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ÖZET 
Bu araºtýrma, 1940-2020 metre yükseltideki bir dað merasýnýn yamaç kesiminde azot ve fosfor gübrelemesinin 
mera kesiminin botanik kompozisyonu, ot verimi ve ot kalitesine etkisini saptamak amacýyla yürütülmüºtür. 
Araºtýrma ile ilgili denemeler, 2000-2003 yýllarý arasýnda Adana ili Tufanbeyli ilçesi Hanyeri köyü merasýnda üç 
tekrarlamalý tesadüf bloklarý deneme desenine uygun olarak yürütülmüºtür. Araºtýrmada, azotun üç farklý dozu 
(0, 5, 10 kg/da) fosforun iki dozu (0, 5 kg/da) ile beº kombinasyon halinde kombine edilerek incelenmiºtir. 
Deneme parsellerinde, kuru ot verimi, aðýrlýða göre botanik kompozisyon, ham protein verimi ve otun NDF 
içeriði incelenmiºtir. Üç yýllýk araºtýrma bulgularýna göre, 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý kontrol 
uygulamasýna göre kuru ot ve ham protein veriminde önemli derecede artýºa neden olmuºtur. 5 kg/da azot 
uygulamasý otun NDF içeriðinde kontrol uygulamasýna göre önemli derecede artýºa neden olmuºtur.  
Araºtýrmanýn birinci yýlýnda, 5 kg/da fosfor uygulamasý baklagillerin vejetasyonun verimine katýlma oranýnda  
artýº saðlamýºtýr. Ýkinci yýlda, vejetasyon süresinin kýsa sürmesi nedeniyle gübrelemenin incelenen mera 
özellikleri üzerine belirgin bir etkisi olmamýºtýr. Üçüncü yýlda, 5 kg/da azot +5 kg/da fosfor uygulamasý  
buðdaygil familyasý bitkilerinin vejetasyonun verimine katýlma oranýný artýrmýº, diðer familya bitkilerinin 
katýlma oranýný ise düºürmüºtür. Bu bulgulra göre, ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyon dikkate alýnarak 
incelenen mera için  10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasýnýn önerilebileceði sonucuna varýlmýºtýr.  
 
Anahtar Kelimeler: Mera, Azot, Fosfor, Ot Verimi, Ot Kalitesi  
 
 

RESEARCH ON EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF NITROGEN AND PHOSPHORUS ON 
BOTANICAL COMPOSITION AND HAY YIELD AND QUALITY OF UPLAND SITE OF A 
RANGELAND IN HANYERI VILLAGE OF TUFANBEYLI PROVINCE OF ADANA CITY 

 
ABSTRACT  
This research was conducted to determine the effects of nitrogen and phosphor fertilization on the hay yield and 
quality as well as the botanical composition in an upland site of a mountain range in Hanyeri village of 
Tufanbeyli province of Adana. The experiment was arranged in a randomized complete block design with three 
replications. Three doses of nitrogen (0, 5, 10 kg/da) were applied as combined with two doses of phosphorus (0 
and 5 kg/da) during the years between 2000 and 2003. In the experiment, hay and crude protein yields, botanical 
compositions as well as NDF content of hay were determined. The results of the study showed that application 
of 10 kg/da nitrogen and 5 kg/da phosphorus resulted in significantly increasing hay and crude protein yields.  
NDF content of hay was significantly increased by the application of 5 kg/da nitrogen as compared to the 
control. In the first year of the experiment, application of 5 kg/da phosphorus significantly increased the 
contribution of legumes to the hay yield. In the second year, fertilization did not affect the characteristics studied 
on the rangeland site because of the shorter growing season. In the third year, application of 5 kg/da nitrogen 
plus 5 kg/da phosphorus significantly increased percentage of grasses in the hay yield while decreasing that of 
plants from the other families. According to the results of the study, it was concluded that hay and crude protein 
yield as well as botanical compoisition of the rangeland site could be improved by the application of 10 kg/da 
nitrogen plus 5 kg/da phosphorus. 
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GÝRÝª 
Ülkemizin en önemli yenilenebilir doðal kaynaklarýný oluºturan doðal çayýr-meralarýmýzda yýllardan 
beri devam eden aºýrý ve erken otlatma sonucu, bu doðal kaynaklarýmýzýn verim potansiyelleri çok 
düºmüº ve büyük oranda bitki örtülerini kaybetmiºlerdir. Doðal çayýr-meralarýmýzýn içinde bulunduðu 
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bu kötü durum, hayvancýlýðýmýzý olumsuz yönde etkilediði gibi, bu alanlar üzerinde cereyan eden su 
ve rüzgar erezyonu da toprak ve su kaynaklarýmýzý olumsuz yönde etkilemektedir. 

