Müdürlük Yayın No: 40

ISBN:978-605-393-110-2

AFYON-ÇAY ORİJİNLİ TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.)
TOHUM BAHÇESİNDE HORMON (GA 4/7/9) UYGULAMASI VE
BUDAMANIN ÇİÇEKLENMEYE ETKİSİ

(ODC: 232.311.3)

Determination of the Effects Hormone (GA 4/7/9) Treatment and Trunining
on Flowering in Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich) Seed Orchard
Originated by Afyon-Çay

Dr. Murat ALAN
Turgay EZEN

Semra KESKİN
Dr. Hülya ÖZLER

Belma ÇALIŞKAN
Dr. Hikmet ÖZTÜRK

TEKNİK BÜLTEN NO:27

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN AĞAÇLARI VE TOHUMLARI ISLAH ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
FOREST TREE SEEDS AND TREE BREEDING RESEARCH
DIRECTORATE
ANKARA-TÜRKİYE

ÖNSÖZ
Tohum bahçeleri ıslah edilmiş materyalin uygulamaya
(ağaçlandırma, gençleştirme) aktarıldığı tesislerdir. Bu bakımdan çiçek ve
dolayısıyla tohum veriminin yeterli olması, tohum bahçelerinin işlevlerini
yerine getirebilmeleri açısından önem kazanmaktadır. Bu yönde yapılan
işlemler ise tohum bahçesi yönetimi kapsamında düşünülmelidir. Tohum
bahçesi yönetimi, tohum bahçesinin planlaması ile başlamakta, kurulmuş
olan tohum bahçesindeki bireylerin yaşamını sürdürmesi sağlanmakta ve
tohum bahçelerinden en üst düzeyde yararlanmayı kapsamaktadır.
Türkiye’de yapılan ağaçlandırma çalışmalarında sedir (Cedrus libani A.
Rich.) yaygın olarak kullanılmakla birlikte tohum sıkıntısı yaşanmaktadır.
Bunun nedeni sedirde tohum dönemlerinin 3-5 yılda bir olmasıdır. Diğer
yandan erken ve bol tohum vermesi beklenen sedir tohum bahçelerinde de
ilk kurulan tohum bahçeleri 15 yılı geçmesine karşın istenen düzeyde tohum
verimi görülmemiştir. Bu çalışma ile genellikle çamgillerde (Pinaceae)
çiçek, dolayısıyla tohum verimini artırdığı görülen hormon (GA4/7/9) ve tepe
budaması uygulayarak, Afyon-Çay orijinli sedir tohum bahçesinde tohum
üretiminin artırılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın yürütülmesine yardım ve katkılar sağlayan Eskişehir İl
ve Çevre Müdürlüğüne teşekkür eder, çalışmanın ormancılıkta az olan üreme
biyolojisine ilişkin araştırmaların artmasına vesile olmasını ve bu tür
araştırmalara katkı sağlamasını dileriz.
Ankara, 2010
Dr. Murat ALAN
Semra KESKİN
Belma ÇALIŞKAN
Turgay EZEN
Dr. Hülya ÖZLER
Dr. Hikmet ÖZTÜRK
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ÖZ
Eskişehir-İnönü'de (Eskişehir Orman Fidanlığı) Mart 1990 tarihinde,
5 X 5 m dikim aralığında, 33 klonla kurulmuş olan Afyon-Çay (Sultandağı)
orijinli, 117 ulusal kayıt numaralı sedir (Cedrus libani A. Rich.) klonal
tohum bahçesi 15 yaşında iken çalışmalara başlanmıştır. 2004 yılında
başlatılan ve tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülen çalışmada, 2
farklı zamanda, iki doz (30 ve 60 mg/ml) GA4/7/9 uygulaması yapılmıştır. 60
mg/ml doz uygulanmış bireylerde ibrelerde sararma görülmesi üzerine
çalışma 4 farklı zamanda, 1 doz (30mg/ml) olarak 2006 yılında yeniden
düzenlenmiştir. Yeniden düzenlemede de tesadüf parselleri deneme deseni
kullanılmıştır. Hem 2004 yılı, hem de 2006 yılında yapılan çalışmalarda ayrı
bir işlem olarak kontrol (GA4/7/9 uygulanmamış) kullanılmıştır. Çalışma
sırasında tohum bahçesinde bulunan bireylerin vejetatif büyüme
eğilimlerinin olduğu gözlendiği için yine tesadüf parselleri deneme deseni
kullanılarak, ayrı bir denemede 2 düzeyde (%15, %25) tepe budaması
yapılmıştır. Budama denemesinde de kontrol (budama yapılmamış rametler)
ayrı bir işlem olarak konulmuştur.
GA4/7/9 ve budama uygulamalarının etkilerini görmek için dişi ve
erkek çiçekler sayılmış, ayrıca polen çimlendirme testleri yapılmış, polen tüp
uzunlukları ölçülmüştür.
Hem çalışmanın ilk halinde hem de yeniden düzenlenmesi
sonucunda hormon (GA4/7/9) uygulaması, 15-20 yaşlarındaki sedir tohum
bahçesinde erkek ve dişi çiçek sayısını artırmamıştır.
Ağaç boyunun %15 ve %25 oranlarında tepe kesimi yapılması erkek
ve dişi çiçek sayısını artırmamıştır.
Polen çimlendirme testlerinde ise 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
uzaması 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.
Anahtar Kelimeler: Cedrus libani, GA4/7/9, erkek çiçek, dişi çiçek
tepe budaması, polen çimlenmesi
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ABSTRACT
This study has been carried out in a 15-year-old clonal Taurus cedar
(Cedrus libani A. Rich.) seed orchard in Eskişehir-İnönü (Eskişehir Orman
Fidanlığı) which was established with 33 clones in 1990 with seedlings
originated from Afyon-Çay (Sultandağı). In this study which was started in
2004 and carried out with randomized block design, Gibberellin (GA4/7/9)
treatment was applied as 2 times a year as 2 dosages (30 and 60 mg/ml).
Having observed that some of the trees have turned to yellow due to 60
mg/ml dose, this dosage was cancelled and the method was changed to 4
treatment times and single dosage (30 mg/ml) in 2006. Experiment design
was kept as randomized block design. In both studies either in 2004 and
2006 a control group (untreated with GA4/7/9) was used. In addition, during
the study, we observed that some trees have tendency to grow vegetatively,
so another trial has been designed to test effects of top pruning at two levels
(15%, 25%) with the randomized block design. In pruning experiment, a
control group was used as well.
In order to reveal the effects of these treatments, male and female
flowers were counted, pollen germination was tested and pollen-tube growth
was measured.
Both trials for gibberellin (GA4/7/9) application caused no effect on
flower production and yield of 15-20 years old cedrus seed orchard.
Top pruning at two levels (15%, 25%) caused no effect on flower
production and yield.
Pollen germination rates are higher in years with low number of
flowers, but lower in years with high number of flowers. Pollen-tube growth
rate is just the opposite of pollen germination rate. Since pollination is
directly related to pollen-tube growth; it seems that good seed years are also
related to pollen-tube growth.
There is a positive and medium level correlation between the
number of male and female flowers produced. It is a favorable correlation
for seed production.
Key Words: Taurus cedar, Cedrus libani, GA4/7/9, male flower, female
flower, top pruning, pollen germination
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1.GİRİŞ
Türkiye'de ilk tohum bahçesi 1964 yılında eğitim amaçlı olarak
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi eğitim alanında kurulmuştur.
Karaçam ve sarıçamda kurulan, 10'ar klondan oluşan bu tohum bahçeleri,
ağaçlandırmalarda kullanımdan daha çok eğitim amaçlı kurulmuştur.
Ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere ilk tohum bahçesi ise Manisa'da 1976
yılında kızılçam için kurulmuştur. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah
Araştırma Müdürlüğü tarafından 2010 yılına kadar değişik türlerde kurulan
tohum bahçesi alanı yaklaşık 1200 ha’a ulaşmıştır. Bu alan büyüklüğüne
erişen tohum bahçelerinden yararlanma ise belirli kuralları ortaya koyma ve
uygulamayı gerektirmektedir.
Tohum bahçeleri için; plus ağaç seçimi, aşı kalemi alınması, arazi
hazırlığı, bakım ve koruma gibi pek çok harcama yapılmaktadır. Bu
nedenlerle tohum bahçelerinden üretilen ıslah edilmiş tohumların en yüksek
oranda kullanılması, yapılan harcamaların geri dönüşü açısından önemlidir.
Bu geri dönüşü sağlamak için tohum bahçelerinde iyi bir yönetim
oluşturulmalıdır. Tohum bahçesi yönetimi; tohum bahçesinin kuruluşu için
uygun özellikler taşıyan alanların (toprak, iklim ve ulaşım)
belirlenmesinden; koruma önlemleri almaya, bakım çalışmaları yapmaya,
döllenme biyolojisinin öğrenilmesi ve bu bilgilerin kullanılmasına kadar bir
dizi işlemi içermektedir (WERNER 1975; ZOBEL ve TALBERT 1984;
BRAMLET 1991). Bu işlemlerin hemen tamamı, tohum bahçelerinden en
üst düzeyde yararlanmayı, genetik ve morfolojik özellikleri üstün tohum
üretmeyi hedeflemektedir. Bu durumda tohum bahçelerinden beklenen
genetik kazanç sağlanabilecek ve daha ekonomik işletilebilecektir
(TALBERT ve ark. 1985).
Toros sediri, Türkiye'nin ekonomik önemi yüksek orman ağacı
türlerinden birisidir (KOSKI ve ANTOLA 1993). Bu yüzden Toros sediri
yayılış alanı genişletilmek ve ağaçlandırmalarda daha yaygın olarak
kullanılmak istenmektedir. Ancak bol tohum yılları, diğer önemli orman
ağacı türlerine göre daha uzun olması, 3-5 yılda bir yinelenmesi (BOYDAK
ve
ÇALIKOĞLU
2008),
ağaçlandırmaların
istenen
düzeyde
yaygınlaşmasının önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda
tohum bahçelerinin tohum meşcerelerine göre daha sık ve bol tohum
üretmesi beklentisiyle şimdiye kadar 10 adet toplam 60 ha sedir tohum
bahçesi kurulmuştur (OATIAM Web Sitesi: www.ortohum.gov.tr). Ancak
ilk kurulan sedir tohum bahçeleri 20 yaşına gelmesine karşın bu bahçelerde
beklenen düzeyde tohum üretimi görülmemiştir. Tohum verme yaşının
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uzaması ise sedir tohum bahçeleri kurulması ivmesinin düşmesine yol
açmıştır.
Tohum bahçelerinde çiçek, dolayısıyla tohum veriminin artırılması
amacıyla; dışardan hormon uygulanması, budama, gübreleme, boğma, diri
örtü temizliği ve kök kesimi gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır
(BONNET-MASSIMERT 1987, PHARIS ve ark. 1987, ROSS ve
CURRELL 1989, FOGAL ve ark. 1994). Çiçek, özellikle dişi çiçek
veriminin teşvik edilmesi iki amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Birincisi
çiçek veriminin erken başlatılabilmesi, ikincisi ise olgun bireylerde çiçek,
dolayısıyla tohum veriminin artırılmasıdır (KONG ve von ADERKAS
2007). Bu yöntemler içerisinde, ekonomik olması, kullanım kolaylığı ve
ağaç sağlığı açısından güvenli olması nedenleriyle en çok tercih edilen
yöntemlerden birisi hormon uygulamalarıdır (ALMQVIST 2008). Bu
kapsamda değişik araştırmalarda gibberillin türevlerinin çiçek sayıları ve
kozalak verimi üzerinde artırıcı yönde etkili olduğu belirlenmiştir (ROSS ve
PHARIS 1985; BONNET-MASSIMERT 1987; PHARIS ve ark. 1987;
ROSS 1991; BONNET-MASSIMERT ve WEBBER 1995; ÖZTÜRK ve ark.
2005; ALMQVIST 2008). Dışsal (dışarıdan bitkiye verilen) gibberillinler,
birçok bir bitki türünde generatif (üreme) gelişmeyi sağlama konusunda
diğer bitki hormonlarından daha etkilidir. Ayrıca Çamgiller (Pinaceae)
içindeki pek çok ibreli türde, yalnızca bir hidroksil içeren, yani polar
olmayan gibberrillin asitlerin (GA4 ve GA7), generatif gelişimi sağladığı
görülmüştür (ROSS 1991; FOGAL ve ark. 1996). Bunlara ek olarak
gibberillin yapısı ve özellikleri konusunda ÖZTÜRK ve ark. (2005)
tarafından ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
Gibberillin uygulamalarının polen çimlenmesi ve polen tüpü
gelişmesi üzerinde de etkili olup olmadığı merak konusu olmaktadır.
Dolayısıyla tohum bahçelerindeki klonlarda, çiçeklenmeden olgun kozalağa
kadar geçen süreç içerisinde hormon uygulamasının etkileri, bilinmesi
gereken temel bilgilerin başında gelmektedir.
Tepe budaması; boğma, kök kesimi, yaralama gibi bir stres etkisi
oluşturmakta ve dolayısıyla çiçeklenmeyi arttırabilmektedir (KONG ve von
ADERKAS 2007). Ancak tepe budamasının dişi çiçek üretim bölgelerinde
yapılması nedeniyle ilk yıllar özellikle ibrelilerde dişi çiçekte azalma
olmasına karşın, sonraki yıllar oluşan artışla bu durum dengelenmekte, birim
yılda tohum veriminde artış olmaktadır (ROSS ve CURRELL 1989; FRIES
1994; STOEHR ve ark. 1995). Diğer yandan tohum bahçelerinde tepe
budamasının çiçeklenme üzerinde artırıcı etkisinin olduğu çalışmalar
bulunmaktadır (NIENSTAEDT 1981; ŞENGÜN ve SEMERCİ 2002). Tepe
budaması ile çiçeklenme üzerinde artırıcı etki oluşturmak yanında, tohum
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bahçelerindeki bireylerin fazla boylanması da engellenmekte, dolayısıyla
kozalak toplamak kolay ve düşük maliyetli olmaktadır (Mc LEMORE 1979).
Bu kapsamda dişi çiçek üretim bölgelerinin kesilmesi sonucunda, kesim
yerinden yaklaşık 1 nod kadar aşağıda dişi çiçek oluşmaya başladığı da
saptanmıştır (NIENSTAEDT 1981).
Yapılan bu çalışma ile hormon uygulaması ve tepe budamasının
çiçek verimine etkisinin olup olmadığı, en iyi hormon uygulama zamanı,
hormon uygulamasının polen çimlenmesi ve tüp gelişimine etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Tohum bahçesi
Çalışmalar Eskişehir Orman Fidanlığı’nda, Mart 1990 tarihinde 5X5
m dikim aralığı kullanılarak, 33 klonla kurulmuş olan Afyon-Çay
(Sultandağı) orijinli, 117 Ulusal Kayıt Numaralı (UKN) sedir klonal tohum
bahçesinde yürütülmüştür.
2.2. Hormon (GA4/7/9) uygulaması
Araştırmada; başlangıçta 2 zamanda (Mayıs ortası ve Haziran sonu)
ve 2 doz (30 ve 60 mg/ml) gibberellin A4/7/9 uygulaması yapılmıştır. Tohum
bahçesinde 60 doz uygulanan bireylerdeki ibrelerde sararmalar olması
üzerine, proje yeniden gözden geçirilmiş ve tek doz (30 mg/ml), 4 zaman
(Nisan başı, Mayıs ortası, Haziran sonu ve Ağustos ortası) şeklinde yeniden
düzenlenmiştir.
Hormonun ağaçlara uygulamasında ise toz şeklindeki gibberellin
(A4/7/9) hormonu %96’lık etil alkolde çözdürülmüş, elde edilen çözelti bir
sonraki yılın çiçek tomurcuk taslaklarında etkili olması öngörülerek,
belirlenen tarihlerde her birey için ayrı ayrı gövdeye enjekte edilmiştir (Şekil
2.1).

