
ÇAYIRMERA ISLAHI 

TARIM ALANLARI 

Tarım alanları tarımsal üretim yapılan arazilerdir. Tarımsal üretim tarım toprağı 

üzerinde yapılır. Toprak ile arazi farklı iki kavramdır. Toprak daha dar, arazi ise daha 

geniş anlamlıdır. İyi bir tarım toprağı hacim olarak en az %5 oranında organik madde, 

%45 oranında kil mineralleri ve %25'er oranlarında da hava ve su ihtiva eden, 

bünyesinde birçok canlıyı barındıran bir karışımdır. Arazi ise toprağı kapsadığı gibi 

onun konumu, su durumu, bitki örtüsü, ana yollara ve yerleşim yerlerine yakınlık ve 

uzaklık gibi özelliklerini de içine alan yeryüzü parçasıdır. Her bitkinin daha iyi 

geliştiği bir tarım toprağı vardır. Yani arazi ve toprağın farklı özellikleri farklı bitki 

örtülerinin oluşumunu doğurur. Topografya arazinin niteliğini belirleyen önemli 

etkendir. Farklı topografyalarda da çeşitli bitkiler için uygun ortamlar bulunur. Bu 

nedenle uygulama bakımından araziler konumlarına ve bazı toprak özelliklerine göre 

çeşitli tarım bitkilerinin uygun tarım tekniği ile yetiştirilmelerine elverişliliğini ifade 

eden arazi sınıflarına ayrılır.  

 

Çayır-Mera Arazileri  

Toplam 8 arazi sınıfından ilk üç sınıf toprak işlemeli tarıma, IV. sınıf ise kısıtlı 

işlemeli tarıma uygun iken, V., VI. ve VII. gruba girenlerin çayır-mera ve/veya 

orman olarak kullanılmalarında, topraktan yararlanma tekniği yönünden önemli koruma 

ve tarımsal sorunlar görülmemektedir.  

IV. sınıf arazilerin toprakları tarımsal amaçlarla işlenebilir nitelikte iken tarımı 

yapılacak bitki çeşidi çok sınırlıdır. Bu tür topraklarda kimi bitkilerinin tarımı sınırlı 

kalmakta, daha ziyade sık büyüyen bitkilerin tarımına uygunluk artmaktadır. 

Buralarda ürün seçimini sınırlı kılan, erozyon zararı kadar aşırı nemlilik nedeniyle 

drenaj sorunu da önemli etkenlerdendir. Bu arazilerdeki olumsuzluklar dik eğim, 

çok ciddi erozyon tehlikesi ve ciddi erozyona uğramış olma, toprakların sığ oluşu, 

düşük su tutma kapasitesi, bozuk drenaj ve tehlikeli ölçüde tuzluluk ve alkalilik gibi 

faktörler sayılabilir. Bu sorunlar çoğu zaman toprağı verimli kılma ilkeleri 

doğrultusunda buraların mera olarak kullanımını gerekli kılar.  

V. sınıf arazilerin toprakları işlemeye uygun değildir. Bu arazilerde erozyon 

zararları, sık sık taşkınlara maruz kalma, büyüme döneminin kısaldığı, ileri derecede 

taşlık ve kayalık olma, drenaj uygulanamaz biçimde su birikintili sahaların bulunması 



gibi özellikler, kullanımını sınırlandıran faktörlerdir. Bu araziler ancak mera olarak 

değerlendirilebilir ve mera özellikleri geliştirilebilir.  

VI. sınıf topraklarda yukarıda belirtilen aşırı sınırlayıcı faktörler biraz daha 

yoğundur. Tarımda kullanımı daha da sınırlanmıştır. Bu nitelikli araziler ancak 

kontrollü biçimde mera veya orman olarak değerlendirilir. Mera olarak kullanımda 

dahi koruyucu önlemleri alma zorunluluğu olup yaban hayati için uygundurlar.  

VII. sınıf araziler mera, ağaçlandırma ve hatta yaban hayati için kullanılmalarını 

dahi sınırlayıcı bazı özelliklere sahiptirler. Uygulamada mera alanları olarak da 

değerlendirilemezler. 

Tarım Alanlarının Konumları 

Çayır-mera ve yaylalar yani yeşil alanlar, gerek konumları, gerekse bitki örtülerinin 

bileşimi yani bitki kompozisyonu, aynı zamanda da faydalanma tekniği bakımından, 

birbirlerinden ayrılırlar. Buralarda bakım, gübreleme, sulama ve hasat gibi tarımsal işlemler 

karışık ve tek (yalın) bitki kültürüne göre çok değişiktir. Bu üç yem kaynağının, yani yem 

bitkileri ile çayır-mera ve yaylaların arazideki konumları (oluştukları yerler) veya faaliyet 

alanları genellikle aşağıdaki gibi şematize edilir  

 

Çayırlar genellikle dere kenarlarında, işlenen tarım alanlarının alt sınırlarındaki düz ve taban 

alanlarda oluşmuştur. Yetişme ortamlarında belirli zamanlardaki rutubet fazlalığı belirgin 

özelliğidir. Çayır alanları toprak işlemeli tarıma uygun değildir. 

Meralar konum olarak tarlaların üst sınırı ile ormanların alt sınırları arasındaki eğimli ve 

engebeli alanlarda yer alır. Mera toprakları genellikle yüzeysel yapıdadır. Arazi taşlı, çakıllı, 

alkali veya tuzlu gibi sorunları taşır ve genelde taban suyu çok derinlerdedir. Bu yüzden mera 

toprağının işlenmesi genellikle büyük sorunlar doğurur. 



Yaylalar orman hududunun üstündeki düzlüklerde oluşmuş otsu bitkiler topluluğudur. 

Yükselti nedeniyle büyüme dönemleri kısadır. 

Tarım alanlarının oluşumunda arazi eğimi önemlidir. Eğimi %7'ye kadar olan yerleri normal 

tarım alanı; %7-12 eğimli yerleri önlemli tarım alanları, % 12-30 arası eğimli yerleri mera 

alanları ve %30 eğimi orman alt sınırı olarak bildirilmektedir. 

YEM VE KABA YEM KAYNAKLARI 

Hayvanlar yaşamları için yeme ihtiyaç duyarlar. İçeriğindeki besin maddelerinin oran ve 

sindirimle derecelerine göre kesif ve kaba yemler olarak sınıflandırılır. 

Ülkemizde hayvanların kaba yem ihtiyaçları esas itibariyle üç ana kaynaktan sağlanır. 

Bunlardan ilki çayır-mera ve yaylalardan biçilen veya otlatılan otlar, ikincisi tarla ziraatı 

içinde yetiştirilen yonca, korunga, fiğ vb. yem bitkilerinden elde edilen yem ürünleri, 

üçüncüsü de tarım ürünlerinden geriye kalan çeşitli bitki artıklarıdır. Her üç kaba yem 

kaynağının üretimindeki esas amaç aynı olmasına karşın, tarımlarında uygulanan yöntemler, 

oluştukları tarım alanları ve bitki örtüleri ile yararlanma şekilleri gibi nitelikler yönünden 

birbirinden farklıdırlar. 

1. Yem Bitkileri 

Ülkelerin en önemli kaba yem kaynağıdırlar. Çoğunluğu buğdaygiller ve baklagiller 

familyalarına ait bitkilerdir. Bu bitkiler yem üretimi amacı ile işlenen tarım alanlarında ekim 

nöbetine girerek, genellikle yalın veya karışık (karışım) şekilde ekilirler. Yetiştiriciliklerinin 

faaliyet alanı tarla arazisi (işlenen tarım alanları), yöntemi ise tarla bitkileri yetiştiriciliğidir. 

Üretimlerinde diğer kültür bitkileri tarımında olduğu gibi toprak işlenir, ekim, bakım, hasat 

vb. tarımsal işlemler uygulanır. 

2. Çayır 

Çayır genel olarak, düz ve taban suyu yakın alanlarda, gür gelişen, sık ve uzun boylu 

bitkilerden oluşan ve yem alanları olarak değerlendirilen bitki örtüleridir. Toprak yüzeyini 

tümü ile örten çok sayıda bitki türünün oluşturduğu kuvvetli bir çim kapağı bulunur. Çayır 

bitki örtüsünden özellikle ota biçilerek faydalanılır. 

3. Mera (Otlak) 

Mera genellikle meyilli, engebeli ve taban suyu derinde olan kıraç arazilerdeki kısa boylu, 

seyrek bitki örtüleri olup hayvan otlatılarak değerlendirilen yem alanlarıdır. Meralar taban 

suyu derinde olmak şartı ile düz alanlarda da bulunabilir. Değişmez özelliği bitki örtülerinin 

hayvan otlatılarak değerlendirilmesidir. 

 

 



4. Yayla (Yaylak) (Yaylacılık) 

Yayla aslında ova gibi coğrafi bir terimdir. Her ikisi de geniş düzlüklerdir. İster alçak ister 

yüksek yerlerde olsun, çevrelerine göre çukurda kalmış çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi 

az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlüklere ova denir. 

Ovalar yörelere göre farklı yükseltilerde yer alırlar. 

Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlükleri belirgin olan deniz 

yüzeyinden yüksek yeryüzü parçasına yayla denir. Yayla arazileri akarsuların açtığı vadilerle 

yer yer parçalanmıştır. Yaylaların yüksekliği 500 metreden başlar ve genellikle kışın uzun 

süre karla kaplı kalır. Yaylaların tabii bitki örtüleri esas itibariyle yayla bozkırları (yüksek 

plato stepleri) veya dağ çayırlarından oluşur. 

ÇAYIR-MERA ISLAHI 

Özellikle ülkemizin yer aldığı eski dünyada, asırlardan beri devam eden medeniyetler 

arasındaki ilişkiler sonucu çayır-meralardaki bozulma daha ileri seviyededir. Nitekim son 50 

yıl içerisinde bile mera alanlarımızda çarpıcı ve yaklaşık %70'ler seviyesinde azalmalar 

olmuştur. 

Özgün bitki örtülerini yitiren çayır-meraların önceki verimli ve kaliteli yem üretim 

kapasitelerine yeniden ulaşabilmeleri için buraların ıslah edilmeleri gerekir. Bitki örtülerinin 

yapıları ve kullanım biçimleri bakımından ayrıcalıklar gösteren çayır ve meralar için bu 

tanımlamayı ayrı ayrı yapmakta yarar bulunmaktadır. Buna göre; "Çayır ıslahı: Çayır 

alanlarında üretilen yemin verim ve kalitesini yükseltmek amacıyla çayır üzerinde yapılan her 

türlü uygulamalardır" şeklinde özetlenebilir. 

Mera ıslahı "Meraların verim ve kalitelerini yükseltmek ve otlayan hayvanların üretilen ottan 

(yem) daha çok ve daha kolay yararlanmalarını sağlamak maksadıyla mera üzerinde kurulan 

tesisler ve yapılan düzenleme ve uygulamalar" şeklinde tanımlanabilir. 

Bu tanımlamadan da görüleceği gibi, mera ıslahı temelde iki ayrı kısımdan oluşmaktadır: (1) 

Meranın ürettiği otun verim ve niteliğini yükseltmek ve (2) üretilen ottan hayvanların azami 

oranda faydalanmasını sağlamak. Merada ot verimini artırmak ve/veya daha iyi bir bitki 

örtüsü oluşturmak için gübreleme, tohumlama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi yollara 

başvurulur. Yabancı bitki mücadelesi ve yakma gibi uygulamalarla da ot kaliteleri 

yükseltilebilir. Bunun yanında hayvanların üretilen ottan daha iyi ve kolay yararlanabilmesi 

için çitler, korunaklar, yemleme bölmeleri, suluk ve tuzluklar, mera yolları vb. otlatmayı 

kolaylaştıran ve düzenleyen tesis ve yapılar yapılmaktadır. 

Islah çalışmalarında yukarıda sayılan yöntemlerin biri ya da genellikle birden fazlası birlikte 

uygulanır. Verim gücünü kaybetmiş, bitki kompozisyonunda özgün türlerin çoğunu yitirmiş 



bir merada öncelikle verimli ve nitelikli ot üreten bitkilerle tohumlama düşünülürken, ekilen 

türlerin verim güçlerini ortaya koyabilmeleri için de gübreleme mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayrıca ekilen türlerle rekabet edebilen yabancı bitkiler varsa, başarılı bir 

ıslah için bu bitkilerle de mücadele edilmelidir. Yine çalılı bir meranın ıslahı söz konusu 

olduğunda, önce çalılarla mücadele için yakma, sonra bitki kompozisyonunu zenginleştirmek 

için tohumlama ve ot verimini artırmak için de gübreleme gündeme gelebilir. Eğer bir mera 

özgün konumundan pek uzaklaşmamışsa, yalnızca otlatmanın kontrolü veya sadece 

gübreleme yeterli olabilir. Dünyadaki bütün meraların az ya da çok ıslahı gerekir. Klimaksa 

yakın meralarda dahi en azından doğru bir gübreleme veya su düzeni ve koruma önlemleriyle 

daha yüksek üretim yapılabilir. 

Mera Yönetimi İle Islahı Arasındaki İlişki 

Mera yönetimi (amenajman), meraların kullanım biçimini düzenleyen uygulamaları kapsar. 

Meraları uygun zaman diliminde, yeme uygun ve üretim-tüketim dengesini kuracak kadar 

hayvanla düzenli şekilde otlatma mera yönetimidir.  

Ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya bağlı olarak meraların yaygın şekilde zamansız ve hatalı 

otlatılması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de buraların bozulmasının temelini teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla mera yönetimindeki yanlışlıklar ıslahı doğurmakta, bu yönüyle de 

mera yönetimi ile ıslah birbirinden ayrılmaz iki olgu olmaktadır. Bu nedenle bozuk bir 

meranın farklı yöntemlerle ıslah edilerek tekrar önceki haline ya da daha iyi duruma 

getirilmesinden önce bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Meraların 

bozulmasında doğru mera kullanım ilkelerine uymama yanında iklim ve diğer olumsuz çevre 

faktörleri ile sosyo-ekonomik elemanlar da etkili olmaktadır.  

Çayır ve Mera Islahının Yararları 

1. Yem üretimi artar: Çayır-mera ıslahın temelini yüksek yem üretimi oluşturur. Başarılı bir 

çayır-mera yönetimi ve mera hayvancılığı için kaliteli ve yeterli yem üretimi ile bunun 

devamlılığı gerekir. Ancak uygulanan herhangi bir ıslah yönteminin yalnızca yem üretimini 

yükseltmesi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda bunun ekonomik olması da kârlı bir 

meracılık açısından lüzumludur. 

2. Yem kalitesi yükselir: Çayır-meralarda yüksek yem üretimi yanında bu yemin daha çok 

hayvansal üretime dönüştürülebilmesi için besleme değerinin ve lezzetliliğinin yüksek, yeşil 

büyüme döneminin uzun olması gerekir. Yabancı bitki oranının az ve hayvanlar için gerekli 

besin maddelerini yeterince bulunduran çayır-mera yemi ile beslenen çiftlik hayvanları daha 

yüksek bir verim gücüne sahiptirler.  



3. Hayvansal ürün miktarı artar: Çayır-meradan yararlanmada son ürün olarak insanın 

eline et, süt, yapağı gibi hayvansal ürünler geçmektedir. Islah edilmiş meralarda otlayan 

hayvan sayısı artar, hayvanların döl verimleri yükselir, yavruların doğum ağırlıkları ve sütten 

kesim ağırlıkları artar ve ölüm oranları azalır. 

4. Hayvanların sevk ve yönetimi kolaylaşır\hayvanlar daha uysal olur ve ihtiyaç duyulan 

erkek damızlık sayısı azalır: Bu durum çalıların kontrolü, mera çitleri, barınaklar, içme suyu 

tesisleri ve mera yollarının yapımı gibi tesislerle gerçekleştirilebilir. Çalıların kontrol edilmesi 

ile kuzuların sürüden ayrılma ve yırtıcılardan doğabilecek kayıpları azalabilir. 

5. Zehirlenmeler azalır: Dünyadaki bütün çayır-meralarda zehirli bitkilere sıkça rastlanılır. 

Bu bitkilerin hayvanlar tarafından yenmesi durumunda ölüme kadar gidebilen çeşitli 

hastalıklar ve ciddi verim ve yavru kayıpları ortaya çıkar. Çayır- meralarda zehirli bitkilerin 

uzaklaştırılması ile hayvanlarda görülen bu kayıpların önüne geçmek mümkün olacaktır. 

6. Yangın tehlikesi azalır: Orman içi meralarda veya alt bitki örtüsü otlatılarak 

değerlendirilen ormanlık alanlarda yangın şeritleri açmak ve yangın tehlikesinin az olduğu 

mevsimde de kolay tutuşabilen materyali yok etmek suretiyle yangın tehlikesi azaltılabilir. 

Ayrıca çabuk yanabilen ve yem değeri olmayan çalı türlerinin kontrol altına alınması ile de 

yangın riski ve tahribatı düşürülebilmektedir.  

7. Havzaların su verimi artar: Daha iyi bitki örtüsü, yağış sularının yüzey akışı ya da 

sızarak topraktan uzaklaşmasını önlemek suretiyle, toprakta köklerin yayıldığı tabakada 

(rizosfer) daha çok suyun daha uzun süre birikimine yardımcı olur. Yabancı bitki özelliğine 

sahip çalı veya otsu türlerin ıslah çerçevesinde bitki örtüsünden uzaklaştırılması ile kalan 

lezzetli türler mevcut suyu daha etkili kullanırlar. 

8. Erozyonu önler: Erozyon riski yüksek olan zayıflamış meralarda ıslahla iyileştirilen 

örtünün bitki kökleri toprağı sıkı bir şekilde tutularak erozyon riskini azaltır. Erozyonun 

şiddetli olduğu eğimli ve fakir meralardaki ıslah çalışmalarında toprakların yerinde tutulması 

(erozyonun önlenmesi), meradan üretilecek hayvansal üretimin artırılmasından daha öncelikli 

hedeftir. Bu bakımdan İç ve Doğu Anadolu meralarında yaygın yabancı bitki özelliğindeki 

çok başlı geven (Astragalus eriocephalus) ve kar dikeni türleri (Acantholimon spp.), 

hayvanların otlayamamasına rağmen, iyi birer erozyon önleyici bitki olduklarından 

çoğunlukla korunmaları tavsiye edilir. 

9. Mera kaynaklarının çoklu kullanımları arasındaki çekişmeleri azaltır: Mera yollarının 

açılması bir yandan çiftlik hayvanlarının merada daha iyi dağılımına, diğer taraftan da av 

hayvanlarının artışına yol açarak avcılık faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Yine 

çıplaklaşmış meraların tohumlanması ile hem hayvanların ihtiyaç duyduğu yem temin edilir 



hem de erozyon önlenerek akarsu ve göllere daha temiz su gitmek suretiyle balık sayısını 

yükseltir. 

Uygun Islah Yöntemlerinin Seçimi 

Mera ıslahının uygun şekilde planlanması ile yalnızca yem üretimi ve dolayısıyla hayvansal 

üretim artırılmaz, aynı zamanda bütün mera kaynaklarının geliştirilmesi mümkün olabilir. 

Dikkatli incelemeyle ıslah yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulan hususlar aşağıda 

yer almaktadır. 

1. Sadece uygulanabilir, ekonomik ve etkili işlemlerin kullanılabildiği yerlerde büyük çaplı 

ıslah projelerine başlanır. Seçilecek ıslah yöntemi o yörede daha önce üniversiteler veya 

araştırma kuruluşları tarafından yapılan araştırmalarla kârlı ve yararlı olduğu kanıtlanmış 

nitelikte olmalıdır. O bölgede daha önce yapılmış araştırma yoksa konu uzmanı kişilerin 

önerilerine başvurmak gerekir. 

2. Uygulanacak mera ıslah yöntemi meradan yararlanma amacına uygun olmalıdır. Otlatma 

dışında başka bir gaye hedeflendiği veya çoklu kullanım koordine edildiğinde, belirli mera 

ıslah yöntemlerinin kullanılması sınırlanabilir veya önlenebilir. 

3. Uygulama için gerekli olan alet ve eşya (donanım), para, işçi ve uzman eleman çok 

önceden (en az 2 ay) temin edilmiş olmalıdır. 

4. Uygulanacak ıslah yöntemi mera yönetiminde en etkili şekilde kullanılabilir nitelikte 

olmalıdır. Otlatmanın belirli süre durdurulmasını gerektiren ıslah çalışmalarında yem zincirini 

nasıl tamamlayacağının tedbirleri önceden alınmalıdır. İlave yem gerektiğinde, ıslaha 

başlamadan önce bunun üretimi gerçekleştirilmelidir.  

5. Seçilen ıslah yöntemi ihtiyaç duyulan yönetim uygulamaları ve devamlılıktaki değişimlere 

uygun olmalıdır. Bu mera yönetimi ve kalıcılığı ile ilgili düzenlemeler mera ıslah 

uygulamasından tam kârlılık elde edecek şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. 

6. Mera ıslahı kârlı olmalıdır. Elde edilecek yem ve hayvansal ürünün değeri yapılan giderin 

üzerinde bulunmalı, en kârlı ve en iyi sonuç vereceği beklenen yönteme öncelik verilmelidir. 

7. Mera ıslah yöntemleri mera bozulmasının uygun aşamalarında tatbik edilmelidir. İstilacı 

zehirli bitkilerle mücadele gerekiyorsa, bu bitkilerin en zayıf oldukları, en etkili ve en az 

masrafla kontrol altına alınabileceği ilk görüldükleri dönem seçilmelidir. Yabancı bitkilerin, 

bilhassa çalıların, büyümeleri ve çoğalmaları sonucu yapılacak ıslah hem daha pahalı hem de 

daha az etkili olacaktır. 

8. Islah yönteminin seçimi ve uygulanmasında meranın verimliliğini artıracak en büyük 

potansiyele sahip olan alanlar tercih edilmelidir. Sığ ve verimsiz topraklı alanlar, düşük arazi 



gücü, az yağış veya dik topografya genellikle pahalı ıslah uygulamalarını gerektirir ve çok az 

yem üretirler. 

9. Mera ıslahı bünyesinde hem mera alanı hem de otlayan hayvanlar için uygulanabilir ve 

faydalı olan hayvanların sevk ve idaresini temin eden tesisler de planlanmalıdır. Meralarda 

yabancı ot ilacı (herbisit) uygulaması, biçme veya gübreleme gibi yalnızca belirli yerlere 

yapılan muamelelerle veya merada yapılan tesislerin uygun olmayan yerlere yerleştirilmesi 

sonucu ortaya yeni düzensiz otlatma sorunları çıkmamalıdır. 

10. Yapay tohumlama genelde pahalı ve en riskli ıslah yoludur. Bu ıslah yöntemine 

başlamadan önce gerçekten tohumlamaya ihtiyaç olup olmadığı dikkatle incelenmelidir. 

11. Orta malı çayır ve meralarda ıslah işlemi ele alınırken mutlaka köylünün ilgisi çekilmeli 

ve işbirliği sağlanmalıdır. 

Çayır-Mera Islahını Gerekli Kılan Sebepler 

Çayır-mera alanlarında ıslahın gerekliliğini ifade eden faktörler; 

1. Çayır ve meraların verim güçlerini kaybetmeleri, 

2. Botanik kompozisyonda istenmeyen değişikliklerin olması (Lezzetsiz türlerin çoğalması), 

3. Yabancı bitkilerin giderek artış göstermesi, 

4. Çayır-mera topraklarında verimliliğin kaybolmaya başlaması, 

5. Erozyonun ortaya çıkması, 

6. Bitki örtüsünün seyrekleşmeye başlaması, 

7. Su düzeyinin bozuk olması, 

8. Çayır ve meraların toprak ve bitki örtüsünde ortaya çıkan düzensizlikler. 

Toprakların sıkışması, hayvanların otlayamadığı dikenli, sert yapılı ve zehirli bitkilerin 

çoğalması, hayvan dışkılarının düzensiz dağılması, bitki ve hayvanları engelleyen taş ve 

çakılların çoğalması ıslah işlemlerini zorunlu hale getirir. 

Çayır ve Meralarda Uygulanabilecek Islah Yöntemleri 

Çayır ve meraların verimini ve ot kalitesini yükseltecek veya otlayan hayvanların yemden 

daha iyi faydalanmalarını sağlayacak değişik ıslah yöntemleri uygulanmaktadır. Islah 

yöntemleri yalnız uygulanabileceği gibi, çoğunlukla daha iyi sonuç alabilmek için birlikte de 

tatbik edilmektedir.  

Çizelge. Çayır-mera durumu ve özelliğine bağlı olarak uygulanabilecek ıslah yöntemleri. 

Çayır-meraların durumu 

ve yapısı 

Uygulanabilecek ıslah yöntemleri 

Çok iyi (klimaks) Doğru yönetim 

İyi nitelikli mera Doğru yönetim + gübreleme + gerektiğinde yabancı bitki 

mücadelesi 



Orta nitelikli mera Doğru yönetim + gübreleme + yabancı bitki mücadelesi + yapay 

tohumlama (üstten tohumlama veya araya ekim) 

Zayıf nitelikli mera Doğru yönetim + gübreleme + yabancı bitki mücadelesi + yapay 

tohumlama (araya ekim veya yeniden çayır-mera tesisi) 

Çalılı mera (otsu örtü iyi) Doğru yönetim + yakma/yabancı bitki mücadelesi + gübreleme 

Çalılı mera (otsu örtü zayıf) Doğru yönetim + yakma/yabancı bitki mücadelesi + gübreleme 

+ yapay tohumlama 

Taban arazi (su yetersiz) Doğru yönetim + gübreleme + su düzeni sağlama + gerekiyorsa 

yabancı bitki mücadelesi 

Taban arazi (su fazla) Doğru yönetim + gübreleme + su düzeni sağlama (özellikle 

drenaj) 

 

TOHUMLAMA 

Daha iyi bitki örtüsü oluşturmak için çayır ve meranın durumu, özelliği ve bulunduğu yöreye 

bağlı olarak mera ıslah yöntemlerinden uygulanacak olana karar vermek gerekir. Hangi ıslah 

yöntemi uygulanırsa uygulansın ulaşılmak istenen hedef, tür bileşiminde arzulanan yönde 

değişiklik meydana getirmektir. Çayır ve meralarda tohumlamanın en yaygın hedefi bitki 

bileşenlerini değiştirmek olmakla birlikte, daha iyi mevsimlik yem dengesinin kurulması, 

toprağın yerinde tutulması, suyun toprağa girişinin artırılması ve yüzey akışını azaltmak için 

de bitki ile kaplı alanın yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu şekildeki ıslah (a) doğal 

tohumlama ve (b) yapay tohumlama olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bu iki tohumlama 

yönteminden birisinin seçiminde araştırıcı ve uygulayıcının bilgi ve tecrübesi önemlidir. 

Yöntem seçiminde aşağıdaki faktörlere de dikkat edilmelidir. 

1. Çayır ve mera örtülerindeki arzulanan türlerin cins ve miktarı: Düzensiz kullanım 

sebebiyle iyi cins bitkilerinin (klimaks türler) çoğunu kaybetmiş çayır ve meraların doğal 

tohumlama ile ıslahı mümkün olmamakta veya çok uzun zaman istemektedir. Bu yöntemden 

iyi sonuç alabilmek için mera örtüsünde arzulanan türlerin oranı en azından %25-30 

düzeyinde, kesin sonuç alabilmek için de %50 oranında bulunması gerekir. Arzulanan tür 

oranı % 10-15 arasında ise mutlaka yapay tohumlama yapılır. Ülkemizde yaygın olarak 

rastlanan zayıf meralarda arzulanan türlerin oranı %25'i geçmemektedir. Bu yüzden yapılan 

pek çok çalışmada zayıf meraların 8-10 yıl dinlendirilmesinden olumlu ve önemli gelişme 

kaydedilememiştir. 

2. Yörenin iklimi: En etkili iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve rüzgârdır. Meralarda yapay 

tohumlama, genellikle yıllık yağış toplamı 250-300 mm'nin altında olan yerlerde pek başarılı 

olamadığından, ancak bu yağış kuşağının üzerinde olan yerlerde önerilebilmektedir. Yağışın 

yetersiz olduğu meralarda yem üretimi az ve tohumların tutunması zordur. Böyle yerleri 



doğru bir şekilde yönetmek de güçtür. Bu sebeplerle iyi bir toprağa sahip olsa da 280 mm'nin 

üzerinde yağış düşmeyen çalılık dağ meraları yamaçlarında çok yıllık otsu bitkilerin ekimi 

tavsiye edilmemekte, fazla derin olmayan taşlı topraklara sahip meralarda da yapay 

tohumlamada başarılı olmak için en azından 500 mm'lik yağış öngörülmektedir. 

Aşırı sıcaklar ve rüzgârlar fide gelişmesi için son derece zararlıdır. Kar örtüsü bulunmayan 

soğuk kışları olan yerlerde ekilen fideler soğuktan zarar görmektedir. 

3. Kârlılık: Diğer ıslah yöntemlerinin doğal tohumlamadan kârlı olması halinde bu yöntem 

ile ıslaha başvurulmamalıdır. 

4. Bitki örtüsünün kendiliğinden eski durumuna gelmesini hızlandıracak bir takım 

yöntemlerin varlığı: Böyle yöntemlerin bulunması durumunda çayır ve meralarda yapay 

tohumlama gibi pahalı ve zor bir ıslah yolu seçilmemelidir. 

5. Toprak özellikleri: Derin, verimli, orta bünyeli topraklara sahip düz yöreler yapay 

tohumlama için en uygun yerlerdir. Toprakların kumlu veya killi olması bu yöntemin 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde bitki gelişmesi için diğer elverişsiz toprak 

şartları da bu yolla yeni bitki ilavesini sınırlandırmaktadır. 

6. Arazi yapısı: Eğimli yerlerde az su tutulur, alet ve makine kullanımı zorlaşır. Böyle 

yerlerde yapay tohumlama çok riskli olmakla birlikte, kısa sürede sonuç almak mümkün 

olmasa da doğal tohumlama en çıkar yoldur. 

1. DOĞAL TOHUMLAMA 

Bitki örtüsünde bulunan yerleşik türlerin olgunlaştırdıkları tohumları dökülerek, bunların 

uygun şartlarda çimlenip yeni bitkiler meydana getirmelerine yönelik ıslah yöntemine "doğal 

tohumlama" denir. Bu durumun gerçekleşebilmesi, yani yerleşik bitkilerin tohumlarını 

olgunlaştırıp dökebilmeleri için öncelikle bunların otlatma veya biçme baskısından 

kurtulmaları gerekir. Devamlı ve ağır otlatılan meralarda lezzetli türler her zaman hayvanlar 

tarafından çok yoğun tarzda otlandığından tohum oluşturmaları zorlaşır. Bu bitkiler ancak 

otlanmayan veya az otlanan dikenli, sert ve kaba yapılı türlerin dip kısımlarında gelişip 

tohumlarını olgunlaştırabilirler. Bu tohumların dökülmesiyle çıkan körpe fideler yine 

hayvanların otlamasından kendilerini kurtaramazlar. 

Çayırlar genellikle kapalı bitki örtülerinden oluştuğu için doğal tohumlamaya ihtiyaç 

duyulmaz. Aynı zamanda böyle yerlerde dökülen tohumların sık yerleşik bitki örtüsünde 

hayat bulma şansı da çok düşüktür. 

Bu sebeplerle doğal tohumlama ile mera ıslahında en azından aşağıdaki ilkelerin göz önünde 

bulundurulması gerekir. 



1. Tohumlanması istenen meraların en az 2 otlatma mevsiminde otlatılmayarak bitkilerin 

tohum tutması ve olgunlaşan tohumların toprağa dökülmesi, dökülen tohumlardan çıkan 

fidelerin de otlatmaya dayanabilmeleri sağlanmalıdır. Bu şekilde tohumlardan çıkan fideler 

ancak otlanmadan korunarak ortama yerleşebilirler. 

2. Birçok durumda ilk otlatma döneminde dinlendirilerek tohumlarını olgunlaştıran meralar 

son dönemde otlatılır. Bu otlatma olgunlaşan tohumların dökülmelerini ve dökülen tohumların 

da gezinen hayvanların tırnaklarıyla toprağa gömülmelerini sağlamaktadır. 

3. Doğal tohumlama sonucunda tohumlardan çıkan fidelerin yerleşik bitkilerle yarışabilmesi 

için bitki örtüsünün seyrek olması gerekir. Aksi halde zayıf durumdaki fidelerde iyi bir 

gelişme görülemez. Bu yüzden genellikle sık ve gür gelişen bitkilere sahip çayırlarda bu ıslah 

yönteminin uygulanma şansı bulunmamaktadır. 

4. Merada bulunan bitki türleri içerisinde tohumla çoğalan yabancı otların oranının düşük 

olması gerekir. Aksi takdirde tohumlama için verilecek dinlenme döneminde yabancı otlar 

artış göstererek arzulanmayan bitki örtüsü oluşabilir. 

5. Otlatma baskısı azaltılarak bitkilerin kendi kendilerini tohumlamalarına fırsat vermekle iyi 

bir bitki örtüsünün oluşması için botanik kompozisyondaki arzulanan bitkilerin oranları en 

azından %25 seviyesinde olmalıdır. 

Genelde doğal tohumlama ile mera ıslahı oldukça uzun seneler almaktadır. Çevre faktörlerine 

bağlı olarak kimi yörelerde bu süreler 25-50 yıl arasında değişmektedir. Ancak yüksek üretim 

gücüne sahip yerlerde bu süre daha kısa olabilmektedir. 

2. YAPAY TOHUMLAMA 

Bitki bileşenlerinde hayvanların severek tükettikleri türlerin önemli kısmını kaybetmiş çayır-

meralarda, çoğunlukla kısa zamanda sonuç veren gübreleme, yabancı bitki mücadelesi gibi 

ıslah yolları ile arzulanan sonucu almak mümkün olamamaktadır. Zira bu yöntemler 

genellikle bitki örtüsündeki lezzetsiz veya az lezzetli türlerin de çoğalmalarına yardımcı 

olmaktadır. Dolayısıyla özgün bitkilerinin çoğunu kaybetmiş çayır-meralarda en akılcı ıslah 

yöntemi şüphesiz yapay tohumlamadır. 

Bu ıslah yöntemindeki ekim çoğu zaman uygun bir tohum yatağı için toprak işlemeyi 

gerektirir. Bu durum toprağın yapı ve geçirgenliği ile mevcut bitkilerin bir kısmının kaybı gibi 

bazı olumsuz etkileri doğurur. Bu yüzden yapay tohumlama ile sağlanacak üstünlüğe dikkat 

etmek gerekir. Ayrıca tohumlamayı gerekli kılan bozulmuş bitki örtüsündeki kötüye gidişin 

nasıl düzeltileceği de ortaya konmalıdır. Genelde tohumlama pahalı olduğu için yem üretimi 

de kârlı olmayabilir. Bunun için doğru ve bilinçli planlama şarttır. 

 



Yapay Tohumlamayı Gerektiren Hususlar 

Birçok durumda çayır ve meraların ıslahında en iyi sonuç tohumlama çalışmalarından elde 

edilmektedir. Genelde yapay tohumlamanın gerekli görüldüğü hususlar şunlardır; 

1. Çayır ve meralarda üretilen otun miktar ve niteliğini artırmak: Çayırların zamansız ve 

ağır otlatılması, biçimin aynı uygunsuzlukla yapılması, meraların da kontrolsüz otlatılması, 

kuraklık, tarla açma, sel baskınları ve yangınlar gibi arazi için elverişli olmayan kullanımlar 

sonucunda üretim güçleri önemli oranda azalmaktadır. Aynı zamanda bu alanların çoğunlukla 

iyi cins yem bitkileri de kaybolmaktadır. Arzulanan türlerin oranı %25'in altına düşen yem 

alanlarının korumaya alınması, gübrelenmesi gibi uygulamalar ot verimlerini yükseltse bile 

kısa zamanda yem kaliteleri artmamaktadır. Dolayısıyla meraların ot üretimlerinin 

artırılmasıyla birlikte ot kalitelerinin de yükseltilebilmesi için yöreye uyum sağlayan verimli 

ve lezzetli yem bitkisi türlerinin yapay tohumlama ile bitki örtüsüne yerleştirilmeleri gerekir. 

2. Terk edilmiş tarım arazilerinde yeniden bitki örtüleri oluşturmak: Ülkemizde 

ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı olarak 1950'lerden sonra mera alanlarının önemli bir 

kısmı sürülerek tarla haline dönüştürülmüştür. Bu alanların büyük bölümü gerçek mera 

arazileri olup genellikle meyilli, kurak ve taban suyundan yoksundur. Tarla halinde kullanıma 

açıldıktan sonra birkaç yıl süreyle yetiştirilen hububattan istenen verim alınmıştır. Genellikle 

nadas-hububat ekim nöbeti uygulanan bu alanlarda zamanla ortaya çıkan erozyon ve 

verimliliklerini hızla kaybetmeleri sonucu zorunlu olarak toprak işlemeli tarım terk edilmiştir. 

Böyle alanlarda yapay tohumlama en kolay karar verilecek ıslah yöntemidir. Tohumlama 

yapılmadığında da çoğunlukla yem değeri olmayan ve iyi kalitedeki çok yıllık türlerle rekabet 

edebilen bitkiler tarafından istila edilirler. Bu durum arzulanan türlerin yerleşmesini geciktirir. 

Buralarda iyi uygulanmak kaydıyla yapay tohumlama tercih edilebilecek tek ıslah yöntemidir. 

3. Yerleşik türlerin yeniden çoğalmalarını sağlamak: Genellikle yem değeri yüksek 

yerleşik türler kötü kullanım ve elverişsiz çevre şartlarında, öncelikle bitki örtüsünden 

uzaklaşırlar. Bunların tohumları yapay yolla yeniden bu alanlara ekilebilir. Bunlar 

tohumlanan çayır-meraların özgün türleri olduğu için, ortam şartlarına uyum sağlayamama 

gibi bir sorunları da söz konusu olamaz. Yerleşik bitkilerin tohumlama ile yerleşmelerini 

sağlamak için öncelikle tohumlarının üretilmesi gerekir. Bunun için tohumlar ya tarım 

alanlarında çoğaltılır ya da meradan toplanır. Ancak çoğunlukla yerleşik türlerin tohum tutma 

gücü zayıftır. Ayrıca bazılarında tohumların kılçıklı olması ekim ve hasadını da zorlaştırır. 

Yine birçok doğal baklagil türü yüksek oranda sert tohuma sahiptir. Çimlenme oranı düşük 

olan böyle tohumlarda dinlenmeyi kıracak uygulamalar gerekli olabilir. 



4. Erozyonu önlemek: Erozyonda eğim etken olan önemli bir faktördür. Meralarımızın 

büyük çoğunluğu meyilli alanlarda bulunur. Türkiye'de toplam alanın %73.4'ünde erozyon 

sorunu vardır. Bunun %17'lik kısmında ise erozyon çok şiddetlidir. Zayıf durumdaki meralar 

erozyonu önleyecek yeterli bitki örtüsünden yoksundur. Bu yüzden çoğunlukla meraların yer 

aldığı işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin %88.7'sinde erozyon sorununun olduğu 

hesaplanmıştır. 

Erozyonun yoğun olduğu meralarda erozyonu önleyerek toprağın yerinde tutulması hayvansal 

üretimin artırılmasından daha öncelikli sorundur. Bu şartlarda meraların ot verimi ve niteliğini 

yükseltmeyi düşünmeden, ot kalitesi yüksek olmasa da o alana kolaylıkla yerleşerek toprağın 

kaybını engelleyen bitkiler önem arz etmektedir. Bir kez yerleştikten sonra uzun süre 

yaşadıkları için kuvvetli çim kapağı oluşturan ve toprağı etkili bir şekilde koruyan 

buğdaygiller ile yatık gelişen türler bu gaye için en uygun olanlardır. 

5. Yangın sonrasında yeniden bitki örtüsü oluşturmak: Özellikle çalılı meralarda daha 

etkili olan yangınlar, çoğunlukla buraların bitki örtüsünü tahrip ederek çıplaklaştırır ve 

erozyona açık hale getirir. Ateşe dayanıklı çok yıllık buğdaygilleri bulunan meralarda bu 

türler tohumlamaya gerek kalmadan uygun şekilde yeniden toprağı kaplayabilirler. Bununla 

beraber ekseriya yangınlar öncesinde bitki örtüsünde bir yıllık türler, çim kapağı oluşturan 

çok yıllık otsu türler ve çalılar vardır. Bunların yeniden toprağı kaplaması yavaştır. Bu 

alanlarda erozyonu önlemek ve bir an önce ot üretimini sağlamak için uygun şekilde 

tohumlama yapmak gerekir. 

6. Otlatma mevsimini uzatmak: Çayır-mera bitki örtüsü yılın belirli bir döneminde yeşil 

yem üretebilmektedir. Bitkiler genellikle yazın kurak ve kışın soğuk dönemlerinde büyüme 

gösteremediklerinden uyku dönemine girerler. Bilhassa otsu bitkiler bu zaman diliminde 

kuruyarak hayvanlara yeterli yem üretemezler. Çayır-meralarda bulunan serin iklim bitkileri 

ilkbahar, yaz başı ve sonbaharda yeşil yem üretirken, sıcak iklim bitkilerinin gelişimi de yazın 

en fazla düzeydedir. Dolayısıyla serin iklim bitkileri baskın olan meralarda sıcak iklim 

bitkilerinin, sıcak iklim bitkilerinin egemen olduğu meralarda ise serin iklim bitkilerinin 

ekilmesi ile yıllık yem üretim zinciri uzatılabilir.  

Tohumlama Kararında Dikkat Edilecek Hususlar 

Çayır ve meralarda tohumlama masraflı ve başarısı zor bir ıslah yöntemi olmasına karşılık, 

başarılı olunduğu takdirde doğru yönetim tekniklerinin kolayca uygulanacağı kârlı bir otlak 

ortaya çıkar. Başarılı tohumlamada yapılan masraflar sonradan sağlanan kazançla kolaylıkla 

karşılanır. Özellikle çalılı meralarda, çalı mücadelesi yapıldıktan sonra genelde zayıf bir otsu 

örtü oluşur. Buraların ıslahında tohumlama ile bitki örtüsünün zenginleştirilmesi gerekir. 



Yapay tohumlamada çevre faktörleri çok önemli etkiye sahiptir. Bilhassa kurak ve yarı kurak 

yörelerde su bitkilerin yerleşmesi ve gelişmesini sınırlayan temel etkendir. Dolayısıyla 

yağışların yetersiz veya düzensiz dağıldığı yıllarda ya da ekimin geç yapılması ile yağışlı 

mevsimin kaçırılması halinde yapay tohumlamada başarılı olmak çok zordur. Yağışlı yıllarda 

ve ekimin zamanında yapılması durumunda ise tohumlama çalışmalarının tamamında başarı 

şansı artmaktadır. 

Çayır-meralarda tohumlamaya karar vermeden önce tohumlama riskini azaltmak için 

aşağıdaki sorulara mutlaka inandırıcı cevap aramak gerekir. 

1. Hedeflenen veya mevcut durumda ne kadar ilave taşıma kapasitesine ihtiyaç var? 

2. Yeni tohumlama meranın mevcut üretiminde ne kadar fazla üretim sağlayacak? 

3. Yıl boyu tüketilecek otu dengelemek için ek mevsimlik otlatmaya ihtiyaç duyulacak mı? 

Duyulursa yılın hangi mevsiminde? 

4. Yem ürününü ne tip çiftlik hayvanı kullanabilir ya da kullanacak? 

5. Tohumlama hayvan yetiştiriciliğinde özel bir kullanım şekli sağlayacak mı? Örneğin kuzu 

ve buzağı otlağı, semirtme veya damızlık merası gibi özel otlak olarak kullanılacak mı? 

6. Yerleşik mera bitkilerinin uyku döneminde tohumlama ile yeşil ot sağlanacak mı? 

7. Tohumlama kuru ot miktarını ve kış boyu ihtiyaç duyulan ek yemleri azaltacak mı? 

8. Tohumlama hayvan başına düşecek mera alanında azalmaya sebep olacak mı, otlatma 

mevsimini değiştirecek mi, meraya çıkış tarihlerini geciktirecek mi veya otlatma sistemlerine 

başlanacak mı? 

9. Tohumlama ilkbaharda hayvanların ot üretilen çayırlardan daha erken uzaklaşmasına imkân 

verecek mi ve kuru ot üretimi artacak mı? 

10. Gelecekte beklenen faydalar günümüzde tohumlamanın artan tohumlama masraflarını 

düşürecek mi? Tohumlama kârlı olacak mı? 

11. Yapay tohumlamada erozyon kontrolü, yangın barikatları ve yaban hayatı ortamı gibi özel 

kullanım yerleri önemli mi? 

12. Ne kadar alan tohumlanabilir? En uygun kullanım için tohumlar ideal olarak 

yerleştirilebilir mi? Dağıtılabilir mi? 

13. Tohumlaması düşünülen yer için öngörülen uygun tohumlama ve yönetim teknikleri 

başarılı olur mu? 

14. Tohumlama yapmak için gerekli alet ve makine, insan gücü ve tohum var mı? 

15. Arazide tohumlamayı başarısız kılacak unsurlar nelerdir? 

16. Toprak erozyonu tehlikesi nedir? Su havzaları geliştirilebilir mi? 

17. Tohumlama ne kadar sürede son bulacak? Süreli tohumlama yapılacak mı? 



18. Tohumlanan alanlarda devamlılığı sağlamanın değeri ne olacak? 

19. Tohumlanan alanların etrafına yeni çitler gerekecek mi? 

20. Tohumlamanın önerildiği alanda yeterli su depolanmış mı ya da kolaylıkla depolanabilir 

mi? 

21. Tohumlama yapıldıktan sonra otlatmaya ne zaman başlanacak? 

22. Yapay tohumlama ile oluşturulan bitki örtüsünün yemi nasıl değerlendirilecek? 

Tohumlanacak Yerin Seçimi 

Çayır ve meraların tohumlanma ile ıslahı genellikle uygun yerlerde başarılı ve kârlıdır. Düşük 

verimli ve yüksek rizikolu yerler tohumlama için arzulanmaz. Yüksek verim gücüne sahip 

ancak düşük verimli alanlar tohumlama için en uygun kısımlardır. 

Yer seçiminde genellikle aşağıdaki ilkeler aranır. 

1. Yapay tohumlamayı başarıya ulaştıracak yeterli arazi verimliliği olmalıdır. 

2. İyi kök gelişmesi ve su depolanması için yeterli toprak bulunmalıdır. Yüksek organik 

madde bulunduran ve 30 cm derinliğinde orta bünyeli topraklarda sızma yeteneği ve toprak 

nemi yeterli düzeylerdedir. 

3. Tohumlanan türlerin gelişmesi için yeterli yağışın düşmesi gerekir. Genelde yıllık yağışı 

250 mm'nin altında olan yörelerde yapay tohumlamada başarı zorlaşırken, 600 mm'nin 

üstünde yağış alan yerlerde daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Her iki değerin arasında 

yağışlı yerlerdeki başarı ise o yıl düşen yağış miktarı ile bu yağışın dağılımına bağlı 

kalmaktadır. 

4. Toprak yeterince taşsız ve uygun tohum yatağı hazırlığına izin verecek nitelikte ve hafif 

meyilde olmalıdır. Eğimin %20'den fazla olması toprak hazırlığını ve ekim masraflarını 

yükseltmekte, %30'a varan eğimlerde ise alet ve makinelerin çalışması zorlaşmakta ve 

erozyon tehlikesi belirmektedir. 

5. Alkali ve asitli zehirli maddelerden yoksun bir toprak olmalıdır. 

6. Mera yönetim planının kolayca uygulanabileceği genişlikte bir alan olmalıdır. 

7. Mevcut mera tohumlama donanımının çalışabileceği bir nitelik taşımalıdır. 

Yapay tohumlamayı gerektiren ve genellikle kârlı olacağı beklenen alanlar ise aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir  

1. Düşük kaliteli tarım arazileri veya tekrar meraya dönüştürülebilecek eski tarlalar. 

2. Mevcut haliyle düşük verim veya kalitede yem üreten mera alanları. 

3. Yüksek verim gücüne sahip fakat üzerinde çok az arzulanan yem bitkisi kalmış açık 

meralar. 

4. Çalılarca istila edilmiş ve çok az buğdaygil bulunduran meralar. 



5. Ticari değeri olmayan ağaçlarla kaplı ve otlatma alanı olarak geliştirilme özelliğine sahip 

ağaçlık alanlar. 

6. Drenajı mümkün verimli yem üretim alanlarına dönüştürülebilecek nemli alanlar. 

7. Aktif kum yığınları, rüzgâr ve su erozyonu ile aşınmış alanlar veya erozyonlu su havzaları 

gibi kritik erozyon bölgeleri. 

8. Yerinde tutulabilmeleri için koruyucu bitki örtüsüne gerek duyulan nehir, ırmak, göl, baraj 

ve yol kenarları gibi yerler. 

Karışım Türlerinde Aranan Özellikler 

Yapay tohumlamada üzerinde durulması gereken en önemli ve öncelikli husus tür ve çeşit 

seçimidir. Bunların yöreye ve çayır-meraların yönetim tarzına uyum göstermesi başarıyı 

artırır.  

Çizelge. Yapay tohumlamada tür seçiminde göz önünde bulundurulacak önemli nitelikler. 

a. Kurağa, soğuğa ve sıcağa dayanma e. Arazi yapısına uyum 

b. Tuza mukavemet f. Yetiştirme kolaylığı 

c. Gölgeye dayanma g. Kolayca yayılma 

ç. Toprak bünyesine uyum h. Uzun ömürlülük 

d. Yüksek taban suyu ve ıslaklığa uyum ı. Gübreden yararlanma kabiliyeti 

 

Bitki yetiştiriciliğinde iklimden sonra en önemli etken topraktır. Tür seçiminde öncelikle 

toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate almak gerekir. Bunlardan toprak tipi, toprak 

tuzluluğu ve toprak asitliği ön plana çıkmaktadır.  

Çizelge. Bazı yem bitkisi türlerinin toprak tuzluluğuna dayanma sınıfları 

Tuzluluğa Hassas Olanlar 

Medicago sativa Yonca Trifolium hybridum Melez üçgül 

Phleum pratense Çayır kelpkuyruğu Trifolium pratense Çayır üçgülü 

Pisum arvense Yem bezelyesi Vicia spp. Fiğ türleri 

  

Tuzluluğa orta derecede hassas olanlar 

Dactylis glomerata Domuz ayrığı Salvia sp. Sarı adaçayı 

Lotus corniculatus Gazal boynuzu Setaria italica italyan darısı 

Melilotus spp. Taşyoncası türleri Viburnum spp. Kartopu türleri 

Poa pratensis Çayır salkımotu Zea mays Mısır 

 

Tuzluluğa orta derecede dayananlar 

Agropyron cristatum Otlak ayrığı Festuca arundinacea Kamışsı yumak 

Agropyron trachycaulum Narin ayrık Festuca sp. İnce yumak 



Bouteloua gracilis Mavi sarkaçotu Lolium perenne Çok yıllık çim 

Buchloe dactyloides Mandaotu Potentilla spp. Çilekotu 

 

Tuzluluğa dayanıklı olanlar 

Agropyron elongatum Yüksek otlak ayrığı Cynodon dactylon Köpekdişi 

Agrostis palustris Bataklık tavusotu Puccinellia spp. Çorakçimi türleri 

Arrhenatherum elatius Yüksek çayıryulafı Trifolium fragiferum Çilek üçgülü 

Bromus inermis Kılçıksız brom     

 

Çizelge. Bazı yem bitkisi türlerinin toprak asilliğine dayanma bakımından sınıflandırılması. 