Hayvancýlýðýmýzýn kaba yem üretim sorununu çözebilmek, hayvanlarýmýzýn, dolayýsýyla 
insanlarýmýzýn, daha iyi bir ºekilde beslenmesini saðlamak ve ülkemiz toprak ve su kaynaklarý 
üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldýrabilmek amacýyla, doðal dengesi bozulmuº çayýr-mera 
ekosistemlerinde, bu dengeyi yeniden çalýºýr duruma getirmek gerekmektedir. 

Bu amaçla kullanýlan yöntemlerden birisi, mera ekosisteminde bozulmuº olan toprak besin 
maddeleri dengesini, topraða suni gübre uygulayarak, yeniden saðlama esasýna dayanýr. Barbulescu ve 
ark. (1982), Romanya�daki yüksek daðlýk alanlarda bulunan meralarda yürüttükleri gübreleme 
araºtýrmalarýnda; gübresiz kontrol parselinde 0.43 t/ha olan kuru madde veriminin, hektara 200 kg N + 
100 kg P2O5 uygulamasýyla 6.08 t/ha�a çýktýðýný bildirmiºlerdir. Carene ve ark. (1984), Ýtalya�da 3 yýl 
boyunca yaptýklarý çalýºmada, doðal meralara 0, 5 ve 10 kg/da azotlu gübre uygulamýºlardýr. 
Araºtýrýcýlar, gübre uygulamasýnýn kök sýklýðýný ve bitki ile kaplý alaný artýrdýðýný, fakat artan azotlu 
gübrelemenin bitki kompozisyonunda baklagillerin oranýný azalttýðýný bildirmiºlerdir. 

Bakýr (1985), yaðýºlý yýllarda çayýr ve meralarýn gübrelenmesinden çok iyi sonuçlar alýndýðýný, 
bu alanlarda fosforlu gübrelerin sonbaharda, azotlu ve potasyumlu gübrelerin ise erken ilkbaharda 
verilmesi gerektiðini kaydederek, gübrelemenin çayýr mera vejetasyonu üzerinde bir çok olumlu 
etkisinin olduðunu ve bu etkilerin; verim artýºý, botanik ve kimyasal kompozisyonda iyileºme, yeºil 
yem periyodunun uzamasý, yemin lezzetlilik derecesinin artmasý ve hayvansal ürün artýºý ºeklinde 
ortaya çýkacaðýný bildirmiºtir. Ferrara ve ark. (1985), Ýtalya�da yüksek rakýmlý doðal meralarda 
yürüttükleri gübreleme araºtýrmasýnda, 0 ve 5 kg/da N, 0 ve 10 kg/da fosfor ve 0 ve 10 kg/da 
potasyumlu gübreyi 8 farklý kombinasyon halinde uygulamýºlar ve kuru ot veriminin uygulamalardan 
etkilenmediðini bildirmiºlerdir. Gökkuº ve Altýn (1986), Erzurum ºartlarýnda 10 kg/da azot ve 5 kg/da 
fosfor uygulanan ve gevºetme iºlemi yapýlan merada, meranýn kuru ot verimi, ham protein verimi ve 
ham selüloz oranýnýn arttýðýný, buna karºýlýk ham kül oranýnýn azaldýðýný belirtmiºlerdir. 

