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SARILOP ÝNCÝR ÇEÞÝDÝNDE FARKLI ÜRETÝM UYGULAMALARININ
FÝDAN KALÝTESÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ*
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ÖZET

Anahtar kelimeler:

Effect of Different Planting Applications on Nursery Plant Quality of Sarilop Fig Cultivar

ABSTRACT

Keywords:

Bu araþtýrma; Sarýlop incir çeþidinde 6 farklý dikim þeklinin fidan kalitesi üzerine etkilerini araþtýrmak amacýyla
yürütülmüþtür. Araþtýrmada elde edilen bulgular bir bütün olarak ele alýnýp, açýktaki ve örtü altýndaki
uygulamalar karþýlaþtýrýldýðýnda, toprak neminin ve sýcaklýðýnýn korunduðu, yabancý ot geliþiminin engellendiði
ve bu nedenlerle bitki geliþiminin daha iyi gerçekleþtiði malç örtülü dikim þeklinin hem fidan sayýsý hemde fidan
özellikleri bakýmýndan daha iyi sonuçlar verdiði ve bu nedenle de daha kaliteli incir fidaný yetiþtirmek amacýyla
önerilebileceði sonucuna varýlmýþtýr.

Ýncir, fidan üretimi, malç

This research was carried out to determine effect of 6 different planting methods on nursery plant quality .
According to research results, the better development and quality were obtained by using mulch applications in
planting cuttings and using mist system on benches in high polyethylene tunnels because mulching maintains soil
humudity and soil temperature, prevents weed growth and mist system increases air humudity under
polyethylene tunnels. As a result of research, using that using mulch cover is recommended in polyethylen
tunnels for production of better quality fig nursery plants.

Fig, nursery plants productions, mulch
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GÝRÝÞ

Ülkemizde de oldukça geniþ alanlarda
yetiþmekte olan Ýncir ( L.) ilk olarakArabistan
Yarýmadasýnda kültüre alýnmýþ daha sonra da Anadolu
üzerinden diðer ülkelere yayýlmýþtýr Diðer incir
yetiþtiricisi ülkelerdeki dikim alanlarýnýn azalmasýna
karþýn ülkemizin ekolojik koþullar yönünden uygun
olmasý, muhafaza ve pazarlama koþullarýnýn
saðlanmasý ve geliþtirilmesi ile birlikte ülkemizin incir
yetiþtiricisi ülkeler arasýndaki yeri ve dünya incir
ihracatýndaki payý artýrmakta ve bu durum göz önüne
alýndýðýnda incirin tarým ürünleri arasýndaki önemi ve
potansiyeli ortaya çýkmaktadýr. Ýncir yetiþtiricisi diðer
Akdeniz ülkeleri düþük kaliteli meyvelerinin yanýnda
el iþçiliðine dayalý hasat harcamalarýnýn yüksekliði
nedeniyle dünya piyasalarýnda rekabet edemez hale
gelmiþ ve kuru incir üretimi bu ülkelerde hemen
hemen yok olmuþtur.

Ýncir çelikleri bir çok meyve türüne oranla çok
kolay köklenmektedir. Bu nedenle çok eski
devirlerden bu yana incir çelikle çoðaltýlmaktadýr. Öz
kýsmý çok az olan 2-3 yaþlý dallar yada iyi geliþmiþ ve
piþkin bir yýllýk sürgünler üretim için çok uygundur
Doðrudan araziye dikilerek yapýlan üretimde daha
ziyade uzun ve yaþlý sürgünler kullanýlmaktadýr.
Ancak böyle çok sayýda ve uygun sürgün bulmak zor
olduðundan kýsýtlý miktarda üretim yapýlabilmektedir.
Bir yýllýk piþkinleþmiþ sürgünlerin doðrudan araziye

dikilerek yerinde köklendirilmeleriyle yapýlan
üretimde de çeliklerin kýsa sürede canlýlýklarýný
kaybederek kurumalarý nedeniyle büyük kayýplar
olmakta ve yeterli baþarý elde edilememektedir
(Kabasakal, 1990; Seferoðlu , 1994; Aksoy ve Can,
1993,1997;Yýldýz ve Tekintaþ,1999).

