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ÖZ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

DAMLA YÖNTEMİYLE SULANAN SIRTA DİKİM NARENCİYE 

BAHÇESİNDEKİ KÖK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 

 

Uğur KEKEÇ 

 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 
 

Danışman: Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ 

Yıl            : 2006         Sayfa : 49 

Jüri          : Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ 
 Prof. Dr. Rıza KANBER  

 Prof. Dr. Sermet ÖNDER 
 
Bu çalışma Adana ili Yüreğir ilçesi Zağarlı Köyünde bulunan 364 dekarlık 

3x7 m aralıklarla 6 yıl önce tesis edilmiş, damla sulama  sistemiyle sulanan, farklı 

turunçgil çeşitlerinden oluşan sırta dikim narenciye bahçesinde yapılmıştır. 

Çalışmada damla sulamanın, sırta dikim yapılmış narenciye bahçesindeki kök 

dağılımına olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada incelenecek olan kök örnekleri, araziyi temsil edecek şekilde 

tesadüfi olarak seçilen ağacların, lateral geçen ve geçmeyen tarafından 4 farklı 

noktadan ve dört farklı derinlikten alınarak incelenmiştir. Araştırma bulgularından 

incelenen çeşitlere göre (Nova, Okitsu, Valencia) bitki köklerinin yoğunluğunun, 

toprakta derinlere inildikçe ve ağaç gövdesinden uzaklaştıkça azalan bir dağılım 

gösterdiği saptanmıştır. Aynı bulgular incelendiğinde, lateralin geçtiği yöndeki bitki 

kök dağılımlarının, lateralin geçmediği yöndeki bitki kök dağılımlarına oranla daha 

fazla ve düzgün bir dağılım gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kök dağılımı, turunçgil, sırta dikim. 
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ABSTRACT 
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ROOT DISTRIBUTION OF DRIP IRRIGATED ORCHARD TREES ON BED  
 

Uğur KEKEÇ 
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INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL STRUCTURES AND IRRIGATION 

 

Supervisor: Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ 

Year          : 2006 Pages : 49 

Jury          : Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ 

 Prof. Dr. Rıza KANBER  
 Prof. Dr. Sermet ÖNDER 

 

 This study investigates the effects of drip irrigation on citrus root distribution 

that are planted on beds. Studies were accomplished over a farm in Zagarlı village, 

Yuregir town of Adana, where plants have 3x7m space in between within 364 da of 

area, which were 6 years old. 

The sampled roots which reflect the general characteristics of field were 

chosen from 4 different places and 4 depths by randomizing from lateral and non-

lateral lines. The results indicate that the root density decreases with increasing depth 

and increasing distance from tree bodies. Furthermore the root distribution on the 

lateral line is observed to be more uniform and ample than the non-lateral lines. 

 
Key World: Root distribution, orchard, planting on bed 
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1.GİRİŞ 
 

Narenciye yetiştiriciliği, gerek Çukurova ve gerekse ülkemiz meyve 

yetiştiriciliği  içerisinde önemli yeri olan tarımsal üretim etkinliklerinden birisidir. 

Narenciye yetiştiriciliği giderek artan bir hızla gelişmekte ve ulusal ekonomimize 

büyük katkılar sağlamaktadır.  

Sürekli yeşil kaldıkları ve yapraklarını dökmedikleri için narenciye bitkileri 

yıl boyunca sulama suyu olarak yağışa veya yeterli bir su kaynağına gereksinim 

duyarlar. Su gereksinimi geniş farklılıklar göstermekte ve ihtiyaç duyulan su çeşitli 

sulama yöntemleri ile uygulanmaktadır. Narenciyenin yıllık su gereksinimi toprak, 

iklim ve ağacın fizyolojik durumuna bağlı olarak 900-1200 mm. arasında değişir 

(Doorenboss ve Kassam 1979).  

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de  yeni tesis edilen bahçelerde ve  özellikle 

bölgemizde narenciye bahçelerinde sırta dikim büyük gelişme göstermiştir.  Drenajın 

yetersiz olduğu, fazla kış yağışlarının ve yüzey sulama ile verilen aşırı suyun, ağaç 

kök ve gövdesinde fungal hastalık (Phytophthora citrophthora) ve zararlanmalar 

yaptığı yerlerde sırta dikim başarı ile uygulanmaktadır.  

Ülkemizde narenciye bahçeleri genellikle düze dikim şeklinde tesis 

edilmektedir. Birçok araştırmacı düze dikim şeklinde tesisi edilen ve damla sulama 

yöntemi ile sulanan bu bahçelerde bitki kök dağılımı ile ilgili çeşitli araştırmalar 

yapmışlardır. Fakat son dönemde kullanılmaya başlanan narenciyede sırta ekim 

yönteminde damla sulamanın bitkinin kök dağılımına etkisi konusunda çalışma 

yapılmamıştır.  Çalışmanın amacı sırta dikim yapılmış narenciye bitkisinde damla 

sulamanın bitki kök dağılımına etkisinin araştırılmasıdır. 

 

1.1. Dünyada Narenciye Üretimi ve Ülkemizin Konumu 
 

Pratik anlamda minimum sıcaklığın – 4˚C ‘nin altına düşmediği ve bu 

minimum düzeyde uzun süre kalmadığı koşullara sahip her yörede ticari anlamda 

narenciye yetiştiriciliği yapılabilir. Ancak, en önemli sınırlayıcı faktörü minumum 

sıcaklık düşüşü olan bu kültürlerin yetiştiriciliğinde, uygun sıcaklık seyrine rağmen 
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aşırı bulutlu gün sayısı nedeniyle yetersiz güneş radyasyonu, saçak gelişmesini 

sınırlayan toprak şartları(aşırı yada yetersiz su tutma kapasitesi), sel sularına açık 

alanlar ticari anlamda narenciye üretiminin dışında tutulan alanlardır.  

Dünya narenciye kuşağı genellikle 40˚ kuzey ve 40˚ güney enlemleri 

arasındaki geniş bir kuşak olarak kabul edilirse de, bu kuşak içinde yer alan ve 

yukarıda belirtilen alanlar istisna bölgeleri teşkil etmektedir (Kaygısız ve Aybak, 

2005). 

İşte bu istisna bölgeler dikkate alınmak koşulu ile 40˚ kuzey ve 40˚ güney 

enlemleri arasındaki uygun alanları pratik olarak narenciye üretim alanları olarak 

kabul etmek gerekir. Ancak, bu sınırlar arasında bile en uygun alanların alt bölgelere 

ayrılarak incelenmesi gerekir. 

Dünya genelinde narenciye üretiminin, her iki yarıkürede 16-35˚ enlemler 

arasındaki bantta yoğunlaştığı kabul edilmektedir. Dünyada 133 ülkede yaklaşık 

7,174,201 hektarlık alanda 68 milyon ton turunçgil üretilmektedir. Dünya turunçgil 

üretiminin %67.63’ü portakal, %18.21’i mandarin, %6.27’si limon,%4.27’si altıntop, 

%3.22’si diğer turunçgillerdir.  

Brezilya, ABD, Çin, Meksika, İspanya, Hindistan, Akdeniz Ülkeleri 

(Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan), İsrail, Japonya, Kore, Küba, Arjantin ve 

Güney Afrika turunçgil üreten önemli ülkelerdir (Çizelge 1.1).  

Taze tüketimin yanında turunçgil meyveleri, meyve suyu ve pasta sanayiinde 

de değerlendirilmektedir. 
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Çizelge 1. 1. Ülkeler İtibariyle Dünya Turunçgil Üretimi(2002/2003) (FAO, 2006) 
Ülkeler Turunçgil 

Üretimi 
Portakal 
Üretimi 

Mandarin 
Üretimi 

Limon 
üretimi 

Altıntop 
Üretimi 

 % Ton  % Ton % Ton  % Ton % Ton  
Brezilya 25 17,000 34 15,790 5 616     
ABD 20 13,698 23 10,479 3 418 22 913 58 1,870 
Çin 13 8,640 7 3,232 43 5,353   1 32 
Meksika 6 4,000 8 3,600     8 270 
İspanya 8 5,760 6 2,864 16 1,952 21 912   
Hindistan 4 2,460 5 2,289   3 127 1 32 
İtalya 4 2,920 4 1,765 5 560 14 584   
Türkiye 4 2,493 3 1,250 5 590 12 525 4 125 
Yunanistan 1 678     2 100   
Japonya     11 1,376     
İran     4 42 1 42   
Arjantin       25 1,050 5 170 
Kore     6 780     
G.Afrika         10 350 
Küba         6 200 
İsrail         7 227 
Diğerleri 15 10,157 10 4,579 2 246 -  -  
Dünya (ton) 100 67,713 100 45,793 100 12,326 100  100 3,235 

 

Çizelge 1. 2. Türkiye’nin Toplam Turunçgil Üretimi ve Dünya Sıralamasındaki Yeri 
(FAO, 2006) 
Sıra no Ülkeler 2004 

(Üretim/ton) 
2005 
(Üretim/ton) 

1 Brezilya 20,608,00 20,142,100 
2 Çin 15,495,400 16,019,500 
3 ABD 14,850,500 10,317,200 
4 Meksika 6,475,411 6,475,411 
5 İspanya 5,919,705 4,867,300 
6 Hindistan 4,750,000 4,750,000 
7 İran 3,825,000 3,825,000 
8 İtalya 3,330,398 3,836,793 
9 Mısır 2,855,000 2,797,600 
10 TÜRKİYE 2,707,650 2,587,650 
11 Endonezya 2,071,084 1,311,703 
12 Pakistan 1,670,000 1,670,000 

Türkiye, 2004 yılındaki 2,707,650 tonluk üretimiyle ve 2005 yılındaki 

2,587,650 tonluk üretimiyle dünyada turunçgil üretimi yapan ülkeler arasında 10. 

sırada yer almaktadır. 