Büyükburç ve ark. (1989), Erzurum�da iki farklý doðal merada yürüttükleri araºtýrmada, Kom 
doðal merasýnda kontrol parselinde 153 kg/da olan kuru ot verimini dekara 5 kg N + 5 kg P2O5 verilen 
parsellerde 241.6 kg/da olarak, dekara 7.5 kg N + 5 kg P2O5 verilen parsellerde ise 243.3 kg/da olarak 
saptamýºlardýr. Kümbet merasýnda ise üç yýllýk ortalamalara göre kontrol parsellerinin ortalama kuru ot 
verimi 70.4 kg/da�dan, dekara 5 kg N + 5 kg P2O5 verilen parsellerde 393.9 kg/da�a, dekara 7.5 kg N + 
5 kg P2O5 verilen parsellerde de 434.6 kg/da�a çýkmýºtýr. Bitkiyle kaplý alan baºlangýçta tüm araºtýrma 
parsellerinde ortalama %18-20�den üçüncü yýl sonunda kontrol parselinde %28�e, dekara 7.5 kg N + 5 
kg P2O5 verilen parsellerde %46�ya çýkmýºtýr. Altýn ve Tuna (1991), Tekirdað�da sürdürdükleri 
araºtýrmalarda, 10 kg/da azot+ 5 kg/da P2O5 uygulamasýnýn doðal meranýn veriminde önemli artýºa 
neden olduðunu, baklagiller oranýný azalttýðýný, buðdaygiller oranýný arttýrdýðýný, diðer familya 
bitkilerinin oranýnda ise önemli bir farklýlýk yaratmadýðýný saptamýºlardýr.  

Hatipoðlu ve ark. (2001), Çukurova bölgesinde baklagillerin baskýn olduðu taban bir merada 10 
kg/da fosfor ile kombine edilen 0-25 kg/da arasýnda deðiºen altý farklý azot dozu ile yürüttükleri 
araºtýrmada, fosfor uygulamasýnýn meranýn kuru ot veriminde çok önemli artýºa neden olduðunu,  
incelenen azot dozlarýnýn  yalnýzca fosfor uygulamasýna göre verimde çok önemli bir farklýlýk 
yaratmadýðýný, fosforun yalnýz baºýna uygulanmasýnýn vejetasyondaki baklagillerin oranýný artýrdýðýný, 
buðdaygillerin oranýný ise azalttýðýný, fosforla birlikte uygulanan azot  dozunun artýºýnýn baklagiller 
oranýný azalttýðýný, buðdaygiller oranýný ise artýrdýðýný, artan azot dozlarýnýn ham protein içeriðini 
yalnýz fosfor uygulamasýna göre azalttýðýný, NDF oranýný ise artýrdýðý saptamýºlardýr.     

Bu araºtýrmada, iki farklý fosfor dozu (0 ve 5 kg/da)  ile kombine edilmiº üç farklý azot dozunun 
(0, 5, 10 kg/da) Adana ili Tufanbeyli ilçesi Hanyeri köyü merasýnýn yamaç kesiminde ot verimi ve 
kalitesine etkisinin saptanmasý amaçlanmýºtýr. 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araºtýrma ile ilgili mera denemeleri, Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Hanyeri köyünde bulunan 5910 da 
geniºliðindeki meranýn yamaç kesiminde 2000-2003 yýllarý arasýnda üç yýl süre ile yürütülmüºtür. 
Araºtýrmanýn yürütüldüðü mera kesimi, orta derinlikte, týnlý tekstürlü, kireçsiz esmer orman topraðýna 
sahiptir (Anonim, 1997). Araºtýrma baºlangýcýnda 0-20 cm derinliðinden alýnan toprak örneklerinde 
yapýlan analizler, toprakta 3.3 kg/da azot ve 14.7 kg/da P2O5 bulunduðunu ve toprak pH�sýnýn 5.9 
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olduðunu göstermiºtir. Ýncelenen mera kesiminde Çýnar ve ark. (2003) tarafýndan yapýlan vejetasyon 
çalýºmasýnda, mera kesiminin bitki ile kaplýlýk oranýnýn % 75.4,  aðýrlýða göre botanik kompozisyonda 
buðdaygiller oranýnýn % 30.1, baklagiller oranýnýn % 14.8, diðer familya bitkileri oranýnýn ise % 55.2 
olduðu, Bromus tomentellus, Achillea macrophylla, Astragalus spp., Artemisia spp. ve Trifolium 
pannonicum türlerinin vejetasyonun baskýn türlerini oluºturduðu ve ortalama kuru ot veriminin 123.2 
kg/da olduðu saptanmýºtýr. 

