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K ıs a Ö z e t
Araştırma kapsamında çıplak köklü (2-0) Anadolu Karaçamı fidanlarının
dikim öncesinde sahip oldukları tazelik düzeyleri ile dikim başarıları arasın
daki ilişkiler ele alınmıştır. Değişik su potansiyeli düzeylerine getirilen işlem
gruplarına ait fidanların dikim sonuçları bakımından karşılaştırılm alarında,
fidan tazeliğinin uyanma hızı ve tutma başarısı üzerinde istatistiksel önem li
likte etkili olduğu, 1. vejetasyon dönemi sonu term inal sürgün büyümesi üze
rinde ise etkili bulunmadığı belirlenmiştir.

1. GİRİŞ
Fidan tazeliği, çıplak köklü fidanların dikim değerini belirleyen önemli bir fizyolojik nite
liktir. Zira fidanlıktan sökülen fidanlar dikimleriııe kadar geçen süreç içerisinde koşullara göre de
ğişik düzeylerde su kayıplarına maruz kalm aktadırlar. Buna, dikimi izleyen ilk dönemde kök ha
sarları ve kök-toprak temasının yeterince kurulamam ası gibi köklerin absoıpsiyon kapasitelerini
düşüren nedenlerin olum suz etkileri de eklenm ektedir (SANDS, 1984). Dolayısıyla fidanlıktan ye
terli tazelik düzeyine sahip durumda sökülen fidanlar, transplantasyonun diğer olumsuz etkileri ya
nında m aruz kaldıkları tazelik kayıpları ile canlılıklarını devam ettirebilmek zorunda kalmakta ve
bu kayıpların artması ölçüsünde yaşama ve gelişmeleri güçleşmektedir. Bu nedenlerle çıplak köklü
fidanların dikim anında sahip oldukları tazelik düzeyleri, dikim başarısında önemli bir rol oyna
makladır. Fidan tazeliği yapraklı bir sürgün örneğinde xylem sıı potansiyelinin ölçülmesiyle belirlenebilm ekte ve bu yöntem le söküm-dikim sürecinin çeşitli aşam alarındaki değişim i kolaylıkla
saptanabilmektedir (DİRİK 1989).
Diğer taraftan Anadolu Karaçamı, ülkem izde nemli-ılıman iklim tipinden kurak-konlinental iklim tiplerine kadar çok farklı yetişme ortam larında doğal yayılışını yapmakta ve dolayısıyla
değişik koşullara sahip çeşitli bölgelerde geniş dikim olanakları ve de uygulamaları bulunmaktadır.
Karaçamın Avrupa'da yayılış gösteren diğer alt türlerinde, çıplak köklü fidan dikimlcrinde başarı
nın artırılm asını hedefleyen çeşitli araştırm alar yapılm ıştır. Korsika Karaçam ında (Pinus n ign
1) İ.Ü. Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı
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Arn. ssp. laricio Poiret var. Corsicarta), fidanların dikimierini izleyen 6 aylık (Kasım-M ayıs) dö
nemde su potansiyeli değerleri ile yaşama oranı arasındaki ilişki (ANDRE 1979) ve dikime bağlı
stresin ekofizyolojik analizi (K AU SIiAL 1987), kapsam lı çalışm alarla ele alınmıştır. Avusturya
karaçam ında (Pinus nigro ssp. nigricans Iiost), fidanların su stresi ile koşullandırılmasının kök
rejenerasyonu üzerindeki etkileri (AUSSENAC et EL NOUR, 1985) araştırılmıştır. Her iki alt türü
birlikte ele alan diğer bazı araştırmalarda da, fidanların su potansiyeli düzeyleri ile kök rejenerasyonları arasındaki ilişki (AUSSENAC et EL NOUR, 1986) ve kök gelişme evreleri ile dikim başa
rısı ilişkileri (RIEDACKER et ARBEZ 1983) incelenmiştir. Ülkemizde Anadolu Karaçamı alt türü
ile yapılan ağaçlandırm alarda da çıplak köklü fidanlar kullanılmakta ve dikim sonuçlarında zaman
zaman ağırlaşan dikim şoku ile karşılaşılabilmektedir. Bununla birlikte, sözkonusu alt türde fidan
nitelikleri ile performans arasındaki ilişkiler ekofizyolojik açıdan heııü araştırılmamıştır.
Belirtilen nedenlerle bu araştırmaya Anadou karaçam ının çıplak köklü fidanlarında fidan
tazeliği ile dikim başarısı arasındaki ilişkiler konu edilmiş ve dikim öncesinde sahip olunan değişik
tazelik düzeylerinin dikim sonrasındaki uyanma hızı, tutma yüzdesi ve 1 . vejetasyon dönemi sonu
terminal sürgün büyümesi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
2. M ATERYAL VE METOD
Araştırma İstanbul - Göktürk Fidanlığında gerçekleştirilm iş ve denemelerde aynı fidanlık
ta yetiştirilen Eskişehir-Burlıandağ Orijinli, çıplak köklü (2-0) fidanlar kullanılmıştır. Fidan m ater
yali Şubat 1994'de ekim yastıklarından 100'er adetlik dem etler halinde aralıklarla sökülüp laboratuvara getirilmiş ve yapay olarak tazelik kayıplarına maruz bırakılmıştır. İşlem gruplarının -5 bar!)
düzeyinden başlayarak yaklaşık 5'er barlık kademelerle oluşturulması başlangıçta benimsenmiş ve
bu amaçla laboratuvara getirilen fidan gruplan değişik sürelerde ve saklama koşullarında bekletil
miştir. Fidan gruplarının tazelik düzeyleriniifbelirlenm esi ve su kayıplarının denetlenmesi, Scholander basınç odası yöntemi kullanılarak su potansiyeli ölçüm leri ile gerçekleştirilmiştir. Uygula
nan kurutma işlemleri ve tazelik denetimleri sonunda işlem gruplan aşağıda belirtilen şekilde oluş
turulmuştur.
İşlem No

