk b ir devir içinde yiiriiti.ilecek budama i~lemlerini daha iyi tarif
etmek için dallanma aç1smdan yukandaki ikinci gruba (yukandaki b maddesi)
giren 1-214 ' ti ornek alarak aç•klamalarda bulunalun;
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ilk yll
Ortayogunlukta bir fidanhkta(hektarda 8-10.000 fidan) yeti~tirdigimiz
klona ait bir fidan ilk y•lm sonunda 3m ytikseklige eri~mi~tir, 50 kadar uyuyan
goze ve govdesinin orta ve alt ktsmmda aym vejetasyon mevsimi içinde, o
ydm tomurcugundan olu~mu~ takri.ben l dtizine kadar dala sahiptir. ikinci yll
boyunca uyuyan gozlerden, takriben bir dtizine kadan uyur duru.mda kahrken
digerleri l y1l once olu~mu~ tomurcuk konumunda yukan dogru btiyi.imek
suretiyle fidana ~ekil veren dallan olu~turur. Bunlardan tepe tomurcuguna yakm
olanlar daha kuvvetli dallar yaparlar.Uç tornurcuk gene lde fidanm ilk yt hndaki
boyuna eri~en bir çJkJ~la govdenin uzamasmt temin edecektir. Vejetasyon
rnevsiminin sonunda birinci ytl govdesine eklenen bu stirgtin Uzerinde takriben
50 kadar uyuyan goz, bir di.izine kadar da vejetasyon mevsiminde olan
tomurcuktan meydana gelmi~ dal olu~ur. Vejetasyon mevsimi içinde o ydm
tomurcugundan olu~an dallar için verilmi~ rakamlar, onlann formasyonu, klon
d 1~mda, ortam ~artlarmdan ve bilhassa mevsim ~artlanndan etkilendiginden
sadece yol gosterici bir degere sahiptir.
Unutma mahdar ki budama, fidanm fizyolojik ihtiyacma gore
yapllmahd1r. Birinci ve ikinci vejetasyon mevsimi boyunca bu konuda yerine
getirilecek uygulamalar a~agtdaki gibidir:
Birinci vejetasyon yt ltnda, fidanltkta, budama i~lemleri çok az
sayJdadJr.
Gorti lmU~ttir ki, çelik topraga tamamen gomiiliirse, sadece bir tek
siirgiin geli~tirir . Stirgtinlerin çok olmast halinde, zaytfolanlar elimine edilerek,
sadece en kuvvetli olan korunur. Bu i~lemin zamant klona, iklime gore degi~ir
ve genelde mayts sonu ile haziran ba~t arasmdad1r. Bu strada stirgilnler 40
cm kadar bir boya eri~mi~tir. Bu devrede onlar odun l a~mamo hentiz
ba~langiCmda olduklan için elle almabilirler.
.,. ilk ytlda vejetasyon mevsimi içinde o ythn tomurcugundan olu~àn dal
saylSl bir klondan digerine degi~ir. Bu dallardan Ust tarafta olanlar genelde
oldukça esnektir ve toprak çah~malanna engel olmazlar. Ama govdenin dip
ktsmmda 30 - 40 cm ytikseklige kadar olanlar araçlar çah~trken direnç
gosterdikJeri için fidanlarm ktnlmasma neden olduklarmdan bunlarm almmalan
yerinde olur.
.
Vejetasyon mevsimi siiresince ba~ka i~lem yapmak uygun degildir.
Ikinci yll da fid anhkta kalacak fidanla rm (yani 2 y~h fida n yeti~tirilecekse)
yan dallarmt budama k için ka~ sonu beklenmelidir.
Uç tomurcugu bozulmu~ veya fiziksel hasara ugram•~ veya bocek
tabribat1 (ozellikle Semasia tar afmdan) gormii~ fidamn tepesi, sa glam uç
tomurcugunun oldugu yere kadar kesile rek diizeltme yapalmahdar.
Bununla beraber genelde sakatlanma ciddi ise netice iyi olmaz~ Zira uç
siirgiin siingii ~eklini a hr ve bilhassa yan dallann baskas t altma girer. E n
iyisi, tahribat goriildiigii zaman boy le fidanlan, fidanhktan çtkarmakttr.
Kavak fid anlan ozellikte dolu zar a nna hassastar. En hassas yeri,
106

en hafif dolu yagt~mdan bile etkilenen uç stirgtintidtir. Olay haziran içinde
olduysa sadece govde tizerinde hafif yaralar olmast ~arttyla bu ~ekilde dolu
zarart gormti~ fidanlarm kendi kendini tedavisinden iyi netice almabilir. Zira
bu devrede kabuk yaralart htzla iyile~ir ve uç gozler dolu etkisiyle ortadan
kalkt1g1 için yan gozler bemen stirgtin verir. En uçtaki yan stirgtintin tepe
stirgunti yerine geçmesini ko l ayl~ttnnak için bir diizeltme budamas1 gerekir
($ekil 74). Bu nedenle, uç siirgUn olabilmesi için .seçilmi~ olan siirgiiniin alt
tarafmda bulunan 4 - 5 siirgun kesilerek ahrur. Iki tepelilik ve govdenio
egilmesi gibi olumsuz durumlan onlemek için bu i~lemin miimkiin
oldugunca erken yaptlmasa (olaym olu~undan 5 - 6 giin sonra) ~arlttr.
Tepenio kmlmasa ve kabugun agustos ve eyliil aylarmda dolu darbesi ile
yarttlmasa halinde tedavi etmek zordur. Boyle durumlarda, bu olaya takip
eden ilkbaharda, dipten kesme metodo ile toprakta kalan kasamdan yeni
govde siirgiinii elde etme yolu seçilmelidir.

Ìkinci ytl
Fidanllkta, ikinci vejetasyon ythnda farkll budama i~ lemleri yapthr:
ikinci vejetasyon yahnm ba~lamasmdao once kiilrurel i~lemlerde mekanik
araçlann kuJlantmmt kolayla~ttrmak için fidanlann çap arturu uzerinde olumsuz
etki yapmadan, en ~ag1daki yan dal Iarda budama uygulantr. Denemeler, bunun
için yerden 1.30 m yiikseklige kadar budamanm yeterli oldugunu ortaya
koymu~tur ($eki l. 75). B oy le yaptldtgmda, klonlann çok buyiik bi r
çogunlugunda olumsuz bir etki goriilmemi~tir. Bu sarada etkio olarak siper
alttnda kalm~ maglup fidanlar da çakanlmahdar.
Bazt klonlarm fidanlannda 1.30 m ' n in UstUnde ba~ka dal olmayabilir
ve bu durumda, budamayla fidan, zamanmdan once tamamen yapraks!Zkalabilir.
Fidanlann çap bUytimesi Uzerinde olumsuz bir etki yaratmamak için dal sUrmesi
oncesinde boy le budama i~lemiyle fidam tamamen çtplak btrakmamak gerekir.
Bazt klonlarda, govdenin alt yartsmda, kt~layan gozlerden o l u~an stirgunler
nisan sonu-mayas ba~mda elle ahnabilirler. ilk yll boyunca o lu~mu ~
dalctklardan govdede 1.30 m' nin UstUnde olanlar ilkbahar aylannda govdenin
geli~mesine katktda bulunacaklardtr. Bunu takiben onlann bu fonksiyonu htzla
sona erecektir. Zira bunlann tizerinde, bir yll once o lu ~mu~ tomurcuktan
vejetasyon mevsirni içinde meydana gelen iri dallar orilart tamamen golge altmda
btrakacakttr. Haziran - temmuz'da bunlar yetersiz ~eki l de 1~1k alacaklar ve bu
durumda kendil iginden e limine olabilecekJerdir. Bu devre yaralarm htzla
iyi l e~mesi için de uygundur. Bu dallann, bir orakla k1salnlmast çok pahall bir
i~lem degild ir. Ama dipleri kahr ve bunlan sonradan el ile çtkarmak zorunda
kalmtr. Buna kar~tltk, vejetasyon mevsimi boyunca bunlar dipten kesilmek
suretiyle i~ sadece bir defa yaptlou~ olur ve sokiim SJrasmda fidanm haztrlanmast
i~ i azaltr.
Y tlhk dallar içinde bir ytl onceden o lu ~mu~ tomurcuktan bUyiime
mevsimi içinde meydana gelen iri dallar arasmda bazt ortamlarda, ozellikle
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baz}' klonlarda dik tepe si.irgi.ini.ini.in yctersiz hakim iyeti nedeniyle, bir rekabet
Bu rekabet sonucu govdedc birinci y tl ve ikinci ytl bi.iylimeleri arasmdaki
aynltk zoounda kaçmtlmaz olarak, daralma durumu ortaya çtkar (~ekil 76).
Boy le durumlarda hazirao ' da y ukarada ada geçe o bu azman dallann
seyrekle~tirilmes i i~lemioi yapmak uygundur. Bunun için ortam ~artlanna
gore fidanm olast reaksiyonlan dikkate almarak uygulama yaptltr.
Sonbabar ba~mda, fidanlan sokiime bazarlamak için govdc
iizeriode topraktan ula~alabilen ycre kadar olao biitiio dallar budaou·.
Bono yaparken rezcrv maddelerio yapraklardan govdeye ve kokle rc
donii~ii iizerinde olums uz etkisi olmamasa için a~ mhga kaçmamahdtr.
Yapraklarm dokiilmesindeo sonra, sokiimiin ba~lamas mdan once
kalan dallarm son budamast yapthr ve boylece govde tamamen çtplak kal tr.
Bunun için kes il ecek dallara ula~ may t sag laytc t platform ku llantltr. Bu
budamaya, fidao a yakta ike n yapmak tercih cdilmelidir ($ekil 77).
Soki.imden sonra yaptltrsa hem zaman hem de para açtsmdan kaytp olmaktadtr.
Erken zamanda dolu zaran olursa ikinci yt lda da kavaklarda dogrultucu
amaçla budama yaptlabilir. Dolunun govdede yarattlgt yaralar sokiim amnda
tamamen kapanmt~ ise bunlan agaçlaodarmalarda kullanmanm hiçbir
sakmcast yoktur.
Ozetlersek, fidan ltkta kavak fid anlanntn budanmast için ~agtdaki
operasyon lar oneri le bi l ir:
olu~ur.

a) itk y d boyunca, sadece gerekli olmast halinde;
Mayas sonu-haziran b~langtct en kuvvetli olan btraktlarak d iger si.irgUnler
altntr.
Birkaç hafta soora, çah~acak makinelerin geçi~i n i saglamak için, toprak
seviyesinden 30- 40 cm yi.ikseklige kadar olan yan dallar altnmaltdtr.
_, çe~ i t l i fiziki sebepler ve bocekler nedeniyle tepesi bozulmu~ o lanlarda
di.izeltme yapt lmal td tr.
b) Ìkinci yd boyunca:
Vej etasyonun ba~lamasmdan once 1.30 m'ye kadar govde ktsmt
bodanmah ve digerleri aras mda czilerek hiç biiyiim e mi~ fidanlar
sahadan çikanlmahdir.
,
Nisan sonunda, govdenin yerden 1.30 -1. 50 m yi.ikseklige kadar o lan a~ag t
ktsm mda kt ~ layan gozlerden olu~an si.irgi.in leri "stytrma ltdtr".
Herhangi bir nedenle zarar gormi.i~ tepeleri di.izeltmel idir. Haziran temmuz periyodunda, halka dizi l i~ li dallar gerekiyorsa seyrelti lmeli ve
ilk ytl boyunca o l u~mu~ dallardan kalan varsa bunlar da almmaltdtr.
Eyliil aymda, en a~ag1dak i , en zaytf ve yaprak saytst az dali an keserek
sokUm oncesi temizleme budamasma b~ l anmahdtr.
Yapraklann dii~ii~ iinden sonra, kalan bUtlin dallar almarak soklim oncesi
budama tamamlanma ltdtr.
Bu budama mode li fidanlann kali tesi iizerinde etkin olmakta ve dengeli
bir bUyUmeyi saglamaktad 1r. Yapllacak masrafl art azaltmak için bu modelde
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~az1 degi~imler

yaptlabilir ama her i~lem once bi.itUntiyle incelenmelidir.
Omegin nisan 'da si.irgtinleri "s•y•rma" i~lemi yaptlmaz ise içinde bulunulan
vejetasyon devresinde olu~an iri dallar baziran - temmuz'da baskm duruma
geçebilir. Bu durum; klona, dikim SJkllgma ve fidanm kuwetli olup olmamasma
baghd1r.

FiDAN BALTALIGI
Yeni bir fidan tiretim parseli tesis etmek yerine, boyle bir i~lem için
birinci y1lda yapllacak harcamamn takriben % 30 kar~1llgmda, olgun fidanlar
soki.ilmeyerek kok bogazmdan kesilebilir ve toprakta kalan ktitiikten dikim
materyali olarak faydalamlabilecek yeni si.irgi.inler yeti ~ti rmek miimktin olur.
Hem italya, bem de ba~ka i.ilkelerde yap1 l1111 ~ çe~ itli denemelerden I214 klonu veya diger E uramericana klonlarla (P an, BL Costanzo, L uisa
Avanzo, v.s.) kavakltklar tesis etmek için l ve 2 ya~l1 stirgtinleri, yani kok
k1Sm1ndan yoksun fid an govdelerini (Ttirkiye'de stnk çeligi olarak
ad lan d 1r1lmaktad 1r) olum lu sonuçla kullanmanm mtimki.in oldugu bel irlenmi~tir. Bunlar, yeterli dikim stabilitesi saglandtgmda ve govde tizerinde onceden
var olan kok taslaklannm çogunlugunun toprak içinde kalmast için norma!
fidanlardan daha btiytik derinlige dikildiginde tutma oram istatistik anlamda
farketmemektedir. Derinligin e~it olmast halinde, l ya~lt çeliklik govdelerin
dikimden sonra, vejetasyona giri~te gerçekte, norma! fidanlara gore daha
giiçltikle kar~tla~ttklan ama bunun tutma ve fina! btiyi.imeye aksetmedigi
belirlenmi~tir.