Asitliğe hassas olanlar (en uygun pH sınırları: 6.5-7.0) 

Bromus inermis Kılçıksız brom Melilotus spp. Taşyoncası türleri 

Hordeum vulgare Arpa Onobrychis sativa Korunga 

Medicago sativa Yonca     

 

Asitliğe az dayananlar (en uygun pH sınırları: 6.0-6.5) 

Dactylis glomerata Domuz ayrığı Trifolium incarnatum Kmnizi üçgül 

Festuca arundinacea Kamışsı yumak Trifolium pratense Çayır üçgülti 

Lolium spp. Çim türleri Trifolium repens Ak üçgül 

Paspalum dilatatum Adi yalancıdan Triticum spp. Buğday türleri 

Phleum pratense Çayır kelpkuyruğu Zea mays Mısır 

Poa pratensis Çayır salkımotu     

 

Asitliğe orta derecede dayananlar (en uygun pH sınırları: 5.5-6.0) 

Agrostis alba Ak tavusotu Pennisetum purpureum Adi gökdarı 

Avena sativa Yulaf Phalaris canariensis Kuşyemi 

Cynodon dactylon Köpekdişi Secale cereale Çavdar 

Festuca pratensis Çayır yumağı Sorghum sudanense Sudanotu 

Glycina max Soya Trifolium hybridum Melez üçgül 

Lotus corniculatus Gazal boynuzu Vicia spp. Fiğ türleri 

Paspalum notatum Parlak yalancıdan     

 

Asitliğe çok dayananlar (en uygun pH sınırları: 5.0-5.5) 

Agrostis palustris Bataklık tavusotu Vigna sinensis İnek bezelyesi 

Lespedeza stipulacea Kore lespedezası     

 

Türlerin yöreye uyumları yanında, biçim ya da otlatma şeklindeki kullanımdan en az birine 

aynı uyumu göstermeleri de gerekir. Bu ölçütler şöyle sıralanabilir: (1) en yüksek yem üretim 

dönemi, (2) otlatmaya dayanma, (3) hayvan cinslerine göre lezzetlilik derecesi, (4) besleme 

değeri, (5) gerektiğinde kuru ot için biçilebilme özelliği, (6) otlatmadan sonra yeniden 

gelişebilme yeteneği, (7) yeşil yem döneminin uzunluğu ve (8) tohum üretme imkânlarıdır. 



Karışım türleri iklim, toprak ve arazi yapısına uyum sağlamaları yanında mümkünse aşağıdaki 

özellikleri de taşımalıdır; 

a) Kolay yerleşmeli, 

b) Otlatılacak hayvanlar için lezzetli olmalı, 

c) Nispeten verimli olmalı, 

ç) İstenmeyen bitkilerin yayılmalarına karşı koyabilmeli, 

d) Otlatmaya dayanıklı olmalı, 

e) Otlatma şartlarında dahi erozyonu önleme yeteneğinde olmalı ve 

f) En azından orta seviyeli bir parasal değerde yem üretebilmelidir. 

KARIŞIM BİTKİLERİ 

Çayır ve meraların yapay tohumlanmalarında çoğunlukla kültür bitkileri kullanılır. Bunlar 

içerisinde çok yıllık buğdaygiller en çok tercih edilenlerdir. Bir yıllık bitkiler daha ziyade 

normal tarım sistemi içerisinde ot üretimi ya da otlatma gayesiyle diğer tarla bitkileri ile ekim 

nöbeti içerisinde yer alırlar. Kontrolsüz yangınlar ve araziyi bozan diğer uygulamalardan 

sonra yeğinleşen erozyonun önlenmesi ve yeniden onarımda yapay tohumlama ana hedefi 

olmuştur. Fakat yabani türlerde az tohum oluşumu, yüksek tohum dökümü, uzun süreli tohum 

dinlenmesi, az tohum hasadı ve tohum yatağı ihtiyaçlarındaki bilgi yokluğu gibi nedenlerle bu 

türlerle başarılı tohumlama yapma zorlaşmaktadır. 

YALIN VEYA KARIŞIM ŞEKLİNDE YETİŞTİRİCİLİK 

Yalın Ekimin Üstünlükleri 

1. Yalın ekimde yetiştiricilik daha kolaydır. Bir türün tohumu daha kolay ekilir.  

2. Tek türün ekiminde daha az zaman ve işçilik gerekir. Tesis gideri daha düşüktür. 

3. Tesisten tohum üretiminde, karışık ekimde eş zamanlı olgunlaşma ve hasat mümkün 

olmayabilir. Yalın ekimde hasat, tohumların temizlenmesi ve pazarı da kolaydır. 

4. Tek türden oluşan tesislerde bitkiler arasında lezzetlilik farkı olmayacağından daha düzenli 

otlatma ve yemden faydalanma sağlanır. 

5. Yalın ekilecek bitkinin gelişme özelliği dikkate alınarak işletmenin en fazla ihtiyaç 

duyduğu dönemde yem üretimi sağlanabilir. 

6. Daha kararlı bir bitki çeşitliliği elde edilir.  

7. Hızlı yerleşebilen türlerle daha kısa zamanda bitki örtüsü oluşturulabilir. 

8. Araziye ve bir amaca yönelik kullanıma tek bir tür daha iyi uyum sağlayabilir. 

Karışımların Üstünlükleri 

1. Farklı nitelikli topraklarda karışımlarla daha kolay bitki örtüsü teşkil edilir. 



2. Birbirleriyle uyum sağlayan karışımların verimleri, türlerin yalın ekimlerindeki verimleri 

ortalamasından daha yüksektir. Karışımlarda baklagil köklerinde bağlanan azotun 

buğdaygiller üzerindeki etkisi daha belirgindir. 

3. Karışımlar daha dengeli ve besleyici yem üretirler. Hayvanlar karışım yemini tek tür 

yeminden daha çok tercih edecekleri için daha fazla hayvansal ürün elde edilir. 

4. Değişik büyüme dönemlerine sahip türlerin karışımlarından daha uzun süreli yeşil yem 

üretilir. 

5. Bazı yem bitkileri (yonca, üçgüller, taşyoncası ve kamışsı yumak gibi) yoğun 

tüketildiklerinde hayvanlarda şişme vb. beslenme bozukluklarına yol açar. Karışımda böyle 

sorunlar azalır veya ortadan kalkar. 

6. İklim şartlarındaki olumsuzluklar ile hastalık ve böcek zararına karşı karışımlar daha az 

yem kaybına sahip bitki örtüsü teşkil ederler. 

7. Karışımlar araziyi daha kapsamlı işgal ederek toprağı daha iyi korur ve erozyon sorununu 

daha fazla azaltır. 

8. Karışım türleri değişen toprak, arazi ve iklim şartlarına daha iyi uyum gösterirler. 

9. Farklı kök sistemleri nedeniyle toprak profilini daha etkili kullanırlar. 

10. Çok yönlü kullanım sağlar. 

11. Tam tohumlama için zaman içindeki değişiklikler de dikkate alınarak yeni tohumları 

eklemek söz konusu olabilir. 

12. Buğdaygil yem bitkilerinin toprak yüzeyinde kalan anız artıkları baklagil köklerini kış 

donlarının zararından korur. 

Çoğunlukla birbirleriyle uyum sağlayan türlerden oluşan karışımlar tercih edilir. Karışık 

ekimlerde karışımlar 2-3 türden oluşuyorsa "basit karışım", dört veya daha çok türden 

meydana geliyorsa "çoklu karışım" olarak isimlendirilir. Ekolojik özellikleri iyi bilinen 

yörelerde ekim ve tesisinin daha kolay olmasından dolayı basit karışımlar tercih edilmekte, 

riskli bölgelerde ise çoklu karışımlar riskleri daha fazla azaltabilmekte ve sonuçta daha 

başarılı olmaktadır. 

Karışım Türlerinin Seçimi 

Karışıma giren türlere ait çeşitlerin seçiminde birçok husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bunlar; 

1. Türlerin ortama uyum yetenekleri: Başarı için karışımı oluşturan çeşitler, tohumlanması 

düşünülen çayır ve merada hâkim olan iklim ve toprak şartlarına uyum göstermek 

durumundadır. Bitkiler ancak kendi yaşam alanlarında kuvvetli bir şekilde gelişerek uzun süre 

yaşayabilirler. Her türün birçok çeşidi olabilir. Önemli olan tohumlanacak yörenin ekolojisine 



uygun çeşidin karışıma alınmasıdır. Aksi halde ortaya çıkabilecek olumsuz çevre şartları 

kullanım dışında bu türlerin bitki örtüsünden kısa sürede çekilmelerine vesile olabilir. 

2. Türlerin gelişme dönemleri uyumu: Karışıma alınan çeşitlerin gelişme dönemleri 

olabildiğince birbirlerine uymalıdır. Biçim veya otlatma dönemlerinde karışımı oluşturan 

türlerden daha erken gelişme dönemine girenlere göre ki uygulamalarda, henüz gelişmesini 

tamamlayamayanlar zayıflar ve ileride ortamdan çekilir. Normal kullanım döneminden daha 

erken gelişme döneminde olan türler ise diğerlerine göre yapılan uygulamalarda ot kalitesinin 

düşmesine sebep olur. 

3. Türlerin ömür uzunluğu: Çayır ve meraların tohumlanmasında seçilecek türlerin ömür 

uzunlukları birbirlerine yakın olmalıdır. Aksine kısa ömürlü türler kısa sürede tesisten 

çekilmek suretiyle karışımlardaki devamlılık ortadan kalkar. Ancak bazen farklı ömür 

uzunluklarına sahip türlerin bir araya getirilmesi düşünülebilir. Örneğin yavaş yerleşen çok 

yıllık bitkilerle birlikte hızlı büyüyen 1-2 yıllık türler bir arada ekilebilir. Böylece tesisisin ilk 

yılından itibaren yeterli yem üretimi sağlanmış olur. 

4. Türlerin rekabet güçleri: Rekabet gücü ortam özelliklerine göre değişebilen ve karışımı 

oluşturan türlerin birbirlerine karşı gösterdikleri hayatta kalabilme çabasını gösteren 

tepkimelerdir. Karışımlarda türlerin devamlılığının sağlanabilmesi için karışımlar rekabet 

güçleri birbirlerine uyan veya yakın olan türlerle oluşturulur. Aksi halde birkaç sene 

içerisinden ekilen türlerden zayıf gelişen biri ya da birkaçı tesisten çekilmek zorunda kalabilir.  

5. Tür sayısı: Karışımlardan beklentilerin elde edilmesi için en azından bir baklagil ve bir de 

buğdaygil yem bitkisinin bulunması gerekir. Baklagilin derine giden kökleri ile toprağın dikey 

profilinden istifade etmesi, köklerinde azot bağlayan bakterileri bulundurması ve katyon 

değiştirme güçlerinin yüksek olmasından dolayı, daha yoğun ve sığ köklenen buğdaygillerle 

çok az yarışarak, hatta karşılıklı yardımlaşarak, daha çok ve dengeli yem üretimi sağlanabilir. 

Genelde baklagil bitkisinin karışımdaki oranı 1/3'ü aşmaz. Çünkü buğdaygiller meraların esas 

üretken türleridir. Ayrıca korunga hariç çayır ve meraların tohumlamasında kullanılan diğer 

baklagillerin çoğu otlayan hayvanlarda şişme gibi çeşitli beslenme bozukluklarına yol 

açabilirler.  

6. Türlerin büyüme şekli: Elde edilecek bitki örtüsünün kullanım gayesine göre benzer 

büyüme özellikleri gösteren türlerin bir araya getirilmesi gerekir. Örneğin çayır olarak 

kullanılacak türler yüksek boylanıp biçime uygun olmalıdır. Meraların tohumlanmasında 

kullanılacak olanlarda ise daha kısa boylu, yatık gelişme ve otlatmadan zarar görmeme 

nitelikleri aranır. Ayrıca farklı şekillerde boylanma türler arasındaki rekabet şartlarını da 



değiştirir. Yüksek boylu bitkiler kısa boylulara göre daima ışığı daha çok alabilme 

üstünlüğüne sahiptirler. 

7. Türlerin lezzetlilik dereceleri: Türlerin lezzetlilik derecelerini hayvanların tercih etme 

öncelikleri belirler. Genelde merada seçici otlayan hayvanlar kendilerince en lezzetli olan 

türleri en önce ve en fazla tüketirler. Daha az lezzetli türler ise daha az tercih edilirler. 

Dolayısıyla farklı lezzetlilik seviyelerine sahip bitkilerin bir arada ekilmeleri durumunda daha 

lezzetli olanlar her zaman ağır otlanacağı için meradan kısa sürede çekilirler. Ancak bu 

nitelikli karışımların yeknesak otlanmaları da özel otlatma teknikleri ile sağlanabilir. 

Karışımların Hazırlanması 

Karışıma hangi bitkilerin alınacağına karar verildikten sonra, bu türlerin karışımda hangi 

oranlarda yer alacağı ve her birinden ne kadar tohum atılması gerektiği planlanır. Türlerin 

karışım oranları yöreye uyum yeteneği, çoğalma gücü ve yem değerine göre belirlenir. Tohum 

miktarlarında ise yalın ekimdeki ekim normu ve karışım oranları esas alınmaktadır. Yukarıda 

da bahsedildiği gibi karışımlara baklagiller genellikle %40-50'nin üzerinde alınmaz. Karışıma 

özellikle yonca gibi otlayan hayvanlarda şişme meydana getiren baklagiller alınırsa, bunların 

karışımdaki oranı %30-35'i geçmemelidir. Bunun için önce karışıma konacak türlerin 

karışımda hangi oranda bulunmaları gerektiğine karar verilir. Daha sonra bu türlerin yalın 

ekimlerinde atılan tohum miktarları ile karışımdaki oranları çarpılarak karışıma girecek tohum 

miktarları bulunur. 

Çizelge. Kıraç meraların tohumlanmasında kullanılabilir bir karışım örneği. 

Bitki türleri Karışım oranı 

(%) 

Yalnız ekimdeki 

tohum miktarı (kg/da) 

Karışıma girecek tohum 

miktarı (kg/da) 

Korunga 20 10.0 2.00 

Yonca 15 3.5 0.53 

Mavi ayrık 35 3.0 1.05 

Otlak ayrığı 30 2.5 0.75 

Toplam 100  4.33 

 

TOHUM YATAĞI 

Tohumlamada en önemli sorun ekilen tohumların toprakla yeterli oranda kapatılamaması ve 

çıkan fidelerin yerleşik bitkiler veya yabancı otlarla yarışamamasıdır. Çalılı meralarda büyük 

çalı kütleleri toprak işlemeyi ve iyi bir tohum yatağı hazırlığını zorlaştırır. Bu alanlarda 

öncelikle çalıların yok edilmesi gerekir. Değişik yöntemlerle çalıların uzaklaştırılmasını 

takiben topraklar genelde yarı işlenmiş bir durumda olurlar. Dolayısıyla bu aşamadan sonra 

tohum yatağı hazırlığı ve ekim kolaylaşır. 



Çayır ve meralarda başarılı bir yapay tohumlama için mevcut bitki örtüsünün tamamı veya bir 

kısmı yok edilmekte ve topraklar değişik seviyelerde işlenmektedir. Bu durum ekseriya 

engebeli arazilerde bulunan meralarda erozyon riskini artırmaktadır. Erozyon riski olan 

meralarda ne kadar iyi tohum yatağı hazırlanırsa, erozyon tehlikesi de o boyutta yükselir. 

Böyle arazilerde bunu önlemek için bir yandan ekilecek tohumlara uygun tohum yatağı 

hazırlamak, öte yandan da erozyonun artmamasına dikkat etmek gerekir. 

Hem yabancı ot rekabeti hem de yaz nadasından doğan toprak erozyonu, toprak yüzeyinde bir 

miktar malçlı veya ekimin hemen öncesine kadar kabaca işlenmiş toprak bırakan sürüm 

aletleri kullanılarak azaltılabilir. Toprak yüzeyinin kesekli kaba bir yapıda olması rüzgâr 

erozyonunu azaltır, ancak mibzerle uygun ekimi zorlaştırır. Toprakları kesekli bir şekilde 

bırakan güz sürümü, kış nadası ve hafif bir toprak işlemesi ve düzeltmeyi takiben ilkbaharda 

temiz bir tohum yatağına ekim tavsiye edilmektedir. 

Uzun yıllar hiçbir toprak işlemesi yapılmadan sürekli olarak kullanılan meralarda özellikle 

nemli dönemlerdeki otlatmalardan dolayı topraklar sıkışır. Bitki kompozisyonu çok 

değişmese bile, sertleşen topraklarda bitkilerin verim güçleri ciddi olarak azalır. Böyle 

meralarda tohumlama yapmadan havalandırmak amacıyla toprakların mekanik olarak 

yırtılmasında önemli verim artışları elde edilebilir. 

Çayır ve meraların tohumlanması amacıyla uygulanan tohum yatağı hazırlama yöntemleri; (1) 

mekanik yöntem, (2) arkadaş bitki kullanımı, (3) hazırlayıcı bitki yöntemi, (4) kontrollü 

yakma ve (5) kimyasallar uygulaması başlıkları altında incelenebilir. 

1. Mekanik Tohum Yatağı Hazırlığı 

Mekanik tohum yatağı hazırlığında toprak ve iklim özellikleri, arazi yapısı ve tohumun 

özelliklerine bağlı olarak birçok alet ve makine kullanılmak suretiyle değişik seviyelerde 

toprak işlemeye dayalı hazırlıktır. 

• Kulaklı pulluk 

Uygun olduğu alanlar: Yaygın olarak taşsız, yoğun ve sıkı tarım topraklarında kullanılır. 

Merada kullanımı azdır. 

Sakıncalı yönleri: Yavaş, fazla güç isteyen ve masrafı yüksek bir alettir. Sert, yapışkan ve taşlı 

topraklarda etkisizdir. Kökler ve diğer bitki parçalarını toplar. Sadece çok küçük çalılara karşı 

dayanıklıdır. 

• Diskli pulluk 

Uygun olduğu alanlar: Taşsız derin topraklarda iyi sonuç verir. Sert topraklara işler ve 

yapışkan topraklarda çalışır. 

Sakıncalı yönleri: Maliyeti yüksektir. 



• Anız pulluğu 

Uygun olduğu alanlar: Orta derecede yumuşak hemen hemen taşsız topraklı düz arazilerde 

kullanılır. Önceden işlenen alanlarda çokça tercih edilir. 

Sakıncalı yönleri: Engebeli, taşlı ve çalılı yerlerde sıkça kırılabilir. Çoğunlukla yüzlek sürüm 

yapar ve genellikle ikinci sürümde ihtiyaç duyulur. 

• Çalı pulluğu 

Uygun olduğu alanlar: Çapı 5 cm'ye kadar olan çalılara, sert toprağa, düz olmayan araziye, 

taşlı alanlara ve kolay kırılabilir kütüklerin bulunduğu yerlere iyi uyum sağlamıştır. 

Sakıncalı yönleri: Maliyeti yüksek ve taşınması zordur. Çok gevşek tohum yatağı bırakır. 

• Ray çekme 

Uygun olduğu alanlar: Meralarda tohum yatağı hazırlığında çok sınırlı kullanılır. 

Sakıncalı yönleri: Otsu bitkiler ile bükülebilen veya yeni filiz verebilen çalı türlerini yok 

etmede etkisizdir. Kumlu topraklar hariç serpme ekilen tohumların üzerlerini yeterince 

kapatamaz. 

• Zincir ve kablo çekme 

Uygun olduğu alanlar: Ardıç ve koca yavşan gibi büyük sürgün vermeyen çalılara karşı iyi 

sonuç verir. Taşlık, engebeli veya diğer aletler için dik olan alanlarda da kullanılır. Birim 

alana masrafı azdır. 

Sakıncalı yönleri: Kolay sürgün veren çalılar ve alt bitki örtüsünü oluşturan türleri az öldürür. 

Son zincir çekmeden önce tohumlamanın mutlaka serpme olarak yapılması gerekir. Zincirin 

yüklenmesi ve taşınması için özel araçlara ihtiyaç duyulur. 

• Buldozer geçirme 

Uygun olduğu alanlar: Genellikle tohum yatağı hazırlığında yalnız olarak kullanılmaz. 

Sakıncalı yönleri: Çok kaba tohum yatağı bırakır. Geniş alanlarda uygulaması masraflıdır. 

Toprakları fazla tahrip eder. 

• Diskli tırmık 

Uygun olduğu alanlar: Ağır modelleri çok taşlı olmayan birçok alana iyi uyum gösterir. Sert, 

kuru ve ağır topraklarda iyi çalışır. Dişli diskler daha iyi bitki artığı oluşturur. 

Sakıncalı yönleri: Bilhassa kumlu ve gevşek topraklarda sürüm derinliğini ayarlamak zordur. 

Su erozyonunu teşvik eden ölü çiziler bırakır. 

• Kök söker 

Uygun olduğu alanlar: Diğer aletler için büyük ve sık çalıları bulunan derin taşsız topraklara 

uyum sağlamıştır. Buharlaşma ve erozyonu azaltacak, mibzerle ekimi zorlaştıracak şekilde 

toprak yüzeyinde malç ve döküntü bırakır. 



Sakıncalı yönleri: Sığ, taşlı, engebeli, dik veya çamurlu yerler için uygun değildir. Maliyeti 

yüksektir. Genelde çok yumuşak tohum yatağı bırakır. 

• Freze geçirme 

Uygun olduğu alanlar: Büyük çalıları bulunmayan taşsız alanlarda başarılı sonuç verir. 

Toprağı parçalar ve yüzeyde organik madde bırakır. 

Sakıncalı yönleri: Engebeli, taşlı ve çalılı yerlerde çok kırılgandır. 

• Diskaro, tırmık çekme 

Uygun olduğu alanlar: İkinci sürüm, yabancı ot fidelerinin kontrolü ve toprak yüzeyinin 

düzeltilmesi için uygulanır. 

Sakıncalı yönleri: Engebeli, taşlı ve çalılı alanlar için uygun değildir. 

Çayır ve meralarda uygun tohum yatağı hazırlığında üç farklı yol izlenmektedir. Bunlar; 1. 

tohum yatağı hazırlamadan ekim, 2. kısmi toprak işleme ve ekim, 3. tam toprak işledikten 

(çayır-mera bozma) sonra ekimdir. Uygun yöntem seçiminde arazinin su ve rüzgâr 

erozyonuna hassasiyeti, eğim durumu, toprakların bünye, derinlik, tuzluluk ve taşlılık gibi 

özellikleri, mevcut bitki örtüsünün yapısı, tipi ve değeri ile maliyet durumu göz önünde 

bulundurulur. 

1. Tohum yatağı hazırlamadan ekim: Yağışlı bölgelerde, taban suyu yakın olan yerlerde 

veya yağışlı dönemlerde hiç toprak işlemesi yapmadan çayır ve meraların özel mera 

mibzerleri ya da serpme olarak ekilmesidir. Özellikle erozyon riski yüksek ve organik 

maddece zengin meralarda tercih edilen bir uygulamadır. Yüksek eğim veya bozuk arazi 

yapısından dolayı makine kullanımı zor olan yerlerde göz önünde bulundurulur. Böyle 

ekimlerde yerleşik örtüye dokunulmadığından, her zaman toprağı yerinde tutacak bitki vardır. 

Dolayısıyla erozyonda herhangi bir artış olmaz. 

2. Kısmi toprak işleme: Meranın belirli kısımlarının değişik ekipmanlar kullanılarak işlenmesi 

şeklindeki mekanik tohum yatağı hazırlama yoludur. Bu şekilde hem doğal bitki örtüsü 

korunmuş hem de erozyon tehlikesi artırılmamış olur. Bu yöntemle tohumlamada başarı 

işlenen toprak miktarına bağlıdır.  

Kısmi toprak işlemesi ile mekanik tohum yatağı hazırlama birçok yöntemle yapılmaktadır.  

A. Araya ekim: Erozyona yol açan kuvvetlerin etkinliği nedeniyle yabancı bitkisiz iyi bir 

tohum yatağı hazırlamanın güçleştiği, tam tohum yatağı hazırlamanın zor olduğu alanlarda 

veya bitki örtüsüne bir veya birkaç bitki türünün eklenmesi durumlarında araya ekime 

başvurulabilir. Bu ekim yönteminde meranın tamamı değil, az bir kısmı şeritler halinde işlenir 

ve bu işlenen kısımlara ekim yapılır.  



B. Şeritvari ekim: Bu ekim yönteminde sürülen ve bırakılan şeritler araya ekimden daha 

geniştir. Erozyon tehlikesi yüksek olan meralarda, hem tohumlama ile ıslah hem de erozyon 

riskini ortadan kaldırmak için aşağı yukarı 9-10 m genişliğinde şeritler sürülür ve aynı 

genişlikte şeritler ise işlenmeden bırakılır. Sürülen kısımlar yem bitkisi ekim makineleri veya 

bilinen diğer yöntemlerle ekilir. Sürülüp ekilen kısımlardaki bitkiler genellikle 2 yıl içinde 

meraya yerleşmektedir. 

C. Kısmi yüzlek sürüm: Meraların kültivatör ve diskaro gibi aralıklı ve yüzeysel toprak 

işleyen aletlerle sürülmesi şeklindeki tohum yatağı hazırlığıdır. Bu yöntemde toprakların dar 

aralıklarla ve 10 cm derinliği aşmayacak şekilde çizilmesi ya da yırtılması ile mevcut bitki 

örtüsünün bir bölümü yok edilirken veya kısmi zarar görürken, ekilecek tohumlar için de 

tohum yatağı hazırlanmış olur. Bu şekilde tohum yatağı hazırlandıktan sonra yem bitkileri 

tohumları üstten tohumlama şeklinde serpme ekilir. 

3. Toprak işleme (çayır-mera bozma): Başka yöntemlerle ıslahı mümkün olmayan bitki 

örtüleri zayıflamış çayır ve mera alanlarında son çare olarak çayır-meralar bozularak yeniden 

çayır ve mera kurulması yoluna gidilir. Bu yöntemde başarı yerleşik bitki örtüsünün 

bozulmasına bağlıdır. Böylelikle yeni gelişecek bitkiler için rekabetsiz bir ortam hazırlanmış 

olur. Bu şekildeki tohum yatağı hazırlığı ile mera tesisinin; (a) masraflı olması, (b) erozyon 

tehlikesinin bulunması ve (c) ekolojik ortamın tahrip edilmesinden dolayı başarılı olmak 

zorunluluğu fazladır. Bu yüzden ekseriya küçük olan yem bitkileri tohumları için çok iyi, 

temiz ve bastırılmış tohum yatağı hazırlanmalı, zamanında ekilmeli, bakım ve kullanım 

işlemlerine özen gösterilmelidir. 

2. Arkadaş Bitki İle Tohum Yatağı Hazırlığı 

Arkadaş bitkiler çok yıllık mera bitkileriyle birlikte veya ona yakın zamanda ekilen, onların 

yavaş büyüyen fidelerini korumak ve toprak aşınmasını azaltmak için kullanılan genellikle bir 

yıllık bitkilerdir. Arkadaş bitki ile ekimden aşağıdaki üstünlükler sağlanır: 

a. Su ve rüzgâr erozyonu yavaşlar. 

b. Yabancı ot rekabeti azalır. 

c. Fideler rüzgâr ve şiddetli sıcaklardan korunur. 

ç. Çok yıllık türlerin gelişmesinden önce yem temin edilir. 

Arkadaş bitki olarak yulaf, arpa ve yıllık çim yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buğday orta 

seviyede uygundur. Yüksek yarışma yeteneğiyle genelde çavdar arkadaş bitki olmaya çok 

uygun değildir. 

Bir arkadaş bitkinin etkili kullanımı için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 

1. Normal ekim miktarları düşürülür. Yulaf ve arpada 1 kg/da'a kadar inebilir. 



2. Ekilecek çok yıllık yem bitkisinin ekim yönüne ters ekilir (çapraz ekim). 

3. Sulanan alanlarda çok yıllık türler iyice yerleşene kadar sık sık ve hafif sulanır. 

4. Arkadaş bitkiler erken hasat edilir. 

Arkadaş bitki ile çok yıllık yem bitkileri arasında doğabilecek yarış kontrol edilmelidir. Aksi 

halde çok yıllık türlerin tesisi gecikir, hatta tamamen engellenebilir. Bu sebeple dane veya 

yüksek yem üretimi amacıyla ekimlerde arkadaş bitki gübrelenmez. Ana bitkilerle 

doğabilecek rekabeti azaltmak için arkadaş bitkiler erken otlatılır veya biçilir. Böylece tesisi 

çabuk terk etmesi sağlanır. Nitekim yonca ile birlikte ekilen arpa hasıl olarak biçildiğinde 

(erken biçim) yoncanın verimi yüksek olurken, arpa tohum üretimi için biçildiğinde (geç 

biçim) yoncanın veriminde çok çarpıcı düşüşler kaydedilmiştir.  

3. Ön Bitki İle Tohum Yatağı Hazırlığı 

Çayır-mera tesis edilecek alana büyüme mevsiminde artık madde üreten bir bitkinin ekilmesi 

ve daha sonra da bu alanda tohum yatağı hazırlığı yapmadan doğrudan çok yıllık bitki 

karışımlarının ekilmesi şeklindeki uygulamaya "ön (hazırlayıcı) bitki yöntemi" ile tohum 

yatağı hazırlığı denmektedir. Bu yöntemin olumlu tarafları; 

a. Ön bitki çabuk yerleşir, rüzgâr ve su erozyonunu önler. 

b. Kalan bitki artıkları ekilen tohumların ve oluşan fidelerin etrafındaki suyun buharlaşmasını 

engeller. 

c. Yabancı otların gelişmesini azaltır veya önler. 

ç. Toprak yüzeyine gölge yaparak yüzeyin aşırı ısınmasını engeller. 

d. Ekimden sonraki yağışlarla toprak kaymak bağlamaz. 

e. Kışın yağan karı tutar. 

f. Genç fideleri kum fırtınalarından ve fide köklerinin açılmasından korur. 

4. Yakma İle Tohum Yatağı Hazırlığı 

Yerleşik yabancı bitki türlerinin yakma ile kolaylıkla öldürülebildiği yerlerde kontrollü yakma 

genellikle iyi bir tohum yatağı hazırlama yöntemi olabilmektedir. Özellikle çalılı meralarda 

daha çok uygulama alanı bulur. Ancak yerleşik bitki örtüsü kolay sürgün veren çalılı ve otlu 

meralarda yakma ile tohum yatağı hazırlığı genellikle yeterli olamamaktadır. 

Çalıların yapraklarını, filiz ve ince dalları ile toprak üstü artığını tümüyle yok eden ve mineral 

toprak üzerinde beyaz bir kül tabakası bırakan sıcak yangınlar tohum yatağı hazırlığında en 

etkili olanlardır. Yakma sonrasında kalan kül tabakası ekilen (serpilen) tohumlar için yeterli 

bir yatak olabilmektedir. Ancak bu tabaka rüzgâr veya su ile kolayca uzaklaşabilmektedir. 

Yakmadan sonra mibzerle veya serpme ekilen tohumların üzerleri herhangi bir şekilde 

kapatılırsa fide oluşumu büyük oranda artırılır. 



5. Kimyasallarla Tohum Yatağı Hazırlığı 

1. Herbisitler: Bitkilerin gelişimini sınırlayan veya öldüren kimyasal bileşiklere ot 

öldürücüler (herbisit) denir. Tohumlama yapılacak çayır ve meradaki yerleşik türler ot 

öldürücülerle ortadan kaldırılarak uygun tohum yatağı da hazırlanabilir. Herbisitler yalnız 

başlarına tohum yatağı hazırlamada başarılı bir şekilde kullanılır.  

Kimyasallarla tohum yatağı hazırlığı ve sonrasında doğrudan ekim için, (a) yerleşik bitki 

örtüsü öldürülmeli veya yeterince baskı altına alınarak rekabet azaltılmalı ve (b) ekim 

zamanına kadar atılan ot öldürücüler parçalanmalı veya yıkanmalıdır. Böylece çimlenen 

tohumlar ve çıkan fideler üzerinde zehirli etkinin olmaması sağlanmalıdır. 

Üstünlükleri: 

1. Daha elverişli ve sıkı bir tohum yatağı bırakır. 

2. Malç ve artıklar yerde kaldığı için iyi bir erozyon kontrolü sağlar. 

3. Herbisitler mekanik tohum yatağı hazırlamanın mümkün olmadığı kayalık, sarp, erozyonlu 

veya ıslak alanlarda kolaylıkla kullanılabilir. 

4. Üst toprak tabakası sığ olan, zayıf drenajlı veya bozuk yapılı topraklarda toprak profilini alt 

üst etmeden tohum yatağı hazırlanabilir. 

5. Seçici bitki ölümü sağlayarak arzulanan türlerin korunmasına yardımcı olur. 

6. Kaymak tabakası oluşumunu engeller ve don kabarması tehlikesini azaltır. 

7. Kimyasal nadas yapıldığında toprak nemi korunur. 

8. Suyun toprağa girişini artırır ve zemindeki malç tabakasıyla da kaybını engeller. 

9. İklim şartları uygun olmayan yörelerde bir seferde, herbisit atma, mibzerle ekim ve 

gübreleme birlikte yapılabilir. 

10. Sıcak ve kurak yerlerde herbisitlerle öldürülmüş çalıların kalan bitki aksamları ekilen 

buğdaygil fidelerini korur. 

11. Erozyon tehlikeli toprağı olan bir tarlada bir defada tohumlama mümkün olur. 

12. Mekanik yöntemlere göre daha ucuzdur. 

Sakıncaları: 

1. Henüz bütün yerleşik türleri tamamen öldüren kimyasallar yoktur. 

2. Herbisit uygulamasından sonra kalan ölü malç ve artıklar ekime mani olacak kadar aşırı 

miktarlarda olabilir. 

3. Ekim yılında yeterince kontrol edilemeyen yerleşik bitki örtüsü ile rekabet ortaya çıkabilir. 

4. Büyüme mevsimi boyunca kimyasal nadas yapılmadıkça toprakta kalan yabancı ot 

tohumları yeterince öldürülemez. 



5. Kimyasal uygulamayı takiben yapılacak toprak işlemesi ve ekim yüzeyde zarar görmemiş 

tohumları ortaya çıkarabilir. 

6.nHerbisit uygulamasından sonra çalı türlerinin aşırı miktarlardaki kalıntıları otlatmayı 

engelleyebilir. 

7. Arzulanan geniş yapraklı ot ve çalıların da ölüm riski vardır. 

Tohum Yatağında Aranan Özellikler 

Tohum yatağı ne kadar iyi hazırlanırsa başarı da o kadar yükselir. İdeal bir tohum yatağı 

aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

1. Tohum yatağının, özellikle ekim derinliğinin tabanı iyice bastırılmış olmalıdır.  

2. Tohum yatağı iyi ufalanmış olmalıdır. 

3. Tohum yatağı yerleşik bitkilerin rekabetinden uzak olmalıdır. 

4. Tohum yatağında yerleşik bitkiler ve yabancı otların tohumları bulunmamalıdır. 

5. Tohum yatağında yeterli malç veya bitki artığı bulunmalıdır. Erozyonun şiddetine bağlı 

olarak tohumların taşınmasını engeller.  

6. Tohum yatağı besin elementlerince zengin olmalıdır. 

7. Tohum yatağı ne çok kuru ne de ıslak olmalıdır. Topraklar orta nemli, yani tavında 

bulunmalıdır. 

EKİM 

Ekim Zamanı 

En uygun ekim zamanı yöreye, iklim özelliğine ve bitki türüne göre değişir. Çayır ve 

meralarda tohumlama çimlenme ve fidelerin gelişmesi için en uygun dönemde yapılır. Yem 

bitkileri tohumları genellikle küçük ve çok yıllık olduğundan, çimlenmeleri ve fidelerin 

gelişimleri çok yavaştır. Örneğin domuz ayrığı, koyun yumağı ve çayır salkımotu 

çimlenmelerini 21 günde, otlak ayrığı ve kılçıksız brom ise 14 günde tamamlarlar. Bu yüzden 

başarılı bir bitki örtüsünün oluşumu için çoğunlukla ekimi takip eden 40-60 günlük sürede en 

azından sıcaklık ve nemi yeterli olan uygun büyüme dönemi gerekir. Kurak ve yarı kurak 

yerlerde bu süre 30 gün ya da daha aza inebilir. Kış sıcaklıkları düşük ve kar örtüsü 

bulunmayan alanlarda ya bitkiler kıştan önce iyi bir tesis oluşturmalı ya da ekim erken 

ilkbahara kadar çimlenmenin olmayacağı şekilde geç yapılmalıdır (dondurma ekim). Don 

kabarması veya soğuk ve kurutucu rüzgârlardan dolayı fide ölümleri yüksek olan yerlerde 

ilkbahar veya yaz sonu ekimi önerilir. Bunun yanında kış zararı sınırlı kalıyorsa, güzlük 

ekimler her zaman daha fazla tercih edilmelidir. Zira güzlük ekimlerin birçok üstünlükleri 

vardır. Bunlar; 

1. Bitkiler daha uzun büyüme dönemine sahip olurlar. 



2. Fideler ilkbaharda çok erken uyanıp nemli toprakta daha uzun süre gelişirler. 

3. Birçok serin iklim bitkisi soğuklanma ihtiyacını gidererek, büyüme dönemi sonunda 

otlatılabilecek olgunluğa ulaşırlar. 

4. Genellikle sonbahar ve kış başında ekilen tohumları toplayan veya zarar veren karınca ve 

kemirgenlerden kaynaklanan zarar daha düşüktür.  

5. Dondurma ekimlerde birçok türün tohumlarında yaygın olarak görülen uyku hali toprakta 

kışlama döneminde etkili şekilde kırılır. 

Tohum Miktarı 

Meraların ıslahında kullanılacak tohumların yüksek kalitede olması gerekir. Nitelikli 

tohumların çimlenme ve fide oluşturma şansı fazladır. İyi tohum açık renklidir ve diğerlerine 

göre daha büyüktür. Küflü, koyu, rengini kaybetmiş ve cılız tohumlar düşük kaliteyi ifade 

eder. Böyle tohumlarla başarılı bir ekim yapmak ve iyi bir tesis meydana getirmek çok zordur. 

Yapay tohumlamada ekilecek tohum miktarını belirlemede genelde tohumların yalnız (yalın) 

ekimlerindeki miktarları esas alınmaktadır. Ancak bu şekildeki hesaplamalarda tohumların 

gerçek kalitesi ve biyolojik değeri göz ardı edilmektedir. Tohumlamada önemli olan birim 

alana atılan tohum miktarı değil, birim alana çimlenebilir durumda atılan tohum miktarı, yani 

"saf canlı tohum (SCT)" oranıdır. Safiyet ekilecek tohumun dışında kalan bütün canlı ve 

cansız parçaların yokluğudur. Küçük saman kırıntıları, kırık ve böcek zararına uğramış 

tohumlar, küçük taşlar, kavuz parçaları ve çeşitli böcekler safiyeti bozan unsurlardır. Bunun 

yanında çimlenme yüzdesi de tohum kalitesinin bir başka göstergesidir. Laboratuar testinde 

çimlenen canlı tohum oranı çimlenme gücünü gösterir. 

SCT oranı tohum kalitesinin en önemli ölçütüdür. Bu oran safiyet ve çimlenme gücünün 

çarpımı ile bulunur. Örneğin safiyeti %90 ve çimlenme gücü %90 olan bir tohumluktaki saf 

canlı tohum oranı %81 (90x90/100)'dir. Bu özellikleri taşıyan 50 kg'lık bir çuvaldaki saf canlı 

tohum miktarı ise 50 x 0.81 = 40.5 kg olmaktadır. Dolayısıyla bir stoktaki SCT oranı 

azaldıkça birim alana atılan tohum miktarı artırılmalıdır. SCT oranları dikkate alınarak tohum 

hesabı aşağıdaki gibi yapılmaktadır. 

%SCT = (Çimlenme gücü x safiyet) : 100 

Ekim Derinliği 

Tohumun normal şekilde çimlenip çim kınını toprak yüzüne çıkaracağı derinlik uygun ekim 

derinliğidir. Tohumun bu düzeyden daha alta atılmasına "derin ekim", daha yukarı ekimine de 

"yüzlek ekim" denir. Ekim derinliği tohumun büyüklüğü ile de ilgilidir. Tohumlamada 

kullanılan yem bitkisi tohumları genellikle küçük olduklarından ekim derinliğinin çok iyi 

ayarlanması gerekir. Ekimin gereğinden yüzlek yapılması halinde çimlenmekte olan tohum 



yeterli rutubeti bulamayacağı için çimlenme ve çıkış oranı düşer. Ayrıca tohumlar kuş, 

karınca ve kemirgen gibi hayvanlar tarafından çok kolay toplanırlar. Ekimin derin yapılması 

halinde ise tohumlar çimlense bile toprak yüzüne çıkamaz ya da çıkış oranı düşer.  

Ekim derinliğini belirleyen diğer bir faktör de toprak özellikleridir. Tohum büyüklüğü arttıkça 

ekim derinliği de artırılır. Genel bir kural olarak ekim derinliği tohum çapının 10 katı olarak 

alınabilir (Gökkuş ve ark., 1996). Ağır topraklarda çıkış zor ve daha nemli olduğundan ekim 

yüzlek, hafif topraklarda ise çıkış kolay ve daha kurak olduğundan derine yapılır.  

Ekim Yöntemi 

Çayır ve meralarda ekimde iki temel yöntemden yararlanılır. Bunlar: (a) serpme ekim ve (b) 

sıraya ekimdir. 

1. Serpme Ekim (Üstten Tohumlama): Karışım tohumlarının elle ya da özel aletlerle yerden 

veya havadan serpilmeleri ve daha sonra üzerlerinin kapatılması şeklindeki ekim yöntemidir. 

Ekim derinliği ve tohumların dağılımı sıraya ekimden daha düzensizdir. Bu yöntemde her 

zaman ekim derinliğinin ayarlanamaması ve tohumların toprakla örtülememesi riski vardır. 

Bu da başarı şansını düşürmektedir.  

Üstünlükleri: 

1. Gevşek yapılarından dolayı serpilen tohumların kolaylıkla toprağa gömüldüğü yerler. 

2. Kabaca pulluk veya diskaro geçirilip bırakılan yerler. 

3. Tohumların örtülmesi için en az fakat yeterli toprak işlemesi yapan mekanik işlemlerden 

önce. 

4. Derin kül tabakası bırakan yangınlardan hemen sonra. Derin kül tabakası genellikle orman 

yangınları sonrasında ortaya çıkar. 

5. Yaprağını döken ağaçların bulunduğu yerlerde yaprak dökümünden önce. Özellikle 

Amerikan titrek kavağı (Populus tremuloides) örtüsünde yapılan serpme ekimlerde iyi 

sonuçlar alınırken, meşe (Quercus gambelii), akçaağaç (Acer grandidentatum), virjinya 

salkım kiraz (Prunus virginiana) ve karagöz (Amelanchier alnifolia) altında orta sonuçlar 

alınmıştır. 

Serpme ekim birçok şekilde yapılır. Dar alanda tohumlar elle serpildiği gibi, geniş alanlarda 

traktörün kuyruk milinden güç alan serpme makineleri de kullanılabilir. Bu serpme ekiciler 

doğrudan traktöre takılabildiği gibi sürüm aletine de bağlanarak hem sürüm hem de ekim 

birlikte yapılabilir. Bunun yanında uçak veya helikopterlerle tohumlar havadan serpme 

ekilebilir. Havadan tohumlama hızlı olup geniş alanlarda avantajlıdır. Uçaklarla tohumlamada 

engebeli arazilerde yükseklik ve tohumların yayılma genişliğini kontrol etmek zordur. 



Helikopter daha yavaş ve yere daha yakın uçtuğunda tohumların daha homojen ekimi ve 

dağılımı sağlanır. 

Serpme ekimden sonra merdane çekme, keçi ayağı silindir geçirme, tırmık geçirme, çalı 

tapanı çekme veya hayvan sürüsü geçirme gibi uygulamalar tohumların örtülmesine yardımcı 

olmaktadır. 

2. Sıraya Ekim: Sıraya ekim tohumların belirli sıra aralığı ile sıralar üzerine karışık ya da 

yalın olarak ekilmeleridir. Bu ekim yönteminde bitkiler arasında belirli mesafeler 

bırakıldığından ve tohumların arazide düzenli dağılımı sağlandığından daha az tohum 

kullanılır, bakım işleri (gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb.) kolaylaşır, düzgün bir çıkış ve 

iyi bir tesis sağlanır ve daha yüksek üretime ulaşılır. Sıraya ekim birçok şekilde 

yapılmaktadır. 

1. Kesiksiz sıraya ekim: Tohumlar açılan sıraya kesiksiz ve gelişigüzel bırakılır. 

2. Bant ekim: Ekim çizisi geniş açılır ve içerisine gelişigüzel dökülen tohumlar bant şeklinde 

genişçe bir alana yayılır. Sıra aralıkları geniş tutulur. 

3. Şerit usulü ekim: Dar aralıkla her 2-3 sıradan sonra genişçe bir aralık bırakılır. 

4. Dar sıraya ekim: Sıralar daha dar tutularak (7-12 cm) sıra üzerine düşen tohum miktarı 

azaltılmış olur. 

5. Çapraz ekim: Birbirlerine dik iki yönde sıraya ekim yapılır. 

6. Eşit aralıklı dane ekim: Sıra üzerine daneler mümkün mertebe eşit aralıklarla atılır. Bu usul 

iri daneli tohumların ekiminde tercih edilir. 

Serpme ekimle kıyaslandığında çoğunlukla mibzerle ekim, 

1. Suyun giriş ve depolanmasını teşvik eder, 

2. Rüzgâr erozyonuna karşı koruma sağlar, 

3. Orta seviyeli artığa sahip malçlı yüzeylerde tatmin edicidir, 

4. Ekilen türlerin daha dengeli bitki örtüsü oluşturmasına yardımcı olur ve 

5. Kısa zamanda tam üretime ulaşan bitki örtüleri meydana getirir. 

Ekim Makineleri 

Ekimde genellikle iki tip (a) tahıl ve (b) özel mera mibzerleri kullanılmaktadır. 

a. Tahıl Mibzeri: Normal olarak tahılları ekmek için yapılmış ekim makineleridir. Bu 

mibzerle tahıl danelerine yakın büyüklüğe sahip korunga, fiğ gibi bitkilerin tohumları 

kolaylıkla ekilir. Aynı zamanda kılçıklı, kaba kavuzlu ve çok küçük olmayan buğdaygil 

tohumlarını ekmek de mümkündür. Fakat ak üçgül, kelpkuyruğu, tavusotu, köpekdişindeki 

gibi çok küçük tohumların bunlarla ekimi çok zordur.  



b. Mera Mibzeri: Mera mibzerleri meralarda yapılacak yapay tohumlamalarda kullanılmak 

üzere özel olarak geliştirilmiş ekim makineleridir. Mera mibzerlerinde aranan özellikler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1. Engebeli alanlar, kayalıklar ve çalılık yerlerde en az hasarla çalışabilmeli, 

2. Küçük, büyük, kavuzlu ve kavuzsuz tohumlar için ayrı sandıkları bulunmalı, 

3. Özellikle tüylü tohum ve bitki parçalarının ekici gözleri kapatmasını önleyecek niteliklerle 

tohum sandıklarında karıştırıcılar olmalı, 

4. Eğimli yamaçlarda da sandığındaki tohumların düzenli dağıtımı sağlamalı, 

5. Düzensiz tohum yatağında çalışabilir özellikte bağımsız ayarlanabilen ekicileri ile esnek 

donanımları bulunmalı, 

6. Tohum miktarlarını hızlı ve doğru ayarlayabilen bir mekanizmaya sahip olmalı, 

7. Mibzerde bulunan çift diskli açıcılar en az toprak işleyecek şekilde çizi açmalı, 

8. Ekim derinliğini ayarlayabilen derinlik bantları bulunmalı, 

9. Toprakla tohumun daha uygun temasını sağlayacak bastırıcı bir düzenek olmalıdır. 

Tohumlama yapılan çayır ve meralarda ekimdeki başarıyı değerlendirmek için birkaç teknik 

yöntem geliştirilmiştir. Bu tekniklerin tümünde tür ölçümüne dayalı yöntemlerle belirlenen 

birim alanda gelişen yeni bitki sayısı esas alınmaktadır. Bunlardan birisinde gelişen buğdaygil 

sayısı esas alınarak veriler aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir. 

Uygulama İyi: Metrekarede 10'dan fazla fide bulunan, Uygulama Orta: Metrekarede 5-10 fide 

bulunan, Uygulama Zayıf: Metrekarede 5'den az fide bulunan.  

Yağışı düşük olan (280-330 mm) dağlık meralarda bu değerler; Çok iyi: Metrekarede 8 veya 

daha çok bitki bulunan, İyi: Metrekarede 5-8 arasında bitki bulunan, Orta: Metrekarede 2.5-5 

arasında bitki bulunan, Zayıf: Metrekarede 2.5'den az bitki bulunan şeklinde alınmaktadır.  

Tohumlamada Başarısızlık Sebepleri 

Tohumlamadaki başarısızlıklar genellikle çimlenme, fidelerin çıkışı ve fidelerin tutunması 

dönemlerinde ortaya çıkar. Bu faktörler; 

1. Tohumların çimlenememe sebepleri: Bu dönemin başarısızlıkları, a) tohumların çimlenme 

yeteneğinden yoksun olmaları, b) tohum yatağının çimlenme için gerekli şartları taşımaması 

(oksijen, su ve sıcaklık yetersizliği) ve c) ekim tekniğindeki hatalardan (derine veya yüzlek 

ekim vb.) kaynaklanır. 