Şekil 2.1. Ağaçlara hormon (GA4/7/9) uygulanması
Figure 2.1. Injection of hormone (GA4/7/9) to trees
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Enjeksiyon için ağaç gövdesi; aşı yerinin üstünde, en alt dalların da
5-10 cm altında kalacak şekilde, 4 mm’lik matkap ucu kullanılarak 45
derecelik açı ile karşılıklı iki yönde delinmiştir. Açılan 3 cm derinlikteki
delikten her birine 0.5 ml hormon enjekte edilerek her ağaca toplam 1 ml
hormon enjekte edilmiştir. Açılan delikler ağacın zarar görmemesi için aşı
macunu ile kapatılmıştır (PHILIPSON 1985; ÖZTÜRK ve ark. 2005).
2.3. Tepe Budaması
Tohum bahçesinde kozalak verimini teşvik etmek üzere tepe
budaması yapılması da öngörülmüştür. Budama denemesi ayrı bir deneme
olarak yapılmıştır. Buna göre üç klonda beş yinelemeli olarak iki budama
düzeyi (%15 ve %25) kullanılmıştır. Bu düzeyler için tepeden, ağaç boyunun
%15 ve %25 oranında kesim yapılmış, ayrıca karşılaştırma yapmak için aynı
klonlara ait rametlerde tepe budaması yapılmamıştır (kontrol).
2.4. Ölçme ve Çiçek Sayımları
2.4.1. Rametlerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi
Çalışmaya konu rametlerin bazı morfolojik özellikleri ile çiçek ve
kozalak verimleri arasındaki ilişkileri belirleyebilmek ve morfolojik etkiden
kaynaklanan çiçek verim etkisini gidermek için ölçümler yapılmıştır. Bu
kapsamda ağaç boyu, ağaç göğüs çapı (1.30 cm) ve tepe tacı izdüşümleri
(kuzey-güney, doğu-batı yönlerinde en uzun dala göre) santimetre
duyarlılıkla ölçülmüştür.
2.4.2. Çiçek ve kozalak sayımları
Dişi ve erkek çiçeklerin tamamı sayılmış ve ağaç başına bir yaşında
kozalak ile olgun kozalak miktarları adet olarak belirlenmiştir. Kozalak
sayısı çok az olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla projede
öngörülen kozalakla ilgili gözlem ve işlemler yapılamamıştır.
2.4.3. Polen çimlendirme testleri
Polen çimlendirme çalışmaları, proje parselleri için belirlenen bir
klonda yapılmıştır. Çalışma materyalleri dört farklı zamanda (Nisan başı,
Mayıs ortası, Haziran sonu ve Ağustos ortası) hormon uygulanan parseller
ile kontrol parsellerinden alınmıştır.
2.4.3.1. Erkek çiçeklerin toplanması
Sedir tohum bahçesinden 2006-2007-2008-2009 yıllarında erkek
çiçekler, gelişimlerine göre Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının
başlarında, sabah 0900-1030 saatleri arasında elle toplanmıştır. Toplama
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saatleri arasında havanın rüzgârlı olmaması ve ılıman olması gibi şartlar
dikkate alınmıştır.
2.4.3.2. Erkek çiçeklerin kurutulması
Laboratuvar ortamına taşınan erkek çiçekler, oda sıcaklığında
(yaklaşık 24-25 °C) ve % 35-45 nispi nemde kurutmaya alınmıştır (Şekil
2.2.) (WEBBER ve PAINTER 1996).

-b –

-a -

Şekil 2.2. Kurutma işlemi: a) polen keselerinin yırtılması b) polen
keselerinin açılması ve polenlerin dökülmesi
Figure 2.1. Pollen drying: a) rupture of pollen sacs b) opening of pollen sacs
and dispertion of pollens
2.4.3.3. Polen çıkarma, rutubet ölçümleri
Şekil 2.2.b’de görüldüğü gibi, erkek çiçeklerin pulları iyice açılıp
polenler dökülmeye başladığında, 80 ve 100 mikrometre ölçekli iç içe
geçmeli eleklerde eleme işlemi yapıldı (Şekil 2.3a, b). Elde edilen
polenlerden 5’er gr tartılarak Sartorius L310D nem ölçme aletinde polenlerin
başlangıç nemleri (polenlerin çiçekten çıktığı andaki nem) ölçülmüştür
(Şekil 2.3c).
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-a-

-b-

-c-

Şekil 2.3. Polen çimlendirme hazırlığı a) mesh screen mikron ölçekli elek
b) elenmiş C. libani A. Rich polenleri c) sartorius nem ölçme aleti
Figure 2.3. Preparation for pollen germination a) mesh screen micron sized
screen b) Screened C. libani A. Rich pollens c) Sartorius humidity
measuring instrument
2.4.3.4. Polenlerin in vitro çimlendirme ortamının hazırlanması
Polenlerin çimlendirilmesinde hormonsuz MS ortamı kullanılmıştır
(MURASHIGE ve SKOOG 1962). MS ortamının tuz ve vitaminleri hazır
olarak alınmış ve sonrasında bu karışıma her litre için 20 g sükroz ve 8 g
agar ilave edilmiştir. Ortam pH’sı 5.8’e ayarlanmıştır.
2.4.3.5. Polenlerin ekimi
Steril polenler, steril kabinde (Laminar flow) steril şartlarda, 6 cm
çaplı cam petrilerdeki besin ortamına kıl fırça yardımı ile ekilmiştir (Şekil
2.4). Kapağı kapatılan petrilerin etrafı parafilm ile sarılarak +33 °C sabit
sıcaklığa ayarlı karanlık ortamda iklim dolabına konulmuştur. Ekimler 3
tekrarlı yapılmıştır.

Şekil 2.4. Besin ortamına ekilmiş polenler
Figure 2.4. Pollens in nutrient medium
2.4.3.6. Çimlenmelerin sayılması ve polen tüp ölçümleri
Polenlerin 33°C’deki in vitro çimlenmelerinin 3. gün sonuçları esas
alınmıştır. Ok uçlu diseksiyon iğnesi ile polenli besin ortamından 1-2 mm3
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alınarak geçici preparatlar yapıldı. Preparatlar Leica DM LB2 Işık
Mikroskobuyla incelendi ve Leica DFC320 Kamera ile her preparatı
örnekleyecek şekilde 10’luk objektifte çok sayıda çekim yapılarak ayrı
klasörlere kaydedildi. Çimlenme sayımları çekilen bu fotoğraflar üzerinde
yapıldı. Sayımlarda çimlenmiş polenlerde polen gövdesi uzunluğu kadar tüp
oluşturma esas alınmıştır (LANTERI ve ark. 1993). Her preparat için 300350 polen sayılması esas alınmış ve denemeler 3 yinelemeli yapılmıştır.
Ayrıca her işlem için 3x50 adet polen tüp ölçümleri de yapılmıştır (Şekil
2.4). Polen sayımları ve polen tüp ölçümleri IM (Image Manager)
programında yapılmıştır.