Fidanl•g111 baltal1k i~letilmesi, çelikten elde edilenden daha i.isti.in,
ebatlan iyi, J ve 2 ya~lt govde i.iretme imkant saglamaktad1r. Kok sistemi ile
donan1mh baltal1k ktiti.igi.i, çelikten once faaliyete geçmekte, say1ca fazla ve
çok daha kuvvetli stirgi.inler vermektedir. Bu yi.izden tekleme i~i, baltahk yoluyla
fidan yeti~tirmede onemli bir çall~madlr.
Son ytllarda baltaltk ktiti.iklerden ç1kan stirgi.inlerin yogunlugu ve
onlann seyrekle~tirilmesine ili~kin olarak yaptlan çe~itli denemeler, kiiti.ik
ba~ ma bir tek siirgiiniin ba~an ile yeti~tirile bilecegini ve bunun için gerekl i
i~lemi may1s b~mdan haziran ortasma kadar, oldukça uzun bir zaman diliminde
yapmanm mtimki.in oldugunu gostermi~tir ($ekil.78).
Mayts ba~mda, takriben 10-20 cm boyunda ve heni.iz yum u~ak olan
si.irgi.inleri.izerinde bu i~lem hiç al et kullanmadan parmakla çok h1zlt bir ~ekilde
yaptlabi lir. l 000 kadar di p ki.iti.igti iki saatl ik bir çah~ma ile teklenebilir. Gerçi
dip ki.ittigii i.izerinde boyle erken bir i~lem sonucu yeni fl$kmlar ç1kar, bu yi.izden
lasa bir zaman sonra yine sadece pannakJar1 kullanarak ve ilkindek i kadar zaman
harcayarak i~lemi tekrarlamak gerekir. Stirgi.in tekleme çal•~malan mevsimin
gidi~atma ve klonal ozelliklere uygun olarak l veya 2 hafta erkene veya geriye
almabilir.
ilk teklemeye, surgi.inler l m boya eri$tigi zaman (may1s sonu, haziran
ba$1) ba$lan1rsa, bunlar art1k odunla$m i$ oldugundan yerlerinden almmalan
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için makas kullanmak gerekir ve 1000 dip ktittik için ortalama 4 saatlik bir
çah~ma yapthr. Gerçi bu durumda, sonradan gelecek olan stirgtinler, birakJlm•~
olan stirgiintin rekabetine maruz kalacagmdan, onlan ortadan kaldrrmaya
yonelik ikinci bir i~lem gerekmeyecektir. Buna kar~J II k, ekseriya,aletlerin
çaiJ~malarmda giiçliik olmamasi, kmhp kopmamalan için seçi lmi ~ stirgtinde
yan dallardan, yerden 30-40 cm'ye kadar k1sm.mda olanlann kesilmeleri faydall
gortilrnektedir. Ri.izgar tarafmdan da ol abile~ek tahribattan kaçmmak gayesiyle,
tckleme zamanm1 belirlemede as.t onemli olamn, ktitiik tizerinde b1rakJian
silrglintin stkl bir ~ekilde tutunmu~ olmasJ o ldugu unutulmamahdtr.
Baltahkta çok gerekli olan stirgtin ay1klama bu tarafa bJrakthrsa, diger
ktiltiirel çah~malar norma! fidanhkta yaptlanlann ayms1d1r. Sadece boceklere
kar~1 mticadele ayn bir dikkat istemektedir.

Baltaltk yoluyla fidan

yeti~tirrne i~leminin

ytllarca si.irdi.iri.ilmesinin

C.lapatbi ve S. carcbarias gibi boceklerin yumurtlama ve geli0 me için uygun
~artlar b~larak tutunma ve çogalmalanna olanak saglad•g• belirlenmi~tir.
Ozellikle bocekler tarafmdan tasalluta ugrad1gmda, norma[ kimyasal
mticadele ile tasallutun belli smtrlara indirilmesinin zor o ldugu yerlerde
balta!Jklar, çok saytda bocek populasyonunu genç agaçlamalara da yayma
kapasitesine sahip tehlikeli enfeksiyon yuvalan olabilirler. Fidan baltaltklan
bu durumda Saperda ve C.lapatbi'ye kar~t milcadelede kullamlan ilaçlar ile
her y.t hassasiyetle dezenfekte edilmelidir.
Dikimde kullamlacak govdelerin, dagtttmlarmdan once dii ~Uk
sJcakhklarda da C.lapatbiye kar~1 etkili o lan ilaçlarla dezenfekte edilmesi ve
Saperda larvalan tarafmdan zarar gormil~ olanlarm dip ktsJmlarmm
ay1klanmast onerilmektedir.
italya'da baltaiJk uygulamasm1 s•mrlayan tek unsur boceklerin
yaytlmast degildir. Yakm zamanda tescili yapllmt~ ve yeti~tirilme teknikleri
belirlenmi~ Luisa Avanzo ve C ima klonlannda, baz1 fiziko-patolojik olaylar
aJ(maktadtr. Toprak i.istii k1stmdaki bi.iyi.ime, ba~langJçta, kok sisteminin, toprak
Ustti ktsmma gore UstUnltigi.i neticesi btiyUk tahrik gormektedir. Boylece toprak
Usti.i dokularda, diltisyon etkisiyle, bilhassa çok kalkerli arazilerde- daha agrr
ritimler ile alman, omegin demir gibi- baz1 elementlerin konsantrasyonunda
nisbi bir fakirl e~me olmakta bu da kloroz o laylannm ortaya çtlanastnt
kolayla~ttrmaktadtr.

Lux ve E ridano gibi diger klonlar baltahga uygun gelmemektedir.
Stirgtin çok btzh btiytimekte ama odun la~ma aynt ritimde o lmadJgJ için,
yapraklannm btiyiikltigti nedeniyle kolayca egilmekte ve kuvvetli sulama
durumunda bazen, rilzgar ile kmlmaktadtr. Bundan ba~ka Populus
deltoides'lerin baz1 klonlannda baltal1k uygulanrnasmm tekrarlanmasJ Kavak
Mozaik Viriis'tintin tasallutunu aitt•rmaktadtr.
Soouç olarak Fransa' da çok uygulanan baltahk sistemiyle fidan
yeti~tirme, italya'daçok destek bulmamakta aksine ktilttirel teknikde bir geriye
gidi~ ~ekli kabul edilmektedir. Gerçekte, bu fidan yeti~tirme ~ekli, ~imdilik
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onemli bir sakrncas1 gortilmeden denenmi~ ortamlarda ve sisteme adapte olan
bazt klonlarla, (ornegin Pan) sm1rh tutulmahdtr.
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~eki l

14.Fidanhkla, dolu yagc~c sonucu IIWjllldaki jìdan/ar. 0/aydan l /rafia som·a duzeltme
i~lerinin sonucu; hemlz duzelti/memi~ o/an jìdan (7-1 a) ~·e hemlz budanmc~ jìdan (74 b)

~ekil 75. lkinci vejetasyon mevsiminin ba~/amasmdan once jìdanhkta budama;
fìdanlar (Sekil 75a). budanmc$lar (75 b).
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Budanmanu~

$ekil 76:.Bir y1/ once olu~mu~ tomurcuktan meydana gelen dal/arm çokfazla gel~imi neticest
govdenin daralmas1
Sekil 77. Fidonhkta sok111n tJncesi budamo

Sekil 78. Balral!k kesimi 1~/emme wbt tlllulanjìdanll/.. Jlltarlelmde hemc reklenml$ o/an srirgtinler
ve teklenecek olanlar
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PARAZiTLER VE KORUNMA YOLLARI
italya'da satmak maksadtyla fidan tiretenler Il Haziran 1973 tarih ve
148 nolu Resmi Gazete'de yaymlanan "Agaçlandtrma maksadtyla kullanllacak
fidan ve tohumlarm liretim ve ticareti esaslart ' na ili~kin 22 Mayts 1973 tarih ve
269 sayth kanunda belirtilen esaslarla smrrh bir ekonomik aktivite gostermek
durumundadtr. Buna gore sadece "Men~e ve klonal tanttLm sertifikast almmt~
olan kavak klonlan belirlenen dt~ ozelliklere sah ip oldugunda ticari iiretime
konu olabilmektedir. Bu kararnameye gore "Organizmalar tarafmdan etkin
zarar gormii~, uç siirgiinleri çok (çok tepeli), iyile~memi~ yaralara sahip,
govdesi çok lovramlt, tamamen veya losmen kurumu~ ve diger kusurlara
sahip olanlar ticari iiretime konu olamay1p, yeni dikimlerin tesisinde
kulla01lamazlar. A~agtda goriilecegi gibi Paranthrene tabaniformis Rott,
Gypsonoma aceriana Dup, C rypto rhynchus lapatbi L. gibi boceklerle,
Kabuk nekrozu, Erken yaprak doktiiren, Pas ve Macchie brune gibi
hastahklardan kaynaklanan kusurlarm çogu, fidanlan kanuni ve ticari açtdan
kullamlamaz duruma getirmektedir.
Yukanda belirtilen bOceklerin tasallutlart Pianura Padana'da, ekonomik
zarar e~igi n i geni~ olçtide a~maktadtr; Bu durum tekdiize ve stabil olmayan
kiilttir ortamlannda bunlart smtrlaytct tabii unsurlann etkisinin azaldtgmt
gostermektedir(AIIegro 1994). Ornegin M.brunnea, pas ve kabuk nekrozlan
gibi bazt hastaltklar da mtidahalenin ekonomik smtnnt a~abilmektedir. Parazit
orijinli kusurlan olmayan tiretim ve dikim materyali tiretmek için, kavak
fidan hgmt mutlaka uygun ~ekilde korumak gerekmektedir. Bu da, geleneksel
kimyasal ilaçlamalar, parazitlerin tasallutunu smulaytct yogun kiilttirel
tedbirlerle entegre edilerek yaptlmaya çalt~tlmaltdtr. Diger taraftan, rasyonel
bir miicadele yapmak için, gtiniimtizde hem S.tabaniformis ve G.aceriana ' n m
uçu~ ba~langt çlannt belirlemede kullamlabilen feremon tuzaklannt, hem de
insan ve faydalt fauna için daha selektif olan kimyasallan kullanma imkant
bulunmaktadtr.
Fidan tireticisi, kavaklarda kullammt için daima kaytt altma almmt~
olanlan seçerek, ilaç aktif maddelerinin dagtttm ve kullantmma i l i~kin olarak
ytirlirltikteki kanuni htiktimleri dikkatle takip etmelidir. Diger taraftan, bazt
bolgelerde zaten daha once mecbur tutulan bir uygulama olarak, ilaçlamalan
yapmadan once faydalJ bOceklere zarar vermemek için çiçeklenme safhasmdaki
otlar ortadan kaldtnlmahdtr.
Gene l karakterdeki bu ktsa giri$ten sonra kavak fidanhklarmda gortilen
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belli ba~ls parazit bocekler ve onemli hastalsklann tammt ile bunlara kar~1
almacak tedbirleri ele alabiliriz.
C. Monferreto Kavakçtlsk Enstitusii tarafmdan yaptl m1 ~ yaymlara, bu
konularda yap tlmt~ bi limsel toplanttlardan elde edilmi~ bilgilere ve ki~isel
gozlemlere day an 1larak hem bocekler hem de hastahk larm, kavag. n fidan l1ktaki
ki.iltivasyonuna olan stkt baglanttlan a~ag •da ele almm•~t1r.

BOCEKLER
Burada, kavak fidanlarma buyi.ik zarar veren ve bu nedenle mi.icadelesi
gereken bocekler konu edilmi~tir.

Cryptorhy nchus lapathi L. (Coleopter~ Curculiooidae)
Bu bocek ytlda l generasyon verir. haziranda ortaya çtkan ergini,
dogrudan bir zaran o lmakstzm kavaklann, daha az yogun olmak lizere, sogi.it
ve ktztlagaçlann genç fertleri lizerinde y~ar.
Di~i rostrosu ile genç govde i.izerinde dalc•klann ve gozlerin baglant•
yerlerinin yanmda, kabugun girintilerinde oyuklar açarak ber birine bir yumurta
b1rak1r. Oi~i ba~ma di.i~en yumurta say1s1 30 - 40 kadard1r.
Pianura Padana'nm iklim ~artl armda yumurtalarm konulmas1 haziranekim arasma gelm~ktedir. Ama bu si.ire, iklimin yumu~akhgma bagli olarak
orta ve gi.iney italya'da belirgin ~ekilde uzamaktad1r.
Pianur~ Padana' da 15-20 gi.inli.ik bir kuluçka devresinden sonra
yumurtalar açtlmakta, ç1kan larva, kt~ sonuna kadar beslenmeden kabuk dokusu
içinde kalmaktadtr. Giiney Ìtalya' da bir k1smmm yumurta halinde kt~ladtgt da
gorii lmekted ir.
Larva nm beslenme akt ivi tesi, tomurcuklann patlamas•yla
ba~lamaktadJr. Ba~langJcta bunlar, genelde çevresel bir galeri açarak, kabuk
dokular1 ile beslenme,kte ve kahverengi-esmer ince ogiinti.iler ç•karmaktadJr.
Takriben bir ay sonra yani nisan aymm ikinci yansmda larva tar od una i~lemekte
($ekil 79a), genelde yukan dogru giden, 10-1 5 cm uzunlukta galeriler açmakta
ve bunun sonunda olgun larva pupa haline geçmektedir.
20-30 glinliik pupa safhasmdan sonra, çikan erginin ($ekil 79b) aktif
yer degi~tirrne kapasitesi, geli~mi~ kanatlara sahip olmasma kar~m, s1mrl•d•r.
Enfeksiyonunu yaymas1, çlkttg1 yerden itibaren birkaç yi.iz metre mesafeye
kadar olmaktad1r ve yer degi~tirmeler esasda arazi yap1sma bagh goriilmektedir.
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C lapathi 'nin biyolojik devri.

Bu olay dikkate ahndtgmda, kavak fidanhklarmt, kavak ve sogutlerin
stra ve ki.içi.ik gruplar halinde veya tek tek fertlerinin olmadtgt arazilerde tesis
etmenin parazitin tasallutunu suurlayacagmt di.i~tinmek manttklt gozi.ikmektedir,
zira bunlar birer bula~ma noktast olu~turmaktadt r.
Bu ozel durum bir tarafa, yeni plantasyonlarda bocegi11 dogrudan zarar
vermesi ile yaygmla~masmt onlemek için kavaklann fidanhkta bu bOcekten
korunmast ve yeni agaçland1rmalar için dag1t1m yapmadan once fidanlann
dezenfekte edilmesi çok onemli bir tedbirdir.
Fidanltkta C.lapathi'ye kar~t ilaçlama için en uygun zaman,
tomurcuklann patlamaya ba~ladtgt zamandtr (bu Pianura Padana' da mart
sonudur), çi.inki.i bu strada larvalar heni.iz kabuk dokusu içindedir. Ìlaçlama
larvalar od una girdikten sonra yapthrsa çok geç kalmm1~ olabilir. Bu ilaçlama
,i ~lemi ilk vejetasyon mevsimini geçirerek ikincisine ba~ayan ve 2 ya~h fidan
elde etmek için aynlan fidanltkta yaptltr. çok fazla bula~a olmu~ yerlerde
dti~i.ik tstlarda da aktivitesi yi.iksek olan ilaçlar kullamlarak aktif durumda
olmayan larvalara kar~t yaptltm~ sonbahar-kt~ ilaçlamast sayesinde sonradan
yap1lacak ilkbahar ilaçlamast çok etkili bir duruma gelebilir. Bu nedenle yeni
agaçlandtrmalar için, fidanlann (l veya 2 ya~h) dagtttmmdan once sonbaharkt~ ilaçlamalan yaptlarak onlarm dezenfekte edilmeleri saglanmaltdtr.
Bocegin larvalarma kar~t, hem Fosforik esterler' den olan Phenthoate
(200 gr/hl aktif madde), Chlorpyrifos ve Chlorpyrifos-methyl (150 gr/h l
aktif madde), hem Piretroid' lerden Deltametrin (2,5 gr/hl aktif madde)
Alfametrin ve Ciflurin (5 gr/hl aktif madde) kullantlarak etki li sonuçlar
almabilir. Piretroid ' ler Fosforikester' lere nisbetle s1cak kanh hayvanlara kar~ t
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akut ve kronik o larak smtrlt zeh ir etkisi (gerçi baltk ve kurbagag illere kar~ 1
çok zehirlidir) ve a lçak Lstlarda da çok yilksek aktiviteleri nedeniyle daha
uygundur. Bu ozelliklerinden faydalamlarak sonbahar-k t ~ periyodunda yaptl m t ~
ilaçlamalar ile son derece iyi neticeler ahnmaktadtr. 10- 15 oC' nin Ustiindeki
tstlarda ku llamldtgt zaman Fosforikesterler ile de milkemmel neticeler almak
mlimklindUr.
ilaçlamalar, govdeler damlayacak halde tslanmcaya kadar yaptlmalt,
ilacm iyice i~lemes i için kabugun kuru o ldugu bir zaman seçilmelidir.

