
A) ÇAYIR-MERA YEMBİTKİLERİ

Genel olarak hayvanların ihtiyacı olan yem, başlıca iki ana kaynaktan sağlanır. 

Bunlardan birincisi çayır ve meralar, diğeri ise, tarla tarımı içerisinde yetiştirilen 

yembitkileridir. Yurdumuzda hayvanların beslenmesi geniş ölçüde çayır meralara 

dayanmaktadır. Yembitkisi ekim alanı gösterilen tüm çabalara rağmen, çok düşük bir düzeyde 

kalmıştır. İklim koşulları, özellikle yağış, meralarımızda iyi bir bitki örtüsünün gelişmesini 

engellemektedir. Bugün, meralarımız erken, aşırı otlatma ve bakımsızlık nedeniyle büyük 

ölçüde verimden düşmüş, düşük kaliteli yabancı ot ve yarı çalı karakterinde bitkilerle kaplı 

hale dönüşmüştür.

Çayır-Mera Ekosistemlerinin Faydaları

Çayır-meraların sağladığı birçok faydalar vardır. Bu faydalar maddeler halinde 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Çayır-meralar her şeyden önce, insanoğlu için vazgeçilmez besinler olan hayvansal 

gıda maddelerinin kaynağını oluşturan hayvanlar için kaliteli kaba yem kaynağıdırlar. İyi bir 

şekilde kullanılan Çayır-meralarda yetişen yembitkilerinden sağlanan yemin karbonhidrat, 

vitamin ve mineral maddeler açısından besleme değeri oldukça yüksektir. Diğer taraftan, bu 

kaynaklardan sağlanan kaliteli kaba yem ekonomik bir hayvancılığın ön koşulunu oluşturur. 

Ekonomik bir hayvancılık için, hayvanların yaşama payı ihtiyaçlarının tamamının ve verim 

payı ihtiyaçlarının ise bir kısmının kaliteli kaba yemlerden sağlanması gerekir.

Çizelge: Çeşitli Hayvanların Bir Yıl Boyu Yedikleri Yemlerin Düzeyleri

Hayvan Cinsi Kesif Yem (%) Kaba Yem (%)

Koyun ve Keçi 9.2 90.8

Et Sığırı 18.5 81.5

Süt Sığırı 28.9 71.1

At 22.4 77.6

Tavuk 98.1 1.9

Domuz 95.4 4.6

Çizelge: Bazı Ülkelerde Geviş Getiren Hayvanların Beslenmesinde Çayır-Meraların 

Katkısı (%)

Ülke Çayır-Mera Yem 

Bitkileri

Saman Diğer Hasat 

Artıkları

Kesif Yem



İrlanda 97 1 1 - 1

İngiltere 83 3 1 - 13

Fransa 71 14 - - 15

Hollanda 54 4 - - 42

Danimarka 47 8 4 2 39

Macaristan 45 6 5 2 42

Bulgaristan 34 7 4 2 53

Türkiye 17.5 10.3 41 25.5 5.7

2) Çayır-meralarda otlayan hayvanlar, ahırda beslenen hayvanlara göre daha sağlıklı 

olur ve bu hayvanlardan sağlanan hayvansal ürünler de daha lezzetli olur.

3) Çayır-meralar yalnızca evcil hayvanlar için değil, aynı zamanda yabani hayvanlar 

için de kaba yem kaynağıdırlar. Ayrıca, çayır-meralar, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki 

türleri için de barınma yeri oluştururlar. Çayır-meralarda bulunan birçok bitki türü, bugün 

kültürü yapılan kültür bitkilerinin ıslahında gen kaynağı olarak büyük önem taşırlar.

4) Çayır-mera bitkileri ile kaplı alanlarda yağmur suları kayba uğramadan kolayca 

toprağa sızar ve bitkiler tarafından kullanılmayan kısmı yeraltı suyu ile birleşir. Bu yeraltı 

suyu da, kaynak veya pınar suyu halinde yeryüzüne çıkarak veya insanlar tarafından artezyen 

kuyuları aracılığıyla çıkartılarak, içme ve kullanma suyu olarak kullanılır. İyi bir bitki 

örtüsünün bulunduğu yerlerde kaynaklar kolay, kolay kurumaz, yılın her mevsiminde bol su 

verirler. Bu devamlı bitki örtüsü, ormanların kesilmesi veya yakılması, meraların aşırı bir 

şekilde otlatılması ile tahrip edilirse çölleşme başlar.

5) Çayır-meralar, artan insan populasyonu nedeniyle her geçen gün yeşil alanların 

azaldığı ve daha fazla beton yığını haline geldiği şehirlerimizde yaşayan insanlar için açık 

alan ve rekreasyon alanı olarak da hizmet ederler.

6) Çayır-meralar erozyona karşı topraklarımızı korur ve yerinde tutarlar. Bilindiği gibi, 

su ve rüzgâr gibi doğal kuvvetlerle toprağın aşınıp taşınması olayına erozyon adı 

verilmektedir. Bu aşındırıcı kuvvetlere karşı toprağı koruyan kuvvet ise bitki örtüsüdür. 

Toprak, yıl içerisinde ne kadar uzun süre ve sık bir şekilde bitki örtüsü ile kaplı ise, erozyona 

karşı o derece iyi korunur (Çizelge). Toprağı su ve rüzgâr erozyonuna karşı en etkili koruyan 



bitki örtüsü ormandır. Orman bulunmayan bölgelerde bu işi çayır-mera ve yembitkileri 

üzerine alır.  Diğer tarla bitkileri de erozyonu önleme bakımından etkilidir.  Ancak, bunlar 

toprağı yılın belirli bir mevsiminde kaplar ve çoğu zaman onu çıplak bırakırlar. Ayrıca, tarla 

bitkileri yetiştirilen toprağın sık sık işlenmesi, karıştırılması ve bazılarında çapa yapılması 

gerekir. Bu işlemler toprağın erozyona dayanma gücünü azaltır. 

Çizelge: Çeşitli Bitkilerle Örtülmüş, % 16 Eğimli Bir Araziden Erozyonla Toprak Kaybı 

Kullanma Şekli Yıllık Toprak Kaybı (kg/da) 17.5 cm’lik üst toprağın 

kaybı için geçen süre 

Orman           0.5 500.000 

Çayır-Mera      25  10.000 

Mısır-Arpa-Üçgül   6950         36 

Mısır 27925           9 

Nadas 47750           5 

Tarla bitkilerinin çoğu toprak üzerinde devamlı ve sık bir bitki örtüsü oluşturmazlar. 

Çayır-meralar ise, toprağı hemen her mevsimde koruyan, sık bir bitki örtüsü oluştururlar. 

Tarla yembitkilerinin çok yıllık olanları da çayır-meralar gibidir ve eşdeğer düzeyde erozyona 

karşı toprağı korurlar. Bitki örtüsü yeryüzüne ulaşan yağmur damlalarının hızını keser, onların 



yavaş bir şekilde toprağa inmelerini sağlar. Böylece aşındırıcı gücünü büyük ölçüde kaybeden 

yağmur suları toprağın derinliklerine kolayca sızar. Çayır-mera bitkileri ile örtülü toprağın 

yüzeyinde kalın bir malç tabakası oluşur. Her yıl ölen bitkilerin yaprak ve sap artıklarından 

meydana gelen çürüntü halindeki bu tabaka yağmur sularını bir sünger gibi kolayca emer ve 

toprağın derinliklerine işlemesini kolaylaştırır. Buna karşılık, çıplak toprak yüzeyine ulaşan 

yağmur damlaları, kısa bir zamanda toprak gözeneklerini tıkar, toprağın yüzeyinde kaygan bir 

tabaka meydana getirir ve fazla suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine neden olur. Bu 

şekilde toprak yüzeyinden akan yağmur suları toprağın en verimli kolloid kısımlarını 

beraberinde sürükleyerek götürür. 

