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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

GAP BÖLGESİNDE KARAKAVAK (Populus  nigra  L.) KLONLARININ 

FİDANLIK PERFORMANSLARI 

GİRİŞ 

Karakavak, dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de oldukça önemli ekonomik 

öneme sahip bir ağaç türüdür. Bu türün 

kültivar ve melezleri Anadolu’da 

plantasyonlarda oldukça geniş alanlarda 

kullanılır. 

Dünyanın en büyük sulama 

projelerinden biri olan GAP projesi ile 

birlikte geniş alanlarda sulu tarıma 

geçilmiştir. GAP bitirildiğinde tarımdan 

elde edilen ürünlerin paketlenmesi, 

depolanması ve taşınması için büyük 

miktarda odun hammaddesine gereksinme 

vardır. Bölgedeki sulanan alanın % 3’ünün 

kavak plantasyonlarına tahsis edilmesi 

durumunda yılda yaklaşık 1.5 milyon 

metreküp kavak odunu üretimi 

sağlanabilecektir. Bu kavak yetiştirme 

alanlarına ait oranın artırılması halinde 

bölgenin ihtiyaçları karşılanabileceği gibi 

Ortadoğu ülkelerine ihraç edilme durumu 

da olasıdır.  

Karakavağın ekonomik değeri 

nedeniyle ıslah açısından ülkemizde hedef 

tür olarak belirlenmiştir. Karakavağın 

genetik kaynaklarının korunması, 

geliştirilmesi ve ıslahı için 1994 yılında 

Türkiye’de bir program başlatılmıştır. 

Öncelikle Anadolu’da hemen hemen tüm 

Karakavak doğal yayılışı ve yaşlı 

plantasyonları taranmış ve hızlı büyüme, 

dona, böcek ve hastalıklara dayanıklılık ve 

gövde  düzgünlüğü  gibi   belirli    kriterler 

gözetilerek 326 üstün birey seçilmiştir.   

 

 

Çalışmamızda, bunların yanında yapay 

dölleme çalışmaları ile elde edilen klonlar da 

kullanılmıştır. 

Bu çalışma ile büyüme (çap, boy), kalite 

faktörleri  (gövde düzgünlüğü, dallanma 

indeksi ve lider sürgün etkinliği) ve fenolojik 

gözlemler (tomurcuk açma ve yaprak dökme) 

bakımından farklılıklara göre I. Seleksiyon 

Klon Denemesi’nde kullanılabilecek klonların 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Deneme, kurak iklim koşullarının hüküm 
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Demirören Araştırma İstasyonu’nda tesis 

edilmiştir.  

Denemenin kurulduğu istasyon 389 mm. 

yıllık yağışla Türkiye’nin en kurak 

yerlerindendir. Bu yağışın % 56’sı kışın,      

% 27’si ilkbaharda,    % 1’ i yazın ve % 16’sı 

da sonbaharda düşmektedir. Ortalama oransal 

nem % 49 olup bu değer Temmuz ve 

Ağustos’ta % 33’e kadar düşmektedir. Yıllık 

ortalama sıcaklık 17,1 
0
C’dir. Yazlar çok 

sıcak ve kurak olup mutlak maksimum 

sıcaklık 46,6 
0
C olarak ölçülmüştür. 

1997 yılında 4 tekrarlı olarak kurulan 

deneme alanında her tekrarda 8 fidan (çelik) 

kullanılmıştır. Sıra araları 2.20 m ve sıra üzeri 

40  cm   alınmıştır.  Denemede   1.  ve   2. yıl  



bakım ve sulama işlemleri gerçekleştirilmiş, 

klonlara ilişkin ölçme ve gözlemler yapılmıştır. 

Ölçme ve gözlemlerde kullanılan karakterlerden 

dallanma indeksi (DI), ağacın tam boyunun (BT) 

fidan tepesinden aşağıya doğru 3. dalın gövde ile 

birleştiği yerin toprak yüzeyine olan yüksekliği 

(B3) farkının ağaç tam boyuna oranını temsil 

etmektedir. Formül olarak (DI=(BT-B3)/BT) 

şeklindedir.  