Araºtýrma alaný, kýºlarý soðuk ve yaðýºlý, yazlarý ýlýk geçen tipik karasal iklimin  hakim olduðu 
bir bölgede bulunmaktadýr. Araºtýrma alanýna en yakýn merkez olan Tufanbeyli ilçesi iklim verilerine 
göre, uzun yýllar sýcaklýk ortalamasý 10.2ºC, yýllýk yaðýº toplamý ise 764.6 mm�dir (Anonim, 2003). Yýl 
içerisinde denemenin yürütüldüðü dönemi kapsayan Ekim-Haziran dönemi uzun yýllar ortalamasý 
sýcaklýk ortalamasý 7.0ºC, yaðýº toplamý ise 711.2 mm�dir. 2000-2001 vejetasyon döneminde bu 
deðerler, 7.0ºC ve 330.6 mm, 2001-2002 vejetasyon döneminde 6.3ºC ve 608.2 mm, 2002-2003 
vejetasyon döneminde ise 6.9ºC ve 455.7 mm olarak gerçekleºmiºtir. Bu deðerlere göre, 2000-2001 
vejetasyon dönemi normale göre çok kurak geçmiº, 2001-2002 vejetasyon dönemi daha serin ve daha 
az yaðýºlý, 2002-2003 vejetasyon dönemi ise yine normale göre kurak bir dönem olmuºtur. 2000-2001 
vejetasyon döneminde Mayýs ayý, 2001-2002 vejetasyon döneminde Kasým, Aralýk ve Ocak aylarý, 
2002-2003 vejetasyon döneminde ise Aralýk, ªubat ve Mart aylarý normale göre daha soðuk geçmiºtir.  

Araºtýrmada, iki farklý P2O5 dozu (0 ve 5 kg/da) ile üç farklý azot dozu (0, 5 ve 10 kg/da)�nun 
beº farklý kombinasyonunun (N0P0, N0P5, N5P0, N5P5, N10P5) vejetasyonun ot verimi ve kalitesi ile 
botanik kompozisyona etkisi incelenmiºtir. Parsel büyüklüðü 2 X 6 = 12 m2 olarak tutulmuºtur. 
Araºtýrma, üç tekrarlamalý tesadüf bloklarý deneme desenine uygun olarak planlanmýº ve 
yürütülmüºtür. Araºtýrmada; fosfor uygulamasý her üç yýlda da sonbaharda ilk etkili yaðýºlarýn 
baºladýðý Ekim ayý baºýnda, azot dozlarý ise, Mayýs ayý baºýnda uygulanmýºtýr. 

Vejetasyonda buðdaygillerin baºaklanma dönemine rastlayan Temmuz ayý baºýnda, her parselde 
tesadüfi olarak belirlenen 0.25 m2�lik üç alan biçilmiº ve her küçük parselden biçilen ot buðdaygiller, 
baklagiller ve diðer familya bitkileri olarak gruplara ayrýlmýºtýr. Her gruba ait ot örnekleri 78°C�de 24 
saat kurutulduktan sonra kuru aðýrlýk belirlenmiºtir. Kuru aðýrlýk deðerlerinden yararlanarak verim ve 
botanik kompozisyon deðerleri hesaplanmýºtýr. Kurutulan ot örnekleri öðütüldükten sonra  
Anonymous (1995)�de açýklanan Kjeldahl yöntemiyle azot içerikleri saptanmýºtýr. Saptanan azot 
içeriði deðerleri 6.25 katsayýsý ile çarpýlarak örneklerin hamprotein içerikleri hesaplanmýºtýr.  Ayrýca, 
öðütülen ve kuru madde içerikleri saptanan ot örneklerinde Van Soest ve Wine (1967) tarafýndan 
açýklanan yöntemle NDF içerikleri saptanmýºtýr. Araºtýrmadan elde edilen verilere, üç yýl  sabit 
parsellerde tekrarlanan üç tekrarlamalý tesadüf bloklarý deneme desenine uygun olarak MSTAT 
istatistik paket programýndan yararlanýlarak varyans analizi uygulanmýºtýr. 

