Müdürlüğün Görevleri
Müdürlüğün kuruluş amacı, büyüme hızı ve odun kalitesi bakımından verim gücü yüksek ormanların tesisini
gerçekleştirmektir. Müdürlük bu amaç doğrultusunda orman ağaçlarının ıslahı, genetik ve biyoteknoloji
araştırmaları ile orman gen kaynaklarının in-situ ve ex-situ korunması ve orman ağacı tohumlarının tohum
üretim teknolojisine ilişkin araştırma çalışmaları yürütmektedir. Araştırma çalışmalarının yanında,
yürütülen uygulama çalışmaları: kalite kontrol ve sertifikasyon, ağaç ıslahı (tohum meşceresi ve plus ağaç
seçimi, aşı çalışmaları, tohum bahçesi kurulması) ve gen kaynaklarının korunmasıdır.

Gen Kaynaklarının Korunması: Toplumun değişen
ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanması için genetik
çeşitliliğin korunması zorunludur. Bu amaçla in-situ
ve ex-situ gen koruma çalışmaları yürütülmektedir.

Aşı Çalışmaları: Üstün özel-

likler taşıyan ağaçların aşı
yolu ile genetik olarak
kopyaları üretilmektedir.

Fenotipik Tohum Bahçesi :
Kaliteli, bol, sık ve kolay tohum
üretmek amacıyla, tohum meşcerelerinden yada gen koruma
ormanlarından seçilen plus ağaçlardan kopyalanan aşılı fidan-larla
klonal tohum bahçeleri kurulmaktadır. Tohum bahçelerin-den
üretilen
tohumlarla
yapılacak
ağaçlandırmalarda tohum meşcerelerine göre birim alandan % 8
daha fazla üretim sağlanması söz
konusudur.

In-situ
Koruma:
Genetik
çeşitliliğinin yerinde korunması
amacıyla
Gen
Koruma
ormanları
seçilmekte
ve
yönetim planları amenajman
planlarında tescil edilmektedir.

Tohum Meşceresi:
Ağaçlandırmalar için gerekli tohum
ihtiyacının
tohum
bahçeleri
üretime geçene kadar orijini belli
ve kaliteli kaynaklardan sağlanması amaçlanmaktadır.

Ex-Situ
Koruma:
Yapılan
moleküler genetik çalışmaları
sonucunda tehlike altındaki 9
sığla
populasyonu
Muğla
Gökova’daki alanda ex-situ
korumaya alınmıştır.

Plus Ağaç : Tohum
meşcerelerinden yada gen
koruma
ormanlarından
seçilmektedir.

Moleküler Genetik Araştırmaları: Orman ağacı türlerinde, genetik
çeşitliliğinin populasyonlar arası ve populasyon içi yapılanması ve genetik
çeşitliliğe ilişkin parametreler moleküler belirteçlerle saptanmakta ve
gen koruma stratejileri geliştirilmektedir.

Döl Denemeleri: Fenotipik olarak seçilen plus ağaçların, üstün genetik
özelliklere sahip olup olmadıkları döl denemeleri ile ortaya
konulmaktadır. Döl denemeleri sonuçlarına göre kurulacak genotipik
tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla yapılacak ağaçlandırmalarda
birim alandan % 25 daha fazla üretim sağlanması söz konusudur.

En İyi 30 Klonla Kurulan Genotipik Tohum Bahçesi:
Döl denemeleri sonuçlarına göre kurulacak genotipik
tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla yapılacak
ağaçlandırmalarda birim alandan % 25 daha fazla
üretim sağlanması söz konusudur.

Stres Fizyolojisi Çalışmaları:
Ülkemizde
ağaçlandırma
çalışmalarının
büyük
bir
kısmının yarı kurak, kurak ve
don
zararının
görüldüğü
sahalarda yapıldığı göz önüne
alınarak; ağaçlandırmalarda
en çok kullanılan ağaç
türlerimizde kurağa ve dona
dayanıklı
orijinlerin
belirlenmesine
yönelik
kuraklık
ve
don
stresi
toleransı
belirlenmeye
çalışılmaktadır.

Tohum Kalite Kontrolu: Orman ağaçları
ve
ağaççıkları
tohumlarının
ISTA
(International Seed Testing Association)
kurallarına göre kalite kontrol ve
sertifikasyon hizmeti sunulmaktadır.
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