Ýncir çelikleri saðlýklý, orta yaþlý ve sürgünleri
kuvvetli aðaçlarýn piþkinleþmiþ dallarýndan
alýnmalýdýr. Ege Bölgesinde çelikler Ocak-Þubat
aylarýnda alýnmalý ve köklendirme ortamý
hazýrlanýncaya kadar geçen süre içinde nemli kum
içinde yada +4 C ve %85 nem koþullarýnda soðuk
hava depolarýnda bekletilmelidir.(Aksoy,1990)

Ýncir çeliklerinin dikimi mart ayý içinde
yapýlmaktadýr. Çelik dikiminin mart ayýnýn sonlarýna
kalmamasýna dikkat edilmelidir. Mart ayý sonlarýna
doðru yapýlan dikimlerde nodüllerden gevrek yapýlý
kökler oluþmaya baþlamakta ve daha köklenme
baþlamadan çeliðin tepe gözü erkenden uyanmaya
baþlamaktadýr. Gevrek yapýlý kökler çeliðin taþýnmasý
ve dikilmesi sýrasýnda kýrýldýðý için sonuçta köklenme
ve sürme üzerine olumsuz etki yapmaktadýr. Bu
nedenle çeliðin kabuðunda nodüller oluþmaya
baþladýðýnda hemen üretim parsellerine dikilmeleri
önerilmektedir (Eroðlu, 1976; Yýldýz ve Tekintaþ
1999). Yunanistan'da incir aðaçlarý genellikle 20-30
cm uzunluðunda ve 1-2 cm kalýnlýðýnda odun çelikler
kullanýlmaktadýr. Sürgünün uç kýsmýnda yada daha
yaþlý kýsýmlarýndan alýnan çelikler sonbaharda
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dikilmektedir (Lionakis,1995).
Mýsýr'da ise, incir yüksek verimli hastalýk ve

zararlýlara dayanýklý saðlýklý aðaçlarýn bir yaþlý olgun
dallarýndan Þubat yada Mart ayý baþýnda alýnmakta ve
doðrudan bahçedeki yerlerine veya bir yýl sonra esas
yerlerine dikilmek üzere fidanlýklardaki üretim
parsellerine dikilmektedir (Mansour,1995).

Brezilya'da Þubat- Mart aylarýnda 1 yaþlý
dallardan 30-40 cm uzunluðunda ve 1,5-3 cm çapta
alýnan çeliklerin doðrudan bahçeye dikildiði ve %60
civarýnda köklenme elde edildiði bildirilmektedir.
(Pereira and Nachtigol, 1997)

Pinheiro et al (1974) farklý uzunluklarda
hazýrlanmýþ incir çelikleriyle yaptýklarý bir çalýþmada
20 cm ve daha uzun boylarda hazýrlanan çeliklerin
%97 oranýnda köklenme gösterdiklerini en iyi kök ve
yaprak geliþiminin 35 cm çelik boyundan elde
edildiðini belirterek çelik boyunun en az 25 cm
olmasýný tavsiye etmektedirler.

Seferoðlu (1994), Sarýlop odun uç
çeliklerinin bahçe koþullarý alt ýsýtmalý ve alt ýsýtmasýz
ortamlarda köklenme durumlarýný inceledikleri bir
çalýþmalarýnda, ilk iki ortamda çok yüksek oranda
köklenme elde edildiðini ayrýca, kök sayýsý, kök
uzunluðu, kök aðýrlýðý ve kök kuru aðýrlýðý gibi kök
kalitesini etkileyen diðer kriterlerin bahçe koþullarýna
nazaran daha yüksek olduðunu tespit etmiþlerdir.
Araþtýrýcýlar alt ýsýtmalý ortamýn köklenme üzerine
olan olumlu etkisinin açýkça görüldüðünü
bildirmiþlerdir.