Tazelik düzeyi (Su potansiyeli, bar) (n=5)

I
II

-5 .2 + 1 .3
•

-

1

1.4±2.2

m

- 14.8±2.6

IV

- 21.3±3.5

Daha sonra işlem gruplarına ait fidanlar kendi içlerinde seleksiyona tabi tutulmuş ve her
işlem grubundan 1 0 ± 2 cm boylarında ve de kök ve sak morfolojileri bakımından normal ve sağlıklı
durumda olan 40'ar adet fidan seçilerek denemeye alınmıştır. Dikim öncesinde fidanlara 25 cm'lik
bir kök budam ası uygulanmış ve fidanlar hazırlanan harç (orman toprağı+hum us+dere mili) ile
doldurulan 30 cm derinliğinde ve 20 cm çapındaki tüplere dikilm iştir. Dikim yapılan tüpler 40’ar
adetlik işlem gruplarına göre açık alana yerleştirilmiş ve tüpler arasındaki boşluklar toprakla dol
durulmuştur. Dikimi izleyen vejetasyon peryodu boyunca deneme Fidanları ile ilgili ot mücadelesi
m ekanik yolla yapılmış ve kurak dönemde sulama uygulanmıştır.
Deneme fidanları, işlem gruplarının uyanma lıızı bakımından karşılaştırılması amacıyla ve
jetasyon peryodu başında her hafta düzenli olarak gözlem lenm iş ve ekim yastıklarındaki sökiimdikim uygulanm amış diğer fidanların % lOO’iinün uyandğı tarih (4.5.1994) baz alınarak uyanma
t ) 1 bar = 0,1 M Pa (m egapaseal) s 10 atm = 150 psi
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yüzdeleri belirlenmiştir. Uyanma oranlarının belirlenmesinde, RITCHIE (1984) tarafından önerilen
fidanların en az birer adet yeni iğne yaprak geliştirmiş olması, ölçüt olarak kabul edilmiştir. Veje
tasyon dönemi sonundaki tutma başarısını belirlemek amacıyla, 5.9.1994 tarihinde işlem grupları
na göre yaşayan fidan sayıları saplanmıştır. Ayrıca aynı tarihte, işlem gruplarının büyüme perfor
manslarını ortaya koymak üzere yaşayan fidanlar üzerinde tenninal sürgün boyları ölçülmüştür.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, uyanma hızı ve tutma başarısı bakımından ya
pılan karşılaştırmalarda x 2 testi, terminal sürgün uzunluklarının karşılaştırılmasında da varyans analizi yöntemleri uygulanmıştır.
3. BULGULAR
Dikim öncesinde değişik tazelik düzeylerine getirilen 4 farklı işlem grubuna ait fidanlar
üzerinde belirlenen uyanan fidan yüzdesi, yaşayan fidan yüzdesi ve yaşayan fidanlar üzerinde öl
çülen vejetasyon peryodu sonu terminal sürgün uzunluğu sonuçları T ablo-l'de topluca verilmiştir.
İşlem gruplarının uyanma hızı bakımından karşılaştırılmasında, fidanların dikim öncesinde
Tablo