Toprak üzerinde sel yarıntıları meydana gelir. Uzun süre bu şekilde devam eden 

erozyon sonucu bütün toprak yağmur suları ile akar ve ana kaya meydana çıkar.

Ülkemizde çayır-meraların ve ormanların tahrip edilmiş olması ve tarla tarımı içinde 

yem bitkileri yetiştiriciliğine gereken önemin verilmeyişi nedeniyle topraklarımızın %68.2' 

sinde değişik düzeylerde su ve rüzgar erozyonu bulunmaktadır.

7) Çayır-mera bitkileri tarla bitkileri yetiştirilemeyecek kadar tuzlu ve alkali toprakları 

ıslah ederler. Diğer tarla bitkilerinin fazla tuz ve alkali maddeler nedeni ile yetişemediği 

topraklarda bazı yembitkilerini ekonomik bir şekilde yetiştirme olanağı vardır. Böyle 

alanlarda, bir süre yembitkileri yetiştirildikten sonra, topraktaki tuz ve alkali maddeler miktarı 

diğer tarla bitkilerinin yetişebileceği bir seviyeye indirilebilir. Böylece toprakların ıslah 

edilmesinde önemli rolleri ortaya çıkar.

Toprakta fazla miktardaki tuz ve alkali maddeler bulunduğu zaman, toprağın tuzsuz su 

ile yıkanması gerekir. Yıkanma işleminden sonra toprağın birçok fiziksel özellikleri bozulmuş 

durumdadır. Toprağı bitki yetişebilir bir hale getirebilmek için genellikle tuza dayanıklı 

yembitkilerinden yararlanılır. Tuza dayanan yembitkileri bu alanda bıraktıkları kök ve anız 

artıkları ile toprağı organik madde bakımından da zenginleştirirler ve tuzun etkisini azaltırlar. 

Böylece toprağın fiziksel özellikleri ıslah edilmiş ve toprak diğer bitkilerin yetişebileceği hale 

gelmiş olur.

Tuzlu ve alkali topraklardan ürün almak ve bu toprakları ıslah etmek için 

kullanılabilecek bazı yem bitkileri ve bunların tuza dayanma dereceleri Çizelge’de verilmiştir.

Çizelge 1.4. Bazı Yembitkileri Türlerinin Tuza Dayanma Dereceleri 

Tuza Çok Dayanıklı 

Yembitkileri 

Tuza Orta Derecede 

Dayanan Yembitkileri 

Tuza Az Dayanan 

Yembitkileri 



Köpek dişi ayrığı 

(Cynodon dactylon)

Rodos otu

(Chloris gayana)

Yüksek otlak ayrığı 

(Agropyron longatum)

Yabani kanada arpası 

(Elymus canadensis) 

Kamışsı yumak 

(Festuca arundinacea)

Gazal boynuzu 

(Lotus corniculatus)

Ak taşyoncası 

(Melilotus alba)

Sarı taşyoncası 

(Melilotus officinalis) 

İngiliz çimi 

(Lolium prenne)

Yumrulu kanyaş 

(Phalaris tuberosa) 

Çilek üçgülü 

(Trifolium fragiferum) 

Sudan otu 

(Sorghum sudanense)

Yonca  

(Medicago sativa)

Domuz ayrığı

(Dactyli glomerata) 

Ak üçgül 

(Trifolium repens)

Tilki kuyruğu 

(Alopecurus pratensis) 

Çayır üçgülü  (Trifolium 

pratense) 

Çayır düğmesi (Poterium 

sanguisorba 

8) Çayır-mera alanları içerisinde bazı kültür bitkilerinin yabani formları barınmaktadır. 

Bu bitkiler sürekli bir şekilde doğal seleksiyona uğramaktadır. Bu bitkiler bazı kültür 

bitkilerinin ıslahında kullanılacak gen kaynaklarını oluştururlar.

9) Gerek iklim, gerekse bazı tarımsal uygulamalar açısından çayır-meralar üzerinde 

bulunan bazı bitki türleri belirleyici tür özelliği taşımaktadır. Örneğin, makilik alanlar sıcak 

ve kurak; stepler ise karasal iklimin tipik belirleyici bitki örtüsünü oluştururlar. Yavşan 

(Artemisa) bitkileri step bölgeleri, Salicornia bitkileri ise tuzlu bölgeleri belirleyen bitkilerdir. 

Potarium spinosum zeytin tarımının yapılabileceği bölgeleri işaret eder.

Türkiye'nin Çayır-Mera Kaynakları ve Bu Kaynakların Bugünkü Durumu

Çayır-meralar evcil hayvanların en önemli yem kaynaklarından birisini oluşturur. Diğer 

bir deyişle, geniş ve bol yem üreten çayır-mera alanlarına sahip olan ülkelerin hayvanlarını 

daha iyi bir şekilde besleyebileceği ve dolayısıyla insanlarına daha fazla hayvansal gıda 

maddeleri sağlayabileceği söylenebilir.  Bu nedenle ülkemizdeki çayır-mera kültürünün ne 

ölçüde gelişmiş olduğunun bir göstergesi olarak, insanlarımızın tükettikleri hayvansal 

ürünlerin ve özellikle de hayvansal protein miktarının incelenmesi gerekir.  Ülkemizde ve 



Dünyanın farklı ülkelerinde kişi başına günde tüketilen protein miktarları ve bu proteinin 

kaynağı Çizelge’de görülmektedir.

Çizelge 1.5. Bazı Ülkelerde Kişi Başına Günde Tüketilen Protein Miktarları

Tüketilen Protein Miktarı (gr/gün/kişi)

Ülke Toplam Bitkisel Bitkisel (%) Hayvansal

Hayvansal(

%)

Avustralya 111.3 38.2 34.3 73.1 65.7

Y.Zelanda 92.8 37.5 40.4 55.3 59.6

ABD 114.7 41.0 35.7 73.7 64.3

İngiltere 105.5 45.5 43.1 60.0 56.9

Fransa 117.2 41.1 35.1 76.1 64.9

Almanya 100.3 40.8 40.7 59.5 59.3

İtalya 113.5 52.0 45.8 61.5 54.2

Danimark

a 108.9 39.3 36.1 69.6 63.9

Hollanda 105.0 40.6 38.7 64.4 61.3

Yunanista

n 117.2 54.9 46.8 62.4 53.2

Bulgarista

n 90.2 45.7 50.7 44.5 49.3

Romanya 112.7 62.8 55.7 49.9 44.3

Türkiye 96.2 71.4 74.2 24.8 25.8

Dünya 

Ort. 75.7 46.6 61.6 29.1 38.4

Çizelgeden de izlendiği gibi ülkemizde kişi başına günde ortalama 96.2 g protein 

tüketilmektedir. Bu değer dünya ortalaması olan 75.7 g'ın üzerindedir. Ancak, proteinin 

kaynağı incelendiğinde, 96.2 g toplam proteinin 71.4 g'ının bitkisel, 24.8 g'ının hayvansal 



kökenli olduğu izlenmektedir. Buna karşılık, günümüzde gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan 

ülkelere bakıldığında, kişi başına tüketilen proteinin yarısından fazlasının hayvansal kaynaklı 

olduğu görülmektedir. İnsanın sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için günde ortalama 70 g 

protein tüketmesi ve bunun yarısının bitkisel, yarısının hayvansal kaynaklı olması 

gerekmektedir. Sonuç olarak, hayvansal protein açığı nedeniyle ülkemiz insanlarının sağlıklı 

bir şekilde beslenemediği söylenebilir.

Bir ülkede hayvansal protein açığı olması, o ülkede hayvansal üretimin yetersiz 

olduğunu gösterir. Hayvansal üretimin azlığı ise, ya hayvan varlığının az olmasından veya 

hayvan başına hayvansal ürün veriminin düşük olmasından ileri gelebilir. Ülkemiz hayvan 

varlığı incelendiğinde, hayvan varlığı açısından oldukça zengin olduğu (Çizelge 1.6) ve hatta 

Dünya ülkeleri arasında en fazla hayvan varlığına sahip ülkeler arasında yer aldığı 

görülmektedir (Manga, 1980). 