 
BULGULAR ve TARTIªMA 
Aðýrlýða göre botanik kompozisyon 
Ýncelenen mera kesiminin aðýrlýða göre botanik kompozisyonu yýldan yýla önemli derecede deðiºim 
göstermiºtir. Araºtýrmanýn üçüncü yýlýnda buðdaygillerin mera verimine katýlma oraný birinci ve ikinci 
yýllara göre önemli derecede daha yüksek olmasýna karºýlýk, baklagillerin verime katýlma oraný önemli 
derecede azalmýºtýr (Çizelge 1). Diðer familya bitkilerinin aðýrlýða göre botanik kompozisyondaki 
oraný ise yýllara baðlý olarak önemli bir farklýlýk göstermemiºtir. Mera kesiminin aðýrlýða göre botanik 
kompozisyonunda yýllara baðlý olarak ortaya çýkan deðiºimin, yýllar arasýndaki iklim farklýlýklarý 
yanýnda özellikle gübre ve biçim uygulamasýnýn eklemeli etkilerinden kaynaklandýðý söylenebilir.  
 Gübre uygulamalarýnýn mera kesiminin aðýrlýða göre botanik kompozisyonuna etkisi yýllara 
baðlý olarak farklýlýk göstermiºtir (Çizelge 1). Araºtýrmanýn birinci ve ikinci yýlýnda, buðdaygillerin 
mera verimine katýlma oraný gübre uygulamalarýndan etkilenmemiºtir. Üçüncü yýlda ise, 5 kg/da azot 
uygulamasý buðdaygillerin aðýrlýða göre botanik kompozisyondaki oranýný gübresiz parsellere ve 5 
kg/da fosfor uygulamasýna göre istatistiksel olarak önemli derecede artýrmýºtýr. 5 kg/da azot ile birlikte 
5 kg/da fosfor veya 10 kg/da azot ile birlikte 5 kg/da fosfor uygulamalarý buðdaygillerin mera 
verimine katýlma oranýnda 5 kg/da azot uygulamasýna göre istatistiksel olarak önemli bir farklýlýk 
yaratmamýºtýr. Gübre uygulamalarýnýn baklagillerin mera verimine katýlma oraný üzerindeki etkisi de 
yýllara baðlý olarak önemli derecede farklýlýk göstermiºtir. Araºtýrmanýn birinci yýlýnda 5 kg/da fosfor 
veya 5 kg/da azot uygulamalarý baklagiller oranýný gübresiz parsellere göre artýrma eðilimi 
göstermiºtir. 5 kg/da fosforun 5 kg/da veya 10 kg/da azot ile birlikte uygulandýðý parsellerde baklagil 
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oraný 5 kg/da azot veya 5 kg/da fosfor uygulanan parsellere göre istatistiksel olarak önemli derecede 
daha düºük olmuºtur. 
 
Çizelge 1. Farklý azot ve fosfor dozlarý uygulanan merada farklý üç yýlda saptanan aðýrlýða göre botanik 

kompozisyonda buðdaygil, baklagil ve diðer familya bitkileri oraný ortalamalarý (%)  
Buðdaygil Baklagil Diðer familya bitkileri Gübre  
2001 2002 2003 Ort. 2001 2002 2003 Ort. 2001 2002 2003 Ort. 

N0P0 53.1 41.5 49.3 b 47.9 15.9 ab* 22.8 1.9 13.5 31.0 35.7 48.8 a* 38.5 
N0P5 43.9 30.7 44.6 b 39.7 24.0 a 20.9 9.3 18.1 32.1 48.4 46.0 a 42.2 
N5P0 49.2 67.1 86.1 a 67.5 20.5 a 13.4 0.0 11.3 30.3 19.5 13.9 b 21.2 
N5P5 51.1 61.6 78.0 a 63.6   6.9 b 5.7 1.2   4.6 42.0 32.7 20.9 ab 31.9 
N10P5 67.5 53.5 85.4 a 68.8      7.4 b   15.8 0.0   7.7 25.1 30.7 14.6 b 23.5 
Ort. 52.9 b+ 50.9 b 68.7 a 57.5    14.9 a+   15.7 a 2.5 b 11.0 32.1 33.4 28.8 31.5 

*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak 
birbirinden farksýzdýr. +)Ayný satýr içersinde benzer  harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre  P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde 
istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr.  