: İşlem gruplarının uyanma hızı, tutma yüzdesi ve 1 . vejetasyon peryodu sonundaki
terminal sürün uzunluğu değerleri
Tableau 1 : Taux de survie, taux de debourrement et les longeıırs des pousses terminals a la fin
de premiere saison de vegetatioıı pour les trailements
1

işlem ler
Trailements

Dikim öncesindeki
su potansiyeli
değerleri
Potenliel hydrique
avam plantation
(11.02.1994) bar (-)

Tutma
Uyanan fidan
yüzdesi
yüzdesi
Pourcent d es"' Taux de
survie
jeunes plants
debourres
(5.9.1994)
(4.5.1994) (%)
(%)

. vejetasyon peryodu sonu
terminal sürgün uzunluğu
Longeurs des pousses termi
nals a la fin de premiere sai
son de vegetatioıı
(5.9.1994) (cm)
1

I

- 5.2±1.3

67.5

92.5

7.25

n

- 11.4±2.4

22.5

70

6.34

m

- 14.8±2.6

17.5

57.5

6.76

IV

- 21.3±3.5

10

32.5

5.92

sahip oldukları su potansiyeli düzeylerinin uyanma hızları üzerinde istatistiksel önem lilikte
(x 2=38.049>x0,001=16.250) etkili olduğu saptanmış ve bu etkiye güre fidanların tazelik düzeyleri
nin azalması ile tomurcuk faaliyetlerinin geciktiği belirlenmiştir.
İşlem gruplarının tutma başarısı bakımından yapılan karşılaştırılmalarında da, dikim önce
sindeki tazelik düzeyinin fidanların dikim sonrasındaki yaşam a oranları üzerinde istatistiksel
önem lilikte etkili bulunduğu (x 2=32.301>x2o_ooı-16.268) ve tutma başarısının fidan tazeliğinin
azalm asına bağlı olarak düştüğü saptanmıştır.
1.
vejetasyon peryodu sonu tenninal sürgün uzunluğu bakım ından yapılan analiz sonuçla
rında ise, işlem grupları arasında istatistiksel önem lilikte bir fark bulunm adım belirlenm iştir.
(F=1.017<F0,05=2.710)
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4. TARTIŞM A