Kavak Od un An s• [Paranthrene (Sciapteron)
tabaniformis Rott. ](Lepidoptera, Sesiidae)
italya'da kavak odun anst ytlda l generasyon vennektedir. Ergi11 maytsagustos arasmda gorUIUr ve bitkisel ~ekerli s tvtlarla beslenerek ya~ar.
Di~i, siyah ve toplu igne ba ~ t kadar o la n yumurta lannt haziran-temmuz
aylarmda, ince govdeler, ince dallar tizerine ve ozellikle iyile~me durumunda
olan yaralarm kenarlarma btraktr.
Yumurta 10-1 5 gtinltik bir kuluçka devresinden sonra açthr. ç1kan larva
yu mu ~ak stirgtin lere (bunlann, dokulan, giri ~ deligi çevresinde karakteristik
bir ~ i ~kinl ik yaparak, reaks iyon gosterir) ve onceden o lmu ~ yaralardan
faydalanarak yeni odunla~mt~ kJstmlara girebi lir. Òz ktsmma ula~ttgmda, yukan
dogru giden IO- 15 cm boyunda bir galeri açar ve dokulann besleyici kalitesine
baglt o larak az-çok htzlt ~ekilde gel i~im gosterir (~ekil80 a). Larva beslenmeyi
kt~ periyodunda tamamen keser, ilkbaharda yeniden beslenmeye ba~lar ve
maytsda geli~mes i ni tamamlaymca, aym galeride yapttgt be~ik içinde krizalil
olur.
Yirmi gUn kadar pupa safuasmda kaldtktan sonra, ergin pupanm
kabugunu galerinin deliginde btrakarak uçar (~ekil 80b).
Govde Uzerinde galeri ve giri ~ deliklerinin varltgt fidanlann mekanik
direncini tehlikeye sokmamakla beraber açtk yaralar ta~tyan fidanlarm satt~l
mUmktin degildir (italya' da 8 Mart 1975 tarihli kararname). Bula~manm seviyesi
ve tasallutlann etkisi bir y tldan digerine, hem iklim faktorlerine hem de
larvalann parazitlenme derecesine bagh olarak oynakltk gosterir. Daha çok
yaytldtg t ve iklimin bocege d aha uygun oldugu yerlerde (Orta-Giiney italya' da
o ldugu gibi) ilaçlt mUcadeleye ragmen bu bocek tarafmdan tasalluta ugramt~
kavaklann %si bazen yilksek o labilmektedir (% 20 ' ye kadar ve Ustiinde).
Hem yumurtlama sUrecinin uzun zamana yaytlmast, hem de kavak
fidanlarmm ula~ttgt belirgin yUkseklik yUzUnden mUcadelesi zordur. ikinc i ytl ,
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fidanlann taç ktsmmda bulunan larvalar, dallann birbirine stktca girmi~
olmasmdan ve arazinin diimdiiz olmamast (siirtim ve sulama sebe biyle
zemindeki bozulmalar) nedeniyle ilaçlama araç lannm gerektigi gibi
kullamlamamast sonucu ilaçtan az etkilenmektedir.
italya' nm farkh ortam ~artlarmda, feremon tuzaklannm kullammt
sayesinde parazitin varhgt, uçu~ zamam ve si.iresi konusunda edin ilen bilgiler
Pianura Padana'da odun anst tasallutlarmdan korunmanm ilkinin haziran
ortasma do gru ba~lanmast kaydtyla, 15 gtinltik aralarla yaptlacak 3 ilaçlama ile
mi.imki.in olabilecegini ortaya koymu~tur. Yumurta aç1hmlannm l veya 2 hafta
erken oldugu Orta-Gi.iney italya'da ilk ilaçlamamn haziran ba~mda uygulanmast
ve 3. ilaçlamadan 15 gli n sonra dordiinci.ini.in yap!lmast uygundur.
Govdenin daha yi.iksek ktsmtnt da ilaçlayabilmek, bu ~ek ilde yeni
çtkmt~ Jarvalan ve ktsa zaman once, bu ktstmda, doku lara girm i~ olanlan
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~ tabaniformis 'in biyolojik devri.
oldi.irebilmek için, pi.iskiirtiiciini.in kolunu yerden 5-6 m'ye kadar
yiikseltmek, ilaç kan~ummn dozunu arttmnak (20 hl/ba'a kadar) gerekmektedir.
ilaç aktifmaddeleri arasmda, kavak odun ansma kar~t, en etkili olarak
120 gr/hl aktif madde konsantrasyonunda kullarulan Phenthoat ve Feoitrothion
gibi F osfor ik Ester 'ler gosterilmektedir. Buna kar~thk P i retroid ' ler, ozellikle
bava stcakhgmm daha yi.iksek oldugu zamanlarda onerilmemektedir. Zira, bu
i.iriinler aktivite dii~ii~iine ugrayabildigi gibi bunlann yaprak ktitlesi iizerinde
stk stk tatbiki sonucu akar' lann çok arttJgt gori.ilmektedir.
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M1str piralidi (Ostrinia nubilalis Hubn.)

(Lepidoptera, Piralidae)
M1s1r piralidi ' nin ikinci generasyon larvalan kavak fidanlan uzerinde
kavak odun ansmm yaptlgma benzer zararlar meydana getirir.
çok yogun oldugu ylllarda, dogrudan kavak yapraklar1 iizerine konmu~
yumurtalardan ç•kan veya kom~u m1s1r sahalanndan goç ederek gelen larvalar,
kavak fidanlannm heni.iz odunl a~mamt~ govde k•s•mlarma girerler ve oz
kJsmmda beslenme galeri Ieri açarlar (Sekil 81a). Giri~ deliginin oldugu yerden
gov de egilir. Ama burada, S. tabaniformis' de oldugu gibi ~i~kinlik gortilmez.
Vejetasyon mevsimi sonunda kavaga s1gman Piralid Jarvalannm (Sekil
81 b) btiytik k•smt, kt~lama için uygun korunak bu l amanu~ olduklanndan çok
zay• f duruma du~erler. Neticede, fidanhktaki enfeksìyon sadece, yakm arazi lerde
kalmt~ mtstr govdelerinden çtkan fertler (Sekil 8lc) ile tekrarlanabilir. Bu tOr
enfeksiyonlarm dogmasma uygun ;;artlann olmastyla, bu bocegin yogun
tasallutunun beklenmesi durumunda, fidanhgm etkili ~ekilde korunmast, Kavak
Odun Artsa ve Gypsonoma 'ya kar;;t yapllan normal ilaçlamalardan ba~ka
agustos aymm b~mda yumurtlayacak di~ileri ve bunlardan o l u~acak larvalanna
kar~1 , si.irgi.inler içine girmelerinden once bir ba~ka ilaçlama yaptlmastyla
mumktindur.
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Fidanltgm boceklerden korunmast için kullamlan ilaçlar, ornegin 120
gr/hl aktifmadde konsantrasyonunda Fenitrothion ve Phentoat buna kar~t da
kullantlabi lir.
Ktiltive edilen çe~itli klonlar arasmda Piralid tasallutuna farklt
hassasiyet oldugu belirlenmi~tir. P. deltoides klonlan ve yeni selekte edilmi~
Euramericana klonlardan Luisa Avanzo en çok zarar gorenlerdir.
itatya'da 6.12.1980 tarihli htiklimet kararnamesi, onceki yddan kalan
m1str saplarmm 15 nisan'dan once imha edilmesini mecburi tutmaktad1r. Bu
i~lem hem mtstr kliltlirli, hem de kavak fidanllg1 için faydahd1r.

o

Gypsonoma (=Semasia) aceriana 'nm biyolojik devri.
\

Siirgiin bozan. [Gypsonoma ( Semasia) a ceriana Dup.)
(Lepidoptera, Tortricida_e)~

Bu bocek ytlda 2 generasyon vermektedir.
ilk generasyon may1s sonunda ortaya ç•karak haziran ortalanna kadar
uçan erginlerden olu~ur.
Di~i, yapraklarm Ust ylizline yumurtalarmt tek-tek btrakJr. 8-1 O gli n
sonra larva yumurtadan çtkar ve aym yapragm alt ylizline geçer. Anadamarlarm
dibinde yaprakdokulan ile beslenerek, içinde geli~imlerinin ba§langtç safhasm1
tamamlad1klan bir galeri açar. Bunu takiben, temmuza kadar ya~amak lizere
ozde bir galeri açarak, slirglin içine i~lerler. Olgunluga ula~mca parçaciklanm,
ipekimsi iplerle baglayarak, yapttg1 bir be~ikte pupa haline geldigi topraga
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me r.
ikinci generasyon temmuz sonunda çtkan ve bi.ittin agustos ayt stiresince
uçan erginler ile ortaya çtkar.
Bu generasyonun larvalan agustosda saklamrlar ve yazm geri kalan
ktsmmt yapraklarla beslenerek geçirirler. Yapraklarm dti~ m esinden once
govdeye geçer, orada kabuk tisttindeki çtktnttlann korunumunda, ipegimsi
iplerle ortti l mti~ bir yuvactk içinde kt~larlar. Kt~ geçip stirgtinler patlamaya
ba~laymca larvalar bu ortti a lt tndan ç tkarlar. Açthna durumundaki tomurcuklar
ile stirgiin dokulannt delerler ve geli~ i mlerini buralarda tamamlarlar. Olgunluga
eri~ ince kendilerini topraga btraktrlar. Orada pupa olurlar. Mayts sonunda
ergin ler uçar ($ekil 82a).
Bocegin tasallutuna ugramt~ govdeler, uç stirgtinti zarar gordtigtinde,
boyuna bi.iyi.imeyi azaltarak ve tepede biri-d igerine yak la~mJ ~ 5-6 dal si.irgi.ini.i
olu~tu rarak reaksiyon gosterir ($ekil 82 b). Boyle fi danlar ticari degerini
kaybederler.
Gi.ini.imiizde S urgun bozan için de uygun seksi.iel feromon tuzaklann
kullantmt bocegin varhgm1 ortaya koyabilmekte ve mevsim si.iresince uçu~unu
takip imkam saglamaktadtr.
Ìlk generasyon larvalan yaprak dokusu içinde ve çok bi.iytik i~tahla
beslendiklerinden mi.icadele n isbeten basittir. Bunun dt~md a yaprak i.izerindeki
aktif periyodlan, S.tabaniformis'e kar~t haziranda yaptlan ilk ilaçlamaya
rastgelmektedir ve bu ilaçlama yaz generasyonu larvalannm biiyi.ik ktsmmt
ortadan kald trmaya yetebi lmektedir. Kt~ l ayan generasyonun larvalarma kar~t ,
fakat sadece fidanh kta ilk y tlmdaki fidan lar i.izerinde, sonbah ar sonunu
beklemek ve yapraklann du~mesinden once bir ilaçlama yapmak uygundur.
A)llu
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Bu maksatla 60 gr/hl aktif madde konsantrasyonunda Pbenthoat,
Fenitrotbion veya ba~ka ilaçlar kullamlabilir.
Haziran ilaçlamasJ ve bunun ardmdan, S.tabaniformis ile
Gypsonoma 'y• beraber hedef al an ilaçlamalarda yukanda bel irti le n
konsantrasyonlan 2 misi i artt1rmak gerekmektedir.

