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Bahçesinde Hormon (gibberellin 4/7/9) Uygulamasının Çiçek ve Kozalak Verimine Etkisi 

 
    ÖZ 

 
Eskişehir-İnönü'de (Eskişehir Orman Fidanlığı) Mart 1990 tarihinde, 5X5 m dikim 

aralığında, 33 klonla  kurulmuş olan Afyon-Çay (Sultandağı) Orijinli, 117 ulusal kayıt 
numaralı sedir (Cedrus libani A. Rich.) klonal tohum bahçesinde 15 yaşında çalışmalara 

başlanılmıştır. 2004 yılında başlatılan ve tesadüf parselleri deneme desenine göre 
yürütülen çalışmada üç doz (0, 30 ve 60) GA4/7 ve 2 zaman (Mayıs, Haziran) uygulaması 

yapılmıştır.  Uygulanan dozlardan 60 dozda bireylerde sararma görülmesi üzerine 
çalışma 2 doz (0, 30) ve 4 zaman olarak 2006 yılında yeniden düzenlenmiştir. Kullanılan 

deneme deseni yine tesadüf parselleri deneme deseni olmuştur. Çalışma sırasında 
tohum bahçesinde bulunan bireylerin vejatatif büyüme eğilimlerinin olduğu gözlendiği 

için ayrıca yine tesadüf parselleri deneme desenine göre ayrı bir deneme olarak 3 
düzeyde (0, %15 , %25) tepe budaması yapılmıştır. Bu uygulamaların etkilerini görmek 
için dişi ve erkek çiçek sayılmış, ayrıca polen çimlendirme testleri yapılmış ve polen tüp 

uzunlukları ölçülmüştür. 
Hem çalışmanın ilk halinde hem de yeniden düzenlenmesi sonucunda hormon 

(GA4/7/9) uygulaması çiçek üretimi ve verimini artırmamıştır. Bu hormon 15-20 
yaşlarındaki sedir tohum bahçesinde  etkili olmamıştır. 

Tepeden itibaren ağaç boyunun %15 ve %25 budanması çiçek üretimi ve 
veriminde etkili olmamıştır. 

Az çiçek üretimi olduğu yıllara ait polen çimlenme yüzdeleri yüksek, bol çiçek 
üretiminin olduğu yıllarda ise düşük çıkmıştır. Polen tüp uzamasında ise tam tersi yönde 
bir gelişim gözlenmiş, bol çiçek olduğu yılda polen tüp uzaması daha fazla, az çiçek 
olduğu yıllarda ise daha az olmuştur. Döllenmenin gerçekleşmesi tüp uzması ile ilgili 
olduğu için bol tohum yıllarının da aynı zamanda polen tüp uzaması ile ilişkili olduğu 
anlaşılmıştır. 

Erkek ve dişi çiçek üretimi arasındaki ilişki pozitif yönde ve orta düzeydedir. 
Tohum üretimi açısından böyle bir ilişki olması olumlu bulunmuştur. 
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