BOZKIRIN YALNIZ A⁄AÇLARI

ALIÇLAR
Al›çlar s›n›fland›rmada Gülgiller
(Rosaceae) ailesinde yer al›rlar. Do¤ada çok kolay melez yapan bir familyad›r. Ülkemizin tamam›na do¤al olarak
yay›lan 17 türü, bir alt türü, iki varyetesi ve onlarca melezi bulunmakta.
Anadolu’nun k›raç bozk›rlar›ndaki
tarla ve yaylalar›nda karfl›n›za ç›kacak
ender a¤aç cinslerinden birisi de al›çlar. Al›çlar güç koflullar›n a¤açlar› olup, di¤er a¤açlar›n dayanamad›¤› toprak ve iklim ekstremlerine büyük direnç gösterirler. Bazen, bozk›r›n ortas›nda, bazen bu¤day, arpa ve nohut
tarlalar›nda, bazen de da¤lar›n yükseklerinde, yaylalarda karfl›m›za ç›karlar.
Anadolu insan› al›çlar›n güç koflullara dayan›kl› oldu¤unu çok uzun y›llar önce anlam›fl ve
tarlalar›nda, yaylalar›nda kuflaklar boyu kollam›fl, kesmemifl, budam›fl ve bak›m›n› yaparak ona sayg› göstermifl.
Tarlas›na, yaylas›na çal›flmaya gitti¤inde yeme¤ini,
suyunu onun dal›na asm›fl, afl›n› onun gölgesinde
yemifl, çocuklar›n› onun
gölgesinde uyutmufl. Gerekti¤inde, meyvelerini besin olarak kulB‹L‹M ve TEKN‹K 76 fiubat 2005

lanm›fl, hayvanlar› s›caktan bunald›¤›nda al›ç gölgesine s›¤›nm›fl. Bu ekolojik
ortamda onlar› kucaklayacak, bu kadar çok sevip kollayacak baflka bir a¤ac›n yetiflme flans› bulunmuyor.
Yayla ve tarlalarda bu kadar çok korunan ve sevilen al›çlar, ormanl›k alanlardaysa yok olma tehlikesiyle karfl›
karfl›yalar. Bunun en büyük nedeni,
meyve a¤açlar›n›n kesimini engelleyecek ciddi hukuksal yapt›r›mlar›n olmamas›, insanlar›n bu alanlarda al›çlara
ihtiyaç duymamas› ve meyve odununun nakliyeye tabi olmamas›. Bunun
yan›nda, kereste de¤eri önemli bulunmad›¤›ndan Orman Bakanl›¤›’nca da
göz ard› edilmifllerdir. Asl›nda bu durum tüm yaban›l meyve a¤açlar› için de geçerli. Oysa, yaban›l meyveler önemli
gen kaynaklar›.
Al›çlardan, farkl›
amaçlarla yararlanma olanaklar› var.
Çeflitli organlar›; t›p ve eczac›l›kta önemli kullan›m alan› bulmufl
durumda. Al›ç meyveleri; aminler, tanen, vitamin C, triterpen türevleri, flo-

van türevleri içerirler ve kab›zl›k, idrar
art›r›c› etkileri bulunur. Bat›l› t›pç›lar,
yüzy›l›n bafllang›c›ndan bu yana al›ç çiçeklerinden (Flos Crataegi) haz›rlanan
hülasalar›; yat›flt›r›c›, tansiyon düflürücü, spazm azalt›c›, kalp at›fl h›z›n› azalt›c› olarak kullan›yorlar. Kalp üzerine
etkisi nedeniyle; Avrupa’da kullan›lan
birçok ilac›n bileflimine de girmifl bulunuyor. Zehirli bileflikler tafl›mad›¤› için, kalp hareketlerini düzenleyici ve
yat›flt›r›c› olarak uzun süre kullan›labiliyor.
Al›çlar tüm bu özelliklerinden dolay› alternatif besin özelli¤i tafl›rlar. Asl›nda tamamen do¤al besin olduklar›ndan, çocuk ve yafll›lar›n beslenmesinde
çok önemli yere sahipler ve ne yaz›k
ki, ülkemiz insanlar› bunun fark›nda
bile de¤il. ‹yi bir ›slah çal›flmas›yla çok
daha kaliteli ürün elde etme olana¤›
daha da gelifltirilebilir. Kurakç›l alanlarda di¤er yumuflak çekirdekli meyvelere de iyi bir afl› altl›¤› olufltururlar.
Örne¤in, muflmula (Mespulus germenica L.) Akdeniz ard› ekolojik bölgesinde
do¤al ortamda yay›lmazken, bu bölgedeki yaban›l al›ç üzerine çobanlar taraf›ndan afl›lanm›fl bir çok muflmula a¤ac›na rastlamak mümkün.