Avrupa ülkeleri arasında ise İspanya 2004 yılındaki  5,919,705 ton  ve  2005 

yılındaki 4,867,300 tonluk üretimiyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi , 2004 yılındaki  

3,330,398 tonluk üretimiyle ve 2005 yılındaki 3,836,793 tonluk üretimle İtalya 
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izlemektedir. Türkiye ise 2004 yılındaki 2,707,650 tonluk üretimiyle ve 2005 

yılındaki 2,587,650 tonluk üretimiyle İspanya ve İtalyanın ardından 3. sırada yer 

almaktadır. 

Dünyanın sınırlı bölgelerinde üretilebilen turunçgiller, ülkemizde yaygın 

olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetiştirilmektedir (Tuzcu,1993). 

 
Çizelge 1. 3. Bazı Akdeniz Ülkelerinin 2003 Narenciye Ürünleri İhracat Değerleri 

(FAO, 2006) 
 Limon 

(Ton) 

Mandarin 

(Ton) 

Portakal 

(Ton) 

Greyfurt 

(Ton) 

Toplam 

(Ton) 

Türkiye 163,041  198,711 175,908 86,703 624,363 

İspanya 499,300 1,437,649 1,442,788 32,810 3,412,547 

Yunanistan 20,909 25,234 285,572 2,049 333,764 

Portekiz 114 268 991 57 1,430 

İtalya 32,815 28,701 81,731 5,854 149,101 

Fransa 14,450 38,479 28,799 14,924 96,652 

Kıbrıs 9,145 18,303 16,540 22,592 66,580 
 

 
Çizelge 1. 4. Bazı Akdeniz Ülkelerinin 2004 Narenciye Ürünleri İhracat Değerleri 

(FAO, 2006) 
 Limon 

(Ton) 

Mandarin 

(Ton) 

Portakal 

(Ton) 

Greyfurt 

(Ton) 

Toplam 

(Ton) 

Türkiye 216,756 216,102 134,036 116,632 683,526 

İspanya 527,489 1,420,463 1,504,094 34,415 3,486,461 

Yunanistan 9,137 20,996 211,119 1,038 242,290 

Portekiz 327 346 2,613 36 3,322 

İtalya 31,819 39,078 98,387 4,396 173,680 

Fransa 14,450 29,559 35,378 13,306 92,693 

Kıbrıs 12,867 28,559 13,033 26,054 80,513 

 

Dünya turunçgil üretiminin yaklaşık % 10’u taze olarak ihraç edilmekte,% 

90’ı üretildikleri ülkede tüketilmektedir. 
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Dünya turunçgil ticaretinde önemli rakiplerimizden olan İspanya,İtalya ve 

Yunanistan’da üretim alanı olarak marjinal sınırlara varılmıştır. 

Türkiye’de her ne kadar son yıllarda Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil 

kesiminde turistlik otel, motel yapımı ve yerleşim yeri olarak hızlı bir betonlaşma 

başlamış ve pek çok turunçgil bahçesi sökülmüş ise de, pamuk alanlarının turunçgil 

plantasyonlarına dönüşümü ile, dış pazarların talep ettiği çeşitlere yönelik yeni 

turunçgil bahçeleri yönünden, hala önemli bir potansiyel mevcuttur. 

Genel olarak turunçgillerin anavatanı Asya kıtasının güney bölgeleri yani 

Hindistan, Malaya ve Çin’dir. 

Anadolu’da 2000 yıldır turunçgil yetiştiriciliğinin yapıldığı sanılmaktadır. 

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bir çok turunçgil tür ve çeşidi 1938 

yılından  günümüze kadar resmi kanallarca  İtalya, ABD, Mısır, Fas, Japonya ve 

İspanya gibi ülkelerden getirilmiştir. Resmi olmayan yollardan da ülkemize ticari 

çeşit girişi olduğu sanılmaktadır. 

Adana, İçel, Antalya, Hatay ve Muğla illerindeki toplam turunçgil ağacı 

sayısı (24,913,968), Türkiye’deki toplam turunçgil ağacı sayısının %84.36 ’ sıdır. 

Yani Türkiye’deki toplam turunçgil ağacı sayısının %84.3  gibi büyük bir çoğunluğu 

Akdeniz sahil kuşağındadır. 

Turunçgil türlerine ilişkin en fazla üretim yapan Akdeniz illeri ve üretimi 

yapılan türlerin, üretim miktarları  Çizelge 1.5’ de verilmiştir. 
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Çizelge 1. 5. Turunçgil Türlerine İlişkin En Fazla Üretim Yapan Akdeniz Bölgesi 
İlleri (DİE, 2002) 

İL LİMON  
(üretim/ton) 

PORTAKAL 
(üretim/ton) 

MANDARİN 
(üretim/ton) 

ALTINTOP 
(üretim/ton) 

İçel 340,194 246,221 109,424 25,419 

Adana 102,215 354,640 168,511 69,682 

Antalya 41,737  311,942 82,411 4,320 

Hatay 18,409 198,658 138,745 23,793 

    

Türkiye’den AB ülkelerine turunçgil ihracatı, en çok İngiltere, Hollanda, 

Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa’ ya yapılmıştır.(D.İ.E. 2002) 

 

1.2.  Damla Sulama 
 

Arındırılmış suyun ve gübrenin, damlatıcılar aracılığı ile düşük basınç ve 

damlalar halinde toprak yüzeyine yada bitki kök bölgesine verildiği damla sulama 

yöntemi kullanılarak, bitkilerin transpirasyonla kaybettikleri su karşılanabilindiği 

gibi sürekli bir elverişli toprak nem düzeyi de sağlanabilmektedir. Damla sulama 

yöntemi kullanıldığında, arazinin yalnızca belirli bir bölümü ıslatıldığından sulama 

suyu gereksinimi azdır ve böylece kısıtlı su kaynağının olduğu bölgelerde geniş 

alanlar sulanabilir. Toprak, sulanan bitki tarafından gölgelendiğinden toprak 

yüzeyinden buharlaşma, dolayısıyla ET daha düşüktür. Ayrıca bitki kök bölgesinde 

devamlı düşük gerilimle tutulan nem ortamı sağlandığından, su topraktan fazla enerji 

harcanmadan alınır. Bu ise ürün artışı sağlayan önemli faktörlerden biridir. 

Damla sulama kullanımının yaygınlaşmasının birçok nedeni vardır. Bunların 

başında damla sulamanın, verimi artırması, daha az su gerektirmesi, kültürel 

faaliyetlerin giderlerini azaltması ve bitkiye uygulanacak olan gübre ve kimyasalların 

miktarını azaltması sayılabilir. 

Bunların yanı sıra suyu gereksinim duyulan yere (bitki kök bölgesine) hassas 

bir şekilde uyguladığı için yüksek üniformite sağlama özelliği vardır. Damla sulama 

diğer sulama yöntemlerinin kullanılamadığı teraslı, yüksek eğimli, çok kumlu ve 
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değişken bünyeye sahip topraklarda kullanılabilir. Bu özellikleri damla sulamayı 

diğer sulama yöntemlerine göre daha randımanlı yapmaktadır. Ancak, damla sulama 

sisteminde de bu yüksek randımana ulaşabilmek için sistem dikkatli bir şekilde 

tasarlanmalı ve işletilmelidir. 

Hanson ve ark. (1997) damla sulama yöntemiyle daha az su kullanıldığı için 

anılan yöntemin diğer sulama yöntemlerine göre daha randımanlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Damla sulama yöntemlerinin kurak ve yarı kurak bölgelerde sıra 

bitkilerinin sulanmasında kullanılması yukarıda sözü edilen nedenlerle artmaktadır 

(Bucks ve ark., 1981; Camp ve ark., 1989; Camp ve ark.,1993; Caldwell ve ark., 

1994; Steele ve ark., 1994; Lamm ve ark., 1995; Howell ve ark., 1995). 

Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada damla yöntemi ile su kullanımının, karık 

yöntemine kıyasla %50’lere varan bir oranda azaltıldığı belirtilmektedir. (Wilson ve 

ark., 1984). Çok sayıda yapılan arazi denemelerinden alınan sonuçlar damla 

yönteminin su kullanım randımanı yönünden yağmurlama yöntemine göre üstün 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Bielorai ve ark., 1983). 

Tarsus’ta 1981 – 1987 yılları arasında Topraksu Araştırma Enstitüsü’nde yeni 

dikilmiş portakal bahçesinde yapılan çalışmada; yağmurlama sulamada bitkilerin, 

damlaya göre %24 ile %43 oranında daha çok su tükettiklerini, damla sulama 

yönteminde su tüketiminin deneme yıllarında giderek arttığını, buna karşılık 

yağmurlama da gölgelenen alan miktarına ve bitki gelişimine bağlı olarak, ET 

değerinin önce azaldığını daha sonra giderek yükseldiğinin belirtmişlerdir (Kanber 

ve Ark. 1996). 

Damla sulama yöntemi kullanılırken kullanılan suyun kalitesine dikkat 

edilmelidir. Bütün sular azda olsa tuz içerirler. Bitkiler suyu aldıkça toprakta geriye 

tuzlar kalır. Bu tuzlar sulama mevsimi boyunca ıslak toprak bölgesinin dış çeperine 

doğru itilirler ve burada birikirler. Bazı dönemlerde profilde oluşacak tuz yığışımını 

uzaklaştırmak için yağmurlama yada uygun olan diğer sulama yöntemleri 

kullanılarak tuzların yıkanması gerekebilir.  