Bu çalýþma ile ülkemizde yaygýnlaþmakta olan
sofralýk Bursa Siyahý ve kurutmalýk Sarýlop
çeþitlerinde artan fidan ihtiyacýný karþýlayabilmek
amacýyla fidan randýmanýn arttýrýlmasýna yönelik
yapýlan deðiþik uygulamalarýn fidan randýmaný ve
kalitesi üzerine etkileri incelenmiþtir.

Araþtýrma Sarýlop incir çeþidinde fidan
randýmaný ve kalitesini arttýrmak amacýyla. Adnan
Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek
Yüksekokulunda, Tarým Köy Ýþleri Bakanlýðý Erbeyli
Ýncir Araþtýrma Enstitüsünün desteðiyle 2002 ve 2003
yýllarýnda iki yýl üst üste yürütülmüþtür. Araþtýrmada,
malç örtülü üretim yastýklarýna doðrudan köksüz çelik
dikimi( ), köklendirilmiþ çekliklerin örtü altýndaki
yastýklara dikimi ( ), viyol içinde köklendirilmiþ
çeliklerin örtü altýndaki yastýklara dikimi( ) alt
ýsýtmalý üretim yastýklarýna doðrudan köksüz çelik
dikimi( ) köklendirilmiþ çeliklerin açýktaki yastýklara
dikimi( ) açýk üretim parsellerine doðrudan köksüz
çelik dikimi( ) (kontrol, klasik yöntem) olmak üzere
altý farklý uygulamanýn fidan sayýsý, geliþimi ve
kalitesi üzerine etkileri incelenmiþtir.

Sarýlop incir çeþidi, iri, yüksek þeker
içeren, açýk sarý renkli ve ince kabuklu meyveler veren
dünyanýn en iyi kurutmalýk çeþididir. Aðaçlarý 7-8 m
yükseklikte olup, yayvan ve seyrek bir tac oluþturur.

Meyveler Aðustos ayýnda olgunlaþýr ve 50-55 g
aðýrlýðýndadýr. %20-22 oranýnda þeker içerirler
(Kabasakal 1990,Yýldýz ve Tekintaþ1999). Denemede
bu çeþide ait bir yýllýk sürgünlerden alýnan uç çelikleri
kullanýlmýþtýr.

Denemede kullanýlan çelikler,
aðaçlarýn dinlenmede olduklarý Þubat ayý içinde 25-30
cm uzunluðunda alýnmýþ ve dikim tarihine kadar nemli
kum içinde bekletilmiþlerdir. Köklendirilmiþ yada
köksüz çeliklerin dikilecekleri yastýklar 50 cm
geniþliðinde 15 cm yüksekliðinde hazýrlanmýþtýr. Alt
ýsýtma uygulanacak olan örtü altý üretim yastýklarýna
30 cm derinden 30 cm ara ile iki sýra ýsýtma teli
çekilmiþtir. Malç örtülü üretim yastýklarýnda siyah
polietilen malç örtüsü kullanýlmýþtýr.