Al›çlar yüksek besi de¤erleri nedeniyle sadece insanlar›n de¤il yaban›l yaflam›n da ana besin kaynaklar›ndand›rlar. Özellikle, karasal iklime sahip yörelerde baz› al›ç
türleri kar›n üzerinde kalan yegane besin kayna¤› olup, onlar›n yaflam mücadelesinden galip ç›kmalar›na büyük katk›lar sa¤larlar. Al›ç a¤açlar› sert dikenlere sahiptirler. Bu
özellik, onlar› k›smen keçi
bask›s›ndan korur ve bu
bölgede keçilerden kendisini koruyabilen ender a¤aç türlerindendir. Bu dikenli yap› yaban›l yaflama
bar›nma ortam› yarat›r. Bozk›rda al›c› kufllar ve di¤er y›rt›c›lar karfl›s›nda savunmas›z kalan
bir çok yaban›l hayvana, özellikle de
kufllara kurtulufl ve savunma olana¤›
sa¤lar. Buna karfl›l›k da kufllar ve bitkisel beslenen di¤er hayvanlar, al›çlar›n
meyvelerini yerler ve tohumlar›n› ço¤unlukla sindirim sisteminden geçirerek meyve etinden kaynaklanan çimlenme engelini giderdikleri gibi, neslinin devam› için gerekli çimlenme ortamlar›na tafl›rlar. Çimlenme ortam›na
tafl›mas›n›n yan›nda, d›flk›lar›yla onlara
çimlenme ve ilk tutunma aflamas›nda
gerekli besin ortam›n› da yarat›rlar.
Bir çok al›ç türü, çiçeklenmelerini
yaz aylar›nda gerçeklefltirdiklerinden,
ar›c›l›k aç›s›ndan da önemli yere sahiptirler. Kabuk rengi, taç formu, çiçekle-

ri ve meyvelerinin estetik olmas› nedeniyle
peyzaj düzenlemelerinin ana a¤açlar›ndand›rlar. Yüzlerce y›l yaflama özelliklerinden dolay› an›tsal bir görüntü
olufltururlar ve an›t a¤açlardand›rlar.
Al›ç a¤ac›, verimsiz orman alanlar›n›n erozyona aç›k olan yerlerinde, yeflil kuflak ve kent ormanlar›nda kullan›lmaya aday türlerden olmas› nedeniyle, üzerinde durulmas› gereken en
önemli odunsu taksonlardan birisidir.
Al›çlar›n çiçeklenme, meyve tohum
özellikleri, türlere göre farkl›l›klar gösterir. Al›çlar›n çok çekirdekli türleri,
haziran (bazen temmuz bafl›na sarkmaktad›r) ay›nda, tek çekirdekli türle-