Ülkemizde turunçgil tarımı yapılan bölgelerde, Doğu Karadeniz bölgesinde 

Rize ili dışında, yağışlar, ağaçların su ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. 
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Ayrıca yağışların, aylara göre dağılımı da turunçgil tarımı için uygun olmayıp, 

ihtiyacın en çok olduğu yaz aylarında yok denecek kadar azdır. 

Turunçgillerde sulama, diğer sulanan bitkilerde olduğu gibi, doğal yollarla 

karşılanamayan bitki su gereksinmesinin, yapay yollarla topağa verilmesidir. Sulama 

suyu, bitkinin kök ve gövde gelişimi ile meyve verimi üzerinde etkilidir. Ayrıca, 

turunçgil bahçesinin mikrokliması üzerinde de etkili olmaktadır. Ancak , sulamanın 

bilgili bir biçimde yapılması gerekir. Uygun toprak koşulları altında iyi bir sulama 

uygulaması yapılmazsa beklenilen verim elde edilemez. Buna karşılık, sığ ve hafif 

veya ağır bünyeli toprak koşullarında tesis edilmiş pek çok turunçgil bahçesinde 

uygun bir sulama yapılması ve iyi bir su yöntemi ile yüksek verim alınabilir (Tekinel 

ve Çevik, 1988).   

Bu nedenlerle sulama, kesinlikle gereklidir. Yöntemine uygun olarak, ağaca 

faydalı olacak şekilde sulama ve gübreleme yaparak verimi ve kaliteyi artırmak 

mümkündür. Bu işlemler yetersiz olursa, diğer kültürel işlemlerin, ürün miktarının 

artışı ve kalitesi üzerinde beklenen etkileri elde edilemez. Bu nedenle sulama ve 

gübreleme, kültürel işlemlerden en önemlileridir. 

Kök bölgesinde bitki gereksinmesini karşılayacak kadar su bulunduğunda, 

kök ve gövde sisteminin gelişmesi en yüksek düzeydedir. Ağır bünyeli topaklarda su, 

kök hacmi ve verim ilişkileri aşağıda belirtildiği şekilde açıklanmaktadır: 

Yetersiz su, büyük kök hacmi = az verim 

Yeterli su,  orta derecede kök hacmi = yüksek verim 

Aşırı su, küçük kök hacmi = az verim (Hagan ve ark, 1967). 

Bitkiler, besin maddelerini suyun içinde erimiş olarak sağladıkları için uygun 

sulama ve gübreleme programlarının belirlenmesinde bitkinin o andaki etkili kök 

derinliğinin bilinmesi mutlaka gereklidir. İyi gelişmiş kök sistemi toprakta özellikle 

hareketliliği az olan mikro besin elementlerinin alımını arttırmaktadır. 

Turunçgiller için etkili kök derinliğini kesinlikle saptamak oldukça güçtür. 

Etkili kök derinliği, bitkilerin normal gelişmeleri için gerekli suyun büyük bir 

kısmının (% 85-90’ lık) alındığı derinlik olarak tanımlanıp, toprağın özellikleri, tür, 

yaş ve verim kapasitesi, sulama yöntemi ve miktarı transpirasyon miktarı ve iklimsel 
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özellikler gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Etkili kök derinliğinin 

ve kök dağılımının bilinmesiyle aşırı veya yetersiz sulama suyu uygulaması, toprakta 

tuzlanma ve kireçlenme, drenaj bozukluğu, hastalık ve zararlılarla mücadele zorluğu, 

aşırı otlanma ve toprak işleme güçlüğü gibi verim ve kaliteyi olumsuz etkileyecek 

etmenler en aza indirgenecektir.  

 

1.3. Sırta Dikim Yöntemi  
 

Sırta dikim Çukurova bölgesi ve Doğu Akdeniz bölgesi için yeni 

uygulamalardan biridir. Çukurova topraklarının genelde ağır bünyeli oluşu bu 

uygulamayı gerekli kılmaktadır. Turunçgil ağaçlarının kök, kök boğazı, gövde, ana 

dallar ve meyvelerde hastalık oluşturan Phytophthora citrophthora fungal etmeninin 

olumsuz etkilerinden kaçınmak için anılan fungusa duyarlı çeşitlerin özellikle sırta 

dikimlerinde yarar vardır. Ancak, sırta dikimde önkoşul damla sulama ve 

kimyasallarla yabancı ot mücadelesidir. Sırta dikim, hem köklerin havalanmasını 

sağladığından hem de dikimin yapıldığı sırtların sonradan oluşturulmasından dolayı 

toprak yapısının gevşek olması da iyi bir kök gelişimi için ortam sağlar. Bu durum, 

özellikle sırta dikilmiş genç fidanlardaki gelişmeyi, düze dikilmiş fidanlara göre daha 

belirgin bir hale getirmektedir. Sırta dikimle ağacın tacı yerden yükseltilmiş 

olmaktadır. Bu yükseltme meyve tutumunun büyük bir kısmını oluşturan yere yakın 

olan etek dallarının bazı kültürel işlemler sırasında zarar görmemesini de 

sağlayacaktır.  

Ayrıca kışın don olan günlerde soğuk havanın, yoğunluk farkından dolayı 

aşağılara çökerek oluşturacağı don zararları düze dikime nazaran nispeten 

azaltılabilir. Çünkü sırta dikimde hem ağaç tacı yerden yaklaşık 80 cm. 

yükseltilmekte hem de sırt aralarının soğuk havayı drene etmesi sağlanmaktadır.  

Sırta dikimde düze dikimde olduğu gibi traktör ile toprak işleme 

yapılamayacağı için sırta dikim yapan turunçgil üreticisi şimdi yabancı ot mücadelesi 

için arayış içindedir. Yabancı ot mücadelesi ile sırtın yan yüzeylerinde olabilecek 

erozyonu beraber düşünmekte büyük yararlar vardır. Sırtın üzerindeki 1 m 

genişliğindeki şeridin mutlaka yabancı otlardan arıtılması gerekmektedir. Sırtın yan 
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yüzeylerinde ise düşük dozlu yabancı ot ilaçlarının kullanılması uygun bir seçenek 

olabilir. Düşük konsantrasyonlu ilaç uygulaması yabancı otların tamamen ölümüne 

neden olmayacak, ancak gelişmelerini de engelleyecektir. Yan yüzlerin bu şekilde 

gelişmeyen bitki örtüsü ile kaplı olması erozyonu engelleyecektir. Sırta dikim 

yapılmış bir arazideki sırtların yerden yüksekliği 80 cm kadardır Ancak yılda bir 

sırtların oluşturulması için güçlü traktörlerle çekilen çift bıçaklı küreklere 

gereksinme olacaktır. Bazı çiftliklerde bu örnekleri görmek olasıdır.  
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2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 

Berkman (1996)’da verildiği üzere; Juan (1977) Küba’da yaptığı bir 

çalışmada, üzerine Valencia Portakalı aşılı 6 yaşlı turunç anacının kök dağılımını 

yatay ve dikey olarak incelemiştir. Dikey yönde kök dağılımı 10 cm’lik profiller 

halinde Çizelge 2.l’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 2. 1 Turunç Anacında Dikey Yönde Kök Dağılım Değerleri (Juan ,1977) 

Derinlik (cm) % Kök % Kök Toplam 
0-10 34.5 34.5 
11-20 34.6 69.1 
21-30 11.2 80.7 
31-40 9.4 90.1 
41-50 4.5 94.6 
51-60 2.2 96.8 
61-70 1.9 98.1 
71-80 1.2 99.9 
 

Toprağın ilk 60 cm’ sinde yatay yöndeki kök dağılımı, ağaç gövdesinden taç 

iz düşümüne doğru 1’er metre aralıklarla 4 metreye kadar incelenmiş ve bulgular 

Çizelge 2.2’de gösterilmiştir. 

Yapılan bu araştırma sonucu toplam kök hacminin % 85’inin, ağaç 

gövdesinden 2 metre uzaklığa kadar olan toprak profili içerisinde bulunduğu 

saptanmıştır. 

 
Çizelge 2. 2 Turunç Anacında Yatay Yönde Kök Dağılım Değerleri (Juan,  1977) 

Gövdeden uzaklık (metre) Kök (%)  Toplam  Kök (%) 
1 67.1 67.1 
2 17.8 84.9 
3 9.7 94.6 
4 5.3 99.9 

 
Tuzcu ve ark. (1981) Adana yöresinde killi-tınlı topraklarda farklı turunçgil 

anaçlarının kök dağılımlarını belirlemek için logaritmik spiral kazı yöntemini 

kullanmışlardır. Karık yöntemi ile sulanan 5 yaşındaki anaçların bir kısmının kök 

dağılımları benzerlik gösterirken bazılarında karakteristik dağılımlar saptanmıştır. 
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Turunç anacında toprak derinliğine göre köklerin % olarak dağılımları Çizelge 2.3’de 

gösterilmiştir. 
 

Çizelge 2. 3 Turunç Anacında Dikey Yönde Kök Dağılımı (Tuzcu ve Ark.,1981) 
Derinlik (cm) Toplam Kök, % Kalın Kök, % 

0-20 51 68 
21-40 16 20 
41-60 13 9 

61-100 20 2 
 
Çizelge 2.4’te bu çalışmaya ilişkin kılcal ve ana köklerin, gövdeden 

uzaklaştıkça gösterdiği dağılım verilmiştir.  