FÌDANLIKTA DiGER ZARARLI BOCEKLER
Bu grup içine hem Coleoptera, Crysomelidae'ler (Cbrysomela
populi L., PhyUodecta vitellinae L., Plagiodera versicolor Laich, Baltica
tamaricis Schrank) hem de baztyaprakzararhs• Lepidoptera' lar (Hypbantria
cunea Drury., Nycteola asiatica Krul.) girmektedir.
Coleoptera'lar içinde en tehlikelisi ~iiphesiz Cbrysomela populi L.
(~ekil 83) dir. Y1lda 2 veya 3 generasyon verir. Larvalan (~ekil 83 a) çok
i~tahhdtr, stirgtinlerin en genç yapraklan ile beslenirler, fakat belirgin zarann•
sadece fidanhk a~amasmm ilk ytlmm ba~lang1cmda yeni koklenmi~ çeliklerde
mevcutyeni yapraklan birkaç giin içinde kemirdigi zaman yapar. Yogun tasallut
durumunda dozu indirerek, C.lapatbi için onerilmi0 Piretroid 'lerle ilaçlama
yaproak gereklidir. Bu bocege kar~t Bacillus tburingiensis ssp. tenebrionis
esash ilaçlarla da netice almabilir.
ikinci generasyon Hyphantria cunea Drury. larvalan (~ekil84) eyliil
aymda kavaklann yapraks1z kalmasma neden olabilir. Bu ~ekilde besleyici
elementlerin govde ve koklere geri donii~ii engellendiginden boyle fidanlarm
kavakltk tesis edi ldiginde tutma kapasitesi dii~er (Allegro 1987).
Nycteola asiatica Krul. larva!an yaz sonunda fidam tamamen yaprakstz
bt(akabilir, bazen govdenin uç ktsmmm kurumasma neden olur.
Her iki bocegin enfeksiyonun yogunluguna b~ak zaman zaman
ilaçlama geregi dogmaktad1r.
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MANTAR HASTALIKLARI
Pianura Padana yeti~me muhiti §artlannda kavak fidanltklannda parazit
orijinli patolojik karakterde en onemli zararhlar ~un lard1r:
• Marssonina brunnea(Ell. Et Ev.) P. Mago.
• Discosporium populeum (Dothichiza populea Sacc.et Briand.);
• Venturia populina (Vuill.), Fabr. (f.c. Pollaccia elegans Serv.);
• Melampsora larici populioa.
Marssooina bruooea(EII. et Ev.) P. Mago.
Hastahk, bUtUn vejetasyon mevsimi boyunca bilhassa sJk yag1~lar ve
1hk hava stcakhgt ile ortaya ç1kan uygun atmosferik ~artl ann oldugu ytllarda
etkili olmaktad1r. Mantar koyu renkli say1stz benekçik (genelde I mm çapta)
o lu~turarak ozellikle genç yapraklara tasallut eder ($eki l 85).
Yapraklann bu mantara kar~1 hassasiyeti, bunlar hala detand fazmda
oldugunda çok yUksektir ve yapraklanmadan l ay sonra, pratik o larak ortadan
kalkar. Enfeksiyonlann ard-arda geli~i, yiizey olarak hastahga aç1k olu~
nedeniyle bul~may1 artt1nr, yaprak lekesinin say1s1 gitgide artar ve cm 2 de
25-30 leke olu~tugunda yapraklar dti~er. Fidan kuvvetl i degilse ve kurakhktan
etkilenmekte ise tasallutlar sUrgUne, bilhassa taze dal ve govde g ibi d iger ye~il
ktstmlara da geçer ve hassas klonlarda hatm sayJI1r zararlara sebep olur.
Reali te olarak, çel ik bahçelerinde ve yeni dikim yap1 lm1~ fidanhklarda,
yapraklanma ba~langtçta o ldukça yava~tt r ve bUtOn vejetasyon mevsiminde
kademeli bir ~ekilde tamamlan1r. Hastal1k buralarda tipik belirtilerini gostermez
ve seyrini geç ve yava~ tamamlar. Buna kar~dtk ikinci yllm1geçiren fidanhkta,
yaprak saytst vejetasyon mevsiminin ba~lang1cmdan itibaren belirgin ~ekilde
çok olduguodan, hastahk yeni yapraklann stirekli Uretimi ile h1zla yayl11r ve
agacm tac1, enfeksiyon yUztinden esmer-bronz bir renk ahr ve yaprak kayb1
gitgide artar.
Hassas klonlar için kimyasal sava~ gerekir. Bu mUcadele 15 giiniUk
arahklarla koruyucu yonde uygulamr ve kUlttiri.in tipi ve korunacak yaprak
toplulugunun ozelliklerine gore may1s veya haziranda ba~lar. Son y11larda
ilaçlama say1sm1 azaltmak için, enfeksiyona uygun ~artlarm olu~tugu gi.inlerin
ardmdan tatbik etmek tizere, koruyucu-ktiratiftip mucadele yapma imkam ettit
ed ilmektedir.
Koruyucu nitelikte mticadele için Maocozeb veya Maoeb (200 gr/hl
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aktifmadde) Dodina (60 gr/hl aktifmadde) dozunda oneri lmektedir. Dodina
75 gr/hl aktif madde dozunda koruyucu - kuratif tipde miicadele için de
kullamlabilir. Bunun için Esaconazole da (3,6 gr/hl aktif madde) kullanmak
miimkundur. Hem yaprak toplulugunu koruyucu etkisini uzatmak hem de parazit
direnci olaymm ortaya ç tkmasm• engellemek için buna tercihen Maneb veya
Mancozeb ' in (daima 200 gr/hl aktif madde dozunda) ilave edilmesi uygun
gori.ilmektedir.
Discosporium populeum (Sacc.) Sutton
(Dothicbiza populea Sacc. Et Briand.)
Bu mantar, k1~ sonuna dogru, l ya~h fidanlarda govdenin dip k1sm•
uzerinde, 2 ya~l1 olanlarda l ya~mdaki govde k1smm1 2 ya~h k1s1mdan ay1ran
çevresel baglant1yanmda ve dallann govdeden ç1k1 ~ yerlerinde yerle~erek kabuk
iizerinde kanser olu~umu yapar.
Kabuki.istiindeki bu nekrozlardan, daha ileri safhalarda, parazitin iireme
organlanndan olu ~a n kuçiik kabarc1klar ortaya ç1kar ($ekil 86) Mantann
tasallutuna, biiyiik oranda, su klthgt çeken ve yogun kok rekabeti nedeniyle
Stklnttda olan fidanlar ugramaktadtr. Gerçekten de, hassas klonlarda, ornegin
Luisa Avanzo ve J ean Pourtet ' de hastahk hakim durumda o lanlara nispetle
daha ziyade bask1 altmda kalm1~ fidanlara zarar vermektedir. Fakat fidanlar
için daha ciddi s•kmtsh durumlar olursa her iki katagoriden (hakim durumda
olanlar ve bask1 altmda kalan lar) yani "butiin sosyal ' sm1ftan fidanlan
etkilemektedir.
Nekrozlar kt~ sonunda kendini gostermekle beraber, mantann
enfeksiyonu ilkbahar sonundan (may1s-haziran) itibaren en az 15 mm yag1~
o~ugunda tekrarlanmas• kayd1yla, kimyasal i~lemler ile kontrol edilebilecegi
bir devrede olmaktad1r. Carbedazin (Bavistin) 35 gr/hl aktifmadde dozunda
çok etkili netice vermektedir. C.lapatbi'ye kar~1 miicadelede kullandan ayn•
ekipmanlarla damlalar halinde 1slanmcaya kadar fidanlann govdelerine
uygulanabilir ama, Carbedazin kavak için tescil edilmemi~ir.
Fidanhkta yapdacak norma! bakunlar, bilhassa sulama koruyucu
miicadele saglar, fidana kuvvetle bUyume ve enfeksiyonunun makroskopik
olarak goriini.ir olmasmdan once onu bloke ederek hastal•gm olabilecek
tasallutuna kar~1 koyma ve goriinUr durumda ise yara iyi le~tirici aktivitelerle
enfeksiyon yerini sararakdurdurma imkam verir. Yapraklardan govde ve koklere
besleyici elementlerin norma! transmigrasyonu vedikimin hassas fazmdan sonra
vejetasyona tekrar gi ri ~te kullanmak için fidanlara gerekli rezerve maddelerin
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olu~urnunu kolayla~t1rmak

maksad1yla, kurakhk durumunda sonbabarda
da, az miktarda olsa bile suJama tatbik edilmelidir.
Discosporium popuJeum 'a benzer davram~1 olan mantarlar içinde çok
nadir rastlanmasma ragmen, fidanhkta olumsuz ~artlardan etkilenen fidanlar
iizerinde kabuk nekrozlanna neden olabilen Phomopsis spp. ve Cytospora
spp.1 sayabiliriz.
Erken yaprak doktiiren [(~enturia populina (Vuill.) Fabr.]
Bu yaprak hastah~nm nedeni, e~ey li formu Venturia populina ismiyle
am lan Pollaccia elegans isimli mantardtr. Ortaya ç •kt1g1 devreye bagh olarak
ilkbaharda yaprak dokiilmesine n eden olur. Bu hastahk karakavak (Populus
nigra) ve birçok Euramericana hibritin yapraklanm ve yeni siirgiinlerini
etkiler.
Hastahk yaprakJar iizerinde, ayanm ucundan itibaren ba~lay•p (~ekil
87), ana damarlar boyunca, genelde e~kenar dortgen ~ekl ini alarak yaytlan
esmer-kahverengi lekelerin ortaya çtkmastyla kendini gosterir. Dokulardaki
nekrozla~may• bunlann esmerle~mesi takip eder, yaprak ayas1 deforme olur,
daha ag1r durumlarda nekrozlar daha biitiin yaprak ayas• iistiinde yaydmadan
once sap dibinden k1vrtlan yaprak dti~er. Enfeksiyonlar geneJde, son
biiytikliigiinii almadan birkaç gtin once mantan konuklama hassas1 maximum
olan eo genç yapraklar tizerinde kendin i gosterir.
Yaralanrn1~ siirgtinler tizerinde, enfeksiyon noktasmm oldugu yerde
bir çe~it bogulma olur ki bundan o lu~an turgor kayb1 neticesi yumu~ama ve
bunun sonucu çengel ~ekilde karakteristik bir biiki.ilme (~ekil 87) kuruma ve
bazen, onlar1 ta~ 1yan dala enfeksiyon daha ula~rnadan once ototomi neticesi
si.irgiinterin dti~ttigii goriiliir. Hastahgm siirgi.inlerden dallara geçi~i nadirdir.
Boyle bir ~ey oldugunda tamamen ç•plak kalan dal, krizi atlattJktan sonra yeni
siirgi.inler vererek aktivitesini yeniden kazanmaktadtr.
Hastahgm seyri oldukça h•ziJdJr. Gene lde nisan sonu ile may1sm ilk
giinleri arasmda gozlenen ilk tasallutlart, IO giinliik bir siire hastahgm hJZh bir
ilerleyi~i ve bunun sonucu may1s sonu-haziranm ilk giinlerine dogru en yi.iksek
seviyeye u la~an yogun yaprak kayb1 takip eder.Hassas tiirlerin varhg1 halinde,
hastahgm yayllmasm• saglayan unsurlar, bula~ma yogunlugu ve ortam
~artlar1dtr; Parazitin saldlfganhg• belirtilen faktarlere gore ylldan yila ve bir
yerden digerine gore degi~mektedir.
Fidanhkta hastaltgm en yaygm etkisi, ozellikle uç si.irgiinlerde kendini
gostermektedir. Sonuçta 2 ya~ h fidanlarm govdelerinjn bilhassa orta k•s•mlar1
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koti.i §ekil almaktad1r.
italya' da en ci dd i salgmJar so n olarak 1990- 92 periyodunda o lmu~tur.
Ozellikle hassas klonlar i.izerinde, onceki ylllarda belli seviyede tasallutlar
gori.ilmi.i§ti.ir. Bu 3 yti !Jk devrede, hassas klon lann anormal ~ekilde
yaygmla~mas1, (Po nehri boyunca Kanada klonlanyla yapllm1~ 20 000 ha'dan
fazla kavakllk) yi.iksek bu l a~ma gi.ici.i, kritik devrelerde ytiksek ve stirekJi
atmosferik rutubet, en az IO mm' lik s1k yag1~ lar, en dti~i.igti 8 - l O oc olan
sicakhklarla beraber olunca bu durum ortaya çlkmi§tlf.
Dithianon, Dodina ve Triforine gibi kimyasallann kullantlmasiyla
yaptlmi§ denemeler, ilginç sonuçlar gostermi~ olmasma kar~m kimyasal sav~
zamanlama zorlugu ve çok tekrarlanmasmdan dogan yliksek maliyet neden iyle,
pratik olarak uygulanabilir nitelikte degildir. Toprak içinde ve bitkideki parazitin
k1 ~layan organlarmm azalttlmasma yonelik o lan toprak i§lemeleri ve budamalar
gibi ktiltiirel tedbirler de pahah ve az etki lidir. Hastahktan korunmak için geriye
dirençli veya yeterli §ekilde toleransh klonlan kullanmaya yonelik genetik yol
kalmaktadtr.
Pas mantarlan (Melampsora s pp.)
Kavak paslannm nedeni Basidiomicete'lerden Melampsora cins i
mantarlard1r. Bu mantarlardan ikisi kavaklara zarar vermektedir: Melampsora
larici populina Kleb ve Melampsora alii populina Kleb. Birincisi Kuzey
italya' nm tamammda ve Orta italya' nm daghk zonlannda mevcut iken, ikincisi
bi.itiln italya'da bulunmakta ve en bi.iyi.ik etkisini ktyi zonlar ile Orta Ìtalya'da
gostermektedir (Giorcelli, 1994)
Her iki ttir heteroiktir, yani devrini ktsmen asti konukçusu (kavak) ve
lqsmen ara konukçularda (stras1yla Larix ve Allium) geçirir, ama ara konukçular
oTmadan da hayatlanm devam ettirebilirler.
Pas mantarlart kavak i.izerinde, yapraklann alt yiiziinde, gene lde btittin
ayayt kaplayacak saytda, 2 - 3 mm çapta ve portakal sartst renkte kabarc tklarm
o lu ~u mu ile ortaya çtkar ($ekil 88). Bu kabarctklardan yeni enfeksiyonlar
yaratabilen sporlar olu~ur.
çok fazla etki lenmi~ yapraklar kiVnhrlar, kururlar ve zamanmdan once
dti~erler. Rezerv maddelerin yetersiz birikimi sonucunda, bi.iytik sarsmtl geçirme
ve d iger parazitlere uygun duruma girme (ozell ikle Discosporium populeum )
ve fidaom tutma zorlugu gibi çok belirgin o lumsuzluklar meydana gelir.
Topraga di.i§mti ~ yapraklarm tist ytiztinde, koyu ve kabuk baglamt ~
kabarc1klar halinde ortaya çtkan teleutosporlar farkedilir ki bunlar mantara
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lu~lama imkant saglar. ilkbaharda teleutospor' Jardan olu~mu~ miselyum ara