riyse, mart-nisan-may›s aylar›nda çiçeklenirler. Yine yükseklik basamaklar›na ba¤l›
olarak meyvelerin olgunlaflmas› çok çekirdekli türlerde
eylül ay›ndan itibaren, tek çekirdeklilerdeyse a¤ustos ay›ndan itibaren gerçekleflir.
Crataegus türlerinin çok
genifl alanlarda yay›lmas› ve
birbirinden farkl› çok say›da
genetik havuzlar ve melezler oluflturmas› nedeniyle
plantasyon sahas›na en yak›n yerlerden, kaliteli meyvelere sahip bireylerden, tohum tedarik edilmelidir. Meyve
toplama ya elle a¤ac›n bafl›ndan ya
da bir sopa yard›m›yla ç›rparak yap›l›r.
Toplanan meyveler birkaç gün günefle
serilerek iyice olgunlaflmalar› sa¤lan›r.
‹yice olgunlaflan meyveler, 3-5 gün suda
›slat›larak yumuflat›l›r. Meyveler daha
sonra ezilerek suda y›kan›r. Tohumlar›n
suda yüzme özelli¤i olmad›¤›ndan y›kama esnas›nda y›kama kab›n›n dibinde
kal›rlar ve tohum elde edilir.
Al›ç tohumlar› çeflitli çimlenme engelleri içerir. Al›ç tohumlar›n›n çimlenme engelinin giderilmesinde baflar›l›
sonuç alabilmek için, meyve etinden,
kabuktan ve embriyodan kaynaklanan
çimlenme engellerinin birlikte giderilip, uygun çimlenme s›cakl›¤›n›n sa¤lanmas› gerekir. Aksi taktirde ya yeterli sonuç al›namaz ya da hiç çimlenme
gerçekleflmez.
Do¤al ortamda, çok çekirdekli al›ç
tohumlar›nda ayn› y›l çimlenme gerçekleflmemekte ve ikinci y›la sarkmakta, tek çekirdeklilerin tohumlar›ysa
topra¤a düflüfl tarihi ve iklim koflullar›na ba¤l› olarak ayn› y›l çimlenebildi¤i
gibi ikinci y›la da sarkabilmekte. Crataegus türlerinin çimlenme engellerini
gidermede E¤irdir orman fidanl›¤›nca
gelifltirilen yöntemler flunlar:
Çok çekirdekli türlerde tohumlar›n
çimlenme engelinin giderilmesi: 5-10 gün
›l›k suda bekletme x 3 ay 20-25 °C’de s›cak katlama veya mekanik zedeleme (kabu¤un 1-2 mm inceltilmesi) x 5-10 gün
suda bekletme x 2 ay 20-25 °C’de s›cak
katlama uygulamas›ndan sonra sonbahar
ekimlerinde %50 ile %68 oran›nda çimlenme elde edilmekte. Kitlesel al›ç fidan›
üretmek amac›yla, kullan›lan di¤er bir
yöntemde ise tohumlar yaz aylar›nda
%50 kum %50 humus kar›fl›m›nda ›slak
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katlamaya al›nmakta ve geç k›fl veya erken baharda ekilmektedir. Bu yöntemde
%40-50 oran›nda çimlenme elde edilmektedir.
Tek çekirdekli al›ç türlerinde to humlar›n çimlenme engelinin giderilmesi: Tohumlar geç yaz veya erken
sonbaharda toplan›p 5-10 gün ›l›k suda bekletildikten sonra ekilir. Bu yöntemde, 60-70 oran›nda çimlenme elde
edilir. Kullan›lan di¤er bir yöntemdeyse tohumlar toplamay› takiben 5-10
gün suda bekletilmekte ve aç›k alanda
katlamaya al›narak, geç k›fl veya erken
baharda ekilmekte. Bu yöntemde %6080 oran›nda çimlenme elde ediliyor.
Her iki grup al›ç taksonlar› da çimlenme için, s›cak-›slak süreci takip eden uzun so¤uk-›slak sürece gereksinim duyarlar. Burada s›cak-›slak süreç,
tohumlar›n sert kabuktan kaynaklanan çimlenme engelini giderirken, so¤uk-›slak süreç embriyonun dinlenme
ihtiyac›ndan kaynaklanan çimlenme
engelinin giderilmesini sa¤lar. Al›çlar›n meyve etleri de blastakolin ismi verilen çimlenmeyi engelleyici bir kimyasal tafl›r. Tohumlar›n 5-10 gün ›l›k suda bekletilmesi, bu kimyasal› uzaklaflt›rmak için yeterli.

Fidan Yetifltirme
Yöntemleri
Crataegus tohumlar›n›n ekiminde
7’li çizgi ekimi yöntemi kullan›l›r ve ekim derinli¤i 0.5-1 cm aras›nda olur.
Sonbahar ekimlerinde tohumlar›n y›-

Al›ç Türleri
.