Şekil 2.5. Polen sayımı ve tüp ölçümü
Figure 2.5. Pollen counting and pollen tube measurement
2.5. Deneme deseni ve/veya örnekleme yöntemi
Afyon-Çay (Sultandağı) Orijinli tohum bahçesinde klonların
dağılımı sistematiktir. İşlem parselleri seçilmeden önce tohum bahçesinde
yaşayan rametlerin belirlenmesi için güncelleme yapılarak, tohum bahçesi
krokisinde yaşayan tüm ağaçlar işaretlenmiştir. Denemelerin tamamında
“rastlantı parselleri deneme deseni” kullanılmıştır. İlk hormon denemesinde
beş, düzenlemeden sonraki ikinci denemede ise yedi yineleme yapılmıştır.
Budama denemesinde beş, polen çimlendirme ve tüp uzunluğunda ise
yineleme sayısı üç olmuştur.
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2.6. Değerlendirme Yöntemi
Verilerin değerlendirilmesinde “SAS İstatistik Paket Programı”
kullanılmıştır (SAS 1989). Hormon uygulaması ve uygulama zamanının
çiçeklenme üzerindeki etkisini incelemek için varyans analizi yapılmıştır.
Analizden önce ise çiçek sayıları için logaritmik dönüşüm uygulanmıştır.
Tüm denmelerdeki rametlerin (aynı klonun üyeleri) tepe hacmi koni olarak
kabul edilmiştir. Rametlerin şekillerinden kaynaklanan etkiyi gidermek için
ise hesaplanan ramet tepe hacim indeksi modelde bir etki (kovariant) olarak
kullanılmıştır (SNEDECOR ve COCHRAN 1989). Diğer yandan çiçek
verimi ile rametlerin bazı morfolojik özellikleri arasındaki ilişkilerin ortaya
konması amacıyla korelasyon analizleri yapılmıştır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Çiçeklerin Gelişimi
Dişi ve erkek çiçekler gözlemlenerek gelişim evreleri belirlenmiştir.
Gelişim evrelerinin belirlenmesinde (KESKİN 1999) tarafından kullanılan
yöntemden yararlanılmıştır. Bu şekilde gelişim evrelerinin belirlenmesi
yapay dölleme gibi ıslah çalışmaları için kullanılabilmekte, ayrıca
çiçeklenme biyoloji hakkındaki elde edilen bilgiler tohum bahçesi
yönetiminde ve bazı diğer araştırmalar için değerlendirilebilmektedir. Bu
şekilde WEBBER ve PAINTER (1996) Pseudotsuga menziesii Mirb.
Franco, CODESIDO ve ark. (2005) Pinus radiata D.Don. tohum
bahçelerinde çiçek gelişim evrelerini ortaya koymuşlardır.
3.1.1. Sedir dişi çiçek gelişim evreleri
a. Tomurcuk pullarının gevşemesi: Dişi çiçeği verecek olan
tomurcuğun uzayarak, tomurcuğu saran pulların uçlardan başlayarak
gevşediği aşamadır. Bu evre genellikle erkek çiçeklerde pulların tamamen
açılarak uzamanın gerçekleştiği aşamaya karşılık gelmektedir (Şekil 3.1a).
b. Tomurcuk pullarının açılmaya başlaması: Dişi çiçek tomurcuk
pullarının yırtılması ile uçta yeşil renkli karpellerin net olarak görülmeye
başladığı aşamadır (Şekil 3.1b).
c. Karpellerin kozalak eksenine dik gelecek şekilde açılması: Dişi
çiçeklerin bu aşamasında karpeller çiçek eksenine dik gelecek şekilde açılır.
Bu evre dişi çiçekler için maksimum polen kabul dönemi olarak kabul
edilebilir (Şekil 3.1c).
d. Karpellerin kapanması: Çiçeklerin mor renge döndüğü ve
karpellerin kozalak eksenine doğru kapandığı evredir. Bu evrede polen
kabulünün sona erdiği kabul edilebilir (Şekil 3.1d).
e. Karpellerin irileşmesi: Sonbaharda tozlaşma dönemini
tamamlayan çiçekler ilkbahardan itibaren karpellerini hızla kalınlaştırmaya
ve irileşmeye başlarlar. Sonbaharda olgun kozalak boyutunda ve yeşil
renklidirler (Şekil 3.1e).
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-a-

-b-

-c-

-d-

-eŞekil 3.1. Sedirde dişi çiçek gelişim aşamaları: a) tomurcuk pullarının
gevşemesi, b) tomurcuk pullarının açılmaya başlaması, c) karpellerin
kozalak eksenine dik gelecek şekilde açılması, d) karpellerin kapanması,
e) karpellerin irileşmesi (devam)
Figure 3.1. Female flower progress stages in Cedar: a) loosening bud scales,
b) opening bud scales, c) opening carpels perpendicularly to the cone axis, d)
closing carpels, e) carpels getting larger
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3.1.2. Sedir erkek çiçek gelişim evreleri
a. Tomurcuk pullarının açılmaya başlaması: Erkek çiçek tomurcuk
taslakları irileşmeye başladığında tomurcuk pullarının uç kısımdan açılarak
erkek çiçeklerin yeşil olarak gözle ayırt edilmeye başladığı evredir (Şekil
3.2a).
b. Tomurcuk pullarının dökülmesi ve uzamanın gerçekleşmesi:
Zamanla irileşen erkek çiçeklerin, üzerlerini örten pullarının tamamen
açılması ile çıplak hale geldiği evredir (Şekil 3.2b).
c. Erkek çiçek kurulunun irileşerek renk değiştirmesi ve polen
keselerinin belirginleşmesi: Dikkatli bakıldığında şeffaf olan ve tomurcuk
üzerinde kiremit şeklinde dizilen ve bir çift polen kesesini taşıyan stamen
pulları gözle fark edilirler. Her bir polen kesesi çifti dipten erkek çiçek
eksenine bağlıdır. Bu evre erkek çiçeklerin polen elde edilmek üzere
toplanmasına uygun olduğu evredir (Şekil 2c).
d. Stamen pullarının gevşemesi ve polen dağılımının başlaması :
Polen keseleri gelişimini tamamladığında, stamen pulları gevşer ve polen
keseleri yırtılma çizgileri boyunca patlayarak polen dağılımı başlar. Bu
evrede erkek çiçekler dallar üzerinde sarsıldığında az miktarda polen
dağılımı görülür (Şekil 3.2d).
e. Maksimum polen dağılımı: Polen dağılımının en yoğun görüldüğü
dönemdir (Şekil 3.2e).
f. Polen dağılımının tamamen sona ermesi: Bu dönemde erkek
çiçekler tamamen kahverengidir ve kuru bir görünüm almıştır. Erkek
çiçekler zamanla dallar üzerinden rüzgarın da etkisi ile dökülürler (Şekil
3.2f).
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-a-

-b-

-c-

-d-

-e-

-f-

Şekil 3.2. Sedirde erkek çiçek gelişim aşamaları: a) tomurcuk pullarının
açılmaya başlaması, b) tomurcuk pulları dökülmesi ve uzamanın
gerçekleşmesi, c) erkek çiçek kurulunun irileşerek renk değiştirmesi ve
polen keselerinin belirginleşmesi, d) stamen pullarının gevşemesi ve
polen dağılımının başlaması, e) maksimum polen dağılımı, f) polen
dağılımının tamamen sona ermesi
Figure 3.2. Male flower progress stages in cedar: a) loosening bud scales, b)
loss of bud scales and elongation, c) male inflorescence getting larger, color
change and pollen sacs become distinct, d) loosening stamen scales and
pollen dispersion, e) maximum pollen dispersion, f) end of pollen dispersion
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3.2. GA4/7/9 Uygulaması
3.2.1. İki zamanlı, iki dozlu GA4/7/9 uygulaması
Proje ilk uygulamaya konulduğunda, 2 zamanda (Mayıs ortası ve
Haziran sonu), 2 doz (30 ve 60 mg/ml) ve kontrol kullanılmıştır.
Araştırmanın ilk uygulaması için zaman, doz ve yıla ait ortalamalar Çizelge
3.1, 3.2. ve 3.3'te verilmiştir. Zaman açısından belirgin bir farklılık
olmamasına karşın doz açısından kontroller daha yüksek çiçek verimine
ulaşmışlardır. Yıllara göre ortalamalar incelendiğinde ise 2006 yılı belirgin
olarak fazla çiçek sayısına sahip olmuştur.
Çizelge 3.1. Uygulama zamanına ait ortalamalar
Table 3.1. Means for implementation times
Zaman

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Time

Type of flower
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

Mean

Minumum

Maximum

91.9±19.3
99.4±21.6
144.7±26.1
78.3±14.3

0
0
0
0

2407
3080
3062
2112

Mayıs
Haziran

Çizelge 3.2. Doza ait ortalamalar
Table 3.2. Means for dosage
Doz

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Dose

Type of flower
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

Mean

Minumum

Maximum

187.9±37.2
148.5±32.1
90.1±21.1
86.8±19.7
78.6±23.6
32.0±8.7

0
0
0
0
0
0

3062
3080
2169
2112
2678
1205

Kontrol
30
60
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Çizelge 3.3. Yıllara ait ortalamalar
Table 3.3. Means for years
Yıl

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Year

Type of flower
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

Mean

Minumum

Maximum

104.8±22.3
63.2±12.6
18.5±10.6
6.0±2.4
234.6±41.2
199.4±35.6

0
0
0
0
0
0

2407
1255
1830
384
3062
3080

2004
2005
2006

İki zamanlı iki dozlu uygulamada, 3 yıllık dişi çiçek verimine ilişkin
varyans analizi Çizelge 3.4'te verilmiştir. Çizelge 3.4’ten anlaşılacağı üzere
tepe hacim indeksinin varyans modeline kovaryans olarak alınması isabetli
olmuştur. Çünkü varyans analizi sonuçlarına göre hacim indeksi ağaçlarda
istatistik olarak farklı bulunmuştur. Diğer bir ifade ile ağaç hacim indeksi
(ağacın büyük veya küçük olması) çiçek sayısının değişmesinde etkili
olmuştur. Yıl ve doz faktörleri de istatistik olarak anlamlı bulunmuştur.
Ancak yıllar arası farklılık, yapılan GA4/7/9 uygulamasından
kaynaklanmamış, 2006 yılının zengin çiçek yılı olmasından kaynaklanmıştır.
Daha sonra inceleneceği üzere iki dozlu, beş zamanlı uygulamada da 2006
yılında en yüksek çiçek sayısı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 2006 yılında
hormon uygulamasından kaynaklanmayan, doğal süreçlerin bir sonucu
olarak bol çiçek görülmüştür.
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Çizelge 3.4. İki zamanlı, iki dozlu uygulamada dişi çiçek varyans analizi
Table 3.4. Variance analysis for female flower of two dosage with two times
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of
variation

