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Porsuk (Taxus baccata L.) Çeliklerinin
Köklendirilmesi Uzerinde Bir Araştnma
Aysun ÇETİN•
Ahmet MENGOç••

ÖZET

Bu araşımıada, Taxus baccata L. (Porsuk) bitkisinin çelik/e çoğaltıl
ması incelenmiştir. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 10
Ekim 1989 tarihinde dışanya dikim i yapılan çelik/erde, % 0.8 IBA ve
çelikterin kal/us oluşumu ve köklenme
ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi saptanmıştır. İkinci aşamada ise; değişik dikim tarilı/eri (8 Aralık 1989 - 5
Şubat 1990) ve IBA dozlannın (% 0.8 ve % 0.4 (kontrol)) çelikierin
kal/us oluşwnu ve k öklenme yüzdeleri ile yaş kök ağırlığı ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi belirlenmiştir.
Araştınna sonucwıda; 10 Ekim 1989 tarihinde dışanya yapılan dikimde; % 0.4 IBA (kontrol) kullanımı, çelikterin ka/lus oluşum yüzdesinde
% 0.8 IBA ya göre dalıa etkili olmuştur. Çelikterin köklemne yüzdesi,
kök ağırlığı ve kök uzunluğu üzerinde ise JBA dozlan arasmda önemli
bir farkın olmadığı gölÜ/müştür. Sera içerisinde yapılun dikim/erde; çelikIerin ka/lus oluşum yüzdesi bakımından 5 Şubat ve 8 Aralık dikimleri
arasında bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Aym şekilde IBA dozlan arasında da bir farkm
olmadığı belirlenmiştir. Çeliklerde en yüksek kök
yüzdesi ve kök uzunluğu, % 0.8'/ik JBA kullammıyla 5 Şubat dikiminde
elde edilmiştir. Yine en yüksek yaş kök ağırlığı 5 Şubat dikiminden elde
edilmiştir ancak, IBA dozlan arasında önemli bir fark görülmemiştir.
% 0.4 IBA
yüzdeleri ile

•
••

(kontrol)
kök

yaş

dozlannuı,

ağırlığı
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Anahtar Kelime/er: Taxus baccata L. (Porsuk), çelik ile çogaltım.
SUMMARY
A Research on The Rooting of Yew (Taxus baccata L.) Cuttings

In this research, the propagation of Taxus baccata, L. (yew) by
cuttings was investigated. The study ~as achieved at two stage. At
the first stage conducted with the cuttıngs planted outdoor on .JO Oclober 1989 the effects of 0.8 % and 0.4 %. IBA (control) dosses on
the percentages of ca/lus fonnation and rooting a~d on the root fresh
weight and root /ength of cuttings were detennıned. At the second
stage
the effects of different planiing dates (7 December 1989 - 5
February 1990) and IBA doses (0.8 % and 0.4 % - control) on callus
fonnation and rooting percentages and on root fresh weight and root
/ength of cuttings were detennined.
As the results of the research, the use of 0.4 % IBA (control)
with the outdoor planting on 10 October 1989 was more effective on
the percentage cal/us fonnation of cuttings when compared with 0.8 %
IBA. No significant difference was found between IBA doses with respect to rooting percentage, root fresh weight and root length of cuttings. Wıth the greenhouse plantings, no difference was observed between 5 February and B December plantings by the percentage cal/us
fonnation of cuttings. Similarly it was detennined that no difference
existed between IBA doses with this respect. The highest rooting percentage and root /ength of the cuttings were obtained from 5 February
planting with the use of 0.8 % IBA. The highest root fresh weight
was also obtained from 5 February planting, however a significant difference was not observed between the IBA concentrations.
Key Words: Taxus baccata L., propagation by cuttings.
GİRİŞ

Süs ağaç ve çahlarının üretimi ayrı bir bilgi ve tekniği gerektirmektedir. Bu
bi~~:~ tür ve ç~şite göre ~~ğişmekle birlikte ancak belli boy ve büyüklüge
erıştıgınde satılabılmektedir. Ozellikle bu grupta yer alan Taxus baccata L. (Porsuk) bitki~in~ üretiminde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu bitkinin tohum,
aşı ve çelik ıle yapılabilen üretiminde en avantajlı yol çelik ile üretimdir. Ancak
bu durumda da köklendirme problemleriyle karşılaşılmaktadır.

