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Proje Özeti: 

Bu çalışmada; Kastamonu - Taşköprü Orman Fidanlığında Daday orijinli Sarıçam ve Anadolu karaçamı çıplak 

köklü fidan üretimlerinde ‘Tesadüf Parselleri Deneme Desenine’ göre Sarıçam ve Anadolu karaçamı için 400 

m2’de üç tekrarlı olarak ekim öncesi ve fidan var olan 1+0 yaşlı yastıklar üzerine leonardit uygulayarak 

morfolojik özelliklerini belirlemek ve bu morfolojik özellikler arasındaki ilişkileri araştırmak üzere, söz konusu 

fidanlarda “kök boğazı çapı (KBÇ)” ve “fidan boyu (FB)” ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, bu fidanlar üzerinde 

“yan dal sayısı (YDS)”,“terminal sürgün üzerindeki tomurcuk adedi (TSÜTA)”, “gövde taze ağırlığı (GTA)”, 

“kök taze ağırlığı (KTA)”, “gövde kuru ağırlığı (GKA)”, “kök kuru ağırlığı (KKA)” ölçümleri yapılmıştır. 

Müteakiben bu ölçüm değerlerinden yararlanılarak da FB:KBÇ, GKA:KKA, oransal değerleri her bir fidan için 

ayrı ayrı tespit edilmiştir. Fidan morfolojik özelliklerine ilişkin elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile 

varyans analizi yapılarak ekim öncesi ve 1+0 yaşlı Anadolu karaçamı ve Sarıçam bireylerine etkisi tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çıkan farklılıkları ortaya koyabilmek amacıyla Duncan testi uygulanmıştır. Buna göre; 

Leonarditin birçok dozunun fosfor ile birlikte fidan karakterlerini olumlu yönde etkilediği ortaya konulmuştur. 

Project Abstract: 

In this study, in Kastamonu - Taskopru Forest Nursery, "Root Collar Diameter (RCD)" and "seedling height 

(SH)" were measured on bare-rooted seedling of Daday originated Scots pine and Anatolian Black Pine for the 

purpose of determining the morphological characteristics of the seedlings of these species and examining the 

relations among those morphological characteristics through the application of leonardite on 1+0 aged pre-

planting and pre-sowing on seedbeds with three replications in 400 m2 as per the "Completely Randomized 

Design" .In addition, "number of lateral branches (NLB)", "number of buds on terminal shoot (NBTS)", "fresh 

stem weight (SFW)", "fresh root weight (FRW)", "dry stem weight (DSW)" and "dry root weight (DRW)" 

measurements were performed. Afterwards, by utilizing these measured values, the proportional values of 

SH:RCD and DSW:DRW were determined for each seedling separately. The data obtained on sapling 

morphological characteristics were subjected to variance analysis through SPSS Statistical Package, and the 

effects on 1+0 aged pre-planting and pre-sowing Scots pine and Anatolian Black Pine were tried to be 

determined. Duncan test was applied in order to manifest the obtained differences. According to this, it was 

demonstrated that several different doses of leonardite affect seedling characteristics positively. 

 