Gövde düzgünlüğü, oluşturulan 4’lü bir 

skalaya göre en düzgün ve dolgun olanından en 

eğri ve dallanmış durumuna göre 

oluşturulmuştur. Tomurcuk açma 4 ve yaprak 

dökümü 5 evreyi kapsayan skalaya göre 

değerlendirilmiştir. Lider sürgün hakimiyeti de 

lider durumundaki sürgün ile lider sürgün ile 

birlikte büyüme eğilimi gösteren ve onunla 

yarışan yan sürgünlere göre oluşturulan 5’li bir 

skalaya göre değerlendirilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Genel olarak, fidanlık klon denemelerinde 

kullanılan klon sayısının % 10’u istatistik analizler 

sonucunda arazide tesis edilecek olan ilk 

seleksiyon klon denemeleri için belirlenmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları olarak, özellikle büyüme 

değerleri göz önüne alınarak arazide tesis edilecek 

ilk seleksiyon klon denemeleri için en iyi 30 klon 

belirlenmiştir (Tablo. 1). 

Tablo 1. Arazide Tesis Edilecek İlk Seleksiyon  

Klon  Denemeleri İçin Seçilen Klonlar 
 

Klon Mevki Klon Mevki 

N.67.001 Geyve N.92.260 Eskipazar 

N.85.016 Ağrı N.92.239 Pozantı 

ANADOLU Ankara KOCABEY Ankara 

N.92.240 Pozantı N.92.161 Suluova 

N.90.036 Pasinler N.62.172 Ankara 

N.92.297 Yalvaç N.91.097 Adıyaman 

N.64.013 Ankara N.96.319 Tatvan 

N.83.013 Cihanbeyli N.96.326 Van 

N.87.001 Kırşehir N.92.218 Akşehir 

N.92.219 Ş. Karaağaç N.92.205 Sabuncu 

GAZİ Ankara N.92.170 Koyulhisar 

N.91.111 Osmaniye N.82.001 Kırşehir 

N.93.304 Gaziantep N.92.252 Sarayönü 

N.92.126 Osmaneli N.92.214 Akşehir 

ATA-1 Ankara N.92.236 K. Ereğli 

N.92.152 Kastamonu   

Deneme sonucunda klonlara ilişkin 

yaşayan fidan sayısı, büyüme ve kalite 

faktörleri bakımından klonlar arasında 

belirgin farklılıklar bulunmuştur. 

Özellikle don zararları yönünden 

önemli olmak üzere erken ve geç 

tomurcuk açan ve yapraklarını döken 

klonlar belirlenmiştir. 

Klonlar büyüme ve kalite 

performanslarına göre sıralandıklarında 

en fazla çap büyümesi yapan ilk 30 

klonun ortalaması (28 cm.) denemenin 

genel ortalamasından (17 cm.) % 47, en 

fazla boy büyümesi yapan ilk 30 klonun 

ortalaması (288 cm.) denemenin genel 

ortalamasından (225 cm.) % 28 ve benzer 

olarak bu yüzde değerler lider sürgün 

etkinliği için % 31, dallanma indeksi için 

% 91, gövde düzgünlüğü için % 21 ve 

yaşayan fidan sayısı için de % 11 daha 

fazla bulunmuştur.  

Klonlar arasındaki farklılıklardan 

oluşan varyans bileşenlerinden boy için 

en yüksek (0.39)  olmasına karşın gövde 

düzgünlüğü ve yaşayan fidan sayıları göz 

önüne alındığında en düşük (0.27) olarak 

bulunmuştur. Bu değerler, gözlem 

yapılan varyasyonların önemli bir 

kısmının genetik kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. Bu rakamlar, selektif 

ıslah metotları kullanıldığında önemli 

genetik kazançlar sağlanabileceğini 

göstermektedir. 
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