Taxus baccat~ ~· bitkisinin yaprakları iğne şeklinde yassı, yumuşak, 1-3
cm
uzunlukta,
ucu
·· ·· aç ık yeşil renklid"ır. y apr
. . sıvrı' üst yuz··ü koyu yeşı·ı, alt yuzu
ağın altında belirgın olmayan 2 beyaz şerit vardır. Yaprakları zehirli bir alkaloid
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olan "taxin" ihtiva eder. Meyve sert kabuklu olup, elli, kırmızı renkli bir örtü ile
(Arillus) çevrilidir ve bu kısım yenilebilir. Bitkiler kireçli, nemli ve yarı gölge
alanlardan hoşlanmaktadır (M engüç, 1988).
Porsuk çeliklerinin başarılı bir şekilde köklenmesinde; ana bitkinin kalitesi, çelik çeşidi, çelikierin alınmış oldukları saflıa, çelikierin hazırlığı ve köklenme
esnasındaki şartların önemli rol oynadığı bildirilmektedir (Hovınd, 1984).
Fevkalade güç köktendikleri bilinen, bazı iğne yapraklı ve kışın yaprağını
döken ağaç çeliklerinin .köklenmesi konusunda yapılan bir araştırmada kök
oluşumunu etkileyen en önemli faktörün, çelikierin alındığı ağacın yaşı olduğu
sonucuna varılmıştır. 1 yaşlı dallardan hazırlanmış çeliklerdeki köklenme kolaylığı, ağacın yaşının artması d urumunda devamlı olarak azalmaktadır (Kaşka ve
Yılmaz, 1974).
Herdem yeşil bitkile rin köklendirilmesinde çelikierin alınma zamanı, köklenmede son derece önemli rol oynamaktadır. Kaşka ve Yılmaz (1974), Ta.xus
baccata L. çelikle rinin köklendirilmesinde, sonbahar sonundan kış sonuna kadar
geçen süre içerisinde çelikierin alınması durumunda iyi sonuçların elde edilebileceğini ve ana bitkinin bir veya daha fazla şiddetli soğuk görmesinden sonra alına
cak olan çelikierin de daha iyi köklendiklerini bildirmektedirler. Beli (1975) ise,
Haziran ayında aldığı Ta.xus baccata cv. Fastigiata Aurea çeliklerini başarılı bir
şekilde köklendirrniştir . Ta.xus cuspidata'nın köklenmesi üzerinde çalışan Kim
ve Nam (1985), Nisan ayında aldıkları çelikleri Ekim ayında köklendirebilmişler
dir. Lanphear ve Mea hl (1963), Ta.xus cuspidata Nana çeliklerinin köklenmesi
üzerine yaptıkları çalışmada Kasım'dan Şubat'a kadar olan periyotta alınan çeliklerde kök teşekkül kapasitesinin e n yüksek olduğu nu bildirmişlerdir.
Porsuk çeliklerinin köklenmesi üzerine yapılan çalışmalarda, IBA uygulaetkili olduğu bildirilmektedir. Kim ve Nam (1985), Ta.xus cuspidata çeliklerini 12 saat 20 ppm'lik IBA içerisinde tutmak suretiyle iyice ıslatmışlardır.
Bir kısım çeliğe ise he rhangi bir uygulama yapmamışlardır. Seraya dikimi yapılan
bu çeliklerde, IBA uyulananlarda köklenmenin % 86 civarında olmasına karşın,
ffiA uygulanmayanlarda bu oranın % 23 dolayında olduğunu bulmuşlardır. Yine
Taxus cuspidata çeliklerinin köklenmesi üzerine Chong ve ark. (1981) ve Chong
(1982) yaptıkları çalışmalarda Ta.xus cuspidata çeliklerini O, 1250, 5000, 10.000,
20.000 - 40.000 ppm dozlarındaki IBA ile 5 sn kadar muamele etmişlerdir.
10.000-40.000 ppm'lik illA'nın köklenme yüzdesi, kök uzunluğu ve kök adedinde
önemli artışlara yol açtığını bildirmişlerdir. E echer (1988), IBA'nın genelde kökleome hızının artmasında etkili olduğunu bildirmiştir. Istas ve Meneve (1979),
optimal büyütücü madde dozunun tüm koniferterde % 0.4 olduğunu yüksek dozun olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir.
Çelik uzunluğunun da köklenme oranı üzerine etkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Beli (1975), 37.5 cm uzunluğunda almış olduğu
Taxus baccata cv. Fastigiata Aurea çeliklerini köklendirmeyi başarmıştır. Kim ve
Nam (1985) ise, Taxus cuspidata çeliklerini 15-20 cm ve 25 cm uzunluğunda almalarının
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mışlardır. ı5-20 cm uzunluğundaki çelikl:rde. kökl:nme oranırun 25 cm uzunluğundakilerden daha yüksek olduğunu belırtmışlerdir.
Bunlara ilaveten, güç köklenen bitkilerde kökle ndirme ortamının sadece
köktenecek çelikierin % miktarı üzerine değil, aynı zamanda oluşacak kök sisteminin tipi üzerine de büyük ölçüde etki yap~ığı,. y~pıl~ çal.ışma_I~!a ortaya konmuştur. Porsuk, ardıç, mazı gibi herde m yeşıl bıtkılerın çeliklerı ıçın ~um, kullamlacak en uygun köklendirme ortamıdır (Kaşka ve Yılmaz ı974). IGm ve Nam
(ı985)'da çelikierin kumlu ortamda daha iyi köklendiklerini belirtmişlerdir. lstas
ve Meneve (1979)'de köklendirme ortarru olarak 3 kısım torf + ı kısım nehir
kumunu kullanmışl ardır. Beli (ı975) ise, Taxus baccata cv. Fastigiata Aurea'da
ticari bir üretim için köklendirme ortamı olarak Loamalite ve ayn ca % 25 peat'in en iyi köklendirme ortamı olduğunu belirtmiştir.
Çelikierin yaralanması köklerin miktar ve n iteliğine etki yapmamakta, çeliklerin dip kısmında yaşlı odundan bir ökçenin bulunması halinde ise köklenme
daha çabuk olmaktadır (Beli, ı975) . Buna karşın Kaşka ve Y ılmaz (ı974), ökçeli
ve ökçesiz çeliklerle yapılan karşılaştırmalı testlerde, köklenmede önemli farklı
lıkların bulunmadığını bildirmişlerdir.