Bu durumda, ülkemizde hayvansal ürün üretiminin düşüklüğünün nedeni olarak birim 

hayvan başına hayvansal ürün veriminin düşük olması gösterilebilir.

Ülkemizde hayvan başına elde edilen hayvansal ürün verimleri hayvancılığı gelişmiş 

olan ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde hayvan başına elde edilen hayvansal ürün 

verimlerinin çok düşük olduğu açıkça görülmektedir (Çizelge 1.7).

Çizelgeden izlendiği gibi, ülkemizde hayvan başına ürün verimleri hayvancılığı gelişmiş 

ülkelerdeki verimlerin çok altındadır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde inek başına yıllık süt 

verimi ülkemizdeki verimin 5 katı, sığır karkas ağırlığı ise 2 katıdır. 

Yukarıdaki tartışmalardan, ülkemizde insanlarımız için yeterli hayvansal üretim 

yapabilmemiz için, hayvan başına verimin artırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Birim hayvan başına verimi belirleyen üç temel faktör Şekil 1.3.’de özetlenmiştir.

Şekilde izlendiği gibi, hayvan başına yüksek verim elde edebilmek için her şeyden önce 

yetiştirilecek hayvanların genetik olarak yüksek verim potansiyeline sahip olmaları yanında, 

bu potansiyeli ortaya çıkartabilecek bir besleme uygulanması gerekmektedir. Bunun için de, 

hayvanların canlı ağırlıklarının yaklaşık 1/10’una eşdeğer günlük yaşama paylarının iyi 

kalitede ve bol miktarda çayır-mera yembitkilerinden sağlanması gerekmektedir. Birim 

hayvan başına verim artışı, hayvanların günlük yaşama payı sağlandıktan sonra, hayvanların 

genetik potansiyelleri paralelinde beklenen verim artışı için ek konsantre yemlerin 

sağlanmasıyla yerine getirilebilir 

Ülkemizde hayvan populasyonu büyük oranda verim potansiyeli düşük yerli ırklardan 

oluşmaktadır. Bunun yanında, hayvanlarımızın barınma koşulları ve hastalık ve zararlılardan 

korunması için gerekli hizmetler de tam anlamıyla yeterli sayılamazlar.



Tüm bu faktörler yanında, ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunlarından birisini 

hayvanlarımızın yeterince beslenememesi oluşturmaktadır. Hayvan besini olarak kullanılan 

maddeler yem olarak adlandırılmaktadır. Hayvan yemleri birim hacimde içerdikleri net enerji 

değerleri ve içerdikleri sindirilebilir besin maddelerine göre; kaba yemler ve kesif yemler 

olarak iki ana grupta incelenmektedir. Birim hacimde daha az net enerji ve sindirilebilir besin 

maddesi içeren kaba yemler, yüksek enerji değerli kesif yemlere göre daha ucuz olan 

yemlerdir. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet alanı olan hayvancılıkta, her şeyden önce 

hayvanın normal yaşam faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereksinim duyduğu besin 

maddelerinin tamamının ve verim için gereksinim duyulan besin maddelerinin bir kısmının 

kaba yemlerden sağlanması gerekir.



Nitekim, hayvancılığı gelişmiş bir ülke olan ABD'de hayvanların tükettiği yemin % 

60'ını kaba yemler, % 40'ını ise kesif yemlerin oluşturduğu bildirilmektedir (Vallentine, 

1990). Hayvan beslemede kullanılan kaba yemin kaynağını ise; doğal çayır-meralar, tarla 

tarımı içinde yetiştirilen yembitkileri ve tarla tarımı artıkları oluşturur. 

Ülkemiz hayvanlarının yaşama paylarının karşılanması için; yılda toplam 48.456.936 

ton kaba yem, 2.192.456 ton sindirilebilir protein (SP) ve 23.113.899 ton toplam sindirilebilir 

besin maddelerine (TSBM) gereksinim bulunmaktadır (Gökkuş, 1994). Buna karşılık ülkemiz 

kaba yem kaynaklarından üretilen toplam kaba yem, SP ve TSBM besin maddeleri miktarları 

Çizelge 1.8'de verilmiştir.

Çizelge1.8. Ülkemiz Kaba Yem Kaynaklarından Yılda Sağlanan Kaba Yem, 

Sindirilebilir Protein (SP) ve Toplam Sindirilebilir Besin Maddeleri (TSBM) Miktarları 

(ton/yıl) 

Kaba Yem Kaynağı Üretilen                SP            TSBM

Kaba Yem 

Çayır-Mera

Tarla Yembitkileri 

Hasat Artıkları

       Tahıl samanı

       Diğer Bitki Art. 

14.593.198        510.762       7.499.843

  2.341.150        223.184       1.103.544

 31.067.655         62.135     12.240.656

   3.056.317       102.967       1.593.579 

Toplam   51.058.320       899.048     22.437.622 

Toplam Gereksinim 48.456.936     2.192.456     23.113.899     

Çizelge 1.8'deki değerler incelendiğinde; kaba yem kaynaklarımızın ürettiği kaba yem 

miktarının hayvanlarımızın yaşama payı ihtiyacını karşılayacak miktarda olmasına karşılık, 

bu kaba yemin hayvanların gereksinim duyduğu sindirilebilir protein ve toplam sindirilebilir 

besin maddelerini karşılayamadığı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizde kaba yem 

olarak tahıl samanı çok büyük bir yer tutmaktadır. Kaba yem kaynakları içinde samanın payı 

% 60'ı geçmektedir. Buna karşılık, samanın hayvan yemi olarak çok az bir besleme değerine 



sahip olduğu bilinmekte ve hayvancılığı ileri ülkelerde saman kaba yem olarak dikkate 

alınmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında, ülkemiz kaba yem kaynaklarının 

hayvanlarımızın yaşama payı gereksinimlerini bile karşılamayacak durumda olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Çizelge 1.8'den ülkemizin saman dışındaki en önemli kaba yem kaynağını doğal çayır 

meralarımızın oluşturduğu görülmektedir. 

Ülkemizde 13.167 milyon hektar doğal çayır-mera bulunmaktadır. Ülkemizin doğal 

çayır-mera varlığı ve bu alanın toplam alan içindeki oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, 

bu açıdan diğer ülkelerden daha fakir olmadığımız anlaşılmaktadır.

Ülkemiz doğal çayır-mera varlığı açısından diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça iyi 

durumda olmasına karşılık, meralarımızın bulunduğu ekolojik koşullar ve özellikle de uzun 

yıllardan beri süre gelen yanlış kullanım nedeni ile meralarımızın verimi söz konusu 

ülkelerdeki meralarla karşılaştırıldığında çok düşük düzeyde kalmaktadır. Farklı ekolojik 

bölgelerimizde bulunan meralarımızın kuru ot verimleri 45-100 kg/da arasında değişmektedir 

(Gökkuş ve Koç, 2001). Ülkemiz meralarının verimlerinin bu derece düşük olmasının nedeni, 

yıllardan beri süren aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu üzerlerinde yeterli bitki örtüsü 

kalmamış olmasıdır. Nitekim, bazı bölgelerdeki meralarımız üzerinde yapılan araştırmalar bu 

durumu açıkça göstermektedir (Çizelge 1.10).

Çizelgeden izlendiği gibi, ülkemizdeki meraların birçoğunda bitki örtüsünün kapladığı 

alan Doğu Anadolu’daki bazı yöreler hariç % 20'yi geçmemektedir. Özellikle Orta 

Anadolu'daki meralarımız son derece tahrip edilmiş ve toprağını bile yerinde tutamayacak 

şekilde çıplaklaşmış durumdadır. Ülkemizdeki çayır-meraların bugünkü kötü duruma 

gelmelerinde en önemli etken; ülkemiz hayvancılığının temelinin tamamıyla çayır-meralara 

dayalı olması nedeniyle bu doğal kaynaklarımızın aşırı ve zamansız bir şekilde otlatılmasıdır.