 
Çizelge 2. 4. Turunç Anacında Yatay Yönde Kök Dağılımı (Tuzcu ve Ark.,1981) 

GövdedenUzaklık(cm) 20 60 100 140 % Toplam 

% Kök (0-20 cm) 31.6 26.3 13.2 7.9 79 

% Kök (21-60 cm) 5.25 5.25 5.25 5.25 21 

 
Mikail ve ark., (1980)  Turunçgil ağaçlarının taç oluşumunda ve kök 

gelişiminde kullanılan anacın ve toprak yapısının etkisi üzerine bir araştırma 

yapmıştır. Bu araştırmada   0-60 ve 60-120 cm’ lik  toprak katmanlarındaki kökler 

incelenmiş ve bütün anaçlarda köklerin  0-60 cm’ de yoğunlaştığı saptanmıştır.  

Turunçgillerde, öteki bitkilerde olduğu gibi kök gelişimi ile gövde taç 

gelişimi paralellik gösterir.  Kök sistemi ne kadar kuvvetli gelişir ise, toprak üstünde 

kalan kısımlar o derece kuvvetli olur. Turunçgiller öteki bazı meyve ağaçlarının 

aksine emici köklerinin %85-90 kadarı 0-90 cm’lik katman içerisinde bulunurlar. 

Geri kalanların önemli bir bölümü ise 120 cm, derinliğinde yer alırlar. Bundan 

anlaşılacağı gibi turunçgil ağaçlarının yararlandığı suyun büyük bir bölümü toprağın 

yaklaşık 1 metre derinliğine kadar  kesiminden karşılanmaktadır (Salman, 1988).   

Toprağın fiziksel yapısı besin maddeleri içeriği, derinliği, sıcaklığı ve hava 

düzenine bağlı olarak, turunçgillerin kök derinliği, sıklığı ve genişliği değişim 

göstermektedir. Bazı araştırmacılar ise, emici köklerin miktarı ve köklenme 
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derinliğinin ağacın gelişimi ve ürün miktarı üzerine doğrudan etkili olduğunu 

belirtmiştir (Salman, 1988). 

Derviş (1986)’da verildiği üzere; Yaron(1973), yaptığı araştırmalarda 

turunçgillerin yüzeysel kök sistemine sahip olduğunu derin topraklarda etkili kök 

derinliğinin 0-90 cm’ lik katmanda  bulunduğunu, bununla beraber kök sisteminin 

150-180 cm’ye kadar ulaşabildiklerini saptadıklarını ve kök bölgesinin tüm 

derinliğine verilen toplam suyun % 35-90’ının 0-90 cm’ lik bölümden sağlandığını 

belirtmektedir. 

Nemec ve ark. (1983), A.B.D.’nin Orlando şehrinde yaptıkları bir çalışmada 

değişik anaçlar üzerine aşılanmış  portakal ağaçlarını incelemiş ve bu anaçların ilk 30 

cm’ lik katmanındaki kılcal köklerinin toprağın ikinci 30 cm’ lik katmanındakine 

göre daha çok yoğunlaştığını  belirtmiştir.  

Mikhail ve ark. (1980), Avustralya’nın  Melburne  şehrinde, Valencia 

portakalları  üzerinde yaptıkları bir çalışmada,  3 farklı toprak yapısında  3 farklı 

turunçgil anacının kök dağılımlarını incelemiş ve tüm konularda köklerinin 

çoğunluğunun ilk 60 cm de yoğunlaştığını gözlemlenmiştir. Kumsal toprak üzerinde 

gelişen anaçların diğer toprak türlerine göre daha geniş bir kök hacmi oluşturduğu 

ayrıca belirlenmiştir. 

Kanber ve ark., (1992) altıntopun evapotranspirasyonu ile ilgili  Yeşilkent’te 

yaptıkları bir çalışmada, sulama aralıklarına ve miktarlarına bağlı olarak, altıntop 

ağacının etkili kök bölgesinin 90 cm ile 110 cm arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 

15 günlük aralıklarla yapılan sulama rejiminde etkili kök derinliği 90 cm,  25 günlük 

sulama aralıklarında ise bu değer 110 cm olarak saptanmıştır. 

Urratia ve ark. (1980), üzerine lime (citrus latifolta) aşılanmış 8 farklı 

turunçgil anacının kök dağılımı ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Kumlu toprakta 

yapılan çalışmada bazı anaçlar köklerini derinlere salarken, bir kısım anaçlar da 

yüzlek kök yapısı oluşturmuşlardır. Turunç anacından 2 mm çapına kadar olan 

köklerin % 85’i toprağın üst 30 cm’lik katmanında yoğunlaşmıştır. Ağaç yüksekliği 

ise maksimum kök derinliği, doğru orantılı bulunmuştur. 
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Mikhail ve ark.,(1980),  turunçgil ağaçlarının taç oluşumun da ve kök 

gelişiminde, kullanılan anacın ve toprak yapısının etkisi üzerine bir araştırma 

yapmıştır. Bu araştırmada 0-60 ve 60-120 cm’lik toprak katmanlarındaki kökler 

incelenmiş ve bütün anaçlarda köklerin 0-60 cm’de yoğunlaştığı saptanmıştır. 

Göral, (1988)’ de verildiği üzere; turunçgillerde kök derinliği ve sıklığı 

birçok faktörden etkilenir.Hilgeman ve Van Horn (1954)’un Arizona da ve Cahoon 

ve Ark.(1966)’nın Kaliforniya’da yaptıkları araştırmalarda  köklerin büyük 

çoğunluğunun , toprağın üst 90 cm’lik kısmında bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Florida’da Ford (1954), kök derinliğinin 5.50 m’ye kadar indiğini ve bazı yerlerde 

kılcal köklerin %62 sinin 76 cm toprak derinliğinden daha aşağıda olduğunu 

belirtmiştir. Kök dağılımındaki bu değişimleri etkileyen faktörlerden birisi de, 

topraktaki oksijen miktarı olabilir ve düşük oksijen konsantrasyonunun kök 

gelişimini durduracağı belirtilmiştir. 

Toprağın fiziksel yapısı, besin maddeleri içeriği, derinliği, sıcaklığı, su ve 

hava düzenine bağlı olarak, turunçgillerin kök derinliği, sıklığı ve genişliği değişim 

göstermektedir. Bazı araştırmacılar ise, köklerin miktarının ve köklenme derinliğinin 

ağacın gelişimi ve ürün miktarı üzerine doğrudan etkili olduğunu belirtmiştir 

(Salman, 1988).  

Kanber ve Ark. (1996)’ da 1981 – 1987 yılları arasında Tarsus Topraksu 

Araştırma Enstitüsü’nde yeni dikilmiş portakal bahçesinde yaptıkları çalışmada ağaç 

gövdesinden uzaklaştıkça ve toprak yüzeyinden derinlere inildikçe kök 

yoğunluğunda önemli azalışlar meydana geldiğini. Genellikle yağmurlamada daha 

türdeş bir kök dağılımı elde edildiğini. Damla sulamada ise lateralin yakınlarında kök 

miktarı artarken, karşı tarafta azaldığını belirtmişlerdir. 

Berkman (1996)‘da 1994 yılı yaz aylarında, Karataş’a bağlı Eğriağaç 

köyünde yaptığı çalışmada turunç anacının kök dağılımı ve etkili kök derinliğinin 

üzerine aşılı olan türlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği bulunmuştur.  

Limon ve mandarinlerde  ağacının etkili kök derinliğinin 70 cm olduğu 

tüketilen suyun yaklaşık % 50‘sinin ilk 30 cm’lik toprak profilinden alındığı 
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belirlenmiş ve haftalık ölçüm periyodunda limonun 42 mm, mandarinin ise 39 mm su 

tükettiği tespit edilmiştir. 

Portakalda, etkili kök derinliği 60 cm olarak belirlenmiştir. Tüketilen suyun 

yaklaşık % 50’sinin ilk 30 cm’lik toprak profilinden sağlandığı saptanmıştır. Bir 

haftalık su tüketimi ise 31 mm olarak belirlenmiştir. 

Türlere bağlı olmaksızın görülen ortak özellik, köklerin derine inildikçe ve 

gövdeden taç izdüşümüne doğru uzaklaştıkça azalış göstermesidir.Toplam su 

tüketiminin yaklaşık % 80- 85’nin gövdeden taç izdüşümüne kadar olan uzaklığın % 

80’inde bulunan kökler tarafından sağlandığı belirlenmiştir. (Berkman, 1996). 

 

 



3. MATERYAL ve METOT Uğur KEKEÇ 

16 

 

 

3. MATERYAL VE METOT 
 

3.1.Materyal  
 

3.1.1. Araştırma Yeri ve Sırt Özellikleri 
 

Araştırma, 2006 yılı yaz döneminde Adana İli Yüreğir İlçesi Zağarlı Köyünde 

36˚ 34′ kuzey enlemi ile 35˚ 23′ doğu boylamında bulunan Turunçgiller A.Ş. 

firmasına ait 364 da’lık  3x7 m aralıklarla 6 yıl önce tesis edilmiş Meyer (Limon), 

Nova (Mandarin), Okitsu (Mandarin) ve Valencia (Portakal) çeşitlerinden oluşan 

sırta dikim narenciye bahçesinde gerçekleştirilmiştir.  

Narenciye fidanlarının dikilmiş olduğu sırtlar bahçenin kurulma aşamasında 

fidan dikiminden önce toprağın yığılmasıyla oluşturulmuştur. Sırtlar trapez kesitinde 

ve 80 cm yüksekliğindedir. Sırtın üst genişliği 1.60 m, taban genişliği ise 6 m, sırt 

kenarları 2.3 m ve iki sırt arasındaki mesafe ise 1 m genişliğindedir. 