Taxus baccata, Taxus cuspidata, Taxus m edia çeşitleri mistpropagation'da
(sisleme), 20-26°C'ler arasında değişen kökle ndirme yastığı sıcaklığında köklendirilmişlerdir. % olarak, en yüksek kökle nme oranı apikal çeliklerle, en düşük
kökleodirme yastığı sıcaklığında elde edilmiştir (Eccher, ı988).
Köklenmemiş konifer çeliklerinin soğukta depolanmasıyla besin maddesi
rezervi ile köklenme arasında bir korelasyon mevcuttur. Depolama s ıcaklığı ve
atmosfer de buna etkili olmaktadır. Behrens (ı987) isimli araştırıcı, bu amaçla
on adet farklı konifer tür ve varyetesinin çeliklerini Kasım ayından Mart ayına
kadar dört ay boyunca -2°C'da depolamıştır. Taxus x m edia "Hicksü"nin - 2°C
'de 56 gün depolanmasıyla, % 90 civarında e n yüksek köklenme oranının elde
edilmesine karşın, bu süreninartmasıyla birlikte köklenme oranı düşmektedir.

MATERYAL VE METOT

Materyal
~u araştır~a, 1989-1990 yıllarında Yalova bölgesindeki Gardeoia Çiçekçi.
lik ve Fıdancılık Işletmesi'nde yürütülmüştür.

.

. Denemede kullanılan Taxus baccata L. çelikleri Bursa Büyükşehir Bele-

dıyesı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden temin edilmiştir.

Metot
.
ah. Taxus baccata L ·'den 15 cm boyund a 2 .ı-3.2 mm arasında değişen
çapa
slı ıp ı ~llık sürgünlerden toplam 360 adet çelik alınarak araştırma iki ayrı çaşma halınde yürütülmüştür.
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Birinci aşamada, alınan 120 adet çeliğin 60 adedi, % 0.8'lik toz IBA, diğer
60 adedi % 0.4'lük toz IBA (kontrol) ile muamele edilerek, ıo Ekim ı989'da
dışarıdaki yastıklara ı kısım kum + ı kısım yaprak karışımına dikilmişlerdir.
Deneme 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 çelik olacak şekilde Tesadüf
Parselleri deneme deseninde kurulmuştur (Düzgüneş, ı963).
Denemenin son bulduğu tarihte söküm yapLiarak, iki farklı IBA dozu %
kallus oluşturma,% köklenme, kök uzunluğu (cm), yaş kök ağırlığı (g) yönünden
değerlendirilmişlerdir.