konukçulan enfekte eden basidiosporlar iiretir. Larix iizerinde M.larici
populina ve AUium iizerinde M.alii populina e~eyli fazlannt tamamlarlar.
Bunu takiben sporlan kavagt enfekte edecek olu~um lar (Ecidi) gè>rtiliir. Pas
mantarlarmm e~eyli tiremesi hibritasyonla karakterlerin yeniden
kombinasyonunu saglar. Bu sebeple zaman içinde daha virulent (çogalma giku
sonsuz olan) flZ)'olojik trklar geli~ebilirler. italya'da da daha yakm zamanda
M. larici populina 'n m E 3 trkt ortaya çtkmt~ttr, bu ozellikle saldtrgan bi r trk
olup, erken enfeksiyonlaryapmakta ve çok saytda klon için tehlikeli olmaktad1r.
Hassas klonlann olmast halinde, hastahgm yaygmla~masma sebep olan
unsurlar (Cellerino, 1980) bula~ma yogunlugu,uygun ikl im ~artlan (yiiksek
stcakhk ve rutubet, ç ig dti~mesi ve stk olan yagt~ lar) ve her zaman elzem
olmamasma ragmen ara konukçunun varltgtdtr.
iklim ~artlan çok onemli kabu l edilmekle beraber, bu faktorlerin
parazitin biyolojisi tizerinde ne rol oynadtgt açtkhga kavu~mamt~ttr. Òmegin
Migliaro'da (Ferrara), birbirine biti~ i k 2 fidanltkta aym klon (Luisa Avanzo)
ve aym arahk-mesafe (180 x60cm), biri vejetasyonun birinci ythnda, digerì
ikinci ythnda iken, eyliilde bir ya~mda fidanlar pastan çok etkilenmi~ iken, 2
ya~h olanlarm hiç boyle olmadtgt gè>rtilmti ~ttidki ya~lt fidanlann da stk stk
tasalluta ugradtgt dikkate almdtgmda iki fidanltk arasmda ortaya ç tkan farkm
sebeplerini yorumlamak kolay degildir, fakat sebebi, iki ktiltivasyonun
orttilmesinin (golgelenme) farklt derecede olu~u sonucu dogan mikroklimatik
faktorler arasmdaki kar~ tl tklt etki içinde aramak gerekl idir.
Bu hastaltga kar$1 mticadele dolaylt olarak yapt lmahdrr. Hep daha
dirençli klon lann seleksiyonuna ve bula~ma yogunlugunu azaltmak için sadece
daha toleransh o lanl~n ktiltive etmeye yonelmelidir. Mantann kt~lamasma
engel olmak için dii~mii~ yapraklarm geç zamanda diskaro ile topraga
gomiilmesinin de belli bir etkisi olacagt belirtilmektedir. Kimyasal
i~lemlerin sadece Luisa Avanzo klonunda konu oldugu gibi tasallutun
çok erken ve yogun olmasa balinde yapdmas1 onerilmektedir. Sagltk
Bakanltgt tarafmdan kavakJar iizerinde kullantmma izin verilen tek mamul,
gtiniimiizde Mancozeb (320 gr/hl aktif madde) olmasma kar~m Ditianon,
Miclobutanil, Ossicarbossina ve diger bazt ilaçlarla yaptlan denemeler
bunlarm da çok etkili oldugunu gostermi$tir.
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VÌRÙSLER
(Kavak Mozaik Viriisii)
KMV ( Kavak Mozaik Viriisii), ozelli kle P .deltoides ve
Euramericana kavak klonlannt etkileyen sistemik bir hastahgm amilidir. P.
nigra'ya ve bunun yukanda adt geçen amerikan ttirleri ile olan hibritleriJ1e
daha az anz o lmaktadtr.
Hastahk, kendisini, oldukça erken, heniiz mayts-haziranda, yaprak ayas t
lizerinde leke halinde ktzarmalar, damarlar tizerinde odu nla~ma ve yaralar ile
gosterir. Bunlar yapragm ~eklini bozarak norma l duru~un u engeUerler. Bundan
sonra klorotik ktiçtik lekeler olu~ur (~ekil 89), bunlarm çevresi net ve y tldtz
~ekJ indedir. Tasulluta ugramt~ yaprakJar ~effafbir durum allr, daha narin o lurlar
ve erkenden dti~erle r. Daha ciddi durumlarda virus, gozlerin (mternod)
kisalmastyla uçlann geli~iminde bir yava~lamaya neden olarak, s tirgtinlere de
zarar vermektedir.
Hastahk, saghkh ve basta materyalin arazide kok temasa ve bilhassa
enfekte olmu~ iiretim matcryalinin çogalhlmasayla yayahr. Bocekler
tarafmdan viriislii unsurlarm ta~mma imkana ve budama i~lemlerinde
enfekte olmu~ aletlerin kullantlmasa ile d e hastahgm yayaldaga
unutulmamahdar (Giorcelli, 1994). çelik bahçeleri ve fidanhklarda, yapalan
kesimlerin ( çelik materyali elde etmek için yapalan di p kesimler) has tahgm
ortaya ç1kt~ma arttrrdaga gozlendiginden, bu ttir uygulamanm, hassas klonlar
konu o ldugunda (ornegin A.B.D ' ni n e n gtiney ktsmmdan gelmi~ P .
• ltoides ' ler) yaptlmamast onerilmektedir.
Miicadele metodu, sadece dirençli klonlann kullanamma
dayanmaktadar. Hassas klonlar kullamltyorsa fidanhkta sJkt bir patolojik
kontrol yaptlarak kaçmtlmaz belirtilerini ta~tyan fidanlarm erkenden elimine
edilmesi o neri lmektedir. Hastaltgm durgun devresi nedeniyle enfekte o l mu ~
fidanlar kontrolden kaçabilirler ve sattlabilirler. Bu durumda tasallutlu fidan lann
tutmast yetersiz oldugundan ya~ayanlar ise çalt manzarasma girdiginden zarar
çok ciddi olarak kendini gosteri r. Bunlar çevredeki sagllklt fidanlann
hakimiyetine girerlel\ ve oli.irler. Enfekte olmu~ fidan lardan sagltklt fidanlar
elde edilmesi uç met isteminden mikro tiretim ile mtimktin gortilmektedir
(Cellerino 1980).
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FizYOLOJÌK OLU~U MLAR
Macchie brune
(Esmer Leke)
Hem fidanlann, hem de agaçlann ozell ikle kabuklannda bozulmalara
neden olan bir zararhdtr. Olaym kaynagt olan mekanizmalar henuz tamamen
aydmlatllmt~ degildir. Takriben 30 ytl once, hastaltk " Bakteri hastaltgt" olarak
belirtil mi ~ken bunun bakterilerden kaynaklanmadtgt, yaralarda bulunan
saprofitlerden oldugu anla~dm1~ttr. Neticede olay beslenme yetersizligine
baglanm t~tt r.
Fidanltkta hastahk vejetasyon devresinin sonunda, ozellikle 2 y~mdaki
fidanlarda, govde uzerinde, kuçuk (8 - l O mm. çapta) ($ekil 90) to rbakabarc tklann ortaya çtkmastyla kendini gosterir. Bunlar, tizeri ne hafifçe
dokunulup basmç uygulaymca kolayca dt ~an atdan ~effaf bir stvt ile doludur.
Zarar gormti~ ·kt stmda kabuk ve kambium dokulan kahverengi-ktrmtzt lekeler
olu~turarak nekrozlar yapar ($ekil 90 b) Arttk vejetasyona g irmi ~ olan fidan
ada ~eklind eki bir yara olu~turacak ~ekilde kabartt halinde kenarlan olan bir
kallus yaparak reaksiyon gosterir. Yaranm oldugu yerde, odun içinde bozulma
esmer-siyaht mtrak lekelerle ortaya çtkar ve fidanlarm buktilmeye kar~t
reaksiyonunun azalmast sonucu rtizgar tesiri ile kmlmalar gori.iltir.
Fidanlann nekrozlan Uz;erinde, stkmtdt devrede, ozellikle dikimi takip
eden ilk aylarda Discosporium populeum gibi kabuk parazitleri yerle~ebi lirler.
Kultive ed ileo klonlann hastaltga kar~t davrant~t farkltdtr, Karolin ' ler
en dirençli, Kanada kavaklan en hassasttr. ilk gruba giren klonlar, ikinci
grupta olanlara gore kumlu topraklara daha iyi adapte o lurlar. Bu rur topraklarda
bitkiler en uygun periyodlarda, en htzlt buyume ritmine sahipti r. Fakat
vejetasyon periyodu stiresince su beslenmesinin ve minerai beslenmenio
devammt tem in ederek tehlikeli olan ~iddetli bi.iyUme duraksamalarmdan
kaçmmak daha zordur. Ornegin, tekstiirii orta, taban suyu biitiin vejetasyon
periyodu siiresince kokle rin etki edebildigi mesafede (takribeo l m ' lik bir
derinlikte) olao, Slllama içio kullamlabilir suyuo bol oldugu yerlerde,
tanmsal verimli topraklarda Macchie brune, bu hastabga hassas klonlar
içio de ciddi bir problem yaratmaz. Buna ka~ahk kumlu ve koklerin etki
edemedigi taban suyu seviyesine sa bip topraklarda, bu hastahga toleransa
az klonlarda bastahk geoelde kaçamlmaz ~ekilde etkili olur. Boyle toprak
~artlarmda haziran-temmuzda makro ve mikro elementlerle fidanlara da m lama
sulama yoluyla yaptlacak gtibrelemelerden de beklenen neticeleri almak
mtimktin olmamt ~tlf.
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Heni.iz bu hastaltgm biyolojik etmeni kesin olarak belirlenmemi§
oldugundan, hastahga kar~ 1 dogrudan koruyucu mi.icadele onermek miimkiin
degildir. Elde bulunan olanaklar kavak fidanhgt için arazinin dikkatle seçilmesi,
fidana en uygun ki.ilti.irel i~lemleri uygulama ve bilhassa, bi.iti.in vejetasyon
mevsimi boyunca.su SJkmtisma ve boylece direncin dii~mesine engel olmaktan
ibarettir.
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~ekil

79

c· Id/

•, ,

O.:'"' r,Yekil 79 a) ve jìdanhkta odun içine i.$1emi.$ larvalan(.~ekif 79 /l

~ekil 80. Kavak odun arm (Paranthrene tabanijormis Rott.). Bir jìdan glivdesinin yukart
lasmmda açttgt galeri içìndelci larva ($el<il80 a).( govdede galeri giri$ ktsmmda neden
oldugu $Ì.$kinlige dikkat edìniz) ve ergini (Seki/ 80 b)
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$ekil 81. Mzszr piralidi (Ostrinia nubìlalis): ince bir kovakfidamnda galeri agzzndaki oguntiller
(Seki/80 a);kavakgovdesinde, larvanmaçtzgzgaleri (Seki/81 b) ve mzszr kamz:jzndaki larva.(Sekil
81 c)
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$ekil 82. Sii.rgfin bozan Gypsonoma aceriana Dup. Ergin (''ekil 82 a) ve jìdanhkta /arvatun

f!ovde iizerinde yapttgl deformasyon ($eki/ 82 b)

Sekil 83. Melasoma populi L. liu"· .,.ta ve larva/ar ($eki/ 83 a): erginler ($eki/83

$ekil84.Amerikan beyaz kelebegi (Hyphantria cunea Drury): kavakyapraklarmda larva ($ekil
84 a), kabuk altmda krizalitleri ($ekil 84 b) ve yumurtlamakta o/an ergini ($eki/ 84c)
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:;,ckii85.Marssonina brunnea (El!. Et Ev) P. Magn tasallutuna ugramt:; kavakyapragt

~ekil

86. Discosporium populeum (Sacc.) Sutton tasallutuna ugranH$ govde klSim t ~-ekd ò6 u 1
odun ve kabuk dokusunda ortaya ç1kan nekrozlar(86b).
134

$ ekil 87. Yapraklar iizerinde erken yaprak

d6ktiiren; Venturia populina (Vui/1.) Fa br.
($eki/87 a) ve kavak stlrgllniinde yapt1gz
lahribat ($ef..:il87 b)
,.

$ekii88.Aym govde iizerinde Pas montan (Melampsora larici populina Kleb) tasal/utuna ugram1~

kavakyapraklan Birbirlerme çokyakm o/ma/arma kar~m a~ag1 kmmda bulunanyapraklarda
daha yukarda bulunanlara gore, tasallulun daha ileri derecede olduguna dikkat ediniz.
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Sekil 89. Kavak mo=aik viriisiiniin yaprak iizerindeki karekterisrik be/irti/eri.

Sek il. 90. Macchie br\me 'nin jìdan
govdesindeki karekteristik clrbactklan( Sekil
90a) ve sonuçla kobulaa oh4an nekrozlar (Sekil
90b).
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KAVAK FiDANLARININ SOKUMU VE DiKiME
HAZIRLANMASI
Sati~ için aynlm1~ fidanlar, soki.imden once ticari katagorilere uygun

smtflandmna için tek tek olçGiurler. italya'da gi.ini.imi.izde geçerli o lan çap
Sllllflan (8 Mart 1975 tarihli kararname ve Ortak Pazar normlar1) l ve 2 ya~h
kavak fidanlannda çapa baglt olarak stras1yla ~u ~ekilde tesbit edilmi~tir;
a) Bir ya~h fidanlar (yerden 50 cm yukartda mm olarak çap)
15 -20; 21-25; 26-30; 31-35; 35'den yukan
b) Ìki ya~ l 1 fidanlar (yerden l m yukartda mm o larak çap):
25-30; 31-38; 39-46; 47-54; 54'den yukan
Ad t geçen kararnamede her çap smtft için, en ki.içi.ik boylar ve kabul
edilebilir maksimum sapmalar da belirlenmi~tir. Bu konuda ekstrem degerler
arasmdaki gen i~ li gin bilyilk oldugu gorilli.ir. Ùrnegin 2 ya~ h fidanlar için, 2530 111m çap sm1fmda boy aç1smdan fark 3,25 111 ve 47-54 mm çap sm1fmda 5 111
dir. Kaçmtlmaz olarak, her çap smtfmda, bu ekstremler ile iyi bir narinlik
oranma(h/d oram) sahip olan fidanlan , son derece uzun fidanlarla beraber dikme
o las1hgi ortaya çtkmaktadtr. Bu d urumda belirtilen çap ve boy stmtlarma ait
olmak, iyi kaliteye sahip olma aç1smdan mutlak bir garanti vermemektedir.
Normlar, fidanlann saghk durumuna ve yap1sma ili~kin ~artlan da
belirtmektedir. Kapanmam1~ yaralarm varhg1 (budama yaralan hariç), çok
govdeli lik veya tepelilik, zararlt organizmalarm sebep oldugu yaralann olu~u,
govdenin çok fazla egikligi, govdenin k1smen veya tamamen kuru olmas1
fi danlan kanuni ve ticari yonden kalite dt~ ma sokmaktad1r. Devlet orman
te~kilatmm " Kontrol birimi" ilgililerin ba~vurusu tizerine, gene lde vejetasyon
mevsiminin sonuna dogru, fidanl1klara giderek men~e veya klon tan1t1m ve
sat1~a uygunluk sertifikas1 dilzenlenmektedir. Bu i~lemler, fidan i.ireticisinin,
geçerJ i kan unJan n Ongordtigi.i bi.iti.in kayit )ari ta~Iyan tutanakJan ile
y uriltillmektedir.
Fidanlar iizerinde seleksiyon, stmfland1rma ve markalama çah~malan
sonbaharda, sokilmiln ba~lamas mdan hemen once yapilmaktad1r.
Seleksiyon ile, zaytf, ticari ve kanuni aç1dan kalite d 1 ~1 fidanlar elimine
ed ilmektedir.
Fidanlann çap Stn Jtlandirmast, ozel olçil aleti ile yapi!makta ve bunu
hemen her ticari Simf için, govde i.izerinde yerden l m yilkseklikte, farklt renkte
boya ile bir i ~aret koymakla yapilacak markalama i~lemi takip etmektedir. Bir
birliktelik olmak Uzere 2 ya~lt fidanlar için belirleyici renkler; beyaz (25 - 30
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mm), ktrmtzt (30- 38 mm), ye ~ i l (38-46 mm), siyah (46- 54 mm) mavi (54
mm' den fazla) 'yt belirtir. "Beyaz'' i~aretl i fidanlar çok yetersiz kalitededir,
bunlar ozellikle "siyah" ve " mavi" i ~aretli olanlartn hakim oldugu fidanltkta,
kuvvetli rekabet altmda ezilmi ~lerdir ve çogu durumda tskartaya aynlmaltdtr.
Satt~a konu o la n l ya~h fidan lar da 5 ti cari smtfa aynl abilir ama genelde
3 stntfa aynlmakta, kahverengi (25 - 30 mnì), gri (30- 35 mm) ve san (3 5 mm
den fazla)'yt belirlemekted ir.
Sokilm, sokilm pullugu denilen ozel bir pu llukla yapthr. Bu 10-20 cm
gen i ~ li kte, U ~ek li nde bir btçakttr. To pragm fizikse l yaptsma gore agtr
topraklarda dar olant, hafif topraklarda gen i~i kullanthr. B tçak, bir traktore
baglanmt ~ olup topraga girer, fidanlarm altmda, 20-25 cm derinlikte bareket
ederken kokleri keser ve toprakla baglanttst kesilen fidant hafifçe yukart
kaldtnr. Btçak arkasma traktorun gidi~ istikametinin tersine donen bir çift disk
taktlarak koklerin titre~ imi arttmhr ve topraktan tarnamen aynlmalan saglantr
(~ekil. 91 ). Bu ~eki lde fidanlann yerinden al m tp ta~mmalart daha ko l ayl a~mt~
olur. Yerinden sokillmil~ olan fidanlar uzerindeki i ~aretin rengine, yani ticari
çap Stntflartna gore dikim SJralartndan birkaç metre otede yerJe~tir i Jirler. çeJikJik
govde e lde etmek için baltahk tarzt kesim yapdan fidanltklarda bu kesimler
traktore monte edilmi ~ doner btçakla veya hidrolik makaslarla yerden 5 cm
yukandan yapthr.
Bir veya iki ya~lt fidan lar ile çeliklik govdeler, arazide, ait olduklan
çap smtflanna gore tek tek ayn larak hareketli kamyon kasast yardumyla
yiikleme ve bo~altma i ~lem leri ni kolayla~tumak için demetler halinde biraraya
getirilmelidir.
Arazide yiikleme ve fidanhk içinde ~t ma çe~itli çap smtftndan fidanlar
için ayn ayn yaptltr. Bu nedenle aynt ticari kategoriden olanlan biraraya
toplamak için arazi birçok defa tarantr. E lbette bu çalt~ma oldukça zaman ve
para gerektirir.
\
çe~ itli safhalarda yapllacak i~ için gerekli zaman ve buna baglt olarak
maliyetlerin 2 ya~h fidanlarda l ya~ h olanlara gore çok daha yilksek oldugu
kesindir.
Bu durumda, giiniimiizde, yapllacak i~, tepe siirgiinii bakimiyeti
olan klon saytst smtrh olmasana ragmen, l y~h fidan kullammant biiyiik
olçiide yayganla~ttrmaya yonelik ça~malar yapmaktu.
Ùstel ik bir ya~lt fi dan konu oldugunda kok sokilm ilniin çe~itl i
safhalannda mekanizasyonda zorlukla kar~tla~tlmamaktadtr. Òzellikle pratik
açtdan ticari smtflarm saytstnt 5'den 2'e indirmek milrnkiindilr ki, bu da ayn
bir avantaj saglar. Buna kar~Il tk, 2 ya~ h fidanlann sokiimii için bir makinantn
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istenildigi ~ek ilde kullandmasmda, bu fidanlar 5nemli boyutlara er i ~tiginden
(6 - 9 m boy) ve en az 3 ticari stmfa aynlmalan gerektiginden zorlukla
kar~tla~ dmaktadt r.
So kiilmii~ olan

fidanlar su aç1smdan iyi ~a rtlarda bulunuyorsa ve
mevsim uyguo ise, biçbir ek i~l eme tabi tutulmadao dikim için kullamhr.
Fakat uzun siiren kurakhk veya toprak d1~mda (aç1kta) uzun zamao ka lma
durumu varsa kaybettikleri suyu uygun ~ ekild e yeoiden almalan gerckir.
(Seki192)