 

Şekil 3. 1 Deneme alanındaki  sırtın enine kesiti 

 



3. MATERYAL ve METOT Uğur KEKEÇ 

17 

 

 

3.1.2.Toprak Özellikleri 
 

 Çalışmanın yapıldığı narenciye bahçesi Mürsel serisi toprakları üzerinde 

kurulmuştur. Bu seri toprakları, yaşlı nehir teraslarının alüviyal depozitleri üzerine 

gelişmiş AC horizonlu topraklardır. Mürsel serisi topraklarında pH değerleri 7.1-8.0 

arasında değişmektedir. Katyon değişim kapasiteleri ortalama 23 me/100 gr dır. 

Kireç miktarı % 15-30 arasında, kil içeriği ise %25 ile %42 arasında değişmektedir 

(Dinç ve ark., 1990). 

Turunçgiller hafif, derin, drenajı iyi, kumlu tınlı, tınlı veya killi-tınlı, taban 

suyu seviyesi 1.5 m’nin altında, pH’ı 5.5 – 6.0 olan topraklarda yetişir. pH 8.0 den 

yüksek topraklarda narenciye yetiştirilmememli veya toprak pH’ını düşürmek için 

gerekli uygulamalar yapılmalıdır (Kaygısız ve Aybak, 2005). Yapılan analizler 

sonucunda toprak pH sı serbest kireç içeriğinin yüksek olmasından dolayı 7.0 nin 

üzerinde bulunmuştur. Arazi topraklarının pH değerinin yüksek olması yetiştiricilik 

açısından risk taşımaktadır ve önlem alınması gerekmektedir. 

Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi, deneme alanı topraklarının analizinden Tarla 

Kapasitesinin %33.58-33.74 solma noktasının ise %16.25-18.62, hacim ağırlığının 

1.23-1.41 gr/cm3, kireç içeriğinin %15.80-18.33 arasında değiştiği ve pH değerinin 

7.6 olduğu saptanmıştır. Deneme yapılan parseller killi-tınlı bünyeye sahip olup, 

tuzluluk açısından sorun tespit edilmemiştir. 

 
 

Çizelge 3. 1. Deneme Alanı Topraklarının Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 
Dane 

İrilikDağılımı 
(%) 

Toprak 
Derinliği 

(cm) Kum Silt Kil 

Bünye 
 Sınıfı 

Tuzluluk 
dS/m 

Kireç 
(%) 

 
pH Tar.Kap 

(%) 
Sol.Nok. 

(%) 
Hac.Ağr. 

gr/cm3 

0-30 15.2144.8739.92 Killi-Tın 0.50 15.80 7.6 33.58 16.25 1.23 
30-60 24.4142.3333.26 Killi-Tın 0.42 18.33 7.6 33.74 17.83 1.35 
60-90 20.2544.4135.34 Killi-Tın 0.39 18.33 7.6 33.61 18.62 1.41 

90-120 43.5329.6426.83 Kumlu-Killi-Tın  0.28 22.12 7.7 33.41 17.54 1.33 
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3.1.3. İklim Durumu 
 

Araştırmanın yapıldığı yer; iklim özellikleri yönünden Akdeniz iklim 

özelliklerini taşımaktadır. Yöreye ilişkin uzun yıllık iklim verileri, Adana-Karataş 

Meteoroloji istasyonundan sağlanmıştır.  

Uzun yıllar ortalamasına göre, yıllık toplam 751.8 mm yağış düşmektedir. En 

çok yağış Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, en az yağış ise Haziran, Temmuz, 

Ağustos ve Eylül aylarında düşmektedir. En sıcak ay ortalaması, Ağustos ayında 

30.9 ˚C’dir. En soğuk ay ortalaması ise 5.5 ˚C ile Ocak ayıdır. Uzun yıllar oransal 

nem ortalaması %71, yıllık sıcaklık ortalaması 18.9 ˚C’dir (Çizelge 3.2).  

 
Çizelge 3. 2 Çalışma Alanına İlişkin Uzun Yıllık İklim Verileri (1963-2001 Yılları) 

(Anonim 2005) 

AYLAR 
Ortalama 
Sıcaklık 

(oC) 

Max.Ort. 
Sıcaklık 

(oC) 

Min.Ort. 
Sıcaklık 

(oC) 

Ortalama 
Oransal 

Nem (%) 

Ortalama 
Aylık Yağış 

(mm) 
Ocak 10.0 14.6 5.5 69 122.9 
Şubat 10.8 15.5 6.3 69 95.2 
Mart 13.5 18.0 9.1 71 69.9 
Nisan 17.2 21.4 12.8 73 40.5 
Mayıs 20.9 24.7 16.7 74 24.6 

Haziran 24.6 27.7 20.9 76 11.5 
Temmuz 27.1 30.1 24.1 76 2.1 
Ağustos 27.8 30.9 24.5 74 5.7 

Eylül 25.8 30.1 21.4 70 19.0 
Ekim 21.4 26.9 16.3 65 66.3 
Kasım 15.7 21.3 10.8 65 118.7 
Aralık 11.6 16.3 7.2 70 175.4 
Yıllık  18.9 23.1 14.6 71 751.8 

 

Denemenin yürütüldüğü 2005 yılına ilişkin iklim verileri Çizelge 3.3’de 

gösterilmiştir. Deneme yılında 565.1 mm toplam yağış kaydedilmiştir. Ortalama 

sıcaklık en yüksek 31.4 ˚C ile Ağutos ayında, en düşük ortalama sıcaklık ise 6.5 ˚C 

ile Şubat ayında ölçülmüştür.  Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında hiç yağış 

düşmemiştir. 
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Çizelge 3. 3. Çalışma Alanına İlişkin 2005 Yılı İklim Verilerinin Aylara Göre 
Değerleri 

AYLAR 
Ort. Sıcaklık 

(oC) 
Max.Ort.Sıc. 

(oC) 
Min.Ort.Sıc. 

(oC) 
Ort.Oransal 

Nem 
(%) 

Ort. Aylık Yağış 
(mm) 

Ocak 11.0 15.4 6.7 49.3 81.6 
Şubat 10.7 15.3 6.5 51.4 66.2 
Mart 14.5 18.4 10.5 57.9 43.6 
Nisan 18.1 22.5 14.1 58.5 22.7 
Mayıs 21.2 25.0 17.3 63.6 0 
Haziran 24.6 27.4 21.3 63.8 39.5 
Temmuz 27.4 30.0 25.3 70.3 0 
Ağustos 28.5 31.4 25.8 65.5 0 
Eylül 26.1 29.9 22.5 56 83.1 
Ekim 20.5 26.0 15.4 41.3 12.2 
Kasım 14.9 20.0 10.2 42 107.7 
Aralık 13.2 18.1 9.1 49 108.5 
Yıllık 19.2 23.3 15.4 55.7 565.1 

 
3.1.4. Sulama Suyunun Sağlanması 
 

Sulama suyu, araştırmanın yapıldığı narenciye bahçesindeki  170 m 

derinliğindeki kuyudan sağlanmaktadır. Kuyudan çıkan su bir kontrol sistemene 

girmektedir. Filtre girişi ve çıkışından su örnekleri alınarak bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri laboratuarda USSL (1954)’e göre analiz edilmiş ve analiz sonuçları 

Çizelge 3.4’de verilmiştir. Sulama  suyu sulamaya uygunluk yönünden C2S1 

sınıfında olup toplam tuz konsantrasyonu yönünden 2. sınıf, sodyum zararı yönünden 

de 1.sınıf sulama suyu niteliğindedir (Çizelge 3.4). Bu su sorun olmayan topraklarda 

ve tuza orta veya yüksek oranda dayanıklı bitkiler için kullanılabilir. Sodyum 

yönünden güvenle kullanılabilir (Kanber ve ark. 1992). Narenciye sulamasında 

kullanılacak olan su iyi kalitede olmalıdır. Özellikle damla ve yağmurlama 

sulamalarda kullanılan sularda tuz ve kireç miktarı yüksek olursa su alt katmanlara 

süzülmediği için toprağın üst katmanlarında tuz ve kireç birikimi olur.  
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Çizelge 3. 4. Sulama Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
Katyonlar  (me/l) Anyonlar  (me/l) pH Tuzluluk 

(dS/m) Ca Mg Na K Top. CO3 HCO3 Cl SO4 Top. SAR 

6.85 0.476 0.98 2.09 1.96 0.06 5.09 yok 2.50 1.63 0.94 5.09 1.59 
 

3.1.5. Damla Sulama Sisteminin Özellikleri 
 

Çalışmanın yapıldığı damla sulama sistemi, 6 yıl önce bahçenin dikimi ile 

birlikte projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. Damla sulama sistemi, standart tüm 

öğelere (su kaynağı, pompa veya güç kaynağı, denetim birimi, ana boru hattı, yan 

boru hatları, lateraller ve damlatıcılar) sahiptir. 

Ana boru ve manifoldlar toprağın 75 cm altına gömülü olarak planlanmıştır. 

Su dağıtım boruları (lateraller) olarak, RAM20 adı verilen 20 mm çapında içten 

geçik damlatıcılı borular kullanılmıştır. Lateraller üzerinde 0.90 m aralıklarla 

yerleştirilmiş basınç düzenleyicili ve 3.5 L/h debi veren damlatıcılar mevcuttur. 

Lateraller ağaçların tek tarafına döşenmiştir ve 6 yıl boyunca konumları aynı 

kalmıştır. Ağaç başına 3 damlatıcı düşmektedir.  