1. Kalitesiz tohum (çimlenme oranı düşük ve sert tohum oranı yüksek) 

2. Uygun olmayan sıcaklık 

3. Yetersiz toprak nemi 

4. Havalanmanın yetersizliği 



5. Yüksek toprak tuzluluğu 

6. Kuş, karınca ve kemirgenlerin zararları 

7. Tohumların toprakla yeterince örtülememesi, 

2. Fidelerin çıkamama sebepleri 

1. Derine ekim 

2. Toprakların kaymak bağlaması 

3. Tohum yatağının kuruması 

4. Rüzgâr ve su erozyonu 

5. Kemirgen ve böcek zararları 

6. Düşük nitelikli tohum kullanılması (canlılığı az, kuruyup buruşmuş ve zarar görmüş) 

7. Yüksek toprak tuzluluğu 

8. Don kabarması gibi etkenler. 

3. Fidelerin yerleşememe sebepleri 

1. Kuraklık 

2. Yabancı bitki rekabeti 

3. Arkadaş bitki rekabeti 

4. Toprakların verimsizliği 

5. Hastalık, böcek ve kemirgen zararları 

6. Baklagillerde yumrucuk oluşum eksikliği 

7. Kış zararı ve don kabarması 

8. Bozuk toprak drenajı ve su basması 

9. Yüksek sıcaklıklar 

10. Fide döneminde veya bitkiler tam yerleşmeden otlatma 

11. Rüzgâr ve su erozyonudur. 

 

TOHUMLANAN ÇAYIR-MERALARIN YÖNETİMİ 

Yapay tohumlama ile ıslah edilecek çayır ve meralarda öncelik bu alanların bozulmasına 

sebep olan faktörleri doğru tespit etmek ve bunları ortadan kaldırmaktır. Sonra tohumlama 

yapılır. Gerek tesis sırasında gerekse sonrasında da tohumlanan meranın doğru yönetimi 

büyük oranda tesisin başarısı ve ömrünü belirler. Yönetim gerçek döngüler ve elde edilecek 

kârları da etkiler. Çok iyi tesiste bile uygun olmayan yönetimler tohumlamada yapılan 

yatırımları hızla ortadan kaldırır. Hatta bazı bilinçsiz yönetimlerden sonra tohumlamadan 

önceki bitki örtüsü aranır duruma bile dönüşebilir. 



1. Çayırların Yönetimi 

Çayırlar biçilerek değerlendirilen yem üretim alanlarıdır ve meralara göre genelde daha iyi 

çevre şartlarında bulunurlar. Bu yüzden tesisi daha kolaydır. Çayırlar çok yıllık türlerle 

yapılan tohumlamayı izleyen büyüme mevsiminde biçilmemeli ve otlatılmamalıdır. Çok yıllık 

bitkiler ekim yılında genelde çok yavaş gelişirler ve tam olarak yerleşmeleri uzun zaman alır. 

Bu sebeple ilk büyüme döneminde hem az yem üretirler hem de kullanıma karşı hassastırlar. 

Tohumlamadan sonraki ikinci büyüme mevsiminde normal biçim yapılabilir. Ancak biçim 

öncesinde otlatma yapılmaz. 

2. Meraların Yönetimi 

Meralar otlatılarak değerlendirilen alanlardır. Tohumlama sonrasında oluşan körpe fidelerin 

otlatmadan zarar görmemeleri gerekir. El ile kolaylıkla kökünden sökülebilen bitkiler 

yeterince tutunmamışlardır. Bu nedenle çoğunlukla iyi büyüme şartlarındaki meralar ekimi 

takip eden bir büyüme dönemi, elverişsiz büyüme şartlarındakiler ise 2-3 büyüme mevsimi 

otlatılmazlar. Ekilen türler yerleşene, yani uygun şekilde köklenene kadar meralar otlatılmaz. 

Meralar çayırlara göre daha az elverişli büyüme ortamına sahip olduklarından bunların 

tohumlamadan sonraki koruma süresi daha uzun tutulmalıdır. 

Tohum yatağı hazırlamadan yapılan ekimlerde, serpilen tohumların toprağa gömülmesini 

sağlamak için de ekimden sonra otlatma yapılabilir. Burada maksat hem hayvanlara bir miktar 

ot sunmak hem de ekilen tohumların çiğnenme ile toprağa gömülmesine yardımcı olmak, aynı 

zamanda da yerleşik bitkilerin rekabet gücünü zayıflatmaktır. 

Tohumlanan mera kesiminin ekim yılında otlatılmasını kontrol altına almak amacıyla diğer 

mera kesiminden sabit çitlerle ayrılmasında fayda vardır. Çünkü ekilen bitkiler daha yeşil, 

körpe ve lezzetli olduklarından hayvanlar daha fazla otlama çabası gösterir ve tabii merayı 

önemsemezler. Bu durumda da bu kesim daha ağır otlanır. 

YABANCI BİTKİLER ve MÜCADELELERİ 

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜLERİ 

Doğal çayır ve mera vejetasyonları kendi oluşum süreçleri içerinde gelişerek "klimaks" olarak 

adlandırılan ve ortam ile dengeli bir bitki örtüsü oluştururlar. Klimaks türleri ortam faktörleri 

ile uyumlu halde oldukları sürece büyüyüp gelişir ve yabancı bitkilerin hayat bulmalarına pek 

fazla fırsat vermezler. Ancak kullanım (otlatma, biçme) düzensizlikleri ve çevre 

faktörlerindeki aşırı değişikliklerin etkisiyle zaman içinde klimaks türlerde zayıflama başlar. 

Bu türlerin zayıflaması ile değişen şartlarda gelişme gücü bulabilen yabancı bitkiler önce 

yavaş yavaş sonra da hızlı bir şekilde kendilerini bitki örtüsünde gösterirler. Bu durum önce 

tür sayısında artışa yol açar. Aşırı bozulma sonucunda ise tür sayısı azalır ve meralar 



seyrekleşir. Kısaca düzensiz kullanım devam ettikçe, bitki kompozisyonu arzulanan türlerin 

aleyhine sürekli değişir. Çayır ve mera örtülerinde hayvanların istekle yedikleri bitkiler yok 

olarak, az tercih edilen ya da hiç otlanmayan bitkiler baskın duruma geçer. 

Yurdumuzun özellikle sahil kuşaklarındaki maki örtülerinde yaygın olan odunsu türlerin 

birçoğu (pırnal meşesi, vb.) hayvanların önemli yem kaynağı olmalarına rağmen, otsu türlere 

oranla genelde çiftlik hayvanlarının çoğu tarafından daha az tercih edilirler. Daha çok tercih 

edilen otsu bitkiler özellikleri itibariyle buğdaygiller, baklagiller ve diğer familyalardan türler 

olmak üzere üç grupta toplanabilir. Gerek kültüre alınmış gerekse yabani formdaki yem 

bitkisi dendiğinde genellikle buğdaygiller ve baklagiller akla gelir. Bu yaklaşım oldukça 

doğrudur. Gerçekten çayır ve meralardaki buğdaygil ve baklagil türlerinin çoğu hayvanların 

severek yediği bitkilerdir. Diğer familyalardan otsu bitkiler ise çok değişik türlerden oluşur, 

yabancı otların bir kısmı da dahil, hayvanlar tarafından çeşitli seviyelerde tercih edilen birçok 

bitkiyi içine alır. Bu üç bitki grubunun besin maddesi ve mineral element kapsamları 

birbirlerinden önemli derecede farklıdırlar. 

YABANCI BİTKİ TANIMI 

Çayır ve meralar diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi genelde insanlar tarafından doğrudan 

değerlendirilmeyip, dolaylı olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda kullanım önceliği çiftlik 

hayvanlarındadır. Bu bakımdan bu alanlardaki herhangi bir bitkinin yabancı bitki özelliği 

taşıyıp taşımadığı, ya yemi değerlendiren hayvanın zarar görmesi ya da otlamadaki 

isteksizliği veyahut da hayvansal üründe ortaya çıkan kalite düşüşü belirleyici olmaktadır. 

Ayrıca bu alanlardaki arzulanan türlerin gelişmelerini engelleyen bitkiler de yabancı ot 

niteliğindedirler. Yine üretim güçleri ve dönemleri yıllık yağışın miktar ve dağılımına 

bağımlılık gösteren bir yıllık bitkiler de mera yönetim planının uygulanmasını zorlaştırdığı ve 

kurak mevsimle birlikte hemen ot kaliteleri azaldığından, yabancı ot kavramı içerisinde yer 

almaktadırlar. Ayrıca bu bitkiler bir yıllık yapıları ile doğal çayır ve meraların süreklilik 

gösteren yapılarına da uygun değillerdir. 

Sonuç olarak çayır ve meralarda aşağıdaki özelliklerden birine veya birkaçına sahip türler 

yabancı bitki olarak kabul edilmektedir. 

a. Hayvanların sağlığına zararlı olanlar (zehirli bitkiler), 

b. Hayvansal ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyenler (kokulu, dikenli), 

c. Hayvanların otlamaktan kaçındıkları veya otlamak istemedikleri (dikenli, tüylü, sert yapılı) 

bitkiler, 

ç. Arzulanan türlerin gelişmesini engelleyenler (asalak bitkiler, çalı türleri), 

d. Mera yönetim planlarının uygulanmasını zorlaştıranlar (bir yıllık bitkiler). 



Buna göre doğal çayır ve meralardaki yabancı bitki tanımı; "hayvanların sağlığına zararlı 

olan, hayvansal ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyen, ortamın verimli bir şekilde 

kullanılmasını engelleyen ve yönetim planlarının uygulanmasını zorlaştıran bitkiler" şeklinde 

yapılabilir. 

Yapay çayır-meralardaki yabancı bitki tanımı ise ister istemez bundan farklıdır. Bunlar birden 

çok yem bitkisi ile genelde tarım alanlarında ot üretimi ya da otlatma yapmak üzere kurulan 

tesislerdir. Bu alanlar diğer kültür bitkileri yetiştiriciliğinden ayrı olmadığından, buradaki 

yabancı bitki kavramı da kültür bitkileri için yapılan tanımdan ayrı değildir. Dolayısıyla yapay 

çayır ve meralarda yabancı bitki; "ekilen türlerin dışında kalan bütün bitkilerdir". Esasen bu 

alanlarda yabancı ot olarak kabul edilen birçok bitki hayvanlar açısından değerli bitki de 

olabilir. Fakat bu bitkiler ekilen türlerle yarışmak suretiyle onların verimlerini düşürdükleri ve 

başlangıçta planlanan karışım oranını değiştirdiklerinden dolayı yabancı ot sınıflaması 

içerisine sokulmalarında yarar vardır. 

Yabancı Bitkilerin Zararları 

Çayır ve mera örtülerindeki yabancı bitkiler otlayan hayvanlara, yaban hayatına ve çevreye 

çok ciddi zararlar vermektedir. Bu bitkilerin zararları; 

1. Yabancı bitkiler su, besin elementleri ve ışık yönünden ortamın istenen bitkileri ile rekabete 

girerler. Bunun sonucunda arzulanan bitkiler zayıf gelişir, yeterince yem ve yedek besin 

maddesi üretemez ve olumsuz çevre ve kullanma faktörlerine dayanamazlar. 

2. Üretilen yemin niteliğini bozarlar. 

3. Asalak olarak yaşayan bitkiler yem bitkilerinin gelişmesini ve verimini düşürürler. 

4. Hayvanların daha niteliksiz ve daha verimsiz bitkilerle beslenmeleri sonucunu doğururlar 

ve verim güçlerini azaltırlar. 

5. Yabancı bitkiler genelde hayvanlar tarafından otlanmadığı ya da az otlandıklarından birçok 

hastalık ve zararlı etkenlerine yataklık ederler. 

6. Zehirli olanlar hayvanları hastalandırır veya öldürebilirler. 

7. Dikenli ve sert yapılıları hayvanların ağız, dil ve memelerinde yaralanmalara sebep olur. 

8. İlave mücadele masrafı açarlar, dolayısıyla hayvansal üretimi daha pahalı kılarlar. 

9. Meranın verimli kullanımını engellerler. 

10. Toprak ve su kaynaklarının verimliliğini azaltırlar. 

11. Arazinin değerini düşürürler. 

12. Yaban hayatını olumsuz etkilerler. 

 

 



YABANCI BİTKİLERİN GRUPLANDIRILMASI 

Bazı bitkiler iklim ve toprak özellikleri, bitkilerin büyüme çağı, bitki örtüsünün bileşimi, 

değerlendirme biçimi ve toprak ve su kayıplarının varlığına göre kimi zaman yabancı bitki, 

kimi zaman da yem bitkisi olarak değerlendirilirler. Buna göre yabancı bitkiler; (a) her zaman 

(mutlak) yabancı bitki olanlar ve (b) şarta bağlı (koşullu) yabancı bitki olanlar şeklinde 

gruplandırılabilir. 

A. Her Zaman Yabancı Bitki Olanlar 

Bu grup içerisinde yabancı bitki tanımında belirtilen bitkilerin çoğu yer almaktadır. Bunlar da 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

1. Hayvanların sağlığına zararlı olan bitkiler: Dünya ve ülkemiz çayır ve meralarında 

yaygın olarak bulunan hayvanların sağlığına zararlı bitkiler "zehirli bitkiler"dir. Bu bitkiler 

hayvanlar tarafından az veya çok yenilmesi durumunda içerdikleri zehirli bileşikler sebebiyle 

hayvan bünyesinde olumsuz biyokimyasal veya fizyolojik değişikliklere neden olmaktadırlar. 

Bunlar hayvanların zehirlenmelerine, zaman zamanda ölmelerine sebep olduğu için çayır ve 

meraların en önemli yabancı bitkileridirler. Tahrip edilmiş yem alanlarında çok sayıda zehirli 

bitkiye rastlanmasına rağmen, bu bitkilerden zehirlenen hayvanların sayısı oldukça azdır. 

Bunun birçok sebebi vardır. 

a. Zehirli bitkilerin çoğu lezzetsiz olduğu için hayvanlar tarafından otlanmaması, 

b. Alınan zehirli madde miktarının düşük olmasından dolayı zehirlenme belirtisinin 

görülmemesi, 

c. Sürekli aynı merada otlayan hayvanların birçok zehirli bitkiye alışmaları ve bu maddeye 

karşı bağışıklık kazanmaları, 

ç. Zehirli bitkilerin yılın ancak belirli mevsiminde tehlikeli ve öldürücü olmaları, 

d. Zehirli bitkilerdeki zehirlilik özelliklerinin bitki organlarına göre değişmesi, 

e. Hayvanların zehrin cins ve özelliğine karşı tepkimelerinin farklı oluşu, 

f. Hayvanların ırk ve yaşı ile 

g. İklim özelliklerinin zehirlerin etkilerini değiştirebilmesi. 

Hayvanlar için tehlikeli zehirli bitkiler ile zehir etkilerinin bilinmesi gerekir. Çayır ve 

meralarımızda bulunan sütleğen (Euphorbia spp.) ve sığırkuyruğu (Verbascum spp.) türleri, 

deli çakşır (Ferula communis) ve kantaron (kuzukıran) (Hypericum perforatum) çok zehirli, 

imam kavuğu (Senecio vernalis) ve taçotu (Coronilla spp.) ise hafif zehirli bitkilerdir.  

Çayırlarda rastlanan bataklık atkuyruğu (Equisetum palustre), baldıranotu (Conium 

maculatum) ve horozotu (Rhinanthus minor) oldukça zehirli iken, bataklık bitotu (Pedicularis 

palustris) ve bataklık nergisi (Caltha palustris) daha az zehirli türlerdir. 



Zehirli bitkilerin zehirliliği yıl içerisinde değişmektedir. Buna bağlı olarak hayvanların bu 

bitkilerden etkilenmeleri de farklıdır. Çayırlarda özellikle su kenarlarında görülen 

baldıranotunun (C. maculatum) güneşli yazlardaki alkaloit miktarı, nemli ve bulutlu 

şartlardakinin iki katına çıkmakta, kuruduğunda da zehirliliği kaybolmaktadır. Bunun yanında 

kantaron her zaman, imam kavuğu ilkbahar ve sonbaharda, hezaren (Delphinium spp.) 

ilkbahar ve yaz başında ve zehirli baldıran (Cicuta spp.) daima, fakat özellikle ilkbaharda 

zehirlenmelere sebep olmaktadır. Hezarendeki alkaloit oranı büyüme başlangıcında yüksek 

olduğu halde, büyüme mevsiminin ilerlemesiyle azalmakta, ancak bu durum türlere göre 

değişmektedir. 

Bitki organları farklı oranlarda zehirli bileşikler içerirler. Örneğin hezaren bitkisinde en 

yüksek zehirli alkaloitler (delphinine, delphinoidine, vb.) yeni yaprak ve gövde uçları gibi 

genç organlarda bulunmaktadır. Bunun yanında tohumlar da yüksek alkaloit içermektedir. 

Çiftlik hayvanlarının uzun süre merada bulunmaları, merayı ve bitkileri daha iyi tanımalarını 

sağlar. Özellikle doğumundan itibaren sürekli olarak aynı merada otlayan hayvanlar hem 

ebeveynlerinden hem de sürüdeki diğer yaşlı hayvanlardan edindiği bilgi ve tecrübelerle 

tehlikeli yerleri ve zararlı bitkileri iyi tanıma imkânı bulurlar. Buralardan ve böyle bitkilerden 

sakındıklarından, tehlikelerle daha az yüz yüze gelirler. Örneğin alpin meralarda hezarenden 

dolayı sığır ölümlerinin en çok otlatmanın ilk 2-3 haftasında görüldüğü kaydedilmiştir. 

Otlatmanın ilk günlerinde hayvanlar merayı iyi tanımadıklarından zehirlenme riski de 

yükselmektedir. Bunun yanında zehirli bitkilere yavaş yavaş alışan hayvanlarda bu bitkilerden 

kaynaklanan ölümler azalmaktadır. 

Hayvan cinslerine göre de zehirlenme etkisi farklıdır. Hayvanlar bazı türlerden farklı şekilde 

etkilenmektedirler. Genellikle zehre karşı koyunlar sığırlardan daha dayanıklıdırlar. 

Meralarda görülen hezaren türleri özellikle sığırlarda zararlı olurken, koyunlar bu bitkiden 

daha az etkilenmektedirler. Yine kıraç meralarımızda yaygın olarak görülen kuzukıran 

yalnızca beyaz renkli hayvanların parlak güneş ışığında kalmaları durumunda derilerinde 

yaralar meydana getirerek, yani ışığa karşı hassasiyeti artırarak etkili olmaktadır. 

Hayvanların yaşı ve ırkı zehirlenmelerden etkilenmede önemli bir faktördür. Yaşlı hayvanlar 

genç hayvanlardan, yerli hayvanlar kültür ırklarından zehirlenmelere karşı daha dayanıklıdır. 

Yerli ırklar yörenin bitkilerine karşı bağışıklık kazanırken, kültür ırklarında böyle bir durum 

söz konusu olmamaktadır. 

2. Hayvansal ürünlerin kalitesini bozan bitkiler: Hayvansal ürünlerin kalitesi önemli oranda 

tüketilen yemin kalitesi ile ilişkilidir. Çayır ve meralarda bulunan bazı bitkiler sütün, etin ve 

yapağının kalitesini olumsuz yönde etkilerler. Örneğin kekik, yavşan ve soğan-sarımsak gibi 



kokulu bitkiler, sütün acılaşmasına, kokulu olmasına sebep olur. Çoğu zaman istenmeyen bu 

özellikler tereyağı ve peynire de geçer. Dikenli ve kılçıklı bitkiler otlama sırasında 

hayvanların baş ve gövdelerinde önemli yaralanmalara, bunlarda iltihaplara neden olmakta, 

verimleri ile canlı ağırlık artışları azalmakta, derinin kalite ve değerini de düşürmektedir. Yine 

bitki örtülerinde bulunan pıtrak (Xanthium spp.) ve dulavrat otu türleri (Arctium spp.) 

koyunların yapağısına yapışmak suretiyle yapağı kalitesini bozmaktadır. Ülkemizin her 

yöresinde özellikle Trakya da yaygın olan sert dikenli karaçalı (Paliurus spina-christi), 

bilhassa sığırlarda meme yaralanmalarına ve hastalıkların bulaşmasına yol açarak memenin 

körelmesi ve süt veriminin düşmesine sebep olmaktadır. 

3. Ortamın verimli kullanılmasını sınırlandıran bitkiler: Bu grupta hayvanların otlamaktan 

kaçındıkları veya otlayamadıkları bitkiler yer almaktadır. Genel olarak dikenli türler ve 

kokulu bitkiler mecbur kalınmadıkça hayvanlar tarafından otlanmazlar. Örneğin çayır ve 

meralarımızda bulunan aptesbozan (Sarcopoterium spinosum), kar dikeni (Acantholimon 

spp.), boğa dikeni (Eryngium spp.) ve köygöçüren (Cirsium arvense) gibi dikenli türler 

hayvanlar tarafından otlanmaz. Ancak ot üretiminin yetersiz olduğu durumlarda, bunların 

genç sürgünleri keçi ve koyunlar tarafından yenebilmektedir. Yavşan, kekik ve adaçayı 

(Salvia spp.) gibi daha çok yemin azaldığı yaz döneminde tercih edilen kokulu bitkiler ise 

mecbur kalınmadıkça hayvanlar tarafından otlanmazlar. 

4. Mera yönetimini zorlaştıran bitkiler: Merada az da olsa bulunan bir yıllık bitkiler genelde 

nemli mevsimde yeşil kalırlar. Bu türler yağışların kesilmesiyle birlikte hızla tohumlarını 

olgunlaştırır ve sararır, yem kaliteleri de azaldığı için hayvanlar tarafından otlanmazlar. 

B. Şarta Bağlı (Koşullu) Yabancı Bitkiler 

Çayır ve mera alanlarında bulunan ve yabancı bitki olarak tanımlanan türlerin bir bölümü 

ancak belirli şartlarda hayvanlar tarafından otlanabilen yem bitkisi özelliği taşırlar. Böyle 

sadece bazı şartlarda yabancı bitki özelliği gösteren türlere "koşullu yabancı bitki" denir. 

Bitkilerin yabancı bitki özelliği kazanmalarında; (a) ortam faktörleri, (b) yemi değerlendiren 

hayvan türleri, (c) bitkilerin gelişme devresi, (ç) botanik kompozisyondaki oranları ve (d) 

bitki örtüsünden faydalanma tarzı gibi etkili olan faktörler ön plana çıkmaktadır. 

1. Ortam faktörleri: Ortamın (iklim ve toprak) özellikleri bitkilerin büyüme ve gelişmeleri 

üzerinde doğrudan etkilidir. Örneğin orta nemli alanlarda iyi bir yem bitkisi konumunda olan 

kamışsı yumak, daha yüksek nemli yerlerde çok daha gür gelişerek yapraklarında silikatlar 

biriktirmek suretiyle sertleşmekte, yaprak kenarlarında testere gibi dişler oluşmakta ve 

hayvanlar tarafından otlanamamakta, hatta süt ineklerinin memelerinin yaralanmalarına sebep 

olabilmektedir. 



2. Yemi değerlendiren hayvan türleri: Hayvanların yem tercihleri birbirlerinden farklıdır. 

Çalı formlu bitkileri tercih eden keçiler için önemli bir yem kaynağı olan birçok meşe türü, 

sığırlar tarafından mecbur kalınmadıkça yenmemektedir. Yine eşek, katır ve develer 

tarafından istekle otlanan pek çok dikenli bitki, diğer çiftlik hayvanlarının yem tercihlerinde 

son sıraları almaktadır. Koyunların zarar görmeden otlayabildikleri hezaren sığırlar için 

zehirli bir bitki olmaktadır. 

3. Bitkilerin gelişme devresi: Bitkilerin genç dönemlerindeki yemleri daha sulu, lezzetli, 

besleyici ve sindirimi yüksektir. Gelişmenin ilerlemesi ile bu özellikler azalma gösterir. Bazı 

türler olgunlaştıklarında bile hayvanlarca isteyerek tüketilir. Meralardaki tüylü balotu (Holcus 

lanatus), bataklık kılotu (Nardus stricta), mor üçgül (Trifolium purpureum) tamamen genç 

devrede otlanırlar. Aynı şekilde çayır yemliği (Tragopogon pratensis) ve evelik (Rumex 

crispus) türleri olgunlaşma ile saplarının sertleşmesi sonucu hayvanlar tarafından daha az 

yenir. 

4. Bitki kompozisyonundaki oranları: Lezzetlilikleri orta derecede olan birçok bitkinin 

kompozisyondaki oranları, hayvanlar tarafından tercih edilmedikleri zaman önemli oranda 

artmaktadır. Bu grup içerisinde çayır ve meralardaki çoğalıcı bitkiler yer almaktadır. Bitki 

örtülerinde kekik, yavşan ve civanperçemi (Achillea spp.) gibi kokulu türlerin seyrek olarak 

bulunmaları hayvanlarca istekle otlanmalarını sağlamaktadır. Bu türler bazen, yem 

rasyonlarına çeşni görevi de kazandırır. Bunların bitki örtüsündeki oranlarının artması 

halinde, çiftlik hayvanları aç kalmadıkları sürece otlamazlar. Fazla tüketilmeleri durumunda 

da süt kalitesi bozulur. Benzer şekilde çayır düğmesi (P. sanguisorba) türleri bitki örtüsünde 

düşük miktarlarda bulunduklarında çok değerli oldukları halde, toplu olarak bulunmaları 

durumunda istenmeyen bitkiler niteliği kazanmaktadırlar. 

5. Bitki örtüsünden faydalanma tarzı: Genellikle meralardan otlatılarak çayırlardan ise 

biçilerek faydalanılır. Otlatmada bitkiler çoğunlukla yeşil halde tüketilirken, biçilen bitkiler 

kurutularak değerlendirilirler. Kuruma kimi bitkilerin bünyelerindeki alkaloitlerin yapı ve 

niteliklerinin değişmesine neden olmaktadır. Buna göre de bazı bitkiler yem bitkisi olma 

özelliği taşırken, bazıları yabancı ot karakteri gösterir. Örneğin çayır yemliği yeşil halde iken 

sevilerek yenmesine karşılık kuruduğunda sevilmemektedir. Buna karşılık düğünçiçeği türleri 

(Ranunculus spp.) yeşil durumda zehirli iken, kurutulduğunda veya silajı yapıldığında zehirli 

bileşiklerini kaybedebilmektedir. 

YABANCI BİTKİLERİN ÇOĞALMA VE YAYILMA SEBEPLERİ 

Normal olarak yabancı bitkiler klimaks bitki örtüsünde bulunmazlar. Ancak yeryüzünde 

klimaks mera oldukça sınırlı miktardadır. Bu sebeple hemen hemen her çayır ve mera 



örtüsünde az ya da çok sayıda yabancı bitkiye rastlanır. Çayır-meralardan yüksek hayvansal 

ürün elde edebilmek için de bu tür istenmeyen bitkilerin ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 

Yabancı bitki kontrolündeki başarı ve bu başarının uzun süreli olması için yabancı bitkilerin 

çoğalma ve yayılma sebepleri belirlenir ve ona göre önlemleri alınır. Bitki örtüsünde yabancı 

bitkileri artıran faktörler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Ağır ve erken otlatma: Erken ve ağır otlatma öncelikle toprağın fiziksel yapısının 

bozulmasını sonra da arzu edilen türlerin yem veriminin düşmesini, tohum üretiminin 

azalmasını bunlarda bitki örtüsünün seyrekleşerek yerlerinin yabancı bitkilerle istila 

edilmesini doğurur. 

2. Yabancı bitki tohumlarının taşınması: Kimi bitkiler merada otlayan hayvanların 

vücutlarına yapışarak ya da sindirim organlarında zarar görmeden taşınan tohumları ile 

yayılmaktadır. Koyunların otlamış olduğu Centaurea maculosa tohumlarının %22 kadarı 

sindirim sisteminden geçtikten sonra canlı kalabilmektedir. Çiftlik hayvanları yanında tavşan, 

fare, gelincik ve kuşların sindirim organlarından zarar görmeden çıkan tohumlar da çok 

uzaklara taşınabilmektedir. 

3. Elverişsiz hava şartları: Ağır ve erken otlatma vb. sebeplerle zayıflayan bitkiler uzun süre 

şiddetli kuraklık ile soğuklara maruz kaldıklarında fazla dayanamayarak kolaylıkla ölerek 

bitki örtüsünden çekilip yerlerini değişen şartlara daha iyi uyum gösteren yabancı bitkilere 

bırakırlar. 

4. Elverişsiz toprak şartları: Çayır-mera topraklarının fazla gevşek veya sıkı olması 

durumunda bazı yabancı bitkiler artış gösterirler. Çayırlardaki zehirli baldıran ve adi 

civanperçemi (Achillea millefolium) gevşek topraklarda çoğalan türlerdir. 

5. Sürüp terk etme: Birçok yerde ve zamanda gerçek meralar sürülerek tarla haline 

dönüştürülmektedir Bu alanlar toprak işlemeli tarım arazisi olma özelliği taşımadıklarından 

birkaç yıl içerisinde elden çıkmaktadır. Terk edilen bu alanları öncelikle yabancı otlar istila 

etmektedir. Böylece bol miktarda tohum üretme imkânına kavuşan yabancı otlar, tarla, bahçe 

ve çayır-meralar için büyük bir yabancı bitki kaynağı durumuna dönüşmektedir. 

6. Hatalı kültürel uygulamalar: Çayır ve meralarda özellikle gübreleme ve sulama gibi 

uygulamaların yanlış yapılması, bitki örtüsünde istenmeyen değişiklerin doğmasına yol açar. 

Örneğin azotlu gübrelerin fazla ve zamansız uygulanması bitki örtüsündeki istenmeyen 

buğdaygillerin, fosfor da baklagillerin gelişmesini artırmaktadır. Yine ülkemizde yapıldığı 

gibi, çayırların suyun yeterli olduğu dönemlerde sürekli sulanmaları da bitki bileşiminde yem 

kalitesi düşük olan ekşi çayır otlarının çoğalmasını doğurmaktadır. 



7. Faydalanma tarzı: Biçim veya otlatma şeklindeki faydalanmanın bitkilere etkileri farklı 

olmaktadır. Genel olarak otlatma yüksek boylu bitkilere daha çok zarar verirken, biçim bu tür 

bitkilerin gelişmesini kamçılamaktadır. 

8. Tohum ticaretinin gelişmesi: Yeterince kontrol edilmeden getirilen veya ekilen çayır-

mera bitkilerinin tohumlarıyla birlikte, üretilen yörede bulunan yabancı bitkilerin tohumları, 

bir bölgeden diğer bölgeye ve hatta başka ülkelere taşınmaktadır. Son yıllarda İran'dan 

yurdumuza kontrolsüz bir şekilde sokulan cinsaçı bulunduran yonca tohumları ile önemli 

oranda cinsaçı sorunu yaşanmaktadır. 

9. Yol yapımı, madencilik gibi uygulamalar: Yol yapımı, madencilik vb. faaliyetler 

sonucunda bitki örtüsü tamamen ortadan kaldırılan alanlar, yabancı bitkilerin kolay yayılıp 

hayat bulabildiği sahalardır. Bu tür alanlara öncelikle bir yıllık, daha sonra da çok yıllık 

yabancı otlar hızlı bir şekilde yerleşir ve çoğalır. Aynı zamanda yabancı bitkiler buralardan 

etrafa kolaylıkla da yayılırlar. 

YABANCI BİTKİLERLE MÜCADELE 

Çayır ve meralarda yabancı bitkilerle mücadele denince "istenmeyen zararlı ve yabancı bitki 

olarak nitelendirilen bitkilerin bitki örtüsünde gelişme ve yayılmalarını azaltarak veya 

ortamdan uzaklaştırılarak, yerlerine arzu edilen bitkilerin yerleşmesini ve gelişmesini 

kolaylaştırmak" anlaşılır. Yabancı bitki mücadelesi ile çalıların bitki örtüsünden 

uzaklaştırılması sonucu meralarda kolay ve severek otlanan lezzetli türlerde verim artışı 

sağlanmıştır. Otun hayvanlarca değerlendirme oranının artması ile mera kapasitesi de 

yükselmektedir. Yabancı bitkilerle mücadeleye başlamadan önce bunların yayılma 

biyolojilerinin bilinmesi başarı şansını artırmaktadır. Daha sonra da bunların ortamda çoğalma 

ve yayılmalarını önleyecek kültürel tedbirlerin alınması gerekir. Bu amaç için önce otlatma 

kontrollü yapılır. Ayrıca toprak verimliliğinin korunması, nitelikli yem bitkileri ile tohumlama 

ve yabancı otsuz tohum kullanımı gibi hususlar dikkate alınır. 

Otlatmanın düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

1. İyi bir otlatma idaresi uygulanmalıdır. Doğru zamanda ve yeterli sayıda hayvanla otlatma 

kaçınılmaz. 

2. Zehirli bitkilerin bulunduğu yerlere aç hayvanlar kesinlikle bırakılmamalı veya buradan 

geçirilmemelidir. 

3. Merada ilk yeşeren bitkiler arasında zehirli türler de varsa, arzulanan yem bitkileri yeterli 

büyüklüğe ulaşana kadar hayvanlar meraya bırakılmaz. 

4. Merada zehirli bitkiler mevcutsa, sürü seyrek dağıtılır ve yavaş hareket ettirilir. 



5. Hayvanları meranın zehirlenme tehlikesi olan yerlerinde yatırmaktan kaçınmak gerekir. 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda hayvanlar tok karna ve yavaş sürülür. 

6. Merada otlayan hayvanların tuz, mineral ve su ihtiyaçları karşılanmalıdır. Tuz eksikliği 

hayvanların zehirli veya sevmedikleri bitkileri tüketmelerine sebep olabilir.  

7. Merada otlatılmaya başlamadan önce zehirli bitkilerin çeşidi, miktarı ve dağılımı incelenir. 

Zehirli bitkiler varsa, bunların en tehlikeli zamanlarında buralar otlatılmaz. 

8. Mera zehirli bitkilere en az duyarlı hayvanlarla otlatılır. 

9. Herbisit ve gübre uygulamalarından sonra zehirli bitkilerin bulunduğu meralar otlatılmaz. 

Bunlar zehirli bitkilerin lezzetliliklerini ve zehirliliklerini yükseltebilir. Herbisit püskürtülen 

yerlerdeki bitkiler ölene ve kuruyana kadar hayvanlar buradan uzak tutulur. Gübreleme 

sonrasında da belirsiz bir süre otlatma yapılmaz. 

10. Aşırı çevre şartlarında otlatmadan kaçınmak gerekir. Kar fırtınaları sevilen yem 

bitkilerinin çoğunu örter ve zehirli bitkiler tüketilebilir. Aşırı rüzgârlar bazı zehirli bitkilerin 

elverişliliğini artırabilir. Aynı şekilde kuraklık da hayvanların zehirlenme ihtimalini 

yükseltebilir. 

11. Hayvanlar bir alana ilk defa konuluyorsa, özellikle etrafı çevrili parsellerde daha az seçici 

otlarlar, bu durumda zehirli bitkilerin otlanma ihtimali artar. 

12. En zehirli bitkiler seçici herbisitlerle öldürülebilir. Herbisitle mücadele zehirli bitkilerin 

yoğun olduğu ve kalıcı zehirlenme riskinin var olduğu yerde etkili bir uygulamadır. 

Zehirli bitkiler yoğunluklarına bağlı olarak önemli kayıplara sebep olabilirler. Bunlar 

genellikle meralara yayıldıklarından herbisitle mücadeleleri de zordur. Zehirli bitkilerden 

kaynaklanan sorunları çözmek için; (a) hangi türlerin zehirli oldukları, (b) bunların en zehirli 

oldukları zamanlar, (c) hangi hayvanları etkiledikleri bilinmeli ve (ç) arzulanan türlerin zehirli 

bitkilerle yarışabilmelerine fırsat tanıyan sağlıklı bir otlatma yönetimi uygulanmalıdır. 

Hayvan sağlığına, hayvansal ürünlere ve çevreye zararlı olan bitkiler (a) mekanik, (b) yakma, 

(c) kimyasal ve (ç) biyolojik yollarla yok edilebilir veya gelişmeleri sınırlandırılarak oranları 

azaltılabilir. 

MEKANİK MÜCADELE 

İnsan ya da makine gücüne bağlı çeşitli aletler kullanılarak bitkilerin kesilmesi, sökülmesi, 

parçalanması, ezilmesi gibi işlemlerle yok edilmesine dayanan bir mücadele yöntemidir. Bu 

yöntemle çoğunlukla çalı ve ağaç gibi odunsu türler kontrol altına alınmakla birlikte, daha 

sınırlı olarak otsu yabancı bitkilerle de mücadele edilmektedir. Seçilen mekanik mücadele 

yolundan tatmin edici sonuç alabilmek için yöntem yalnız başına bir ya da birkaç sefer 

uygulanabileceği gibi, başka bir mekanik veya kimyasal, biyolojik ve yakma gibi diğer 



yöntemlerle de birleştirilebilmektedir. İnsan gücüne dayalı mücadelede kullanılan çapa, 

kazma, balta, bıçak gibi basit aletleri temin etmek çok kolaydır. Buna karşılık yüksek boylu, 

kalın gövdeli ve derin köklenen odunsu bitkilerle savaşımda ağır ve güçlü aletler gerekir. Bu 

aletlerin temininde büyük zorluklar olabilir. Ağır ekipmanı çekecek güçlü traktör bulmak 

oldukça zordur. 

Akdeniz Bölgesinde, özellikle Torosların güneye bakan kesimlerindeki makilik alanlarda 

kermes meşesi (Quercus coccifera), pırnal meşesi (Q. ilex), aptesbozan, pamukotu (Cistus 

salviifolius), tavuk çiçeği (Daphne sericea), mersin (Myrtus communis), zakkum (Nerium 

oleander) ve katırtırnağı (Genista spp.) çalılarına sıkça rastlanılmaktadır. Ege ve Marmara 

bölgelerinde sandal (Arbutus andrachne), kocayemiş (Arbutus unedo), yapraklı laden (Cistus 

creticus), yabani sinameki (Colutea cilicica), tavuk çiçeği, katırtırnağı (Genista spp.), katran 

ardıcı (Juniperus oxycedrus), karabaşotu (Lavandula stoechas), karaçalı (Paliurus spina-

christi), akçakesme (Phillyrea latifolia), kermes meşesi, sumak (Rhus coriaria), aptesbozan, 

keçiöldüren (Calycotome villosa) vb. çalılar ile Karadeniz bölgesinde erguvan (Cercis 

siliquastrum), pamuklu sumak (Cotinus coggyria), süpürgeotu (Erica arborea), katran ardıcı, 

akçakesme, melengiç (Pistacia terebinthus), pırnal meşesi, mazı meşesi (Q. infectoria), 

sumak ve katırtırnağı (Spartium junceum) gibi çalılar yaygın olarak görülmektedir. 

Orta ve Doğu Anadolu'nun bozkır meralarında da çalı ya da yarı çalı formlu dikenli geven 

(Astragalus spp.), yavşan ve kekik türleri sıkça yer alan bitkilerdir. Doğu Anadolu'nun 

engebeli meralarında ise adi kadıntuzluğu (Berberis vulgaris), çitlembik (Celtis glabrata), 

boyacı sumağı (Cotinus coggygria), tavşantopuğu (Cotoneaster integerrimus), alıç 

(Crataegus pontica), güvem (Prunus divaricata), doğu Frenk üzümü (Ribes orientale), 

karakuşburnu (Rosa pimpinellifolia), kuşburnu (Rosa pulverulenta), titrek kavak (Populus 

tremula) gibi çalılara rastlanmaktadır. 

Mekanik kontrol yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken etkenler; 

1. Yönetim hedefleri: Çok yönlü kullanımların yanında belli başlı kullanımın ne olduğu, 

seçici mi, toplam mı mücadelenin hedeflendiği, mücadele sonrası kalan arzulanan bitkilerin 

kendilerini yenilemelerinin yeterli olup olmadığı, mücadele ile birlikte tohum yatağı hazırlığı 

ve yapay bitki örtüsünün planlandığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Hedef türlerin özellikleri: Mekanik mücadelede yok edilmesi planlanan türlerin sıklığı, 

boylanma durumu, gövde çapı, büyüme formu, gevreklik ve yeniden sürgün verebilme 

kabiliyeti dikkat edilecek önemli hususlardır. 

3. İkincil türlerin özellikleri: Çalılı meralarda yapılacak mücadele ile arzulanan bitki 

türlerinin çalı baskısından kurtulup kurtulamayacağı, potansiyel olarak zararlı bitkilerin 



kompozisyonda artıp artmayacağı veya ortamı istila edip etmeyeceği ve bütün yerleşik 

bitkilerin yeniden yerleşmelerine ihtiyaç olup olmadığı dikkate alınmalıdır. 

5. Toprak özellikleri: Toprak derinliği, verimlilik durumu, toprak nem ilişkileri, bünyedeki 

çakıl, taş gibi kaba materyal miktarı ve büyüklükleri ile toprakların sıkışma derecesi, mekanik 

mücadele aletlerinin düzenli çalışması, hedef bitkilerin ölüm oranı ve toprak özelliklerinde 

ortaya çıkabilecek bozulmaların üzerinde durulması gerekir. 

6. Arazinin verim gücü: Verim gücü yüksek arazi üzerindeki bitkiler daha iyi ve hızlı 

gelişirler. Dolayısıyla düşük verim gücüne sahip alanlarda yapılacak masraflı mekanik 

mücadele sonrasında elde edilecek kâr da düşük olacağından, bu tür ıslah ekonomik 

olmayabilir. Her zaman kâr - masraf = artı olmalıdır. 

7. Sonrasındaki ihtiyaçlar: Seçilecek mücadele yöntemine karar vermede, kârlılığın ne 

kadar süre devam edeceği, sonrasında herhangi başka uygulamanın yapılması ve elde edilen 

sonucun ne kadar sürmesine gerek duyulduğunun hesap edilmesi gerekir. 

Yabancı bitki kontrolü amacıyla birçok mekanik mücadele yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar 

öncelikle (a) insan gücü ile mücadele ve (b) alet-makine ile mücadele olmak üzere iki başlıkta 

toplanabilir. 

A. İnsan Gücü İle Mücadele 

Mera ve çayırlar çok geniş alanları kapladıkları için yalnızca insan gücü ile yapılacak 

mücadele çok sınırlı kalabilir. Bu maksatla çapa, balta, nacak, kazma, bel küreği, bıçak, pala 

ve testere gibi aletler kullanılmaktadır. Bu uygulama köylülerin ortak çalışmaları veya 

çobanlar tarafından da yapılabilir. Çoban merada sürüyü dolaştırırken kolayca taşıyabileceği 

hafif ve basit aletlerle hayvanlar için tehlikeli olan yabancı ot ve küçük çalıları yok edebilir. 

Bu fazladan bir iş gücü, masraf ve zaman gerektirmez. 

İnsan gücü ile mücadelede uygulanan basit yöntemler; 

1. Kesme: Otsu bitkiler ile ince gövdeli çalılar orak, tırpan, pala veya kürekle kök boğazına 

yakın kısımdan kesilebilir. Orta büyüklükteki çalı ve ağaçlar için ise balta, nacak veya testere 

kullanılır. Kök tacına yakın kısımdan kesme yeniden sürgün verme yeteneği düşük olan ya da 

sürgün vermeyen bitkileri zayıflatır veya öldürür. Geniş veya alttan dallanan ağaçlarla 

mücadele genellikle pratik olmaz. Yeniden sürgün verebilen bitkiler kısa sürede kendilerini 

toparlayabilirler. Bu durumda da bu bitkiler ya keçi veya koyunlarla otlatılarak ya da 

herbisitlerle yok edilmeye çalışılır. Bu mücadele yöntemi yılın herhangi bir zamanında değil, 

özellikle ilkbahar sonu veya yaz başında uygulandığı takdirde odunsu türlerin yok 

edilmesinde büyük başarı gösterir. Bu yolla bir yandan çalılar kontrol altına alınırken, öte 



yandan hayvanlara yem, işletme için yakacak, muhtelif kazık ve herek elde edilebilir. Ayrıca 

daima alet bulunabilir, ucuzdur ve basit bir işlemdir. 

2. Bilezik Açma: Sadece odunsu bitkilerin, özellikle de büyük ağaçların yok edilmesi için 

uygundur. Ağaç gövdesindeki kabuğun çepeçevre soyulup çıkartılması şeklinde 

gerçekleştirilir. Kabuk soyma el veya motorlu testere ya da balta ile yapılabilir. Daha çok 

ormancılıkta kullanılır. Bilezik açma ile gövdedeki soymuk boruları kesildiğinden, gövdede 

asimilat (karbonhidrat) taşınması durur ve bitkiler sonunda ölürler. Bu uygulama yılın her 

döneminde yapılabilir. Tam ölüm sağlayabilmek için kabuğun soyulduğu kısma herbisit de 

püskürtülebilir. Bu mücadele yolu kök tacından yeniden sürgün vermeyen bitkiler üzerinde 

daha etkilidir. Bilezik açma ile kökler besin maddelerinden yoksun kalacakları için yeniden 

sürgün verebilme güçleri azalır. Ayrıca küçük ağaçlar genelde daha çok sürgün verme 

özelliğine sahip olduklarından, bilezik açma büyük ağaçlar üzerinde daha çok etkili olur. 

3. Kökleme: Meralarda bulunan özellikle odunsu bitkiler ve bazı kalın köklü otsu bitkilerin 

(örneğin sığırkuyruğu) kazma, balta, çapa, bel ile yeniden büyüyemeyecekleri şekilde kökten 

sökülmesi veya kök tacının altından koparılmasıdır. Bu yöntem yavaştır, yoğun işçilik ister. 

4. Budama: Yalnızca odunsu türlerle mücadelede kullanılır. Burada amaç üst örtüyü yok 

ederek hem odunsu türlerin yeniden büyüme ve gençleşmelerini teşvik etmek hem de belirli 

süre otsu alt bitki örtüsünün gelişmesine ve otlanmasına yardımcı olmaktır. Ağaç ve yüksek 

çalılardan budanan bitki kısımları hayvanlar için yem olarak kullanılabileceği gibi, özellikle 

memleketimizde yakacak olarak da değerlendirilmelidir. Bu işlem için balta, nacak, pala, el 

testeresi veya motorlu testerelerden yararlanılır. Budama ile yabancı bitki mücadelesi yavaştır 

ve yoğun işçilik ister. 

5. Çapalama: Çapa ile yabancı bitkilerin yok edilmesi esasına dayanan bir mücadele 

biçimidir. Tarım alanlarında yabancı ot mücadelesi ve toprağın havalandırılması maksadıyla 

sıkça başvurulan bir uygulama olmasına karşın, çayır ve meralarda çok sınırlı kalmaktadır. 

Sıraya ekilen yapay çayır ve mera tesislerinde uygulama şansı olabilir. Diğer insan gücü ile 

mücadele yöntemlerinde olduğu gibi dar ve belirli alanlarda uygulanabilir ve yoğun işçilik 

ister. 

B. Alet-Makine İle Mücadele 

Bu yöntemle çeşitli alet ve makineler kullanılarak geniş alanlarda özellikle odunsu bitkilerle 

etkili mücadele mümkün olmaktadır. Meraların istenmeyen çalı ve ağaçları ile en etkin 

mücadele genelde mekanik (mihaniki) olarak yapılır. Mekanik mücadeleyle odunsu türlerin 

öldürülmesi veya seyreltilmesi ya da büyümelerinin belirli sürelerle baskı altında tutulması ile 

hayvanların kolay otlayabildiği otsu bitkilerin gelişmeleri teşvik edilmiş olur. 



1. Buldozer Geçirme: Buldozer adı verilen makinelerle meradaki odunsu bitkilerin toprak 

seviyesinden veya biraz altından koparılması, kırılması ve odunsu artıkların temizlenmesi, 

yığılması veya namlu haline getirilmesi şeklinde yapılan mekanik mücadele yöntemidir. 

Buldozer geçirme sırasında bir kısım bitkiler köklerinden sökülür. 

2. Zincir Çekme: Ağır bir zincirin, iki ucundan, iki ayrı traktörle çekilmesiyle istenmeyen 

çalı ve ağaççıkların kırılıp sökülmesi şeklindeki mekanik mücadele yoludur. Bu mücadelede 

yaygın olarak 60-150 m boyunda zincirler kullanılır. Bu zincirler iki paletli traktörün 

arkasından "U" veya "J" şeklinde sürüklenir. Zincirin kolay çekilmesi ve arazide rahatlıkla 

dönmesi için 4.5-6 m boyunda çelik bir halatla traktöre bağlantı yapılır ve bu halat döner bir 

halka ile zincire bağlanır. Uygulamayı kolaylaştırmak için bazen zincirin ortasına da döner bir 

halka eklenebilir. Bu durumda zincirin her yarısının bağımsız olarak dönmesi sağlanır. 

Zincir çekme yeniden sürgün vermeyen büyük çalılarla küçük ağaçları öldürmek için 

kullanılır. Diğer mekanik mücadele aletleri kullanılamayan veya sınırlı kullanılabilen çok 

taşlı, engebeli veya dik alanlarda da kullanılabilir. Daha az masraflıdır. Zincirlerin her bir 

baklası 20-40 kg arasında değişmekle birlikte 30 kg'dan daha ağır baklalara sahip zincirler 

zemine daha iyi oturur. Genç ve esnek çalı ve ağaçları daha etkili şekilde yok eder. 

Zincir çekmenin etkinliğini yükseltebilmek amacıyla normal zincire bazı ekler ve 

değişiklikler yapılmaktadır. Normal zincir üzerinde yapılan değişikliklerden biri "Ely 

zinciri"dir. Bunda normal zincire yaklaşık 45 cm boyunda bir ray parçası kaynatılmıştır. 

Böylelikle daha fazla bitki öldürülür ve toprak daha çok kazılmış olur. Zincir çekme çoğu 

ardıç, çam ve diğer iğne yapraklılar gibi olgun, sürgün vermeyen ve tek gövdeli türlere karşı 

etkili, az masraflı ve yaygın olarak uygulanabilir. 

3. Kablo Çekme: Ağır zincir yerine 3.8-5.0 cm çapındaki çelik kabloların iki paletli traktör 

yardımıyla çekilerek çalı ve küçük ağaçların kırılıp sökülmesi işlemidir. Kullanımı normal 

zincire benzer. Hızlı çekilerek ve ray bağlanmak suretiyle ağırlık eklenerek bir dereceye kadar 

etkinliği artırılır. 

4. Ray Çekme: Ağır demiryolu rayının merada paletli traktör arkasından çekilmesidir. 

Özellikle gevrek bitkilerin kırılması ve sökülmesi amacıyla kullanılır. Kırılmadan bükülen ve 

yeniden sürgün verebilen türler üzerinde etkisizdir. Ray çekme sonucu aynı zamanda üstten 

tohumlama ile ekilen tohumların üzerlerinin kapatılması da mümkün olur. Ancak bu durum 

bilhassa kumlu ve gevşek topraklarda geçerlidir. Ray çekme ucuz bir mekanik mücadele 

yoludur. Ancak çalıları yok etmesi için bitkilerin gevrek (kırılgan) ve arazinin nispeten düz 

olması gerekir. 



5. Bıçaklı Merdane Geçirme: Bu amaçla üzerinde boydan boya uzanan kesici bıçakları 

bulunan ve genellikle içine su doldurulan merdane veya silindirden oluşan döner çalı kesici 

kullanılır. Ağırlıkları çoğunlukla 4.5-11.35 ton arasında olan bu ağır bıçaklı merdaneler 12.5 

cm çapına kadar olan çalı ve küçük ağaçları ezer, küçük parçalara böler ve toprağı hafif işler. 

Odunsu bitkileri baskı altına alır ve gevrek, sürgün vermeyen bitkileri öldürür. Kök tacından 

yeniden sürgün veren türlerin çok azı öldürüldüğünden, diğer uygulamalarla (yakma, herbisit, 

otlatma, vb.) birleştirilmedikçe etkisi genellikle geçicidir. Kesici bıçaklar büyük taş ve kayalar 

tarafından çabucak köreltilir. 