Ülkemizde, 500 kg canlı ağırlığındaki 1 büyük baş hayvan birimine (BBHB) düşen 

çayır-mera alanı bölgelere göre 0.6 ha ile 3 ha arasında değişmektedir. 

Meralarımızın verimlerinin düşük olması nedeniyle hayvan başına bu kadar çayır-mera 

alanının yeterli olması olanaksızdır. Bu durumda, çayır-meralarımız sürekli olarak aşırı 

otlatılmaktadır. Aşırı otlatmanın etkisi yanında, zamansız otlatmanın etkisi de eklenince; 

ülkemiz meralarının bitki örtüsüz hale gelme sonucu ortaya çıkmaktadır. Meralarda bitki 

örtüsünün bulunmaması mera topraklarının su ve rüzgârla taşınması sonucunu doğurmaktadır. 

Nitekim bugün ülkemiz meralarında çok aşırı bir erozyon tahribatı bulunmaktadır. 

Meralarımızda cereyan eden erozyon sadece meralarımızı olumsuz yönde etkilememekte, 

aynı zamanda diğer toprak kaynaklarımızı ve su kaynaklarımızı da olumsuz yönde 



etkilemektedir. Ayrıca, özellikle ilkbahar aylarında ülkemizde ortaya çıkan ve can ve mal 

kayıplarına neden olan sel ve toprak kaymalarının nedeni, ormanlarınızın tahrip edilmiş 

olması yanında, meralarımızın bitki örtülerinin zayıf olmasıdır.

Ülkemiz çayır-meralarının ağır otlatılmasının en önemli nedenlerinden birisi, kaba yem 

temin kaynaklarından diğer birisi olan tarla tarımı içinde yembitkileri tarımının istenen 

düzeye çıkartılamamış olmasıdır. Nitekim ülkemizde yalnızca 744.000 ha alan üzerinde 

yembitkileri yetiştiriciliği yapılmakta ve bu alanın toplam işlenen tarım alanı içindeki oranı 

ancak % 3.1’i bulmaktadır. Ülkemizde yembitkilerinin tarla tarımı içinde kapladığı alan 

hayvancılığı gelişmiş ülkelerdekinin çok altındadır (Çizelge 1.11.).

Nitekim çizelgede izlendiği gibi, toplam arazi varlığı oldukça küçük olan Danimarka, 

İsveç ve Avusturya gibi ülkelerde bile sürekli işlenen kısıtlı miktardaki toplam tarla alanları 

içinde % 28-62 oranında yembitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca, çok geniş çayır-

mera alanına sahip olan Avustralya gibi ülkelerde bile yembitkileri yetiştiriciliğinin sürekli 

işlenen tarla arazisi içindeki oranı % 54 dolayında bulunmaktadır. Bu da ister toplam arazi 

varlığı ve bunun içinde çayır-mera alanları çok yüksek olsa da, isterse bu kaynaklar açısından 

kısıtlı genişlikte alanlara sahip olunsa da, tarla tarımı içinde yembitkileri yetiştiriciliğine 

gereken önemi vermeyen ülkelerde çayır- mera gibi yenilenebilir nitelikteki kaynakların 

potansiyelleri çerçevesi içinde kullanılarak sürekliliklerinin sağlanabilmesi oldukça zordur ve 

bu durum bu tip ülkelerde ülke kaynaklarının erozyon denilen kansere açık hale gelmesine 

neden olur. 

Yukarıdaki tartışmalardan, ülkemizde çayır-mera ve yembitkileri kültürünün iyi 

gelişmemiş olduğu ve bu nedenle de hayvanlarımızın iyi beslenemediği ve sonuç olarak da 

insanlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için gerekli olan yeterli hayvansal ürünlerin 

üretilemediği anlaşılmaktadır. Bunun yanında çayır-meralarımızın aşırı ve düzensiz kullanımı, 

bu kaynaklarımız üzerinde ağır baskılar yaratmakta ve bunun sonucu olarak, çölleşme ve 

erozyon gibi tehlikelere açık bir ülke konumuna düşmüş bulunmaktayız. 

Ülkemizde çayır-mera ve yembitkileri kültürünün bugünkü durumunu daha iyiye 

götürebilmek için, çayır-mera kullanımının ve yembitkileri yetiştiriciliğinin teknik esaslarının 

iyi bilinmesi ve bunların uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

YEMBİTKİLERİ TARIMINA GİRİŞ

Evcil hayvanların kuru ve yeşil ot, silo yemi, dane ve yumru yem ihtiyacını karşılamak 

üzere tarla topraklarında yetiştirilen bitkilere yembitkileri denir. Bununla beraber, 

hayvanlarımızın dane yem ihtiyacını geniş ölçüde karşılayan arpa, yulaf, kısmen buğday, 

tritikale ve mısır birer yembitkisi olmaktan ziyade tahıllar grubuna girerler.



Yembitkilerinin Sınıflandırılması

1. Botanik bakımından yembitkilerinin büyük çoğunluğu buğdaygiller ve baklagiller 

familyaları içerisinde toplanırlar. Bu iki büyük familyadan başka diğer familyalardan bazı 

önemli yembitkileri vardır. Örneğin, hayvan pancarı (Beta vulgaris var. rapa), adi bozkırotu 

(Kochia prostrata) Chenopodiaceae familyasına dahildir. Aynı şekilde iyi bir mera bitkisi 

olan küçük çayır düğmesi (Sanguisorba minor) Rosaceae familyasındandır.

2. Buğdaygil ve baklagil yembitkileri yetiştirme istekleri bakımından serin mevsim ve 

ılık mevsim yembitkileri olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Serin mevsim yembitkileri 

ilkbaharda erken bir tarihte, genellikle, günlük ortalama sıcaklık +4 oC’yi bulunca büyümeye 

başlarlar. Yaz sıcakları ve kuraklık başlamadan önce vejetatif ve generatif büyümelerini 

tamamlar, yani tohumlarını olgunlaştırırlar. Yazın sıcak ve kurak periyodunu durgun bir halde 

geçirdikten sonra, sonbahar yağışları ile yeniden büyümeye başlarlar. Bu büyüme kış 

soğuklarına ve öldürücü donlara kadar devam eder. Kışı yine durgun halde geçiren bu serin 

mevsim yembitkileri ilkbaharda havalar ısınınca yeniden büyümeye başlarlar. Ilık mevsim 

yembitkileri ise, ilkbaharda günlük ortalama sıcaklık 10-12 oC’yi bulmadıkça büyümeye 

başlamazlar. Bunlar sıcaklıktan hoşlanan bitkilerdir. Bu büyüme genellikle sonbahara kadar 

devam eder ve sonbahardan önce tohumlar olgunlaştırılmış olur. Ilık mevsim yembitkileri de 

soğuk ayları dormant bir durumda geçirirler.