Her iki yýlda da çelik dikimleri mart ayý
içerisinde yapýlmýþtýr. Dikim tarihinde 20-25 cm
boyunda hazýrlanan her tekerrürde 25 çelik sadece
tepe tomurcuklarý dýþarýda kalacak þekilde, üç
tekerrürlü ve 25x25 cm mesafelerle dikilmiþlerdir. Alt
ýsýtmalý uygulamada sýcaklýk 25 C ye ayarlanmýþtýr.
Viyol ve köklendirme ünitelerinde perlit içinde
köklendirilen çeklikler 2-4 yapraklý olunca açýktaki ve
örtü altýndaki üretim yastýklarýna aktarýlmýþlardýr.
Örtü altý uygulamalarýnda hava oransal nemini
arttýrmak ve çeliklerin kurumasýný önlemek amacýyla
üstten periyodik aralýklarla sisleme yapýlmýþtýr.
Sulama damla sulama þeklinde yapýlmýþtýr. Deneme
sonunda uygulamalarda elde edilen fidan sayýlarý (FS)
ile her yýl için uygulamalarý temsilen seçilen dokuzar
adet fidanda boy uzunluðu (Boy), Gövde çapý (GÇ),
Gövde yaþ aðýrlýðý (GYA),Gövde kuru aðýrlýðý (GKS),
Kök Yaþ aðýrlýðý (KYA), Kök kuru aðýrlýðý (KKA),
Kök sayýsý (KS), Kök uzunluðu (KU) tespit edilmiþtir.
Boy ve kök uzunluðu þerit metre, gövde çapý toprak
seviyesinden 5 cm yukarýdaki kýsýmda elektronik
kumpas yardýmýyla ölçülmüþtür. Kök sayýsý tespit
edilirken çapý 3 mm'nin üstündeki kökler dikkate
alýnmýþtýr. Ölçüm iþleri biten fidanlarýn kök ve gövde
kýsýmlarý ayrýlarak yaþ ve kuru aðýrlýklarý 0.01 g
hassasiyetli elektronik terazi yardýmýyla tespit
edilmiþtir. Kuru aðýrlýk ölçümleri kök ve gövde
parçalarý 60 C deki etüvde 48 saat bekletildikten sonra
yapýlmýþtýr. Ölçümler sonunda elde edilen veriler
varyans analizi uygulanarak istatistiki olarak
deðerlendirilmiþtir.

Araþtýrmanýn 1. ve 2. yýlýnda köklendirme
ünitelerinde diðer uygulamalarda kullanýlmak üzere
viyol ve perlit içinde köklendirilen Sarýlop çeþidine ait
çelikler ortalama %93.5 oranýnda köklenme
göstermiþlerdir. Ancak araþtýrmanýn her iki yýlýnda da
perlit içinde köklendirilen çeliklerin aktarýldýklarý
ortamlarda canlýlýklarýný koruyamadýklarý ve yüksek

oranda kayýp verdikleri tespit edilmiþtir. Bu durum
incir çeliklerinin kolayca köklenebildiði ancak
söküm, taþýma ve dikim esnasýnda kolayca
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zararlanabildikleri þeklindeki literatür bilgileriyle
uyum göstermektedir. Araþtýrmada incelenen fidan
özellikleri yönünden yýllara göre farklýlýklar söz
konusudur. 1. yýl uygulamalarýnda her iki çeþit için
fidan özellikleri yönünden en yüksek rakamsal
deðerler elde dilmiþ olmasýna raðmen 2. yýl
uygulamalarýnda düþüþlerin olduðu tespit edilmiþtir.
Bu durumun muhtemelen yýllara göre deðiþen sýcaklýk
rejiminden kaynaklandýðý düþünülmektedir.
Uygulamalarda elde edilen iki yýllýk ortalama fidan
sayýlarý sýrasýyla .(71), (29), (30), . (70), (14)
ve (71) adettir

Tüm fidan özelliklerinin ele alýndýðý istatistiki
analizler sonucunda ortaya çýkan Varyans analiz
tablosu incelendiðinde (Çizelge1) boy dýþýndaki tüm
özellikler yönünden dikim þekilleri arasýndaki
farklýlýklar önemli bulunmuþtur. KYA ve KKA
özellikleri için yýlxçeþit interaksiyonu, gövde çapý
özelliði yönünden de yýl faktörü önemli bulunmuþtur.