Degree of
freedom

Mean
Squares

Tepe hacim
indeksi
Yıl
Zaman
Doz
Yıl*zaman
Yıl*doz
Doz*zaman
Yıl*zaman*doz
Hata

F
Değeri

Pr > F

F value

1

30.65

16.87

0.0001

2
1
2
2
4
2
4
58

67.72
0.64
6.62
1.26
1.79
1.17
1.81
1.81

37.28
0.35
3.64
0.69
0.99
0.65
1.00

<.0001
0.5554
0.0323
0.5034
0.4199
0.5284
0.4154

Uygulanan dozlar (kontrol, 30, 60 mg/ml) dişi çiçek üzerinde
istatistik olarak etkili olmuştur. Çizelge 3.2’den de görülebileceği üzere
kontrol, 30 ve 60 doza ait dişi çiçek sayıları sırasıyla 148.5, 86.8 ve 32.0
olmuş ve giderek azalmıştır. Diğer yandan özellikle 60 doz uygulanan
bireylerde sararma ve kurumalar görülmüştür. Bu durumda GA4/7/9
uygulaması, sedirde dişi çiçek verimi üzerinde artış sağlamamış, hatta 60
doz uygulamasında dişi çiçek sayısı kontrole göre yaklaşık 5 kat azalmıştır.
Oysa benzer yaşlarda yapılan uygulamalarda dişi çiçek sayısını artıran
araştırmalara ulaşılmıştır. FOGAL ve ark. (1996) 15 yaşındaki Picea abies
ve Picea glauca tohum bahçeleri ile 20 yaşındaki Pinus banksiana
ağaçlandırmasında düşük (50 mg/ml) ve yüksek (100 mg/ml) doz GA4/7
uygulamışlar, her iki dozda da Picea abies ve Picea glauca türlerinde dişi
çiçek sayısı artmış, Pinus banksiana türünde artmamıştır. MARQUARD ve
HANOVER (1984) ise yaşlı Picea glauca bireylerinde 25 mg/ml ve 50
mg/ml dozlarda GA4/7 uygulaması yapmışlar, her iki dozda dişi çiçek sayısı
artmış, ancak 25 mg/ml doz, 50 mg/ml doza göre daha çok dişi çiçek
üretilmesini sağlamıştır. Sedir ile tohum üretimine geç başlama ve bol tohum
yılı dönemlerinin uzunluğu açısından benzer özeliklere sahip olan Larix
occidentalis, doğal olarak 25 yıldan önce tohum verimine başlamamakta ve
ortalama 5 yılda (1 yılla 12 yıl arasında değişen) bir bol tohum yılı
olmaktadır. L. occidentalis’te 17. yaşta, ağaç göğüs çapına göre değişen (4-5
cm için 60 mg/ml ile 13-15 cm için 180 mg/ml arasında) yapılan GA4/7
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uygulaması ile dişi çiçek üretiminde %50 ve istatistik olarak anlamlı bir artış
sağlanmıştır (ROSS 1991) Sedirde yapılan araştırmada ise özellikle 60
mg/ml doz GA4/7/9 uygulaması yapılan bireylerde dişi çiçek sayısı kontrole
göre %80 oranında daha az olmuştur. Bu durum GA4/7/9 uygulaması yapılan
bireylerde dişi çiçek üretiminin engellediğini (inhibition) düşündürmüştür.
Proje başlangıcında GA4/7/9 uygulaması tohum bahçesindeki
bireylerde oluşabilecek olumsuz etkiler düşünülmüş ve tohum bahçesindeki
klonların her birinden aşı kalemi alınarak yeni bir tohum bahçesi
kurulmuştur. Yani tohum bahçesi yedeklenmiştir. 60 mg/ml doz
uygulamasında ibrelerde oluşan sararmalar, tohum bahçesinde bulunan
bireylerde uzun dönemli etkilere yol açmamıştır. Ancak yine de
yedeklemenin isabetli bir işlem olduğu ortaya çıkmıştır. GA4/7/9
uygulamasının bireylerde zararlar oluşturduğu başka çalışmalar da olmuştur
(ROSS 1987; ERIKSSON ve ark. 1998). Bu çalışmalarda, ibrelerde sararma
(kloros), hatta ibre kurumaları görülmüştür. Bu kapsamda GA4/7/9
uygulaması sonucunda verimde kayıplar (döllenmiş embriyo ölümleri veya
erken olgunlaşan kozalaklar) olmasının, verimin artmasından, verimin
armasının da rekabet oluşturmasından kaynaklanabileceği yönünde fikirler
öne sürülmüştür. Ancak GA4/7/9 uygulamasında oluşan kısmi zararlara karşın
genellikle tohum verimi artmıştır. Bu olumsuzlukları da göz önüne alınarak
yapılan değerlendirmeler, tohum üretiminde GA4/7/9 uygulamasının tohum
üretimi açısından oldukça ucuz ve kolay bir yöntem olduğunu göstermiştir
(ROSS 1987; ALMQVST 2008).
Bireylerdeki ibre uçlarında sararmanın olduğu 8-9 yaşlarındaki
Picea glauca tohum bahçesinde yapılan çalışmada, tek veya iki seferde her
bir ağaca toplam 120 mg/ml GA4/7 verilmiş ve dişi çiçek verimi istatistik
olarak artmıştır (ROSS 1987). Aynı çalışmada kontrol klonlarında oluşan
kozalakların %80’i, %10-17 klonla döllenerek oluşurken, GA uygulanan
klonlarda kozalak oluşumunda dölleyen klon oranının %43’e çıktığı
görülmüştür. Dolayısıyla GA uygulaması, kozalak (tohum) üretiminde daha
fazla klonun katılmasına yol açmıştır. Bu durum tohum bahçelerinde GA
uygulandığında tohum üretimine daha fazla klonun katkı sağlayacağını,
kendilemenin azalacağını, daha geniş bir genetik taban oluşacağını ve
genetik kazanç potansiyelinin yükseleceğini göstermiştir. Ancak sedirde
yürütülen araştırmada GA4/7/9 uygulaması ile hem tohum bahçesindeki
bireylerde ibrelerde sararma görülmüş hem de tohum verimi düşmüştür.
Yukarıdaki açıklamlar da gözönüne alındığında sedirde yapılmış olan GA4/7/9
uygulaması ile çiçek veriminin azalmasının, genetik tabanın daralmasına
dolayısıyla genetik kazancın düşmesine yol açacağı düşünülebilir.
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Çizelge 3.5. İki zamanlı, iki dozlu uygulamada erkek çiçek varyans
analizi
Table 3.5. Variance analysis for female flower of two dose with two times
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of
variation

Degree of
freedom

Mean
Squares

Tepe hacim
indeksi
Yıl
Zaman
Doz
Yıl*zaman
Yıl*doz
Doz*zaman
Yıl*zaman*doz
Hata

F Değeri
F value

Pr > F

1

4.98

2.25

0.1384

2
1
2
2
4
2
4
66

128.09
1.42
12.19
2.20
0.80
8.17
2.90
2.21

57.89
0.64
5.51
1.00
0.36
3.69
1.31

<.0001
0.4258
0.0061
0.3747
0.8347
0.0301
0.2753

Erkek çiçeklere ait varyans analizi Çizelge 3.5’te verilmiştir. Çizelge
3.5 incelendiğinde doz işleminin istatistik olarak anlamlı olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer yandan kontrolle yapılan karşılaştırma (Dunnett)
testinde yalnızca 60 doz, kontrolden istatistik olarak farklı olmuştur (Çizelge
3.6). Nitekim ortalamalar incelendiğinde de kontrol, 30 ve 60 doza ait erkek
çiçek sayıları sırasıyla 187.9, 90.1 ve 78.6 olmuş ve giderek azalmıştır.
Dolayısıyla dişi çiçek veriminde olduğu gibi GA4/7/9 uygulamasının erkek
çiçek verimini de olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. Diğer yandan işlem doz
etkileşiminin de istatistik olarak anlamlı olması üzerine farklı gruplara
bakılmıştır (Çizelge 3.7). Aynı grupta olmalarına karşın kontrollerin Mayıs
ve Haziran zamanının her ikisinde de en yüksek çiçek verimine sahip
oldukları, 30 doz Mayıs uygulamasının ise en düşük erkek çiçek sayısına
ulaştığı anlaşılmıştır.
Sedir ile tohum üretimine geç başlama ve bol tohum yılı
dönemlerinin uzunluğu açısından benzer özeliklere sahip olan Larix
occidentalis, doğal olarak 25 yıldan önce tohum verimine başlamamakta ve
ortalama 5 yılda (1 yılla 12 yıl arasında değişen) bir bol tohum yılı
olmaktadır. L. occidentalis’te 17. yaşta, ağaç göğüs çapına göre değişen (4-5
cm için 60 mg/ml ile 13-15 cm için 180 mg/ml arasında) yapılan GA4/7
uygulaması ile erkek çiçek üretiminde %23 artış sağlanmıştır (ROSS 1991).
Sedirde GA4/7/9 uygulaması 15. yaşta ve ortalama 12.3 cm göğüs çapında
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başlatılmış, ancak erkek çiçek açısından L. occidentalis’e benzer bir artış
görülmemiş, tersine erkek çiçek sayısında kontrole göre 60 dozda 2 kat
azalma görülmüştür.
Çizelge 3.6. Erkek çiçeklerde kontrolle karşılaştırma
Table 3.6. Comparison with the control in male flowers
Karşılaştırma

Fark

Comparison

Difference

%95 Güven aralığı
Confidence interval
-1.767
0.0003
-1.863
-0.0634

-0.883
-0.963

30 - Kontrol
60 - Kontrol

Pr
***

Çizelge 3.7. Erkek çiçeklerde zaman*doz etkileşimi için farklı gruplar
Table 3.7. Different groups in male flowers for month*dose interactions
Zaman

Doz

Time

Dose

Ortalama Farklı gruplar
Mean

4.105
3.898
3.528
3.301
2.501
2.143

Haziran Kontrol
Mayıs
Kontrol
Haziran
30
Mayıs
60
Haziran
60
Mayıs
30

Different groups

a
a
a
a
a
ab

3.2.2. Dört zamanlı tek dozlu GA4/7/9 uygulaması
İki zaman, üç doz uygulaması (özellikle de 60 mg/ml doz) bireylerin
ibrelerinde sararmalara yol açtığı için proje yeniden düzenlemiştir. Öncelikle
60 mg/ml uygulamadan kaldırılmış, uygulama zamanları ise artırılmıştır. Bu
düzenlemeden sonra dört zaman (Nisan başı, Mayıs ortası, Haziran sonu,
Ağustos ortası) ve tek doz (30 mg/ml) uygulamasına geçilmiştir. Kontrol
yine bir işlem olarak dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin ortalamalar
Çizelge 3.8, 3.9 ve 3.10'da verilmiştir.
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Çizelge 3.8. Dört zamanlı tek dozlu uygulamada zamanlara ait
ortalamalar
Table 3.8. Averages for time of single dose with four times
Zaman

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Time

Type of flower

Mean

Minumum

Maximum

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2699
852
2352
1207
2180
1035
1670
171
1533
1086

Kontrol
Nisan
Mayıs
Haziran
Ağustos

Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

147.29±46.45
45.40±13.88
108.91±44.54
82.86±25.69
88.99±35.28
46.86±16.34
87.18±30.35
5.23±2.57
90.71±30.20
54.41±16.77

Çizelge 3.9. Dört zamanlı tek dozlu uygulamada dozlara ait ortalamalar
Table 3.9. Averages for dosages of single dose with four times
Doz

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Dose

Type of flower

Mean

Minumum

Maximum

Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

147.29±46.45
45.40±13.88
93.98±17.74
47.30±8.81

0
0
0
0

2699
852
2352
1207

Kontrol
30

Zamanlar arasındaki ortalamalarda belirgin bir farklılık
görülmemekle birlikte erkek çiçekte kontrol, dişi çiçekte ise Nisan
uygulaması en yüksek bulunmuştur (Çizelge 3.8). Dozlar ortalamasına
bakıldığında kontrol, erkek çiçekte 30 mg/ml dozun 1.5 katı, dişi çiçekte ise
30 mg/ml dozla yaklaşık aynı sayıda olmuştur (Çizelge 3.9.). Çizelge 3.10'da
yıllara ait ortalamalar verilmiştir. En çok çiçek üretiminin 2006 yılında
olduğu, 2007 ve 2008'de oldukça düşük olduğu, hatta dişi çiçek üretilmediği,
2009 yılında ise çiçek üretiminde yeniden artma olduğu anlaşılmıştır.