Crataegus orientalis: 2 cm boyutundaki meyveler k›rm›z›ms› portakal renginde olur ve her
bir meyveden 4-5 adet tohum ç›kar. 1 kg’da en
az 252 adet, en fazla 390 adet meyve olur. Meyvelerin tohum verimi %11 ile %15 aras›nda ve
tohumlar›n 1000 tane a¤›rl›¤› 89 gramd›r.
Crataegus tanacetifolia: 2 cm boyutundaki
meyveler sar› renkte olur ve her bir meyvede 5
adet tohum bulunur. 1 kg’da en az 232 adet, en
fazla da 336 adet meyve vard›r. Tohum verimi
%12 ile %16 aras›nda ve tohumlar›n 1000 tane
a¤›rl›¤› 84 gramd›r
Crataegus aronia: 12-18 mm boyutundaki
meyveler sar› veya portakal renkte olur ve her
meyveden 2-3 adet tohum ç›kar. 1 kg’da en az
230 adet en fazla 342 adet meyve olur. Meyvelerin tohum verimi %10 ile %16 aras›nda ve tohumlar›n 1000 tane a¤›rl›¤› 132 gramd›r.
Crataegus atrosnguinea: Koyu k›rm›z› renkli
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kanmalar›n› önlemek amac›yla malçlama (ekim yast›klar›n› kaba organik materyalle örtme) uygulanmas›nda yarar
var. Üretim yast›klar›n›n polietilen örtüyle örtülmesi ve azotlu gübre uygulamas›, çimlenmeyi olumlu yönde etkiler. Crataegus türlerinin çimlenme s›cakl›¤›n›n düflük oldu¤unu ve toprak
s›cakl›¤›n›n 5-10 °C ye ulaflt›¤›nda çimlenmelerin bafllad›¤›n› söylemek mümkün. Yani, al›çlar so¤ukta çimlenirler
ve bu durum onlar›n yetiflme ortamlar›yla iliflkilidir. Çünkü al›çlar, genelde
kurak yetiflme alanlar›n›n a¤açlar›d›r
ve uzun süren yaz kurakl›¤›na dayanabilmek için erken çimlenme özelli¤i tafl›rlar. Yine al›çlar, çimlenmeyi takip eden donlardan di¤er yaprakl›lar kadar
etkilenmezler ve donlara büyük direnç
gösterirler.
meyveler 2 çekirdeklidir. 1kg’da 500-700 adet
meyve vard›r. Meyvelerin tohum verimi %9 ile
%14 aras›nda ve tohumlar›n 1000 tane a¤›rl›¤›
168 gramd›r.
Crataegus Monogyna: 6-10 mm boyutundaki
meyveler k›rm›z› yada kahverengimsi k›rm›z›
renkte olurlar ve her bir meyveden 1 adet tohum ç›kar. 1 kg’da en az 2000 adet en fazla
2900 adet meyve olur. Meyvelerin tohum verimi
%20 ile %28 aras›nda ve tohumlar›n 1000 tane
a¤›rl›¤› 112 gramd›r.
Crataegus Monogyna Jacq subsp. Azerella
(Gris.) Franco: 12-18 mm meyveler k›rm›z› renktedir. 1 k¤ da ortalama 500-1000 meyve olur.
Meyvelerin tohum verimi %10-14 aras›nda ve tohumlar›n 1000 tane a¤›rl›¤› 143 gramd›r.
Crataegus sinaica: 6-8 mm boyutundaki ovalelipsoit meyveler k›rm›z› renktedir ve her bir meyveden 1 (2) tohum ç›kar. 1kg da en az 3112 adet en fazla 5000 adet meyve olur. Meyvelerin tohum verimi %29 ile %42 aras›nda de¤iflir ve tohumlar›n 1000 tane a¤›rl›¤› 81 gram olur.

Bir metrekareden 200-250 fidan elde edebilmek için metrekareye ekilmesi gereken tohum miktar›; Crataegus
orientalis, Crataegus tanacetifolia’da
90-120 gr, Crataegus aronia,’da 130160 gr, Crataegus atrosnguinea’da
150-250 gr, Crataegus Monogyna’da
70-90 gr, Crataegus sinaica’da 50-70
gr d›r. Tüplü ve kapl› fidan üretiminde; al›çlarda her tüpe 2-4 tohum koymak yeterli olur. Bir yafl›nda al›ç fidanlar›, a¤açland›rmada kullan›labilir
niteliklere (3-4 mm çapa, 10-15 cm boya) ulafl›rlar. Afl› anac›l›¤›na ancak iki
yafl›nda gelirler ve genelde al›çlarda
durgun göz afl›s› tekni¤i kullan›larak
afl›lan›rlar. Park ve bahçelerde kullan›lacak al›çlar, en az 4-5 yafl›nda olmal›d›r.
‹ç ve Do¤u Anadolu’nun k›raç topraklar›na yolunuz düflerse, yol kenar›nda, garaj ve garlarda iplere dizilmifl
al›ç meyvesi satan çocuklarla karfl›laflabilirsiniz. Kentli insan›n tan›mad›¤› bu
meyveleri al›p yemenizi ve çevrenizdeki dostlar›n›za tan›tman›z› öneririm.
Böylece al›çlar tan›t›lm›fl, meyveleri
önemsenmifl olacak ve bu durum al›ç
a¤ac›n›n de¤erinin artmas›na hizmet
ederek onlar›n varl›klar›n› devam ettirmesine de katk›da bulunacakt›r. Hatta
al›çlar uzun yaflamalar›, k›t koflullarda
geliflebilmeleri, çiçek, meyve ve gövde
özellikleri nedeniyle, önemli bonzai
materyalinden birisidir. Balkonunuzda
s›¤ bir toprak kaba, delikli bir kaya
parças›na veya oyuk bir a¤aç kütü¤üne al›ç tohumu ekerek, bonzai yapmaya bafllayabilir, ömrünüz boyunca
onunla birlikte yaflay›p, çocuklar›n›za
miras olarak b›rakabilirsiniz.
H. Cemal Gültekin
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