 

 Gübre uygulamalarýnýn aðýrlýða göre botanik kompozisyonda diðer familya bitkileri oraný 
üzerindeki etkisi de yýllara baðlý olarak önemli derecede farklýlýk göstermiºtir. Araºtýrmanýn birinci ve 
ikinci yýllarýnda gübre uygulamalarý diðer familya bitkilerinin mera verimine katýlma oranýnda 
istatistiksel olarak önemli bir farklýlýk yaratmamýºtýr. Araºtýrmanýn üçüncü yýlýnda ise, 5 kg/da azot 
uygulamasý ve 5 kg/da fosfor ile birlikte uygulanan 10 kg/da azot diðer familya bitkilerinin mera 
verimine katýlma oranýnda istatistiksel olarak önemli derecede azalmaya neden olmuºtur. 

Bu sonuçlara göre, azot uygulamasý genellikle mera kesiminde buðdaygillerin mera verimine 
katýlma oranýnda kontrol parsellerine göre artýºa, baklagil ve diðer familya bitkilerinin oranýnda ise 
azalmaya neden olmuºtur. Bu bulgular, Altýn ve Tuna (1991)�nýn bulgularýný desteklemektedir. Fosfor 
uygulamasý ise genellikle aðýrlýða göre botanik kompozisyonda önemli bir farklýlýk yaratmamýºtýr. 
Mera kesimi topraðýnýn fosforca zengin olmasýnýn, fosforlu gübrelemenin meranýn botanik 
kompozisyonunda önemli bir farklýlýk yaratmamasýnýn nedeni olarak görülebilir.  
 
Kuru ot ve ham protein verimi ile otun NDF oraný 
Gübre uygulamalarýnýn mera kesiminin kuru ot verimine etkisi yýldan yýla farklýlýk göstermiºtir. 
Araºtýrmanýn birinci ve ikinci yýllarýnda gübre uygulamalarý kuru ot veriminde istatistiksel olarak 
önemli bir farklýlýk yaratmamýºtýr (Çizelge 2).  
 
Çizelge 2. Farklý azot ve fosfor dozlarý uygulanan merada farklý üç yýlda saptanan kuru ot ve ham protein verimi  

(kg/da) ile NDF oraný (%) ortalamalarý 
Kuru ot verimi Ham protein verimi NDF oraný (%) Gübre 
2001 2002 2003 Ort. 2001 2002 2003 Ort. 2001 2002 2003 Ort. 

N0P0 105.3 120.6 114.0 b* 113.3 c* 10.9 b* 12.8   7.7 b* 10.4 b* 44.6 ab* 51.8 51.0 49.1ab* 
N0P5 106.4   87.3 126.7 b 106.8 c 11.4 b   9.0   8.6 b   9.7 b 39.3 b 48.6 50.3 46.1 b 
N5P0 155.7 164.5 195.3 ab 171.8 b 15.3 ab 18.2 13.1 b  15.6 b 50.9 a 55.7 61.3 56.0 a 
N5P5 120.9 140.4 184.0 ab 148.4 bc 12.4 b 14.7 13.6 b 13.6 b 46.6 ab 53.0 58.4 52.7 ab 
N10P5 180.8 242.8 270.0 a 231.2 a 21.3 a 28.1 20.7 a 23.4 a 48.7 a 53.3 60.4 54.1 a 
Ort. 133.8 151.1 178.0 154.3 14.3 16.5 12.8 14.5 46.0 c+ 52.5 b 56.3 a 51.6 
*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak 

birbirinden farksýzdýr. +)Ayný satýr içersinde benzer  harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre  P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde 
istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr.  