6. Biçme: Değişik tipteki biçerler yardımıyla otsu ve ince gövdeli çalıların toprak üzerinden 

biçilmesi ya da kesilmesi şeklindeki mekanik mücadele yoludur. Bu gaye için yabancı 

bitkilerin özelliklerine göre parmaklı veya tamburlu tipte bilinen ot biçme makineleri 

kullanılabileceği gibi, çapı 10 cm kadar olan odunsu gövdeleri biçebilen ağır biçer modelleri 

de mevcuttur. Bütün biçer tipleri engebeli ve taşlı alanlarda iyi çalışmaz ve bıçaklar çok çabuk 

kırılır. Otsu yabancı bitkilerle mücadelede başarı için bitkilerin hassas oldukları dönemlerde 

biçme yapılabilir. Bir yıllık yabancı otlar nesillerini tohumları ile devam ettirdiklerinden, bu 

bitkilerin tohum oluşturmalarını engelleyecek bir çağda biçilmeleri mücadele için yeterli 

olabilir. 

7. Sürme: Çayır ve meralarda sürme genellikle bitki örtüsünü büyük oranda ortadan 

kaldırdığı için, yabancı bitkilerin yoğun ve başka yöntemlerle mücadelesinin imkânsız olduğu 

zamanlarda önerilebilir. Yabancı bitki kontrolü amacıyla çayır ve meraların sürülmesinde 

genelde pulluk veya diskaro kullanılır. Sürme işleminde sürüm zamanı önemlidir. Sürümden 

sonra yabancı bitkiler tohumları ya da eşeysiz dokuları ile yeniden merayı kaplamamalıdır. Bu 

yüzden sürüm bitkilerin tohum tutmalarına fırsat vermeyecek zamanda yapılır. En uygun 

sürüm zamanı hedef türlere, yörenin yağış modeline ve sonrasında yapılacak tohumlama 

çalışmalarına da bağlıdır. En elverişli sürüm zamanı ilkbahar sonu-yaz başıdır. Bu dönemde 

genelde bitkiler henüz tohumlarını olgunlaştırmamış, fizyolojik olarak zayıf ve ilkbaharın 

yağışlı mevsimi sona ermiştir. Buna karşılık yazın topraklar kuru ve sert olduğundan sürüm 

zordur. Sonbahar ve ilkbaharda olgunlaşan yabancı bitki tohumları toprağa karışarak yeniden 

hayat bulurlar. Bu durumda nadas yapmak ve nadas esnasında dökülen tohumlardan çıkan 

fidelerle mücadele etmek suretiyle arzulanan sonuca ulaşılabilir. 

8. Kök kesme: Büyük paletli traktörlerin arkasına tek parça olarak bağlanan V şeklindeki bir 

bıçakla yabancı bitki köklerinin toprak altından kesilmesi işlemidir. Çok büyük ve çok sık 

olan çalılı derin topraklarda kullanışlıdır. Kökleri sürgün verme bölgesinin altından 

koparılırsa odunsu türlerin çoğu ölür. Hedef bitkilerde tam ölüm elde etmek için uygulamanın 



herbisit veya yakma ile birleştirilmesi gerekir. Erozyonu ve buharlaşmayı azaltacak şekilde 

toprak yüzeyinde malç ve artık bırakır. Kök kesme sığ, engebeli, dik, ana kayası çıkan ya da 

çok ıslak yerlerde mümkün olmaz. Kullanımı sırasında büyük güç istediğinden masrafı da 

yüksektir.  

Kök kesme sonucu çalılar ve köksapsız çok yıllık buğdaygil ve diğer otsu türlerin çoğu ölür. 

Bu sebeple kök kesme çalı örtüsünün altında iyi bir buğdaygil örtüsü bulunan alanlarda 

kullanılmaz. Kök kesme bıçakları geçirilen yerlerde tohumlama yapma zorunluluğu nedeniyle 

masrafları karşılamak için sadece derin ve verimli topraklı bol yağış alan yerlerde yaygın 

uygulanır. 

9. Kök tarama: Sabit bir buldozer bıçağına çoklu dişin uyarlanması ile geliştirilen kök 

tarayıcılarla odunsu türlerin kırılması ve sökülmesi şeklindeki mekanik mücadele yoludur. Bu 

yöntemle küçük çalılar sökülür, topraktaki kökler taranır ve diğer yöntemlerle kesilen veya 

sökülen büyük ağaçlar yığılır ya da istiflenir. Odunsu parçalar alınırken dişler arasından 

toprak dökülür. Nemli ve ağır veya büyük taşları bulunan topraklar için uygun değildir. Otsu 

alt bitkiyi tahrip ettiği için genellikle uygulama sonrasında mutlaka yapay tohumlama gerekir. 

YAKMA 

Yakma ile yabancı bitki mücadelesinde temel amaç, ateşin yardımıyla istenmeyen çalı ve otsu 

bitkiler yok edilerek, arzulanan türler için daha az rekabetli bir ortam yaratmaktır. Genelde 

kontrollü yakma mera ıslahında diğer tekniklerin yerine geçebilir ve daha kârlıdır. 

Yakma merada çalı ve ağaçların yayılmasını önlemede, istenmeyen serin mevsim 

buğdaygillerini kontrol etmede ve hayvanlara yem temin etmede etkilidir. Özellikle çalı ve 

ağaçlı meralarda odunsu bitkilerin yok edilmesi veya azaltılmasında ve orman-mera sınırında 

ormanın merayı istilasını önlemede kontrollü yakmaya sık sık başvurulur. Çalılı meralarda bu 

amaçla kontrollü yakma yalnız yapılabileceği gibi, diğer ıslah yöntemleri ile birlikte de 

uygulanabilir. 

Çizelge. Mera durumu ile en uygun çalı kontrolü yöntemleri arasındaki ilişki 

Mera durumu Çalı kontrol yöntemleri 

Çok iyi Kontrollü yakma, tek bitkiye herbisit uygulama, biyolojik mücadele 

İyi Bıçaklı merdane geçirme, tek bitkiye herbisit uygulama, kontrollü yakma, 

biyolojik mücadele 

Orta Bıçaklı merdane geçirme + yakma, parçalama + yakma, zincir çekme + 

yakma, herbisit püskürtme, herbisit püskürtme + yakma, biyolojik mücadele 



Zayıf Kök sürme + tohumlama, diskaro + tohumlama, bıçaklı merdane geçirme + 

tohumlama + yakma 

 

Yakma zamanının iyi belirlenmesi halinde bilhassa bir yıllık yabancı otlarla daha kolay 

mücadele edilebilir. Bir yıllık bitkiler tohumları ile çoğaldıklarından, bunların tohum 

tutmalarına fırsat verilmeyecek şekilde yapılacak yakmalar bu bitkilerin kompozisyondaki 

oranlarını azaltacaktır. Nitekim mera ve tarım alanlarının yaygın yabancı otu olan kır 

bromunun tohum tutma oranı yaz başında yapılan yakma ile önemli ölçüde azalırken, daha 

geç yapılan yakmalarda artış göstermiştir.  

KİMYASAL MÜCADELE 

Kimyasal mücadele, mera ve çayırlardaki istenmeyen ya da zararlı olan otsu ve odunsu 

bitkilerin "herbisit=ot öldürücü" olarak ifade edilen çeşitli kimyasallar kullanılarak yok 

edilmesi veya kompozisyondaki oranlarının azaltılmasıdır. 

Herbisitlerle mücadele diğer mücadele yöntemlerinden ayrı üstünlüklere sahiptir. 

1. Dik yamaçlar, kayalık, ıslak veya ağaçlık alanlar gibi mekanik yöntemleri uygulamanın 

imkânsız olduğu yerlerde, havadan herbisitler daha etkin kullanılabilir. 

2. Tek bitki uygulamasından havadan atmaya kadar çok değişik şekilde uygulanabilir. 

3. Serpme uygulandığı zaman hem bitki tepkisi hem de kaplanan alan bakımından hızlı bir 

kontrol sağlar. 

4. Tatbik esnasında düşük yakıt ve işçilik gerektirir. 

5. Fenoksi herbisitler (örneğin 2,4-D) genellikle mekanik mücadele yöntemlerinden daha 

ucuzdur. Fakat bu kontrollü yakmadan daha pahalı olabilir. 

6. Ot öldürücülerin çoğu seçicidir veya arzulanan türlere zararı en aza indirebilecek şekilde 

seçici olarak uygulanabilir. 

7. Yüzeyde otsu bir örtü ve artık örtü bırakıldığı zaman toprağı erozyondan korur. 

8. Uygun koruyucu tedbirler alındığı takdirde güvenli ve güvenilirdir. 

9. Çoğunlukla işletmedeki herhangi bir püskürtme elemanı ile kullanılabilir. 

10. Toprağa uygulanan (yaprağa değil) herbisitler çalı mücadelesinde nispeten uzun bir 

dönem uygulanabilme şansına sahiptir. 

İstenmeyen çayır ve mera bitkilerini kontrol etmek gayesiyle kullanılan herbisitlerin 

sakıncaları da vardır. 

1. Ot öldürücüler sadece belirli şartlar altında yapay tohumlama için istenen, rekabetsiz bir 

tohum yatağı hazırlar. 

2. Bazı zararlı bitkileri tam olarak engelleyen kimyasal henüz yoktur. 



3. Düşük verim gücüne sahip meralarda mücadele masrafları beklenen faydaların üzerine 

çıkabilir. 

4. Kimyasalların dikkatsiz kullanılması bitki örtüsünde hedeflenmeyen türlere zararlı olabilir. 

Su kaynaklarına bulaşabilir. 

5. Seçiciliği olmaması halinde otlatmada önemli olan geniş yapraklı otlar ve çalıların ölümüne 

de sebep olabilir. 

6. Yaprağa uygulanan ot öldürücülerin etkili zaman dilimi genellikle oldukça sınırlıdır. 

Herbisitlerin Sınıflaması 

Herbisit (veya fitosit); bitkileri öldüren veya normal büyüme süreçlerini şiddetle kesintiye 

uğratan bir kimyasal maddedir. 

Kontak herbisit: Lokal zarara yol açan veya yalnızca temas olan bitki kısımlarına zarar veren 

herbisittir. 

Taşınan herbisit: Bitkinin bir kısmına uygulanan, fakat bitkiye yayılarak oraları etkileyen 

herbisittir. Buna aynı zamanda "sentetik hormonlu herbisit", "sistemik herbisit" veya "büyüme 

düzenleyicisi" de denir. 

Seçici herbisit: Belirli bir bitki türü veya tür grubuna zarar verip ya da öldürürken, diğer bitki 

türlerine çok az veya hiç zarar vermeyen herbisittir. 

Total herbisit: Genellikle uygulandığı bütün bitki türlerini öldüren veya zarar veren 

herbisittir. "Genel ot öldürücü" olarak da ifade edilir. 

Toprak herbisiti: Toprakta bulunduğunda bitkileri öldüren ya da zarar veren herbisittir. 

Etkisi geçici veya kalıcı ya da seçici veya seçici olmayan olabilir. 

Uygulanma Yeri ve Yöntemi 

Uygulama yöntemi, seçicilik ve faaliyet tipi göz önüne alınarak otlatma alanlarında kullanılan 

herbisitler aşağıdaki gibi sınırlandırılabilir. 

1. Yaprak uygulaması: Bitkilerin yapraklarına püskürtülen herbisitlerdir. Bu grup içerisinde 

yer alan seçici herbisitler: 2,4-D ve diğer fenoksi herbisitler, dalapon, dikamba, parakuat 

(düşük oranlarda), pikloram. Seçici olmayanlar: Amiterol, amzot, glifosat. 

Yaprağa püskürtme meralarda en yaygın herbisit uygulama yöntemidir. Bitki örtüsünde 

arzulanmayan ve arzulanan türlerin bulunması halinde seçici herbisitlere gerek duyulur. 

Serpme olarak püskürtülen herbisitler için en uygun uygulama oranı herbisitin bileşimi, çevre, 

iklim, bitki ve bunlarla ilişkili diğer faktörler tarafından belirlenir. Bu yüzden yöreye göre 

tavsiyede bulunmak daha önemlidir.  

2. Gövde uygulaması: Bu uygulama üç şekilde yapılır; (a) gövde tabanına püskürtme, (b) 

gövdeye şırınga etme ve (c) kesilen kütüğe uygulamadır. 



Odunsu bitkilerin gövde veya saplarına uygulama genellikle sadece tek gövdeli ağaçların 

seyrek bitki örtülerinde veya merada küçük alanlarda uygulandığında pratiktir. Bu uygulama 

değişik şekillerde yapılmaktadır; 

a. Gövde tabanına püskürtme, 

b. Gövdedeki kırışıklık, çentik veya kuşaklara yerleştirme, 

c. Genç kabukta açılan 10-15 cm'lik şeritlere püskürtme, 

ç. Kesilen kütüğe uygulama ve 

d. Gövdeye zerk etmedir. 

3. Toprak uygulaması: Toprağa uygulanan herbisitler içerisinde seçici özellik taşıyanlar; 

atrazin, dikamba, pikloram, seçici özellik taşımayanlar ise; bromasil ve heksazinondur. 

Doğrudan toprağa uygulanan herbisitler istenmeyen bitkileri öldürmenin başka bir yoludur. 

Tanecikli ya da pelet şeklinde toprak herbisitlerinin üstün ve sakıncalı yönleri aşağıda yer 

almaktadır. 

Üstün yönleri; 

a. Etrafa daha az dağılır, 

b. Yapraklar tarafından tutulmaz, 

c. Kullanımı ve uygulaması kolaydır, 

ç. Genellikle daha basit uygulama aletleri gerektirir, 

d. Ön karışım hataları azdır ve 

e. Genellikle daha uzun süre etkili olur. 

Sakıncalı yönleri; 

a. Yapımı, paketlenmesi ve taşınması genelde daha pahalıdır, 

b. Bazı ot öldürücüler tanecikli formda daha az etkilidir, 

c. Genellikle her birim öldürme başına daha pahalıdır. 

ç. Tanecik büyüklüğü değişkense düzenli saçılması zordur. 

d. Uygulama malzemesi çeşitlilikten yoksundur, 

e. Tatbikten sonra yüzeydeki rüzgar ve su faaliyeti ile taşınır ve 

f. Etkili olması için yağışa ihtiyaç vardır. 

Toprak yüzeyine uygulama yaprağa püskürtmeye göre bitki büyüme dönemine daha az 

bağımlıdır. Ancak herbisitin çözünmesi ve toprağa sızması için yağışa ihtiyaç duyulur. 

Herbisitlerin Hayvanlar Üzerindeki Zehirliliği 

Genellikle önerilen uygulama yöntemleri ile oranlardaki herbisitler çoğunlukla çiftlik 

hayvanları, yaban hayatı, insanlar ve çevre için tehlikeli değildir. Esasen zehirli bitkilerin 

bulunduğu durumların haricinde çiftlik hayvanlarının herbisit atılan alanlardan 



uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte süte olabilir herhangi bir bulaşmaya karşı 

bir önlem olarak süt ineklerinin herbisit atılan alanlardan iki hafta süreyle 

uzaklaştırılmalarında yarar vardır. Zira 2,4-D ve benzeri herbisitlerin inek sütüne geçme 

tehlikesi iki haftadan fazla sürmemektedir. Ancak hayvanlar püskürtme tanklarına, herbisit 

kutularına ya da yoğun haldeki herbisite girerlerse zehirlenebilirler. 

Herbisit Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

Herbisitlerin uygun şekilde kullanımı ve tatbiki, uygulayıcıya, çiftlik hayvanına, arzulanan 

bitkilere, balık ve yaban hayatına ve aletlere muhtemel zararını önlemek için gerekir. Bunların 

güvenli kullanımı için; 

1. İçindekini kullanmadan önce her ambalajın etiketi okunmalı, talimatlara ve uyarılara dikkat 

edilmelidir. 

2. Sadece doğrudan belirli bir ürüne belirli bir miktarda uygulanmalı, sonrasında otlatma veya 

ürünle beslenme kesilmelidir. 

3. Deri ile temasından, gaz ya da toz halinde teneffüs edilmesinden veya herbisit çözeltilerinin 

göze ve ağza kaçmasından sakınılmalıdır. 

4. Özgün etiketli ambalaj ile depolanmalı ve çocukların, ev hayvanlarının, çiftlik 

hayvanlarının ve sorumlu olmayan kişilerin ulaşması önlenmelidir. 

5. Başka karışımlara bulaşmasını ve aletlere zarar vermesini önlemek için herbisit 

uygulamasından hemen sonra püskürtme aletleri temizlenmelidir. 

6. Göl, akarsu, havuz veya mesire yerlerinin yakınlarında püskürtme aleti temizlenmemeli 

veya kalan herbisit boşaltılmamalıdır. 

7. Fazla kimyasal madde ve boş herbisit kapları kullanım suyuna bulaşmayacak şekilde 

ayrılmış bir yerde toprağın en azından 45 cm derinliğine gömülmeli veya zararlı atıkların 

konduğu yere boşaltılmalıdır. 

8. Kimyasallar uygulanan alan ve ürünle sınırlanmalı, herbisitin hassas veya süs bitkilerine 

gitmesinden sakınılmalıdır. 

BİYOLOJİK MÜCADELE 

Biyolojik kontrol doğanın dengesi olarak adlandırılabilir. Kontrol edilmeden bırakılan 

herhangi bir bitki türü yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayabilecek bir çoğalma gücüne 

sahiptir. Belirli mera bitki örtülerine ulaşmada da otlayan hayvanların idaresi biyolojik bir 

mücadele çeşididir. Bununla birlikte ekonomik önemi olmayan ve istenmeyen canlıların nüfus 

yoğunluklarını düşürmek için yapılan biyolojik mücadele parazitler, avcılar ve patojenlerin 

kullanılması üzerine yoğunlaşmaktadır. 



Biyolojik mücadele, istenmeyen bitkilerin güçlerini, çoğalma kapasitelerini, yoğunluklarını ya 

da etkilerini azaltmak için planlı olarak diğer canlıların kullanılmasıdır. Dolayısıyla çayır ve 

meralardaki yabancı bitkilerle biyolojik mücadelede mikroorganizma, böcek ve çiftlik 

hayvanı gibi organizmalarla bu bitkilerin yok edilmesi veya sayılarının azaltılması 

hedeflenmektedir. Ancak biyolojik mücadelede çoğunlukla böceklerin kullanılmasına 

odaklanılmıştır.  

Biyolojik mücadele alan ne kadar büyük olursa o kadar ekonomik olmaktadır. Öte yandan 

başlangıçta etkisi çok yavaştır. Bu sebeple geniş ve az yoğun olarak kullanılan bölgelerde 

daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bunun için dünyanın birçok yöresinde mera alanlarında 

başarıyla uygulanmıştır. Ancak genellikle biyolojik yabancı bitki kontrolüne mekanik, 

kimyasal ve yakma ile başarı sağlanamayan durumlarda başvurulmaktadır. 

Çayır ve meralardaki yabancı bitkilerle biyolojik mücadelede iki temel yol izlenmektedir: (a) 

otlatma ile biyolojik mücadele ve (b) böceklerle biyolojik mücadele. 

1. Otlatma İle Biyolojik Mücadele 

Bütün mera bitkilerin eşit şekilde otlanmasıyla meraların gerçek otlatma kapasitesine erişilir. 

Otlatma ile istenmeyen bitkilerin hem yaygın kullanımı hem de biyolojik kontrolünün esası 

hayvanların seçici otlamasına dayanır. Otlayan hayvan türü, otlatma mevsimi ve otlatma 

sistemi hayvan sayısı ile doğru bir şekilde birleştirildiğinde, korunan bitkilere yarışma 

üstünlüğü sağlanır. Aynı zamanda istenmeyen türler ağır ya da arzulanan bitkiler daha az 

otlanır. Kuraklık veya kış gibi özellikle otsu yeşil yemin kısıtlı olduğu zamanlarda çalı türleri 

genellikle daha çok otlanırlar. 

Otlayan hayvanların yem tercihleri birbirinden farklıdır. Hayvanların bu farklı yem 

tercihlerinden yararlanılarak bitki örtüsündeki belirli yabancı otların azaltılması ya da 

tamamen yok edilmesi mümkün olabilmektedir.  

1. Sığırlarla biyolojik mücadele: Sığırlar çoğunlukla buğdaygilleri tercih ettiklerinden daha 

yoğun otlama ile buğdaygillerde azalmaya, diğer geniş yapraklı ot ve çalılarda da rekabeti 

yükseltme eğilimini ortaya çıkarırlar. Sığırlar Amerikan titrek kavağının (Populus 

tremuloicles) yaprak ve taze sürgünlerini severek tüketirler.  

2. Koyunlarla biyolojik mücadele: Koyunlar diğer çiftlik hayvanlarına göre geniş yapraklı 

türleri daha çok tercih ettikleri için, ıtır türleri (Geranium spp.), sarı aslandişi (Taraxacum 

officinalis) ve kanaryaotu (Senecio serra) ile inci çalısı türleri (Symphoricarpus spp.) daha 

ağır otlanarak gelişmeleri sınırlanmakta, birçok buğdaygil türünün de gelişmesi artmaktadır. 

3. Keçilerle biyolojik mücadele: Keçiler genellikle terkedilmiş, yarı kurak ve zayıf su alan 

yerlere iyi uyum gösterirler. Çiftlik hayvanları ile istenmeyen odunsu mera bitkilerinin en 



etkin şekilde kontrolü de keçilerle elde edilmektedir. Keçiler çalı otlama eğilimlerinden dolayı 

bütün dünyanın az ve düzensiz yağış alan alanlarında odunsu türlerin kontrolünde etkili bir 

faktör olabilir. 

2. Böceklerle Biyolojik Mücadele 

Böceklerle biyolojik mücadele, çayır meralardaki yabancı bitkilerle beslenen ya da asalak 

olarak yaşayan böceklerin çoğaltılıp alana salıverilmeleri şeklinde gerçekleştirilir. Burada 

amaç zararlı bitkileri tamamen yok etmek değil, önemsiz seviyeye indirmektir. Yabancı 

bitkilerin tohumları genellikle birçok yıl toprakta canlı kalır ve bu bitkilerin gelecekteki 

devamlılığını sağlar.  

Böceklerle biyolojik mücadelede diğer yöntemlerle mücadelede olduğu gibi alan sınırlaması 

yapmak zordur. Bu yüzden sorun olarak görülen bitkinin geniş yayılma alanına sahip olması 

gerekir. Böceklerle biyolojik yabancı bitki kontrolünde iki yaklaşıma yer verilir: (a) bir 

bitkinin tabii ortamındaki doğal düşmanlarını artırmak ve (b) bir bitkinin doğal düşmanlarını 

getirmek. 

Böceklerin ortama sokulması için atılması gereken adımlar ve uygulanacak işlemler; 

1. Çok tehlikeli olan ve kontrolü geniş destek bulan uygun hedef zararlı bitki seçilir. 

2. Yaşam alanı ve coğrafik kökeni bakımından yabancı bitki kontrolü tanımlanır. 

3. Hem mücadele alanında hem de bunun dışında bitkinin böcek düşmanları listelenir. 

4. En uygun böcek adayları seçilir. 

5. Aday böceklerden parazitler ve patojenler ayrılır. 

6. Belirli bir bitki veya bitki grubuna bağlı olan konukçu özeli ve biyoloji çalışmaları 

tamamlanır. 

7. Yeni yaşam alanına yerleşmek için uygun şartlarda kabul gören böcek türleri bırakılır. 

8. Yerleşme, tutunma, uygun saldırı zamanlaması ve şekli kontrol edilmek suretiyle sonuçlar 

değerlendirilir. 

9. İlave böcek sokarak veya ihtiyaç duyulan diğer mücadele yöntemleri ile başlangıç kontrolü 

artırılır. 

YAKMA 

Yakma ateşin bitkilere olan teşvik edici ve engelleyici etkilerinden faydalanılarak doğal 

meralar ile orman alanlarında bir ıslah yöntemi olarak kullanılmaktadır. Özellikle otlatma 

alanlarının düzenlenmesinde insanlar tarafından kullanılan en eski ıslah yöntemidir. Yeteri 

kadar ateş sağlayabilmesi bakımından bilhassa çalılık ve orman-mera sınırlarındaki otsu ve 

odunsu türleri birlikte bulunan meralar yakma uygulamalarına daha uygundur. Aynı zamanda 



bu yöntem, diğer yöntemlerle mücadelesi nispeten zor, zaman alıcı ve pahalı olan çalı ve 

ağaçsı türlerle daha kolay mücadele imkânı sağlar. 

YAKMADA ÖNEMLİ ETKENLER 

Yakılan alanlarda ateşin ekosisteme etkisi birçok faktöre bağlı olarak değişir. 

1. Bitki kompozisyonunu oluşturan türlerin özellikleri, 

2. Bazı ortam (iklim ve toprak) faktörlerinin nitelikleri, 

3. Yanma derecesi ve 

4. Yakma zamanıdır. 

1. Bitki Kompozisyonu 

Bitkiler ve bunların ölü artıkları yanan materyali oluştururlar. Bitkiler büyüme formları 

itibariyle ot, çalı ve ağaç şeklinde olabilir. Ot ve çalılara daha çok mera ve çayırlarda, 

ağaçlara ise orman alanlarında rastlanır. Bu yüzden çayır ve mera yönetimi açısından ot ve 

çalılar daha fazla öneme sahiptirler. Otsu örtüler çok çabuk yanar, ancak ateşin şiddeti zayıf 

olur. Aksine odunsu türler fazla miktarda yanacak bitki aksamı oluşturduklarından daha 

yüksek sıcaklıklar ortaya çıkar. 

2. Ortam Faktörleri 

Yakmanın bitki örtüsü veya bitki türleri üzerindeki etkilerinde önemli olan ortam faktörleri 

iklim ve topraktır. 

1. İklim faktörleri: İklim faktörlerinden özellikle sıcaklık, yağış, havanın nispi nemi ve rüzgâr 

ateşin etkisini değiştirmektedir. 

a. Hava sıcaklıklarının yüksek olması bitkilerin ateşe karşı duyarlılığını artırır. Yaz 

döneminde yapılan yakmalar bitki örtülerine daha çok zarar verir. 

b. Havanın nispi neminin yükselmesi ateşin şiddetini düşürür. 

c. Yakmadan kısa bir süre sonra görülen yağışlar bitki örtüsündeki türlerin daha çabuk 

gelişmelerini sağlar. 

ç. Rüzgâr ateşin etkisini azaltmakla birlikte daha geniş alanlara yayılmasına da sebep olur. 

Ateşin yayılmasını kontrol altında tutmak için şiddetli rüzgârların olduğu dönemlerde yakma 

yapılmamalıdır. 

2. Toprak faktörleri: Toprak özellikleri içerisinde toprak suyu, toprağın bünyesi, organik 

madde içeriği ve toprak reaksiyonu önemlidir. 

a. Toprak suyu toprakların fazla ısınmasını engeller. Toprakların nemli olduğu dönemlerde 

yapılan yakmalarda sıcaklığın toprağa geçişi azalır ve dolayısıyla bitkilerin toprak altı 

organları daha az etkilenir. 



b. Toprak bünyesi sıcaklığın toprak içerisine geçişini etkiler. Kuru ve kaba bünyeli 

topraklarda yakma sonucu yüksek toprak sıcaklıkları meydana gelir. 

c. Toprak organik maddesi toprakların ısınması, havalanması, su tutma kapasitesini artırması, 

iyi bir yapı kazanması, besin maddesi temini ve mikroorganizma faaliyetini yükseltmesi gibi 

birçok olumlu etkiye sahiptir. Yakma ile genellikle toprakların organik madde oranlarında bir 

azalma olur. Organik maddenin yanarak uzaklaşması bitki bileşiminde önemli değişiklikler 

ortaya çıkaracaktır. 

ç. Yakmanın toprak pH'sına ve dolayısıyla bitki örtüsüne olan etkisi, organik maddede olduğu 

gibi dolaylıdır. Ateş toprak pH'sında geçici yükselmeye yol açar. 

Yakma Zamanı 

Bitki örtüleri bitki türleri ve toprak özelliklerine bağlı olarak yılın her döneminde yakılabilir. 

Çayır ve mera örtülerinde yakma yörelere göre değişmekle birlikte ilkbahar, yaz, sonbahar ve 

kış mevsimlerinde uygulanabilir. 

1. İlkbahar yakması: Bu dönemde genellikle havalar serin, nispi nem yüksek ve yağışlar 

yoğundur. Ayrıca toprak nemi de fazladır. Bu yüzden ilkbahardaki yakma uygulamalarında 

genelde ateşin şiddeti düşük olur. Dolayısıyla yakmadan beklenen etki daha az ve yakma 

sonrasındaki bitki gelişimi ise daha hızlıdır. Genellikle bu dönemde yapılan yakmalar sıcak 

iklim bitkilerinin gelişimini teşvik eder.  

2. Yaz yakması: Yazın havalar sıcak ve kurak, nispi nem düşük ve toprağın nem miktarı azdır. 

Hava ve toprakta nemin yetersizliği ve yüksek hava sıcaklıkları, meydana gelecek ateşin 

şiddetinin fazla olmasına yol açar. Diğer mevsimler içerisinde en zararlı yakma bu 

dönemdedir. Eğer yaz yakması ile toprak yüzeyi uzun süre çıplak kalırsa erozyon tehlikesi 

yükselir. 

3. Sonbahar yakması: Sonbahar havaların serin ve hava ile toprak neminin yüksek olduğu 

dönemdir. Genellikle bu mevsimde uygulanan yakmanın şiddeti düşük, ateşin bitki örtüsü ve 

toprağa olumsuz etkisi daha azdır. Ayrıca bu mevsimdeki yakmalar bitki örtüsündeki serin 

iklim türlerinin gelişmelerini teşvik etmektedir. 

4. Kış yakması: Kış mevsimi çoğunlukla yakmanın az uygulandığı dönemdir. Havalar 

soğuktur ve birçok yörede yağışlar bu mevsimde düşer. Bu bakımdan havaların bitki 

gelişmesine uygun olmadığı ve daimi kar örtüsünün bulunduğu Doğu Anadolu gibi bölgelerde 

kışın yakma uygulanamaz. Kış ayları sıcak geçen ve nispeten bitki örtüsü ölmeyen yörelerde 

(Akdeniz ve Ege Bölgeleri gibi) yakma yapılabilir. Genellikle kış sonu yakması yem kalitesini 

yükseltir, erken otlatma için hızlı buğdaygil gelişimi sağlar, kışlık bir yıllık türleri yok eder ve 

çalı rekabetini azaltır. 



Yakma Şekli 

Bitki örtüleri ya ıslah gayesiyle kontrollü olarak yakılır ya da çeşitli sebeplerden ileri gelen 

kontrolsüz yangınlara maruz kalır. Kontrolsüz yangınlar genellikle şimşek ve yıldırım gibi 

fiziksel olaylar, zeminde aşırı birikmiş organik maddenin kızışması, insanların ihmali ya da 

kastı sonucu çıkmış ve önceden planlanmamış yangınlardır. Böyle yangınlarda ateşin kontrolü 

mümkün olmadığından, bitki örtüsü ve toprak tahrip olur. Çoğunlukla yem üretiminde azalma 

olabilir ve diğer istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Şiddetli veya orta şiddetteki yangınlar bu 

grupta yer alır. 

Kontrollü yakma ise planlı olarak yapılan yakmadır. Ateş zaman, şiddet, süre ve alan olarak 

kontrol altında tutulur ve önceden yeterli güvenlik önlemi alınır. Ekseriya arzulanan bitkiler 

uyku dönemindedir ve toprak nemi yakmadan sonraki bitki büyümesini destekleyecek 

düzeydedir. Çeşitli bitki örtülerinde ıslah, iyileştirme ve devamlılık maksadıyla kontrollü 

yakma uygulanır.  

KONTROLLÜ YAKMANIN AMACI 

Meranın kontrollü yakılmasının sebepleri genellikle diğer bitki kontrol yöntemlerinden 

beklenen bir ya da daha çok faydayı içine alır. Bunlar; 

a. İstenmeyen çalı türlerini öldürür veya baskı altında tutar, 

b. Alt örtüdeki değersiz türlerin yayılmasını önler, 

c. Yem üretimini artırır ve 

ç. Sonuçta otlatma kapasitesini yükseltir. 

Bununla beraber coğrafik alan ve bitki örtüsüne bağlı olarak yakma çoğunlukla aşağıdaki 

birçok amaca hizmet eder: 

1. Olgun ve ölü materyal yok edilir ve yem bitkilerinin lezzetliliği yükselir. Böylece otlayan 

hayvanlar tarafından yem daha çok kullanılır. 

2. Meralardaki istenmeyen bitkilerin yayılması önlenir. 

3. Meranın daha iyi otlanması sağlanır ve hafif otlatılan alanlarda daha iyi hayvan dağılımı 

gerçekleşir. 

4. Sık çalılık yerlerde hayvanlar için yem daha uygun hale gelir ve hayvanlar sık çalılıklara 

daha kolay ulaşır. 

5. İşçilerin ve makinelerin hareketini kolaylaştırır ve av için uygun giriş sağlar. 

6. Toprak ve artıkta bulunan bitki besin elementleri açığa çıkarak bitkilerin yeniden kullanımı 

temin edilir. 

7. Daha sıcak toprak ve nitratların açığa çıkmasından dolayı yangınlarda otsu bitki büyümesi 

1-3 hafta daha erken başlar. 



8. Büyüme mevsiminin başında yemin besin maddesi miktarı (bilhassa protein ve fosfor) 

geçici olarak yükselir. 

9. Çoğu hayvan tarafından yenmeyen ve arzulanan türlerle rekabet eden önceki mevsimlerde 

gelişmiş olan lezzetsiz bitki kısımları yok edilir. 

10. Çok az yeşil büyümenin olduğu zamanlarda ateşle sürgün oluşumu teşvik edilen çok yıllık 

bitkilerde büyüme uyarılarak yeşil yem üretimi sağlanır. 

11. Yakma sonrasında odunsu türler yeniden gençleşerek otlanacak kısımları artar. 

12. Buğdaygiller ve öteki arzulanan bitkilerin gelişmesini engelleyen yoğun yaprak ve diğer 

döküntüler azalır. 

13. Yem üretimi ve toprak ıslahı için bazı baklagillerin gelişmesi teşvik edilir. 

14. Çalı ve ağaç türlerinin su tüketimi en azından geçici olarak azalır. 

15. Hafif yağmurlarda yağış sularını bünyesinden tutarak toprağa geçişini önleyen artık ve 

bitki örtüsü miktarını geçici olarak düşürür. 

16. Önceden biriken artık, döküntü, çalı ve kesilmiş ağaçları yok ederek, kontrolsüz 

yangınların şiddetini ve zararını azaltır. Kontrolsüz yangınlar baskı altında tutulur. 

17. Bazı bitkilerde tohum üretimi artırılır. 

18. Doğal veya yapay tohumlanma için kısmi tohum yatağı hazırlanır. 

19. Çeşitli zararlı ve hastalık amillerinin görülme sıklığını düşürür. 

20. Bazı hayvan hastalıklarını taşıyan kene ve pire gibi asalaklar yok olur. 

21. Ormancılık faaliyetlerinde istenen ağaçların doğal ya da yapay yolla üretimi için 

yangından sonra kalan kül tohum yatağı hazırlar. 

22. Ormancılıkta istenmeyen ağaçların kontrol edilerek, arzulanan ağaçların gelişmesine 

yardımcı olunur. 

YAKMANIN ÇAYIR-MERALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

A. Bitki Bileşimine Etkisi 

Yakmanın bitki bileşimine etkisi bu alandaki türlerin ateşe karşı gösterdikleri tepkiye bağlıdır. 

Bunda türlerin büyüme formu, hayat formu ve çoğalma şekilleri etkilidir. Bu özelliklere göre 

yanma sonrası bitki örtüsü gelişiminin başlangıç kademesinde ateşe dayanıklı türler yer alır. 

1. Büyüme formu: Bitkiler büyüme şekilleri itibariyle ot, çalı ve ağaç olarak 

sınıflandırılabilir. Genelde odunsu yapıya sahip çalı ve ağaçların yakmaya karşı daha 

dayanıksız olduğu söylenebilir. Çünkü odunsu türler daha uzun süre ve daha şiddetle yanarlar.  

2. Hayat formu: Bitkilerin hayat formu, elverişsiz mevsimi (yazın kurak, kışın soğuk 

dönemleri gibi) geçirme şekilleridir. Bu hayat formu bitkilerin yetiştikleri çevreye uyum 

çabaları sonucu ortaya çıkar. 



3. Çoğalma şekilleri: Çayır-mera bitkileri ya eşeyli (generatif) ya da eşeysiz (vejetatif) olarak 

çoğalırlar. Bir yıllık bitkilerin tamamı ile çok yıllıkların bir kısmında çoğalma eşeyli yani 

tohumla olur. Genellikle bir yıllık türler ateşe karşı çok yıllıklardan daha dayanıklıdırlar. 

Ancak bu durum yakma zamanıyla yakından ilişkilidir. Bir yıllık bitkilerin çimlenme sonrası 

tohum olgunlaştırma dönemlerinden önce yakılmaları önemli oranda zarar görmelerine sebep 

olur. Çimlenmeden önce yapılacak yakma ise gelişmelerini teşvik edebilir. 

B. Ot Verimine Etkisi 

Yakma sonucu meraların otsu türlerinde genelde artış olur. Zira bu türler ateşe karşı çalı ve 

ağaçlardan daha dayanıklıdırlar. Çalı ve ağaçların yakma ile bitki örtüsünden uzaklaştırılması 

sonucunda, otsu türlerin bu bitkilerle olan rekabeti azalır. Sonuçta azalan rekabet şartlarında 

ateşe dayanıklı buğdaygil ve diğer geniş yapraklı otlar hızlı bir gelişme gösterirler. 

C. Ot Kalitesine Etkisi 

Çayır ve mera yönetiminde yem üretimini yükseltmenin yanında, üretilen otun hayvanlar 

tarafından kolaylıkla tercih edilebilecek lezzette olması da önemlidir. Bu durum otu meydana 

getiren türlerin lezzetliliğine bağlıdır. Yakma sonucunda bitki örtülerinde bu tür bitkilerin 

egemen olması ile arzu edilen kaliteli ot üretimi gerçekleştirilebilir. Yakma ile bitki 

bünyesindeki besin maddesi oranlarında ve otun sindirilebilirliğinde önemli artışlar 

sağlanabilmektedir. 

D. Hayvansal Üretime Etkisi 

Ot verimi, otun faydalanma oranı, lezzetliliği, alınabilir besin elementleri miktar ve 

sindirilebilirliğini artırmak için yakmadan sağlanan kâr hayvan kazançlarına yansır. Nitekim 

yapılan birçok araştırmada yakmanın yem kalitesini, lezzetliliğini ve elverişliliğini artırdığı, 

bunun da hayvansal üretimi yükselttiği tespit edilmiştir. 

E. Yaban Hayatına Etkisi 

Yakmada oluşan ateşin etkisiyle toprak içi ve toprak üstü ile bitki örtüsünde yaşayan büyük 

ve küçük bütün canlılar önemli derecede etkilenirler. Bu etkilenme toprak içini mekân tutan 

organizmalarda daha az, diğerlerinde ise daha çoktur. Ateşin hayvanlar üzerindeki etkisi 

azalan bitki örtüsü (gıda ve barınak) ile sonrasında gelişen bitki örtüsüne de bağlıdır. Bitki 

artıklarının yanması ile üzerlerindeki hayvanların çoğu zarar görür. Bunun yanında ateş düşük 

ısılı ise toprak üstü hayvan topluluklarına çok az etki edebilir. Bu durumda hayatta 

kalabilenler, özellikle artıklar arasında yer alanlarla kaçabilen organizmalardır.  

F. Toprağa Etkisi 

Yakmanın çayır-mera bitki örtülerine olduğu gibi topraklarına olan etkilerinin de bilinmesi, 

kontrollü yakmanın etkili kullanımı için yol gösterici olur. Mera, çalılık, orman veya diğer 



herhangi bir doğal bitki örtüsündeki bir yangın bitki artığını veya malcı azaltır, kalan ölü 

bitkilerin çoğunu tüketir ve toprak üstü canlı materyali yok edebilir. Çoğunlukla otsu 

türlerden oluşan çayır ve meralarda şiddetli yakma meydana gelmediğinden, ateşin toprağa 

etkisi azdır. Kontrollü bir yakma veya kontrolsüz yangın sırasında bitki kütlesinin yanması ile 

açığa çıkan enerjinin büyük çoğunluğu havaya kaybolur. Yüzeydeki organik tabaka nemliyse 

az toprak ısısı meydana gelir. Aynı şekilde eğer artık tabakası kuruysa ve bu tabaka kısmen 

veya tamamen yok edilirse ya da inceyse, toprak altı ısınabilir ve büyük sıcaklıklar oluşabilir.  

Yakma İşlemi 

Yakmada değişik aletler kullanılır. Bunlardan en yaygın olanı hafif ve kolay taşınabilir olan 

alev makineleridir. Traktöre bağlanan yakma makineleri de vardır. Alev ya da yakma 

makinelerinde motorin, gazyağı veya kerosen yanıcıları kullanılmaktadır. 

Bir kontrollü yakmayı başlatmak için değişik tutuşturma teknikleri kullanılabilir. Yakma ön, 

art veya yan yangın şeklinde yapılabilir. Ön yangın alevin gittiği yöne doğru olan yangın olup 

yakılacak alanın rüzgâr yönüne olan tarafından tutuşturulur ve rüzgârla aynı yönde hareket 

eder. Art yangın alanın rüzgârdan korunan tarafında başlatılır ve rüzgâra karşı yavaşça yanma 

sağlanır. Alevin hareket ettiği yönün aksi tarafından başlatılan yangındır. Yan yangın ise 

rüzgâr ile dik açı yapacak şekilde yayılır.  

Çevre faktörleri dikkate alınarak tam yakma gerçekleştirmek için iki yakma tekniği ileri 

sürülmektedir: (a) şerit yakma ve (b) halka yakma.  

Şerit yakmada bir yangın kırandan rüzgâra doğru bir veya daha çok şeritler halinde yakma 

yapılır. Şeritlerin genişliği yakıt tipi ve miktarı, eğim ve tekdüzeliğe bağlıdır. 

Halka yakmada ise yakmaya rüzgârın geldiği yerin aksi tarafından başlanır ve yangın kıranlar 

boyunca yakma gerçekleştirilir. 

YAKMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Yakılan alanlarda ateş öncelikle bitki örtüsü ve toprak yapısını etkilemektedir. Dolayısıyla 

yakılan alanlarda bu iki temel faktör göz önünde bulundurularak yakma yönlendirilmelidir. 

1. Bitki Örtüsü 

Bitki örtüsündeki istenmeyen bitkilerle mücadele için yakmada bu bitkilerin en hassas 

dönemleri seçilir. Bu zamanın, arzulanan türlerin dayanıklı oldukları döneme rastlaması 

istenir. Ancak yakma nedeniyle arzulanan türlerde azalma görülürse, tohumlama veya 

tohumlama ile gübreleme gibi kültürel uygulamalar düşünülmelidir. 

Genel olarak sonbahardaki yakma ile serin mevsim bitkileri teşvik edilir veya daha az zarar 

görür. Aynı durum sıcak mevsim bitkileri için ilkbahardaki yakmada ortaya çıkar. Bu yüzden 



genelde serin mevsim bitkileri baskın meraların sonbahar, sıcak iklim bitkilerinin hâkim 

olduğu meraların ise ilkbaharda yakılması daha uygundur. 

2. Toprak 

Ateşin etkisiyle topraktaki mevcut rutubetin bir kısmı buharlaşacağı için, suyu kıt olan 

mevsimin kurak dönemlerinde (yaz ayları) yakmadan kaçınmak gerekir. Kurak dönemlerdeki 

yakmanın yıkıcı etkisi yanında artan nem yetersizliği, bitki örtüsündeki bitkilerin yavaş 

gelişmesine veya bir kısmının tamamen yok olmasına sebep olabilir. Bu yüzden çoğunlukla 

yakmanın sonbahar, kış ve ilkbahar gibi daha nemli dönemlerde yapılması uygun 

düşmektedir. 

Yakılan alanlarda eğim fazla ise yakma sonucu azalan bitki örtüsü nedeniyle erozyon tehlikesi 

ortaya çıkacaktır. Bu durum çoğunlukla bitki örtüsünü fazla miktarda tahrip eden orta veya 

şiddetli yakmalarda görülür. Bu yüzden yakma ile ıslahta hem arazinin meyil durumuna hem 

de oluşacak ateşin şiddetine dikkat etmek gerekir.  

YAKMA SONRASI MERA YÖNETİMİ 

Beklenen etkileri verse de, tek bir kontrollü yakma ile bir meranın yönetim hedefine nadiren 

ulaşılır. Bu nedenle diğer ıslah ve yönetim yönlerinin de ele alınması gerekir. Yangın 

öncesindeki uygulamalar ateşin yoğunluğuna ve dolayısıyla etkinliğine katkıda bulunur. 

Örneğin yakma öncesi otlatma (özellikle ağır otlatma) yanacak bitki kütlesini azaltacağından, 

ateşin şiddetini düşürür. Buna karşılık yakma öncesi yapılan mekanik ve kimyasal yabancı 

bitki mücadelesi, kuruyan ve daha çok yanabilen bitkiler oluşturmak suretiyle ateşin 

yoğunluğunu yükseltir. 

Birçok kurak ve yarı kurak merada büyüme mevsimi başlangıcında yakılan alanlarda ağır 

otlanma hem yem bitkilerinin zarar görmesine hem de toprak kayıplarına yol açabilir. Böyle 

yerlerde bitkilerin tohum teşekkülünün sonrasına kadar veya yakmadan sonra en az bir veya 

tercihen iki mevsim otlatma geciktirilmelidir.  

GÜBRELEME 

Mevcut iklim şartlarında bitkilerin verim güçlerini ortaya koyabilmeleri için büyüme 

ortamının en uygun koşullara sahip olması gerekir. Dünyada bitkisel üretimi sınırlayan önemli 

toprak faktörlerinden birisi de bitki besin elementleri yetersizliği veya dengesizliğidir. 

Gübreleme bitkilerin ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerinden yeterince bulunmayanların 

yetersizliğini gidermek amacıyla yapay yolla toprağa verilmesidir. Diğer bitkilerde olduğu 

gibi çayır ve mera bitkileri de gübrelemeye karşı iyi tepki gösterirler. Bu yüzden bu alanlarda 

mevcut bitki örtüsünü güçlendirmek veya ot üretimini artırmak amacıyla gübreleme yoluna 

gidilir. Eğer temel amaç var olan bitki örtüsünün güçlenmesini sağlamak ise gübrelemenin 



kârlılığı ikinci plana atılabilir. Gübrelemenin gayesi verimi artırarak hayvansal üretimi 

yükseltmek ise, hem ekonomik olması hem de bitki örtüsünde istenen yönde bir değişime 

sebep olması gerekir. 

Gübrelerin çayır ve meralarda (a) ot üretimini ve (b) yemin niteliğini yükseltmek, (c) ürünün 

otlatma mevsimi içeresinde düzenli dağılımını sağlamak, (ç) tohumdan meydana gelen 

fidelerin yerleşmesini kolaylaştırmak ve (d) otun lezzetliliğini artırmak gibi çok yönlü etkileri 

vardır. Bir yerde gübrelemeye karar verildiği zaman öncelikle toprak analizleri veya 

gübreleme denemelerinden elde edilen sonuçların dikkate alınması gerekir. Herhangi bir besin 

elementinin seviyesi toprak tahlili ile kolayca ortaya konulabilir. 

Bitkiler temelde 16 besin elementine ihtiyaç duysalar da genel olarak dünyada mera 

topraklarında en çok eksikliği hissedilen besin elementleri öncelik sırasına göre; a) azot, b) 

fosfor ve c) potasyumdur. Bu üç besin elementine ilaveten eksikliği en çok hissedilen besin 

elementlerinden birisi de kükürttür. Bununla birlikte kalsiyum, bakır, demir, mangan, bor, 

çinko ve molibden gibi besin elementleri ile yapılan gübreleme çalışmalarından da olumlu 

sonuçlar alınmıştır. 

ENERJİ AKIŞI VE BESİN ELEMENTİ ÇEVRİMİ 

Bitkisel üretimde temel amaç güneşin fiziksel enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek bunu 

beslenmede dışa bağımlı canlıların tüketimine sunmaktır. Güneşten kazanılan bu enerji 

bitkiler tarafından sisteme dâhil edildikten sonra beslenme zincirinde bir organizmadan 

diğerine geçerek belirli bir yönde hareket eder. Bu hareket esnasında her kademede önemli 

miktarda enerji ısı enerjisi şeklinde atmosfere verilir. Beslenme kademelerinde biçim 

değiştiren enerjinin tekrar eski şekline dönmesi mümkün değildir. Ekosistemdeki enerji 

hareketi "enerji akışı" olarak tanımlanır. 

Bitkiler büyüme ve gelişme için kullandıkları besin elementlerini yaşadıkları çevreden alırlar 

ve bu besin elementleri beslenme zinciri boyunca bir kademeden diğerine geçse de sonuçta 

atıklar vasıtasıyla tekrar sisteme geri döner ve belirli süreçlerden sonra yeniden bitkiler 

tarafından kullanıma hazır hale gelir. Dolayısıyla enerjinin aksine besin elementlerinde 

yeniden kullanım söz konusudur. Bu bakımdan besin elementlerinin sistemdeki hareketi 

"besin elementi çevrimi" olarak bilinir. 

Ülkemiz topraklarında en fazla eksikliği görülen 2 besin elementinden azot çevriminde 

atmosfer kullanılırken, fosfor döngüsü karalarda gerçekleşir. 

1. Azot Çevrimi 

Azot bitki bünyesinde amino asitlerden proteinlere kadar değişen birçok organik bileşiğin 

yapısında yer alır. Canlı bitki dokularında kuru maddenin %1-4'lük kısmının azottan meydana 



geldiği dikkate alındığında, bitkisel üretim açısından azotun önemi kolayca anlaşılır. 

Atmosferin bileşiminin hacim olarak %78'inden fazlası azottan oluşur. Bitkiler atmosferde 

hemen hemen tamamı element (N2) şeklinde bulunan azottan doğrudan faydalanamazlar. Bu 

azotun bitkiler tarafından alınabilir hale gelmesi için nitrat (N03
-), amonyum (NH4+) veya 

amin (NH2) formlarından birisine dönüşmesi gerekir. Atmosfer azotunun bu formlara 

dönüşmesinde ortak ve serbest yaşayan azot bakterileri, mavi-yeşil algler ile yıldırım ve 

şimşek gibi gök olayları önemli derecede etkilidirler. Bunlara ilaveten organik artıkların 

ayrışması sonucunda da fazlaca azot kazancı söz konusu olur. 

Azot çevriminin önemli bir ayağı olan mera ekosistemlerindeki N kazanç ve kayıp yolları; 

1. Azot Kaynakları: Mera ekosisteminin azot kaynaklarından en önemlisi simbiyotik azot 

olup doğal ekosistemlerin en önemli azot kaynakları ve özümlemeden sonra en önemli 

biyokimyasal olaydır. Baklagillerle ortak yaşayan yumru (Rhizobium) bakterilerinin havanın 

element azotunu (N2) bitkilerin alabileceği şekle çevirmesi simbiyotik azot bağlanması olarak 

tanımlanır. Otlakların biyolojik azotu birçok faktöre göre değişmekle birlikte yıllık dekara 5-

15 kg azot arasındadır. 