Araştırma sonuçlarına göre Anadolu Karaçamı fidanlarında dikim anındaki su potansiyeli
nin ya da tazelik düzeyinin azalması, ilk etkisini dikim sonrasındaki uyanma hızı üzerinde göster
m ektedir. Tazelik düzeyi yüksek olan fidanlar diğerlerine göre fizyolojikman daha güçlü olmakla,
yeni dikim ortamında biyolojik faaliyetlerini daha çabuk başlatabilmektedirler. Bu da, öncelikle fi
danların yeni dikim ortamında ıejcnere ettikleri kökler vasıtasıyla toprakla fizyolojik anlamda te
mas kurabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Fidanların dikim sonrasında köklerini rejenere edebil
meleri, sahip oldukları tazelik ya da su potansiyeli düzeyleri ile sıkı ilişkilidir. A U SSE N A C et EL
NOUR (1986), Avusturya ve Korsika karaçamlarında fidanların sahip oldukları su potansiyeli de
ğerleri ile kök rejenerasyonları arasında kuvvetli ilişkiler belirlendiğini ve su potansiyeli baz değe
rinin -1.5 M Pa’nın altına düşmesi durumunda kök rejenerasyonunun gerçekleşmediğini belirtmek
tedirler. Rejenere olmuş kök uçları da, tomurcukların aktif hale geçmesinde önemli bir rol oynayan
gibberellin hormonlarının üretildiği bitki organları arasındadır (RIEDACKER, 1978).
Bununla birlikte fidan tazeliği yanında dikim sonrasındaki uyanma hızı üzerinde etkili olan
başkaca faktörler de söz konusudur. Fidanların diğer fizyolojik ve morfolojik nitelikleri yanında,
özellikle sökiim-dikim sürecinde ortaya çıkan kök hasarları, kök sembiyotik yaşamının bozulması,
karbonhidrat rezervindeki azalm alar ve dikim ortamına aklimatizasyon gibi faktörler de, dikim
sonrasındaki gerek uyanma hızı ve gerekse yaşama ve büyüme üzerinde önemli etkilere sahip ol
maktadır. Nitekim aynı fidanlıkta ekiıp yastıklarında bulunan sökilm-dikim uygulanmamış fidanla
rın tümünün uyanmış olduğu tarihte işlem I'c ait fidanların % 32,5'inin henüz uyanmamış olması,
büyük ölçüde bu faktörlerin etkisiyle açıklanabilir.
Dikim öncesindeki tazelik düzeyinin uyanma hızı üzerindeki etkisine b en /er bir sonuç da,
tutma başarısı üzerinde belirlenmiştir. KAUS11AL (1987), fidanları kurumaya kadar götiircbiien
dikim şokunun, dikim sonrasında fidanlarda fotoseııtetik kapasitenin azalmasından kay naklaııdığıııı, bunda da dikim sonrasındaki içsel su açığı düzeyinin önem li bir etkiye sahip okluğunu belirt
mektedir. Fotosentez kapasitesinin düşm esi, zamanla fidanlarda mevcut karbonhidrat rezervinden
tüketim lere neden olmakta ve bir düzeyden sonra ölüm ya da kuruma gerçekleşm ekledir. Korsika
karaçam ı fidanları ile yapılan bir araştırmada, fidanların su potansiyeli düzeyinin - 1 . 0 MPa’nın altı
na düşmesi durumunda ölüm riskinin ortaya çıktığı, -1.0 Ma ile -1.8 MPa arasındaki düzeylerin ya
şam a ile kuruma arasında bir geçiş zonıı oluşturduğu, -1.8 M Pa'nın altındaki düzeylerde ise kuru
manın çok hızlı gerçekleştiği belirlenmiştir (AUSSENAC et al. 1988). Anadolu Karaçamı fidanları
ile yapılan araştırmanın sonuçlarında da, belirtilen araştırmanın sonuçlarına benzer bir şekilde - 1 0
barın altında kuruma riskinin gerçekleştiği görülmüştür. Bu sonuç, söz konusu alt tiirde tazeliği -10
barın altında olan fidanların taşıdıkları kuruma riski nedeniyle ağaçlandırmalarda kullanılmamasını
ortaya koymaktadır. Daha iyisi, söküm-dikinı sürecindeki işlemlerde gösterilecek ö/.cn ve yapıla
cak tazelik denetimleri ile bu değerin -5 barın altında tutulması sağlanmalıdır.
Gerek Anadolu Karaçamı ve gerekse Korsika Karaçamı fidanları ile ilgili araştırma sonuç
larının irdclcıımcsİnde vurgulanmak istendiği gibi, çıplak köklü fidan dikimlerinde yaşama-kurunuı sınırını ayıran tazelik düzeyi ile ilgili mutlak değerlerin verilm esi beklenmemelidir. Zira dikimi
izleyen dönemdeki ekolojik koşulların fidanların yaşam ası üzerindeki etkileri daim a bilinmeyenler
olarak kalm akta, örneğin düşük toprak ısısı nedeniyle topraktan su alınamaması, rüzgârın sürgün
leri sallayarak terlemeyi artımı ası, su baskınlarında emici köklerin boğulması gibi durumlarda, ye
terli tazelik düzeyinde dikilmiş fidanlar da fizyolojik kuraklık etkisiyle kuruyabilm ektedir (CLEARY et al. 1979; RUETZ 1980).
Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, fidanların dikim anındaki tazelik düzeyleri
nin yüksek olması, dikim sonrasındaki uyanma hızlarını ve yaşam a oranlarını artırmakla birlikte,
bu etki 1. yıl sonu sürgün büyümesi üzerine yansımam ıştır. Dalıa düşük tazelik düzeylerinde diki
len fidanlar diğerlerine göre daha geç vejetatif faaliyete başlam alarına rağm en, l. yıl sonunda bu
fidanlarla eşdeğerde sürgün büyümesi gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte bu araştırmada belir-
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Ienıneyen büyüme farklarının, kurak ya da güç yetişm e ortamı koşullarında yapılacak dikimlerde
tazelik düzeyi daha yüksek olan fidanlar lehine ortaya çıkması beklenebilir. VAN DEN DRIESSC IIE (1976), fidanların dikim sonrasındaki tutma başarılarının fizyolojik nitelikleri tarafından, bü
yüme performanslarının da önemli ölçüde morfolojik nitelikleri tarafından belirlendiğini ileri sür
mektedir. Bu nedenle çıplak köklü fidanlarla gerek tutma oranı, gerekse büyüme performansı bakı
mından başarılı bir ağaçlandırm a gerçekleştirebilm ek için, kullanılan fidanların hem fizyolojik,
hem de morfolojik nitelikleri bakımından yeterli kalite düzeyinde olmasına özen gösterilmelidir.