Sonuçların değerlendirilmesi 0.01 ve 0.05 hata seviyesine göre yapLimış
olup, farklı grupların tespitinde Duncan testi kullanılmıştrr (Düzgüneş ve ark.
1983).

İkinci aşamada, iki farklı zamanda alınan her bir ı20 adet çeliğin 60 adedi
% 0.8'lik toz IBA, diğer 60 adedi % 0.4'lük toz IBA (kontrol) ile muamele edilerek sırasıyla 8 Aralık 1989 ve 5 Şubat ı990 tarihlerinde sera içerisindeki alttan
ısıtınalı yastıklara (sisleme sistemi olan) 1 kısım kum + ı kısım yaprak karışımı
na dikilmişlerdir.
Deneme, "2x2 faktöriyel" deneme düzeninde üç tekerrürlü ve her tekerrürde 20 çelik olacak şekilde kurulmuştur (Dü 7.güneş ı963).
Denemenin son bulduğu tarihte söküm yapLiarak, her iki farklı zamanda
çelikler % 0.8 ve % 0.4 toz IBA (kontrol) uygulamaları gözönünde bulundurularak,% kallus oluşturma,% köklenme, kök uzunluğu (cm), yaş kök ağırlığı
(g) yönünden değerlendirilmişlerdir.
alınan

Sonuçların değerlendirilmesi O.Oı

olup, farklı
1983).

grupların

ve 0.05 hata seviyesine göre yapılmış
tespitinde Duncan testi kullanılmıştır (Düzgüneş ve ark.

ARAŞTIRMA

SONUÇLARI VE

TARTIŞMA

Birinci aşamada, ıo Ekim ı989 tarihinde dışarıya dikimi yapılan çeliklerde, kallos oluşturan çelik oranı üzerinde değişik IBA dozlarımn etkisi 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur (Tablo: 1).
Tablo: ı
Farklı IBA Dozlarının Kallos Oluşturan Çelik Oranı Üzerindeki Etkisi

Doz
% 0.4 IBA (kontrol)
% 0.81BA

Ortalama Kallus Oluşturan Çelik Oranı (%)

48.3 a
36.6 b

0.05 düzeyinde farklı gruplar, farklı harflerle gösterilmiştir.

-S-

Tablo l'de de görüldüğü gibi, en fazla kallus oluşumu ortalama % 48.3 ile
kontrolün kullanımında meydana gelmiştir.
Değişik JBA dozlarının köklenen çelik oranı üzerindeki etkisi önemsiz bulunmuştur (Tablo: 2).

Tablo: 2
Değişik IBA Dozlarının Kökleoeo Çelik Oranı Üzerindeki Etkisi
Doz

Ortalama Köklenen Çelik Oranı {%)

0.00 a
0 .57 a

% 0.4 IBA (kontrol)
% O.SIBA

Farklı
görülmüştür

IBA dozlarının kök uzunluğu üzerinde öne mli bir e tki yapmadığı
(Tablo: 3).
Tablo: 3

Farklı IBA Dozlarının Çelikierin Kök Uzunluğu Üzerindeki Etkisi (cm)
Doz

Ortalama Kök Uzunlul)u (cm)

0 .000 a
0.533 a

% 0.4 IBA (kontrol)
% O.SIBA

Değişik
maktadır

IBA dozları yaş kök ağırlığı üzerinde önemli bir etkide bulunma(Tablo: 4).
Tablo: 4

Farklı IBA Dozlarının Çelikierin Yaş Kök ~ırlı~ Üzerindeki Etkisi (g)
Doz
% 0.4 IBA (kontrol)
% O.SIBA

Ortalama Yaş Kök Aı)ırlıOı (g)

0.000 a
0.0?3 a

İkinci
aşamada·
· · d e d "k·
.
.. . • sera ·ıçerısın
ı ımı· yapılmış çeliklerde kallus oluştuan çelık oranı uzerınde zamanın ve değişı·k
IBA d o z1 arının onem
··
ı·ı b"ır et k.ısının
· ·
.
olmadığı görülmüştür (Tablo: 5, 6).

r
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Tablo: S
Farklı Zamanlarda Yapdan Dikimin Kallos Oluşturan
Çelik Oranı Üzerindeki Etkisi
Zaman

Ortalama Kallus Oluşturan Çelik Oranı (%)

5 Şubat 1990
8 Aralık 1989

99.86 a
97.20 a

Tablo: 6
JleWşik IBA Dozlannın Kallos Oluşturan Çelik Oranı Üzeriodeki Etkisi

Doz

Ortalama Kallus Oluşturan Çelik Oranı (%)

% 0.4 IBA (kontrol)
% 0.81BA

Kökleneo çelik oranı
(Tablo: 7).