Tablo 4' de, I-214 klonu fidanlannm bunyelerinde norma! miktarda
suya sahip oldugunda, çap ve boya baglt olarak taze agtrhklan ve rilmi ~tir.
Buradaki veriler, kumlu toprakta, desteklenmi~ bir buyume ritmi ile elde edilmi~
fidanlardan almmt~ olup mukayeseler bu durumda, benzer ~artlarda yeti ~tirilmi~
olan fidanlar için geçerlidir. Tabloda gosterilen agtrhgm % l O'undan daha
fazlas1n1 yitirmi ~ olan fidanlar suyunJJ kaybetmi~ kabul edilmelidir.
Dikim oncesi su içinde batmlmt~ halde tutma, sadece dokulann yeniden
su almalannt saglamakla kalmaytp, kok yaytlmast uzerinde suyun tahrik ed ici
etkisi nedeniyle de çok onemli bir itlemdir ve tutmada belirgin olarak guçliik
gosteren ozel likle " Karolin" klonlan için daha da onemlidir.
· ilk ba~ta, suda btrakma siiresi ve ~ekline baglt olarak fidan gCivdelerinin
aldtgt su miktanm bilmek Cinemlidir.
Fidanlar çukurdaki veya uygun bir havuzdaki suya yattk durumda
tamamen batmltp safra ilavesi ile su altmda tutulur veya dikim strasmda toprak
içinde kalacak govdenin l m'den uzun dip ktsmt dik olarak suya battnlarak
btrakthr.
çe~itli denemeler, fidanm absorbe ettigi su miktannm, su içine
daldtrmanm ~ek line, suresine, ait oldugu çap smtfma gore degi ~ ti gini ortaya
koymu ~tu r.

Bu

~e kilde

ornegin, 1,5 m ' lik di p kas mt , dikey olarak
bir baftada agtrhgmm takriben % lS'ine, 15 giinde
takriben % 20'sine e~it miktarda su almakta, bunu takiben agarhga berne o
hemen biç degi~ memekte dir.Yatay ~ekild e (tamamt su içinde kalacak
~ekilde) ye rle~ tirilen fidanlar ilk hafta ve ikinci hafta da çok da ha fazla su
absorbe etmekte ve bu emi~, suda kah~ miiddeti sonradan l aya kadar
uz attld•g mda, ba~ lan gt ç taki ag1rhgmm % 25-30'una varan miktara
yerle~tirildigiode,

ula~ maktad ar.

Absorbe edi len su miktan i ~ lemin ba ~ lan g t ç anmda fidanm su
muhtevasma da kesinlikle baghdtr.
Absorbe edilen suyun miktan, fidantn çapt artttkça oransal olarak
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Tablo 4. C.\-fonferrato T-214 klonu fidanlanmn tam boy ve topraktan 1m yiikseklikteki
çaplanna eore taze a~Jrhklan
Topntktan
Ìkinci vcjctasyon vllrnm sonunda lidanlann lam bo u(m_l
1m
yiikseklikle

.5

5,5

6

6,5

çap(cm)

2,4
2,6
2.R

3,0
''l

:>. ~

3,4
3.ti
3,8

4,0
4,2
4.4

4,6
4,8
5.0
5)2
5,4
5.6
5,R

i

7.5

7
0.831
0,955
l ,OR()
1,224

0,935
1,074
l ,221
1,377
1.540
1,710

1,011
1,196
'1,3@
1,533
l 714
1,904
2,'102

2,309
2 524

R
8

R••~

9,5

IO

1,500

1,692
1,892
2,101
2,321
2,549
2,786
3,032
3,2!l(,

1,073
2.303
2,543
2,792
3 052
3,322
3,600
,889
4,1 8'7
4,494
4,g!O

2,71iR
3 040
3 223
3,6 17
3,920
4,235
4,559
4,R93

3 598
3916
4,245
4 585
4,936
5,299

5.23~

• !' ... .

4,941
5,320

5.710
,l !2
6,525
6055
5 592
5,956
6,449
6.950
6.329
6.R54
7.3R6
60
6,713
7,269
7, 833
6..,
8,291
7,694
6.4
8,129
8.760
6,6
X.575
9,24 1
6,8
9,731
~031
7.0
9,49/i
10,233
p- 0,0250.4 x d ._'·"'x h'·l·.; formiHiindc · p- kg.olarak ta-zc ug1rl1k; d- l m'dc cm olarak

·-

9
9

l\!\ i l

6, 127
6,55~

7,000
7.457
7,925
k,405
8,897

7.484
7.971
&_47 1
9024
8 984
9.571
9,510
10,131
'10,048
'10,704
9.400
9915
Il 290
10599
10,442
1.162
1,891
10.9RO
11,733
12,504
çaQ; h- m olarak tam ooy

azalmakta fakat mutlak miktar olarak artmaktadtr.
Yeniden su almasmdan sonra, onceden tahrik gormii~ kok
gozlerinin beklenmedik bir ~ekilde giine~e maruz kalarak zarar gormemesi
için suda tutulmu~ fidanlar hemen dikilmelidir.
~ayet ta~mmas1 nisbeten uzun bir zaman gerektiriyorsa fidan Jar uygun
~ekilde korunmahdtr. Boyle durumlarda suya dald1rma i~lemi dikim yerine en
yakm yerde yaptlmahd1r.
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Sekil.9l. Fidan sokUm ekipmam.

\

Sekil.92.
olabilir.

StJkiilmii~fidanlarm

uzun zaman dt~artda tutu/mastteh/ikde/i su kaytplarma neden
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KLONLARIN FiDANLIKTA
YETi~TiRiLMEYE UYGUNLUGU
Bu çalt~maya baglantis1 nedeniyle kullamlan tekniklere ili~kin olarak
yeti~tirmeye e lveri~ li ligi ni degerlend irmek için Ìtalya ' da en faz la ku Ila nli an
klonlann belliba~lt ozelliklerinin bir sentezini yapmakta yarar bulunmaktadtr:
Kavakhklarm tesisinde iki veya daha ya~h fidanlarm kullanm11, baltahk
ve tetar uygulamas1 ile kesilmi~ agaçlann tepelerinden elde edilen dal
kullanunmm çok yaygmla~t1g1 19. yiizytlm son lO yllmda ba~ lamt~tlr.
Fidanltk teknigi hakkmda ilk yaym asnn ba~mda yapll m1 ~ olup (ChiejGarnacch io, 1907) Santena' daki (Torino) fidanc tlann, ytllard 1r meyve agac1
fidru1 1i.iretimi için kullandJklarJ teknikleri içermektedir.
O zamandan beri tercih, daima çok ya~h fidan yoni.inde olmu~tur.
Ba~lang tçta daha ziyade 3 ya~h ve ikinci dUnya sava~m 1 takip eden ylllardan
itibaren hemen hemen istisnastz olarak 2 ya~h fidan kullamum~ttr.AÌlcak çok
daha sonralan, 60' 1t y1 1lara dogru, l ya~h fid an kullamm1 ba~Jam1~hr.
Dikim materyalindeki bu farkllla~mayt, zaman içinde a~agtda
belirtildigi gibi çe~itl i ozellikteki klonlann kullamlma olastltgmm artmasma
baglamak miimki.indi.ir:
• Asnn ba~mda ya~ h karakavaklara nisbetle, oldukça h1zlt bi.iyi.ime yapan
Kanada kavaklan ve Karolin tipi
• ikinci diinya sava~mdan sonra bi.iyi.imeleri bir oncekilerden daha htzlt, daha
yakm zamanda bul u nmu~ Euramericana klonlar, bilhassa 1-214 ve a~agt 
yukan ay111 zamana gelen diger seleksiyonlar,
• Bundan sonra gelen·IO yllhk sUre içinde, fidanhktaki geli~imleri mi.ikemmel
ve aym yll tomurcugundan olu~a n dal i.iretimleri az olan BL (Bianco
Lomellina) tipi klon lar, ornegin BL Costanzo ve Pan,
Dikim materya linin tipi yeti~ tirme amaçlanna bagli olarak da
degi~mektedir.

Ìtalya'da iiretilen 2 ya~ h fidanlar, budama i~J em leri devamlt yapllarak
toprak seviyesinden itibaren ilk 5-6 m' lik govde k1smmdan budakstz~ekilde,
degerli odun iiretimine yonelik kavakltklarm tesi si ne aynlmaktad1r. Bu ihtiyaç,
kavagm oncelikle ka~t endi.istrisine tahsis edilecek ki.içlik çaplt materyal ì.iretimi
için yeti~tirild igi, bu yiizden, yogun budama yapma ongorii~ii OlmakSIZlfi,
takriben 50 cm boyundaki çeliklerin bile dogrudan dikimi ile agaçlandtrmalarm
yaptldJgJ A.B.D. gibi diger i.ilkelerde hissedilmemi~tir. Bu durumda çelikten
elde edil rni~ agacm bol dallanmast sonucu çok saytda budak variJgJ, odununun
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kullanun yerine baglt olarak kalite Uzeri nde goreceli olarak kotil etki
yapmamaktadtr.
Onceden de hattrlattldtgt gìbì, yilksek kaliteli odun, tepe stirgilnil çok
hakim olan klonlan n 2 ya~u fidanlar için gerekl i olan pahah dtizeltme ve
formasyon i~Lemlerini gerektirmeksizìn, l ya~h fidanlan ndan da elde edilebilir.
Bu ktsa açtklama, en çok kullam lan klonlardan l ve/veya 2 ya~lt kavak
fidant tiretiminin uygunluguou beJirlemek için ortaya konulao gayretin
sebeplerini aydmlatmak maksadtyla yaptlm t ~ttr. Yani esas gaye kaliteli odun
teminine yonelik plantasyonlar kurmak oldugundan, bu klonlarm bazt olumsuz
ozell iklerini a~ma ve potansiyellerin i daha iyi kullanma amact gtidti lmektedir.
Bu gaye ile dikkate a lman ozellikler ~u nlard tr;
l. çeliklerin tutmas1
2. Dallanma
3. Fototropizm
4. Tacm ~ekli
5. Riizgara direnç
6. Sm•rlay•c• faktorlere tolerans
7. Biiyiime hlZI
8. Tepe siirgiinii hakimiyeti
9. Govdenin diizgiinliigii
incelemeye al mm t~ klonlar arasmda (Tablo.S) Orman Klonlann m Mi Il i
Tescili Kuru lu~u' n ca tescil edilm i ~ 27klondan b~ka, tescili yap tlmam t ~ olmakla
beraber, geçmi~de belli ilgi gorm i.i ~ ve hem italya'dahem de bilhassa ispanya,
Arjantin ve Kore gibi d iger ii lkelerde bu ilgisin i koruyan 5 klon daha
bulunmaktadtr.
Bu 32 klondan 26'st Euramericana hibridi, biri P. nigra biri P. alba
olup , 3 'ti P.deltoides ve biri P. deltoides ile (Aigerios seks iyonu), P.
maximowiczii (Tacamahaca seksiyonu)'nun interseksiyon hibrididir.
Soo olarak, ikisi P. deltoides (Lena ve Dvina) biri E uramericana
(Neva) olan 3 .klon da i lave edilmi~tir. Bunlar 1988'den beri tese ile aday olarak
denenmektedir.
Euramericana ' lar ìç ine ikì hibrit de ilave edilm i~tir (San Martino ve
Triplo). Bunlar morfoloj ik ve fiziko-ekoloj ik açtdan P. deltoides ' !ere benzerl ik
gostermektedir.
italya'ya bir astr qnce girmi ~ olan ve o zamandan beri Pianura
Padana'nm batt tarafmda yeti~ti r il en Carolina di Santena klonu da
P.deltoides'in tipik èizeltiklerini gèistermektedir.
incelemeye alman klonlar için mukayese olast hgt veren degerler,
yukandaki strilanan 9 ozell igin 5 kademeli ~ekilde dtizenlenmi~ bìr tskalaya
gore belirlenmesiyle çok yetersiz, yetersiz, orta , ytiksek, çok yi.iksek olarak
ahnmt~tu