20

Çizelge 3.10. Dört zamanlı tek dozlu uygulamada yıllara ait ortalamalar
Table 3.10. Averages for years of single dose with four times
Yıl

Çiçek tipi

Ortalama

En az

En çok

Year

Type of flower

Mean

Minumum

Maximum

0
0
0
0
0
0
0
0

2699
1086
384
0
378
0
1779
1207

2006
2007
2008
2009

Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀
Erkek ♂
Dişi ♀

292.50±58.84
122.44±23.74
14.00±5.01
0.00±0.00
10.11±5.037
0.00±0.00
105.85±26.77
66.85±16.51

Dişi çiçek için yapılan 4 yıllık varyans analizi Çizelge 3.11’de
verilmiştir. Çizelge 3.11’den anlaşılacağı üzere yıl dışında hiçbir faktör
istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Ortalamalarda da zaman açısından
belirli bir eğilim görülmemiş, en düşük çiçek sayısı Haziran uygulamasında
5.23, en yüksek çiçek sayısı ise Nisan uygulamasında 82.86 olmuştur. Yıl
için bulunmuş olan farklılığın ise 3.2.1’de söz edildiği gibi doğal gelişimden
kaynaklanan bir artış olduğu anlaşılmıştır. İki GA uygulamasında da 2006
yılında hem erkek hem de dişi çiçeğin fazla sayıda olması bu durumu
doğrulamıştır.
Yapılan
derlemelerde,
Çamgillerde
(Pineceae)
GA4/7/9
uygulamasının dişi çiçek verimini artırmada genellikle olumlu etkisi
görülmüştür (BONNET-MASSIMERT 1987; BONNET-MASSIMERT ve
WEBBER 1995; KONK ve von ADERKAS 2007). Sedirde yürütülen bu
araştırmada da sedirin Çamgillere ait bir tür olduğu göz önüne alındığında
GA4/7/9 uygulamasının dişi çiçek verimini artırması beklenmiştir. Ancak ilk
yapılan uygulamada üç yıl sonunda dişi çiçek sayısı kontrole göre daha az,
ikinci uygulamada ise dört yıl sonunda dişi çiçek sayısı kontrolle aynı
olmuştur. Dolayısıyla çamgillerde görülen GA4/7/9 uygulamasının çiçek
sayısının artışı üzerinde görülen olumlu etkisi sedirde görülmemiştir. Bu
durumda sedirin çamgillerden farklı bir yönü olduğu akla gelmiştir.
Çamgillerin döllenme zamanı çoğunlukla ilkbaharda olmasına karşın, sedirin
döllenme zamanı sonbaharda gerçekleşmektedir. Bu araştırmada farklı
zamanda döllenmeden kaynaklanan bir etki olduğuna dair bir bulguya
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ulaşılamamıştır. Yine de sedirin döllenme zamanının farklı olması, döllenme
biyolojisine yönelik araştırmalarda dikkate alınmalı ve bu türe özgü
olabilecek özellikler bu açıdan da anlaşılmaya çalışılmalıdır.
Çizelge 3.11. Dört zamanlı tek dozlu uygulamada dişi çiçek varyans
analizi
Table 3.11. Variance analysis for female flowers of single dose with four
times
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of variation Degree of freedom Mean Squares

Tepe hacim
indeksi
Zaman
Yıl
Yıl*zaman
Hata

F Değeri
F value

Pr > F

1

8.47

3.18

0.0809

4
1
4
48

5.47
19.42
1.20
2.66

2.05
7.29
0.45

0.1018
0.0095
0.7723

GA uygulama zamanı sonuç almak için oldukça önemli olmaktadır.
OWENS ve BLAKE (1985) terminal tomurcukta faaliyetin başlamasının
uygun zaman olduğunu vurgulamıştır. ERIKSSON ve ark. (1998) sarıçam
için sürgün uzamasının iklim durumuna göre ilkbahar veya erken yaz
olabileceğini, erken GA uygulamasının erkek çiçek, geç GA uygulamasının
ise dişi çiçeği artırabileceğini öne sürmüştür. ROSS (1987) ise birkaç
uygulama yerine aynı miktarda tek uygulamanın daha verimli olduğunu
bulmuştur. MARQUARD ve HANOVER (1984) Picea glauca’da
meristematik farklılaşmanın başlamasından önce (Haziran sonu) yapılan GA
uygulamasının dişi çiçek veriminde artış sağlamasına karşın Haziran
sonundan sonra yapılan uygulamanın etkisiz olduğunu bulmuşlardır. Sedirde
yapılan araştırmada da ilk yapılan GA4/7/9 uygulamasında iki olan zaman
sayısı, dörde çıkarılmış ve vejetasyon başlangıcından çiçeklerin oluşumuna
yaklaşıncaya kadar tarama yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bu zamanların her
iki uygulamada da istatistik olarak farklı etki göstermediği bulunmuştur.
Erkek çiçek için yapılan 4 yıllık varyans analizi Çizelge 3.12’de
verilmiştir. Varyans analizinde dişi çiçekte olduğu gibi yıl dışında hiçbir
faktörün istatistik olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla 30 doz
GA4/7/9 uygulamasında erkek çiçek üretiminde zamanlar istatistik olarak
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önemli bulunmamıştır. Diğer bir anlatımla GA uygulanmayan ağaçlarla
uygulanan ağaçlar aynı sayıda çiçek üretmişler, uygulama zamanı da etkili
olmamıştır. Oysa CHALUPKA (1981) aşılı fidanlara Pinus sylvestris için
GA4/7 ve Picea abies için GA3 uygulamış ve erkek çiçek sayılarında istatistik
olarak anlamlı artış sağlamıştır. Yine ÖZTÜRK ve ark. (2005) 10 yaşında
bir kızılçam tohum bahçesinde yaptıkları GA4/7/9 uygulamasında erkek çiçek
üretiminde %200-350 oranında artış sağlamışlardır.
Çizelge 3.12. Dört zamanlı tek dozlu uygulamada erkek çiçek varyans
analizi
Table 3.12. Variance analysis for male flowers of single dose with four times
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of variation Degree of freedom

Tepe hacim
indeksi
Zaman
Yıl
Yıl*zaman
Hata

Mean Squares

F Değeri
F value

Pr > F

1

0.923

0.23

0.63

4
3
11
56

1.516
16.81
0.796
4.0426

0.37
4.16
0.20

0.83
0.01
0.99

Yapılan derlemelerde de GA4/7/9 uygulamasının Çamgillerde
(Pineceae) erkek çiçek verimi üzerinde genellikle olumlu etkileri
görülmüştür (BONNET-MASSIMERT 1987; BONNET-MASSIMERT ve
WEBBER 1995; KONK ve von ADERKAS 2007). Sedirde yapılan
araştırmada kontrol ile 30 mg/ml doz istatistik olarak farklı olmamakla
birlikte, GA4/7/9 uygulaması yapılan bireylerde, kontrole göre %27-41
oranında daha az sayıda erkek çiçek üretimi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla
Çamgillerde genellikle erkek çiçek artışını sağlayan GA4/7/9 sedirde bu artışı
sağlayamamıştır.
Sedirde hem iki zaman iki doz hem de 4 zaman tek doz GA4/7/9
uygulamasında ne dişi çiçek ne de erkek çiçek sayısında artış sağlanmış,
hatta 60 mg/ml doz çiçek sayısını düşürmüştür. Yukarıda vurgulanmış olan
sedirin döllenme zamanı farklılığı dışında başka etkenler de çiçek sayısı
konusunda etkili olabilir. Nitekim OWENS (1995) tohum üretiminde; a)
periyodik veya uygun olmayan çiçeklenme, b) çiçeklenmelerin (erkek-dişi)
ve gelişimin çakışmaması (asynchronous), c) çiçeklerin zarar görmesi, d)
ovaryumun zarar görmesi, e) embriyonun zarar görmesi, f) tohumun
olgunlaşamaması gibi engellerin tohum üretimini olumsuz etkileyebileceğini
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belirtmiştir. Bu engellerin hangi aşamada olduğunun anlaşılmasının ise
tohum gelişim biyolojisinin bilinmesi ile anlaşılabileceğini, çalışmalar
yapılmasına karşın bilinmeyenlerin oldukça fazla olduğunun altını çizmiştir.
OWENS (1995) yukarda işaret etmiş olduğu engellerle ilişkili olarak
döllenmenin tohuma dönüşme (efficiency) yüzdesinden söz etmiş ve ağaç
türlerine göre değişen örnekler vermiştir. Tsuga heterophylla için
döllenmenin tohuma dönüşmesinin %70 olduğu, %30 olumsuzluğun ise %6
polen yokluğu, %5 ovaryum bozulması, %18 embriyonun zarar görmesi ve
%1 diğer zigot öncesi etkilerden kaynaklandığını öne sürmüştür. Benzer
şekilde Pseudotsuga menziessii için döllenmenin tohuma dönüşmesinin
%39 olduğunu, %61 olumsuzluğun da %19 polen yokluğu, %11 ovaryum
bozulması, %20 embriyonun zarar görmesi ve %11 diğer zigot öncesi
etkenlerden kaynaklanabildiğini, Thuja pilicata da ise döllenmenin tohuma
dönüşmesinin %7 olduğunu, toplam %93 olumsuzluğun %28 polen yokluğu,
%49 polen cansızlığı ve %19 diğer nedenlerden kaynaklanabildiğini
vurgulamıştır. Sedirde bu şekilde bir tohum etkenliği ortaya konulmamıştır.
Bu durumda akla sedirde de döllenmenin düşüren nedenler olabileceği
gelebilir. Ortaya konulabildiğinde ise GA4/7/9 uygulaması, bu nedenler
ışığında daha iyi değerlendirilebilecektir.
ROSS ve BOWER (1989) GA4/7/9 uygulamasının ekonomisini
araştırdığı çalışmasında, GA4/7/9 uygulaması (hepsi birden, 2 veya 3 seferde
düşük doz 100 mg/ml ve yüksek doz 300 mg/ml) ile kabuk soyma (girdling)
işlemi yapılan bireylerin daha ince göğüs çaplarında tohum verimine
başladığını bulmuşlardır. Normalde göğüs çapı 10 cm’den düşük ağaçlar dişi
çiçek üretmemiş, çapı 8 cm’den düşük ağaçlar ise erkek çiçek
üretmemişlerdir. Ancak GA4/7/9 ve kabuk soyma işlemi sonucunda 5 cm
göğüs çapındaki ağaçlar hem erkek hem de dişi çiçek üretebilmişlerdir. Bu
araştırmada ağaçların göğüs çapı ile erkek ve dişi çiçek sayısı arasında
doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Diğer yandan kontrolde 70 ve 4500 olan dişi
çiçek ve erkek çiçek sayısının, GA4/7/9 uygulaması ile sırasıyla 325 ve 9300’e
yükseldiğini, tohum veriminde görülen bu yükselmenin de birim maliyette
düşüş sağladığını bulmuşlardır.
GA’ların yapraklı ve ibreli ağaçlar için farklı etki yapabileceği,
ibrelilerde çiçek sayısını artırıcı etki yaratmasına karşın yapraklılarda,
örneğin kavak ve huşda çiçek sayısını azaltıcı etkisinin bulunduğu
belirtilmiştir. Diğer yandan Çamgillerde (Pinaceae)
çiçek veriminin
artışında GA4/7 etkili olurken, Servigillerde (Cupresseceae) ve
Taxodiaceae’de GA3 etkili olmuştur (KATO ve ark.1958; KONG ve von
ADERKAS 2007). Başka bir çalışmada Picea glauca’da GA4/7
uygulamasının dişi çiçek üretiminde etkisiz olduğu, bu durumun gelişme

