




• : Ormancılıkta piketaj, Arazide dikim 

yapılacak fidanların türüne göre belli aralık ve 

mesafelerde kazık çakılarak fidan dikim yerlerinin 

belirlenmesi işlemidir. 

 



 

• Piketaja başlamadan önce arazi hazırlığının ve toprak işlemenin yapılması gerekir.  

• Arazi Hazırlığının yapılmasının nedeni hem dikilecek olan fidanların iyi bir şekilde 
gelişimini sağlamak hem de piketajı daha düzgün bir şekilde yapmak içindir. 

• Arazi hazırlığı yapılırken, ilk önce sahada mevcut diri örtü varsa bunların temizliği 
yapılır. 

• Bu işlem paletli traktörler, diri örtü temizliği tarağı veya çalı doğrayıcılar   ile 
gerçekleştirilir. 

• Diri örtü temizliği yapıldıktan sonra artıklar mutlaka sahadan uzaklaştırılmalıdır. 
Toprak işlemesinin daha başarılı olması için sahada yığın veya kök artığı 
kalmamalıdır. 



• Toprak işleme, toprağın tavda olduğu zamanda yapılmalıdır. Buna  

toprak rutubetinin uygun olduğu zamanda denilebilir. 

• Şöyle ki toprak yaz mevsiminde kuru ve sert bir yapıda olup nem 

miktarı oldukça düşüktür. Kış mevsiminde ise çamurlu ya da karla 

örtülü vaziyette olduğu için işlemeye elverişli değildir. Bu nedenle 

toprağın türü, geçirgenliği ve rutubet durumu iyi  incelenerek toprak 

işlemeden beklenen faydaları sağlayabilecek zamanlarda toprak 

işlemesi yapılmalıdır. 

 

 

 



• Örneğin dikim ilkbaharda yapılacaksa toprak işlemesi sonbaharda, 

eğer dikim sonbaharda yapılacaksa toprak işlemesi İlkbaharda 

yapılmalıdır. Böylece topraktaki sert ve geçirimsiz tabakalar ortadan 

kaldırılarak toprak strüktürü daha poroziteli  (gözenekli) bir yapıya 

dönüştürülmüş olacaktır. 

 



• Bu durumda toprak içerisindeki su ve hava sirkülasyonunu artırarak 

dikilecek fidanların su ve besin ihtiyacını daha iyi bir şekilde karşılamasını 

sağlayacaktır. Böylece fidanların kök gelişimi de artacaktır. 

• Bunun yanı sıra topraktaki mikroorganizmal faaliyet artacak, ayrıca 

topraktaki kapilarite kırılarak evaporasyonla meydana gelecek su kayıpları 

da önlenmiş olacaktır.  

 



Toprak işlemesi tamamlanan sahada, fidan dikim çukurları açılmadan 

önce, Fidan türüne göre belirlenmiş aralık - mesafenin tespit edilmesi 

ve arazi üzerinde işaretlenmesi gerekir.  
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• Fidan dikimi yapılmadan önce dikim noktaları kazıklarla işaretlenir, bu 

amaçla uzun bir ipin, şerit bantın veya şerit metrenin arazinin üst başına 

gerilmesi ile dikim sıraları, sağ yada sol başına gerilmesi ile de ilk sıranın 

fidan yerleri belirlenir.  

• Bu aşamadan sonra her sıraya gerilen ip doğrultusu boyunca fidan 

aralıklarına eşit boyda bir demir profil yada serit metre yardımı ile sıra 

üzeri fidan yerleri tek tek ve kontrollü olarak belirlenir ve kazıklarla 

işaretlenir. 



• Bundan başka, daha pratik ve daha doğru bir sonuç elde etmek için, 

karelaj yöntemini uygulayabiliriz.  

• Karelaj yönteminde; Şerit metre, gönye, renkli bant, fidan dikim yeri 

kazıkları…vb. malzemeler kullanılır. 



Örneğin bir Kızılçam Tohum Bahçesi kurmak için piketaj yapacağız, 

 

 



1. Aşama; 

  9 işçi 3’şerli gruplara ayrılır. 1. grup sahanın eğimine paralel yönde, 2. grup ise 

eğime dik yönde, birbirlerine 90 derece açı oluşturacak şekilde sahanın üst 

köşesine geçerler. 

Her kenarda bulunan işçilerden biri kenarın başına diğeri de sonuna geçer. 

Böylece karenin köşe noktaları işaretlenmiş olur. Ellerine aldıkları şerit metre 

veya ipi dikim aralık ve mesafesine göre  renkli bantlarla işaretlerler. Grupta 

bulunan 3. işçi ise fidan aralık mesafesine göre işaretlenen yerlere kenar üzerinde 

kazıklar ile işaretleme yapar. 



 2. Aşama ; İşlemlerini tamamlayan işçilerden yan kenarda bulunanlar kendi 

kenarlarına paralel, üst kenara dik olacak biçimde üst kenarın son noktasına 

geçerler. Burada da kazıklarla işaretleme işlemine devam ederler. 



 Üst kenarda bulunan işçiler de kendi kenarlarına paralel, yan kenara dik 

olacak biçimde yan kenarın son noktasına geçerler. Böylece karenin tüm 

köşeleri işaretlenmiş olur. Her iki grup bu kenarlar üzerinde de aynı şekilde 

kazıklarla işaretleme yapma işlemine devam ederler.  



 3. Aşama; 3. gruptaki işçiler ise oluşturulan karenin içerisinde fidan dikim noktalarını 

istenilen aralık mesafeye göre işaretlemeye devam ederler. Diğer iki grup da 

oluşturulan karenin yan tarafına geçerek tekrar ayrı bir kare oluşturmak için bir önceki 

karede uyguladıkları işlemleri  tekrar eder ve yeni karenin köşe noktalarını 

oluşturmaya başlarlar. Bu döngü arazinin tamamında işaretleme yapılana kadar 

uygulanır. 



 Sahanın topoğrafik yapısının bazen elverişsiz olduğu (kayalık, 

pasalı…vb.) ya da arazinin kırıklı bir yapıya sahip olduğu durumlarda 

yaptığımız karelaj işlemi sahanın her yerinde homojen olmayabilir ya da 

noktalar eşit sayıda düşmeyebilir. Bu durumda sahanın bozuk olduğu ya 

da elverişsiz olduğu noktalarda işaretleme yapılırken, karelaja çok dikkat 

edilmelidir. Aksi halde arazinin durumundan kaynaklı hatalar yapılabilir.   



 Bu hatalara düşmemek için sahanın bozuk ya da kırıklı kısımlarında 

işaretleme yaparken, sahanın durumuna göre tekrar kazık çakılır ve 

etrafındaki noktalara bakılır. Bozuk olan yada fidan dikimine uygun 

olmayan kısımlar boş bırakılır. 
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 Piketajı yapılan arazide dikeceğimiz fidanın ambalaj türüne göre 

(tüplü, çıplak köklü…vb.) fidan dikim çukurlarının boyutları 

belirlenir. Örneğin 2+0 yaşlı tüplü bir kızılçam fidanının dikim 

çukuru ortalama 30 cm derinliğinde ve 30 cm genişliğinde olmalıdır. 

Çukurların dikim öncesinde açılması yeterli olacaktır. Dikimin 

vejetasyon mevsimi dışında, havanın rüzgarsız, yağmursuz, şiddetli 

soğuk ve don olmadığı günlerde toprak tav halde iken yapılması 

gerekir. Aksi halde fidanların tutma başarısı düşecektir.  

 