Parazitlere direnç ve teknoloj ik ozellikler, daha once C. Monferrato
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. e n tanmm•$ kl on ann be lliba$h ozellikleri(*)
Tablo 5: Italya'da sele k·te e d 1"l ffil$
Ìsimleri
Oze ll ikle r i
***)
Gene tik
Orijini
[
A
F t) H
B
D E
(**)
•~
I-214
5
3
3
5
3
4
3
E
2

c

I-262
5
3
2
3
4
3
3
3
3
2
5
4
I- I54
5
3
- 3 3 4
I-45/5 I
4
4
4
2
5
5
3
4
5
1-455
4
4
3
E
5
3
- 4 4 5
Harvard
l
D
3
2
2
2
5
5
3
4
4
Lux
4
2
2
l
l
D
5
5
3
San Martino
4
l
ex'?
2
2
2
5
5
4
4
4
2
4
Onda
3
2
3
D
5
5
5
Triplo
4
4
Dxe
2
2
2
5
4
4
4
BI Costanzo
5
4
3
5
l
3
E
5
5
5
Bocca lari
5
2
3
2
2
3
4
3
3
E
Gattoni
5
2
3
2
E
3
3
3
3
Branagcsi
4
E
5
2
3
2
3
3
3
Cappa Bigliona
4
l
E
5
3
3
5
5
5
5
Pan
5
4
3
3
5
l
5
5
E
5
302San Giacomon
5
l
4
2
E
3
3
3
3
3
l
4
4
Luisa Avanzo
5
5
2
5
5
dx?
5
Cima
4
dx?
5
l
3
5
2
5
5
5
4
5
l
3
2
2
Carpa cc io
Dxn
5
5
5
l
4
4
4
Dxn
Guardi
5
3
2
2
5
Bellini
5
l
4
4
4
l
4
4
5
dx?
4
4
2
4
Jean
Pourtet
3
3
N
5
l
5
2
4
2
4
3
E
Adi a e
5
3
3
3
Stella ostigliese
4
5
2
E
3
2
3
4
3
3
4
Dxn
Eridano
4
4
5
2
3
l
5
5
Villafranca
4
l
4
4
2
Axa
3
5
3
3
Nnd
5
4
4
5
5
E
3
5
5
4
4
4
4
E
1-476
5
3
5
5
I-488
5
3
5
4
5
4
4
5
E
Mc
4
4
5
3
E
5
- 5 5 5
4
4
D
Carolina di antena
3
2
3
3
4
4
3
4
4
5
4
4
Lena
3
3
3
5
D
4
4
Neva
Dxn
5
l
5
5
5
5
5
4
4
Ovina
4
2
l
2
2
5
5
D
(• ): lik 27 klon tcscili yaptlmt$, bunlan rakip eden 5 klon tescili yaptlmanu~ fakat ltalya'da ve dt~mda
bellìbiryeti~tirmc potansiyeii olan, kalan 3'0 I987'de tesciie aday kionlardtr.
(.. ): a= Populus alba, d= P.deltoides, e= P x euramericana, n= P. nigra • m= P. maximowiczit,
(•••): A= Tutma, B= iri dal olu~umu, C= Fototropizma, D= Tacm ~ekli, E= Riizgara direnç, F= Aktif
kalkere tolerans, G= Biiyihne luz1,H= Tepe sOrgOnO hakimiyeti, I= GUvdenin dOzgUnliigii l= Cok
yetersiz, 2= Yetersiz., 3= Orta, 4= Ytlksek, 5= çok yiiksek
B, C, D için yukandaki rakamlar ~unlan ifade etmektedir: l• Cok dalh , çok fototropik, taç çok yaygm ,
2= Dal h, fototropik, taç yaygm,
3= Orta dereccde dallanma, orta de recede fototropik, taa dar, 4"" Dallanma yok, fotolropi.k degil, taç çok
dar

E
Exn
ex?

-

-

-
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Kavakçd1k Enstiti.isi.i'ni.in bir yay mmda konu ed ildikleri için (Lapietra, 1992)
burada ele almmrum~tlr.
Koklenme kapasitesi, fidan i.iretimi için çeliklerin ve kavakhk tesisi
için fidanlann tutmas1m temi n aç•smdan ana ozellik o larak kabul edilrnektedir.
Bu karakter hem fidanhkta, hern de agaçland1rrnada, uzun y11lar si.irdliriilen
denemelerde elde edilmi~ sonuçlar baz ahnarak degerlendirilmi~ti r.
Da llanma durumu, bilhassa budamaya ili ~kin o larak en onemli
k1staslardan birini o lu~turur. Dallanma birinci vejetasyon rnevsimi boyunca
ol u ~an son ylla ait ince dallar, ikinci vejetasyon mevsimi boyunca bunlann
yams1ra, onceki y1l tomurcugundan o lu~mu ~ dallarm az veya çok olmasJyla
aç•klanmaktad1r. Bu konu, budarnayt i ~leyen ba~hk altrnda o ldukça derinl iginc
ele almmJ~tlr.
Govde boyunca dallarm yede~imi ve onlarm govdeye baglantJ
açtlan tacm ~eklini etkilemekte, bu da dolayh olarak dikim arahklannm
ne kadar olacagam ortaya koymaktadar. G~rçekte fidanhkta norma! olarak
uygulanan arahklarda ozellikle daha yaygm yap1da olan taçlar Slkl~makta,
yeni bir ~eki l almakta, gozle gori.ili.ir degi~ime ugramakta, bu yi.izden daha bi.iyi.ik
arallkla dikilmi ~ o lrnalan halinde ikinci yllm sonunda sahip olacaklan ~ekilden
çok farkh bir ~ekl e girmektedir.
Bitki 1~1k tahrikine, govdesini, onu arayacak pozisyona sokarak kar~1l1k
verir (Sekil 93). Fototropizm denilen bu olay kendini hissettirirse ekseriya bir
ve bazen iki yerde k1vnlmaya neden o larak govdenin ~ekli Uzerinde olumsuz
etki yapar. Bu olay fidanhkta, bilbassa sara iizerindcki dikim arahklan
belirlenirken a~t ga daba bassas klonlar konu oldugunda , fidanlar
arasmdaki arahga mumkiin oldugunca geni~ tutmamn gerektigini ortaya
koymaktadar.
.._
Bu durumda, govdenin hiçbir egrilik gostermeme ozelligi sadece
fototropik o lrnayan klonlarda kendil igi nden ortaya ç1kar ($ekil 94). Fidanbkta
yeterJi dikim arahgt verilerek a ~ aktan kay naklanan tahrik etkil e ri
onlenmeli, en azmdan samrlandanlmahdar.
Ri.izgara h a~sasiyet, govdenin narinligi ve yetersiz bi.iki.ilme kabiliycti
sonucu govdelerin kmlmasma veya k1smen, si.irekl i olarak egilmesine neden
olur. Riizgar etkisi, ozellikle, 2 ya~h fidanhkJarda, sulama i ~lem inden hemen
sonra korkutucu boyutlara eri~ir. Yukar1da belirtilen klonlar için, gerçekte yaprak
alanma, govdenin odunla~ma ritmine baglt o larak belli s1mrlar içinde htzlt kok
yay llt~ma uygun toprak ~artlannda, yaprak yayll1~tntn da h1zh olmasJyla etkisi
artan karrna~1k bir ozelliktir. Bir kaç ornek verrnek gerekirse, bu ti.ir zararlara
en aç1k klonlar Lux ve Gattoni 'dir. Fakat korunma stratej isi farkl 1 olabilir.
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$ekil95- Daglltma uygunfìdanlar (foplam Sa)ll ilzerinden ç~itli /don gruplarmm %'/eri)

Lux klonu için tepe siirgiinii bakim durumda oldugundan risk l ya~h fidan
iiretilerek azaltdabilir. Buna kar~thk net olarak yiikselen bir tepe si.irgtiniinden
yoksun olduklan için "Kanada kavaklan" tipinde klonlar 2 ya~h fidan
i.iretmeye daha uygundurlar. Riskin azalttlmast ancak yerin dikkatle seçilmesi
ve yeti~tirme tekniklerinin -buna dikim yogunlugu da dahildir- iyi bir ~ekilde
tatbiki ile mfunkUndiir.
Strurlaytct faktorlere tolerans, bilhassa demir altmmm engellenmesi
ve bunun sonucu kalkere bagh klorozun ortaya çtkm.asma neden olan çok fazla
aktifkalkerden dogan uygun olmayan toprak ~artlanna uyma kapasitesini ifade
etmektedir. Su noksanhg1 sonucu bitkilerde sararma gotiilmesine ili~kin olarak
toprak ve iklirn faktorlerini (t~Ik dahil) ve onlann farkh men~eden genotipler
ile genetik orijinli interaksiyonlarmt içeren boyle karma~tk olaylara bagli farkl1
klonal hassasiyeti degerlendirmek zorlugundan genel karakterde bazt gorii~lerle
yetinmek durumundaytz;
Biiyiime ile, onceden belirtilen çalt~mada yap1lmi~ olandan fazla olarak
(Lapietra, 1992), zararh unsurlar nedeniyle olabilecek kaytplar hariç tutularak,
sadece n ormai kiilti.irel baktmlar yaptldtgtnda, hektarda takriben 8.000- l 0.000
fidanla elde edilebilir potansiyel btiyiime hlZl ifade edilmektedir. Ama fidanhk
için arazi hassasiyetle seçildiginden ve çok entansif yeti~tirme teknikleri
kullamldtgmdan, boyle ozellikler açtsmdan klonlar arasmdaki farklann
degerlendirilmesi için, plantasyonda yaptl.mt~ degerlendirmeler çok daha farkli
ortam ~artlan saglayarak, daha giivenilir oldugundan burada btiyiime stabilitesi
incelenmemi~tir.

Htz bir yllda 3,5 - 4 m, iki yil içinde 6 - 8
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mboyda

fidan i.iretim

kapasitesine ula ~may1 ifade etmektedir.
KavakhkJarm tesisinde l ya~h fidan kullammma uygunlug un
goste r ges i,dikimin ilk y 1hndan itibare n " hakim bir tepe sii r giinii"formasyonu ile geli~me kapasitesine sahip biiyiimedir. Bu ozelligi
ta~ 1yan klonlar çift tepe yapmazlar veya bu duruma çok nadir rastlamr. Bu
ytizden plantasyonlarmda topraktan itibaren 5 - 6 m ' ye kadar en k •ymetli tomruk
almabilen diizgiin govdeler ol u~tu rma yetenegindedirler.
Ad• geçen klonlara ili~kin degerlendirmeler esas almd1gmda çe~itl i
ozellikler bak1mmdan baz1 klonlar arasmda belirgin bir benzerlik oldugu, bu
yiizden bunlarm biiyiik k1smmm , birbirinden o ldukça farkh 4 esas grupta
toplanabi lecegi gorUlmektedir;
A)
BI grubu (Bianco lomellina): BL Costanzo, Pan,
Cappa Bigliona, MC, 476, NND;
B)
Kanada kavaklar1 grubu: Boccalari, Gattoni,
302 San Giacomo, Adige, Stella Ostiglese, Branagesi;
C)
Karolin grubu: Onda, Harvard, Lux, San Martino, Triplo,
Lena, Dvina, Carolina di Santena;
D)
Pittori veneti grubu: Luisa Avanzo, Cima, Bellini, Guardi,
•
Carpaccio
1-214, J ean Pourtet, Villafranca ve Eridano klonlan kendilerine
has oze lliklere sahiptir. Daha eski o lan se lek s iyonlar italya'da a rt1k
yeti~tir ilmediklerinden buraya a l mmam J ~Iard• r.
Birinc i gruba giren klonlarm koklenme kapasiteleri iyidir. Govde
diizgiin, taç toplu haldedir. Fototropizma hassasiyetleri azd1r. Biiyiimeleri
miikemmeldir.Kalkerli topraklara hassasiyetleri yiiksektir.Riizgara dirençl idirler.Biiy timeleri miikemmel ve tepe siirgiinleri hakim durumda
oldukJanndan l ya~h fidan iiretimine çok uygundurlar. Bu klonlar ile 2
y~h fidan da Ureti lebil ir, fakat biiyiime hlZI nedeniyle verimli topraklarda
bulunan fidanhklard a 2 ya~h fidan lan tiretildiginde kullanmaya elveri~ l ilik ve
transport kolay ltgl bak1mmdan can s JkJcJ boyutlarda fertler e lde edilir.
ikinci gruba giren klonlar sulama sonras1 rUzgar durumunda egilme
meylindedir ve bilhassa dikimi takip eden ilk ytl yan dallarm biiytimesine hakim
olacak birtepeden yoksundurlar. Bu ikinci kusurlanndan dolay• bunlarda 2
ya~b fidan iiretimine yonelmek gerekir. Ancak birinci o lumsuz durumunu
a~mak da bui genotip leri orta verimlilikte topraklarda yeti~ti rm e ~art1 y l a
mUmkUndiir. çunkU çok verimli topraklarda bi.iyiik yaprak toplulugu on lan
riizgann etkisine çok fazla aç•k b1rakt1gt halde su kapasitesi dtitUk topraklarda
bunlar ekseriya kabuk nekrozu olaylanna konu olurlar.
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Ùçilncti gruba giren klonlann hepsi diger iki gruba girenlerden daha
zaytftutma kapasitesine sah iptir. Su stresine daha az maruz kahrlar ve içlerinden
baztlart, ozellikle Lux rtizgardan Kanada kavaklan ' ndan daha belirgin ~ekilde
etki lenerek egilir. Ana siirgtin bilhassa Lux, Lena, Dvina ve San Martino
'da net olarak hakim durumda oldugundan, l ya$h fidan iiretiminc
uygundurlar. Ancak Carolina di Santena ve Triplo ' da biiytime daha smtrlt
oldugu için, bunlart 2 ya$1t .fidan Uretimine sokmak da ha iyidir.
DordiincU gruba giren klonlar, bir taraftan ana sUrgi.inlerin bUyi.lk
bi.iyUme kapasitesi ile l ya$h kavak fidam iiretimine uygundurlar, diger
taraftan su noksanltgmdan çok fazla etkilendikleri için çok iyi topraklarda
yeti~tirilip çok dikkatli kiiltiirel tedbirlere tabi tutulmalan gerekmektedir.
1-214 klonu miikemmel agronomik ozellikler gostcrmektedir
(Koklenme kapasitesi miikemmel, riizgara yiiksek direnç). Fakat l ya~h
fidanlar 2 tepe yapma egilimi gosterirler ve bu yiizden bu klonla 2 ya~h
fidan elde etme tercih edilmelidir.
Jcan Pourtet, Villafranca ve Eridano klonlan ayn bir boiUm ha linde
ele altnmahdtr. Fakat bunlar daha smtrh oneme sahip olduklanndan, bunlan
~imd i lik bir kenara btrakmak durumundaytz.
Buna kar~tltk, tescil a~amasmda Uzerlerinde incelemeler siirdtirtilen
Dvina, Lena ve Neva bazt iyi ozellikleri sebebiyle {htzlt ge li~me, dtizgtin govde,
toplu taç, çok iyi tepe hakimiyeti) fidanltkta l ya~ IJ fidan tiretimine uygundur.
Bu ktsa açtklamalar ile, en onemli kavak klonlanmn fidanltkta
yeti~tirilmesi konusunda bazt degerlendirmeler yapt ltnt$tlr. Amaç, fidan
Ureticisinin, bir klonun potansiyelinden en iyi ~eki lde faydalanmak için onun
bellib3$h ozelliklerini bilerek, ekofizyolojik ihtiyaçlarma cevap verecek ktilttirel
modellerin uygulanmast gerektigine dikkat çekmektir.
Boyle bir yakla~tmla kavak iireticilerinin genetik olarak çok farklt,
daha fazla saytda klonu aym zamanda yeti~tirilmesini saglamak daha kolay
olacakttr. Gaye, zamammtzda o ldugu gibi, takriben % 80 sadece 1-214' 0
kullanmakta tsrar eden bir kavakçtltkta, daima çok yUksek olan patolojik ve
meteorolojik riskleri azaltan,daha saglam ti reti mi mtimktin ktlmakttr(~ekil95) .
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Sekil 93 çok fototropik P. nigra klonununa ait jìdanlar.
Seki l 94.Fototropik olmayan Euramericana klonuna ait jìdanlar.
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EK:A
çELiK BAHçESiNDE TEKRARLANAN BALTALIK TARZI
KESiMLER
çelik bahçesinde, çeliklik materyal e]de etmek için yaptlan baltaltk
tam kesimlerin, bu konu iizerinde yap!l mt~ uygulama sonuçlan çok belirgin
olmayan I-214 klonuna ait tiretim materyaline etkisini incelemek için C .
Monferrato Kavakçthk EnstittisU tarafmdan 10 ytl si.ireli ( 1969-1978) bir deneme
yap!lmt§tlr. Denemede topragm fakirle~mesi ve kok ktittiklerinin zaytflamasmm,
çel iklik si.irgi.inlerin kullamma uygunlugu i.izerindeki etkisini açtkl!ga
kavu~turmak hedef almm t~tlt.
çelik bahçesi, herbiri 1350 m2 alana sahip, birbirine biti~ik, toprak
profil tipi ve fiziko-~imik ozellikler açtsmdan homojen olan 2 parse! i.\zerinde
tesis edilmi~tir. Parsellerden biri hem çelik bahçesi dikimi oncesinde 2 y!l
stiresince Hìnt dartsl ekilerek, hem de çelik bahçesi olarak kullamm s1rasmda,
l O y !l hk su re içi nde dii~en yapraklar periyodik o larak, toplanarak
fakirle~tirilmi~tir. Tab ii bu arada hiçbir giibreleme yapt lmamt~tJr. Diger parsel de
ise, dikim oncesi 2 yd boyunca Medicago sativa (Adi yonca) yeti~tirilmi~ ve
bunu takip eden l Oy!l boyunca dii~en biittin yapraklar topraga kan~tmlm 1~ ve
diizenli gtibrelemeler yaptlml~ttr. Her iki parselden ytlhk kesimler ile çeliklik
govdeler ahnm1~ ve çelik iiretimi için kullan;lmt~tlr.
Burada, siirgiinlerin taze a~rhgt ,bunlarm çe~itl i çap smlf1armada~hmt,
minerai madde mubtevalan ve h er 2 arazinin çeliklerinden aiman randtmana
ili 0 kin olarak elde edilmi 0 neticeleri ozetlemekle yetini lecektir.
Si.irgtin i.iretimi, hektar ba~ma taze agrrhk olarak belirlendiginde
giibrelenmi~ olan parselde, fakirl e~tirilmi~ parsele gore ustiin sonuç vermi~tir
(~ekil A/l). Giibrelenmi~ parse lde dikim yth 1969' da Uretim norma! say1lacak
seviyeye ul~m1~ fakat sonra ilk baltahk kesimde (1970) ikinci kesimde (1971)
ve tiçiinci.i kesimde de artma olmu~ken,dordiinci.iden itibaren tedricen azalmaya
ba~lamt~ ve bu azah~ dokuzuncu yila kadar devam etmi~tir. Ùretimin birinci
y tl seviyesine ancak onuncuda yani 9. kesimden soma geldigi belirlenmi~tir.
Fakirle~mi~ parselde, daha birinci ytlda olçtilii olan iiretim, ilk kesirn ile artmt~
ama daha ikincide net o larak dti~mii~, bundan sonra ekseriya ilk ydda olanmm
altmda degerlere dti~erek devam etmi~tir.
iki parsel arasmda kendilerinden elde edilen çeliklerinin tutmasmda
(ortalama% 95 dir) ve kok kiitiiklerinin oltirniinde (ytllar geçtikçe tedricen
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$ekil A-1 Gllbrelenmi$ ve f akirle:flirilm i$ parse/de 9 ytl boyunca baltaltk i$ lemine tabi tutulan
bir çelik bahçesinde (q/ha ve taze agtrltk olarak) çeliklik govde iiretimi
artmt~tJr) istatistiki anlamda fark o lmamt ~ttr. Diki lm i ~ çeliklerin say tsma
oranlandtgmda kok kiitiikleri oliimU 1970 ' de ilk kesimden sonra (kendilig inden
ortadan kalkanlar dahil)% l 4 seviyesindedir. 197 1' de kiimiilatif olarak % 28' e
yUkselmi~tir. J972'de% 39; 1973 ' de % 50; 1974 ' de % 57; 1975' de% 7 1;
1976' da% 77; 1977'de% 82 ve 1978' de % 84 olmu ~ tur. Kiitiik ba~ma s Urgi:ìn
saytst açtstndan da hissedilir fark o lmamt~ttr. 1969' da ortalama 2 o lan sayt
(bunlardan biri dominant ve d igerì basktda kalmt ~) 1973 ' de orta lama 8 'e
ç tkmt~tJr (yanst hakim durumda,yanst baskt altmda ka lan).
Her iki parselde, farklt çap smtflarmdaki ana sUrgUnlerin frekan slannm
incelenmesi ($ekil N2), ilk 3 y tlda govde çaplanntn artmast Uzerinde baltaltk
~imi ve glibre lemenin olumlu etkisini ortaya koymaktadtr.
Mine rai maddelerin miktan baktmtndan durum ince le ndi g inde
giibrelènmi ~ parselin çeliklik siirgUnleri azot aç tsmdan, fakirl e~ tirilmi ~
topraktakine gore, 1973 ve 1974 ytllarmda, istatistiki anlamda belirg in o larak
daha ytiksek ($ekil A/3), P
açtsmdan, 1974 ' de daha net o lmak Uzere 1972 ' de
daha da d U~ iik durum gostermi ~t ir. Ama Kp açtsmdan 2 parselin siirgiinleri
arasmda istatistiki anlamda fark be lirlenmemi ~tir. Diger bir anlattmla topragu1
gUbrelenmesi biitiin vejetasyon devresi boyunca belirgin ~ekilde yapraklarda
ve hissedilir ~e~ilde govdede gorUien bir çogalma ile sadece azot muhtevast
açtsmdan pozitif etkili olmu0 tur (Sekil A/4). Burada a~agtdaki çizelgede de
goriilecegi Uzere fakirle!?mi~ parse lde 'dikilmi ~ o lan tidanlann yapraklanndaki
azot miktart eksiklik smmna yaktn seviyelere inmi ~tir.
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$ekil A-2:Giibrelenmi:j parse/ ile fakirle:jliri/mi:j parse/de yeti:jtirilmi:j çeliklikgòvdelerin çe:jitli
çap smiflartna dag1hmt