Sulama programlaması amacıyla bahçe sahipleri belirlei yerlerdeki 30 cm ve 

60 cm derinliklere çakılmış olan tansiyometreleri dikkate almaktadır. Sulamaya, 30 

cm derinliğe çakılmış olan tansiyometre 25 cbar değerini gösterdiğinde başlanmakta 

ve 60 cm derinlikteki tansiyometre 10 cbar değerine düştüğünde bitirilmektedir. 
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Damlatıcı

0.90 m

7 m

3 m

Taç genişliği 2.5 m

Ağaç

Ağaç taç
izdüşümü

Lateral

 
Şekil 3. 2. Damlatıcıların ve laterallerin ağaçlara göre konumları 

 

 
Şekil 3. 3. Damla sulama sistemi denetim biriminde pompa ve hidrosiklon filtreden 

bir görünüş 
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Şekil 3. 4. Denem alanının genel görünüşü 
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3.1.6. Bitki Materyali 
 

Çalışmada 3 farklı çeşit ele alınmıştır. 3 X 7 m aralıklarla tesis edilmiş 6 

yaşındaki ağaçların oluşturduğu deneme parsellerinindeki bitki çeşitlerin bazı 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.1.6.1.Nova Mandarin Çeşidi 
 

Meyve kalitesi yüksek olan bu çeşit Kasım ayında olgunlaşır. Verimli bir 

çeşit olup periyodisite eğilimi azdır. Meyveler ağaç üzerinde uzun süre kalabilir. 

Yetiştiriciliği Doğu Akdeniz bölgesinde hızla artmaktadır.Nova, Fina (celemetine) 

mandarini ile Orlanda tangelo melezidir. Soğuğa karşı dayanıklı bir çeşittir. Ağaçları 

büyük, kuvvetli, parlak yapraklı ve dikenlidir. Meyveleri orta büyüklüktedir. Meyve 

çapı ortalama 73.86 mm, uzunluğu 66.5 mm, ağırlığı 172.4 gr’dır (Tuzcu,1990). 

 

3.1.6.2.Okitsu Mandarin Çeşidi 
 

Japonya kökenli bir mandarin çeşitidir. Ağaçları güçlüdür. Genç ve güçlü 

dalları küçük dikenlere sahiptir. Erkencidir, Ekim ayında hasat edilir. Meyve yassı, 

iri (180-200 gr) ve çekirdeksizdir. Kabuk kolayca soyulur. Depolamaya elverişlidir 

(Kaygısız ve Aybak, 2005). 

 

3.1.6.3.Valencia Portakal Çeşidi 
 

İspanya kökenli olan bu portakal çeşidi ülkemize İtalya’dan getirilmiştir. 

Ülkemizde yaygınlığı sınırlı olan bu çeşit, geç mevsim portakalı olarak dünyada en 

çok üretilen portakal çeşitidir. Mart-Nisan aylarında hasadı başlar ise de, ideal 

olgunluk dönemi Haziran ayı başlarında oluşur. Hasadı en geç temmuz ayından önce 

tamamlanmalıdır. Zira, bu aydan itibaren etinde bozulma (granülasyon) başlar. 

Meyve çapı değişik ekolojik şartlara göre ortalama 68-71 mm, meyve uzunluğu 67-
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73 mm ve meyve ağırlığı 150-160 gr arasında değişkenlik gösterebilir. Meyve suyu 

(usare) oranı %45-54 arasında değişebilir. Bu nedenle hem sıkmalık, hem de sofralık 

olarak önemli bir çeşittir. Ağacın değişik ekolojik şartlara uyumu iyi olduğu gibi, 

sıcağa da en dayanıklı çeşitlerin başında gelmektedir (Kaygısız ve Aybak, 2005). 

 

3.2.Metot 
 

3.2.1. Toprak  Örneklerinin Alınması ve Analiz Yöntemleri 
 

Deneme alanından bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınarak fiziksel 

ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Bozulmuş toprak örnekleri 0-30,30-60,60-90 

ve 90-120 cm derinliklerindeki katmanlardan, Hollanda tipi burgular kullanılarak 

alınmıştır. Bozulmamış toprak örnekleri arazide basamaklar şeklinde açılmış profilin 

yan yüzeyine çalkılan silindirlerle 30 cm’lik katmanlar halinde alınmıştır.  

 

3.2.2. Kök  Örneklerinin Alınması ve Analiz Yöntemleri 
 

Bahçede bulunan 3 çeşit narenciyeden, 3 ağaç tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Seçilen örnek ağaçların her birisi için, lateralin geçtiği yönde ağaç 

gövdesinden taç iz düşümüne kadar 50 cm (L50) ve 100 cm (L100) uzaklıklarda 120 

cm derinliğe kadar örnekler alınmıştır. Aynı şekilde lateralin geçmediği yönden yine  

50 cm (Lz50) ve 100 cm (Lz100)  uzaklıklardan toplam 16 örnek viehmeyer 

bozulmamış toprak örneği alma aleti (Yeşilsoy, 1976) yardımı ile Temmuz-2006’da 

sulamadan sonra alınmıştır (Şekil 3.5, 3.6, 3.7). Viehmeyer tüpü çakılmadan önce 

toprakta daha rahat ilerlemesi ve blok şeklinde topraktan çıkabilmesi için tüpün iç 

cidarı yağlanmıştır. Veihmeyer tüpünün çıkarılması için traktör gücünden 

faydalanılmıştır.  
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Şekil 3. 5 Kök örnekleme noktalarının şematik gösterimi 

 
Şekil 3. 6 Viehmeyer  bozulmamış toprak örneği alma aleti 



3. MATERYAL ve METOT Uğur KEKEÇ 

26 

 

 

 
Şekil 3. 7 Viehmeyer  bozulmamış toprak örneği alma aletinin örnek alma 

noktalarına çakılması 
 

Kök örnekleri 120 cm lik profilden Viehmeyer bozulmamış toprak örneği 

alma aleti  yardımıyla blok halinde çıkartılmış ve daha sonra 30 cm lik katmanlar 

halinde kesilerek ayrılmıştır (Şekil 3.8 ve 3.9). Arazide alınan örnekler etiketlenip 

paketlendikten sonra Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Laboratuvarına 

getirilmiştir. 
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Şekil 3. 8 Blok olarak alınan kök örneği 

 
Şekil 3. 9 Kök örneklerinin ayrılması 
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Anılan örnekler plastik kaplara alınarak üzerlerine  0.1 N’lık NaOH çözeltisi 

eklenmiş ve 24 saat bekletilmiştir. 0.1 N’lık NaOH (4 gr Na OH üzerine 1lt saf su 

eklenerek hazırlanan) çözeltisi ağır bünyeli olan toprağın disperse olmasını 

sağlamıştır (Şekil 3.10). 

 

 
Şekil 3. 10 Kök örneklerine NaOH çözeltisi eklenmesi 

Daha sonra örnekler teker teker daha büyük kaplara alındıktan sonra, su ile 

iyice seyreltilerek  8.0, 6.3, 4.0 ve 1.0 mm elek açıklıklarına sahip eleklerden 

geçirilmiş ve süzülerek kökler ayrıştırılmıştır (Şekil 3.11). 
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Şekil 3. 11 Kök örneklerinin yıkanması 

Bu yöntemle ayrıştırılan kökler etiketlendirilen alüminyum kaplara alınarak 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü laboratuvarında bulunan etüvde 65 ˚C’de 24 

saat kurutulduktan sonra hassas terazide tartılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler 

ağırlık esasına göre yüzde kök yoğunluğu olarak ifade edilmiştir (Şekil 3.12 ve 3.13). 

 

% kök yoğunluğu = [(ilgili derinlikteki kök ağırlığı) / (toplam kök ağırlığı)]x100 
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Şekil 3. 12 Kök örneklerinin aliminyum kaplara alınması 

 
Şekil 3. 13 Kök örneklerinin kurutulması 
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4.BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

4.1.Laterallerin Konumuna Göre Kök Dağılımı 

 

Gövdenin damla sulama laterallerinin geçtiği ve geçmediği yönlerinde 50 cm 

ve 100 cm mesafelerinde 4 ayrı derinlikte alınan örnekler incelenmiş ve çıkartılan 

köklerin dağılımı ağırlık yüzdesi olarak belirlenmiştir. 

 

4.1.1.Lateralin Geçtiği Yönde Kök Dağılımı 
 

Ağaç gövdesinin damla sulama laterali geçen yönünde 50 cm mesafeden 

alınan kök örnekleri incelenmiş ve hesaplanan kök yoğunlukları Şekil 4.1 de 

verilmiştir. Denemede yer alan her 3 çeşide ait kök yoğunlukları incelendiğinde 

gövdeden 50 cm uzaklıkta bulunan köklerde Valencia ve Okitsu çeşitlerinde birbirine 

benzer bir kök dağılımı görülürken, Nova çeşidinde  köklerin %30’unun 90 cm de 

yer aldığı görülmektedir. Su tüketimi daha yüksek olan meyer limon çeşidinin 

bulunduğu parsellerde daha sık sulama uygulaması yapılması aynı parselda bulunan 

nova mandarin çeşidinin kök gelişimini etkilediği söylenebilir. Çizelge 4.1 de bitki 

köklerinin yoğunluk yüzdelerinin toprak derinliğine göre dağılımları belirtilmiştir. 