Serin Mevsim Yembitkileri 

Trifolium pratense Çayır üçgülü

Trifolium repens Ak üçgül

Trifolium incarnatum Kırmızı üçgül

Vicia villosa Tüylü fiğ

Vicia nabonensis Koca fiğ

Vicia sativa Adi fiğ

Medicago sativa Yonca

Onobrychis sativa Korunga

Pisum arvense Yem bezelyesi

Agropyron cristatum Adi otlak ayrığı

Agropyron intermedium Mavi ayrık

Agropyron elongatum Yüksek otlak ayrığı

Bromus inermis Kılçıksız brom

Dactylis glomerata Domuz ayrığı

Elymus junceus Yabani otlak arpası



Phleum pratense Kelp kuyruğu

Poa pratensis Çayır salkım otu

Alopecurus pratensis Çayır tilki kuyruğu

Ilık Mevsim Yembitkileri 

Glycine max Soya fasulyesi

Vigna sinensis Yem börülcesi

Lupinus türleri Acı bakla türleri

Andropogon ischaemum Sarı sakal otu

Andropogon gryllus Yeşil sakal otu

Cynodon dactylon Köpek dişi ayrığı

Panicum türleri Darı türleri

Seteria italica Cin darı

Sorghum sudanense Sudan otu

Sorghum vulgare Yemeklik darı çeşitleri

3. Yembitkileri ömürleri bakımından tekyıllık, iki yıllık ve çokyıllık yembitkileri olmak 

üzere üç kısma ayrılırlar. Tekyıllık bitkiler, hayat devrelerini bir mevsimde veya en çok bir 

yılda tamamlayıp ölen bitkilerdir. Bunlarda kışlık tekyıllık ve yazlık tekyıllık olmak üzere iki 

kısma ayrılırlar. Kışlık tekyıllık yembitkileri sonbaharda kışlık olarak ekilirler ve sonbaharda 

çimlenirler. Kışı durgun halde geçirdikten sonra ilkbaharda yeniden büyümeye başlar ve yaz 

sıcaklarından önce hayat devrelerini tamamlarlar. Yazlık tekyıllık olanlar ise, ilkbaharda 

havalar iyice ısındıktan sonra ekilirler. Sonbahardan önce tohumlarını olgunlaştıran bu 

bitkilerin hayat devreleri de sona erer. İki yıllık yembitkileri, hayat devrelerinin ilk yılında 

sadece vejetatif büyüme yaparlar. Toprak üzerinde iyi bir gelişme yapan bu bitkiler, ilk yıl 

çiçek açıp tohum bağlamazlar. Oldukça yüksek kaliteli ot verirler. İkinci yıl ise bol tohum 

verdikten sonra hayat devrelerini tamamlayarak ölürler. Çok yıllık yembitkileri, uzun yıllar 

yaşayan bitkilerdir. En az 3 yıl yaşayan bitkilere çokyıllık denilmekle beraber, bunların 

birçokları daha uzun yıllar yaşarlar. 

TekyıllıkYembitkileri 

Vicia türleri Fiğ türleri

Pisum arvense Yem bezelyesi

Glycine max Soya fasulyesi

Vigna sinensis Yem börülseci 

Seteria italica Cin darı



Sorghum sudanense Sudan otu

Sorghum vulgare Yemeklik darı çeşitleri

İki YıllıkYembitkileri 

Melilotus alba Ak taşyoncası 

Melilotus officinalis Sarı taşyoncası 

Lolium italicum İtalyan çimi

Beta vulgaris var. rapa Hayvan pancarı

Çok YıllıkYembitkileri 

Agropyron türleri Ayrık türleri

Alopecurus pratensis Çayır tilki kuyruğu

Bromus inermis Kılçıksız brom

Dactylis glomerata Domuz ayrığı

Elymus junceus Yabani otlak arpası

Festuca arundinacea Kamışsı yumak

Festuca ovina Koyun yumağı

Phalaris tuberosa Yumrulu kanyaş 

Phleum pratense Kelp kuyruğu

Poa pratensis Çayır salkım otu

4. Bazı yembitkileri de, yem olarak yetiştirildikleri gibi park ve bahçelerde yeşil alan 

tesisi maksadı ile de kullanılırlar. Hatta Arundo donax, kısa boylu bambu çeşitleri ve Briza 

maxima gibi bazı buğdaygiller süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Doğal meralarımızda 

çok bulunan Süs sorguçotu (Stipa pennata L.)’nın salkımları boyanmak suretiyle süs bitkisi 

olarak vazolara konulmaktadır. Yurdumuzda yeşil alan yapmak maksadı ile kullanılan;

Buğdaygil Yembitkileri 

Agrostis alba Ak tavus otu

Festuca pratensis Yüksek çayır yumağı

Festuca rubra Kırmızı yumak

Festuca ovina Koyun yumağı

Lolium perenne İngiliz çimi

Poa pratensis Çayır salkımotu 

Poa trivialis Adi salkımotu 

Cynodon dactylon Köpek dişi ayrığı



Baklagil Yembitkileri 

Trifolium repens Ak üçgül

Trifolium fragiferum Çilek üçgülü

Yembitkileri Tarımının Şekilleri

Yembitkileri çeşitli amaçlara göre iki şekilde yetiştirilirler. Bunlar;

1. Ana Kültür Bitkisi Olarak Yetiştirme; yılda iki veya daha fazla ürün alma imkânı 

bulunmayan bölgelerde veya çok yıllık yembitkileri yetiştirildiğinde bir tarla bir mevsim, bir 

yıl veya daha uzun bir süre yembitkileri tarımına ayrılmış demektir. Bu nedenle, o tarladan 

başka bir ürün alınamayacağı için yembitkileri orada yetişen ana kültür bitkileri 

durumundadır. Çok yıllık yembitkileri bulundukları tarlayı uzun süre işgal ederler. Kurak 

bölgelerde ise, yıllık yağış bir yılda iki mahsul alınmasına yeterli olmadığından yazlık veya 

kışlık tekyıllık yembitkileri de toprağı bir yıl işgal ederler. Ekim nöbeti içerisinde veya 

herhangi bir ekim nöbetine uymaksızın çok yıllık yembitkileri veya kurak bölgelerde tekyıllık 

yembitkileri yetiştiriciliğinde, bu bitkiler birer ana kültür bitkisi olarak toprağı işgal ederler.

2. Ara Tarım Şeklinde Yetiştirme; yılda birden fazla ürün alma imkanları bulunan 

bölgelerde birçok tekyıllık yembitkileri ara tarım şeklide yetiştirilir. Böylece belirli 

genişlikteki bir alandan maksimum fayda sağlanmaya çalışılır. Yağış durumu elverişli olan 

bölgelerde ara tarım olarak yembitkileri yetiştirmenin çeşitli şekillerde yapıldığını görüyoruz.

a) Yembitkileri yazlık veya kışlık olarak tahıllarla beraber bir alt bitki şeklinde ekilir. 

Tahıllar olgunlaştığı zaman biraz yüksekten biçilir. Tahıllarla beraber bulunan 

yembitkileri ise ya biçilip kurutulur, yada biçilmeden hayvanlara otlatılır.

b) Tahıllar veya diğer erken olgunlaşan bitkiler hasat edildikten sonra, toprak işlemesi 

yapılmadan anız üzerine yembitkileri ekilir. Elverişli iklim şartlarında hızlı gelişen bu 

yembitkileri sonbaharda biçilir veya otlatılarak değerlendirilir.

c) Bazen de ilk mahsul kaldırıldıktan sonra anız bozulur ve sonbaharda buraya bir 

yembitkisi ekilir. Bu taktirde yembitkisi ancak ilkbaharda biçilecek veya 

otlatılabilecek kadar bir gelişme yapabilir.

Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

Sayılarının çok fazla olması sebebiyle, yetiştirme tekniği bakımından yembitkilerinin 

hepsi için geçerli kuralları öne sürmek oldukça zordur. Her yembitkisi türünün kendisine göre 

iklim ve toprak istekleri olduğu gibi, ekim, bakım, hasat ve harman konularında da küçük 

veya büyük farklılıklar gösteren yembitkileri vardır. Yembitkileri çok çeşitli iklim ve toprak 

şartlarına adapte olmuşlardır. Son derece yaş topraklarda yetişebilen yembitkileri yanında, 



kuraklığa dayanma bakımından bütün kültür bitkilerini geride bırakanlar vardır. Hiçbir kültür 

bitkisinin yetişemeyeceği kadar fakir, kireçli, tuzlu veya alkali ve kumlu topraklarda da 

yembitkileri yetiştirilebilir. Bu bakımdan hangi yembitkisinin en ekonomik olarak nerede 

yetiştirilebileceği konusu son derece önemlidir. Yembitkileri tarımında, yetiştirilebilecek 

türlerin ve varyetelerin seçimi başarıyı etkileyen en önemli faktördür.

Yembitkileri yetiştirme tekniği yönünden bu bitkilerin çoğunluğu için geçerli olan bazı 

kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Tohumluk:

Yembitkileri genellikle küçük tohumlu bitkilerdir. Yembitkisi tohumlarının içerisinde 

taş, toprak, bitki parçaları gibi yabancı maddeler bulunmamalıdır. 