 

Araºtýrmanýn üçüncü yýlýnda, azot uygulamasý meranýn kuru ot veriminde kontrol uygulamasýna göre 
artýºa neden olmuº ve 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý kuru ot verimini kontrol 
uygulamasýna göre istatistiksel olarak önemli derecede artýrmýºtýr. Üç yýllýk ortalama deðerlere göre, 
gübre uygulamalarýnýn kuru ot verimi üzerindeki etkisi üçüncü yýldaki ile benzer olmuº ve 10 kg/da 
azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý meranýn kuru ot veriminde gübresiz parsellere göre % 104�lük artýº 
saðlamýºtýr. Bu bulgular, Gökkuº ve Altýn (1986), Büyükburç ve ark. (1989) ve Altýn ve Tuna 
(1991)�nýn bulgularý ile uyum içersindedir. Gübre uygulamalarýnýn mera kesiminin ham protein verimi 
üzerindeki etkisi yýllara baðlý olarak farklýlýk göstermiºtir. Araºtýrmanýn birinci ve üçüncü yýllarýnda 
10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý kontrol uygulamasýna göre istatistiksel olarak önemli 
derecede daha yüksek ham protein verimi saðlamýºtýr. Ýkinci yýlda ise, 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor 
uygulamasýnda diðer gübre uygulamalarýna göre daha yüksek ham protein verimi elde edilmesine 
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karºýlýk, uygulamalar arasýnda ham protein verimi açýsýndan istatistiksel olarak önemli bir farklýlýk 
olmadýðý ortaya çýkmýºtýr. Üç yýllýk ortalamalara göre, 10 kg/da azot+ 5 kg/da fosfor uygulamasý mera 
kesiminin ham protein veriminde gübresiz parsellere göre % 125�lik artýº saðlamýºtýr. Bu sonuç, 
Gökkuº ve Altýn (1986) ve Altýn ve Tuna (1991)�nýn bulgularýný desteklemektedir. 
 Gübre uygulamalarý otun NDF içeriðinde yalnýzca birinci yýlda istatistiksel olarak önemli 
farklýlýk yaratmýº, ikinci ve üçüncü yýllarda ise NDF oraný gübre uygulamalarýndan istatistiksel olarak 
önemli derecede etkilenmemiºtir. Araºtýrmanýn birinci yýlýnda, 5 kg/da fosfor uygulamasý otun NDF 
içeriðini kontrol uygulamasýna göre istatistiksel olarak önemli derecede düºürmüºtür. Birinci yýlda 5 
kg/da fosfor uygulamasý ile vejetasyonda buðdaygillere göre daha düºük NDF içeriðine sahip  
baklagillerin mera verimine katýlma oranýnýn yükselme eðilimi göstermesi (Çizelge 1) sonucu otun 
NDF içeriði kontrol parsellerindeki göre azalmýºtýr. 5 kg/da azot ve 10 kg/da azot+5 kg/da fosfor 
uygulama parsellerinde buðdaygiller oranýnýn 5 kg/da fosfor uygulama parsellerine göre daha yüksek 
olmasý (Çizelge 1) söz konusu parsellerden elde edilen otun NDF içeriðinin 5 kg/da fosfor uygulanan 
parsellerdekine göre daha yüksek olmasýna neden olmuºtur. Üç yýllýk ortalama deðerlere göre, 
genellikle fosforun yalnýz baºýna uygulanmasý ile otun NDF içeriðinde azalma, düºük azot dozunun 
yalnýz baºýna veya yüksek azot dozunun 5 kg/da fosfor ile birlikte uygulanmasý ile NDF içeriðinde 
artýº eðilimi ortaya çýkmýºtýr. Bu sonuç, Hatipoðlu ve ark. (2001)�nýn bulgularýný desteklemektedir. 

 
SONUÇ 
Üç yýllýk araºtýrma bulgularý, 5 kg/da fosforun yalnýz baºýna uygulanmasýnýn vejetasyondaki 
baklagilleri teºvik etme eðilimi gösterdiðini, 5 kg/da azotun yalnýz baºýna veya 10 kg/da azotun 5 
kg/da fosfor ile uygulanmasýnýn buðdaygilleri teºvik edip, baklagil ve diðer familya bitkilerinin mera 
verimine katýlma oranýný azalttýðýný ortaya koymuºtur. 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý kuru 
ot veriminde % 104, ham protein veriminde ise % 125 artýº saðlamýºtýr. Azot uygulamasýnýn 
buðdaygilleri teºvik etmesi sonucu mera kuru otunun NDF içeriði artýº göstermiºtir. Bu sonuçlara 
göre, ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyon dikkate alýnarak incelenen mera için da 10 kg/da 
azot + 5 kg/da fosfor uygulamasý önerilebilir.  
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