çelik bahçesinden elde ed i len govdelerin yapraklanndaki azot miktan
(kuru madde %'si oJarak)
Tarih

Giibrelenmi~

19.06.19/4
25.07.19/4
l 2.08.19/4
17.09.1974

3·.764
: ..789
3·.068
3·.039

01.07.[97.5
15.07.1975
30.07.19/5
25.08.1915
29.09.1915

3·.91 l
3·.597
3·.292
3·.094
.3.0 l

J>arsel

Faldrle$ti riJrni~ parse)
~~ .8t·
~:.57

2.653
2.55;~

2 .66.5
2.669
2.172
2.351
2.19:~

Standart çap ve boyda çelik almada giibrelemeden ve baltahk kesimden
olumlu ~eki lde randunan elde edilmi~tir. Ìlk 5 y1l içinde fakirle~tirilmi~ parselde,
m 2 ' de 20 çeliklik bir minimumdan (hektarda 200.000 çelik demektir)
gtibrelenmi~ alanda m2 ' de 70 çelige(hektarda 700.000 çelige e~ittir) ula~JimJ~tJr.
lskartaya ayn lan matery~l miktar1, btiyi.ik olçi.ide çok btiyi.ik çapl1 slirgiin
nedeniyledir ve taze ag•rl•k olarak %o 4 - 20 arasmda oynamaktad1r.
çeliklik govdelerden elde edilen çe.liklerin tutmas1, ylllar ve almd•klan
parseller arasrnda istatistiki fark olmaksJzm % 93 - % "97 diizeyinde olm u~tur.
Bu durumda I-214 klonu kullamldtgmda, ne parselin fakirle$mesi ne de kok
ki.iti.iklerinin ya~J anmas1 çeliklerin tutmasm1 istatistiki olarak etkileyebilir
gori.ilmemektedir. Fosfor muhtevas1 fakirle~mi~ arazideki govdelerde genelde
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$ek.il A-3: 1969- 73 (5 ylfilk devrede) fakirfe$1irilmif ve gubrelenmi1 parselden e/de edilmi1
çelildik govdelerde minerai madde bak1mmdan gon'ilen degi1iklilder.

daha yiiksek çtkma ~tar. Ama çeliklerin sagl.ak, ebat, kuvvet ve "sosyal pozisyon"
açasmdan uygun o lan siirgiinlerden ahnma~ oldugunun alta çizilmel id ir. Buna
kar~Ilak, ozellikle ba~langaç fazmda, bir ihtimal azot noksanlagma bagh olarak,
biiyiimé fak irle~tirilmi~ parse lin çeliklerinde uzun zaman daha agar bir i lerleyi~
gostermi ~tir.

EK.B
FiDANLIKTA BiTi$iK SIRALI DiKiMDE FiDANLARIN
YOGUNLUGU VE YERLE$iMi
C. Monferreto Kavakçahk Enstitiisii ve Roma, Tarun ve Ormancalak
Enstitiisii' niin kataltma ile 80' li y1llarm ba~mda fidanlagm çe~ itl i yerlerinde
tekrarlanan deremelerin b.irinci serisinde, ayna deneme içinde sulama (dam la
ve yagmurlama metodu), klon (1-214 ve L. Avanzo) ile fidan yogunlugu
kombine ed ilmi~tir. Fidan yogunlugu olarak 80x60, 80x40, 60x60, 60x40 cm
arahk-mesafeler kullanalma~ ve denemede bunlann herbiri, aralarmda 2,20 m.
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1975~

$ekil A-4:19 74- 19 752- y1ll1k devre içinde giibrelenmq vef akirlqtirilmif parse/de yet4 tirilmif
fidanm uç ktsmmda bulunan fizyolojik olarak olgun yapraklardaki azot miktarmda
mevsimlere bagù degi$kenlik/er.

mesafe kalacak ~ekilde 4'lti stralar olu~turan gruplar halinde dtizenlenmi~tir.
Hektarda 14 492- 25 000 arasmda fidan bulunan boyle dikim stkhklan ile, ilk
yll,kendisinden çelik temin edilecek stirgtinlerin boyu 1-214 ' de orta lama 4 m,
Luisa Avanzo' da 4 50 m. olmu~tur. Ìlk baltahk kesimden sonra bu rakamlar
strastyla 4 50 m ve 5 m'ye ul a~mt ~hr.
Stra iizerindeki mesafeler 40'dan 60' a çtkanldtgmda ma arast 60 cm
olanda yogunluk hektarda 8 333 fidan, srralar aras t 80 cm olanda 7246 fidan
azahrken çeliklik govdelerin çaplan gozle gorilltir ~ekilde artmaktadtr. Biti ~ik
stralar arasmdaki mesafenin 60'dan 80'e çtkanlmastyla yogunluk, srra tisttinde
dikim arahgt 40 cm o landa 2 174 fidan/ha, 60 cm olanda 3 216 fidan/ha
azalmakta ama bu durumda e lde edilen çeliklik govdelerin çaplan, belirgin
~ek ilde artmamaktadtr ($ekil B)
Boyca btiyi.imelerindeki degi~imler bu kadar net degildir ($ekil B).
Diger bir ifade ile, dikim yogunlugu boy bilylimesindeki azalmaya uyumlu
olmayacak ~ekilde çapta kilçtik bir art1~1 getirecek seviyede arttmld tgmda
narinlik oranlarmda artma gortiltir. Varyasyonun diger kaynagt, srralarm 4 srrahk
alan içindeki pozisyonudur. içde bulunan srralann çeliklik govdeleri, hem ilk
ytlda (F 1 R 1) hem de baltahk kesim sonrast (F 1 R2), dt~taki straya gore daha
ince uzun olmaktadtr.
Stralarm 4' lti gruplar halinde yapllmast, homojeniteyi ve her iki klonun
fidanlarmm kalitesini bozmaktadtr ama bu olumsuzluk kendisini en çok
bilytimesi kuvvetli klonlar i.izerinde hissettirmektedir.
iki sulama metodu arasmda (damla ve yagmurlama) hiçbir fark ortaya
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Sekil 81-6:Kion (1-214 ve Luisa Avanzo), dikim szkltgt, dikim szraszmn 4 'lii grup içindeki
pozisyonuna (!,= iç szralar, J; - dz$ szralar) baglz olarak g6vdesi /, kokii 2 ya$mda çeliklik
govdelerin ve koku ile govdesi l ya$znda jìdanlarzn h/d ora m, boy ve çap olarak biiyiimede
gosterdigi degi$kenlikler.
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çtkmam t$ttr. Fidanlan n bi.iyiimesi için, biitiin vejetasyon periyodunca toprak
rutubetini uygun degerlerin Uzerinde tutmak (tarla kapasitesinin % 60/70' i
civannda) için yeterli su verilmesine kar~ m yiiksek yogunluga baglt negatif
etkilerden kaçtnmak milrnkiin o lrnam t~ttr. Boy le bir rekabet sadece su ve/veya
besin rekabetine baglanamaz, zira, annonik olarak geli$melerine uygun olmayan
t~tk ve arahk-mesafe ~artlannda ya~amaya mecbur fi danlarm sozkonusu oldugu
unutul mamahdtr. Bu son hayatsal faktorlerin Stntrlt ~ek ilde uygun olu~unu su
ve besleyici elemanlarm bolluguyla dengelemek milmki.in degildir. ikJ im, toprak
ve kUitUre l faktor ler ile bunlann karma~tk etkileri bell i limitler içinde klonun
genetik ozell iklerine gore deg i~ebi l i r.
ikinci seri denemede ha'da 9 090 ve 15 150 arasmda degi~en dikim
yogunluklan ktyaslanmt$ttr. Bunun için hem tek stra, hem ikili olanlar, 4 s trah
gruplarla ktyasl annu~ ve çel iklik govdelerin çap bi.iyi.imesi ile dikim yogunlugu
arastnda negatif il i ~ki be l irlenmi~tir. Bu baglantt iki ya~h govdelerde ozellikle
yi.iksektir. Bu durumda fidanlan n 4 mali alan içinde yerl e~imi onlann, tek
s trada olanla rdan daha fazla ~ek il bozuklugu na ve daha ki.içlik çap
dimensiyon lara sahip olmasma sebep o lm u~tur.
Hektarda 9 000-12000 fidan yogunlugunda, fidanlann stra i.izerinde
ikil i yer l e~i m i, ozell ikle giineydek i ortam larda 1 ya$ lt fi dan i.ireti mi konu
oldugunda iyi netice verrni$tir. 12000 fidan/ha'm Usti.inde ve 15000 'e varan
yogunluklar gi.iney ortamlannda 2 ya$h, Po ortammda l ya$11 çeliklik govde
Uretimi açtsmdan kesinlikle çok faz la bul.unmaktadtr.
Fototropik hassasiyeti az olan klon çeliklerinin hem tek Slfa, hem de
ikili stra halinde (yogunl uk lO 410 fi dan/ha) dikimiy le, iyi kal itede bir ya~lt
govdeler elde edi lmi$tir. Ama tek stranm kullantlmast çift olan ma gore ki.iltiirel
operasyonlan n uygulanmast ve boceklere kar$1 daha etkili mi.icadele etme
imkam vermektedir.
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