24

çağı veya uygulama yönteminden kaynaklanabileceği, zira aynı türde başka
araştırıcıların olumlu sonuç aldığı ortaya çıkmıştır (BEAULIEU ve ark
1998; MARQUARD ve HANOVER 1984; PHARIS 1991). BLEYMULLER
(1976) ise çiçek verimine geç başlayan, ayrıca çiçeklenme periyodu düzensiz
olan Avrupa ladininde sera koşullarında 3 yaşındaki aşılı ve aşısız fidanlar
ile 16 yaşındaki tohum bahçesi bireylerine GA3 uygulamıştır. Bu çalışmada
3 yaşındaki aşısız ve aşılı fidanlarda çiçeğe rastlanmamış, tohum bahçesinde
ise GA3 uygulaması ile dişi çiçeklerin kontrole göre artmasına karşın, erkek
çiçek oluşumunun engellendiği (inhibition) ortaya çıkmıştır. Araştırıcı elde
etmiş olduğu bu bilgilere göre Avrupa ladininde yaşın artmasıyla yeni
genlerin veya koromozom bölgelerinin devreye girebileceğini, bunların da
çiçek üretme (generatif) aşamasını başlatabileceğini öne sürmüştür.
Yukarıda yapılan açıklamalar, GA’ların ibrelilerde genellikle çiçek
verimini artırma ve/veya çiçek veriminin erken yaşlarda başlaması açısından
etkili olduğunu, bununla birlikte pek çok başka etkenlerin de devreye
girebileceğini ortaya çıkarmıştır. Olaya bu açıdan bakıldığında, çok sayıda
GA4/7/9 veya çiçeklenmeyi artırıcı diğer kültürel uygulamalar yapılmış
türlerde bile açıklanamayan birçok değişkenin ortaya çıkması, sedir için bu
konudaki bilgi eksikliğinin önemine işaret etmiştir. Dolayısıyla birim
alandan daha çok odun hammaddesinin (genetik kazanç) üretilmesini
sağlayacak sedir tohum bahçelerinden, çiçeklenme, tohum tutma ve
döllenme biyolojisi konularına ışık tutacak bilgilerin sağlanması ile daha iyi
düzeyde yararlanabilmek mümkün olabilir. Sedir için GA4/7/9 uygulamasının
yapılmış olduğu bu çalışma ve literatür incelemeleri sedirde döllenme
biyolojisi, çiçeklenme, tohum tutma gibi konularda çalışmaların az veya
yetersiz olduğunu göstermiştir.
3.3. Tepe budaması
GA4/7/9 uygulamaları sırasında ağaçların daha çok vejetatif büyüdüğü
gözlenmiştir. Budama ile vejetatif büyümenin kırılması ve generatif (çiçek
üretimine yönelik) büyüme olabileceği düşünülmüştür. Nitekim KONG ve
von ADERKAS (2007) vejetatif sürgün uzunluğu ile dişi çiçek sayısı
arasında ters yönde ilişki olduğunu belirtmişler, KESKİN (1999) da kozalak
verim indeksi ile boy büyümesi arasında ters yönde ilişki olduğunu
bulmuştur. Ayrıca ROSS ve CURREL (1989) yeşil tepenin 1/3’ü ile ½’sinin
kesilmesinin sonraki yıllardaki tohum üretimini değiştirmediğini veya
artırdığını öne sürmüşlerdir. Bu nedenle de ayrı bir deneme olarak budama
da yapılmıştır. Yıllara göre çiçek ortalaması Çizelge 3.13’te verilmiştir.
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Çizelge 3.13. Budama yapılan ağaçlarda çiçek sayısına ait ortalamalar
Table 3.13. Means for the number of flowers in pruned trees
Yıl
Year
2005

Çiçek tipi
Type of flower
Erkek ♂
Dişi ♀

Ortalama
Mean
9.82±3.18
9.71±4.71

En az
Minimum
0
0

En çok
Maximum
90
166

Erkek♂
Dişi♀

285.50±71.10
117.20±23.45

0
0

1630
527

2006

Budama için iki seviye uygulanmıştır. Bunun için budama
yapılmayan ağaçlar yanında, ağaç boyunun %15’i ve %25’i tepeden itibaren
kesilmiştir. Buna ait 2 yıllık varyans analizinde dişi çiçek veriminde budama
seviyeleri arasında istatistik olarak farklılık gözlenmemiştir (Çizelge 3.14).
Bu durumda sedir bireylerinde %15 ve %25 oranında tepe budaması, kontrol
bireylerine göre dişi çiçek verimini değiştirmemiştir.
Çizelge 3.14. Tepe budamasında dişi çiçek varyans analizi
Table 3.14. Variance analysis for female flowers in top pruning
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of variation Degree of freedom

Tepe hacim
indeksi
Yıl
Budama
Yıl*budama
Hata

Mean Squares

F Değeri
F value

Pr > F

1

4.18

1.29

0.277

1
2
2
13

17.01
8.72
2.61
3.24

5.24
2.69
0.81

0.039
0.105
0.468

Erkek çiçek sayısına ilişkin varyans analizinde ise yıllar ve
yıl*budama istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (Çizelge 3.15).
Yıl*budama farklılığı incelendiğinde ise 2006 yılının bir grup, 2005 yılının
da diğer iki grubu oluşturması, aynı zamanda 2005 yılında erkek çiçek
sayılarının düşük olması yıl*budama etkileşiminin yıldan kaynaklanan bir
anlamlılık olduğunu ortaya koymuştur (Çizelge 3.16).
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Çizelge 3.15. Tepe budamasında erkek çiçek varyans analizi
Table 3.15. Analysis of variance for male flowers in pruning
Varyans
kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Source of variation Degree of freedom Mean squares

Tepe hacim
indeksi
Yıl
Budama
Yıl*budama
Hata

F Değeri
F value

Pr > F

1

0.295

0.37

0.5525

1
2
2
18

54.17
1.717
8.92
0.80

67.27
2.13
11.08

<.0001
0.1475
0.0007

Çizelge 3.16. Erkek çiçeklerde yıl*budama etkileşimi için farklı gruplar
Table 3.16. Different groups for top pruning*year in male flowers
Yıl
Year

2006
2006
2006
2005
2005
2005

Budama (%) Ortalama
Topping (%)

Mean

25
0
15
15
0
25

5.73
5.44
4.07
2.88
2.39
0.17

Farklı Gruplar
Difference groups

a
a
a
ab
ab
c

Tepe budamasına genel olarak bakıldığında gözlemler 2005 ve 2006
yılı sayımlarını içermiştir. Budamanın yapıldığı 2004 yılından sonra geçen
birinci yılda (2005), erkek çiçek ve dişi çiçek ortalamaları yaklaşık 10 iken,
ikinci yılda (2006) sırasıyla 285.50 ve 117.20 olmuştur (Çizelge 3.13). Tepe
budamasıyla özellikle dişi çiçek bölgeleri yok edildiği için ilk yılda bir
azalma görülmesi beklenebilir (MATHESON ve WILLCOCKS 1976;
STOEHR ve ark. 1995). Ancak ŞENGÜN ve SEMERCİ (2002) yaptıkları
araştırmada, 20 yaşındaki kızılçam ağaçlarında %15 tepe budamasından
sonraki 1. ve 2. yılda, özellikle dişi çiçek sayısında artış bulmuşlardır. ROSS
ve CURREL (1989) yeşil tepenin 1/3’ü ile ½’sinin kesilmesinin genel olarak
tohum üretimini artırdığı veya değiştirmediğini belirtmişlerdir.
NIENSTAEDT (1981) Picea glauca, PHILIPSON (1985) ise Picea
sitchensis türünde tepe budanması sonunda kozalak üretiminin daha
aşağıdaki boğumlarda gerçekleşmeye başladığını gözlemişlerdir. Bu

27

açıklamalar ışığında sedirde yapılmış olan araştırmada budama erkek ve dişi
çiçek sayısını artırmamıştır. 2006 yılında görülen artışın ise budamanın bir
etkisi olmayıp, sedirde bol çiçek yılı olmasından kaynaklandığı
düşünülmüştür. Dolayısıyla %15 ve %25 oranında yapılan tepe budaması
ile tepe budaması yapılmayan ağaçlar arasında istatistik olarak farklılık
olmaması, tepe budamasının erkek ve dişi çiçek sayısını etkilemediğini
göstermiştir.
3.4. Polen Testleri
Bu araştırmada çiçekler yanında döllenmeye ilişkin bazı bilgilere de
ulaşılmıştır. Döllenmenin gerçekleşmesinde en önemli ögelerden birisi
polendir. Polen ağaç ıslahı veya tohum bahçesi programlarında taze veya bir
müddet saklanarak kullanılmaktadır. Bu süreçte başarılı bir polen
uygulaması polen üreyimliliğinin (fertility) korunmasına ve polenin iyi
koşullarda dişi çiçeğe ulaştırılmasına bağlı olmaktadır (WEBBER ve
PAINTER 1996). Polenin önemi, tohumların genetik birleşimini düzenlemek
için kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan polen üreten
ebeveynleri kontrol etmek, poleni kullanmak (yapay dölleme yapmak,
ortamda poleni artırmak böylece döllenme kalitesini artırmak), poleni
saklamak ve canlılığını test etmek önem kazanmaktadır (CHRISTIANSEN
1969; MORAN ve GRIFFIN 1985; WEBBER 1987; BONNETMASSIMERT ve WEBBER 1995; HANSEN ve NIELSEN 2008). Bu
çerçevede ağaç ıslahında genetik kazancı artırmak için gereksinim
duyulabilecek kullanımlar (yapay dölleme, polen takviyesi gibi) polen
canlılık testlerini öne çıkarmaktadır (CHRISTIANSEN 1969). Polen
çimlenmesi polen canlılığının ve erkek hücreleri, yumurta hücresine taşıyan
polen tüpü oluşumunun ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir
CHRISTIANSEN (1969,1972). Polen çimlenerek bir tüp oluşturur. Spermler
bu tüp ile ovullerin içinde bulunan yumurtaya taşınır (GRAHAM ve ark.
2004). Ancak her polen çimlenerek tüp oluştursa bile ovule içeriğini
ulaştıramayabilmektedir. Hatta polen tüpü akrabalar arası döllenmeyi
engellemede bir araç olabilmektedir. Akrabalar arası döllenmedeki
engelleme, polenin stigmaya yapışmasından ovule ulaşmasına kadar olan
süreçte değişik derecelerde oluşabilmektedir (OWENS 1995). Sonuçta polen
içeriğinin (sperm), ovule aktarılmasını sağlayan polen tüpünün yeterince
uzun olması ve tohum oluşumu için spermin ovule ulaştırılması
gerekmektedir.
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3.4.1. Polen çimlenmesi
Polen çimlenme testleri tek dozlu ve 4 zamanlı GA4/7/9 uygulaması
için yapılmıştır. Polen çimlenmesine ilişkin varyans analizi Çizelge 3.17’de
verilmiştir. Görüleceği üzere yıllar ve zaman ile bu iki etkinin etkileşimi
istatistik olarak farklı bulunmuştur. Farklı gruplara bakıldığında en bol
çiçeklenmenin görüldüğü 2006 yılındaki polen çimlenmesinin (0.56), diğer
yıllardan istatistik olarak farklı olduğu ve en düşük çimlenmenin de 2006
yılında gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 3.18). Diğer yandan en yüksek
polen çimlenmesi Mayıs, en düşük çimlenme ise Nisan uygulamasında
gerçekleşmiştir. Kontrolden farklı işlemlerin ise Mayıs ve Haziran
uygulamaları olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 3.18). Erkek çiçek sayısının az
olduğu, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla %81 ve 84, çiçek veriminin orta
olduğu 2009 yılında ise %83 bulunmuştur. Bu sonuçtan düşük ve orta verim
olan yıllarda (2007, 2008 ve 2009) polen çimlenme yüzdesinin yüksek,
yüksek verim olan yıllarda (2006) ise düşük olduğu görülmüştür.
Çizelge 3.17. Polen çimlenmesine ait varyans analizi
Table 3.17. Variance analysis for pollen germination
Varyans
kaynağı
Source of variation