EFFETS D'ETAT HYDRIQUE DES JEUNES PLANTS DU PIN DE
PALLAŞ (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe)
SUR LA REUSSITE DE PLANTATION

Y. Doç. Dr. Hüseyin DİRİK

S o m m a i re
Dans cette recherche on a ete etudie les relations entre Ie potentiel hydrique des jeunes plants du pin de Pailas au moment de transplantation et leurs
reussites de plantations.
Les resultats obtenus ont m ontre que l’ctat hydrique des jeu n es plants
avant plantation a influencc significativem ent Ie taux de debourrement et de
survie apres plantation. Par contre des efîets sİgnificatives n'ont pas apparu
dans les accroissement en hauteur â la fin de premiere saison de vegetation.
1. INTRODUCTION
En Turquie, le pin de Pallas (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holboe) s'etend 1argem ent dans les differents zones de bioclim atiques. Son aire naturelle occupe de 2 204 381 ha.
C'est pourquoi le pin de Pallas est uııe espcces tres importantes poıır la forestiere Turquie et surtout
dans les travaux des reboisements. Dans les reboisements on utilise des jeunes plants (2-0) a racines nues et on peut reııcontrer un choc de transplantation dans les conditioııs difficiles.
Ce travail a pour but d etudier les relations entre l’etat hydrique des jeunes plants et leurs
reussites de plantations pour le pin de Pallas.
2. M ATERIEL ET M ETHODE
rexperim entation a ete realisee en pepiniere G öktürk pres d'Istanbul et on a ete utilise des
jeunes plants a racines nues (2-0) a l'orijine de Burhandağ (Eskişehir). Apres avoir arraclıe de la
plaııche de semis, les jeunes plants se sont divises en quatre categories et ont ete installes dans les
conditions aux divers modalites dessechem ents. Les m esures de potentiel hydrique des jeunes
plants ont ete effectuees au moyen de la chambre â pression teclınique.
Quantre traitements ont alors ete constitues:
Traitem ent

I

-5 .2 1 1 .3

Pa

Traitement

II

- 1 1 .4 ±2.2

Pa
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IH

-1 4 .8 + 2 .6

Pa

Traitement

IV

—21 .3±3.5

Pa
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Toııs les jeunes plants ont ete plante a la pepiniere au date de 5.2.1994 selon les categories
de traitements. Apres plantation on nombre les jeunes plants debourres au date de 4.5.1994 oü tous
les semis noıı arraclıes qui se trouvent en meme pepiniere avaient debourres. A la fin de premiere
saison de vegetation (4.9.1994) on a detcrminc le taux de survie et 1'accroissemenL en hauteur des
jeunes plants pour les quatres categories.
Les donnes recueilli ont ete evalues statistiquement par le teste de khi carre et l'analyse de
variance.
3. RESULTS
L etat hydrique des jeunes plants au moment de transpiantation a influence statistiquement
sur le taux de debourrement (au niveau de 0 ,0 0 1 ). Taux de debourrement a ete determine de 67,5
p. 100 pour le traitement I, de 22,5 p. 1 0 0 pour le traitement II, de 17,5 p. 100 pour le traitement İÜ
et de 10.0 p. 100 pour le traitement IV.
La relation similaire a ete constate sur le taux de survie (statistiquement signifıcative au ni
veau de 0,001). Les mesures et les observations effectues en Septembrc 1994 ont pennis de constater que le taux de survie a ete de 92,5 p. 100 pour le traitement I, de 70 p. 100 pour le traitement II,
de 57,5 p. 100 pour le traitement III et de 32,5 p. 100 pour le traitement IV. Par contre des differences ııotables n'existaient pas dans les accroissements en hauteur. Les longeurs de pousses terminales ont ete messurees de 5.92 cm pour le traitement I, de 6.76 cm pour le traitement II, de 6.34
cm pour le traitement Di et de 7.25 pour de traitement IV.
4. DISCUSSION
Les ıesultats obtenus ont montre que les jeunes plants ayant une valeıır de potentiel hydrique eleve avant plantation ont debourres plus töt. Ces jeunes plants peuvent retablir un contact rapidem ent avec le sol pour qu'ils sont plus vigoureux en vue de physiologique. AUSSENAC et al.
(1988) ont explique qu'il existe effectivement une relation entre etat hydrique des plants et capacite
de regeneration racinaire clıez le pin Iaricio de Corse. D’autre par, les raciııes regenerees ou blanclıes jouent un role determinant pour le debourrement en fournissant de produit de type gibberelliııe
(RIEDACKER 1978).
Un autre resultat de ce travail est leffet d'etat hydrique des jeunes plants avant plantation
sur le taux de survie a la fin de premiere saison de vegetation. KAUSHAL (1987) a souligne que Jc
clıoc de transpiantation a pour consequence une dim inution de la photosynthese. Tun des facteurs
qui jouent un röle important pour cette diminution est le niveau du deficit hydrique interne des
plants. D ’apres le resultat concem es taux de survie, lors que le potentiel lıydrique des jeunes plants
du pin de Palas ou mom ent de transpiantation descend en dessous de -10 Pa, les risques de
mortalite existent.
D'autre part l’etat hydrique des jeunes plants avant plantation n'a pas influence sur l'acroissem ent en hauteur 1’aııne suivante. VAN DEN D RIESSC H E (1976) a souligne que les
caracteristiques morplıologiques refletent quelques indications de la performance apres plantation
et que la survie est dû aux caracteristiqııes plıysiologiques. C ’est pourquoi on doit prendre l’ensem ble des caracteristiques moıphologiques et des physiologiques en condideration pouı- une plan
tation succes.