Dikim þekillerinin iki yýlýk ortalamalara göre
fidan özellikleri üzerine etkilerinin verildiði Çizelge
2'den de anlaþýlacaðý gibi genel olarak 1. dikim þekli
araþtýrmada incelenen özellikler yönünden genellikle
en yüksek sonuçlarý vermiþtir. Bu özellikler teker teker
ele alýndýðýnda ; boy uzunluðu yönünden 2.dikim
þekli daha yüksek bir deðere sahip olmasýna raðmen
diðer dikim þekilleri ile arasýnda istatistiki anlamda
bir farklýlýðýn olmadýðý görülmektedir. Gövde çapý ve
gövde kuru aðýrlýðý özellikleri yönünden de 1. dikim
þekli en yüksek deðere sahiptir ve diðer
uygulamalardan istatistiki olarak farklýlýk gö
stermektedir. Gövde yaþ aðýrlýðý, kök yaþ aðýrlýðý, kök
kuru aðýrlýðý, kök sayýsý ve kök uzunluðu gibi
özellikler yönünden de 1. dikim þekli üstün deðerlere

sahiptir. 5 ve 6 dikim þekillerinin araþtýrmada
incelenen özellikler ve fidan sayýsý bakýmýndan düþük
deðerler verdiði görülmüþtür. 4. ve 6 dikim þekilleri
fidan sayýsý bakýmýndan yüksek sonuçlar vermiþ
olmalarýna raðmen fidan özellikleri yönünden 1.
dikim þeklinin gerisinde kaldýðý görülmektedir.

Araþtýrmada elde edilen bulgular bir bütün
olarak ele alýnýp, açýktaki ve örtü altýndaki
uygulamalar karþýlaþtýrýldýðýnda; 1. 4. ve 6.
uygulamalarýn yüksek fidan sayýsý verdiði
görülmektedir, ancak fidan sayýsýnýn yanýnda diðer
özellikler de birlikte deðerlendirildiðinde üstten
sisleme yapýlarak hava oransal neminin arttýrýldýðý
örtü altý uygulamalarýnda; toprak neminin ve
sýcaklýðýnýn korunduðu, yabancý ot geliþiminin
engellendiði ve bu nedenlerle bitki geliþiminin daha
iyi gerçekleþtiði malç örtülü dikim þeklinin (1.) fidan
sayýsý ve fidan özellikleri bakýmýndan daha iyi
sonuçlar verdiði ve bu nedenle daha kaliteli incir
fidaný yetiþtirmek amacýyla önerilebileceði sonucuna
varýlmýþtýr.

1 2. 3. 4 5.
6.

SONUÇ

Çizelge 1.

Çizelge 2.

Araþtýrmada elde edilen deðerlerin varyans analiz sonuçlarý

Kareler Ortalamasý

S.D. KYA KKA GYA GKA GÇ BOY KU KS
(g) (g) (g) (g) (cm) (cm) (cm) (adet)

A 5 4279,54** 784,32** 41352,91* 26101,75** 0,61** 864,29 280,44** 6,03*
B 1 1871,28 582,65* 52966,18 29901,32* 1,18** 19,22 188,10 4,94
AxB 5 35397,55** 1188,50** 15820,18 7234,97 0,09 1428,82 130,19 3,35
Hata 24 486,48 95,99 15032,84 6289,64 0,06 617,62 66,15 13,87

A: Dikim Þekli, B. Yýl,

Dikim þekillerinin fidan özellikleri üzerine etkilerine iliþkin LSD gruplarý

KYA KKA GYA GKA GÇ BOY KU KS

1 108,04a 44,05a 535,40a 358,54a 2,99a 152,22ab 58,33a 6,33a
2 45,67c 21,54cd 305,30b 187,90b 2,23b 164,33a 47,825b 3,61abc
3 78,61b 30,83ab 468,77ab 253,26b 2,51b 145,71ab 52,16abc 5,77ab
4 35,81c 12,71c 346,57b 196,89b 2,35b 139,72ab 54,71abcd 4,27bc
6 47,15c 17,71vd 391,35ab 228,22b 2,53b 134,71ab 39,94cd 5,49ab
5 61,23bc 27,11bc 326,60b 185,61b 2,06c 132,33ab 44,28d 5,05abc
LSD0.05 26,30 11,68 146,20 94,57 0,30 219,63 9,69 1,63
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