Yıl
Zaman
Yıl*zaman
Hata

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Degree of freedom

Mean Squares

3
4
8
38

0.336
0.019
0.009
0.80

F Değeri
F value

91.21
5.17
2.5

Pr > F
<.0001
0.002
0.028

Çizelge 3.18. Polen çimlenmesinde yıllar ve zamanlara göre faklı gruplar
Table 3.18. Different groups for years and time in pollen germination
Yıl

Ortalama Farklı gruplar

Year

Mean

Difference groups

2008
2009
2007
2006

0.84
0.83
0.81
0.53

a
a
a
b

Zaman Ortalama Farklı gruplar
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Time

Mean

Difference groups

Mayıs
Haziran
Ağustos
Kontrol
Nisan

0.80
0.74
0.69
0.67
0.64

a
ab
bc
bc
c

Çizelge 3.19’da kontrola göre farklılıkları göstermek için için
Dunnett testi verilmiştir. Mayıs ve Haziran uygulamalarının polen
çimlenmesi kontroldan daha yüksek olmuş ve istatistik olarak da farklılık
göstermiştir. Ağustos ve Nisan uygulamaları ise kontroldan istatistik olarak
farklı bulunmamıştır. Polen çimlenmesi gözönüne alındığında Mayıs ve
Haziran GA4/7/9 uygulamaları tercih edilebilir.
Çizelge 3.19. Polen çimlenmesinde Dunnett testi
Table 3.19. Dunnett test in pollen germination
Karşılaştırma

Fark

Comparison

Difference

Mayıs-kontrol
Haziran- kontrol
Ağustos- kontrol
Nisan-kontrol

0.138
0.074
0.024
-0.024

%95 Güven aralığı
Confidence interval
0.077
0.198
0.008
0.140
-0.036
0.085
-0.099
0.051

Pr
***
***

Çimlenme, tohumla ilgili olduğunda filizlenme anlamına gelmekte,
polenle ilgili olduğunda ise yapay veya doğal olarak tüp geliştirme anlamına
gelmektedir (CHRISTIANSEN 1972). Ayrıca özellikle yapay ortamdaki
polen çimlenmesi oranı, canlılığın (viability) ölçülmesini sağlamakta, türlere
ve saklama koşullarına göre değişmektedir (LANTERI ve ark. 1993).
Sedirde aynı koşullarda yapılan polen çimlendirme testlerinde, canlılık
açısından bakıldığında, az ve orta çiçeklenme olan yıllarda daha yüksek
çimlenme yüzdesine ulaşılmıştır. Bu sonuca göre sedirde az sayıda erkek
çiçek üretildiğinde daha yüksek oranda polen çimlenmesi görüleceği
düşünebilir. Diğer yandan 30 dozluk GA4/7/9 uygulamasında, zaman olarak
çiçek sayısında farklılık bulunmamıştır. Polen çimlenmesi ise istatistik
olarak farklılık göstermiştir. Farklı grupların karşılaştırılmasında ise 4 grup
oluşmuş, ancak gruplar iç içe geçmiştir. Gruplar içinde Mayıs uygulaması
kontrolden daha yüksek polen çimlenme yüzdesine sahip olurken, Nisan
uygulaması ise kontrolden daha düşük çimlenme yüzdesine sahip olmuştur.
LANTERI ve ark. (1993) polen canlılık testleri ile tohum tutma
arasında doğrudan ilişki olmadığını vurgulayarak, çimlenme testinde yüksek
çimlenme oranı olan polenlerin aynı oranda tohum oluşmasını sağlayamadığı
veya düşük çimlenme oranı olan polenlerin yüksek oranda tohum oluşumunu
sağlayabildiğini belirtmişlerdir. Diğer yandan OWENS ve BLAKE (1985)
polen çimlenme testlerinin eksiklikleri olmasına karşın polen kalitesi
konusunda kullanışlı bir yöntem olduğunu vurgulamışlardır. Sedirde de az
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ve orta çiçek olduğu yıllarda yüksek polen çimlenme yüzdesi olması, tersine
bol çiçek olduğu yılda çimlenme yüzdesinin düşük olması yöntem ve polen
kalitesi açısından ihtiyatla karşılanmalıdır.
3.4.2. Polen tüp uzunluğu
Genel olarak polen tüp gelişimi tohumlu bitkilerin eşeysel
üremesinde yaşamsal bir işleve sahip olmaktadır. İbrelilerde, çiçekli bitkilere
göre daha basit ve daha hızlı gelişim gösteren polen tüpü, erkek gametin
(sperm), yumurta hücrelerine ulaşmasını, dişi gametle birleşmesini
sağlamaktadır (FERNONDA ve LAZZARO 2005). Sedirde kontrol ve
GA4/7/9 uygulama zamanlarının polen tüp uzunluğu ortalamaları sırasıyla
425.1 ve 407.0 µm olarak bulunmuştur. ERTEKİN (2006) karaçamda polen
tüp uzunluğunun klonlara göre 43.1-56.1 µm arasında değiştiğini
saptamıştır. TANGMITCHAROEN ve OWENS (1997) ise polen çimlenme
testinde kapalı tohumlularda bir saat içinde polen tüp uzunluğunun 60-20000
µm arasında değiştiğini, bu uzamanın açık tohumlulardan en az 10 kat daha
hızlı olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan BONNET-MASIMBERT ve
WEBBER (1995) polen tüp kalitesine dikkat çekmişler ve birincisi düz,
şeffaf, dallanma olmayan (normal), ikincisi şeffaf fakat dallanma olan,
üçüncüsü mat dallanma olan ve dördüncüsü düz şeffaf, uç kısımlara doğru
şişkinlik gösteren olmak üzere dört gruba ayırmışlardır. OWENS ve BLAKE
(1985) ise polen çimlenme yeteneğinin, uygun ortam koşullarında polen tüpü
geliştirebilme ve polen üreyimlilik (fertility) yeteneğinin ise normal tohum
oluşturabilme olduğunu belirtmişlerdir.
Polen tüp uzunluğuna ait varyans analizi Çizelge 3.20'de verilmiştir.
Analizde yıl, zaman ve yıl*zaman etkileşimi istatistik olarak anlamlı
bulunmuştur. Farklı gruplar incelendiğinde ise çimlenme yüzdesinin tersine
yüksek çiçek veriminin olduğu yıl tüp uzunluğu en yüksek, orta ve düşük
çiçek veriminin olduğu yıllarda ise tüp uzunluğu düşük grupta yer almıştır
(Çizelge 3.21). Kontrola göre uygulama zamanlarının karşılaştırıldığı
Dunnett testi ise Çizelge 3.22’de verilmiştir. Bütün uygulamalar kontroldan
daha kısa tüp geliştirmesine karşın, yalnızca Mayıs uygulamasının polen tüp
uzunluğu kontroldan istatistik olarak farklı bulunmuştur.
Yukarıda bol çiçek yılında polen çimlenmesi az olduğu belirtilmiştir.
Böyle olmasının ortamdaki besinin korunmasına yol açtığı, bunun sonucu
olarak da ortamdaki besinin tüp uzamasında kullanıldığı, dolayısıyla bu
ilşikinin deneme desenin yetersizliği veya eksikliğinden kaynaklanmış bir
etki olduğu düşünülebilir. Ancak polen ekimlerinde aynı yöntemin
uygulanması, yıllar için farklı bir işlem yapılmaması, preparatlarda aynı
besin ortamı olması, polen çimlenmesi sayımı ve tüp uzunluğu ölçüm
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alanlarının eşit büyüklükte olması bu farklılığın deneme deseni yetersizliği
ile ilgisinin olamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla polen tüp
uzunluğunun döllenme başarısı ve tohum oluşturma açısından polen
çimlenmesine göre daha etkili olduğu düşünülebilir.
Çizelge 3.20. Polen tüp uzunluğu varyans analizi
Table 3.20. Variance analysis for pollen tube
Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

Degree of freedom

Mean Squares

3
4
8
32

22198.06
1600.79
3710.09
406.12

Varyans kaynağı
Source of variation

Yıl
Zaman
Yıl*zaman
Hata

F Değeri
F value

54.66
3.94
9.14

Pr > F
<.0001
0.01
<.0001

Çizelge 3.21. Polen tüp uzunluğunda yıllara göre faklı gruplar
Table 3.21. Different groups for years in pollen tube
Yıl

Ortalama

Farklı Gruplar

Year

Mean

Difference groups

2006
2008
2009
2007

465.4
395.4
386.9
382.8

a
b
b
b

Çizelge 3.22. Polen tüp uzunluğunda Dunnett testi
Table 3.22. Dunnett test in pollen tube
Karşılaştırma
Comparison

Ağustos- kontrol
Nisan-kontrol
Mayıs-kontrol
Haziran- kontrol

Fark

%95 Güven aralığı

Difference

-12.08
-13.43
-21.55
-22.87

-35.09
-39.51
-42.85
-45.87
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10.92
12.65
-0.25
0.13

Pr

***

FERNANDO ve LAZZARO (2005) Çamgillerde polen gelişiminin
polen saçımı, polen çimlenmesi, polen tüpü oluşturma, mitozla eşeysel
hücrenin 2 adet sperm hücresi oluşturması ve gelişimin tamamlaması olarak,
4 veya 5 aşamadan oluştuğunu, polen saçımı ile döllenme arasında geçen
sürenin ise çoğu Servigiller (Cupressaceae), Çamgiller (Pinaceae) için birkaç
hafta kadar, Çamlar için 1 yıl olabileceğini belirtmişlerdir. LANTERI ve ark.
(1993) ise polen canlılık testleri ile tohum tutma arasında doğrudan ilişki
olmadığını vurgulayarak, çimlenme testinde yüksek çimlenme oranı olan
polenlerin aynı oranda tohum oluşmasını sağlayamadığı veya düşük
çimlenme oranı olan polenlerin yüksek oranda tohum oluşumunu
sağlayabildiğini belirtmişlerdir. WEBER (1995) de dişi çiçeğin poleni
yakalamasının ve polen tüpünün brahteden ovule uzamasının
incelenmesinden, canlılık oranının yüksek olması ve hızlı polen tüpü
geliştirmenin tohum oluşturma için istenen özellikler olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bu bakımdan sedirde bol çiçek yılında polen tüpünün daha uzun
olmasının tohum oluşumuna yönelik döllenme, dolayısıyla bol tohum
oluşumuyla (bol tohum yılı) ilişkili olduğu düşünülebilir. Nitekim OWENS
ve BLAKE (1985) polen tüpü uzunluğunun, üreyimliliğin (fertility)
potansiyel ölçüsü olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu
açıklamalar ışığında polen tüp uzunluğunun, bol tohum yılı ile
ilişkilendirildiğinde, bol çiçek olduğu yıllarda daha uzun tüp oluştuğu, daha
uzun tüpün de döllenme başarısını artırdığı, bunun sonucunda da bol tohum
oluştuğu düşünülebilir. Bu bakımdan sedirde tohum oluşumu açısından
polen çimlenme oranından daha çok polen tüp uzunluğu dikkate alınmalıdır.
Diğer yandan polen çimlenme ve tüp oluşumunda iklim koşullarının da
oldukça etkili olabildiği unutulmamalıdır. Bu araştırmada iklim koşulları
kontrol edilemediği için rastlantısal etkiler olarak düşünülmüş ve istatistik
modele eklenmemiştir, yıl etkisi de bu nedenle rastlantısal olarak modele
koyulmuştur.
3.5. Özellikler Arasındaki İlişkiler (Korelasyon)
İki zaman ve 2 dozlu ile dört zaman ve tek dozlu uygulamada etkiler
arası ilişkiler Çizelge 3.23 ve 3.24’te verilmiştir. Erkek ve dişi çiçek verimi
arasında, iki zaman ve 2 dozlu GA4/7/9 uygulamasında 0.50, dört zaman ve
tek dozlu uygulamada ise 0.58 düzeyinde ilişki bulunmuş, her iki ilişki
istatistik olarak anlamlı olmuştur. KESKİN (1999) kızılçam tohum
bahçesinde dişi ve erkek çiçek arasında ilişkiyi birinci ve ikinci yıl için
sırasıyla -0.46 ve -0.43 bulmuştur. Bu bakımdan kızılçamda dişi ve erkek
çiçek arasındaki ilişki ters yönde olmasına karşın, sedirde pozitif ve orta
derecede bir ilişki olması tohum oluşturma açısından olumlu olmuştur.
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Çizelge 3.23. İki zaman ve iki dozlu uygulamada özellikler arası
ilişkiler*
Table 3.23. Correlations between characters in two dose with two times
Özellikler

