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Proje Özeti: 

Genç tohum bahçelerinde yıllar, klonlar ve rametler arasında oluşan çiçeklenme ve tohum varyasyonu 

azaltmak, tohum ürünü oluşumuna tüm klon ve rametlerin eşit oranda katılımını sağlayacak zeolit 

uygulamaları, bu projenin amacını oluşturmaktadır. Çalışma, 1995 yılında Taşköprü Orman Fidanlığında 30 

klon ile tesis edilen Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Klonal Tohum Bahçesinde gerçekleştirilmiştir. 30 klonda 3’er 

ramet baz alınarak Kontrol, Zeolit ve Fosfor + Potasyum karışımı uygulamalarından oluşan üç işlemin etkileri 

toplam 90 adet ramet takip edilmiştir. Araştırmanın sonunda; Erkek ve dişi çiçek sayısı (EÇS/DÇS), konolet ve 

kozalak sayısı üzerine işlemlerin etkisi analiz edilerek, genç tohum bahçelerindeki çiçek ve tohum verimine 

olumlu etki yapacak uygulamalar önerilmiştir. 

Project Abstract: 

Main objectives of this present project are to reduce the variations of seed and flowering among years, clons 

and ramets at young seed orchard, and to provide some treatments to all clons and ramets to contribute equally 

to the formation of seed products. This study will be carried out in Scots pine (Pinus sylvestris L.) Clonal Seed 

Orchard which was established with 30 clons originated from Araç-Dereyayla in Taşköprü Forestry Nursery in 

1995. Based on 3 ramets on 30 clons, the effects of Zeolite and Phosphorus + Potassium mixture fertilizers and 

Control will be monitored and determined on total 90 ramets. At the end of the study, the effects of these two 

applications + control on the numbers of male and female flowers (NMF/NFF), clones, cone numbers has been 

analyzed and the favorable applications on the products of seed and flowering at young seed orchard will be 

proposed. 

 