30

h ü s e y In d îr îk

KAYNAKLAR
AND RE, P., 1979: Determination de l'elat physiologiqııe des plants foresliers R.F.F., XXX1-6. s.
465-472.
A U SSE N A C , G., EL N O U R , M ., 19S5: U tilisation des co n tra in tes lıydricpıes p o u r le
preonditionnement des plants avant plantation; prem ieres observations pour le cedre et le pin noir. R.F.F., X XX \'Il-5, s. 371-376.
AU SSEN AC . G., EL NOUR, M., 1986: Evolution du potentiel lıydriqııe et du systeme racinairc de
jeunes plants de cedre, pin laricio de Corse el pin noir plantes â l’autonme et au printcrnps. Aım.
Sci. For., 43 (1), s. 1-14.
AUSSENAC. G., J.M . GUEIIL. P. KAUSHAL, /\. GRANIER, Pli. GRIEU, 1988: Cr iteres plıysiologiques pour cvaluation de la qıtalite des plants forestiers avant plantation, R.F.F., XL, no: sp, s.
131-139.
CLEARY, B.D., D., G RE A V ES, P.V. ONSTON, 1978: Secdlings. İn: B.D. Clcary R.D. G reaves
and R.K. Hermann eds. Regcnerating Oregon’s Forests, s. 63-97.
DİRİK, H., 1989: Bitki su potansiyeli ve fidan tazeliğinin belirlenmesi. Orman Müh. Dergisi, Sayı
2, s. 11-14.
KAUSHAL, P., 1987: Analyse ecophysiologiquc des ejfets de stress lies au.x transplantations des
arbres forestiers. - Tlıese de doctorat de l ’Unİversite, Üniversite Nancy I et Stalion de Sylviculture
et de Prodııction, 145 s.
R1EDACKER, A., 1978: Regeneralion el croissancc de la pa rlie souterraine et aâriennc des
Cedres placâs sous eli anıt constant. Ann. Sci. For., 35 (2), s. 117-138.
RIEDACKER, A., ARBEZ, M.. 1983: Croissancc et regeneralion des raciııcs des sem is de pin la
ricio et de p ins noirs en chambre elimatisee et in situ. Ann. Sci. For., 40 (1), s. 79-110.
RITCHİE, G A „ 1984: Asscssing seedling quality. Clıapter 23 in M L . Duryea and T.D. Landis,
eds. Forest nursery »ianna! prodııction o f bare rool seedlings. M artines Nijlıoff/Dr. Jıınk Pııblisher, Boston, Mass., s. 243-259.
RUETZ, W.F., 1980: W asserpotcntialmessung als inde.v der Pflanzenfrische Characterization oj
Plant Material., Proceedings o f the IUFRO-Mceting Working Group S 1.05-04, s. 126-136.
SANDS, R., 1984: Transplanting stress in Radiata pine. Aust. For. Res., 14 (1) s. 67-72.
VAN D E N DR1ESSCHE, R., 1976: How fo r do seedling standarts refiect seedling qııality X V l
IUFRO \Vorld Congress, N onvay 1976, Division 11, s. 50-52.