Simbiyotik olmayan (asimbiyotik) azot bağlanması toprakta serbest yaşayan 

mikroorganizmalar (bakteri, mantar, alg ve liken) tarafından gerçekleştirilir. Bu yolla 

meralarda dekara yıllık 1-1.5 kg civarında azot tespit edilmektedir. 

Organik maddenin mikroorganizmalarca mineral veya organik forma dönüşmesine ayrışma 

(mineralizasyon) denir. Bu yolla sağlanan azot miktarı çevre faktörlerine göre değişir. 

Başta idrar ve dışkı olmak üzere hayvansal atıklar ile meraya önemli miktarda azot geri 

döner. Otlayan hayvan aldığı azotun %80-85'ini metabolizma atıkları vasıtasıyla sisteme geri 

bırakır. Tüketmiş olduğu besin ve içtiği sıvı miktarına göre değişmekle birlikte otlayan bir 

sığır her biri 1.5 litre civarında olmak üzere günde ortalama 10 kez idrar bırakır. Büyük 

çoğunluğu buharlaşma yoluyla kaybolan idrar azotunun tamamına yakını bitkiler tarafından 

doğrudan kullanılabilir formdadır. İdrar adacıklarındaki bitkiler diğerlerine göre 3-7 kat daha 

fazla ot üretirler. Bir sığır günde ortalama 14 defa dışkı bırakır. Yüksek verim gücüne sahip 

bir merada yüzeyin %4'ü dışkıyla kaplanabilir. Her ne kadar dışkıda serbest azot miktarı 

düşük olsa ve bitkiler tarafından alınabilir olması için ayrışmaya ihtiyaç duysa da, bırakıldığı 

noktada 200 kg/da azot uygulamasına eşdeğer bir etki oluşur. 

Atmosfer olaylarından yıldırım düşmesi veya şimşek çakması durumunda havadaki serbest 

azot oksitlenerek nitrat ve benzeri formlara dönüşür ve yağışlarla yeryüzüne intikal eder. 

Sanayi bölgelerinde (bacalardan çıkan azotlu gazlar yüzünden) daha fazla olmakla birlikte bu 

yolla kazanılan azot miktarı yıllık dekara 1-2.5 kg arasındadır. 



2. Azot Kayıpları: Azot döngüsü içerisinde çayır ve meralarda değişik yollarla azot kayıpları 

ortaya çıkar. Kayıp yolları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Buharlaşma yoluyla azot kaybı yarı kurak bölgelerde daha önemlidir. Amonyak, aminler, azot 

oksitler, N2 ve N3 formunda kayıplar söz konusudur. Sistemin azot girdisi ve çevre şartlarına 

göre buharlaşma kayıpları değişmektedir. 

Meranın kullanımında gösterilen özene göre erozyon kayıpları değişir. Genellikle erozyonla 

verimli üst toprak tabakası taşınır. Dolayısıyla erozyon sonucu yitirilen toprak miktarı 

arttıkça, kaybolan azot miktarında da artış ortaya çıkacaktır. 

Toprağa gelen suyun bir kısmı yüzey akışı ile bir kısmı da derinlere sızarak etkili kök 

bölgesini terk ederken önemli miktarda azotu da alıp sistemden uzaklaştırır. Bu yolla sistemi 

terk eden azot, kazanılan azota ve sızmayla kaybolan suyun miktarına göre değişir. Genellikle 

otlatılan alanlarda sızarak kaybolan azot miktarı diğer kullanım şekillerine göre daha fazladır. 

Topraktan alınan azot miktarı türlere göre değişir. Genel olarak baklagiller fide dönemini 

geçirdikten sonra ihtiyaç duydukları azotun büyük bir kısmını ortak yaşam (simbiyotik) 

yoluyla karşılarlar. Oysa başta buğdaygiller olmak üzere diğer türler ihtiyaç duydukları azotu 

topraktan alırlar.  

Hayvan bünyesine aldığı azotun önemli bir kısmını metabolizma atıkları ile sisteme geri verir. 

Ancak merada otlayan hayvanlardan elde edilen ürünlerin (yapağı, süt, et, vb.) bünyesindeki 

azot sistemden uzaklaştırılmış olur. 

Yanan maddelerin bünyesindeki azot gaz haline geçerek sistemden uzaklaşır. Bu şekildeki 

azot yitiği yanan kütle miktarı ne kadar fazla ise o ölçüde yüksek olacaktır. Düzenli aralıklarla 

yangınlar çıkan savanlarda bu yolla ortaya çıkan kayıplar, daha az yangın görülen diğer 

otlatma alanlarına göre daha fazladır. 

Meralarda azotun ekosistemdeki kazanç ve kayıp yolları dikkate alınarak sistemde azot 

bilânçosu yönünden eksi sonuca sebep olmayacak şekilde otlatma planlarını hazırlamak 

gerekir. Eğer kayıplar girdiler vasıtasıyla karşılanamaz ise merada üretim yıldan yıla düşecek 

ve bitki örtüsü bozulma sürecine girecektir. Bu sebeple mera yönetim planlarının azot 

bilânçosunu en azından dengede tutacak şekilde olması gerekir. Bunu sağlamak için azotla 

gübreleme göz önüne alınacak öncelikli uygulamalardandır. 

2. Fosfor Çevrimi 

Fosfor bitkilerin azottan sonra en fazla ihtiyaç duydukları besin elementidir ve tabiatta katı 

halde bulunur. Dolayısıyla çevrimi kara ve denizler aracılığıyla gerçekleşir. Fosforun kazanç 

ve kayıp yolları aşağıda açıklanmıştır. 



1. Fosfor Kazançları: Mera ekosistemlerinde fosfor girdileri değişik yollardan olmaktadır. 

Mikroorganizmaların topraktaki fosforu bünyelerine alması sonucu fosfor elverişsiz hale 

gelir. Bunların ve diğer organizmaların ölmesi ve artıkların parçalanması sonucu 

bünyelerindeki fosfor tekrar elverişli konuma geçer. Yine mikroorganizmalar özellikle 

toprakta bağlı bulunan fosforun bitkiler için elverişli hale gelmesinde büyük öneme 

sahiptirler. Otlanmadan arta kalan bitki artıklarının zamanla ayrışmaları sonucu 

bünyelerindeki fosfor tekrar ekosisteme geri döner. Merada otlayan hayvanlar bünyelerine 

aldığı besin elementlerinin büyük bir kısmını değişik atıklar şeklinde yeniden sisteme geri 

bırakırlar. Hayvan atıkları vasıtasıyla sisteme besin elementi girdisi hayvanın merada kalma 

süresiyle doğrudan ilişkilidir.  

Merada otlayan hayvan ek yemlerle besleniyor ise bu yolla hayvanın bünyesine aldığı besin 

elementlerinden önemli bir kısmı hayvansal atıklar şeklinde mera ekosistemlerine bırakılır. 

Özellikle süt ve et sığırcılığında semirtme döneminde ilave yemleme yaygın olarak yapılır. 

Yoğun mera hayvancılığında ek yemler ile sisteme giren fosfor miktarı daha fazladır. Fosforla 

gübreleme her ne kadar ülkemiz meralarında yaygın olarak kullanılmasa da dünyada bu yolla 

mera ekosistemlerine önemli miktarlarda fosfor girdisinden söz etmek mümkündür. 

2. Fosfor Kayıpları: Fosfor toprak kolloidleri tarafından güçlü bir şekilde tutulduğu için 

topraktan kolayca uzaklaşmayan bir besin elementi olmasına rağmen, tarımsal ekosistemlerde 

az da olsa kayıplar söz konusudur. Bu kayıplar genelde: a) yıkanma, b) erozyon, c) bitkiler 

tarafından alınma, ç) hayvansal ürünlerle uzaklaştırılma ve d) buharlaşma yollarıyla ortaya 

çıkmaktadır. 

Buharlaşma kayıpları ancak yangın esnasında ortaya çıkar ve kayda değer ölçüde değildir. 

Gerek bitkilerin ölümü, gerekse hayvanların salgılarına bağlı olarak topraktan alınan fosforun 

önemli bir kısmının meraya geri dönmesi sebebiyle bu yollarla ortaya çıkan kayıplar da çok 

büyük boyutta değildir. Ancak süt hayvanları diğerlerine göre meradan biraz daha fazla fosfor 

uzaklaştırırlar. Yine fosforun erozyonla kayıpları oldukça önemli boyuttadır. Artan otlatma 

baskısına bağlı olarak erozyon yükselmektedir. Ağır otlatma şartlarında çiğnenmeye bağlı 

olarak sıkışan toprağın sızdırma yeteneği azalmakta ve buna bağlı olarak da yüzey akışı 

artmaktadır. Ağır otlatılan mera topraklarında hafif otlatılana göre sızdırma yeteneğinin %80 

azaldığını, erozyonla uzaklaştırılan fosfor miktarının da iki katına çıktığını kaydedilmektedir. 

Sonuç olarak mera ekosistemlerinde en önemli fosfor kaybı erozyon yoluyla gerçekleşir. 

Bunda mera bitki örtüsünün durumu ile otlatma yoğunluğunun payı büyüktür. 

 

 



BİTKİ VE HAYVAN AÇISINDAN MİNERALLERİN ÖNEMİ 

Bitki ve hayvan dokuları birçok minerali bünyesinde bulundurur. Bu minerallerden bir kısmı 

hayvanlar için mutlak gereklidir. Eksikliği hayvan metabolizmasında bozulmaya yol açan ve 

ilavesi durumunda bu bozukluğun ortadan kalkmasını sağlayan besin elementleri mutlak 

gerekli (esansiyel) besin elementleri olarak tanımlanır. Mutlak gerekli besin elementi bitkisel 

ve hayvansal organizmalar için farklıdır. Ancak gerek bitkiler gerekse hayvanlar için C, H ve 

O organik maddenin yapıtaşı olup temel besin elementleridirler. Bu üç temel elementin 

dışında N, P, K, S, Ca, Mg, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo bitkisel organizmalar için mutlak 

gerekli diğer besin elementleridir. Son yıllarda Na, Co, V (Vanadyum) ve Si da gerekliliği 

belirlenen elementlerdendir. Yine azot yönünden yumru bakterileri ile ortak yaşayan 

bitkilerde (baklagiller) bakterinin ihtiyaç duyduğu kobalt (Co) mutlak gerekli besin elementi 

olarak kabul edilir. Ayrıca Ni, Na, Se, Si ve Al da bazı bitkiler için faydalı elementler olarak 

değerlendirilmektedir. 

1. Fosfor (P) 

Fosforun bitkide zar yapısından enerji taşınmasına kadar değişik görevleri vardır. Bitkiler 

tarafından topraktan zor alındığı için tarım topraklarında en çok eksikliği hissedilen besin 

elementlerindendir. Hayvan bünyesindeki fosforun %80'i kemik ve dişlerde bulunur. Ancak 

bünyede kalan kısım hücre bölünmesinden enerji aktarımına kadar birçok olayda yer alır. 

Hayvanlarda fosfor eksikliğine dünyada sıkça rastlanılır. Anormal kemik yapısı, iştah ve 

verim güçlerinin azalması gibi belirtileri vardır. Her ne kadar tuz eksikliğinde görülse de, 

fosfor eksikliği çeken hayvanların en belirgin davranışı PİKA olarak bilinen kemik, tahta, 

çuval vb. yem değeri olmayan maddeleri yemeye çalışmasıdır. Bitkide P eksikliğini 

gidermenin tek yolu gübrelemedir. Hayvanlar için gübrelemenin yanı sıra P'ca zengin ilave 

yemler vermek veya ilave yemlere P karıştırmak gibi çözümler mevcuttur. 

2. Potasyum (K) 

Potasyumun bitki metabolizmasında gözeneklerin açılması, turgor durumunun ayarlanması, 

fotosentez ürünlerinin taşınması ve çok sayıda enzim için uyarıcı olması gibi değişik görevleri 

vardır. Ülkemiz topraklarının tamamına yakını K yönünden zengin olduğu için bitkisel ve 

hayvansal üretimde sorun teşkil eden bir besin elementi değildir. Bitkiler tarafından Ca ve 

Mg'a oranla daha fazla alınması durumunda (erken ilkbaharda veya yeniden büyümede 

buğdaygillerde olabilir) otlayan hayvanlarda ot tetanosu hastalığına sebep olabilir. Bu riski 

azaltmak için kritik dönemlerde merada otlayan hayvanlara (özelikle süt ineklerine) Ca ve 

Mg'ca zengin ek yemler verilmelidir. 

 



3. Kalsiyum (Ca) 

Kalsiyum bitkide hücre çeperinin temel yapıtaşlarından olup zar geçirgenliği, enzimlerin 

yapısı ve bölünür dokuların büyümesinde temel rol oynar. Kök uzaması  ile hücre bölünmesi 

ve kök salgısı üzerinde etkilidir. Hayvan bünyesinde ise kalsiyumun %99'u kemik ve dişlerin 

yapısında bulunur. Yeterince Ca alamayan hayvanlarda kemik anormallikleri (kemiklerin 

sertleşmemesi, anormal şekillenme gibi) ortaya çıkar. Hayvanlarda kalsiyum eksikliğinin 

tanısı diğer besin elementlerine göre daha zordur. Zira Ca yönünden fakir olan ot genelde 

diğer besin elementlerince de fakirdir. Bu yüzden çoğu zaman diğer besin elementlerinin 

eksikliği Ca eksikliğini gölgeler. Merada Ca eksikliği muhtemelen aşırı yıkanan yerlerde 

görülür. Kireçleme ile Ca eksikliği giderilir. Hayvanlardaki Ca eksikliğini gidermenin yolu ise 

yemlere Ca ilavesidir. 

4. Magnezyum (Mg) 

Magnezyum klorofilin yapıtaşı olup özümlemede büyük rol oynar. Protein sentezinde de 

etkilidir. Hayvan metabolizmasında sinir sistemi ve enzim işlevleri ve iskelet gelişmesinde 

görev alır. Yetersizliğinin en önemli belirtisi ot tetanosudur. Süt sığırları ot tetanosuna en 

hassas hayvanlardır. İlkbaharda çiğ düşmüş körpe otları otlayan veya düşük seviyede Mg 

ihtiva eden otları tüketen hayvanlarda ot tetanosu tehlikesi fazladır. Meraların yüksek 

miktarda N ve K ile gübrelenmesi bu hastalık riskini artırır. Bitkiler açısında Mg eksikliğini 

gidermenin tek yolu Mg terkipli gübrelerin verilmesidir. Hayvanlar açısından ise yine 

meranın Mg ile gübrelenmesine ek olarak otlatma alanına veya ilave yemlere Mg katılmasıdır. 

Mg hayvanların yemi tüketme isteğini azaltacağı için Mg ilavesiyle birlikte melas gibi 

hayvanların tercihini artırıcı maddeler de eklenmelidir. 

5. Bakır (Cu) 

Bitki bünyesinde 5-20 ppm civarında bulunan bakırın %50'den fazlası klorofildedir. Bitkideki 

eksikliğinin en göze çarpan belirtisi çiçek tozu canlılığının azalması nedeniyle tohum 

tutmanın düşmesi şeklindedir. Bakır hayvanlarda renk oluşumu ve tüy kalitesi üzerinde 

etkilidir. Bunun yanında hayvan metabolizmasında değişik görevler üstlenir. Merada otlayan 

hayvanlarda Cu eksikliği yaygın olarak görülmektedir. Yetersiz bakır alan hayvanlardaki en 

belirgin araz siyah kıllar içeresinde beyaz kıllar, renk oluşumunda başarısızlık ve tüy 

kalitesinde azalmadır. Bu yönüyle en çok etkilenen sektör yapağı hayvancılığıdır. Bitkideki 

eksikliğini gidermenin tek yolu gübrelemedir. Bakırın topraktan alımı zordur. Örneğin orta 

verimli bir buğday tarlasının bir dekarında topraktan alınan Cu miktarı 3-5 g civarındadır. 

Ancak Cu yönünden eksik topraklara dekara 100-1000 g Cu önerilmektedir. Hayvanlardaki 



eksikliğini gidermede ise meraların bakırla gübrelenebileceği gibi yemlere inorganik Cu da 

katılabilir. 

6. Selenyum (Se) 

Selenyum bitkiler için mutlak gerekli bir besin elementi değildir. Ancak bitkiler topraktan az 

ya da çok Se alarak biriktirirler. Selenyum biriktiren bitkilerin başında geven türleri 

(Astragalus spp.) gelir. Hatta bu cinse mensup bitkilerde Se büyümeyi teşvik edici özelliğe 

sahiptir. Gevenler Se'ca zengin topraklar için anahtar bitki olarak da göz önüne alınmaktadır. 

Selenyum hayvanlar için mutlak gerekli bir elementtir. Hayvanların yediği yemde 0.1-0.3 

ppm (mg/kg) arasında Se bulunması ihtiyaçlarını karşılama açısından yeterlidir. Eksikliği 

hayvanlarda canlı ağırlık kazancında ve kıl büyümesinde azalma şeklinde ortaya çıkar. 

Tüketilen yemdeki 2 ppm yoğunluğundaki Se zehirlilik etkisi açısından katlanılabilecek en 

yüksek miktardır. Bunun üzerinde Se bulunduran yemle uzun süreli besleme durumunda 

zehirlenme ortaya çıkar. Üremede azalma ve deri örtüsünün kabalaşması gibi belirtiler Se 

zehirlenmesinin işaretidir. Eksikliğinde ise merayı selenyum ile gübrelemenin yanında hayvan 

yemlerine Se ilave etme veya Se iğnesi yapma gibi seçenekler göz söz konusudur. 

7. Çinko (Zn) 

Çinko bitkilerin eser miktarda ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden birisidir. Bitkide bazı 

enzimlerin yapısında ve bazılarının da faal hale getirilmesinde (özellikle protein sentezi ile 

ilgili enzimler) görev alır. Hayvan metabolizmasında da benzer görevleri vardır. Çok sık 

olmasa da merada otlayan hayvanlarda çinkoya bağlı anormallikler göze çarpar. Yeterince Zn 

alamayan hayvanlarda büyüme ve yem tüketiminde azalma, aşırı salya saçma, deri 

anormallikleri ve yapağı dökülmesi ortaya çıkmaktadır. Bitkilerde Zn yetersizliğini 

gidermenin tek yolu gübrelemedir. Bu amaçla 1-2 kg/da Zn uygulaması yeterlidir. 

Hayvanlarda çinko eksikliğini gidermede meranın gübrelenmesi yoluna gidilebileceği gibi, 

yemlere Zn da katılabilir. 

8. Kobalt (Co) 

Kobalt baklagillerde faaliyet gösteren Rhizobium bakterilerinin etkinliği için gerekli bir besin 

elementidir. Dolayısıyla baklagiller haricindeki bitkiler bu besin elementine ihtiyaç 

duymazlar. Toprakta Co yetersizliği baklagillerde azot bağlanmayı azaltır. Hayvanlarda ise 

işkembede faaliyet gösteren ve B12 vitamini sentezleyen mikroorganizmaların faaliyetleri için 

gereklidir. Eğer hayvan gıdalarında yeteri kadar Co bulunmaz ise hayvanlarda B12 vitamini 

eksikliği ortaya çıkar. Bunun en yaygın belirtileri aşırı ağırlık kaybı, donuk renk ve aşırı 

derecede az su tüketimidir. Baklagillerde Co yetersizliği gübreleme ile giderilir. Hayvanlarda 

Co eksikliğini gidermek için ya meralar Co ile gübrelenir ya da hayvanlara ilave Co verilir. 



GÜBRE ÖNERİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Çayır-meraların gübrelenmesinde veya bu alanlara gübre önerisinde; a) bitki örtüsünün 

bileşimi, b) yöre iklimi ve toprağının bazı özellikleri, c) yararlanma şekli ve ç) gübrelemenin 

amacı gibi hususlar dikkate alınır. 

1. Bitki Örtüsünün Bileşimi 

Çayır-mera bitki örtüsünü oluşturan her türün bitki besin maddelerine karşı tepkilerinin 

farklılığı, gübre önerisinde bitki örtüsünün yapısını iyi bilme ve ona göre belirleme 

zorunluluğunu ortaya çıkarır. Baklagil, buğdaygil ve diğer familyalara ait bitkilerin besin 

maddeleri ihtiyaçları ile bunların bitki örtüsündeki oranları da farklı olabilmektedir. Aynı 

familyadan türlerin serin, sıcak veya tropikal bitki olmaları dahi gübre önerisini 

etkilemektedir. Bitki örtüsündeki baklagiller fosfor, potasyum bazen de kireç uygulamayı 

gerektirmekte, buğdaygiller ise azotla gübrelemeyi zorunlu kılmaktadır. Çoğunluğu yabancı 

otlardan oluşan bitki örtülerinde gübreleme, bu istenmeyen bitkileri artırmak suretiyle 

vejetasyonun bozulmasına da sebep olabilir.  

2. İklim ve Toprağın Bazı Özellikleri 

Gübrelemenin etkinliği elverişli toprak nemi ile doğrudan ilişkilidir. Yıllık yağışı az ve 

toprakları bitkiler için elverişli nem depolama süresi kısa olan yerlerde gübrelemeden 

beklentiler sınırlı kalmaktadır. Zira yağışın miktarı ile yıl içerisindeki dağılımı, iklimin 

buharlaştırma gücü, taban suyu durumu ve toprağın su tutma yeteneği gibi etkenler 

gübrelemenin etkinliğine tesir eder. Bu sebeple gübrelemede öngörülen gübre cinsi ve miktarı 

çoğunlukla toprak nemine göre ayarlanır. Az yağış almakla birlikte taban suyu yüzeye yakın 

veya su basan alanlarda gübrelemenin etkinliği daha fazladır. Toprakta yağışa ilaveten su 

kazancı yok ise serin mevsim bitkilerinin yaygın olduğu meralarda 300 mm, sıcak mevsim 

bitkilerinin yaygın olduğu meralarda ise 400 mm'lik yıllık toplam yağış gübrelemenin 

etkinliği açısından alt sınır olarak gösterilebilir. Meralara uygulanacak gübre miktarı bitkinin 

su ihtiyacının karşılanma oranına göre ayarlanır. 

3. Yararlanma Şekli 

Bitki örtüsünün otlatılması veya biçerek değerlendirilmesi de önerilen gübre çeşit ve miktarını 

etkilemektedir. Biçerek değerlendirilen çayırların otlatılan meralardan daha fazla ot üretmeleri 

topraktan daha fazla bitki besin maddeleri uzaklaştırılmasının bir nedenidir. Bu alanlar 

otlayan hayvanın idrar ve dışkıları ile dönen bitki besin maddelerinden de yoksundur. Bu 

nedenle biçerek faydalanılan bitki örtülerine alışılmış tarzda otlatılarak değerlendirilenlerden 

daha fazla ve daha farklı gübre önerilmektedir. 

 



4. Gübrelemenin Amacı 

Hollanda gibi yem kaynakları sınırlı, yem ihtiyacı fazla olan ülkelerde genellikle verimi 

önemli derecede etkileyen azotlu gübreler dekara 25 kg'a kadar yükselen dozlarla uygulanır 

ve bitki örtüsünün yapısı ikinci plana itilir. Yeni Zelanda'da ise doğal yem alanlarının 

genişliği, yem ihtiyacını sorun olmaktan çıkarmakta ve çayır-mera bitki örtüsünün botanik 

kompozisyonu ön plana geçmektedir. Bunun içinde özelikle fosforlu ve potasyumlu gübreler 

uygulanarak, baklagillerin gelişmeleri teşvik edilmekte, buğdaygiller için gerekli bir kısım 

azotun baklagillerin simbiyotik azotundan karşılanma yolları aranmaktadır. Ülkemiz çayır-

meralarının gübrelenmesinde her iki hususun da düşünülmesi, özellikle tür zenginliğini 

koruma gereği unutulmamalıdır. Bu da çoğu yöremizde dengeli yani azot, fosfor ve potasyum 

açığını kapatacak tarzda birlikte gübrelemelerle sağlanabilir. 

GÜBRELEMEDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR 

1. Uygulama Zamanı 

Gübrelemenin etkinliği gübrenin uygulama zamanına göre değişir. Erken ilkbahar azot 

uygulamaları serin mevsim bitkilerini, geç ilkbahar uygulamaları ise sıcak mevsim bitkilerini 

teşvik etmektedir. Ayrıca serin mevsim buğdaygillerinin yoğun olduğu meralarda sonbaharda 

azotlu gübre uygulaması yapılabilir. Erken ilkbaharda yeterli azot alan bitkiler daha hızlı 

büyüyerek daha erken otlatma olgunluğuna ulaşır ve otlatma mevsiminin uzaması ile mera 

hayvanlarının ahırda beslenme süresi kısalır. Ancak sonbaharda aşırı yağış alan veya su 

baskınları sonucu yıkanma ile karşı karşıya kalan meralara bu dönem azotlu gübre 

uygulaması, gübrenin önemli bir kısmının yıkanma yoluyla kaybolması nedeniyle 

sakıncalıdır. Fosforlu gübreler azota göre toprakta oldukça hareketsizdir. Bu bakımdan 

fosforlu gübrelerin sonbaharda uygulanması daha faydalıdır. Doğal mera veya çok yıllık bitki 

örtüleri için fosforlu gübrelerin en iyi uygulanma zamanı sonbahar veya erken ilkbahardır. 

2. Gübrenin Uygulama Şekli ve Miktarı 

Meralarda gübreler doğası gereği serpme olarak uygulanır. Bu şekildeki uygulama elle, 

serpme makineleriyle veya hava araçlarıyla yapılabilir. Uygun dağıtma zorunluluğu nedeniyle 

seçilen yöntem arazi yapısı ve gübrelemenin ekonomik olup olmayacağı ile ilgilidir. Kimi 

gübreler sulama suyu ile de verilebilir. Özellikle fosforlu gübrelerin daha az hareketli olduğu 

için bant şeklinde toprağa gömülerek uygulanması kuramsal önerilerdendir. Ancak pratikte 

yapılan bu tür uygulamaların çok yıllık tesislerde ilave bir üstünlük sağlamadığı 

kaydedilmiştir.  

Gübrenin uygulama şekli kadar uygulanacak miktarın doğru seçilmesi de üzerinde durulması 

gereken bir başka konudur. Çünkü fazla gübre uygulanması birçok besin elementinde gereksiz 



tüketime, dolayısıyla yemde bazı minerallerin yoğunluğunun diğerlerine göre daha çok 

artmasına ve bunun sonucunda da yemin mineral dengesinin bozulmasına sebep 

olabilmektedir. 

3. Kuraklık 

Kuraklıkla birlikte gübreleme genel olarak kuraklığın vereceği zararı artırmaktadır. Çünkü 

yüzlek köklü istilacı bitkiler toprağın üst tabakasındaki su ve besin elementlerini hızla 

tüketerek üstünlük sağlamak suretiyle ortamda hâkim duruma geçerler. Özellikle yüksek 

azotlu gübre kullanımında bu risk daha da fazladır. Çünkü meraların arzulanan bitkileri derin 

köklü ve uzun ömürlü olanlardır.  

4. Kârlılık 

Gübreleme ile sağlanan kazanç en azından girdi giderlerini karşılamalıdır. Ancak kısa süreli 

uygulamalarla bitki örtüsünün sıklaşması veya mevcut bitki örtüsünde arzulanan türlerin 

oranını artırmak gibi hedefler için gübrelemenin kârlılığı bir ölçüde göz ardı edilebilir. Bunun 

haricinde gübrelemenin kârlı olması gerekir. 

5. Zehirlilik 

Azotlu gübrelerin yüksek miktarlarda uygulanması bitki dokularında nitrat birikimine sebep 

olur. Nitrat aslında zehirli değildir. Ancak nitrat bir ara ürün olan nitrite indirgendiğinde 

şiddetli zehirlilik gösterir. Nitratın nitrite indirgenmesi geviş getiren hayvanların 

işkembesindeki mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleştirildiği için nitrat zehirlenmesi 

sadece bu nitelikli hayvanlarda sorun oluşturur. 

Yüksek seviyede N uygulanan (20 kg/da'ın üzerinde) buğdaygillerin yoğun olduğu yarı kurak 

bölge meralarında nitrat biriktirme riski yüksektir. Bu yüzden hiçbir zaman birkaç yıllık 

azotlu gübre ihtiyacı bir defada verilmez. Taban suyu yüksek alanlarda (özellikle çayırlar ve 

taban meralarda) azotlu gübre uygulamanın başka bir yan etkisi de yıkanma yoluyla taşınan 

nitrat kirliliğidir. 

6. Su Kullanım Etkinliği 

Gübreleme genel olarak mera bitkilerinde su kullanım etkinliğini artırır. Başka bir ifadeyle 

gübrelemeye bağlı olarak birim suya karşılık bitkiler daha fazla kuru madde üretirler. Aynı 

şekilde dengeli gübrelenen mera bitkileri daha iyi kök sistemi geliştireceği için 

gübrelenmeyen bitkilere göre topraktan daha fazla su alırlar. Gübreleme mera bitki örtüsünün 

düşen yağışları daha etkili kullanmasını sağlamaktadır. Ancak yağışın yüzey akışı veya derine 

sızma şeklinde kaybolmaması gerekir. Düşen yağıştaki azalma ile meradaki üretim de azalır 

ve gübreleme ile kapatılamaz. Gübre su kullanım etkinliğini ve meradaki ot üretimini artırsa 



da, kazançlı olabilmesi için kurak bölgelerin normal topraklarında yağışın en az 300 mm, 

kumlu topraklarda ise 400 mm olması gerekmektedir. 

7. Gübre Çeşidi 

Gübrenin miktarı kadar çeşidi de meraların gübrelenmesinde dikkat edilmesi gereken bir 

başka husustur. Meraya atılan gübrenin toprağa karıştırılması mümkün olmadığı için 

buharlaşma ile daha çabuk kaybolan üre gibi çeşitlerin seçiminde dikkatli davranıp, üre başta 

olmak üzere çabuk kaybolan gübrelerin merada kullanılmasından kaçınmak gerekir. Yine 

gübrelemede dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri de fosforlu gübrelerin kadmiyum 

kapsamıdır. Toprak kirletici ağır metal olarak bilinen kadmiyumun tarım topraklarına 

taşınmasında fosforlu gübreler önemli bir vasıtadır. Bu nedenle kökeni belli olmayan fosforlu 

gübrelerin kullanılması sakıncalıdır. 

8. Mera Yönetim Planlaması 

Genel olarak meranın tamamının gübrelenmesi hedeflenir. Ancak bazı hallerde yeşil yem 

süresini ve otlatma mevsimini uzatmak, lezzetliliği artırmak, tekdüze otlatmayı sağlamak ve 

erozyonu önlemek amacıyla bitki sıklığını artıran mera yönetim programlarında bazı 

kesimlerin gübrelenmesi yoluna gidilebilir. 

GÜBRELEMENİN YARARLARI 

Meraların gübrelenmesinden beklenen faydalar ot üretimini ve otun besin değerini artırması 

üzerine yoğunlaşmaktadır. 

1. Yem Üretimi Artar 

Gübreleme sonucu ortaya çıkan verim artışında genellikle bitki örtüsünün tür bileşimi, iklim 

ve toprak özellikleri etkili olur. Uygun cins ve miktardaki gübre kullanılan meralarda ot 

üretiminin artması doğaldır. Çünkü topraktan daha fazla besin elementi alan bitkiler fizyolojik 

olarak daha etkin olacakları için daha çok özümleme yaparlar. Bunun sonucunda da daha 

fazla yeşil aksam üretecekleri için ot üretimi çoğalacaktır. Uygun gübre miktar ve çeşidinin 

belirlenmesinde toprak analizleri etkili sonuç verebilir.  

2. Yem Kalitesi Artar 

Kaliteli ottan hayvanların besin ihtiyacını karşılayabilecek kimyasal bileşime sahip olma 

anlaşılır. Gübrelemeye bağlı olarak yem kalitesinde ortaya çıkan artışta yemin kimyasal 

bileşimindeki iyileşmeden ziyade otun körpeliğinin artması, yeşil yem süresinin uzaması, 

yaprak oranının artması ve bitki kompozisyonunun değişmesi etkili olmaktadır. Genel olarak 

azot ile gübreleme sonucunda artan körpelik sonucu otun sindirilebilirliğinde ve ham protein 

oranında artış olmaktadır. Yine fosforla gübrelemeye bağlı olarak bitki bileşiminde 

baklagillerin artması sonucu mera otunun ham protein kapsamı yükselir. 



3. Bitki Kompozisyonu Değişir 

Gübrelemeyle meranın tür bileşiminde istenilen yönde değişim sağlanabilir. Bu yolla bitki 

kompozisyonu üzerindeki değişim örtüde yer alan türlerin besin elementlerine tepkisinin 

(ihtiyaç, alım, kullanım) birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Türlerin besin 

elementlerine karşı göstermiş olduğu farklı tepkiden faydalanarak bilinçli ve dengeli bir 

gübreleme ile çayır-mera bitki örtülerinin tür kompozisyonunu istenilen yönde değiştirmek 

mümkündür. Bitki örtüsünü oluşturan türler buğdaygiller, baklagiller ve diğer familyalar 

şeklinde sınıflandırılıp buna göre değerlendirme yapılacak olursa, P, S ve K terkipli gübreler 

bitki örtüsünde baklagil ve diğer familyalardan türlerin oranında artışa sebep olurken, azotlu 

gübreler buğdaygilleri artırıp baklagilleri azaltmaktadır. Yine özellikle yağışlı bölgelerde Ca 

uygulamasına karşı baklagiller iyi tepki vermektedir.  

4. Yeşil Yem Süresi Uzar 

Meraların gübrelenmesi ile yeşil yem süresi uzatılabilir. Yaz kurak dönemi yaşanan yörelerde 

gübreleme bitki örtüsünün daha erken otlatma olgunluğuna ulaşmasını sağlamak suretiyle 

yeşil yem döneminin uzamasına katkıda bulunmaktadır. Bitkiler her ne kadar ilkbaharda aynı 

tarihte büyümeye başlasalar da azotlu gübre uygulanan parsellerde daha hızlı büyüyerek daha 

erken otlatma olgunluğuna gelirler. Gübreleme sonrası her ne kadar bitki örtüsü otlatma 

olgunluğuna daha çabuk ulaşsa da, daha hızlı büyüyerek geniş bir bitki aksamı oluşacağı için 

daha erken kurumaya başlar. 

5. Yemin Lezzetliliği Artar ve Hayvanların Dağılışı Düzelir 

Merada otlayan hayvan her zaman için besleme değeri yüksek bitki ya da bitki kısımlarını 

tercih eder. Dolayısıyla böyle bitkiler hayvanlar için lezzetli bitkilerdir. Genelde bazı gübre 

uygulamaları lezzetliliği artırır. Azot ile gübrelenen bitkiler azot verilmeyenlere göre daha 

lezzetli olmaktadır. Azotun yemi daha lezzetli hale getirmesi suretiyle hayvan tercihlerini 

artırması bütün bitki grupları (buğdaygiller, geniş yapraklılar, çalılar, doğal veya yapay bitki 

örtüleri) için geçerli olup, hemen hemen dünyanın her yerinde yaklaşık benzer sonuçları 

vermektedir. Gübrelerin bu yönlü etkisinden yararlanarak meranın az otlanan kısımlarındaki 

bitkilerin lezzetliliğini artırarak hayvanlar için cazip hale getirilebilir. Bu sayede buralar 

eskiye oranla daha fazla tercih edilir ve mera daha fazla tekdüze otlanır. Nitekim çoğu yörede 

merada tekdüze otlatmayı sağlamak amacıyla da gübreden faydalanma bir yöntemdir. 

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ 

Bitkilerin normal gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları bitki besin maddeleri; C, H, O, N, P, 

K, Ca, Mg, S, Cl, B, Mo, Fe, Mn, Zn, Cu ve Na'dan ibarettir. Son yıllarda bitkiler için 



gerekliliği belirlenen elementler ise Co, V ve Si’dur. Ni, Se ve Al'da kimi bitkiler için yararlı 

elementler olarak bilinir. 

Bunlardan ilk üçü yani C, H ve O, su ve havadaki CO2'den sağlanır. Bitkiler tarafından diğer 

elementlere göre fazla miktarda tüketilen N, P, K, Ca, Mg ve S makro veya majör elementler 

olarak adlandırılır. Diğer elementler ise iz, mikro veya minör elementler olarak bilinilir. Bitki 

besin maddeleri olarak bilinen bu elementlerin büyük bir kısmı ya mineral (kimyevi-yapay) 

ya da organik (ahır-işletme) gübrelerinin terkibinde belirli bir yoğunlukta bulunurlar. 

Tarımda kullanılan gübreler değişik şekillerde sınıflandırılsa da genel olarak a) organik 

gübreler ve b) kimyasal gübreler olarak iki gurup altında toplanmaktadır.  

A. ORGANİK GÜBRELER 

Organik gübre doğal kaynaklı organik maddelerden büyük oranda değişikliğe uğramadan elde 

edilmektedir. Kaynağına göre değişik oranlarda bitki besin elementi içerirler. Bu gübreler 

bitkilere besin elementi sağlamanın yanında toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin düzeltilmesine de katkıda bulunurlar. 

Bir işletmede elde edilen organik gübrenin %25'e yakın kısmı sıvı (idrar), geri kalan kısmı da 

katı şeklindedir. Bir büyükbaş hayvan (500 kg) bu bileşimdeki çiftlik gübresinden yılda 19 

ton kadar üretebilmekte, yani bir hayvan yediği yemlerden aldığı (129 kg/da/yıl) azotun %30 

kadarını (38.5 kg) bünyesi için sarf etmekte, %70'ini de idrar ve gübre şeklinde dışarı 

atmaktadır. 

1. Katı Çiftlik Gübreleri 

1. Ahır gübresi: Ahır gübresi bilinen en eski gübre kaynağıdır. Elde edilen hayvan cinsine 

göre besin kapsamı değişir. Azot bakımından oldukça zengin, fosfor bakımından da fakirdir. 

Bu bakımdan çayır ve meralara bir miktar ilave fosforlu gübre ile birlikte uygulanması daha 

yararlı olur. Toprağa karıştırılması durumunda etkinliği yükselir. Taşıma masrafları ve 

toprağa karıştırılamaması gibi sebeplerle merada kullanım şansı fazla değildir. Hayvanların, 

özellikle sığırların, otlama esnasında bıraktığı dışkı düzenli dağıtılamaz ise düştüğü yerlerde 

bitkilerin ışık ve havayla teması kesilir ve neticede bitkiler ölür ve yabancı otlar artar. 

Otlatmayı takiben merada sürgü çekme ve benzeri uygulamalar ile bu dışkıların dağıtılması 

gerekir. Öngörülen ahır gübresi miktarı meralar için 1000-1200 kg/da, çayırlar içinde 1200-

1500 kg/da düzeyindedir. Bu miktarın 3-4 yılda bir tekrarlanması yeterli olup uygulanan 

gübrenin çok iyi dağıtılması gerekir. 

2. Ağıl gübreleri: Koyun ve keçilerin dinlenme süresinde bıraktıkları dışkılar, ağıllarda üst 

üste birikerek ağıl gübresi oluşur. Biriken gübre miktarı ile bileşimi birçok faktöre göre 

değişir. 37 kg ağırlığındaki bir koyunun günlük boşaltımında 18.50 g (N) azot; 4.88 g (P2O5) 



fosfor ve 14.93 g (K20) potasyum bulunduğu bilinmektedir. Ağıl gübreleri yaz döneminde 

yığın halinde toplanıp olgunlaşmaya terk edilir ve ileriki yıllarda kullanılır. Ağıl gübreleri 

yağışlı ve serin şartlarda elverişli bir etkiye sahiptir. Kurak ve sıcak şartlarda ise yanma zararı 

görülebilir. Uygulamalarda gübrenin yanmış olması ve alan üzerinde yeknesak bir dağılımının 

sağlanması zorunludur. 

2. Sıvı Çiftlik Gübreleri 

Ahırda toplanan idrar ve dışkının sulandırılmışının gübre olarak kullanımı çok eskiden beri 

bilinen ve uygulanan yaygın bir tekniktir. 

1. İdrar: Hayvan idrarı azot ve potasyum bakımdan zengin, fosfor ve kireç bakımından 

fakirdir. Litresinde 2.20 g (N) azot, 0.11 g (P2O5) fosfor, 4.8 g (K2O) potasyum ve 0.20 g 

(CaO) kalsiyum bulunmaktadır. Doğrudan kullanılmasında yıkıcı etkisi söz konusu olup bir 

kısım azotla kaybolur. Bu nedenle genellikle 4 misline kadar sulandırılarak kullanılır. Yalnız 

ve bol miktarda sıvı gübre uygulamaları, buğdaygil yem bitkilerinin gelişmelerini teşvik 

etmekte, şemsiyegillerden (Umbelliferae) yabancı otların oranlarını artırmaktadır. Bunu 

engellemek için çoğunlukla sıvı çiftlik gübreleri ilave fosforla birlikte uygulanır. Çayır-mera 

bitki örtüsünü bozmayacak tarzda önerilen dozu 10-20 ton/da sulandırılmış sıvı çiftlik gübresi 

olup her 2-3 yılda bir verilir. 

2. Şerbet: Şerbet dar anlamda gübre, idrar, yataklık kalıntıları ile su karışımından oluşur. 

Tarla tarımının sınırlı olduğu yörelerdeki çayır ve meraların gübrelenmesinde en çok 

kullanılan gübre çeşididir. İşletmede üretilen sıvı ve katı çiftlik gübreleri ile yataklık 

kalıntıları 3-4 katı su ile sulandırılarak şerbet elde edilir. Sulandırılması hem şerbetin kendi 

kendine kolayca akarak yayılmasını sağlamakta hem de gübredeki azotun amonyak (NH3) 

şekline dönüşüp uçarak kaybını engellemektedir. Bileşimindeki suyun bolluğu toprağın nem 

ve humus oranının artmasına yardım eder. 

3. Yeşil Gübre 

Gübrelenecek alanda bitki yetiştirilerek toprağa karıştırılması yeşil gübreleme, kullanılan bitki 

de yeşil gübre bitkisi olarak tanımlanır. Temel amaç toprağın organik maddece 

zenginleştirilmesidir. Kuru tarım alanlarında yeşil gübre kullanımının uygun olmadığı dikkate 

alındığında meralarda kullanım şansının pek olmadığı söylenebilir. Ayrıca doğal çayır ve 

meralarda genelde toprak işlemesi yapılmadığından yeşil gübrelemeden söz etmek zordur. 

Bunun yanında yapay tohumlama yapılacak alanlarda tohumlama öncesinde yeşil gübreleme 

toprağı organik madde ve bitki besin maddeleri yönünden zenginleştirmeye paralel olarak 

tohum yatağı hazırlığını da kolaylaştırabilir. 

 



4. Kompost 

Değişik kökenli organik atıkların mikrobiyolojik ayrışmaya bırakılarak elde edilen organik 

gübredir. Bu yolla işletmede üretilen bitkisel ve hayvansal bütün organik artıklar 

değerlendirilmektedir. Üretiminde kireç, idrar, su gibi bazı katkı maddeleri de kullanılır. 

Olgunlaşmış kompost esmer renk alır ve bahçe toprağını andırır. Etkisi iyi olup 10 yıl kadar 

sürebilir. Alışılagelmiş uygulama miktarı 2-4 ton/da düzeyinde olup bazı durumlarda 10 tona 

kadar çıkabilir. Ahır gübresine benzer şekilde kullanılır. Ancak özellikle doğal çayır ve 

meralarda kompost ile gübrelemeye pek rastlanmaz. Bu tür gübrelerin daha çok bahçe 

tarımında uygulanması söz konusudur. 

5. Kesimhane ve Kanalizasyon Atıkları 

Kan tozu, boynuz, kemik unu ve deri tozu gibi kesimhane atıkları kimi besin elementlerince 

oldukça zengindir. Ancak bünyesindeki besin elementlerinin elverişli hale gelmesi yavaştır. 

Bu kaynakların ülkemizde başka kullanım alanları olduğu için gübre olarak kullanılma şansı 

azdır. Kanalizasyon suları ya doğrudan akarsu, göl, deniz veya boş arazilere boşaltılmakta ya 

da değişik arıtma yöntemleri ile yeniden kullanılabilir hale getirilmektedir. Arıtma esnasında 

ortaya çıkan çamur bir dizi işlemden geçirildikten sonra kısıtlı da olsa toprak iyileştirici olarak 

kullanılabilmektedir. Arıtma çamurunun merada kullanılmasının faydalarını; a) Toprak 

erozyonu ve yüzey akışı kayıplarını azaltır, b) Bitkinin su kullanım etkinliğini yükseltir, c) 

Yem üretimini artırır, ç) Yemin niteliğini iyileştirir, d) Hayvansal ürün miktarını artırır ve e) 

Toprak suyu kalitesine pek zarar vermez. Ancak kayıplara yol açacağından yağışlı 

zamanlarda ve donmuş topraklarda uygulanması tavsiye edilmemektedir. 

B. İNORGANİK GÜBRELER 

1. Azotlu Gübreler 

1. Önemi: Bitki kuru maddesinin %1-5'ini meydana getiren azot proteinler, nükleik asitler, 

klorofil ve daha birçok yapının temel bileşenidir. Dünyada bitkisel üretimde eksikliği sıkça 

rastlanılan besin elementlerinden birisi olması sebebiyle gübre olarak kullanımı oldukça 

yaygındır. Azot bitkilerde en çok eşeysiz gelişmeyi teşvik eder. Dolayısıyla yeşil aksamından 

faydalanılan mera bitki örtülerinde azota karşı yüksek tepki alınması beklenir.  

Değişik organizmalar tarafından bağlanan azotun temel kaynağı atmosferdir. Özellikle düşük 

yağış kuşağında yer alan topraklar N yönünden yetersizdirler. Çünkü bu tip alanlarda yağış 

bitki üretimini sınırladığı için toplam üretim düşüktür. Diğer yandan yaz aylarında yükselen 

sıcaklık organik maddenin parçalanmasını hızlandırır. Bu da toprakların daha az organik 

madde, dolayısıyla düşük miktarda N içermelerine sebep olur. Toprak azotunun temel kaynağı 

organik maddedir. Ancak bu şekildeki N bitkilerin kullanabileceği formda değildir. Bitkilerin 



kolay yararlanması açısından amonyum azotunun nitrat azotuna dönmesi gerekir. Amonyum 

azotunun nitrat azotuna dönmesine etki eden faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

a. Topraktaki amonyum miktarı yeterli düzeyde olmalı. 

b. Toprak pH'sı 5.5-10.0 arasında olmalı. İdeal olanı 8.5'dir. 

c. Toprak oksijeni yeterli seviyede olmalı. 

ç. Toprak sıcaklığı 1-40°C civarında bulunmalı. En uygunu 30°C'dir. 

2. Kullanım İlkeleri: Uygulanan azottan en iyi faydanın sağlanabilmesi için N ile birlikte 

bitki büyümesini sınırlayan diğer besin elementlerinin de toprağa verilmesi gerekir. Çoğu 

hallerde P, K ve S gibi besin elementlerinin eksikliği azota karşı mera bitkilerinin tepkisini 

sınırlar. Özellikle her yıl yoğun N verilen ve biçilerek değerlendirilen alanlarda diğer besin 

elementlerinin eksikliği kaçınılmaz olur. Çünkü merada otlayan hayvan bünyesine aldığı 

besin elementlerinin çoğunu atıklarıyla tekrar meraya bırakır. Hâlbuki biçilen alanlarda 

(çayırlar) bitkilerin topraktan almış oldukları besin elementleri hasat edilen ot ile birlikte 

sistemden taşınır. Ülkemiz topraklarında K yönünden sorun yoktur. Ancak kaynakların en 

uygun kullanımı açısından başta fosfor olmak üzere diğer besin elementlerinin takibi ve buna 

göre gübre uygulanması gerekir. Özellikle P uygulamaları bitkilerin N alımını teşvik 

etmektedir. 

3. Uygulama Zamanı: Bitkiler tarafından nitrat (NO3
-) ve amonyum (NH4

+) formlarında azot 

alımı, toprak rutubeti ve sıcaklığı ile kurak ve yağışlı dönemlere göre değişir. İyi havalanan ve 

pH'sı 6-8 arasında değişen topraklarda nitrifikasyon oranının yüksekliği nedeniyle bitkiler 

nitratı daha fazla alırlar. Serin iklim yörelerinde azotu amonyum formunda içeren gübreler 

önerilmektedir. 

Azotlu gübreleri parçalara ayrılarak uygulamak esastır. Yılda birden fazla biçilen veya 

münavebeli otlatılan çayır ve meralarda da azotlu gübreler, özellikle serin mevsimlerde, her 

biçim veya otlatmadan sonra bir doz uygulanacak şekilde parçalara bölünerek verilmelidir. 

Çoğu yörelerde olduğu gibi biçip otlatma veya devamlı otlatmalarda ise toplam yıllık azot 

dozu iki veya üç parçaya bölünerek; a) ilkbahar başı, b) ilkbahar sonu ve c) sonbahar 

dönemlerinde olmak üzere farklı 3 zamanda (bazı hallerde de ilkbahar başı ve sonu 

uygulamaları bir defada da olabilir) uygulanmasıdır. 

2. Fosforlu Gübreler 

1. Önemi: Ülkemiz topraklarında yaygın olarak eksikliği hissedilen P bitkilerde enerji nakli, 

karbonhidratların taşınması, genlerin şifrelenmesi ve özümleme gibi değişik olaylarda görev 

alır. Fosforu eksik topraklara P ilave edilmesiyle sadece bitkinin P ihtiyacı karşılanmış olmaz, 



aynı zamanda azotlu gübrelerin kullanım etkinliği de artırılır. Özellikle yüksek N 

uygulamasına bağlı olarak fosforlu gübreye tepkide artış olmaktadır.  

Fosforla gübreleme yapay çayır ve mera tesislerinde daha da önemlidir. Çünkü P yetersizliği 

başarılı bir tesis oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Yeterli P bitkilerin iyi bir kök sistemi 

geliştirmesini sağlar. Buna bağlı olarak bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı azalır. Diğer 

yandan yeterli P bitkilerin yaprak alanını artıracağı için gölgeleme yapmak suretiyle 

buharlaşarak su kaybını da azaltacaktır. Bu bakımdan P suyun daha ekonomik kullanılmasına 

yardımcı olmaktadır. 

2. Kullanım İlkeleri: Toprak reaksiyonu fosforun elverişliliğini belirleyen en önemli 

faktörlerdendir. Asit şartlarda Fe ve Al, alkalin şartlarda ise Ca fosforun elverişliliğini kısıtlar. 

Bu tip topraklarda pH düzenlemesi yapılmadan fosforlu gübreleme sakıncalıdır. 

İklim, toprak ve bitki örtüsü gibi faktörler önerilecek fosforlu gübre miktarı üzerinde etkilidir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda çayır ve meralar için önerilen fosforlu gübre miktarı 0-10 

kg/da arasında değişmektedir. Bitkilerin büyüme şartları ve botanik kompozisyon iyileştikçe 

fosforlu gübrelere olan tepki de artmaktadır. 