97.20 a

99.86 a

bakımından zamanın

etkisi 0.01 düzeyinde önemli

bulunmuştur

Tablo: 7
Farldı Dikim Taribierinin Kökleneo Çelik Oranı Üzeriodeki Etkisi
Ortalama Köklenen Çelik Oranı (%)

Zaman
Şubat 1990
8 Aralık 1989

30.9a

5

0.01 düzeyinde

12.1 b
farklı

gruplar farklı harflerle

gösterilmiştir.

Tablo: 7'den anlaşıla~ gibi eo fazla kökleneo çelik oranı % 30.9 ile 5
dikiminde meydana gelmiştir. 5 Şubat'ta dikimi yapılan çelikler en az iki
kez don olayını geçiren bitkilerden alınan çeliklerdir. Bu sonuç Lanphear ve
Meahl (1963), Kaşka ve Yılmaz (1974) ile bir paralellik göstermektedir. .

Şubat

Değişik

ffiA dozlarının kökleoen çelik oranı üzerindeki etkisinin önemsiz
(Tablo: 8).
·

oldu~ görülmüştür

Tablo: 8

,

Farklı IBA Dozlannın Köklenen Ç~~ik Oranı Üzerindeki Etkisi
Ortalama Köklenen Çelik Oranı (%)

Doz
% 0.4

IBA (kontrol)

% 0.81BA

24.2 a
23.4a

•

-7-

·· "ld"ğ"
8 ve % 0.4 (kontrol)'lük toz •IBA dozları
Tablo· 8'd e goru
u u gı'bı' • %o
-;rı •
•
.
·
··
ı·
d
ğildir
Bu
sonuç
Istas ve Meneve (1979) ile benzerlık
arasındaki fark onem ı e
·
göstermektedir.
.
.
..
.
·ı
dozlar
arasındaki
ınteraksıyonun
koklenen
çelık
oranı
Dikim zamanı arı ı e
bakınundan 0.01 düzeyinde önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo: 9).
Tablo: 9
Farklı

Zamanlarda Kullanılan, Degişik Dozdaki IBA'nm
Köklenen Çelik Dram Üzerindeki Etkisi
Ortalama Köklenen Çelik Oranı (%)

Zaman x Doz

43.30 a
26.80 b

5 Şubat • % 0.8 IBA
8 Aralık • % 0.4 IBA (kontrol)
5 Şubat . % 0.4 IBA (kontrol)
8 Aralık · % 0.8 IBA
0.01 düzeyinde

farklı

gruplar

19.90 b

2.30 c
farklı

harflerle

gösterilmiştir.

Tablo: 9'dan anlaşılacağı gibi buradaki en uygun kombinasyon 5 Şubat di·
kiminde % 0.8'lik IBA'nın kullanımıdır. Bu durum Kaşka ve Yılmaz (1974)'ın
belirttiği ile benzerdir.
manın

Değişik dikim tarihlerinin kök uzunluğu üzerine etkisi incelendiğinde, za.
0.05 düzeyinde önemli olduğu görülmüştür (Tablo: 10).

Tablo: 10
Degişik Dikim Tarihlerinin Çelikierin Kök Uzu nlu~u Üzerindeki Etkisi
Zaman
5
8

Şubat
Aralık

Ortalama Kök UzunluOu (cm )
1990
1989

5.00 a
2.30 b

0.05 düzeyinde farklı gruplar farklı harflerle gösterilmiştir.

Tablo 10'da görüldüğü gibi, ortalama en fazla kök uzunluğu 5.00 cm ile 5

Şubat dikiminde meydana gelmiştir.