Çimlenme kabiliyeti de çok önemlidir. Baklagil yembitkileri çimlenme kabiliyetini 

buğdaygil yembitkilerine nazaran daha uzun bir süre muhafaza ederler. Bununla beraber, 

tohum yaşlandıkça çimlenme gücünü kaybettiği için daima taze tohumlar ekilmelidir. 

Yembitkileri tarımında daima sertifikalı tohumlar kullanılmalıdır. Sertifikalı olamayan 

tohumların safiyet ve çimlenme yüzdeleri bilinmediği gibi, çeşitli hastalık ve zararlılarla 

beraber yabancı ve zararlı ot tohumlarını taşıma ihtimalleri de vardır. Bu bakımdan özellikle 

yonca tohumları içerisinde küsküt tohumu, fiğ ve bezelye tohumları içerisinde de Bruchus 

bulunmamalıdır.

2. Tohum Yatağı Hazırlama:

Yembitkisi tohumları genellikle küçük olduğundan çok iyi hazırlanmış bir tohum yatağı 

isterler. Küçük tohumlu buğdaygil ve baklagil yembitkilerinin ekileceği en iyi tohum 

yatağının özellikleri şunlardır:

a) Toprak iyice ufalanmış olmalıdır; küçük tohumlar ekildikten sonra toprakla iyice 

temas ederek, çimlenme için gerekli rutubeti alabilmek üzere toprağın iyice ufalanmış 

olması lazımdır. Toprağın iyice ufalanmış olması için sürülmesi, ikilenmesi ve diskaro 

çekilmesi gereklidir.

b) Ufalanan toprak bastırılmalıdır; iyice ufalanan toprak genellikle çok kabarmıştır. 

Böyle kabarık toprak içerisine ekilen tohumlar toprakla sıkı bir temas kuramazlar. 

Ayrıca, kabarık topraklar ihtiva ettikleri suyu kolayca uçurur ve kısa zamanda 

kururlar. Toprak iyice ufalandıktan sonra bir kere de merdane çekilirse, kabaran toprak 

bastırılmış olur.

c) Tohum yatağı besleyici olmalıdır; fakir bir tohum yatağında meydana gelen fideler 

kolay kolay gelişemezler. Bunun için yapılacak toprak tahliline göre, eksik bulunan 



veya yeter seviyede olmayan besin maddelerinin ilavesi gerekir. Bu iş toprak 

sürülürken yapılmalıdır. 

d) Tohum yatağı yabancı ot tohumlarından arınmış olmalıdır; henüz fide halinde bulunan 

yembitkilerinin en büyük düşmanı yabancı otlardır. Özellikle, çok yıllık 

yembitkilerinin fideleri gayet yavaş büyürler. Yembitkileri fidelerinin aksine, yabancı 

otlat süratli bir büyüme yaparlar. Bir müddet sonra bu yabancı otlar geniş yaprakları 

ile yembitkisi fidelerine gölge yapmak, topraktaki su ve besin maddelerine ortak 

olmak suretiyle tehlikeli bir rakip haline gelirler. 

3. Ekim Zamanı:

Ilık mevsim yembitkileri yurdumuzun bütün bölgelerinde ilkbaharda yazlık olarak 

ekilirler. Serin mevsim yembitkileri ise, yurdumuzun İç Anadolu gibi kışları sert geçen 

bölgelerinde ilkbaharda yazlık, kışları ılıman geçen bölgelerimizde de kışlık olarak 

ekilebilirler. Serin mevsim yembitkilerinden çok yıllık olanlar yazlık olarak ekildiklerinde, ilk 

yıl önemli bir miktarda ürün veremezler. Kışlık olarak ekildikleri taktirde ise, kıştan sonra 

ilkbaharda süratli bir gelişme yaparak, tatmin edici bir ot ürünü verebilirler.

4. Ekilecek Tohum Miktarı:

Dönüme ekilecek tohum miktarı, tohumların büyüklüğüne göre çok değişir. Ak tavusotu 

(Agrostis alba) tohumları dönüme 400-500 gram kadar ekildiği halde, bu miktar koca fiğ 

(Vicia narbonensis)’de 15-20 kiloya kadar çıkabilir.

5. Ekim Şekli:

Normal büyüklükte olan yembitkileri tohumları hububat ekim makineleri ile ekilebilirse 

de, küçük tohumların özel ekme makinelerine ihtiyaç vardır. Yağışlı bölgelerde veya 

sulanabilen yerlerde yembitkisi tohumlarının normal aralıklarla yani 18-20 cm aralıklı sıralar 

halinde ekimi yapılır. Kurak bölgelerde sıralar arasında, bitkinin büyüklüğüne göre 25-90 cm 

kadar bir boşluk bırakılmalıdır. Ancak, gerektiğinden fazla sıra arası verilmesi de doğru 

değildir. Bu taktirde bitkiler sertleşir, kabalaşır ve yemin kalitesi düşer. Tohum üretmek 

amacıyla yetiştirilen yembitkilerinde otun kalitesi önemli olmadığından, daha geniş aralıklar 

verilir ve gerektikçe sıra araları çapalanır. Ekim derinliği, tohum büyüklüğünün 2-3 katı kadar 

olmalıdır.

6. Bakım:

Yembitkileri pek fazla bakım istemezler. Ancak, ekimden sonra fazla miktarda yabancı 

ot çıkmışsa, bunlarla savaş şarttır.

7. Hasat Zamanı:



Buğdaygil yembitkileri genellikle, başaklanma ile çiçeklenme arasındaki bir devrede 

biçilir. Baklagillerde ise, hasat zamanı genellikle çiçeklenme zamanındadır.

Biçilen buğdaygil ve baklagil yembitkilerinin kurutulması da önemlidir. Yağışı az olan 

kurak bölgelerde, biçilen bitkiler tarla üzerinde kurutulabilir. Ancak, bu bitkiler gerektikçe 

çevrilerek her taraflarının aynı derecede kurutulması sağlanmalıdır. Yağışlı bölgelerde 

kurutma işi üçayak şeklinde yapılmış kurutma çıtaları üzerinde yapılmalıdır. Tarlada veya 

çıtalar üzerinde kurutulan otlarda su miktarı %15’den fazla olmamalıdır.

Buğdaygil yembitkileri olgunlaşan tohumlarını kolayca döktükleri gibi, baklagillerde de 

fasulyeler çatlayarak tohumlar etrafa saçılabilir. Tesadüfen koparılan buğdaygil başakları 

avuç içerisinde çekildiği zaman başaktaki tohumların onda biri kolayca dökülürse, hasat 

zamanının geldiği anlaşılır. Baklagillerde ise, alt fasulyeler koyu veya esmer bir renk 

aldıklarında, tohum için hasat zamanı gelmiş demektir.

8. Yardımcı ve Koruyucu Bitkiler:

Yembitkileri tohumları küçük olduğu için, ekimden sonra fazla yağışlarla toprak 

yüzeyinde kalın bir kaymak tabakası meydana gelirse, çimlenen fideler bu kalın kaymak 

tabakasını kırıp, toprak yüzeyine çıkamazlar. Bu yüzden bazı küçük tohumlu yembitkileri 

genellikle arpa gibi kaymak tabakasını kırabilen bitkilerle beraber ekilirler. İşte küçük 

tohumlu yembitkilerinin çıkışını kolaylaştıran bu bitkilere “Yardımcı Bitkiler” adı verilir.

Su ve rüzgâr erozyonuna maruz alanlarda yembitkileri yetiştirildiği zaman, bu bitkiler 

henüz fide devresinde iken bu tehlikeleri önleyemezler. Bunun için de yembitkileri sıraları 

arasına her sırada bir veya birkaç sırada bir tahıl ekilir. Yembitkilerini fide devresinde su ve 

rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitkilere de “Koruyucu Bitkiler” adı verilir.