Tepe hacim indeksi

Dişi çiçek

Erkek çiçek

Characters

Index of crown size

Female flower

Male flower

0.34
0.001
0.19
0.078
-0.17
0.111

0.50
<.0001
-0.31
0.004

-0.27
0.01

Tepe hacim indeksi
Dişi çiçek♀
Erkek çiçek♂
Doz

*Üstteki değerler ilişki oranını (korelasyon), alttaki değerler P olasılıklarını göstermektedir

Çizelge 3.23’te uygulanan GA4/7/9 dozu ile dişi çiçek için -0,31 ve
erkek çiçek için -0.27 oranında düşük derecelerde, fakat istatistik olarak
anlamlı bir ilişki olması da dikkat çekmiştir. Bu durum GA4/7/9
uygulamasının dişi ve erkek çiçek sayısını düşürmüş olduğunu teyit etmiştir.
Çizelge 3.24. Dört zaman ve tek dozlu uygulamada özellikler arası
ilişkiler*
Table 3.24. Correlations between characters in single dose with four times
Özellikler

Tepe hacim indeksi

Dişi çiçek

Characters

Index of crown size

Female flower

0.03
0.70
-0.10
0.24

0.58
<.0001

Tepe hacim indeksi
Dişi çiçek ♀
Erkek çiçek♂

* Üstteki değerler ilişki oranını (korelasyon), alttaki değerler P olasılıklarını göstermektedir
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Tepe budamasında, GA4/7/9 uygulamasındakine benzer yönde bir
ilişki gözlenmemiştir. Dişi çiçek ve erkek çiçek arasındaki ilişki oldukça
düşük (0.02) ve istatistik olarak anlamsızdır (Çizelge 3.25). Oysa kızılçamda
yapılmış olan tepe budamasında ŞENGÜN ve SEMERCİ (2002) üç yıl için
dişi ve erkek çiçek arasındaki ilişkiyi 0.33-0.38 arasında ve istatistik olarak
anlamlı bulmuşlardır. Burada KESKİN (1999) tarafından kızılçamda dişi ve
erkek çiçek için bulunmuş olan negatif ilişkinin, ŞENGÜN ve SEMERCİ
(2002) tarafından yapılan tepe budamasında pozitif yönde olduğu dikkat
çekmiştir. Araştırmacılar, budamadan sonra çok fazla erkek çiçek üreten
klonların çiçek verimini azalttığını, çok az ve az sayıdaki klonların erkek
çiçek verimini artırdığını saptamışlardır. Bu değişim sonucu da erkek dişi
çiçek ilişkisine pozitif yönde yansımış olabilir.
Bu araştırmada tepe budaması için özellikler arasında görülen düşük
ilişki, budamanın sedirde kızılçamla benzer sonucu oluşturmadığını
göstermiştir. Bunun birinci nedeni kızılçam ile sedirin çiçek bölgelerinin
farklı olması olabilir. Yani kızılçamda tepe sürgünü dışındaki sürgünlerde de
dişi çiçek üretilmekle birlikte, sedirde yan sürgünlerin uçlarında genellikle
dişi çiçek üretilmemekte, dişi çiçek tepeye yakın sürgünlerde hatta ana
gövdede de olabilmektedir. İkinci nedeni de sedir için yapılna
değerlendirmenin iki yıl olması kızılçamda ise 3 yıl olması, diğer yandan
sedirin bol çiçek yılının da daha uzun (3-5 yıl) olması olabilir.
Çizelge 3.25. Tepe budamasında özellikler arası ilişkiler*
Table 3.25. Correlations between characters in top pruning
Özellikler

Tepe hacim indeksi

Dişi çiçek

Characters

Index of crown size

Female flower

0.10
0.64
0.33
0.09

0.02
0.93

Tepe hacim indeksi
Dişi çiçek♀
Erkek çiçek ♂

* Üstteki değerler ilişki oranını (korelasyon), alttaki değerler P olasılıklarını göstermektedir

35

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sedir tohum bahçesinde tohum üretimini başlatmak ve üretimi
artırmak amacıyla yapılan bu çalışma ile aşağıdaki sonuç ve önerilere
ulaşılmıştır.
1. Hormon (GA4/7/9) uygulaması erkek ve dişi çiçek üretimine olumsuz
etki yapmıştır.
2. Farklı zamanlarda uygulanan hormonun dişi ve erkek çiçek verimi
üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.
3. Tepeden itibaren ağaç boyunun %15 ve %25 budanması çiçek
üretimi ve veriminde etkili olmamıştır.
4. 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. Tohum oluşumuna yönelik döllenmenin tüp uzaması
ile ilişkili olduğu, bol tohum yıllarınında polen tüp uzamasının başarılı
olduğu yıllarda gerçekleştiği anlaşılmıştır.
5. Erkek ve dişi çiçek üretimi arasındaki ilişki orta düzeyde ve pozitif
yönde bulunmuştur. Erkek çiçek sayısındaki artış kadar dişi çiçek
sayısında artış ifade eden bu durumun tohum üretimine olumlu
yansıyacağı düşünülmüştür.
6. Sedirde yürütülen bu çalışma ve literatür incelemeleri döllenme
biyolojisi, çiçeklenme, tohum tutma konularında bilgi birikimi ve
araştırma sayısının fazla olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu
konularda yapılacak ek araştırmalarla, oluşacak bilgi birikimi tohum
bahçesi yönetiminin daha etkili yürütülmesine yardımcı olabilecektir.
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ÖZET
Sedir Türkiye'nin ekonomik önemi yüksek türlerinden birisidir.
Ekonomik öneminden dolayı doğal olarak ağaçlandırmalarda yaygın olarak
kullanılmak istenmektedir. Ancak 3-5 yılda bir yinelenen bol tohum yılı bu
açıdan bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Tohum bahçelerinin tohum
meşcerelerine göre daha sık ve bol tohum üretmesi beklentisiyle 10 adet 60
ha sedir tohum bahçesi kurulmuştur. Ancak ilk kurulan sedir tohum
bahçeleri 2004 yılında 15 yaşına ulaşmasına karşın istenen düzeyde tohum
üretimine geçmemiştir. Tohum verme yaşının uzaması ise yeni tohum
bahçeleri kurulmasının bir süre ertelenmesine yol açmıştır.
Tohum bahçelerinde çiçek, dolayısıyla kozalak veriminin artırılması
amacıyla; dışardan hormon uygulanması, budama, gübreleme, boğma, diri
örtü temizliği ve kök kesimi gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemler içerisinde, kullanım kolaylığı ve ağaç sağlığı açısından güvenli
olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerden birisi hormon
uygulamalarıdır.
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 iki
doz (30 ve 60 mg/ml) GA4/7/9 ve 2 zaman (Mayıs ortası, Haziran sonu)
uygulaması yapılmıştır. 60 mg/ml doz uygulanan bireylerde sararma
görülmesi üzerine çalışma tek doz (30 mg/ml) ve 4 zaman (Nisan başı,
Mayıs ortası, Haziran sonu ve Ağustos ortası) olarak 2006 yılında yeniden
düzenlenmiştir. Kullanılan deneme deseni yine tesadüf parselleri deneme
deseni olmuştur. Çalışma sırasında tohum bahçesinde bulunan bireylerin
vejetatif büyüme eğilimlerinin olduğu gözlendiği için ayrıca yine tesadüf
parselleri deneme desenine göre ayrı bir deneme olarak 2 düzeyde (%15 ve
%25) tepe budaması yapılmıştır. Yapılan GA4/7/9 uygulamaları ve budama
denemelerinde kontrol da bir işlem olarak alınmıştır. Yapılan 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. GA4/7/9 15-20 yaşlarındaki sedir tohum bahçesinde etkili
olmamıştır.
Tepeden itibaren ağaç boyunun %15 ve %25 budanması çiçek
üretimi ve veriminde etkili olmamıştır.
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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 uzaması ile ilgili olduğu için bol tohum
yıllarının 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.
Yapılan çalışma ve literatür incelemesi sedirde döllenme biyolojisi,
çiçeklenme, tohum tutma konularında daha çok bilgi üretilmesine ihtiyaç
olduğunu göstermiştir. Sedirde bu konularda yapılacak ek araştırmalar ile
sağlanacak bilgi birikimi, birim alandan daha çok odun hammaddesi
üretilmesi için sedir tohum bahçelerinin daha etkin yönetilmesini ve amaca
hizmet etmesini sağlayacaktır.
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SUMMARY
Taurus cedar (Cedrus libani) is one the most economically important
forest tree species of Turkey, therefore, there is a high demand for
afforestation. But its periodicity of seed year is one in every 3-5 years. 10
seed orchards covering 60 hectares have been established with the
expectation that the formers will produce more frequent and abundant seed
than the seed stands. Although, first established seed orchards were 15 years
old in 2004; seed production in these orchards were not enough. Due to the
elongation of seed production period, establishment of seed orchards have
been postponed for a while.
There are several applications to increase cone production in seed
orchards such as hormone treatment, pruning, fertilization, strangulation,
root pruning and weeding. Among these applications, hormone treatment is
one of the most favored methods because it is easy to apply and safe for the
tree.
This study was initiated in a 15-year-old Taurus cedar (Cedrus
libani A. Rich.) seed orchard at Eskişehir-İnönü (Eskişehir Orman Fidanlığı)
which was established in March 1990 with 33 clones from Afyon-Çay
(Sultandağı) origin. The study was started in 2004 and gibberellin treatment
was applied as 2 times in a year (May and June) as 2 dosages (30 and 60
mg/ml) GA4/7/9 with completely randomized design. After 2 years, chlorosis
was observed in some of the trees due to 60 mg/ml dose. Therefore, this dose
was cancelled and the study was changed to 4 treatment dates (April, May,
June and August) and single dose (30 mg/ml) in 2006. Completely
randomized design was used again. In addition, during the study, we
observed that some trees have tendency to grow vegetatively, so another trial
has been designed to test effects of top pruning. Therefore, 2 levels of top
pruning (%15, %25) were applied with the same experiment design. For both
GA4/7/9 and pruning experiments a control group was used. In order to reveal
the effects of these treatments, male and female flowers were counted, pollen
germination tests were done and pollen-tube growth has been measured.
Both trials for gibberellin application had no effect on flower
production and yield. GA4/7/9 has no effects on flower induction in 15-20
years old Taurus cedar trees
Top pruning (%15, %25) had no effect on flower production and
yield.
Pollen germination rates are higher in years with low number of
flowers, but lower in years with high number of flowers. Pollen-tube growth
is just the opposite of pollen germination rate. Since pollination is directly
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related to pollen-tube growth; it seems that good seed years are also related
to pollen-tube growth.
There is positive and medium level correlation between the number
of male and female flowers. It is a favorable correlation for seed production.
This study and the review of literature have shown that there is a need for
new knowledge to be produced on germination biology, flowering, seed
formation in cedar tree. Further researches for cedar tree will enable more
effective management of cedar seed orchards
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