Çizelge 4. 1. Lateralin Geçtiği Yönde, Farklı Çeşitlere Ait Köklerin Yoğunluk 
Yüzdelerinin Toprak Derinliklerine Göre Dağılımı 

NOVA VALENCİA OKİTSU Derinlik 
(cm) 50 cm 

(%) 
100 cm 

(%) 
50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

30 38.6 39.9 47.9 48.1 53.1 50.0 
60 23.1 30.4 27.6 26.2 25.0 22.0 
90 32.0 23.3 17.3 21.0 17.2 18.3 
120 6.3 6.5 7.2 4.8 4.7 12.1 
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Şekil 4. 1 Lateralin geçtiği yönde 50 cm mesafede derinliklere göre kök dağılımı 

Gövdeden ve buna bağlı olarakta lateralden uzaklaştıkça suyun kök 

dağılımına etkisinin azaldığı görülmektedir. Şekil 4.2 incelendiğinde köklerin ilk 30 

cm de toplandığı ve derinlere gidildikçe kök yoğunluğunun azaldığı görülmektedir. 

Farklı sulama proğramı (daha sık sulama) uygulanan nova çeşidinde kök dağılımının 

diğer iki çeşitten farklı olduğu ve köklerin yüzlek olmayıp daha düzgün dağılım 

gösterdiği görülmektedir. 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA Uğur KEKEÇ 

33 

 

 

L100

0

30

60

90

120

150

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Kök Yoğunluğu, %
D

er
in

lik
, c

m
 

nova
valencia
okitsu

 

Şekil 4. 2 Lateralin geçtiği yönde 100 cm mesafede derinliklere göre kök dağılımı. 

Juan (1977), tarafından narenciyede yapılan çalışma sonucunda toprağın ilk 

60 cm lik derinliğinde gövdeden uzaklaştıkça oransal kök miktarının azaldığı 

belirtilmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen kök yoğunluk değerlerinin narenciye 

kök yoğunluğunun ağaçtan uzaklaştıkça ve derine inildikçe azaldığını belirten Eylen 

ve Ark. (1988) tarafından yapılan çalışmanın bulgularıyla uyum sağladığı 

görülmektedir. Berkman (1996) Adana, Karataş yöresinde yaptığı çalışmada 

turuncun yüzlek kök yapısı, köklerin ağaç gövdesinden uzaklaştıkça ve derine 

inildikçe azalış gösterdiği ve üzerinde aşılı bulunan türün su tüketim miktarına bağlı 

olarak etkili kök derinliklerinde farklılıklar oluştuğunu saptamıştır. Kanber ve Ark. 

(1996) yaptıkları çalışmada, damla sulama sistemlerinde tek lateralin kullanılması ve 

ıslatma oranının örtü yüzdesine göre belirlenmesinin, yetersiz sulama suyu 

verilmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. 
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4.1.2. Lateralin Geçmediği Yönde Kök Dağılımı  
 

Ağaç gövdesinin damla sulama laterali geçmeyen yönünde 50 cm mesafeden 

alınan kök örnekleri incelenmiş ve hesaplanan kök yoğunlukları Şekil 4.3 de 

verilmiştir. Denemede yer alan her 3 çeşide ait kök yoğunlukları incelendiğinde 

gövdeden 50 cm uzaklıkta bulunan köklerde valencia ve okitsu çeşitlerinde birbirine 

benzer bir kök dağılımı görülürken nova çeşidinde  köklerin %70’ inin ilk 30 cm de 

yoğunlaştığı ve yüzlek bir kök yapısına sahip olduğu görülmektedir. Çizelge 4.2 de 

örneklenen 3 narenciye çeşidine ait köklerin yoğunluk yüzdelerinin toprak 

derinliklerine göre dağılımı verilmiştir.  

Çizelge 4. 2. Lateralin Geçmediği Yönde, Farklı Çeşitlere Ait Köklerin Yoğunluk 
Yüzdelerinin Toprak Derinliklerine Göre Dağılımı 

NOVA VALENCİA OKİTSU Derinlik 

(cm) 50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

30 70.5 77.6 37.0 60.4 44.0 67.0 
60 15.0 6.5 9.3 14.1 15.6 16.6 
90 11.3 6.5 37.1 25.5 37.7 27.0 
120 3.2 9.5 16.5 0.0 2.7 0.0 
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Şekil 4. 3. Lateralin geçmediği yönde 50 cm mesafede derinliklere göre kök dağılımı 
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Lateralin geçmediği yönde gövdeden uzaklaştıkça kökler daha yüzlek bir 

dağılım  göstermiştir. Şekil 4.4 incelendiğinde her üç çeşittede köklerin büyük bir 

kısmının yüzeye yakın bölgede toplandığı görülebilmektedir. 
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Şekil 4. 4. Lateralin geçmediği yönde 100 cm mesafede derinliklere göre kök dağılımı. 
 

4.2. Çeşitlere Göre Kök Dağılımı 
 

4.2.1. Nova Çeşidi 
 

Çeşit bazında incelediğinde lateralin geçtiği tarafta kökler düzenli bir dağılım 

gösterirken, lateralin geçmediği tarafta özellikle ilk 30 cm lik katmanda yoğunlaştığı 

ve bitkilerin yüzlek bir kök yapısı geliştirdikleri görülmüştür.(Şekil 4.5) . Çizelge 

4.3’de Nova çeşidinin lateralli ve lateralsiz tarafındaki yüzde kök yoğunluklarının 

toprak derinliği ile dağılımı verilmiştir. 

 
Çizelge 4. 3. Toprak Derinliklerine Göre Kök Yoğunlukları (%) 

Lateralli Lateralsiz 
Derinlik 

(cm) 
50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
 (%) 

30 38.6 39.9 70.5 77.6 
60 23.1 30.4 15.0 6.5 
90 32.0 23.3 11.3 6.5 

120 6.3 6.5 3.2 9.5 
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Şekil 4. 5. Lateralin geçtiği ve geçmediği yönlerde toplam kök yoğunluğunun 

derinlikle değişimi 
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Şekil 4. 6. Nova çeşitinin farklı derinliklerde kök yoğunluğu değişimi 
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4.2.2.Valencia Çeşidi 
 

Lateral geçen tarafta kökler düzenli dağılım gösterirken, lateral geçmeyen 

tarafta köklerin suyu rahat alabilecekleri ilk 30 cm lik katmanda yoğunlaşmıştır. 

Şekil 4.7’de lateralin geçtiği ve geçmediği taraftaki kök dağılımı görülmektedir. 

Şekil 4.8’de lateralin geçtiği ve geçmediği yönlerde ayrıca gövdeden 50 cm ve 100 

cm uzaklıklarda kök yoğunluğunun değişimi görülmektedir Çizelge 4.4 ‘te Valencia 

çeşidinin lateralli ve lateralsiz tarafındaki kök yoğunluklarının toprak derinliği ile 

dağılımı verilmiştir. 

 
Çizelge 4. 4. Toprak Derinliklerine Göre Kök Yoğunlukları (%) 

Lateralli Lateralsiz 
Derinlik 

(cm) 
50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
 (%) 

30 47.9 48.1 37.0 60.4 
60 27.6 26.2 9.3 14.1 
90 17.3 21.0 37.1 25.5 

120 7.2 4.8 16.5 0.0 
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Şekil 4. 7. Lateralin geçtiği ve geçmediği yönlerde toplam kök yoğunluğunun 

derinlikle değişimi 
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Şekil 4. 8. Valencia çeşitinin farklı derinliklerde kök yoğunluğu değişimi 

 

4.2.3. Okitsu Çeşidi 
 

Lateral geçen tarafta kökler düzenli bir dağılım gösterirken lateral geçmeyen 

tarafta kökler suyu rahat alabilecekleri ilk 30 cm lik katmanda ve suyun biriktiği sert 
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katmanın bulunduğu 90 cm derinlikte yoğunlaşmıştır. Şekil 4.9’da lateralin geçtiği 

ve geçmediği taraftaki kök dağılımını görülmektedir. Şekil 4.10’da lateralin geçtiği 

ve geçmediği yönlerde ayrıca gövdeden 50 cm ve 100 cm uzaklıklarda kök 

yoğunluğunun değişimi görülmektedir. Çizelge 4.5 ‘te Okitsu çeşidinin lateralli ve 

lateralsiz tarafındaki yüzde kök yoğunluklarının toprak derinliği ile dağılımı 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4. 5. Toprak Derinliklerine Göre Kök Yoğunlukları (%) 

Lateralli Lateralsiz 
Derinlik 

(cm) 
50 cm 
(%) 

100 cm 
(%) 

50 cm 
(%) 

100 cm 
 (%) 

30 53.1 50.0 44.0 67.0 
60 25.0 22.0 15.6 16.6 
90 17.2 18.3 37.7 27.0 

120 4.7 12.1 2.7 0.0 
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Şekil 4. 9 Lateralin geçtiği ve geçmediği yönlerde toplam kök yoğunluğunun 

derinlikle değişimi 
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Şekil 4. 10. Okitsu çeşitinin farklı derinliklerde kök yoğunluğu değişimi 

 

Lateralin geçtiği yön ve çeşidin bitki kök yoğunluğuna (Çizelge 4.6.) ayrı ayrı 

ve ortak etkilerini belirlemek için yapılan varyans analizi sonucuna göre bitki kök 

yoğunlukları üzerine damla sulama laterallerinin geçtiği yönün ve çeşitlerin %1 

önem düzeyinde istatistiksel açıdan ayrı ayrı önemli etkileri olduğu görülmüştür 

(Çizelge 4.7) Bu varyans analizi sonuçları, lateralin geçtiği tarafla geçmediği taraf 

arasında kök gelişiminin önemli farklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 

çeşitlerin de kök gelişimine farklı tepkiler verdiğini göstermektedir. 

 
Çizelge 4.6. Çeşitlere Göre Kök Yoğunluğu (gr/m3) 
  Çeşit  
 Yineleme Nova Valencia Okitsu Ort. 