Yardımcı ve koruyucu bitkiler bu faydalarında başka, bir miktar da ot veya dane ürünü 

vermek suretiyle ekonomik bir fayda da sağlarlar.

9. Baklagil Tohumlarının Aşılanması:

Baklagillerin köklerinde yumrular meydana getiren Rhizobium bakterileri, ara sıra 

baklagil tarımı yapılan topraklarda yeter miktarlarda bulunur. Uzun zaman baklagil tarımı 

yapılmayan topraklarda ise bu bakteriler yoktur. Ayrıca, yembitkisi türleri kendisine ait özel 

Rhizobium bakterilerinin toprakta bulunmasını isterler. Örneğin, yonca köklerinde yumrular 

meydana getiren Rhizobium meliloti bakterisi üçgül veya yem bezelyesi için etkisizdir. Bu 

yüzden bir yerde baklagil tohumları ekilirken o toprakta ekilecek baklagil türünün istediği 

özel bakterinin bulunmayacağı ihtimaline karşı aşılama yapılır. Bu iş, o baklagil türünün 

yetiştirildiği tarladan alınacak bir miktar toprağın, ekim yapılacak toprağa taşınması ile en 

basit şekilde başarılabilir. Fakat ekilecek tohumların özel bakteri kültürleri ile aşılanması ve 



ondan sonra yeni alana ekilmesi çok daha garantili bir metottur. Çeşitli yembitkileri için etkili 

bakteri kültürleri üretilip piyasada satılmaktadır.

B) BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ

Tarla topraklarında yetiştirilen yembitkilerinin önemli bölümünü baklagiller 

familyasından bitkiler teşkil eder. Bunun başlıca sebebi baklagillerin buğdaygillere nazaran 

çok daha besleyici bir yem vermesidir. Bugün, dünyada baklagiller familyasına bağlı 600 

kadar cins ve 15000 kadar tür vardır. Bu familyaya bağlı bitkiler yeşil ot, kuru ot, silo yemi, 

yeşil gübre ve balözü bitkisi olarak kullanıldıkları gibi, dane yemi üretimi veya otlatma amacı 

ile de yetiştirilirler. Besleme değeri yüksek bol kuru ot verdikleri için yeryüzünün her 

tarafında yetiştirilen baklagil bitkileri, büyük öneme sahiptirler.

1- YONCA (Medicago L.) TÜRLERİ

Yoncalar 1, 2 veya çok yıllık otsu, nadiren çalımsı bitkilerdir. Yapraklar, tipik olarak 3 

yaprakçıktan oluşmaktadır. Orta yaprakçık sapı, belirgin bir şekilde uzundur. Yaprakçıklar, 

uzun, eliptik şekilde ve uç kısımları dişlidir. Her yaprakçıkta orta damar bir çıkıntı yapar, 

buna “Mucronate” ismi verilir.

Çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan uzun bir eksen üzerinde seyrek veya sık salkım 

şeklindedir. Erkek organların durumu daima Diadelphous’tur. Meyveler düz orak veya 

çoğunlukla helezon şeklinde fasulyedir. İçerisinde bir veya birçok sayıda tohum bulunabilir.

Yeryüzünde yonca (Medicago) cinsine bağlı 64 tür vardır. Bunların bazılarının tarımı 

yapılmaktadır. Davis (1969)’a göre, yurdumuzda 30 yonca türü bulunmaktadır.

a- YONCA (Medicago sativa L.)

Yeryüzünde, en fazla tarımı yapılan yembitkisidir. Diğer baklagil yembitkilerine göre, 

değişik çevre koşullarına kolaylıkla uyum gösterirler. Bu nedenle çok farklı koşullara sahip 

tarımsal alanlarda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Uzun ömürlü çokyıllık bir yembitkisidir. 

Uygun çevre koşulları altında, gerekli itina gösterilirse çok uzun yıllar yaşayabilir. Orta ve 

Doğu Anadolu’da 30-40 yıllık yonca tarlalarına rastlanmıştır.

     Yonca genellikle, kuru ot üretimi ve otlatma veya silo yemi yapmak amacıyla 

yetiştirilir. Ayrıca, yembitkileri ile iyi karışımlar meydana getirir. Otu ham protein ve çeşitli 

vitaminler yönünden zengindir.

Yonca, kurağa ve soğuğa oldukça iyi dayanır. Genellikle, sulanabilen veya düzenli 

yağışı olan bölgelerde tarımı yapılır. Ancak, Orta Anadolu gibi kıraç bölgelerde sulamadan 

yetişebilen yonca varyeteleri de bulunmaktadır. 



Yonca, doğal olarak Doğu Avrupa’da, Orta Asya’ya kadar olan bölgede İran, Anadolu 

ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır. Yurdumuzun hemen her bölgesinde yabani olarak çeşitli 

formlarına rastlanabilir.

Çok yıllık bir bitki olan yoncanın bazı yerlerde 30 hatta 40 yıl yaşadığı görülmüşse de 

normal olarak 7-10 yıl ürün verir. Ancak en yüksek verimini ilk 3-4 yıl verdiğinden yonca 3-4 

yıllık ekim nöbetlerinde kullanılır.

Yonca, yağışı bol ve düzenli olan bölgelerde sulanmaksızın yılda 3, sulama şartlarında 

ise 5-7 defa biçilebilir. Yurdumuzun Doğu Anadolu bölgesinde yılda ortalama 3, Orta 

Anadolu’da 5, Ege ve Marmara’da 7-8 ve Akdeniz bölgesinde 8-10 biçim verebilir. Biçim 

sayısı yönünden yoncaya en yakın bitkiler üçgüller ve korungadır. Ancak onlarda bir yılda 

yonca kadar toplam yaş ve kuru ot mahsulü veremezler. Bu yönden baklagil yembitkileri 

içinde yonca rakipsizdir.

Adi yonca sulama ve bakım koşullarına ve ekolojiye bağlı olmakla birlikte bir biçimde 

ortalama 1000-2000 kg/da yaş ot verir. Yıldaki biçim sayısına bağlı olarak yılda 4000-8000 

kg/da hatta sıcak bölgelerde 10.000 kg/da’a yakın yaş ot ve 1000-2500 kg/da arasında da kuru 

ot verir. Yonca ilk yılda kök geliştirdiği için fazla ürün vermez, esas potansiyelini 2. ve 3. 

yıllarda ortaya koyar. 4. yıldan itibaren yoncada seyrekleşme başlar ve verim düşer.

Yonca otunun protein oranı yüksek, mineral maddeler ve vitaminlerce zengindir. 

Yoncada bitkinin yaprakları saplardan daha fazla protein içerir. Adi yoncada ortalama %17-

18 ham protein bulunur. Bunun yaprakları %27.9’una, saplar ise %9.9’una sahiptir. Yonca 

otunda başta A vitamini olmak üzere en az 10 çeşit vitamin olduğu süt ve besi hayvanları ile 

kümes hayvanları için çok kıymetli kalsiyum v.b. gibi mineral maddeleri bol miktarda içerdiği 

saptanmıştır.

Adi yoncanın tarımsal yönden önemini artıran bir başka özelliği de ekim nöbetinde 

kendinden sonra gelen bitkinin verimini arttırdığıdır. Adi yonca yetiştirilen topraklarda, 

toprak verimliliği artmakta, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı düzelmekte ve toprak ıslah 

olmaktadır.

Yoncanın derin kök sistemi toprağın alt tabaklarındaki besin maddelerinin daha yukarı 

katmanlara çıkmasını sağlayarak, toprağı besin maddelerince zenginleştirir. Bazı çeşitlerinin 

otlatmaya dayanıklı olması yoncanın mera bitkisi olarak da önemini artırır. Suni mera 

kurulmasında bitki kompozisyonları saptanırken yonca ile buğdaygil yembitkileri özellikle 

kılçıksız brom ve domuz ayrığı ile yapılan karışımların çok uygun olduğu ve süt inekleri için 

besleme değeri yüksek bir ot verdikleri saptanmıştır. Ancak yonca yalnız başına yetiştirildiği 



zaman yeşil olarak hayvanlara otlatılması halinde “şişme” yapabilir. Yeşil ot verilecekse 

soldurulduktan sonra ve hayvanlara önce biraz başka yemler yedirildikten sonra verilmelidir. 