3. Uygulama Zamanı: Fosfor toprakta yavaş hareket eden, etkinliği de uzun yıllar süren bir 

besin elementi olduğu için yıkanma kayıpları fazla değildir. Çayır ve meralarda toprağa 

karıştırma şansı da yoktur. Bu nedenle her yıl bir defada ihtiyacı karşılayacak miktarı 

sonbaharda veya erken ilkbaharda yağışlardan önce verilir. Bu sayede bir kısım gübre fosforu 

bitki büyüme dönemine kadar kök bölgesine taşınmış olur. 

3. Potasyum 

1. Önemi: Potasyum bitkilerde kök gelişmesi ve büyümesini olumlu yönde etkiler. Kök 

gelişmesini hızlandırır, daha fazla dallanma ile yan kök oluşumunu teşvik eder. Yeteri kadar 

K bulunması durumunda çayır-mera bitkileri daha fazla dallanıp saçak kök oluştururlar. 

Potasyumun noksanlığında N bitki bünyesinde besleme değeri daha düşük protein yapısında 

olmayan aminoasitlere dönüşmekte, en uygun protein sentezi ortamda ancak yeteri kadar 

potasyumun bulunmasında geçekleşmektedir. Potasyumun noksanlığında bitkiler daha geç 

olgunlaşırlar. 

2. Kullanım İlkeleri: Potasyumlu gübreler gerek yemin kimyasal, gerekse çayır-meraların 

bitki kompozisyonunu önemli derecede etkiler. Besicilik yönünden hayvan kanındaki 

(K+Na/Ca+Mg oranı) önemli olup, dengenin bozulması tetanos hastalığını doğurur. Aşırı 

kireçlenme sonucu ortamda oluşan Ca+ ve Mg+ fazlalığı K+ alımını olumsuz şekilde etkiler. 

3. Uygulama Zamanı: Çayır ve meralara potasyumlu gübrelerin uygulanma zamanını bitkinin 

vejetatif gelişme seyri belirler. Uygulanmasında N kadar olmasa da çok dikkatli olmak 



gerekir. Çünkü K bitkiler tarafından lüks olarak kullanılabildiği gibi, yağışlı bölgelerin hafif 

topraklarında yıkanarak kayıp da olabilir. Bu nedenle toplam K dozu iyi belirlenmeli ve 

yüksek dozları çayır ve meralara parçalara bölünerek uygulanmalıdır. Büyümenin ilk 

döneminde bitkiler tarafından kolayca alınan bu element parça parça uygulanmalıdır. Bir 

parçası sonbaharda (2/3), bir bölümü de (1/3) ilkbaharda diğer gübrelerle birlikte verilmelidir. 

4. Kalsiyum 

Kalsiyum mutlak gerekli diğer bir elementtir. Bitkilerde kök uzaması ile hücre bölünmesi ve 

kök salgısı üzerinde etkilidir. Bitki dokularını donma-çözülme stresine karşı korur. Kimi 

hastalıklara karşı dayanıklı kılar. Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı 

derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin 

gereksinmelerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Kalsiyum alımı 

bitki türlerine göre değişir ve baklagillerde daha yüksektir. Bunun alımı üzerine topraktaki 

bazı iyonlar (Mg+2, NH4
+, K+ ve NO3

- iyonu) ile pH etkilidir. 

Mera toprağında eksikliği çok nadir olarak görülür. Noksanlığı olan topraklarda yumru 

bakterileri miktarı azdır. Bu nedenle baklagillerce tespit edilen azot miktarı azalır. Toprakların 

kireçlenmesi daha çok asit reaksiyonların düzeltilmesi amacıyla yapılır.  

5. Magnezyum 

Yeşil bitki yapraklarında magnezyumun en önemli işlevi klorofil moleküllerinde merkezi 

atom olarak yer almasıdır. Magnezyum protein sentezinde de etkilidir. Yeteri kadar bağımsız 

magnezyumun (Mg+2) bulunmaması ya da ortamda gereğinden fazla potasyumun (K+) 

bulunması durumlarında protein sentezinin durduğu belirlenmiştir. 

Bitkiler magnezyumu toprak çözeltisinden Mg+2 iyonu şeklinde alırlar. Yetişme ortamında K+ 

ve NH4+'un fazlalığı Mg+2 alımını olumsuz şekilde etkiler. Benzer etkileşme Mg+2 ve Mn+2 

arasında da vardır. Ortamdaki NO3
- iyonları ise Mg+2 alımı üzerine olumlu etki yapar. 

Magnezyum ve potasyum iyonları yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru hareketlidir. 

Magnezyumla fosfor arasında sıkı bir ilişki vardır. Bazı durumlarda fosforun bitki tarafından 

alınması ve taşınması magnezyumla artar. Magnezyumun bitki tarafından alımını nitrat 

iyonları artırırken, amonyum, potasyum ve kalsiyum iyonları önlemektedir. 

6. Kükürt 

Kükürt azot ve fosforla birlikte proteinlerin esas yapıtaşıdır. Bitkiler gereksinim duydukları 

kükürdün büyük bir bölümünü kökleri aracılığıyla toprak çözeltisinden, SO4
-2 iyonları 

şeklinde alırlar. SO4
-2 alımı üzerine ortam pH'sı yanında fosfat (P2O4

-), nitrat (NO3
-) ve klor 

(Cl-) yoğunluklarının da önemli etkisi belirlenmiştir. Kükürdün amonyumsülfat, süperfosfat 



ve potasyumsülfat gibi gübrelerin terkibinde yüksek oranda bulunması, gübreleme yapılan 

bölgelerde eksikliğinin görülmeme nedenlerindendir. 

7. Bakır 

Bazı bitkilerde karbonhidrat ve azot metabolizması üzerine etki yapar. Bitkiler tarafından 

Cu+2 iyonu şeklinde alınır. Yaşlı organlardan genç organlara taşınmakla beraber bitkilerdeki 

hareketliliği azdır.  

Bakır noksanlığında baklagil bitkilerinde yumru oluşumunun gerilediği ve daha az N 

bağlandığı tespit edilmiştir. Bakır noksanlığı yüksek dozlarda gübre, özellikle N, uygulanan 

ve yoğun olarak yararlanılan çayır-meralarda daha sık görülür. Bakırca fakir topraklarda 

yetişen çayır-mera bitkilerini değerlendiren hayvanların sağlıklarında ağır bozukluklar ortaya 

çıkar. Bakır fazlalığı zehirli etki yapmaktadır.  

Bakır eksikliği belirlenen meralar bu sorunlar giderilene kadar otlatılmamalıdır. Meralardaki 

Cu eksikliği bakırsülfat veya bakır cürufu unu verilerek giderilebilir.  

8. Mangan 

Bitkiler manganı ya Mn+2 iyonu ya da doğal ve yapay şekillerde alabilir. Yaşamsal öneme 

sahip enzimlerin faaliyetinde temel göreve sahiptir. Mangan noksanlığı görülen bitkilerde ve 

özellikle bitki köklerinde çözünebilir karbonhidrat miktarı önemli düzeyde azalır. Kök 

büyümesi olumsuz yönde etkilenir. Noksanlığında bitkilerde büyüme gerilemesi ya da bodur 

büyüme yanında genç yapraklarda damarlar arası sararır. 

Mangan özellikle klorofilin oluşmasında fizyolojik yönden önemli bir elementtir. Çayır ve 

mera topraklarında mangan eksikliği çok nadir olarak ortaya çıkar. Topraklardaki Mn 

eksikliği dekara 1-5 kg mangansülfat veya manganca zengin tomasfosfat gübreleri 

kullanılmakla giderilebilir. 

9. Molibden 

Molibden enzimlerin bileşimine giren ve bitkide nitratların değişiminde önemli rol oynayan 

bitki besin maddesidir. Eksikliği toprak asitliğine bağlı olarak artmakta, kireçlemeyle kolayca 

giderilmektedir. Bitkiler toprakta çok az oranda Mo alırlar. Molibden baklagilleri içeren 

karışımlar için daha önemlidir. Çünkü Mo baklagillerle ortak yaşayan ve azot bağlayan yumru 

bakterilerinin normal görev yapabilmeleri için mutlak gerekli bir elementtir. Bu nedenle Mo 

noksanlığı bulunan yörelerde baklagil bitkileri yeterli düzeyde azot (N2) tespit edemezler. 

Fazlalığı hayvanlar için zararlı olup zehir etkisi yapar. Noksanlığı görülen alanlarda amonyum 

molibdat formunda dekara 0.5-6 g molibdatın püskürtülmesi önerilir. 

 

 



10. Bor 

Bor baklagil yem bitkileri yetiştiriciliğinde, özellikle yonca tarımında veya bu bitkinin hâkim 

durumunda bulunduğu karışımlarda önemlidir. Noksanlığında baklagillerde yumrucuk 

teşekkülü engellenmekte, yoncada yeni sürgünler anormal şekilde gelişmektedir. Bor 

yönünden çayır ve mera topraklarında pH değerinin yüksek olmaması yeterlidir. Çünkü 

yüksek pH derecelerinde borun bitki tarafından alınması güçleşir. Bu durum Mn, Mo ve Fe 

gibi diğer iz elementler için de geçerlidir. Topraktaki B noksanlığı dekara 0.3-1 kg boraks 

uygulamakla giderilebilir. 

11. Çinko 

Çinkonun bitki bünyesindeki rolü iyi bilinmemekle beraber Cu gibi metabolizmanın 

düzenlenmesinde katalizatör olarak görev aldığı belirtilmektedir. Ortamın fosforik asitçe 

zenginliği Zn, Cu ve Fe eksikliği belirtilerini artırır.  

Ülkemiz topraklarının yaklaşık yarısının Zn yönünden yetersiz olduğunu kaydedilmiştir. pH'sı 

8'in üzerinde, organik madde kapsamı %1'in altında ve killi tınlı topraklar Zn eksikliği en 

fazla görülen topraklardır. Zn meraların gübrelenmesinde üzerinde durulabilecek mikro besin 

elementlerinden birisi olarak dikkate alınabilir. Bu konuda kesin karar verebilmek için her 

şeyden önce toprak tahliline ihtiyaç vardır. Toprak, bitki ve hayvan denemeleri dikkate 

alınarak diğer mikro besin elementleri ile gübreleme konusunda bir sonuca varılabilir. 

12. Demir 

Demir bitkilerin normal gelişmeleri, özellikle de klorofil sentezi, için alınması gereken bir 

elementtir. Buğdaygillerin daha yeşil ve sağlıklı gelişmelerini sağlar. Yaşlı yapraklardan genç 

yapraklara demirin aktarılmaması nedeniyle bitki büyüme organlarının Fe gereksinimi sürekli 

Fe olarak karşılanabilmektedir. Çeşitli enzimlerin (nitrogenaz) gereksinim duymaları 

nedeniyle N2 bağlanmasında demirin önemli etkinliği vardır. Demir noksanlığı görülen 

topraklarda acıbakla (Lupinus) köklerinde yumru gelişmesi önemli düzeyde azalmıştır. 

Topraktan alınması, özellikle aşırı kireçleme sonunda, toprak demirinin hareketsiz hale 

geçmesi nedeniyle güçleştiği için bitkide Fe eksikliği görülebilir. 

13. Klor 

Ortamda fazla klorun bulunması yoncada N oranının azalmasına neden olmaktadır. Bitkilerin 

C1 gereksinimleri çok azdır. Bitkide hareketli bir anyon olmasına karşın noksanlığında 

belirtiler öncelikle genç yapraklarda görülür. Kimi bitkilerde gözeneklerin açılıp 

kapanmalarını sağlayan kapatma hücrelerine etki yapmak suretiyle gaz alış verişini 

(özümleme, solunum, su salınması) dolaylı şekilde etkiler. Hücrelerde ozmos basıncı üzerine 

etkili olarak bitkinin su düzenini sağlamakta ve kurağa karşı dayanıklı kılmaktadır. 



Karbonhidrat metabolizması üzerinde de etkilidir. Noksanlığında solma belirtileri yanında 

yaprakların yüzey alanları küçülürken kuru madde ağırlıklarında da azalmalar kaydedilmiştir. 

14. Sodyum 

Sodyum, bitkiler için gerekliliği son yıllarda belirlenmiş bir elementtir. Sodyum Na+ iyonu 

şeklinde alınır. Bitki türlerine göre etkisi değişir. Tuzcul bitkilerin (halofit) gelişmesinde 

önemli rol oynar. Çayır ve mera yeminin Na oranının %0.2 düzeyinde olması istenir. Bu oran 

yetişme ortamının denize yakınlığı, sulama suyunun ve toprağın özelliği ile bitki türlerinin bu 

elementi alabilme yeteneğine bağlı olarak büyük hudutlarda değişmektedir. 

Tarım toprağındaki Na fazlalığı toprak yapısının bozulmasına neden olur. Bunun önemi hiçbir 

zaman göz ardı edilemez. Bu bakımdan sodyumun gübre olarak düşünülmesi çoğu zaman 

yersizdir. Çünkü tarım toprağındaki olumsuzluğu yanında çayır ve mera idaresi yönünden de 

sakıncalıdır. Bu nedenle hayvanların Na ihtiyaçları rasyonlarına ilave edilen Na tuzları ile 

karşılanır.  

15. Kobalt 

Kobalt bitkiler için gerekliliği son yıllarda belirlenen elementlerdendir. Bitki köklerinde 

toprak üstü organlarına göre daha fazladır. Baklagillerde diğer türlere göre 3-8 kat daha 

fazlaca bulunur. Kobalt uygulanmasında yonca bitkisinin daha iyi geliştiği ve daha fazla N 

bağladığı belirlenmiştir. Hayvan kanlarındaki hemoglobin ancak kobaltın varlığında 

sentezlenebilir. Bu nedenle hayvanların ciddi hastalıklardan korunabilmeleri için yemlerinde 

az miktarda kobaltın bulunması gerekir. 

Yemde kobalt eksikliği geviş getiren hayvanlarda ölüme kadar uzayabilen iştah eksikliğine 

sebep olur. Bu etki daha çok volkanik, kumlu topraklı meralarda gelişen bitkileri otlayan 

hayvanlarda görülür. Topraktaki fazlalığı bitkiler için zehirli olup eksikliğinin görülmesinde 

dekara 25-50 g kobaltsülfatın uygulanması yeterli gelmektedir. 

16. Selenyum 

Selenyumun toprakta az miktarda bulunması turpgiller, baklagiller ve toplu çiçekligiller 

üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Fazlalığının bitkideki olumsuz etkisi büyüme eksikliği ve 

sararma (kloroz=klorofil kaybı) şeklinde görülür. Selenyumca zengin topraklara genellikle 

kurak bölgelerde rastlanır. Ancak bu bölge bitkileri yüksek Se miktarına karşıda oldukça 

dayanıklıdırlar. Meraların geven türleri 50 ppm'e kadar Se biriktirebilirler. Çayır otları 

selenyuma karşı hassastırlar. Rasyonlardaki noksanlığı "kısırlığa" ve "beyaz kas" hastalığına, 

fazlalığı hayvanlarda tırnak bozukluklarına, yapağı ve tüy dökümü ile diş hastalıklarına neden 

olur.  



Na, Co, F ve Se gibi bazı elementler bitki örtüsünden ziyade yemi değerlendiren hayvanların 

sağlığı yönünden önemlidirler. Flor çayır ve mera otlarında eksikliği çok nadir olarak görülen 

bir elementtir. Fazlalığı hayvanlarda anormal kemik teşekkülüne ve dişlerin dökülmesine 

sebep olur. Eksikliğinde de benzer doku bozukluklarına yol açar. 

TÜRKİYE MERALARI İÇİN GÜBRE ÖNERİLERİ 

Farklı çevre özelliklerine sahip ülkemizde bölgelere ve bitki örtülerinin durumuna göre 

uygulanması gereken gübre çeşit ve miktarları farklıdır. Ülkemizde bugüne kadar yapılan 

çalışmaların sonuçlarını da göz önüne alarak şu önerilerde bulunulabilir. 

1. Akdeniz ve Ege Bölgeleri: Bitki örtüsünün tür bileşenleri temel kıstas olmak üzere çalıların 

istila ettiği tek yıllık buğdaygillerin hâkim olduğu meralarda gübrelemeden beklenen faydanın 

sağlanması pek mümkün görülmemektedir. Böyle yerlerde yalnız başına gübreleme mera 

ıslah yöntemi olarak ele alınmamalıdır. Düşük ve orta rakımda bitki örtüsü aşırı tahrip 

olmamış meralarda 10 kg/da N ve 10 kg/da P2O5 uygulamalarından en iyi sonuçlar elde 

edilmiştir. Dolayısıyla bu civarda gübre verilebilir. Yüksek rakımlı alanlarda aşırı tahrip 

olmamış meralarında 5-10 kg/da arasında N ve 5-7.5 kg/da P2O5 uygulanabilir. Bitki 

örtüsünde baklagil oranı arttıkça N azaltılıp P artırılabilir. 

2. Marmara Bölgesi: Bu bölgemizde düşen yağış kısmen yüksektir. İleri derecede tahrip 

olmamış meralar gübrelemeye iyi tepki verebilir. Yapılan çalışmalarda 10 kg/da N ve 5 kg/da 

P2O5 uygulamalarından iyi sonuç alınmıştır. Bölgede otsu türlerin yaygın olması özellikle çalı 

ve dikenlerin yaygınlığı nedeniyle sadece gübreleme ile ıslah düşünülmemelidir. Her ne kadar 

bitki örtüsünün tür bileşimine göre bu sonuçlar değişebilse de, bölge için dekara 7.5-10 kg N 

ve 5-7.5 kg P2O5 tavsiye edilebilir. 

3. Karadeniz Bölgesi: Ülkemizin en çok yağış alan bölgesidir. Yapılan çalışmalarda 

gübrelemeye yüksek tepkiler kaydedilmiştir. İç kesimlerinde 5-7.5 kg/da N ve 5-7.5 kg/da 

P2O5, kıyı kesiminde ve yüksek rakımlı alanlarında ise 10-15 kg/da N ve 7.5-10 kg/da P2O5 

önerilebilir. 

4. İç Anadolu Bölgesi: Bu bölgemizde yapılan çalışmalarda gübreleme ile ekonomik manada 

üstünlük sağlayacak kararlı sonuçlar alınamamıştır. Bölgenin düşük rakımlı, bitki örtüsü ileri 

derecede bozuk meralarında yalnızca gübreleme ele alınmamalıdır. Bitki örtüsünde çok yıllık 

bitkilerin oranındaki artışa bağlı olarak 5 kg/da civarında N verilebilir. Bitki örtüsünde belirli 

oranda otlanılabilecek baklagil var ise dekara 4 kg P2O5 düşünülebilir. Bölgede daha fazla 

yağış alan yüksek rakımlı meralarda uygulanacak gübre miktarı 5-7.5 kg/da N ve 5 kg/da 

P2O5 şeklinde olabilir. 



5. Doğu Anadolu Bölgesi: Bu bölge yüksek rakım ve kısa yetişme mevsimi ile ayırt edilir. 

Meralar diğer bölgelerimizin meralarına göre kısmen daha iyidir. Özellikle yaz aylarında kısa 

süreli yayla olarak kullanılan otlakların durumu daha iyi gözükmektedir. Bitki örtüsünü 

gevenlerin istila etmediği alanlarda botanik kompozisyonda hayvanların otlayabildiği çok 

yıllık mera bitkileri yaygındır. Yapılan çalışmalarda yerleşim yerlerine yakın alanlardaki 

meralarda baklagiller yaygın değilse 5-7.5 kg/da N uygulamasının yeterli olacağı, bitki 

örtüsünde kayda değer oranda (% 10 civarında) baklagil var ise azota ilaveten 5 kg/da P2O5 da 

uygulanabileceği vurgulanmıştır. Yüksek rakımlı alanlarında ise iyi durumdaki bitki 

örtülerine 7.5-10 kg/da N ve 5-10 kg/da P2O5 verilebilir. Bingöl'de yaygın olmakla birlikte 

Bingöl, Elazığ, Diyarbakır yöresinde taşlık alanlarda tek yıllık üçgüller olmak üzere 

baklagiller yaygındır. Hatta bu yörede yer yer yüzeydeki taşlar toplanmak suretiyle açılan 

alanlar yöre halkı tarafından biçenek olarak kullanılmaktadır. Böyle sahalarda dekara 5-10 kg 

arasına P2O5’e yer verilebilir. 

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgemizde düşük rakımlı alanlardaki meralar ileri 

derecede tahrip olmuştur. Bu tür sahalarda gübrelemeden beklenen sonuç alınamayacaktır. 

Ancak toprakta yeterli tohumun biriktiği ve hayvanların otlayabildiği tek yıllık bitkilerin 

bulunduğu yerlerde 5 kg/da civarında N atılabilir. Yüksek rakımlı alanlarında bitki örtüleri 

ileri derecede tahrip olmamış ise dekara 5-7.5 kg N ve 5 kg kadar P2O5 uygulanabilir. 

ÇAYIR ve MERALARDA SU DÜZENİ 

SUYUN ÖNEMİ 

Su canlı yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Bitki bünyesinde cereyan eden fizyolojik olayların 

tamamı sulu ortamlarda gerçekleşir. Su minerallerin toprakta hareketi, bitki tarafından alımı 

ve iletimi ile özümleme ürünlerinin taşınmasında rol alır. İyi bir çözücü olup fizyolojik 

ortamda iri moleküllerin parçalanarak yeniden kullanımına yardımcı olur. Bitkilerde turgoru 

sağlayarak özellikle otsu bitkilerin canlı ve dik görünümlerini temin eder. Özümlemede 

hidrojen kaynağıdır ve bitkinin ısı düzenini ayarlar. 

Su bitki bünyesindeki fizyolojik olaylardaki tesirleri yanında, yaşam ortamındaki çevre 

faktörleri üzerinde de belirleyici etkiye sahiptir. İklim ve toprak özellikleri çoğunlukla suyun 

varlığı ile kontrol edilmektedir. Örneğin yağış, hava nemi ve belirli ölçülerde ışıklanma ile 

toprağın nem şartları, havalanma durumu ve biyolojik etkinliği suyun kontrolü altındadır. Bu 

sebeple dünyadaki yem alanlarının meydana gelişi ve dağılışını sınırlayan en önemli faktör 

sudur. 

Suyun yeterli veya bol bulunduğu ekosistemlerde (örneğin tropik yağmur ormanları) 

dünyanın en yüksek organik madde üretimi gerçekleşir. Bunlar buna bağlı olarak tür 



çeşitliliği, hayvan sayısı ve organizmalar arasındaki madde ve enerji alış-verişinin en yoğun 

yaşandığı alanlardır. Aksine yağışların çok sınırlı ve düzensiz düştüğü kurak meralar ve çöl 

alanları çok sınırlı üretim gücü ile çok az sayıda organizmanın yaşamasına izin verirler. Böyle 

alanlar kullanıma (örneğin otlatma) karşı oldukça duyarlıdırlar. Zayıf bir çevre dengesi söz 

konusudur. Ülkemizde Karapınar örneğinde olduğu gibi, kurak meraların ağır ve zamansız 

otlatılmaları ve sürülmeleri sonucu hızlı bir çölleşme ortaya çıkabilmektedir. 

Suyu aşırı olan çayır ve meralarda fazla su toprakların havalanmasını engellemek suretiyle 

kök solunumunu olumsuz etkiler. Bu durumda birçok bitki topraktan yeterince besin elementi 

alamaz ve bünyelerinde iletemezler. Sonuçta bitki örtüsünde aşırı suya dayanan türler lehine 

değişim gerçekleşir. Bu genellikle istenmeyen bir durumdur. 

Çayır ve meralarda su durumunun ayarlanmasında iki husus öne çıkmaktadır. Bunlar; (a) su 

eksikliğinin giderilmesi ve (b) su fazlalığının azaltılmasıdır. Bu sorunlardan su yetersizliği 

durumunda verim düşer ve botanik kompozisyonda verim gücü düşük kurağa dayanıklı 

bitkiler çoğalır. Su fazlalığı halinde ise, (1) ot kalitesi düşük bitkilerin (yabancı otlar) oranı 

artar, (2) biçme, gübreleme ve yabancı ot kontrolü gibi kültürel işlemlerin uygulanmasında 

olumsuzluklar görülür, (3) bu ortamlarda hastalık amilleri daha fazla olacağı için otlayan 

hayvanlarda hastalanma riski artar, (4) bitki kökleri solunum yapamadığı için aktif iyon alımı 

güçleşir ve (5) dondan zarar görme riski yükselir. 

SU EKSİKLİĞİ 

Bitkiler normal şartlarda ihtiyaç duydukları suyu toprak suyu, hava nemi ve yağışlardan 

karşılarlar. Bunlar içerisinde hava nemi ve doğrudan yağışlardan temin edilen miktar oldukça 

düşüktür. Zira yağış sularının 1/3'ünün bitkilere faydalı olduğu, 2/3'ünün ise türlü yollarla 

kaybolduğu kabul edilmektedir. Bitki gerek duyduğu suyun yaklaşık %95'ini topraktan alır. 

Toprak suyunun ana kaynağını da yağışlar teşkil eder. Çok hareketli olan su molekülleri yer 

ve atmosfer arasında sürekli bir döngü halindedir. Su bir yandan yeryüzünden buharlaşarak 

atmosfere ulaşır, diğer yandan atmosferde yoğunlaşarak yeryüzüne iner. Yerküreden 

buharlaşan suyun yaklaşık %14'ü karalardan, %86'sı su yüzeylerinden gerçekleşir. Buna 

karşılık yağışın %24'ü karalara, %76'sı su yüzeylerine düşer. Ayrıca dünyadaki suyun 

%97.14'ü tuzlu su (okyanuslar, denizler ve tuzlu göller) ve %2.24'ü de donmuş (buzullar, buz 

dağları) haldedir. Dolayısıyla kullanılabilir su potansiyeli aşağı yukarı %0.62 kadardır. Bu 

durum ister istemez çayır ve meralarda da su eksikliğinin doğmasına yol açar. 

Çayır ve meralarda su eksikliğinin ilk belirtisi verim azalması şeklinde ortaya çıkar. Yeterince 

su alamayan bitkiler turgor durumlarını koruyamazlar ve susuzluğun derecesine bağlı olarak 

organik madde üretimini (özümleme) durdururlar. Su eksikliğinin yol açtığı diğer bir etki, 



bitki bileşimindeki değişimdir. Yetersiz nem şartları ancak böyle ortamlara uyum sağlayabilen 

türlerin yaşamasına müsaade eder. Bu durumda kurağa dayanan bitkiler (kserofit) baskın 

duruma geçer. 

Ortamdaki su yetersizliği durumunda yemin kimyasal bileşiminde değişimler görülür. Fakat 

bu çoğunlukla olumlu yöndedir. Örneğin daha nemli ortamlarda üretilen çayır otunun 

ortalama ham protein oranı %7.4 olurken, mera otunun protein oranı %8.9 olarak tespit 

edilmiştir. 

SULAMA 

Çayır-mera yönetiminde su eksikliği otlatma kapasitesinin, dolayısıyla hayvansal üretimin 

düşmesine sebep olur. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak, yani daha çok hayvansal ürün 

üretebilmek için ya mevcut su kaynaklarının bitki örtüsü tarafından daha uzun süreli ve daha 

fazla kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ya da sulama yapılması gerekir. Su 

temininin başka bir yolu olan "sulama", doğal yollarla bitkilerin su ihtiyaçlarının 

karşılanamaması durumunda suyun yapay yollarla bitkilere verilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Memleketimizde tabii çayırlarda kısmen sulama yapmak mümkün olurken, su kaynaklarının 

yetersizliği, arazi özellikleri ve yetiştiriciliğin özelliğine bağlı olarak doğal meralarda hemen 

hemen hiç sulama yapılmamaktadır. Yapay çayırlar ve yapay meralarda daha yaygın olarak 

sulamaya başvurulmaktadır. 

Sulamanın Amacı: Çayır-meralarda sulama yapmanın amaçları; 

1. Daha nitelikli ve daha bol ot elde etmek, 

2. Üretimdeki mevsime bağlı dalgalanmaları azaltmak, 

3. Büyüme mevsimini uzatmak, 

4. Baklagil ile buğdaygil tesislerinde arzulanan tür oranını devam ettirmek, 

5. Genelde tesisin süresini uzatmaktır. 

Sulama bu belirtilen amaçlara hizmet ederken, aynı zamanda kârlı da olmalıdır. Burada 

kârlılığın ölçüsü, sulama masraflarına karşılık fazladan elde edilen hayvansal ürün miktarıdır. 

Daha uzun bir büyüme dönemine sahip olduklarından, sulanan çayır-mera ve yem bitkilerinin 

sulama masrafları daha yüksek olabilir. Bunun yanında yöre ve piyasa şartlarına bağlı olarak 

genelde diğer tarım ürünlerine kıyasla çayır ve meraların geliri daha düşüktür. Bu yüzden 

sulamanın kârlı olması için çiftçiler daha çok ve daha nitelikli yem üretmek zorundadırlar. Bu 

nedenle sulamada yüksek verimli türlerin kullanılması, genellikle gübrelemenin düşünülmesi, 

drenaj gereçlerini içine alan toprak uygulamaları ve bazen arazi tesviyesi ele alınmalıdır. 

Sulama ile ıslanan topraklarda hayvanların hareketi bitki ve toprak yapısını bozar, toprakta su 

birikintilerine sebep olur. Bu sebeple sulanan meralarda münavebeli otlatma zorunludur. 



Sulama otlatmadan ve hayvanların mera parsellerinden uzaklaştırılmasından sonra yapılır. 

Böylece uygun su temin eden ve fotosentez dokuları zarar görmeyen bitkiler daha hızlı bir 

şekilde yeniden gelişme gösterirler. 

Sulamada kullanılacak su yer üstü ve yer altı kaynaklarından elde edilir. Yer üstü kaynakları 

içerisinde göletler, göller, barajlar veya akarsular yer alır. Yer altı su kaynakları içerisinde ise 

muhtelif derin ya da sığ kuyular bulunur. 

Sulama Yöntemleri 

Sulama suyu çayır ve meraya birkaç şekilde verilir. Bunlar; 

1. Yüzey (Salma) Sulama: Bu sulama birkaç türlü yapılır. 

a) Taşırma (salma) sulama: Bu sulama yönteminde su araziye muhtelif noktalardan salınarak 

yüzeyin tamamının ıslanması şeklinde gerçekleşir. 

b) Tava (göllendirme) sulama: Arazi topraktan veya çim kapağından yapılan setlerle 

parsellere ayrılır. Daha sonra bu parsellere su verilerek tavaların suyla dolması sağlanır. 

Bunda da arazi yüzeyinin tamamı ıslanır. 

c) Karık sulama: Yapay çayır-mera tesislerinde sıralara ekilen bitkilerin aralarına açılan 

kanallara su verilerek yapılan sulama şeklidir. Bu sulama yönteminde su sadece açılan 

kanallara verildiğinden arazinin diğer kısımları kuru kalır. 

Salma sulama geniş bir toprak bünyesi aralığı için uygundur. Fakat ince bünyeli topraklarda 

alım yavaş, kaba bünyelilerde ise hızlıdır. Genellikle %3'e kadar eğime sahip çayır ve 

meralarda önerilir. Salma sulama uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

- Suyun düzenli dağıtılmasına özen gösterilmeli, 

- Yüzey akışı ve buna bağlı olarak erozyon en aza indirilmeli, 

- Su bitkinin kök bölgesine verilmeli, 

- Arazideki su dağıtım şebekesi en aza düşürülmeli, 

- Sistem toprak ve arazi yapısına uygun olacak şekilde planlanmalı ve 

- İşçilik masrafları en aza indirilmelidir. 

2. Yağmurlama sulama: Suyun yağmura benzer şekilde yağmurlama başlıkları vasıtasıyla 

araziye serpilmesidir. Çayır ve mera alanına belirli aralıklarla yağmurlama başlıkları 

yerleştirilir ve bunlara borularla pompadan basınçlı su verilir. 

Bu yöntemin olumlu yönleri; 

- Arazi tesviyesine gerek kalmadan sulama yapılabilir, 

- Geçirgenliği yüksek topraklarda sudan azami fayda sağlanır, 

- Taban suyunun sorun olduğu alanlarda taban suyunun yükselme tehlikesi azalır, 

- Yüzey akışının yol açtığı erozyon ortadan kalkar, 



- Arazi içinde sulama kanalları gerekmediği için araziden azami ölçüde yararlanılır, 

- Suyun taşınma kayıpları azalır. 

Sistemin sakıncalı yönleri; 

- Rüzgârlı havalarda su düzgün dağıtılamaz, 

- Sıcak zamanlarda buharlaşma kayıpları yükselir, 

- Yapraklar üzerindeki su damlacıkları güneşe bağlı olarak yanmaya yol açabilir, 

- Yapraklarda mantar hastalıkları (örneğin pas) tehlikesi artar. 

3. Yer altı sulama: Bu yöntemle taban suyu sürekli olarak bitkiye faydalı hale getirilir. Bu 

amaçla taban suyu düştükçe yeniden yükselmesi için yapay olarak toprak altına su verilir. Yer 

altı sulaması ile su kayıpları en aza iner, işçilik azalır ve sulama esnasında bitkiler zarar 

görmez. Ancak bu yöntemde topraklarda tuzluluk riskinin yüksek olması ve yatırım 

masraflarının fazlalığı en önemli sakıncalarıdır. 

Sulama Zamanı 

Bitkilerin suya ihtiyaç duydukları dönmelerde çayırların sulanması son derece faydalı bir 

uygulamadır Çayırların sulanmasında arzulanan bitkilerin ihtiyacı dikkate alınarak bitkiler 

gerek duydukça belirli aralıklarla sulama yapılması en iyi yöntemdir. Çayır bitki örtüsünde 

arzulanan bitkilerin renk değişimi dikkate alınarak bitkilerin su ihtiyacı belirlenebilir. Suya 

ihtiyaç duymayan bitkilerde yaprak turgor durumunda olduğu için güneşten gelen ışınların 

çoğunu yansıtacağından parlak bir görüntü verir. Turgorunu kaybeden bitkilerde ise bu özellik 

ortadan kalkar, yaprak pörsür ve solgun bir görünüm sergiler. Dolayısıyla bitki yapraklarında 

parlaklık kaybolup matlaşma başladığında sulama yapılması gerekir. 

Sulamanın Kârlılığı 

Bir çayır-mera yönetim programı ile sulama uygulaması bir araya getirildiğinde, sulama ile 

daha çok ve daha nitelikli yem üretilmesi, büyüme mevsiminin uzatılması, sürdürülebilir bir 

yem veriminin korunması ve yem üretim tesisinin ömrünün uzatılması sağlanır. Yem 

üretimini yükseltmek için yapılan sulamanın gerçek parasal değeri üzerine istatistik elde 

etmek zordur. Zira masraflar sulama yöntemi, yakıt bedelleri, kullanılan malzeme, yem ve 

hayvansal ürünlerin pazarlama durumu, sulama ile tesisin ömründeki artış vb. gibi faktörlere 

göre değişecektir. 

SU FAZLALIĞI 

Yüksek yağış, kötü sulama yönetimi, elverişsiz arazi yapısı ve zayıf yüzey drenajı toprakta su 

birikimine ve bununla ilişkili değişimlere yol açabilir. Bunların yanında yüksek taban suyu da 

aşırı su birikiminin başka bir sebebidir. Aşırı su birikimi toprakların havalanmasını olumsuz 

etkiler. Bitki kökleri ve diğer organizmaların solunum faaliyeti sonucu çıkan CO2 ile atmosfer 



oksijeninin değişimini engeller. Oysa kökler solunum ve diğer metabolizma faaliyetleri için 

oksijene ihtiyaç duyarlar. İyi bir kök gelişimi için kök bölgesinde toprak parçacıkları 

arasındaki boşluklar toplam toprak hacminin %40-60'ı kadardır.  

BİTKİ - TOPRAK SUYU İLİŞKİLERİ 

Bitkiler ortamın su durumuna değişik şekillerde uyum gösterirler. Buna bağlı olarak çeşitli 

sınıflara ayrılabilirler: (a) sulak ortam bitkileri (hidrofitler), (b) normal ortam bitkileri 

(mezofitler) ve (c) kurak ortam bitkileri (kserofitler).  

Hidrofitler su içinde büyüyen (su bitkileri) toprakları su ile doygun bataklık ve su basan 

alanların bitkileridir. Bu bitkiler köklerinin havalanmasını kolaylaştıran ayrı içyapılar 

geliştirdikleri için oksijensiz şartlarda büyürler. Genellikle sığ köklere sahiptirler veya 

bazılarında kök sistemi bulunmaz. 

Mezofitler ne nemli ya da sulu topraklarda ne de suyun önemli derecede yetersiz olduğu 

ortamlarda yaşayamazlar. Çoğunlukla orta seviyede kök derinliğine sahiptirler ve solma 

noktasının altındaki rutubet seviyelerinde ölürler. 

Kserofitler (kurakçıl bitkiler) morfolojik ve fizyolojik olarak kuraktan kaçan veya kurağa 

katlanabilen bitkilerdir. Bu türler solma noktasının altındaki su seviyesinde yarı veya tam 

uyku haline geçerler. 

Bilhassa normal ve kurak ortam bitkilerinde köklerin havalanmasını azaltacak şekilde 

toprakların suyla doyması halinde bitkilerin büyümesi baskı altında olur. Bu durumda kök ve 

sürgün gelişimi aşağıdaki gibi etkilenir. 

a) Kökler kısa, yüzlek ve az yaygındır. Bu yayılma bazen atmosfere doğru olur. 

b) Kökler az sayıda ve seyrek olup emici tüy oluşumu engellenir. 

c) Zehirli ürün artıklarının birikimi ile oksijenli ve oksijensiz ortama bağlı olarak kök 

solunumu değişir ve aynı karbonhidrat miktarından daha az enerji üretilir. 

ç) Su ve besin elementlerinin alımı ile terleme miktarı düşer. 

d) Yaprak alanı azalır ve yapraklar rengini kaybeder. 

e) Üreme süreci gecikir ve engellenir, çiçekler ve tohumlar olgunlaşmadan dökülür. 

Çayır ve taban mera bitki örtüleri genel olarak suyu seven bitkilerden oluşur. Ancak 

kontrolsüz yapılan sulama ve drenaj buraların bitki örtülerine önemli ölçüde zarar verir. 

DRENAJ 

Drenaj aşırı suyun topraktan veya toprak yüzeyinden doğal veya yapay olarak uzaklaştırılması 

olup bitki büyümesinin devamlılığı için sulama kadar önemlidir. Türkiye'de 2.78 milyon ha 

alanda (%3.6) değişik boyutlarda drenaj sorunu vardır. Taban suyu, aşırı yağışlar ve sık 

sulamaya bağlı olarak topraktaki boşlukların suyla dolması halinde ortaya çıkan 



olumsuzluklar, bu aşırı suyu tahliye edebilecek yapılarla ortadan kaldırılabilir. Yüzeysel taban 

suyunun yokluğunda toprak yüzeyi ve kök bölgesindeki drenaj sorunları ya yüksek yağış veya 

sulama sıklığına ya da suyun toprağa girişi ve geçişini sağlayan uygunsuz toprak yapılarına 

bağlıdır. Böyle sorunlar ya yüzey drenajının kurulması ya da toprak şartlarının ıslahı ile 

çözülebilir. Taban suyunun varlığında ise tabandaki suyu tahliye etmek için yer altı drenajı 

yoluna başvurulur. Dolayısıyla çayır ve mera topraklarındaki aşırı su iki şekilde boşaltılır: (a) 

yüzey drenajı ve (b) yer altı drenajı. Her yöntemin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. 

Açık arklar araziyi daha çok işgal eder, bazen tarım makineleri ve hayvanların geçişini 

zorlaştırır ve zaman içerisinde ot ve toprak parçaları ile kapanarak işlevlerini yapamaz. Bu 

yüzden belli aralıklarla temizlenmeleri gerekir. Derin olmadıkça toprağı değil yüzey suyunu 

tahliye eder. Buna karşılık ilk masrafları yer altı drenajından daha düşüktür. Nemli alanlardaki 

sıkı topraklarda genellikle yüzey drenajı gerekir. 

Öte yandan yer altı tahliye kanalları araziyi israf etmez ve çiftlikteki çalışmalarla çakışmaz. 

Toprak boşluklarındaki suyu boşalttıkları için bitki kökleri daha iyi yayılabilir. Ancak 

ekseriya yer altı kanalları başlangıçta daha çok tesis masrafı ister. Ayrıca bazı topraklarda 

yeterli etkinlikte değildir. 

1. Yüzey Drenajı 

Bu uygulama ile aşırı sulama veya yağmur ya da her ikisinin yol açtığı su basmasının etkileri 

azaltılmaya çalışılır. Su göllenmesi veya su basmasının bitkilere verdiği zarar, aşırı suyun açık 

kanallar yardımıyla uzaklaştırılması ile en aza indirilir. Yüzey drenajına ihtiyaç duyulan 

alanlarda aşırı suyu tahliye edecek kanallar mevcut doğal drenaj hatlarını izleyecek şekilde 

düzenlenir. Ayrıca boşaltma kanalları çayır ve mera yönetim ve ıslah planları da göz önünde 

bulundurularak, düzenlemeler hayvan ve makine hareketlerine mani olmayacak şekilde 

yerleştirilir. Suyu boşaltım kanallar için en az kazı yapılmasına dikkat edilmeli ve bu 

kanalların etkinliğini yükseltebilmek için doğal drenaj hatları takip edilmelidir. 

2. Kapalı Drenaj 

Kapalı drenaj (yer altı drenajı) ile yüzey drenajından daha fazla su topraktan uzaklaştırılır. 

Bunlar bitkilerin kullanabildiği suyu değil, yalnızca aşırı suyu tahliye eder. Aşırı su tahliye 

kanallarına yerçekimi ile akar ve buradan boşaltım kanallarına taşınır. Kapalı drenaj yüzey 

kanallarına göre belirli üstünlüklere sahiptir. Öncelikle arazi yüzeyini kaplamaz, tarımsal 

faaliyetleri engellemez ve yabancı otları barındırmaz. Sonra taban suyu seviyesi düşer ve 

böylece toprak yüzeyi ile taban suyu arasındaki toprak profili derinliği artar. Yani bitkinin 

kök bölgesi alan ve derinlik olarak büyür. Buna bağlı olarak toprağın yapısı ıslah edilir, 

toprak daneleri arasında tutulan ve bitki kökleri tarafından alınan su miktarı artar. Böylelikle 



bitkinin alacağı besin elementlerinde artış olur. Toprakta havalanma şartları sağlanır. Bu 

drenaj alanlarında yüzey drenajı azalacağından, erozyon tehlikesi de ortadan kalkar. 

Kapalı drenaj (a) borulu drenaj ve (b) köstebek drenaj (borusuz kapalı drenaj, mol drenaj) 

olmak üzere iki biçimde yapılabilir. 

1. Borulu drenaj: Ana ve yan (tali) boşaltım yolları olmak üzere toprağa yerleştirilen boru 

sistemlerinden meydana gelir. Tahliye boruları pişmiş kil, plastik (sert PVC) veya bunun için 

öngörülen malzemeden yapılmaktadır. Suyun daha kolay tahliye olmasını sağlamak için taş, 

çakıl, çalı, kereste vb. gibi malzemeler de kullanılmaktadır. Toprakta bulunan fazla su tali 

borulara yarık, aralık, delik veya diğer açıklıklardan girerek yerçekimi ile ana borulara akar. 

Ana borular topladıkları suları akarsu, göl, deniz gibi doğal su alanlarına aktarır. Borulu 

drenajın uygun şekilde yerleştirilmesi halinde belli bir süre iyi bir boşaltım sağlar. Fakat 

genellikle birkaç yıl iyi çalışır, daha sonra çökelti (sediment) veya çürüyen odunlarla 

tıkanabilir. 

Çayır ve tarım arazilerinde borulu drenaj verimi ortalama olarak %35- 55 artırmaktadır. Yine 

turba topraklarda yağışlı yıllarda drenaj nedeniyle %40 ürün artışı elde edilebilmektedir. 

2. Köstebek drenaj: Bu drenaj boru pulluğu ile toprak içinde sığ ve birbirlerinden kısa 

aralıklarla açılan tünellerden oluşur. Tabanında gevşetici bir ayağı bulunan dik veya hafif 

eğimli bir bıçağın toprak içinde bir traktörle çekilerek oluşturulur. Taban suyu yüksek 

topraklarda köstebek drenaj uygun değildir. Çünkü böyle topraklarda taban suyunun etkisi 

uzun sürer. Çabuk kapanmasından dolayı kumlu ve tınlı veya taşlı topraklarda borulu drenaj 

iyi sonuç vermez. Buna karşılık killi, killi tınlı ya da organik topraklarda başarılıdır. Köstebek 

drenajda ürün artışı %20-100 arasında değişmektedir. Bu drenajda inşaat maliyeti borulu 

drenaja kıyasla çok düşük olduğundan, fayda masraf analizi sonucu köstebek drenajın daha 

üstün olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hangi drenaj sistemi uygulanırsa uygulansın, el yordamıyla yapılan basit tahliye kanalları 

dışında, ihtiyaç duyulan drenaj alanlarının sınırları ve yamaçları, mevcut kanallar, bütün 

bataklık ve su yolları, tepecik ve sırtların yeri ve yüksekliği ile sistemin her parçasında drenaj 

yapılacak alan bir harita üzerinde işaretlenmelidir. 

Drenajın Yararları 

Fazla suyun topraktan uzaklaştırılması ile aşırı sudan ileri gelen olumsuzluklar giderilir. 

Bunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

1. Aşırı suyla bozulan toprak yapısı düzeltilir. Topraktaki gözenekler artırılmak suretiyle 

toprağın parçalanma ve havalanması teşvik edilir. 

2. Bitkilerin su ve besin elementi alımı kolaylaşır. 



3. Kök gelişimi ve yayılması artar. Kökler daha derine inmek suretiyle bitkilerin yaz 

kuraklarına dayanıklılığı artar. 

4. Toprakların daha çabuk ısınması sağlanır. Özellikle ilkbaharda bitkilerin ilk gelişimi daha 

erken ve daha hızlı olur. 

5. Çayır ve meraların verimi ve ot kaliteleri yükselir. 

6. Yabancı ot sorunları azalır. 

7. Bitki ve otlayan hayvanlarda görülebilen birçok mantar hastalığı azalır. 

8. Bilhassa bilinçsiz sulamalardan kaynaklanan toprak tuzluluğu düşer. 

9. Solucanlar gibi organik maddenin parçalanmasına yardımcı olan ve galeriler açmak 

suretiyle toprakların havalanmasını sağlayan faydalı organizmaların sayısı 10-11 kat artar. 

10. Islak meralarda hayvanların otlaması zordur. Otlayan hayvanlarda ayak hastalıkları, soğuk 

algınlığı, iç parazitler ve yavru kayıpları ortaya çıkar. Drenaj ile bu olumsuzluklar ortadan 

kalkar. 

11. Çayır ve meralarda kültürel işlemlerin uygulanması kolaylaşır. 

SONUÇ 

Çayır ve mera bitkileri için hayati öneme sahip olan suyun eksikliği kadar fazlalığı da bitki 

büyüme ve gelişmesini olumsuz etkiler. Bu bakımdan fazla suyun ortamdan uzaklaştırılması, 

suya ihtiyaç görüldüğü zamanlarda da yeterli suyun verilmesi olarak tanımlanabilen su 

düzeninin buralarda da sağlanması gerekir. Yüksek ve nitelikli yem üretimi için, kuraklığın 

hüküm sürdüğü zamanlarda çayır-meralarda sulama veya taban suyu ve yağış suları gibi doğal 

su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. Aşırı 

suyun varlığından ise yüksek verim ve yüksek nitelikte ot üretimi ancak fazla suyu tahliye 

etmekle sağlanabilir. 

TOPRAK ve SU KORUMA 

Bitkiler normal büyüme ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için atmosfer ve toprak gibi iki 

önemli ve devasa kaynağı kullanırlar. Atmosfer bitkilerin CO2 ve O2 gibi gaz halindeki temel 

besin elementlerini sağlarken, toprak bitkiler için mutlak gerekli olan bütün diğer besin 

elementleri ve suyun kaynağını oluşturur. Bitkilerin kök gelişmesini sınırlamayacak şekilde 

derin, besin elementlerince zengin ve yeterli suya sahip topraklarda çayır ve mera bitkileri 

daha gümrah gelişerek daha çok yem üretirler. Buna karşılık topraklarının belirli bir kısmını 

erozyonla yitirmiş, yağış suları daha az tutulan çayır ve meralarda yem üretimi toprak ve 

suyun kayıp oranına bağlı olarak azalır. Tabiatıyla bu durum çayır-meraya dayalı kârlı 

hayvancılık yapılmasını da zorlaştırır, tatlı su kaynaklarının (akarsu, gölet, göl, baraj vb.) 



kirlenmesine sebep olur, yaban hayatını olumsuz etkiler ve buraların mesire ve eğlence yeri 

olma özelliğini ortadan kaldırır. 

EROZYON SÜRECİ 

"Erozyon"; toprakların veya kayaların su, rüzgâr, buzul veya yerçekimi ile yerlerinden 

ayrılarak hareket etmesidir. Toprakların taşınmasında en etkin kuvvetler su ve rüzgârdır. 

Bugün dünyada erozyon sonucu yıllık taşınan toprak miktarı 25-30 milyar ton civarındadır. 

Türkiye'de ise her yıl akarsularla denizlere taşınan toprak miktarı 500 milyon ton 

dolayındadır.  

Erozyon jeolojik (doğal veya normal) ve hızlandırılmış olmak üzere ikiye ayrılır. Jeolojik 

erozyon insan etkisinden bağımsız şekilde iklim ve arazi şartlarına bağlı olarak ortaya çıkar. 

Jeolojik erozyona hassas olduğu kabul edilen dünyadaki alanların yaklaşık %80'i meralardır. 

Hızlandırılmış erozyon ise insanların tarımsal çabaları, meraların hatalı otlatılması, 

ormanların tahribi ve tarım dışı diğer faaliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır. Erozyon sonucu 

toprak, su ve bitki kaybolur, bazı yapılar (baraj, gölet, kanal, liman, yol gibi) tıkanır, taşıntı ile 

dolar ve kaplanır ve çevre kirlenir. 

Ayrıca erozyon toprak kaybına yol açan etmene göre de sınıflandırılabilir: Su erozyonu, 

rüzgâr erozyonu ve buzul erozyonu gibi. Ülkemizde ve dünyada en yaygın olan su ve rüzgâr 

erozyonu yıllık yağış miktarına, bu yağışın dağılımına, şiddetli yağışların oluş sıklığına, 

toprak özelliklerine (toprak nemi, toprak havalanması, organik madde miktarı, infiltrasyon ve 

perkolasyon yeteneği, toprağın yapı ve bünyesi vb.), arazi özelliklerine (eğim derecesi ve 

uzunluğu vb.), hâkim rüzgârların varlığına, rüzgâr hızına, şiddetli rüzgârların oluş sıklığı ve 

süresine, rüzgârların esme zamanına ve bitki örtüsünün yapısına bağlı olarak ortaya çıkar. 