1 2012.7 1159.2 2093.4 
2 2059.4 1244.2 2617.0 Lateralli 
3 1753.7 1027.6 1855.6 

1758.1** a 

1 845.0 233.5 530.8 
2 1273.1 106.2 836.5 Lateralsiz 
3 743.1 144.4 789.8 

611.4** b 

 Ort. 1447.8** a 652.5** b 1453.8** a  
LSD: 345.3 
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Çizelge 4. 7. Kök Miktarlarına İlişkin Varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Yineleme 2 290366.674 145183.337 5.0127 

Çeşit 1 5917258.266 5917258.266 204.3023 ** 

Hata 2 57926.510 28963.255  

Lateral 2 2549399.756 1274699.878 40.1164 ** 

Çeşit X Lateral 2 234653.331 117326.666 3.6924 

Hata 8 254200.233 31775.029  

Toplam 17 9303804.769   
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuçlar 

 

Bu çalışmada amaçlanan damla yöntemi ile sulanan sırta dikim yapılmış 

narenciye bahçesindeki kök dağılımının belirlenmesidir.Yapılan çalışmalar sonunda 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Ağaç gövdesinin damla sulama laterali geçen yönünde gövdeden 50 cm 

uzakta alınan kök örnekleri incelenmiştir. Denemede yer alan her 3 çeşide ait kök 

yoğunlukları incelendiğinde gövdeden 50 cm uzaklıkta bulunan köklerde valencia ve 

okitsu çeşitlerinde birbirine benzer bir kök dağılımı görülürken nova çeşidinde  

köklerin %30’unun 90 cm de yer aldığı görülmektedir. Bu duruma gerekçe olarak 

nova çeşidinin bulunduğu parsellerde daha sık sulama uygulaması yapıldığı ve 

bununda kök gelişimini etkilediği söylenebilir. 

Lateralin geçmediği yönde, denemede yer alan her 3 çeşide ait kök 

yoğunlukları incelendiğinde gövdeden 50 cm uzaklıkta bulunan köklerde valencia ve 

okitsu çeşitlerinde birbirine benzer bir kök dağılımı görülürken nova çeşidinde  

köklerin %70 inin ilk 30 cm de yoğunlaştığı ve yüzlek bir kök yapısı görülmektedir.  

Yapılan çalışmada, kök yoğunluğunun, her üç çeşit içinde, lateralin geçtiği 

yönde daha fazla olduğu bulunmuştur. Yapılan varyans analizi, istatistiki açıdan 

lateralin geçtiği tarafla geçmediği taraf arasında kök gelişiminin önemli farklar 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni köklerin suyu kolay bulabilecek ve 

kullanabilecekleri tarafa doğru bir yönelme göstermesi olarak açıklanabilir. 

Çeşitler ayrı ayrı incelendiğinde aynı sırtta olan valencia ve okitsu çeşitlerinin 

birbirine çok benzer kök dağılımı gösterdiği görülmüştür. Limon çeşidi olan meyer 

ile aynı parselde olan nova çeşidinin ise daha yüzlek kök dağılımına sahip olduğu 

saptanmıştır. Bunun nedeni Turunçgil çeşitlerinin  su isteklerinin farklılık göstermesi 

ve buna bağlı olarak bu parselde  sulamanın daha yüksek ET değerine sahip olan 

limon çeşidine göre yapılıyor olmasıdır. Bu durumdan dolayı limon ile aynı parselde 

bulunan nova çeşidinin kökleri ihtiyaç duyduğu suyu toprağın daha üst 
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katmanlarında rahatça bulduğundan denemeye alınan diğer çeşitlere oranla daha 

yüzlek bir kök dağılımı göstermiştir. Ve derinlere doğru kök gelişimi diğer çeşitlerle 

karşılaştırıldığında daha az olduğu söylenebilir. 

Berkman, 1996’da yaptığı çalışmada turunç anacının kök dağılımı ve etkili 

kök derinliğinin üzerine aşılı olan türlere bağlı olarak değişiklik gösterdiğini 

saptamıştır. Bununla birklikte, limon ağacının etkili kök derinliği 70 cm olduğu  ve 

tüketilen suyun yaklaşık % 50’sinin ilk 30 cm’lik toprak profilinden aldığını 

belirlemiş ve haftalık ölçüm peryodunda limonun 42 mm su tükettiği tespit etmiştir. 

Ayrıca mandarin için ise, etkili kök derinliğini 70 cm olarak belirlemiş ve tüketilen 

suyun yaklaşık % 50’sinin ilk 30 cm’lik toprak profilinden sağladığı ve bir haftalık 

su tüketimi 39 mm olarak tespit etmiştir. Aynı çalışmada portakal için ise, etkili kök 

derinliği 60 cm olarak belirlenirken, tüketilen suyun yaklaşık % 50’sinin ilk 30 

cm’lik toprak profilinden sağladığı ve bir haftalık su tüketimi ise 31 mm olarak rapor 

edilmiştir. 

 

5.2. Öneriler 

 

 Ülkemizde narenciye bahçeleri genellikle düze dikim şeklinde tesis 

edilmektedir. Birçok araştırmacı düze dikim şeklinde tesisi edilen ve damla sulama 

yöntemi ile sulanan bu bahçelerde bitki kök dağılımı ile ilgili çeşitli araştırmalar 

yapmışlardır. Fakat son dönemde kullanılmaya başlanan narenciyede sırta dikim 

yönteminde damla sulamanın bitkinin kök dağılımına etkisi konusunda yapılmış bir 

çalışma elde edilememiştir.  

Sürekli yeşil kaldıkları ve yapraklarını dökmedikleri için narenciye bitkileri 

yıl boyunca sulama suyu olarak yağışa veya yeterli bir su kaynağına gereksinim 

duyarlar. Su gereksinimi geniş farklılıklar göstermekte ve ihtiyaç duyulan su çeşitli 

sulama yöntemleri ile uygulanmaktadır. Narenciye bahçelerinde uygulanan sulama 

yöntemlerinden en avantajlı sulama yönteminin damla sulama yöntemi olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir. Damla sulama yönteminde daha az sulama suyu kaybı ile 

daha etkili bir sulama yapıldığı gibi, sulama işlemi yapılırken diğer kültüvasyon 
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işlemlerininde (gübreleme, ilaçlama, budama,  v.b) eş zamanlı yapılabilme olanağını 

vardır. 

Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tesis edilen narenciye 

bahçelerinde sırta dikim yöntemi büyük gelişmeler göstermiştir.Yapılan çalışmada 

damla sulama yönteminin, sırta dikim narenciye bahçesindeki kök dağılımına olan 

etkisi araştırılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında üreticilere ve araştırıcılara aşağıda 

belirtilen öneriler sunulabilir.  

Özellikle drenajın yetersiz olduğu ve fazla kış yağışlarının ve yüzey sulama 

ile verilen fazla suyun, ağaç kök ve gövdesinde fungal hastalık (Phytophthora 

citrophthora) ve zararlanmalar yaptığı yerlerde sırta dikim uygulanabilir.  

Sırta dikim, hem köklerin havalanmasını sağladığından hem de dikimin 

yapıldığı sırtların sonradan oluşturulmasından dolayı toprak yapısı daha gevşek bir 

hal aldığından iyi bir kök gelişimi için ortam sağlamaktadır. Bundan dolayı sırta 

dikim yöntemi düze dikim yöntemine tercih edilebilir.  

Sırta dikimle ağacın tacı yerden yükseltilmiş olmaktadır. Bu yükseltme 

meyve tutumunun büyük bir kısmını oluşturan yere yakın olan etek dallarının bir 

takım kültürel işlemler sırasında zarar görmemesini de sağlayacaktır. 

Sulama yöntemleri, kök gelişimini ve yoğunluğunu farklı biçimlerde 

etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda yağmurlama sulama yönteminde köklerin 

toprak derinliği boyunca daha türdeş dağılım gösterdiği, damla sulama yönteminde 

ise köklerin lateralin bulunduğu tarafta yoğunlaştığı belirtilmiştir. 

Üreticilerin bir birlerine yakın su tüketimine sahip çeşitleri aynı parsellerde 

kullanması sulama proğramlaması ve kök gelişimi açısından daha uygun bir 

yaklaşım olacaktır. Kök gelişiminin lateralin geçtiği tarafta daha yoğun olduğu 

dikkate alınırsa üreticilerin ağacın iki tarafına da su verebilecek sistemleri veya 

lateral dizaynlarını kullanmaları daha üniform bir kök dağılımı sağlayacak ve gelişen 

daha güçlü kök yapısı sayesinde ağaçlar sert rüzgarların neden olduğu fiziksel 

zararlanmalardan daha az etkilenecektir. 

 Ayrıca kışın don olan günlerde soğuk havanın, yoğunluk farkından dolayı 

aşağılara çökerek oluşturacağı don zararları düze dikime nazaran nispeten 
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azaltılabilir. Çünkü sırta dikimde hem ağaç tacı yerden yaklaşık 80 cm. 

yükseltilmekte hem de sırt aralarının soğuk havayı drene etmesi sağlanmaktadır.  

Önceki çalışmalardan elde edilen verilerle araştırma konusu olan sırta dikim 

yönteminin kök gelişimine etkisi karşılaştırıldığında benzer sonuçlar bulunduğu 

görülmektedir. Yukarıda belirtilen diğer sonuçlar ve öneriler ışığında bölgemiz için 

narenciye bahçelerinde damla sulama yöntemi ile birlikte sırta dikim tekniğinin 

uygun olduğu görülmüştür. 
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