Değişik IBA dozlannın kök uzunluğu üzerinde önemsiz olduğu görül(Tablo: ll).

müştür

.
Tablo: 11'den değişik IBA dozları arasında bir farkın olmadığı gözlenınesme karşın, Chong (1982) yüksek dozdaki IBA'nın (10.000 - 40.000 ppm) kök
uzunl~ğu üzerine etkili olduğunu belirtmektedir.
Dikim

zamanları ile dozlar arasındaki interaksiyonun, çelikierin kök uzun-

luğuna 0.05 düzeyinde önemli etkide bulunduğu belirlenmiştir (Tablo: 12).
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Tablo: l l
~şik IBA Dozlannm Çelikierin Kök Uzunlujtll' Üzerindeki Etkisi
Doz

Ortalama Kök Uzunlu~u (cm)

% 0.4 IBA (kontrol)
%0.81BA

"

3.73a
3.58 a

Tablo: U
Farkla Zamanlarda Kullanılan, Değişik Dozdaki IBA'mn
Çelikierin Kök Uzunlujtu Üzerindeki Etkisi
Zaman x Doz

Ortalama Kök Uzunlu~u (cm)

5 Şubat - % 0.8 IBA
5 Şubat - % 0.4 IBA (kontrol)
8 Aralık - % 0.4 IBA (kontrol)
8 Aralık - % 0.8 IBA

6.16 a
3.85a
3.61 a
1.00 b

0.05 düzeyinde farklı gruplar, farklı harflerle gösterilmiştir.

Tablo: 12'ye göre en uygun korobinasyon 5
IBA'run kullanıınıyla elde edilmiştir.
Çelikierin yaş kök ağırlığı üzerinde
önemli olduğu bulunmuştur (Tablo: 13).

Şubat

zamanın

dikiminde % 0.8'lik

etkisinin 0.01 düzeyinde

Tablo: 13
Farkla Dikim Tarihlerinin Çelikierin Yaş Kök Ajtırlağı Üzerindeki Etkisi
Zaman

Ortalama

Kök

AOırlı~ı

(g)

0.208 a
0.050 b

5 Şubat 1990
8 Aralık 1989
O.Q1 düzeyinde

Yaş

farklı

gruplar,

farklı

harflerle

gösterilmiştir.

Tablo: 13'den anlaşılacağı gibi, ortalama olarak en fazla yaş kök ağırlığı
0.208 g ile 5 Şubat dikiminde meydana gelmiştir.
Farklı IBA dozlarının, yaş kök ağırlığı üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu
görülmüştür (Tablo: 14).
Dikim zamanları ile dozlar arasındaki interaksiyonun yaş kök ağırlığına etkisinin önemli olmadığı belirlenmiştir.
Tüm bu faktörlerin etkileri Tablo: 15'de görülmektedir.
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Tablo: 14
·
· y aş K oMk AjırlıAJ
Üzerindeki Etkisi
Farki• IBA Dozlannm Çelıklenn
.
Ortalama Yaş Kok ~ırlı(lı (g)

Doz

0.126 a
0.131 a

% 0.4 IBA (kontrol)
% O.SIBA

Tablo: ıs
Za
1
d
F
rkh
IBA
Uygulaınalannm, Gerek Sera
ve
l>eWşik
man ar a, a
MIçerisinde
•ı
le Yaş
Gerekse Dışand a, Çelikierin Kallos Oluşum. ve . Köklenme
.
. Yuzdes•
.
Kök AAJrlıAJ ve Kök Uzunlu~ Üzenndeki Etkilerı
Ort. Kallus

s

Oluşturan

~

o

Zamanı

::

Dikim

Q.
;..

10.10.1989

IBA

Dozları

Çelik Or. (%)

Ort. Yaş
Ort. Köklenen Ortalama Kök
Çelik Oranı
UzunluQu
Kök ~ır1ı (lı
(%)
(cm)
(g)

~

"'

~

% 0.41BA
(Kontrol)

48.3

0.00

0.00

0.00

% O.SIBA

36.6

0.57

0.53

0.023

% 0.41BA

93.30

26.80

3.61

0.079

% 0.81BA

99.43

2.30

1.00

0.021

% 0.41BA
(Kontrol)

99.43

19.90

3.85

0.174

% O.SIBA

100

43.30

6.16

0.242

~

"'' "
Q

s

08.12.1989

:;.;!

(Kontrol)

ô
::

~

.:ı.

;..
"'

..

·~
·;::

05.02.1990

"
.::t

..
i:;

"'
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