Esasen su ve rüzgâr erozyonu iki temel harekete sahiptir. Bunlar, toprak zerrelerinin yerinden 

koparılması ve taşınmasıdır. 

Genelde ortalama yıllık yağış azaldıkça rüzgâr erozyonu artar, su erozyonu azalır ya da tersi 

olur. Ancak bu etki bitki örtüsünün varlığı ve niteliği ile değişir. 

1. Su Erozyonu 

Yağışa ve yağış sonucu ortaya çıkan yüzey akışına bağlı bir erozyondur. Yıllık toplam yağışı 

350 mm'den az olan yerlerde yağış miktarı şiddetli erozyona yol açmak için yetersiz kalır. 

Buna karşılık ortalama yıllık toplam yağışın 1000 mm'nin üzerindeki araziler bitki örtüsü ile 

tamamen kaplanacağından toprak erozyondan korunur. Bu iki değer arasında kalan yerler 

yüksek su erozyonuna açık yörelerdir. Ancak yüksek yağış alan yerlerde koruyucu bitki 

örtüsünün tahrip edilmesi durumunda erozyonun çok şiddetleneceği de açıktır. 



Su erozyonunda düşen yağmur damlaları toprak parçacıklarını yerinden koparan en etkili 

etkendir. Büyük yağmur damlaları toprak parçacıklarını yerinden söken ve onları her tarafa 

sıçratan darbeler meydana getirir. Ufak damlalarla ancak küçük toprak zerreleri yerinden 

çıkar. Arazi üzerinde akan su yağmur damlaları ile koparılan toprak materyalini ve aşınma ile 

daha çok gevşetilen toprak parçacıklarını taşır.  

Arazinin eğimi erozyon oranında büyük bir farklılık yaratır. Yüzey akış suyu ile N, P, K ve 

diğer elementlerin kaybı da bir erozyon biçimidir ve doğrudan taşınan madde büyüklüğüne 

bağlıdır. 

Su erozyonunda bitki örtüsünün tipi etkili faktörlerdendir. Buğdaygilli meralarda yumak 

formlu bitkiler çim formlu (köksap ve sülüklü) buğdaygillerden erozyona karşı toprağı daha 

iyi korurlar. Dağınık dip kaplama özelliklerine bağlı olarak sülüklü buğdaygiller ve bir 

yıllıklar genellikle toprağı yeterli yakalama ve tutma kapasitesine sahip değillerdir. 

Bitki örtülerindeki zayıflamaya zaman zaman çeşitli mera ıslah çalışmaları sırasında da 

rastlanabilir. Yağışın yeterli (500 mm'nin üzerinde) ve toprakların nispeten sığ olduğu 

yörelerde ardıç ve çeti çalılarının azaltılması yüzey akışını artırabilir. Çünkü çalılar tarafından 

yağış sularının tutulması azalır ve su hızla kök bölgesinin ötesine hareket eder. 

2. Rüzgâr Erozyonu 

Rüzgâr erozyonu toprağın rüzgâr tarafından dağıtılıp başka bir yere taşınması ve 

biriktirilmesidir. Dünyada rüzgâr erozyonu çok kurak ve yarı kurak yerlerde şiddetli sorunlar 

doğurmaktadır. Rüzgâr erozyonu sebepleri, sonuçları ve çözümleri bakımından su erozyonuna 

benzer. Ancak ortamın nemliliği açısından her ikisi arasında ters bir ilişki söz konusudur. Bir 

yörede yağışın artması su erozyonunu, kuraklığın artması da rüzgâr erozyonunu artırır. 

Kuvvetli hâkim rüzgârların olduğu dönemlerde toprakların rüzgârla savrulacak kadar kurak 

olması daha şiddetli rüzgâr erozyonunu ortaya çıkarır. Rüzgâr erozyonunda hareket eden 

havanın koparma gücü etkilidir. Taşınan toprak miktarı, kuru toprak yapısı, yüzeyin 

pürüzlülüğü, eğim, toprak üzerindeki örtü ve hava hareketinin süresi, hızı ve geliş açısına göre 

değişir. Sürüm şekilleri ile rüzgâra maruz kalan yüzeyi azaltmak, toprağı daha çok örten bitki 

örtüsü oluşturmak ve toprak yapısını ıslah etmek için organik madde ilave etmek suretiyle 

rüzgâr erozyonuna karşı kontrol sağlanabilmektedir. 

Erozyon Üzerine Otlatmanın Etkisi 

Su erozyonu ile yüzey akışının yakın ilişkisinden dolayı, yüzey akışını azaltan herhangi bir 

uygulama erozyonu da azaltır. Bunun için suyun toprağa girişini ve yüzeyde tutulmayı artıran 

uygulamalar taşınan toprak miktarını düşürür. Hayvanların otladıkları mera topraklarını 



toynakları ile çiğneme yoğunluğunun artması sonucu toprak yapısı bozulur ve toprak 

parçacıkları koparılmaya karşı daha duyarlı hale dönüşür. 

Otlatma genelde bir meradaki bitki örtüsünün miktar ve tipini değiştirdiği için, toprak 

yüzeyine ulaşan yağmur miktarı otlatma yoğunluğu ile etkilenir. Sık ve fazla canlı kütle 

oluşturan bitki örtülerinde düşen yağışın önemli bir miktarı bitkilerle tutulduğu halde, 

özellikle otlatmaya bağlı olarak zayıflayan meralarda yağmur sularının bitkilerle alıkonulması 

azalır. Yine otlatma yoğunluğuna göre toprak yüzeyinde tutulan yağış suyu miktarı değişir.  

Erozyonun Belirtileri 

Erozyon toprağın ve suyun geri dönüşümsüz kaybı anlamı taşıdığından, bu sorunla 

vazgeçilmez kaynakların yitirilmesi ile çayır ve meraların üretim gücü ve taşıyacağı hayvan 

sayısı azalacaktır. Bir mera veya çayırda erozyonun varlığı ve büyüklüğünü anlamak için 

aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 

a) Özellikle sağanak yağışlardan sonra yüzey akışının görülmesi, 

b) Yüzey akışı ile birlikte önemli ölçüde toprak parçacığı taşınması, 

c) Arazi üzerinde küçük olukların belirmesi ve bu olukların zamanla daha büyük oyuntu ve 

derelere dönüşmesi, 

ç) Zemin üzerinde çakıl ve taş gibi taşınamayan ağır materyallerin görülmeye başlaması, 

d) Alanın belirli yerlerinde, özellikle su akışının yavaşladığı veya durduğu kısımlarında 

taşınan toprak ve bitki materyallerinin birikmesi, 

e) Yamaçlardan çamur akıntısı olması, 

f) Sellerin artışı, 

g) Bazı yerlerde taban suyunun düşmesi, 

h) Şiddetli rüzgârların estiği ya da hayvan sürülerinin geçtiği zamanlarda havada toz 

bulutlarının meydana gelmesi, 

ı) Bilhassa yumaklı buğdaygillerde kardeşler içerisinde toprak parçacıklarının birikmesi ve 

j) Yer yer bitki köklerinin açığa çıkması, bir çayır-meradaki erozyonun en önemli 

göstergeleridir. 

TOPRAK VE SU KORUMA YOLLARI 

Çayır ve meralarda toprağın ve suyun yerinde tutulmasının birçok yolu vardır. Doğal olarak 

uygulamada ilk öncelik bu alanların bozulmasına yol açan etkenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Bitkiler toprağı ve suyu uzun süreli taşınmaya karşı korurlar. Bitki kökleri toprağı sıkıca 

kolları arasına alıp muhafaza eder, kök salgıları ve ölen kök parçaları ile toprak 

parçacıklarının kuvvetle birleşmelerine yardımcı olur. Bitkilerin toprak üstü kısımları yüzey 

akışını, sıçratma erozyonunu ve rüzgârların zemin üzerindeki etkilerini kırar. Bu bakımdan 



erozyonu önlemenin en önemli yolu bitki örtüsünü güçlendirmektir. Bunun yanında su ve 

rüzgârın gücünü kıracak birçok yapı ve tesis de yapılmaktadır. 

Bitki Örtüsü Oluşturmak ve/veya Güçlendirmek 

Toprak yüzeyinde canlı bitkiler, malç, anız artıkları ve hatta taş ve kayalarla meydana 

getirilecek örtü toprak yüzeyini yağmur damlalarının etkisinden koruyarak erozyonu önler ve 

erozyona uğramış alanlar zamanla iyileşir. Bitki örtüsü ile yüzey organik maddesinden oluşan 

örtü elverişli toprağın oluşumuna yardımcı olur ve doğrudan yağmurun çarpma enerjisini kırar 

ve dağıtır. Dolaylı olarak da örtü, altındaki toprağı çıplak topraktan daha uzun süre nemli 

tutar, organik madde ilave etmek suretiyle toprağın yapısını iyileştirir ve rüzgâr ile toprağın 

ilişkisini keserek toprağı rüzgârdan korur. Bitki örtüsü ve bitki artığı yüzeyden olan su akışını 

önünü kesmek suretiyle büyük hacimli akışı da küçük parçalara bölerek akan suyun taşıma 

gücünü zayıflatır. 

1. Gerekli Bitki Örtüsü Miktarı: Örtü miktarı olarak anlaşılması gereken canlı bitki örtüsü, 

bitki artığı ve anız yüksekliğinin miktarı veya yüzdesidir. Genelde toprak bünyesi, toprak 

yapısı, eğim, yağış ve rüzgâr çayır-mera yöneticisinin doğrudan kontrolü dışındadır. Bu 

bakımdan toprak ve su korumada etkili olunabilecek temel husus, çoğunlukla dolaylı olarak 

toprak yüzeyini kaplayan bitki miktarı ve çeşidinin düzenlenmesidir. 

2. Bitki Örtüsü Oluşturma: Yeniden bitki örtüsü teşkil etmek için çayır ve meraların çeşitli 

ekim yöntemleri ile tohumlanmaları gerekir. Bazı meralarda bitki örtüsü aşırı otlatma, 

kuraklık, erozyon ya da diğer birçok sebeple tahrip edilmektedir. Eğer bu alanlar hala 

çoğunlukla çok az yem değerine sahip yem bitkilerine sahip ise, buraların makul bir sürede en 

yüksek ekonomik yararlılığına ulaşması için yeniden bitki örtüsü meydana getirilmelidir. 

Yeterli bitki örtüleri bulunan yelerde otlatmanın sınırlanmasında, doğal süreç yeniden bitki 

örtüsü oluşturabilir. Bu noktada kötü kullanım sürerse yem bitkisi örtüsü tamamen yok olur 

ve yeniden tohumlama gerekir. 

3. Bitki Örtüsünü Güçlendirme: Bazı meralarda hatalı kullanım ve benzeri faktörlerin 

olumsuz etkileri sonucu bitki örtüsü bozulmaya başlamış, ancak bu bozulma arzulanan 

bitkilerinin tamamen kaybolması seviyesine ulaşmamış olabilir. Meralar genellikle iyi veya 

orta durumdadırlar. Birim alandaki bitki sayısında genelde bir azalma olmamakla birlikte, 

bitkilerin üretim güçlerinde bir düşüş, her bitkinin kapladığı alanda bir azalma söz konusu 

olmaktadır. Böyle meraların dengeli gübrelenmesinde mevcut bitkiler daha kuvvetli gelişerek 

alanı daha çok kaplayacaklardır. Toprak yüzeyinin canlı bitki ve artıkları ile daha çok 

örtülmesi sonucu artmaya başlayan erozyonda yeniden azalma görülmüştür. Yeterli bitkiye 

sahip (arzulanan tür oranı %50'nin üzerinde) meralarda otlatma yoğunluğunun düşürülmesi 



veya dinlendirme ile bitkilerin daha gür gelişmesi sağlanabilir. Bu durum yine erozyonun 

azalmasına katkıda bulunur. 

4. Erozyon Kontrolünde Etkili Bitkiler: Çayır-mera bitkileri gerek gelişme hızı ve yerleşme 

yeteneği gerek oluşturdukları çim kapağı gerekse sorunlu topraklara uyum güçleri bakımından 

üstünlük gösterirler. Toprakta kısa zamanda yeterli örtü oluşturma yeteneğine sahip bitkiler 

erozyonun engellenmesi ya da azaltılmasında daha etkilidirler. Bu amaca uygun çok sayıda 

bitki türü vardır. Şüphesiz bunlar içerisinde en yaygınları buğdaygiller ve baklagillerden 

olanlardır.  

Ülkemizin birçok yöresindeki erozyon kontrolünde birçok odunsu ve otsu tür başarıyla 

kullanılmıştır. Adana'da (Çakıt çayı) yürütülen erozyon önleme çalışmasında ağaçlandırma 

amacıyla Lübnan sediri (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra), badem (Prunus communis), 

meşe (Quercus spp.), iğde (Eleagnus antipholia) ve yalancı akasya (Robinia  pseudoacacia) 

ile otsu tür olarak korunga ele alınmıştır.  

Yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adana- Akyatan kumul tespiti çalışmalarında 

yöreye uygun Kıbrıs akasyası (Acacia cyanophylla), okluk (Imperata cylindirica), kargı 

(Erianthus ravennea), topukotu (Juncus acutus), sakız (Pistacia lentiscus), iğde (E. 

angustifolius), Fırat kavağı (Populus euphratica), demir ağacı (Casuarina equisetifolia), 

dişbudak (Fraxinus oxyphilla), katırtırnağı (S. junceum), keçiboynuzu (Ceretonia siliqua), 

çitlembik (Celtis glabrata), kokarağaç (Ailanthus altissima) ve yalancı akasya gibi odunsu 

türler kullanılmış ve önerilmiştir. 

Erozyon Kontrol Amaçlı Mekanik Yapılar 

Yeniden bitki örtüsü oluşturma veya mevcut bitki örtüsünü güçlendirme için toprak ve suyu 

koruma çabalarının yetersiz kaldığı şartlarda, erozyonu önlemek için ek tedbirlerin alınmasına 

gerekir. Su erozyonunu kontrol etmek amacıyla düzenlenen ekipmanlardan gözleme 

yapılması, eğime dik karık ya da hendeklerin açılması, toprağı yırtma, teraslama, su yayma, 

sel oyuntularının önüne set ya da bent yapma, dere ve ırmak kenarlarını koruma gibi 

tedbirlere başvurulur. Rüzgâr erozyonunu önlemek amacıyla da kum hareketini engellemek ve 

rüzgâr kıran çitler teşkil etmek gerekir. 

1. Gözleme: Yüzey akışının engellenmesi ve yağış sularının toprakta daha çok tutulması 

amacıyla toprak yüzeyinde belirli şekil ve sıklıkta çukurlar açılmasına "gözleme" denir. 

Açılan bu çukurlar suyun toprak yüzeyinde birikimini ve toprağa girişi için uygun süreyi 

uzatır ve topraktan olan buharlaşmayı azaltır (gözleme ile su alım oranı iki katına çıkabilir), 

savrulan artık, tohum ve ince tozları tutar, fideleri rüzgâr ve kum serpintisinden korur, 



içindeki ve etrafındaki elverişli su miktarını artırarak bitkilerin yerleşmesi için daha uygun 

ortam sağlar ve bitki büyümesini teşvik eder. 

Gözleme çukurlarının büyüklüğü ve derinliği toprak tipi, yağıştaki değişimler, bitki örtüsünün 

özelliği, tohumlamada ekim yöntemi ve mevcut ekipmana göre değişir. Gözlemede genellikle 

eksantrik disk ve dişli merdane olmak iki tip makine kullanılmaktadır. 

Birçok merada toprak ve suyun tutulmasında etkili olan gözleme, bazı alanlarda iyi sonuç 

vermemekte ya da gözleme yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Bu alanlar; 

a) Çoğunlukla kumlu topraklarda açılan gözlemeden beklenen başarı elde edilememektedir. 

b) Çok taşlı ve kayalık meralarda da gözlemeden iyi sonuç alınamamaktadır. 

c) Çalılı meralarda gözleme tatminkâr değildir. 

ç) Yabancı otları bol olan meralarda gözleme bu bitkilerin gelişmelerini teşvik edeceğinden 

pek önerilmemektedir. 

d) İyi ve çok iyi durumdaki meralarda gözlemeye gerek duyulmaz. 

2. Karık Açma: Karıklar meralarda yüzey akışını önleyerek toprak ve suyun muhafazasına 

yardımcı olmak gayesiyle eğime dik olarak arazi yapısı ve kullanılan ekipmanın özelliklerine 

göre değişen boyutlarda ve belirli aralıklarla açılan saban çizileridir. Bu çizilere karık denir ve 

karıklar yüzey akışını engellemek ve sızmayı artırmak suretiyle yağış sularının daha çok 

tutulması, toprağın savrulması ve aşağı kısımlarda birikiminin önlenmesi, ot üretiminin 

yükselmesi ve tohumlanan türlerin daha kolay yerleşmesi gibi faydalar sağlarlar. 

Çeşitli araştırma ve ıslah çalışmalarında değişik karık büyüklükleri ve uygulanmış ve 

önerilmiştir. Erozyonu kontrol etmek amacıyla meraların tohumlanmasında açılan karıkların 

fidelerin yerleşmesi için gerekli suyun tutulmasını sağladığı, bunun için de 30 cm derinlik ve 

45 cm genişliğin uygunluğu belirtilmiştir.  

3. Yırtma (Havalandırma): Yüzey akışını önlemek, toprakta depolanan su miktarını artırmak, 

sıkışmış toprakları havalandırarak daha iyi kök ve bitki gelişmesi temin etmek amacıyla 

meraların çizel, diskaro, vb. aletlerle yırtılmasıdır. Köksap ve sülük teşkil eden bitkileri 

yaygın olan meralarda zaman zaman sürünücü gövdeler çok sıkı çim kapağı oluştururlar. Bu 

durumda yeni kök gelişmesi zorlaşır ve ot üretimi düşer. Örneğin kuvvetli köksap oluşturan 

kılçıksız brom tesislerinde "keçeleşme" veya "çim fakirliği" denilen bu duruma sık sık 

rastlanabilmektedir. Bu olumsuzluğu giderebilmek içinde çim kapağının yırtılması gerekir. 

4. Teraslama: Teraslar eğimli arazilerde yağış sularının aşağıya akarak kaybolmasını 

önlemek, dolayısıyla erozyona engel olmak maksadıyla yapılan toprak ve su koruma 

yapılarıdır. Karıklar fazla yağışlı bölgelerde yamacın eğim uzunluğunu ve buna bağlı olarak 

da oyuk erozyonunu azaltır, sel yarıntısı oluşumunu engeller, yüzey akış suyundaki toprak 



parçacıklarının çökelmesine yardımcı olur, kurak ve yarı kurak bölgelerde yüzey akış 

suyunun toprakta tutulmasını sağlar. 

Meralarda toprak ve suyu yerinde tutmak amacıyla değişik teraslar yapılmaktadır. Eğim, 

yüzey akış hızı ve belirli bir zamandaki yağış miktarı bir teras sisteminin düzenlenmesinde ilk 

göze alınacak unsurlardır. İnşa özellikleri dikkate alınarak teraslar (a) sağrı teraslar, (b) kanal 

teraslar ve (c) seki (basamak) teraslar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

a) Sağrı teraslar; erozyonu önlemek ve toprakta daha fazla yağış suları biriktirmek amacıyla 

yapılırlar. Bunlar arazi eğimi %10'a varan, toprağı geçirgen ve yağışı az olan yerlerde tavsiye 

edilir. Bu terasta kanalın tabanı düz ve kanalın iki ucu kurak bölgelerde kapalı ve yarı kurak 

yörelerde ise açık olmalıdır. 

Sağrı teraslar bilhassa mera alanları için uygundur. Burada önemli olan inşa edilecek 

terasların hayvanların meradaki hareketini kısıtlamamasıdır. Bu sebeple terasların dik 

tümsekli değil yassılaştırılmış olmasında yarar vardır. Burada tümsek yassılaştırılmış ve 

banket üst kenarları tıraşlanarak hayvanlara geçiş kolaylığı sağlanmıştır. 

b) Kanal teraslar; arazi eğiminin %15'e ulaşması halinde bile güvenle uygulanabilir bir teras 

tipidir. Yüzey akış suyunun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu terasta taban hafif 

eğimli, kanal kapasitesi yüksek ve şevler yatık tutulmalıdır. Kanallar geniş ve oldukça sığ 

olmalıdır. 

c) Seki teraslar; dik yamaçlarda toprak işlemeli tarım yapmak gayesiyle tesis edilirler. Eğimi 

%20-40 arasındaki arazilerde eş yükselti eğrilerine paralel oluşturulur Meralar için uygun 

değildir. 

Teras inşasına yamacın yukarısından başlanır ve aşağısına doğru devam edilir. Genellikle bir 

teras 5-10 yıl süreyle ortaya çıkacak en yüksek yoğunluklardaki yağışlardan yüzey akışını 

koruyacak şekilde tertiplenir. Teras kanalları erozyona uğratmayacak hızda suyu taşıyacak 

şekilde planlanmalıdır. Aksi halde yüzey akışı ile kanaldan çok miktarda toprak taşınır ve 

ciddi oyuntular oluşur. 

5. Su Yayma: Su yayma meralarda yüzey akışı ile meydana gelen taşkın sularının zararını 

önlemek, taşınan toprak miktarını azaltmak ve depolamak, merayı sulamak ve suyun toprakta 

daha çok ve derinde depolanmasını sağlamak maksadıyla taşkın sularını yayan sistemdir. 

Yağışların çoğu yüksek bir yüzey akışına dönüşen yerlerde toprak gereği gibi korunamaz. Bu 

yüzey akışı çoğunlukla erozyon oluşturacak hızlara ulaşır ve üst toprağı uzaklaştırır ve hatta 

sel oyuntuları meydana getirir.  

Meralarda taşkın sularının kontrol altına alınmasını hedefleyen yöntemlerden biri olan su 

yayma özel yerlerde uygulanabilir ve özellikle hafif meyilli meralarda tercih edilir. Dik 



yamaçlarda bu yöntemle taşkın suyunu kontrol etmek ve düzenli dağılmasını sağlamak 

zordur. Su yayma uygulaması ile 

a. Duyarlı topraklarda erozyon kontrol altına alınabilir, 

b. Yağışlar sonrasında daha fazla suyun toprağa geçmesi sağlanır, 

c. Derelerdeki su daha geniş bir satha yayılarak bitkilerin kullanımına sunulur, 

d. Meranın verimi ve buna bağlı olarak otlatma kapasitesi yükselir ve 

e. Toprağın durumunda genel bir iyileşme görülür. 

6. Taş Toplama: Özellikle erozyonla yüzey toprağını belirli ölçüde kaybetmiş meralarda 

alttaki taş, moloz, kaya gibi kaba materyaller yüzeye çıkar. Ayrıca eğimli yamaçlardan çığ ve 

erozyon ile yuvarlanan taşlar aşağı kısımlarda toplanır. Bu durumlarda mera yüzeyinde 

istenmeyen miktarda taş birikimi olur. Bu taşlar bitkilerin normal gelişimini engellemek 

suretiyle meradaki bitki ile kaplı alanı azaltır. Bu durum meranın yem üretiminin düşmesine 

vesile olur. 

Merada bulunan taşlar toplanarak uygun yerlere yığılmalıdır. Toplanan taşların meradan 

taşınması ekonomik olmaz. Bu nedenle mutlaka merada bir yerlere konulması gerekir. Mera 

düz ise toplanan taşlar meranın en verimsiz ve otlanmayan yerine yığılabilir. Mevcut çukurlar 

taşların biriktirilmesi için uygun yerler olabilir. Bazen merada çukur kazıp taşların buralara 

gömülmesi de düşünülebilir. Yine bu taşlar bina, ahır, dam ve çit yapımında ya da erozyon 

önlemek için sel oyuntularının ıslahında ve taş kordonların yapımında kullanılabilir. 

Meralardan toplanan taşların değerlendirilme yollarından biri olan taş kordonları, eğimli 

yerlerde yüzey akışını ve dolayısıyla erozyonu azaltarak toprağı ve suyu korumaya yönelik 

tesislerdir. Böylelikle hem meranın yüzeyi taşlardan temizlenmiş olur hem de erozyonun 

azaltılmasına katkıda bulunulur. Taş kordonları almaşık olarak yerleştirilir. Eğimli meralarda 

yüzeyden akan sular bu taş kordonları tarafından kısmen tutularak, hızı kesilir ve taşıma gücü 

azalır. Bitkilerin daha iyi gelişmeleri ile su ve toprak daha da iyi korunur. 

7. Kuru Eşik ve Bent Yapımı: Orta eğimli, küçük ya da orta büyüklükte sel oyuntularına 

sahip yerlerde su ve toprak taşınmasını sınırlandırarak erozyonu azaltmak için harçsız, kuru 

taş duvar şeklinde yapılan yapılara "kuru eşik" adı verilmektedir. 

Dağ yamaçlarında meydana gelen sel oyuntularından zaman zaman akan sel sularını 

engellemek için yalnızca bitki ekmek yeterli olamaz. Çünkü buralarda oluşturulan bitki örtüsü 

hızla akan suyu ve beraberindeki materyali durduramaz. Böyle yerlerde 1-1,5 m 

yüksekliğindeki mekanik engeller daha etkili olmakta bu bakımdan meradan toplanan taşlarla 

aralıklı olarak oluşturulan setler yukarıdan akıp gelen suyun hızını keserek, beraberinde 

getirdiği toprak, çakıl, moloz parçalarını tutar ve aşağıya daha yavaş ve daha temiz bir suyun 



inmesine yardım ederler. Zamanla kuru eşiklerin önü, gelen toprak ve taş parçalarıyla dolar. 

Bu kısımlarda kendiliğinden yeniden bitki örtüsü oluşabileceği gibi, tohumlama yapmak 

suretiyle lezzetli yem bitkilerinden meydana gelen mera örtüsü de teşkil edilebilir. Hatta 

buralara ağaç ve çalı dikmek de mümkündür. 

Suyun daha kuvvetli aktığı yerlerde kuru eşik suyu ve birlikte taşınan materyali kontrol 

etmede yetersiz kalabilir. Bu durumda daha sağlam bentlerin yapılması gerekir. Taşlar beton 

harç ile sağlamlaştırılır. Sel oyuntusu veya dere yatağı boyunca gerekli yerlerde yapılan 

bentler aynı şekilde suyu ve toprağı tutarak erozyonu önler. Bent üzerindeki savaklar veya 

içerisinde açılan deliklerle fazla su boşaltılır. Zaman içinde bent arkasında taş-toprak 

birikerek bu kısımları doldurur. Buralara yem bitkilerinin ekimi ile hayvanlar için uygun 

otlatma alanları tesis edilir. Bazen bentlerin arkasında su biriktirmek suretiyle hayvanlar için 

içme suyu kaynağı olabilecek geçici göletler elde edilir. 

8. Örme Çitler ve Çalı Setler: Örme çitler eğimli meralarda yüzey akışı ile toprak ve su 

kaybını önlemek üzere tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde çekilen 20-40 cm 

yükseklikteki tel kafes çitlerdir. Genellikle 8-10 cm sıklıkla örülmüş kafes tellerinden yapılan 

bu çitlerin boşlukları zamanla çeşitli bitki artıkları, taş, toprak vs. ile dolarak, yüzey akışını 

tamamen önleyecek bir duruma gelirler. Bu uygulama nispeten pahalı olduğu için, eğimi az 

dolayısıyla yüzey akış sorunu daha az görülen alanlarda örme çitlere gerek yoktur. 

Çalı setler ise küçük sel oyuntularında ve meyilli meralarda erozyonu önlemek maksadıyla 

oyuntunun enine 25-30 cm aralıklarla çakılan bir sıra kazığın arasına yığılan çalı ve ağaç 

dallarından meydana gelen ve saman veya diğer bitki parçaları ile takviye edilen küçük 

setlerdir. Basit ve ucuzdur. Çevreden toplanan çalılar dere tabanına bir sıra halinde ve sık bir 

şekilde çakılan kazıkların aralarına 30-40 cm yükseklikte ve 45-60 cm genişlikte doldurularak 

çalı seti elde edilir. Çalı setlerin arkası zamanla toprakla dolar ve yüzeyden akan toprak 

miktarı giderek azalır. 

9. Yatak Islahı: Meralardan geçen akarsuların özellikle hızlı aktıkları zamanlarda kıvrımları 

ve mendereslerinde su sürekli olarak kenarlardaki toprağı kopararak aşındırır. Bu şekilde 

toprak ve bitki kayıpları meydana gelir, nehir yatağı genişler ve devamlı olarak yer değiştirir. 

Akarsu kenarlarından olan toprak kayıplarını önlemek ve suyun yatağında düzenli bir şekilde 

akmasını temin etmek için kenarlar iri taş ve kayalarla sağlamlaştırılır. Nispeten pahalı bir 

uygulama olmakla birlikte, bu şekildeki toprak kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığı yerlerde 

göz önüne alınması gereken bir uygulamadır. Kaya parçalarının arasına ve üzerine nehir 

yatağında yetişebilen söğüt (Salix spp.), kızılağaç (Alnus spp.) vb. gibi ağaç ve çalıların 

dikimi de zeminin sabitleştirilmesine katkıda bulunur. 



10. Rüzgâr Perdeleri: Rüzgâr perdeleri (rüzgâr kıranlar) yöredeki hâkim rüzgârlara dik açıyla 

yerleştirilen canlı veya cansız çitlerle oluşturulan duvarlardır. Bunlardan en etkili olanı 

şüphesiz canlı çitlerdir. Rüzgârın etkisini önlemek amacıyla tesis edilen canlı çitler (rüzgâr 

kıranlar) ağaç ve çalılardan oluşur. Rüzgâr perdelerinin görevleri aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir. 

a. Rüzgâr erozyonunun sebep olduğu toprak kaybını azaltır. Rüzgâr perde yüksekliğinin 10-30 

katında rüzgâr erozyonunu önler. Ayrıca rüzgârla savrulan toprak parçacıklarını da havadan 

süzer. 

b. Tarımsal üretimi %44'e kadar artırabilir. Rüzgârdan koruma bitkilerin su kullanımını 

azaltır, üretim yapma kabiliyetini yükseltir ve tozlaşmayı çoğaltabilir. 

c. Çiftlik hayvanlarını aşırı sıcak ve soğuktan korur. Aynı zamanda hayvanlar için sundurma, 

yemleme barınakları veya diğer faaliyetlerde kullanılabilir. 

ç. Yolları tehlikeli rüzgâr ve kar savrulmasına karşı muhafaza eder. 

d. Yerleşim alanı ile yaban hayatı veya yerleşim alanı içindeki topluluklar arasında tampon ve 

koruma sağlar. 

e. İşletme için yakacak odun kaynağı olabilir. 

f. Yaban hayatı için yaşam ortamı sağlar ve seyahat yolları yaratır. 

g. Canlı çit olarak hizmet verir. 

h. Çevre güzelliği sağlar. Özellikle ağaçlar rüzgâr perdesi görevleri dışında güzel bir manzara 

oluştururlar. 

ı. Tarım işletmelerinde enerji tasarrufu sağlar. Rüzgâr perdeleri binalara gelen soğuk havayı 

azaltmak suretiyle kışın ısınma masraflarını %20-40 düşürebilir. 

j. Yazın yapraklardan suyun buharlaşması havayı doğrudan serinletir. 

Bir rüzgâr perdesinde dikilen ağaç ve çalıların sıra sayısı rüzgâr kıranın amacına bağlıdır. 

Arazi özellikleri, hâkim rüzgâr modelleri ve arazi sahibinin rüzgâr perdesi için alan 

ayırmadaki istekliliği de göz önünde bulundurulacak önemli hususlardır. Yaygın olarak 3 ile 7 

sıradan meydana gelen ağaç, çalı ya da her ikisinin bileşimine rastlanır. Rüzgâr perdesi 

oluşturan bitki örtüsündeki %40-60 yoğunluklar rüzgâr yönünde en büyük koruma sağlar. 

Rüzgâr yönündeki alanları etkili şekilde korumak için rüzgâr kıran dikimlerinin genellikle 

rüzgâr perdesindeki en uzun ağaçların yüksekliğinin 10-30 misli bir uzaklığa genişlemesi 

gerekir. Çoklu rüzgâr perdeleri dikildiğinde, rüzgâr kıran ağaç veya çalıları arasındaki mesafe 

bu aralığa eşit veya bundan az olmalıdır. 



Rüzgâr perdelerinin düzenlenmesi amaca bağlıdır. En temel amaç hiç şüphesiz alanı rüzgârın 

zararlı etkisinden korumaktır. Rüzgârdan korumak için rüzgâr kıran düzenlemesindeki en 

önemli faktörler yükseklik, sıklık, yönlendirme ve uzunluktur. 

a. Yükseklik: Rüzgâr perdeleri yüksekliğinin 30 katına kadar rüzgâr hızını azaltırlar. Etkili 

koruma için 10 m boyundaki bir rüzgâr perdesi 100 m ya da 200 m aralıkla yerleştirilmelidir. 

b. Sıklık, genişlik ve şekil: Kavram olarak %50 sıklıktaki bir rüzgâr perdesi rüzgârın yaklaşık 

yarısının geçişine izin vermesi gerekir. Cansız çitler ve duvarlar dışındaki bütün rüzgâr 

perdeleri bir miktar rüzgâr geçişine izin verir. Rüzgâr perdesinin genişliği korumanın 

artmasına katkıda bulunan diğer bir etkendir. Rüzgâr perdesinin şekli de korumada bazı 

farklılıklar yaratır. Uzun ağaçların rüzgâra karşı yerleştirilmesi korunan alanda az bir artış 

sağlarken, basamak şeklinde düzenlenen rüzgâr perdeleri daha büyük bir etkinliğe sahiptir. 

c. Düzenleme: En büyük alan koruması için rüzgâr perdelerinin hâkim rüzgâr yönüne dik 

açıyla yerleştirilmesi gerekir. Ancak hâkim rüzgâr yönlerinin yaz ve kış arasında 

değişebileceği unutulmamalıdır. En iyi koruma sağlamak için değişken yönlerde rüzgâra sahip 

alanlarda çok yönlü rüzgâr perdeleri kullanılır. Rüzgâr perdelerinin etkili olması için doğru bir 

hat halinde olması gerekmez. Genellikle kıvrımlar ve açılar daha güzel ve doğal görüntü 

sağlar. 

ç. Uzunluk: Rüzgâr perdeleri ne kadar uzun olursa koruduğu alan da o kadar artar. Rüzgâr 

alçak basınç etkisinden dolayı rüzgâr perdesinin uçlarında kıvrım yapar. Bu yüzden rüzgâr 

perdeleri boyları ile ilişkili olarak uzun olmalıdır. En iyisi bir rüzgâr perdesinin yüksekliğinin 

en azından 10 katı uzunlukta olmasıdır. 

d. Türler: Rüzgâr kıran tesisinde kullanılacak ağaç ve çalılar dayanıklı, iyi şekilli ve yapraklı, 

oldukça hızlı büyüyen, uzun ömürlü, devamlılığı için ihtiyaçları aynı zamanda da hastalık ve 

zararlılara karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca bunların dikilecek yer ile rüzgâr perdesi 

düzenlemesine uygunluğundan emin olmak gerekir. 

Rüzgâr perdeleri için tavsiye edilen en iyi türler aşağıya çıkarılmıştır. 

Herdem yeşil ağaçlar (iğne yapraklılar) - ardıç türleri (Juniperus spp.), çam türleri (Pinus 

spp.), ladin türleri (Picea spp.). 

Geniş yapraklı ağaçlar - kavak türleri (Populus spp.), söğüt türleri (Salix spp.), gladiçya 

(Gleditsia triacanthos), yalancı akasya (R. pseudoacacia), çitlembik (Celtis occidentalis), 

dişbudak (Fraxinus spp.), karaağaç (Ulmus spp.) ve dut türleri (Morus spp.). 

Çalılar - yalancı çivit (Amorpha fruticosa), sumak (Rhus spp.), dağ muşmulası (Cotoneaster 

spp.), erik (Prunus spp.) ve yabani gül türleri (Rosa spp.), leylak (Syringa vulgaris), Frenk 

üzümü (Ribes aureum) ve diğer dayanıklı doğal türler. 



e. Rüzgâr perdesi örnekleri: Hâkim rüzgârın durumuna, alanın özelliklerine, koruma 

amacına vb. göre değişmek üzere rüzgâr perdeleri 1, 2 ya da daha çok sıralı tesis edilirler. 

Sınırlı tarım alanları ve yerleşim birimlerini rüzgârdan korumak için genelde 1-2 sıralı; daha 

geniş alanları (mera, çiftlik arazisi vb.) korumada 3 ya da daha çok sıralı rüzgâr perdeleri 

yeğlenir. 

11. Kumul Tespiti: Sahil meralarında veya rüzgâr erozyonunun yoğun olduğu iç kesimlerde 

bitki örtüsü ve toprağın kolay taşınan kolloid kısımları ortamdan uzaklaşarak kum 

taneciklerinden oluşan kumullar ortaya çıkar. Buralarda sürekli esen şiddetli rüzgârlar 

kumulları hareketlendirerek çevreye daha çok yayılmalarına yol açarlar. Bunlarla birlikte 

çevredeki çoğu bitki örtüleri tahrip olur ve çölleşme başlar. Bu durumu önlemek için kumul 

tespiti (sabitleştirilme) çalışmaları ile kumullar kontrol edilebilir ve ağaçlandırma çalışmaları 

ile de önleyici yeşil bir örtü meydana getirilebilir. Buralarda rüzgâr hareketini sınırlandırarak 

kumul tepelerinin geçici sabitleştirilmesi için öncelikle cansız çitler tesis edilir. Bu gaye ile 

çevrede kolay bulunan ağaç ve çalılardan yararlanmak gerekir.  

Toprak ve Su Korumada Etkinlik ve Devamlılığı Artırmak 

Kara yüzölçümü yaklaşık 75.8 milyon hektar olan Türkiye'de, toprak işlemeli tarımın son 

sınırı olan %12 eğimin üzerindeki arazi miktarı toplam alanın %61'ini (47.1 milyon ha) 

kaplamaktadır. Bu durum ülke topraklarının takriben 4/5'inde orta ve üzerinde şiddete sahip 

erozyonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Erozyonla mücadelede toprak ve suyun 

muhafazası için bitki örtüsü oluşturmak yani bitkilendirmek ve var olanı güçlendirmek veya 

bazı mekanik yapılar yapmak gerekir. 

Genelde bu uygulama ve yapıların da etkinliği sürekli olmamaktadır. Bitki örtüsünün 

elverişsiz kullanımı ya da teras, karık, hendek gibi yapıların belirli bir süre içinde dolması 

sonucunda toprak ve su korunamaz hale gelebilir. Bu durumu ortadan kaldırmak, yani toprak 

ve su korumada devamlılık sağlamak için, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

1. Yeniden bitki örtüsü oluşturulan veya mekanik yapılarda tohumlama ve ağaçlandırma 

yapılan kesimler 2-3 yıl süreyle otlatılmaz. 

2. Daha sonraki dönemde ise otlatma kontrollü olarak yapılmalıdır. 

3. Erozyon önleme çalışmaları yapılan çayır ve mera alanlarından yararlanan insanlarla 

işbirliği yapılmalı, konunun önemi iyi anlatılmalı, insanlar inandırılmalı ve gerektiğinde 

maddi ve manevi katkıları sağlanmalıdır. 

4. Mekanik toprak ve su koruma yapıları sürekli olarak kontrol edilmeli, yıkılan ve bozulan 

yerler onarılmalıdır. 

5. Çayır ve meralarda ot verimini yükselten ıslah çalışmalarına devam edilmelidir. 



6. Mera bitki örtülerinin bozulmasındaki ana faktör olan ve kaba yem açığından kaynaklanan 

ağır otlatmayı azaltmak için yem bitkileri üretimi artırılmalı, yem üretimi-hayvan sayısı 

ilişkisi düzenlenmelidir. 

7. Eğim arttıkça otlatma yoğunluğu azaltılmalı ve eğimi %60'ın üzerinde olan kesimler 

otlatmaya kapatılmalıdır. Buralar daha ziyade arıcılıkla değerlendirilmelidir. 

HAYVANLARIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN TESİS ve YAPILAR 

Otlayan hayvanların merada düzgün dağılmaması, hayvanların bazı mera kesimlerinde daha 

fazla, bir kısmında ise daha az bulunmalarına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda uzun süre 

kalınan yerlerdeki bitkiler ağır otlanmadan zarar görürken, az ziyaret edilmeden dolayı hafif 

otlanan kesimlerde seçici otlanmadan kaynaklanan olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. 

Neticede hem hayvanların çok sık ulaştıkları hem de seyrek gezindikleri kesimlerin bitki 

örtüleri otlanmadan olumsuz etkilenmektedir. 

Merada otlama baskısının düzgün dağıtılamaması sebebiyle bitki örtüsü ve toprağın zarar 

görmesi dünyada en yaygın sorunlardan biridir. Bu durum sadece bitki örtüsüne zarar 

vermekle kalmaz, aynı zamanda hayvanların yeterli beslenememesinden dolayı verimlerinin 

düşmesine de yol açar.  

Düzenli dağılımın sağlanamamasından kaynaklanan bu tür sorunların çözümü doğru mera 

yönetiminin temel ilkelerinin uygulanması ile sağlanır. Bu amaçla içme suyu, tuzluk, ek 

yemlik, mera yolları, çit, çoban ve hayvan barınakları gibi değişik tesis ve yapılara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yapı ve tesisler mera üretimini doğrudan artıramaz. Ancak hayvanların 

merada düzenli dağılımını sağlayarak bitki örtüsünün düzgün kullanılmasına zemin hazırlar 

ve bu sayede bitkilerin gelişmesine veya en azından mevcut durumunu korumasına yardımcı 

olmak suretiyle mera ıslahına dolaylı yoldan katkı sağlar. Diğer yandan da meraya konulan 

ilave yemlik, tuzluk gibi yapılar sayesinde besin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan hayvanların 

üretimlerinde belirgin artış ortaya çıkar. 

İÇME SUYU GELİŞTİRME 

Hayvanların Su İhtiyaçları 

Su hayvan vücudunda değişik işlevlerin yerine getirilmesinde görev alır. Bu görevler şu 

şekilde suçlanabilir: a) Vücuttan sindirim ve metabolizma atıklarının atılması, b) vücut ozmos 

basıncının düzenlenmesi, c) süt ve salya üretimi, ç) bünyede enzim, hormon ve diğer kimyasal 

iletilerin taşınması ve d) vücut sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olmasıdır. Özellikle 

kurak bölgelerde kıt ve dağılımının düzensizliği nedeniyle su mera hayvanlarının 

faaliyetlerini sınırlayan en önemli unsurlardan birisidir. Genel olarak sığırlar günde 2-4, 

koyun ve keçiler ise 1-2 kez su içerler. Su tüketimi yem alımı ve hayvanların verimini en çok 



sınırlayan faktördür. Yetersiz su süt ineklerinin kuru madde tüketimlerini ve süt üretimlerini 

olumsuz etkilemektedir. Hayvanlar uzak mesafedeki sulukları daha az ziyaret edeceği için 

suya olan uzaklık arttıkça hayvanların su ve yem tüketimi azalmaktadır. Su ihtiyacı kısıtlanan 

hayvanların verim güçlerinde ciddi düşüşler ortaya çıkmaktadır.  

Su İhtiyacını Etkileyen Etkenler 

Hayvanların su tüketimleri oldukça değişkendir. Bu bakımdan su içme sıklığı ve miktarına, a) 

mera yeminin miktarı, b) yemin su kapsamı, c) yemin kuru madde kapsamı, ç) yemin azot 

kapsamı, d) yem bitkisinin gelişme çağı, e) hayvan türü, yaşı ve fizyolojik durumu, f) su 

kaynağının bulunduğu yer, g) suya olan uzaklık, h) su kalitesi ve ı) çevre sıcaklığı gibi birçok 

faktör etki eder. 

1. Mera yeminin durumu: Genel olarak fazla yem tüketimi, yemin su kapsamının düşük veya 

protein oranının yüksek olması durumunda hayvanların su tüketiminde artış olur. Bitkilerde 

gelişme çağı ilerledikçe bitkinin su kapsamı azalacağı ve buna bağlı olarak kuru madde 

kapsamı artacağı için ilerleyen bitki gelişme çağına bağlı olarak otlayan hayvanların su 

tüketimi de artacaktır. Bu sebeple yazın otsu türlerin kuruduğu merada otlayan hayvanların su 

ihtiyaçları artmaktadır. 

2. Hava durumu: Sıcaklık hayvanların su tüketimine etki eden önemli bir çevre faktörüdür. 

Artan sıcaklık hayvanların su ihtiyacını da yükseltmektedir. Zira sıcaklığa bağlı olarak 

hayvanlarda terleme, idrar, solunum ve salya ile daha çok su kaybedilmektedir. 

3. Su kalitesi: Su hayvan vücudunun yaklaşık %60-70'ini teşkil eder. Bu yüzden su tüketimi 

yem tüketiminden daha önemlidir. Memeliler susuzluğa nazaran açlığa daha çok 

dayanabilirler. Su kalitesi hayvanların günlük olarak içtikleri su miktarını etkiler. Düşük 

kaliteli sular hayvanın su ve yem tüketiminin azalmasına ve bunun sonucunda verim gücünün 

düşmesine sebep olur.  

4. Hayvanın özelliği: Hayvanların cinsi, yaşı, ırkı, fizyolojik durumu gibi birçok özelliği su 

tüketimi üzerinde etkilidir. Çiftlik hayvanları içerisinde susuzluğa en hassas olanı sığırlardır. 

Süt sığırları ise en duyarlısıdır. Dolayısıyla süt sığırlarının düzenli sulanması zorunludur. 

Koyunlar susuzluktan en az etkilenen çiftlik hayvanlarıdır. Atlar ve keçiler ise bu iki cins 

arasında yer almaktadır. Susuzluğa dayanma bakımından hayvanlar arasında farklılık olsa da, 

merada hayvanların sakin bir şekilde otlaması için düzenli sulama büyük önem taşır. Çünkü 

susayan hayvan huysuzlaşır ve etrafta hızlı hareket ederek hem sürüyü huzursuz eder hem de 

mera otunu çiğneyerek telef edebilir. 

 

 



Su Kaynakları ve Tesisleri 

Mera otunun yüksek oranda hayvansal ürüne çevrilmesi dolayısıyla kârlılığın artırılması için 

hayvanlara nitelikli ot sunmanın yanı sıra su ve diğer ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. 

Hayvan için su içmek yem yemekten daha önemlidir. Örneğin bir evcil hayvan yem yemeden 

60 gün kadar yaşayabilir, fakat su içmeden ancak 7 gün yaşayabilme şansına sahiptir. 

Merada hayvanların su ihtiyacı değişik kaynaklardan karşılanabilir. Bunlar; 

1. Çoban çeşmeleri (Pınarlar): Çoban çeşmeleri tarih boyunca Türkler tarafından merada 

otlayan hayvanların su ihtiyaçlarının karşılamasında kullanılan yapılar olup Türk 

Edebiyatında bile kendisine özel yer bulmuştur. Su kaynaktan (gözeden) basit bir araçla 

hayvanın su içeceği yapıya taşınabilir. Bu yapılarda taş, tahta, beton, plastik ve demir gibi 

malzemeler kullanılmaktadır.  

Çoban çeşmesi hemen kaynağın başına kurulabileceği gibi borular ile uzak mesafelere de 

taşınabilmektedir. Su kaynaktan boru veya ağaçtan oyulan oluk (çöğürden) vasıtasıyla 

hayvanın suyu içeceği yalaklara aktarılmaktadır. Hayvanın su içtiği yalak yörelere göre farklı 

isimlerle anılmaktadır. Örneğin İç Anadolu'nun bazı yörelerinde "oluk", Doğu Anadolu'nun 

bazı yörelerinde "kurum", Ege'nin bazı yörelerinde "ahur" olarak ifade edilmektedir. 

2. Akarsular: Meradan geçen dere, çay ve ırmak gibi akarsulardan hayvanlara içme suyu 

temininde yararlanmak gerekir. Suyun yatağı, akış şekli ve hızına göre hayvanların su 

içmesini kolaylaştırıcı tesislere ihtiyaç duyulabilir veya doğrudan kullanıma sunulabilir. 

Akarsulardan hayvanların su ihtiyacını karşılamak mera yönetiminde en kolay uygulamadır. 

Günün sıcak saatlerini gölgede geçirmeleri için hayvanların su içtiği akarsu kenarlarının 

yakınlarına gölge sağlayacak ağaçların dikilmesinde de büyük fayda vardır. Ancak gerek su 

kenarları gerekse gölgelik etrafı zehirli bitkilerin yetişmesi açısından son derece elverişli 

yerlerdir. Bu bakımdan bu tür bitkilerin yayılmalarına karşı da gereken önlemler alınmalıdır. 

3. Göletler: Akan suların önüne set çekilerek yapay olarak oluşturulan ve su birikimi ile 

oluşan yapılardır. Suyun kıt olduğu dönemlerde burada biriktirilen su değişik amaçlarla 

(sulama, içme suyu vs.) kullanılmaktadır. Yapılacak göletin büyüklüğü suyun kıt olduğu 

dönemde ihtiyaç duyulan su miktarı veya havzanın su verimine göre değişir.  

4. Sarnıçlar (Kör kuyular): Sarnıçlar genelde kurak bölgelerde insan ve hayvanların su 

ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan su depolarıdır. Sarnıçlarda suyun sızmasını engelleyen 

bir malzeme ile deponun etrafının çevrilmesi ve bu sayede kıt olan suyu azami oranda 

depolama esas prensiptir. Gelişen teknolojiyle birlikte derindeki taban suyunu yüzeye 

çıkartma veya uzak mesafelerden cazibe ya da pompa sistemiyle suyun uzaklara taşınabilmesi 

sarnıçların önemini azaltmıştır. 



5. Su kapanları: Su kapanları eğimli alanlarda yüzeyin geçirimsiz bir madde ile kaplanarak 

düşen yağış sularının bir depoda toplanmasına yarayan yapılardır. Su kapanları suyu kıt çöl 

vb. yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Su toplama için yüzey herhangi bir madde ile 

kaplanabileceği gibi kısa süreli yüzey akışı görülen yerlerde de akışa geçen su depolara 

alınmak suretiyle depolanmaktadır. Depolar su kaybını en aza indirecek beton, demir, plastik 

ve benzeri maddelerden inşa edilmelidir. Buharlaşma kayıplarını azaltmak için üzerinin 

örtülmesi faydalı olur. Depoya alınan su şamandıralı bir sistemle hayvanların kullanımına 

sunulur.  

6. Kuyular: Yüzey sularından su temin edilemeyen meralarda taban suyundan kuyu açarak 

hayvanların içme suyu karşılanmaya çalışılır. Geçmişte yüzeye yakın taban sulu mera 

kesimlerinde açılan kuyular, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte daha derindeki taban 

sularından faydalanacak şekilde açılabilmektedir. Ülkemizde benzinli ve elektrikli motorlar 

hatta traktörler tarımsal amaçlı kuyudan su çekmede yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde kullanımı yaygın olamamakla birlikte rüzgâr enerjisi ile su çekmede rüzgâr 

pervanelerinden faydalanılmaktadır. Son zamanlarda dünyada merada kuyudan su çıkarmada 

güç kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılmaya başlanmıştır.  

7. Su Taşıma: Otlayan hayvanların su ihtiyaçlarının yerinde karşılanması üretilen otun en çok 

hayvansal ürüne çevrilmesi açısından zorunludur. Merada başka su kaynakları (göze, gölet, 

kuyu, su kapanı) yoksa veya yetersizse, su taşıma zorunlu olarak ortaya çıkmaktadır. Burada 

da borularla uzak mesafeden su nakli veya tankerlerle su taşıma gibi seçenekler söz 

konusudur.  

Başka bir seçenek borularla su taşıyarak içme suyu sağlamaktır. Borular aracılığıyla su 

taşımada her şeyden önce meraya belirli mesafede suyun bulunması ve bu suyun bir enerjiye 

ihtiyaç duymadan suluklara ulaşması gerekir.  

TUZLUK ve İLAVE YEMLİK YAPIM 

Hayvanların Tuz İhtiyacı 

Sodyum ve klordan meydana gelen tuz (NaCl) hayvanlar için mutlak gerekli bir maddedir. 

Hayvanlarda ozmos basıncının korunmasında, asit-baz dengesinin temininde ve dokulardaki 

su metabolizmasının kontrolünde görev alır. Tuz eksikliği hayvanlarda iştah azalmasına bağlı 

olarak yem tüketiminde azalmaya, üretimde düşüşe, gözlerde donuklaşmaya ve PİKA olarak 

bilinen kemik, tahta, çuval vb. yem değeri olmayan maddeleri yemeye çalışma gibi belirtilerin 

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hayvanların tuz ihtiyacı içtikleri suyun ve yedikleri 

yemin tuz kapsamı ile otun büyüme çağına göre değişir. Genel olarak su ihtiyacını yüksek tuz 

kapsamlı sulardan karşılayan hayvanların ilave tuz gereği azalmaktadır. Tuzlu topraklarda 



yetişen bitkiler dokularında az ya da çok tuz biriktirebilirler. Bu bitkiler ile beslenen 

hayvanların ek tuz ihtiyacı otun tuz kapsamına göre değişmektedir. Bitkide biriken veya içme 

suyunda artan tuz kapsamına bağlı olarak hayvanlar daha az tuz isterler. Yine yeşil körpe 

otlarla beslenen hayvanların tuz ihtiyacı kuru ot ile beslenenlere göre daha yüksektir.  

Tuz ihtiyacı hayvan cinslerine göre değişmektedir. Sığırlar ortalama yıllık 10-12 kg tuza 

gerek duyarken, koyun ve keçiler 1-2 kg, atlar ise 14-18 kg tuz isterler. 

Ek Yem ve Tuz Kullanımı 

Mera ot kalitesinin hayvanların ihtiyacını karşılayamayacak kadar düştüğü dönemlerde ilave 

yemleme yapılmaktadır. Düşen yem kalitesinde en fazla eksikliği hissedilen besin maddesi 

proteindir. Geviş getiren hayvanlarda işkembedeki mikrobiyolojik faaliyetlerin normal olarak 

yerine getirilebilmesi için tüketilen yemde protein oranının %7 civarında olması gerekir. Bu 

nedenle mera otunun kuruduğu dönemde (yaz kuru yem dönemi veya kış ölü dönemi) 

hayvanların mevcut durumlarını koruması veya geliştirebilmesi açısından protein ilavesi 

gereklidir. Bu amaçla tuz ve ilave yemin birlikte verilmesinde fayda vardır. Çünkü ilave yeme 

uygun oranda karıştırılan tuz hayvanların fazladan ek yem tüketimini engellemektedir. Bu 

amaçla kuru melas ve pamuk küspesi gibi ucuz protein kaynaklarına %20 civarında tuz ilave 

edilmesi yeterli olmaktadır. Merada ek yemleme yapılmayacaksa tuz kaynağı olarak kaya 

tuzu veya diğer ucuz tuz kaynakları kullanılabilir. Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde 

hayvancılıkta kullanılmak amacıyla mineral katkılı tuzların (yalama taşı) satışı artmıştır. 

Tuzluk ve Yemliklerin Yerleştirilmesi 

Meranın tekdüze kullanımı açısından yemlik ve tuzlukların konulacağı yerlerin iyi seçilmesi 

gerekir. Hayvanlar merada tuzluk, suluk, yemlik ve gölgelik gibi tesislerin çevresinde daha 

fazla zaman harcarlar. Her ne kadar ülkemizde otlatmada yaygın olarak çoban görev alsa da, 

böyle yapılara hayvanların gidip gelmesini kontrol etmek güçtür ve çoğu zaman bu tür 

kontrollerde sürünün huzuru bozulur. Dolaysıyla çobanla otlatılsa da bu yapılar belirli bir 

düzen içerisinde yerleştirilmelidir. Tuzluk ve yemlik gibi tesisler sabit olabileceği gibi 

taşınabilir özellikte de olabilir. Taşınabilir olması sabit olmasına göre daha uygundur. Bu 

sayede yemlik ve tuzlukların meradaki yerleri sürekli değiştirilerek hayvanların merayı 

tekdüze kullanması sağlanmış olur. Taşınabilir yemlik ve tuzluk yapımında metal malzeme 

kullanımı taşıma kolaylığı açısından daha iyidir. Hatta bu amaçla boyuna ikiye bölünmüş 

variller kullanılabilir. Devrilmesini engellemek için demirden ayak yapılabilir. 

KAŞINMA KAZIKLARI 

Merada otlayan hayvanlar yedikleri ottan en yüksek faydayı sağlayabilmeleri için mümkün 

olduğunca stresten uzak olmalıdırlar. Otlayan hayvan değişik haşereler tarafından rahatsız 



edilebilir ve buna bağlı olarak da huzursuz davranışlarda bulunabilir. Bunun sonucu 

hayvandan istenilen verim sağlanamaz. Örneğin nokra olarak bilinen sığırların sırtındaki 

şişkinliğe bir tür sineğin larvaları sebep olmaktadır. Ergen hale gelen sinek ilkbahar sonları 

veya yaz başlarında yumurtasını hayvanın üzerine bırakmak için huzursuz edecek bir ses 

çıkararak hayvana yaklaşır ve bu sesi duyan hayvanlar şuursuzca koşmaya başlarlar. Halk 

arasında büvelek tutma (güvelek tutma, kelek tutma) olarak adlandırılan bu olayda hayvanlar 

bir yerlere çarparak ciddi şekilde yaralanabilir. Yaralanmasa bile koşarak fazla miktarda 

enerji harcayan hayvanda canlı ağırlık kayıpları olur veya süt veriminde önemli düşüşler 

ortaya çıkar. Yine kan emici sinekler (özellikle ülkemizde at sineği, sığır sineği, güvem gibi 

adlarla bilinen Tabaniclae familyasına mensup sinekler) sığırlarda ciddi verim düşüklüğüne 

sebep olabilir. Bu ve benzeri olumsuzluklara karşı önlem almada kaşınma kazıkları bir 

seçenek olabilir.  

Meranın değişik yerlerine yerleştirilen kaşınma kazıklarına sinekten rahatsız olan veya 

kaşınma ihtiyacı hisseden hayvanlar sürtünmeyle kaşınma ihtiyaçlarını giderebileceği gibi toz 

torbalarını salladıkça üzerlerine dökülen ilaç sayesinde de sineklerden korunabilirler. Bu 

amaçla motorin veya petrol yağlarıyla karıştırılan benzer nitelikli malzemeler meraya değişik 

şekillerde yerleştirilerek hayvanların hem kaşınma ihtiyacı hem de dış asalak mücadelesi 

yapılabilmektedir. Böceğin yoğun zarar verdiği dönemler ve bunların çoğalma biyolojileri 

dikkate alınarak etkili bir mücadele programı hazırlanıp buna göre kaşınma kazıklarına uygun 

ilaçların asılması başarı şansını artırır. Merada çoğu zaman göz ardı edilen bu tür yapılar 

hayvanları olumsuzluklardan koruyacağı gibi, düzenli dağılımlarına da yardımcı olacaktır. 

Bunun sonucunda hem hayvandan daha fazla ürün alınmış hem de meradan daha iyi 

faydalanılmış olur. 

ZARARLI ÖNLEYİCİLER 

Hayvanlar bir geçitten geçerken "insektisit dökücüler" her hayvanın sırtına doğrudan tatbik 

edilir. "Kulak paketi insektisitleri" doğrudan her hayvanın kulağına konur. Kulak paketleri 

normal olarak dar bir geçitte veya hayvan başının kontrol edildiği bir buzağı masasında 

uygulanır. "Şırınga edilebilir insektisitler" kan parazitlerini yok etmek amacıyla hayvana 

şırınga edilir. "Asılı toz paketleri" hayvanın su ve yem için geldiği yerlerde pestisit 

uygulamada kullanılır. Paketler hayvanın sırtına dokunacak kadar aşağıdan asılarak pestisit 

uygulaması gerçekleştirilebilir. Ancak arazi hayvanın tozlayıcının altından geçişini 

sağlayacak şekilde çitle kuşatılmak zorundadır. 

Pestisit kullanmadan "sırt lastikleri" de hayvanın üzerindeki sinekler, kurtçuklar veya diğer 

böceklerin kontrolüne yardımcı olur. Eğer bu dış parazitler önlenmezse, hayvanda ağırlık 



kazancının azalmasına, enfeksiyon yaralarına veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilirler. Sırt 

lastiğinin şekli aşağıda yer almaktadır. Ancak bunlar su ve yem yakınına yerleştirilmemelidir. 

MERA YOLLARI 

Merada parsele, yemliğe, suluğa, gölgeliğe ve yatak yerine hayvanların rahatça ulaşımını 

sağlamak amacıyla yol yapmak gerekir. Yol yapımının amacı verimli ve az verimli meralar 

için iki farklı grupta değerlendirilebilir. Verimli meralarda yol yapımını gerektiren ana sebep 

en az çiğneme kaybı sağlamaktır. Az verimli meralarda ise sarp arazi yapısından dolayı 

hayvanların ulaşamadıkları yerlere ulaşımlarını kolaylaştırmaktır. 

Yol yapımının amaçları, (a) hayvanların merada kolay ulaşamadıkları kesimlere gitmelerini 

sağlamak, (b) su kaynaklarına hayvanların kolay varmalarını temin etmek, (c) hayvanları 

diğer mera tesislerine (gölgelik, yatak vs.) kolayca eriştirebilmek, (ç) merada kullanılacak 

malzemelerin araçlarla taşınmasını kolaylaştırmak, (d) hayvanları merada geçici iskân 

amacıyla kullanılan yerlere (yayla evleri, hayvan barınakları vs.) rahat ulaştırmak şeklinde 

sıralanabilir.  

KORUNAKLAR 

Korunaklar otlayan hayvanları aşırı sıcak ve soğuk, şiddetli yağışlar, sert ve nemli rüzgârlar 

gibi olumsuz çevre faktörlerinden korumak için mera üzerinde yapılan değişik yapılardır. 

Sıcaklar 0°C'nin altına düştüğü veya 30°C'nin üzerine çıktığında korunak gerekmektedir. 

Kötü havalar bilhassa genç hayvanlara zarar verir. Çoğunlukla kuzu ve buzağı doğumları 

soğuk havalarda gerçekleştiğinden korunak özellikle önem arz eder. Zira yeni doğan 

hayvanlar hava ile ilişkili hastalıklara aşırı derecede duyarlıdırlar. Bu yüzden hayvanları 

elverişsiz hava şartlarından korumak amacıyla sundurmalar, gölgelikler ve rüzgâr kıranlar 

yapılmaktadır. Hayvanları hem soğuk hem de rüzgârdan korumak için sundurma 

gerekmektedir. Ancak sundurma genelde pahalıdır. Gölgelikler ve rüzgâr kıranlar sundurma 

yapımından daha ucuzdur ve soğukların tehdit etmediği iklimlerde daha uygundurlar. 

1. Sundurmalar: Yoğun kış yağışları görülen soğuk, nemli iklimlerde çiftlik hayvanlarını 

korumak için sundurmalar inşa edilir. Sıcaklıklar %30-40'ın üzerindeki nem ile birlikte donma 

noktasının altına düştüğü zaman sundurma gerekmektedir. Daha sıcak ve nemi az olan 

yerlerde genellikle ağaç, çalı veya tepeler gibi doğal korunaklar hayvanlar için yeterlidir. 

Sundurmalar iyi planlanır ve inşa edilirse 30-40 yıl bozulmadan kalabilir. Sundurmalar 

değişik materyalden (ahşap, ahşap ve metal, beton gibi) yapılabilir. Ucuz ve dayanıklı olanlar 

tercih edilmelidir. 

2. Gölgelikler: Sıcaklık hayvanların meradaki faaliyetlerini etkileyen önemli çevre 

faktörlerinden birisidir. Sıcak bölgelerde yaz aylarında hayvanlar günün sıcak saatlerini serin 



yerlerde geçirmeye çalışırlar. Hayvan otladığı yere yakın serinleyeceği bir mekân bulamaz ise 

uzun mesafe yürüyerek serin bir yer bulmaya çalışır. Bulamadıkları takdirde strese girerler ve 

verim güçleri olumsuz etkilenir.  

Merada gölgelikler genelde, (a) doğal, (b) sabit ve (c) değişken (portatif) olmak üzere üç 

şekilde yapılır. 

a. Doğal gölgelik; genelde en ideali olup canlı materyalden yapılır ve en düşük maliyetli 

seçenektir. Yeşil bitki terleme yapacağı için canlı materyalin sağladığı gölgedeki sıcaklık 

yapay gölgeliklere göre daha düşük olacaktır.  

b. Sabit gölgelik; barınak veya basit baraka yapımı ile sağlanan gölgeliktir. Genellikle 

otlatma sisteminde uygun yerde olmaz ve pahalı olabilir. 

c. Değişken gölgelik; çoğunlukla borudan yapılmış direkler üzerine çerçeveden yapılan ve 

üzeri muhtelif malzeme ile kapatılan çatıdan oluşur. Çatı ve bunu taşıyan direkler kolaylıkla 

sökülüp taşınabilecek şekilde inşa edilir. Bunlar merada hayvan hareketine bağlı olarak yerleri 

değiştirilebildiği için, düzenli hayvan dağılımı sağlamada en etkili gölgeliklerdir. Bu 

gölgeliklerle aynı zamanda belirli bir yerde aşırı hayvan gübresi birikimi de önlenmektedir. 

Bunlarda çatı örtü malzemesi olarak %80 gölge yapan bez veya branda veya ısı yüklenmesini 

azaltan yalıtkan malzemeler kullanılabilir. Ancak böyle malzemeler pahalıdır. Bez örtü kışın 

toplanır, ilkbahar sonunda yeniden gölgeliğin üzerine gerilir. 

3. Rüzgâr kıranlar: Bu yapılar doğal koruması mümkün olmayan meralarda hayvanları 

kuvvetli ve soğuk rüzgârlardan korumada gereklidir. Uygun bir rüzgâr kıran 2.5 m 

yüksekliğinde ahşap bir duvardır. Bunlar meranın rüzgâr alan tarafına inşa edilir.  

Rüzgâr kıranlar ahşap, ahşap ve metal veya betondan yapılabilir. Beton ağaçtan iki kat 

dayanıklıdır, ancak aynı ölçüde de pahalıdır. Bu amaçla doğal rüzgâr önleyicilerden 

yararlanmaya gayret edilmelidir.  

BARINAKLAR 

Merada değişik tipte yapılar hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yaygın 

olarak küçükbaş hayvanlar için, yayla hayvancılığında da hem küçükbaş hem de büyükbaş 

hayvanlar için barınak yapılmaktadır. Oysa geniş uygulama alanı bulan mera hayvancılığında 

merada geceleyen hayvanlar için mutlaka barınak gerekir. Halk arasında yatak yeri, çeten, 

saya gibi isimler ile anılan bu yapılarda etraf uygun bir materyalle (çalı, taş, tahta çit, demir 

çit vs.) çevrilmekte ve hayvanlar gece burada tutulmaktadır. Buradaki amaç geceleyin 

sürünün çoban uyurken gitmesini veya bazı hayvanların sürüden ayrılmasını engellemek ve 

yırtıcı hayvanların saldırılarından korumaktır. Bu yatak yerlerinde çobanlar içinde kısmi 

örtülü barınaklar yapılır. Çoğu zaman rüzgârdan koruyucu basit bir taş duvar ve yağmurdan 



koruyucu basit bir örtü kullanılır. Merada mevsime göre açık barınakların yerleri 

değiştirilebilir.  

ÇANLAR 

Özellikle engebeli meralarda sürünün önünü ve ardını çobanın gözetim mesafesinde tutmak 

güçtür. Bu gibi durumlarda ya birden fazla çobanla sürü çobanlar arasında yapılan plana göre 

yönetilir ya da sürünün önünde giden (lider hayvanlara) ve arkada kalan hayvanlara değişik 

ebatlarda çan takılarak gelen sese göre çobanın sürüyü yönlendirmesi sağlanır. Ülkemizde 

oldukça yaygın olan bu uygulamada genelde keçilere pirinçten yapılan "çan, kelek" takılırken, 

koyunlara bakır veya bakır alaşımlı tenekeden yapılan "tongurdak" adı verilen çanlar 

takılmaktadır. Ayrıca bunlar sürüye uymayan hayvanlara da takılarak kayboldukları zaman 

kolay bulunmaları sağlanır. Hayvanın hareketine göre bu çanlardan çıkan sesin sıklığı ve 

şiddeti değişir. Sakin otlayan veya gezen bir hayvandaki çandan seyrek aralıklarla ses 

çıkarken, hayvanlar hareketlendikçe çıkan ses sıklaşır ve yükselir. Yem veya suya keyifle 

koşan hayvandaki çanlardan farklı, herhangi bir şeyden (yırtıcı hayvan vs.) korkarak ürküp 

kaçan hayvandaki çanlardan daha değişik sıklık ve şiddette ses çıkar. Sürüdeki çan takılı 

hayvan keyifle koşuyorsa, çandan ahenkli bir ses gelir. Şayet hayvan korkmuş kaçıyorsa 

karmaşık ses çıkar. Bu seslerin durumuna göre çoban sürüye müdahale eder ve yönlendirir.  

MERALARIN PARSELLENMESİ 

Meranın küçük otlatma birimlerine ayrılması "parselleme" olarak ifade edilir. Parsellere 

bölmede değişik materyalden çitler kullanılır. Parselleme ile tekdüze otlatmayı sağlamanın 

yanı sıra uygulanacak otlatma sistemindeki ihtiyaçlara da cevap verebilmelidir. Parsellemede 

dikkat edilecek hususları şu şekilde özetlenebilir. 

a. Parseller eşit üretim güçlerinde olmalıdır. Bu sağlanamaz ise bazı parseller ağır, bazıları da 

hafif otlanmış olur. Dolayısıyla tekdüze otlatma başarılamaz ve küçük parsellerde mera bitki 

örtüsü hızla bozulur. Bu bakımdan eşit verim gücüne sahip meralarda parseller eşit 

büyüklükte olmalıdır. 

b. Parsellerde bitki gelişmesi yönünden farklılık olmamalıdır. Bu durum özellikle ilkbaharda 

otlatma başlangıcı döneminde önemlidir. Örneğin ilkbaharda parselin bazı kesimleri otlatma 

olgunluğuna ulaşırken bazı kesimleri kar altında veya bitkiler otlatma olgunluğuna 

ulaşamamış olabilirler.  

c. Parsellemede ihtiyacı görebilecek kadar en az yol bırakılacak şekilde planlama 

yapılmalıdır. Yollar genelde hayvanlar tarafından çiğneneceği için buralar da mera vasfını 

kaybedecektir. Bunun için genellikle meranın ortasından veya bir köşesinden ana yol 



geçirilmeli ve bütün parseller bu yola bağlanmalıdır. Bu sayede bütün parsellere gidiş 

gelişlerde bu yol kullanılacağı için merada üretim dışı kalacak alan miktarı azalacaktır. 

ç. Parsel boyutları karmaşık yapıda olmamalıdır. Bu durum hem çit masrafı hem de hayvan 

davranışları açısından önemlidir. Fazla girintili çıkıntılı çitlerde daha fazla çit materyali 

(kazık, tel vs.) harcanacağı için giderler artar. Yine anormal şekilli parsellerde hayvan 

davranışlarında güçlükler çıkar, geliş ve gidişlerde parselin bazı kesimlerinde çiğneme zararı 

görülür. Bu bakımdan dar ve uzun parsel yapımından kaçınılır. Genelde parsellerin 

olabildiğince dikdörtgene benzetilmesi önerilmektedir. 

d. Merada hayvanların girmemesi gerektiği yerler (zehirli bitkilerin olduğu alanlar, 

tohumlanan alanlar, su toplama alanları gibi) parselleme yaparken tecrit edilmelidir. Bu hem 

hayvan sağlığı hem çevre yönünden doğacak tehlikeleri azaltacaktır. 

e. Meranın parsellenmesinde kullanılan çit materyali otlayan hayvanlar için caydırıcı 

olmalıdır. Aksi takdirde hayvanlar parsel etrafındaki engelleri aşarak çitle çevirmeden 

beklenen fayda sağlanamamış olur. 

f. Parselleme merada yürütülecek olan bakım ve ıslah gibi çalışmalara engel olmamalıdır. 

Çoğunlukla her merada bakım ve ıslah çalışmalarına başvurulur. Bu amaçla kullanılacak alet 

ve makineler merada rahat çalışmalı ve çitler buna engel teşkil etmemelidir. 

g. Parsel büyüklüğü ve sayısı doğru ayarlanmalıdır. Mera parsellere ayrılırken parsellerin 

otlatma süresi içerisinde otlayacak hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak büyüklükte 

olmasına özen gösterilir. Parsel sayısı ayarlanırken her bir parselin ne kadar süreyle 

otlatılacağı ve kaç gün dinlendirileceği göz önüne alınır ve parsel sayısı aşağıdaki şekilde 

hesaplanır. 

Genellikle dinlendirme süresinin otlatma süresinin katları şeklinde alınır. Aksi halde düzgün 

bir parselleme yapılamaz. Her parseli 27 gün dinlendirme ve 3 gün otlatmada: 

 

 

 

 

Her ne kadar meraların çitle çevrilmesi veya parsellere ayrılması belirli bir maliyet gerektirse 

de çit kullanmanın birtakım yararları da vardır. Bunlar; 

a. Mera sınırları kolayca belirlenebilir. 

b. Mera yönetim ilkeleri daha kolay yerine getirilebilir. 

c. İş gücünden tasarruf sağlar. 

ç. Çit içerisinde otlayan hayvanların bulaşıcı hastalıklardan etkilenme riski azalır. 



d. Uygun materyal kullanılırsa yırtıcı hayvanlardan sürü korunmuş olur. 

e. Otlatmanın zarar göreceği yerlere (tarım alanları, yeni tohumlanan alanlar vs) veya 

otlayanın zarar göreceği kesimlere (bataklık, zehirli bitkilerin istila ettiği alanlar vs) 

hayvanların girişi kolayca engellenmiş olur. 

f. Çit içerisindeki yemin diğer hayvanlar (yabani otlayıcılar veya hak sahibi olmayan sürüler 

vs) tarafından tüketilmesi engellenir. 

g. Mera daha etkin kullanıldığı için ek yem tüketimi azalır. 

h. Sürünün merada tekdüze dağılmasına katkıda bulunur. 

Çit Şekilleri 

Çitle çevirmede demir, tel, tahta ve taş gibi değişik materyaller kullanılır. Çitler kalıcı ya da 

geçici olabilir. Kuruldukları yerde belirli bir süre bulunduktan sonra kaldırılan çitler "geçici 

çitler" olarak tarif edilir. Bunlar kalıcı çitlerden daha ucuzdur, fakat etkili değildir ve 

genellikle 1-3 yıldan daha fazla dayanmazlar. 

Meraların etrafının çevrilmesinde kullanılan çitler; 

a) Dikenli Tel Çitler: Meraların çitle çevrilmesinde en çok kullanılan çit türüdür. Demir, 

alüminyum veya çelik alaşımlı metallerden yapılan dikenli teller kolay taşınması ve diğer çit 

materyallerinin çoğuna göre daha ucuz olmasından dolayı geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 

Ucuz, dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Bu özelliklerinden dolayı çoğu zaman diğer çit 

tiplerine göre tercih edilmektedir. 

Özellikle tel çitlerde tellerin gerilmesi ve gerginliğinin korunması sırasında köşelerdeki 

kazıklara büyük güç biner. Parsel köşelerine gelen kazıklara daha çok yük bineceği için 

bunlar diğerlerine göre daha sağlam yapılır. Bunlar içeriden iki payanda ile desteklenmeli 

veya dışarıdan germe teli ile gerilip sağlamlaştırılmalıdır. 

b) Örgü Çitler: Meraları parsellere ayırmada örgü çitlerden de faydalanılır. Değişik desen ve 

boyutta örgü tel çit materyali bulmak mümkündür. Ancak örgü teller dikenli tellere göre daha 

pahalı ve taşıması daha güç ve kurulması da daha zahmetlidir. Bunlar yüksek maliyet, nakliye 

güçlüğü ve tesisinde fazla iş gücü gereği nedeniyle parsellenmede kullanıma pek uygun 

değildirler. Bununla birlikte hayvan barınaklarının etrafının çevrilmesinde ve merada 

geçitlerin kapatılmasında başarıyla kullanılabilir. Çitin güvenirliğini artırmak için örgü telin 

üzerine 1-2 sıra dikenli tel çekilebilir. İki sıra dikenli tel çekmek daha yaygın bir uygulamadır. 

Örgü çitler sabit yüksekliklerde (70-120 cm arasında) üretilmektedir. Çitin yüksekliği otlayan 

hayvanın boyu ve otlama özelliğine göre seçilmelidir. 



c) Askılı Seyyar Çitler: Burada dikenli tel, örgü teli gibi çit malzemeleri kullanılabilir. Bu 

çitlerin özelliği söküp takılmalarının kolay olmasıdır. Daha çok soğuk bölgelerde kış 

aylarında sabit çitlerin zarar gördüğü yerler için uygundur.  

ç) Ahşap Çitler: Ahşap çitler daha çok ormanlık bölgelerde kerestenin ucuz olduğu yerlerde 

kullanım imkânı bulur. Kesilmiş ağaç dallarından veya standart dışı kereste kullanılarak mera 

çitleri oluşturulabilir. Ağaç dalları veya bu amaçla kullanılacak kereste değişik şekillerde 

eklenerek çit oluşturulur. Çit yüksekliği ve aralıkları hayvanların geçişini engelleyecek 

şekilde olmalıdır. Bu çitlerin ömür uzunluğu ve sağlamlığı kullanılan materyale göre değişir. 

Fazla işgücü istemesi ve malzemesinin pahalı olması nedeniyle ormanlık olmayan alanlar 

dışında pek kullanım şansı yoktur. Bu çit pahalı olmakla birlikte hayvanlar için güvenlidir.  

d) Ölü Bitki Örgüsü Çitler: Bu çitler daha çok ağaç ve çalı malzemelerin kıt olduğu yerlerde 

hayvan barınaklarının veya bahçelerin etrafını çevirmede kullanılmaktadır. Aralıklı dikilen 

direklerin alt ve üstünden karşılıklı olarak geçirilen iki sıralı tel veya dallar arasına çalı veya 

sazlar örülerek veya doğrudan geçirilerek oluşturulur. 

e) Canlı Çitler: Bu çitler çalı veya çalıya yakın büyüme formu sergileyen ağaçların mera 

parsellerinin etrafına sık bir şekilde bir sıra dikmesiyle oluşturulur. Çitin sık olması ve parsele 

giriş çıkışlarda caydırıcı olabilmesi için dikilen ağaç veya çalıların sık sık budanarak sık 

dallanması ve aralarını sıkıca kapatması sağlanır. Seçilecek bitki materyali her şeyden önce o 

bölgenin bitkisi olmalıdır. Bu amaçla soğuk bölgelerde yabani iğde, yalancı akasya, kuşburnu, 

alıç, frenk üzümü gibi çalılar ile sıcak bölgelerde servi ve ateş dikeni gibi çalı türleri tercih 

edilebilir. Çit yapımında dikenli türlerin seçilmesi çitlerin etkinliğini artırır.  

f) Rüzgâr Kıran Çitler: Rüzgâr kıran çitleri merada yolların ve barınakların rüzgârın taşıdığı 

kar yığınlarından etkilenmemesi amacıyla yapıldığı gibi, az yoğun hayvancılıkta merada 

serbest bırakılan hayvanların soğuk zararından korunması amacıyla da oluşturulur. Merada 

kışlayan hayvanları rüzgârın sebep olduğu soğuk zararından koruyan çitler yemin daha etkin 

kullanılmasına, sağlık sorunlarının ve yavrulama döneminde kayıpların azalmasını 

sağlamaktadır. 

g) Taş Duvar Çitler: Taş duvar çitler genelde ağaç ve çalının kıt olduğu yerlerde hayvan 

barınaklarının etrafının çevrilmesi ve merada ana bölmelerin oluşturulması amacıyla 

yapılırlar. Taş duvarlar taşlı meralarda tercih edilir. Meradaki bitki gelişmesine ve hayvanların 

gezinme ve otlamalarına engel olan taşlar toplanıp duvar yapılarak hem meralar temizlenmiş 

hem de çit yapılmış olur. Taşlık alanlarda bile meranın tamamının taş duvarlar aracılığıyla 

parsellenmesi kârlı olmayabilir. Çünkü taş bedava olsa bile toplanıp duvar örülmesi oldukça 



yoğun bir iş gücüne gerektirir. Taş duvarın üzerine dikenli tel veya çalı çekilmek suretiyle çit 

yüksekliği artırılabilir.  

h) Elektrikli Çitler: Meraların parsellenmesinde elektrikli çit kullanımı ekonomik bakımdan 

gelişmiş, işgücü pahalı olan ülkelerde ve özellikle verimli meralarda oldukça yaygındır. Mera 

çitleri içerisinde hem girdi hem de bakım açısından en kârlı olanıdır. Zira iletken bir ya da iki 

sıralı telin çekilip hayvanda şok etkisi yapacak elektriğin bu tellere verilmesiyle çit 

oluşturulabilmektedir. Fiziki dirence maruz kalmayacağı için fazla kalın malzemeye ihtiyaç 

duyulmaz. Taşınabilir ince ve hafif malzeme kullanımı yeterlidir. Bunun kurulup sökülmesi 

ve taşınması kolaydır. Gelişen teknoloji ile birlikte bu çit tipinde önemli gelişmeler ortaya 

çıkmıştır. Başlangıçta elektrik enerjisi için akümülatör veya benzer elektrik kaynağına ihtiyaç 

duyulurken, günümüzde güneş enerjisinden yararlanılabilinir. 

ı) Elektronik Çitler: Bu çit tipinin kullanımı son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Sistemin esası 

hayvanın kulağında uzaktan yayılan ışınları algılayabilen bir cihaz ve bu cihazın ışını 

algılamasıyla hayvanı şok eden elektrik akımı vermesi veya ses çıkarmasına dayanır. 

Kulaklıktaki cihazı çalıştırmak için pil kullanılmaktadır. Toplam ağırlığı 120 g civarında olan 

kulak küpelerindeki alıcılara engelleme istikametinde dikilen kulak küpelerindeki sistemi 

etkin hale getiren ışın yayan cihazlar bir direk üzerine yerleştirilmektedir. İki direk arasındaki 

ışın yayılan bölgeye hayvan girdiğinde kulak küpesindeki cihaz etkin hale geçerek hayvanı 

gittiği istikametten caydırmaktadır. Sistemin başarılı olabilmesi için hayvanların ilk önce 

alıştırılması gerekir. İki günlük bir alıştırma süresi yeterlidir. Malzemesinin en aza indiği bu 

çit tipi gelecekte az yoğun mera hayvancılığında en yaygın kullanılacak çit tipi olabilecek 

özelliktedir. 

Çit Elemanları 

Kapılar: Kapılar bir çitin iki tarafı arasındaki geçişi sağlayan yapılardır. Bunlar daima 

hayvanların en kolay girecekleri uygun yerlere yerleştirilir. Düz bir çitin ortasına kapı 

konulmasından kaçınılır. En uygun kapı yerleri köşelerdir. Kapı yapımında sağlam malzeme 

kullanılmalıdır. Bu amaçla çoğunlukla yerin özelliği, fiyat durumu ve amaca göre ağaç, metal, 

tel, plastik veya bunların bileşiminden meydana gelen malzemeler ele alınır. Kapılar çitin 

şekline uygun olmalıdır. Yani tel çite tel kapı, ahşap çite ahşap kapı tercih edilmelidir. 

İnsan Geçitleri: Çitler çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar ve insanları kontrol etmektedir. 

İnsanların kontrolü planlı geçitleri gerektirir. Şüphesiz kapılar en önemli geçit noktalarıdır. 

Ancak hayvanların geçişine izin vermeyip sadece insanların güvenli geçmesine müsaade eden 

yapılara da her zaman ihtiyaç duyulur. Bu yapılar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. 

 



ÇAYIR ve MERALARIN BAKIMI 

Çayır ve meraların bakımı bitki örtüsü ile mera üzerindeki yapı ve tesislerde ortaya çıkan 

aksaklıkların giderilmesi ve bitki örtüsünün otlatmaya hazırlanması gibi konuları kapsar. Bu 

işlemler mera bitki örtüsünün devamlılığı, mera yapılarının etkin kullanımı ve buna bağlı 

olarak da otlayan sürülerin etkin kontrolü açısından önemlidir. Meraların otlatmaya 

hazırlanması işini bitki örtüsünün otlatmaya hazırlanması ve tesislerin bakım ve onarımı 

olmak üzere iki yönden değerlendirilir. 

1. OTLATMA HAZIRLIĞI 

Bitki örtülerinin otlatmaya hazırlanması işi meraların yılın belirli döneminde otlatıldığı yerler 

için geçerlidir. Ülkemizde sahil bölgeleri ile kar yağmayan iç kesimlerde ancak meraya uygun 

geliştirilecek otlatma sistemleri sayesinde yıl boyu otlatma yapılabilir. Bu tür uygulamalarda 

da ilkbaharda otlatılacak parsellerde otlatmayı başlatma tarihi için bitki örtüsünün otlatmaya 

hazırlanması esaslarının dikkate alınmasında fayda vardır. Meranın otlatmaya hazırlanması 

"bitki örtüsü ve toprağa daimi zarar vermeyecek şekilde belli bir plan dahilinde otlatmanın 

başlatılabileceği bitkilerin büyüdüğü evre" olarak tarif edilmiştir.  

Bitki açısından otlatma başlangıç zamanı takvim yerine bitki boyu, anahtar bitki ve bitki 

gelişme çağı esas alınarak belirlenmektedir. Çünkü bitkilerin belirli bir gelişme çağına 

erişmeleri iklimin seyrine göre yıldan yıla değişebilir. Bu nedenle bitki gelişme çağını esas 

alarak otlatmanın başlatılması gerekir. Bu amaçla kısa boylu bitkilerin (60 cm'den kısa) hakim 

olduğu meralarda 7.5-10 cm, orta boylu bitkilerin (60-120 cm) baskın olduğu meralarda 15 

cm ve uzun boylu bitkilerin hakim olduğu meralarda da 20 cm bitki boyuna ulaşıldığı zaman 

otlatmanın başlatılması önerilmektedir.  

Bu uygulamada anahtar bitkilerden de faydalanmak mümkün olup kirazların çiçek açması, 

servi kavağının yapraklanmaya başlaması gibi özellikler otlatma başlangıcı için kıstas olarak 

ele alınabilir. Burada asıl olan bitkilerin otlatmadan zarar görmeyeceği gelişme çağına 

ulaşmaları esasıdır. Gelişme çağı temel ölçüt olsa da her bitki otlatma başlangıcında farklı 

çağda olabilir. Genelde meranın hakim bitkilerinde (buğdaygiller) bir sapta 3-5 yaprağın 

bulunması otlatmanın başlatılması için yeterli gelişme çağı olarak da alınabilir. Yine otlatma 

başlangıcı için buğdaygillerde sapa kalkma temel ölçüt olabilir. Çünkü sapa kalkma 

aşamasındaki bir bitkinin sürgünlerinde ortalama 4-5 yaprak bulunmaktadır. 

Otlatma başlangıcında bitkilerin fizyolojik açıdan otlatma olgunluğuna ulaşmış olmaları 

yeterli bir ölçü değildir. Aynı zamanda mera toprağının da otlatmaya uygun olması gerekir. 

Çünkü zarar gören topraklarda bitkilerin normal gelişmelerini devam ettirmeleri mümkün 

değildir. Otlatılan mera topraklarının yaş olması hem bitki hem de toprak açısından 



olumsuzluktur. Yaş topraklarda otlayan hayvan bitkileri kolayca kökleriyle birlikte çıkarır. İyi 

vasıflı bu bitkilerin yerini yabancı otlar alır ve mera bitki örtüsü olumsuz yönde bir değişim 

seyrine girer. Yaş topraklar çiğnenmeden çok fazla etkilenirler. Yaş iken otlatma merada 

toprak sıkışması, yapı bozulması, geçirgenliğin azalması ve buna bağlı olarak yüzey akışının 

artması gibi olumsuzlukları doğurur. Bir defa çiğnenerek bozulan bir mera toprağının tekrar 

eski haline gelmesi onlarca yıl alır. Özellikle yüksek rakımlı meralarda çiğneme riski daha 

yüksektir. Çünkü bu meralarda kış aylarında rüzgârın savurduğu kar belli yerlerde toplanır ve 

ilkbaharda geç erir.  

Kar yığınlarının çevresinde bitkiler ve toprak otlatmaya hazır hale geldiği zaman kar yığınının 

etrafındakiler daha yeni uyanabilirler. Çünkü eriyen karlar çevrede düşük sıcaklıklar yaratır. 

Bu tür alanların ilkbaharda otlatmaya açılması uygun değildir. Mutlaka açılması gerekiyor ise 

kar yığınlarının etrafı korunmalıdır. Çiğneme zararı en fazla orta nemli topraklarda görülür. 

Bu nedenle mera topraklarının çiğneme zararından korunması için yüzey toprağının kuru 

olması gerekir. 

Mera bitki örtüsünün ilkbaharda otlatmaya hazırlanmasını özetlemek gerekirse, bitkilerin 

sadece fizyolojik açıdan otlatmaya hazır hale gelmelerinin otlatmanın başlatılması açısından 

yeterli olmadığı, mera topraklarının da otlatmaya hazır olması gerekliliği unutulmamalıdır. Bu 

iki ölçüt esasından meralar hazır olduğunda otlatmanın başlatılması özellikle ülkemiz 

meralarının doğru kullanılması açısından çok önemlidir. 

2. BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KIŞA HAZIRLANMASI 

Mera bitkilerini kışa hazırlamanın esas amacı kış soğuklarının bitkiler üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirmeye yöneliktir. Mera bitkilerinin soğuktan korunmasında özellikle a) 

yedek besin maddeleri miktarı, b) anız yüksekliği, c) toprağın bitki besin maddeleri düzeyi 

dolayısıyla bitki özsuyunun akışkanlığı ve ç) bitki örtüsünün yüzey örtüsü önemli derecede 

etkili olmaktadır. 

Otlatmayı Sonlandırma 

Mera bitki örtülerinin kışa hazırlanması otlatmanın sona erdirilmesi ve temizlik biçimi gibi 

konuları kapsar. Otlatmaya son verme zamanı özellikle sonbaharda yeniden sürümün 

görüldüğü serin mevsim buğdaygillerinin baskın olduğu meralar için önemlidir. Çünkü 

genellikle bu bitkiler bu dönemde bir kısım yedek besin maddesi birikimi sağlar ve daha fazla 

ot üreten generatif sürgünlerini sonbaharda meydana getirirler.  

Otlatmanın devam ettirilmesi durumunda hem bu sürgünler zarar görür hem de bitkiler yeterli 

yedek besin maddesi depolayamayacakları için kışa fizyolojik olarak zayıf girerler ve ertesi 

yıl zayıf büyüme göstererek ciddi verim düşüşü ortaya çıkar. Yine bu dönemde düşen 



yağışlara bağlı olarak ıslanan toprakta çiğneme zararı oluşur ve çiğnenmeye bağlı olarak 

ertesi yıl meydana gelecek sürgünleri oluşturan birçok bölünür doku zarar görür. Sonbaharı 

yağışsız geçen yıllarda otlatmaya son verme tarihi önemini kaybeder. Bu nedenle böyle 

yıllarda kar yağana kadar otlatmaya devam edilebilir. 

Sonbaharda otlatmaya zamanında son vermek mera bitkilerinin kışı zarar görmeden atlatması 

ve ertesi yıl bol ot üretmeleri açısından önemlidir. Bu amaçla kış ölü dönemi başlangıcından 

3-4 hafta önce otlatma sona erdirilerek bitkilere dinlenme fırsatı tanınmalıdır. Bunun için 

sonbaharda toprak yüzeyinde ilk donların görülmesi ile birlikte otlatmanın sona erdirilmesi 

bitkilere dinlenme fırsatı vermek için yeterlidir. 

Gübre Dağıtımı ve Sonbahar Gübrelemesi 

Bitkilerin kışa dayanıklı kılınmasında topraktaki bitki besin maddeleri noksanlığını 

gidermenin payı da büyüktür. Bitkileri dayanıklı kılmada özellikle fosfor ve potasyumlu 

gübreler ön plana çıkmakta, bazen azotun da olumlu etkisi söz konusu olabilmektedir. Çünkü 

bu elementler (a) daha fazla organik madde üretimine yardımcı olurlar, (b) yedek besinlerin 

birikimi ile doğrudan ilişkilidirler, (c) hücre özsuyunun daha koyu kıvamda olmasını sağlarlar 

ve (ç) hücre özsuyunun ozmos basıncını yükselterek donma noktasını düşürürler. Yüksek 

verimli meraları kışa hazırlamada önemli konulardan birisi de otlanmadan arta kalan artıkların 

biçilmesi ve gübre yığıntılarının dağıtılması da bitki besleme ile ilgili bir uygulamadır. 

Yüksek boylu anızlar veya otlanmadan kalan bitki kısımları soğuk bölgelerde bitkilerin kıştan 

zarar görmesine sebep olur. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için normal biçim makineleri 

ile kışa girmeden biçmek gerekir. Ancak biçim fazla derinden yapılmaz.  

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ HAVALANDIRMA (YIRTMA) 

Özellikle yaş iken otlatılan meralarda toprak sıkışması kaçınılmaz sondur. Sıkışan topraklarda 

su geçirgenliği, su depolanması, toprak havalanması, bitki kök büyümesi ve toprak 

organizmaları olumsuz yönde etkilenir. Bu olumsuzluklara bağlı olarak da meranın veriminde 

önemli düşüşler ortaya çıkar ve tür kompozisyonu olumsuz yönde etkilenir. Sıkışan mera 

topraklarını havalandırmada tırmık, çizel veya ayakları sökülmüş kültivatörler kullanılabilir. 

Burada amaç bitki kök bölgesinin havalanmasını sağlamaktır. Her ne kadar bu uygulama 

merada bazı bitkilerin ölümü ile sıklığın azalmasını ve buna bağlı olarak verim düşüklüğünün 

ortaya çıktığı yönünde kanaatler olsa da, yırtma sonucu merada verim artışının ortaya çıktığı 

yönünde de çok sayıda araştırma sonucu bulunmaktadır.  

TAPAN VE MERDANE ÇEKME 

Tapan çekme işi daha çok çayırlarda uygulanır. İlkbaharda karların kalkmasıyla faaliyete 

geçen köstebek ve fare gibi toprak altında yaşayan canlılar yüzeye toprak yığarlar. Bu toprak 



yığınları üzerinde yabancı otlar gelişir ve toprak yığınları iyi bitkileri kapatarak ölmelerine 

sebep olur. Bu yığınlar hem çayırda verim düşüklüğüne sebep olur hem de iş makinelerinin 

çalışmasını güçleştirir. 

Yer altı canlılarının yığdığı topraklar ilkbaharda dağıtılarak toprak altında kalan bitkilerin 

yaşamasına fırsat tanınmalı ve arazi tesviyesi yapılarak iş makinelerinin kolay çalışması 

sağlanmalıdır. Küçük alanlarda yığılan topraklar kürek ve benzeri araçlarla elle yayılabilir. 

Geniş alanlarda ise tapan (sürgü) çekmek suretiyle bu yığınlar dağıtılmalıdır. Elle yapılacak 

yığın dağıtma işinde toprağın tava gelmesini beklemeye pek gerek yoktur. Ancak tapan 

çekilecekse toprağın çalışan iş makinesinin sıkıştırmayacağı bir tava gelmesini beklemek 

gerekir. İlkbaharda bitkiler gelişmeye başlamadan ilk fırsatta bu iş yapılmalıdır. 

ÇUKUR ALANLARIN DOLDURULMASI 

Özellikle mera arazilerinin bazı bölümlerindeki topraklar başka amaçlarla kullanılarak kimi 

kesimlerde üst toprak katmanı hatta ana kaya bile taş, dolgu ve sergi malzemeleri olarak yok 

edilmiştir. Birçok kesimde de hayvanlar için tehlike yaratacak uçurumlar oluşmuştur. Bazı 

mera kesimlerinde ise maden ocakları çalışmaları sonunda benzer durumlar ortaya çıkmıştır. 

Bu oluşumlarla ortaya çıkan sakıncalar ancak mera ıslahı ile giderilebilir. Buraların ıslahından 

önce oluşan çukurların doldurulması gerekir. Doldurma işleminde ise bazı temel ilkelere 

uymalıdır. 

a. Dolgu ve şekillendirmede çukurlara doldurulacak materyal hafriyat toprağı olmalı, 

yıkımlardan ortaya çıkan beton, tuğla, taş vb. molozlar bu amaçla kullanılmamalıdır. 

b. Dolgu materyali özellikle toprağı ve suyu kirleten asbest, kimyasal ve tıbbi atıklardan 

yoksun olmalıdır. 

c. Meyilli alanlarda dolgu toprağının kaymasını ve erozyonla taşınmasını engelleyecek sağlam 

eşikler oluşturulmalıdır. Dolgu eşiği betonarme parçaları, taş bloklar vb. artıklarla 

sabitleştirilmeli, toprak yüzeyinde varsa bitki artıkları kazınarak zemin sağlamlaştırılmalıdır. 

ç. Sert zemin oluşturulduktan ve eşikler yapıldıktan sonra hafriyattan elde edilen materyal 

dökülerek iyice sıkıştırılmalıdır. 

d. Dolgu işlemine istenen arazi yapısı oluşana kadar sıkıştırarak devam edilmeli, oluşacak 

arazide eğime azami ihtimam gösterilmelidir (mera alanlarında eğimin %8-20 arasında 

bulunmasına özen gösterilmelidir). Eğimi fazla olan yerlerde mutlaka sekileme yapılmalı, 

toprak kaybını doğuracak bir uygulamadan olabildiğince kaçınılmalıdır. 

e. Dolgu ile oluşan arazi çevre ile uyum sağlamalı, ortamda derin çukur ve tümseklerin 

oluşması engellenmelidir. 



Ülkemizde çayır-meralarda görülen başka bir sorun da genelde bazı kurumların çim 

oluşturmak amacıyla doğal çayır ya da taban meraların sıkı çim kapağını kesmeleridir. Bunun 

için çim kapağı yaklaşık 15 cm'lik üst toprağı ile birlikte parçalar halinde kesilerek çıkarılır. 

Daha sonra bunlar kurumların bahçelerini yeşillendirmek için kullanılır. Ancak kesilen 

kısımdaki doğal bitki örtüsü verimli toprağıyla birlikte uzaklaştırılarak hem bitki örtüsü hem 

de toprak tahrip edilmiş olur. Ayrıca arazinin tesviyesi de bozulur. Öncelikle böyle bir 

uygulamaya izin verilmemelidir. Ancak bu durumla karşı karşıya olan çayır-meralarda alınan 

toprak tabakası yerine konulmalı ve hemen uygun türlerle tohumlama yaparak tahrip edilen 

alanın nitelikli bitkilerle yeniden kaplanması sağlanmalıdır. 

YAPI VE TESİSLERİN TEMİZLİK VE BAKIMI 

Özellikle çayır ve taban meralardaki drenaj kanallarının (hendekler) temizliği önemlidir. 

Çünkü yaz aylarında çeşitli maddelerle dolan hendekler ertesi yıl suyun fazla olduğu ilkbahar 

aylarında görev yapamaz ve taban suyunun yükselmesine sebep olur. Bunun sonucunda 

toprak havasına ihtiyaç duyan yüksek verimli bitkiler yeterli üretimi yapamazlar. Bu şartlar 

birkaç yıl devam edecek olursa bitki örtüsünde düşük verimli ve kalitesiz ekşi çayır otları 

artmaya başlar. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için hendekler sonbaharda 

temizlenmelidir. Temizlemeden çıkan materyal merada bırakılmaz, uygun bir yere nakledilir. 

Hendekler en çok yaz aylarında toprak kuruduktan sonra kenarlardan dökülen toprakla veya 

göçükler yüzünden dolar. Yine hendek içlerinde hayvanların otlamadığı otlar kuruyarak ertesi 

yılda buralardan drenaj sularının akmasını engelleyebilir. Hendeklerde toprak kaymalarını 

engellemek için şevlere bitki ekmek faydalıdır. Hendek tabanının ise boş bırakılmasında 

fayda vardır. Hatta drenaj suları kesildiği zaman otların gelişerek kanalı kapatmasını 

engellemek için hendek tabanına total herbisit uygulanabilir. Yine hendeklerde göçük yapan 

yerlere taş duvar yapılması faydalı olabilir. 

Çayır ve taban meralarda bulunan sulama kanalları ilkbaharda mutlaka temizlenmelidir. Bu 

kanallar dar oldukları için kışın en ufak bir yıkıntı ile dolarak görev yapamaz hale gelebilir. 

Bu nedenle ilkbaharda sulama başlatılmadan temizlik işleri tamamlanarak sulama zamanına 

kanallar hazır hale getirilmelidir. 

Meralarda yapılan işlerden bir diğeri de çitlerin bakımıdır. Özellikle verimli meralardaki 

daimi çitler kış aylarındaki olumsuz şartlardan zarar görerek kırılmış veya göçmüş olabilir. 

Otlatma planının düzgün uygulanabilmesi için bu çitler tamir edilerek sağlam hale 

getirilmelidir. Bu amaçla ilkbaharda otlatma başlatılmadan bütün çitler gözden geçirilir. Yine 

meralardaki ağıl, suluk, gölgelik gibi tesisler ilkbaharda otlatma başlatılmadan gözden 

geçirilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır. Özellikle yatak yerlerinde sürü sevk edilmeden 



önce kene gibi parazitler için gerekli mücadele yapılarak hayvanların bu parazitlerden zarar 

görmesi önlenmelidir. Bu amaçla özellikle bir önceki yıldan kalan gübrenin yatak yerinden 

uzaklaştırılması faydalı olacaktır. 

 