Yetiştirilmesi

Çok geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahip olan yonca için en iyi iklim, yazları sıcak ve 

kurak fakat toprakta yeterli nemin bulunduğu, sulanabilen alanlardır.  Toprak yönünden seçici 

değildir. Ancak, kireçli toprakları sever. Yonca yetiştirilecek toprağın kireç içeriği yüksek 

olmalıdır. Yonca asit karakterli topraklardan hoşlanmaz. Asitli topraklarda yonca ekilecekse 

kireçleme yapılmalıdır. Yoncanın yüksek verimli olabilmesi için toprakta (P) ve (K) eksikse 

verilmelidir. Baklagiller familyasından olduğu için fazla (N)’e ihtiyaç göstermeyen yoncaya 

ekimden önce az miktarda azotlu gübre verilebilir.

Yonca ekilecek yerin ekimden önce çok iyi hazırlanması, tezeksiz ve tavlı, sıkı ve 

yabancı otlardan temizlenmiş olması gerekir. Toprak derince sürülmeli veya “Dipkazan” 

denilen, toprağı yırtarak alttan işleyen aletlerle gevşetilmelidir. Yonca kışı ılık geçen 

bölgelerde sonbaharda, kışı sert geçen bölgelerde ise ilkbaharda ekilmelidir. Yonca ekiminde 

dönüme 2-3 kg tohum atılır. Ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır. 

Tohum için ekimlerde sıra arası 60-70 hatta 100 cm iken, ot için ve sulu şartlarda 

normal olarak 20 cm aralıklı ekilir. Yoncayı özel baskı düzeni olan “Brillion” mibzeri ile 

ekmek uygun olur. Serpme ekimlerde tohum miktarı 3-6 kg/da’a kadar çıkarılır.

Yonca fide devresinde son derece hassas bir bitkidir. Fideler başlangıçta yavaş büyür ve 

yabancı otlardan rahatsız olur. Birinci yılda; çapalanmış, yabancı otlardan, küskütten 

temizlenmiş ve iyi bakılmış bir yonca tarlasından, ikinci yıldan itibaren bol ot kaldırılır. 

Yonca bir kez tutunduktan sonra 3-4 yıl çapa istemez. Ekimden sonra toprakta kaymak 

tabakası oluşmuş ise, toprak yüzeyi kurur kurumaz, dişli bir merdane geçirilir ve kaymak 

tabakası kırılarak iyi bir çıkış sağlanmalıdır.

Yoncada sulama en önemli konulardan biridir. Kurağa dayanıklılığı iyi olmakla beraber 

gelişme mevsiminin uzunluğu bir yılda birkaç kez biçim vermesi ve verimli bir bitki olması 

nedeniyle fazla su harcar. Yoncada biri biçimden 1 hafta önce diğeri biçimden sonra olmak 

üzere ortalama her biçim için 2 su verilmelidir. Yonca, tava ve yağmurlama yöntemiyle 

sulanabilir. Tava yönteminin uygulanabilmesi için tarla tesviyeli olmalıdır. Tarla tesviyeli 

değilse tavalar daha küçük yapılmalıdır. Yağmurlama sistemi pahalı olmakla birlikte, 

özellikle meyilli alanların sulanmasında büyük kolaylık ve yarar sağlar.



Yonca gübrelemeye çok iyi karşılık verir. Yonca özellikle fosforlu ve potaslı gübrelere 

gereksinim gösterir. Sonbaharda ekimden önce 25-30 kg/da süper fosfat verilebilir.

Fosforlu gübreleme ot verimi yanında aynı zamanda tohum verimini artırmada etkili 

olmaktadır. Yonca, azotu köklerindeki nodoziteler yardımıyla havadan sağlamaktadır. Ancak 

ekimden önce dekara 5 kg kadar azotlu gübre verilmesi iyi olur.

Yoncada ideal biçim zamanı çiçeklerin 1/10’u açtığı zamandır. Daha erken biçimler 

verimin, geç biçimler ise kalitenin düşmesine neden olur. Yoncada biçim yüksekliği 10 

cm’dir. Alçak biçimler yeni sürgünlerin biçilmesine dolayısıyla gelecek biçimin veriminin 

azalmasına neden olur. Ancak kıştan önce yapılan son biçimin 15 cm yükseklikten yapılması 

önerilir. Böylece kökün yedek besin maddeleri bakımından daha çok zenginleşmesi 

sağlanarak, bitkinin kış devresine kuvvetli bir biçimde geçirmesi sağlanır. Biçilen otun iyi bir 

şekilde çevrilip kurutulması ve bu arada özellikle yapraklarının dökülmemesine dikkat 

edilmesi gerekir. Biçilen ot, tarlada serilmez ise veya tahtadan sehpa veya çitler üzerine 

alınmazsa küflenir. Biçimden sonra otlar tarla üzerinde uzun süre bırakılmamalıdır. Çünkü 

nem otun kalitesini düşürmekte, hem de güneş görmeyen yonca bitkileri gelişememektedir. 

Bu nedenle yağışlı bölgelerde ot biçildikten sonra silaja konmalı veya tahta çıtadan sehpalar, 

tel veya çitler üzerinde kurutulmalıdır. Ottaki su miktarı %15-18’e kadar düşürülmedikçe 

küflenmeden iyi bir şekilde korunması zordur. Ot tarlada kuruyorsa, uzun yığınlar haline 

getirilmeli ve 2-3 günde bir defa alt üst edilmelidir.

2- KORUNGA (Onobrychis sativa Lam)

Bir veya çokyıllık çoğunlukla otsu, nadiren çalımsı bitkilerdir. Bitkilerin üzeri ince 

tüylerle kaplıdır. Yapraklar, karşılıklı bileşiktir ve yaprak ekseni yaprakçıkla sonuçlanır. 

Çiçek durumu, axillare, topluluk şekli ise, sık salkımdır. Taç yapraklar, pembe, mor, beyaz 

veya sarı renkte olabilir. Kanatçıkların küçük olmasına karşılık, kayıkçık oldukça iyi 

gelişmiştir. Erkek organların durumu diadelphous’tur. Meyve ve kabuğu, dikenlidir ve 

çatlamaz; içerisinde bir veya iki tohum bulunur.

Korunganın Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’dan Orta Asya’ya kadar yayılmış 

100 kadar türü vardır (Gleason, 1958). Yurdumuzda ise, Davis (1969) tarafından 46 türün 

bulunduğu bildirilmektedir.

Uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve özellikle soğuğa çok dayanıklı bir yembitkisidir. 

Kıraç koşullar altında yem üretimi amacıyla yetiştirilebilecek en iyi bitkilerden birisidir. 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde başarı ile tarımı yapılmaktadır. Uygun zamanda biçme koşulu 

ile kaliteli kuru ot alınır. Yalnız olarak yetiştirilebilir veya buğdaygillerle karışım yapılabilir. 

Kalkerli topraklarda başarıyla tarımı yapılmaktadır.



Yabani korunganın dünyadaki dağılışları bilinmemektedir. Ancak, Orta ve Doğu 

Anadolu’da, Kafkasya ve Rusya’da doğal olarak yetişmektedir.

     

Yetiştirilmesi

Korunga, iyi hazırlanmış ve yabancı otlardan temizlenmiş bir tohum yatağı ister. 

Korungada yonca gibi ilk yıl yavaş gelişir. Bu nedenle yabancı otlardan temizlenmezse, 

rekabet edemez, seyrekleşir. Tohum yatağı düz, keseksiz ve bastırılmış olmalıdır.

Korunga ılıman iklim bölgelerinde sonbahar, kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda 

ekilir. Ekim tohum kabuğu çıkarılarak veya tohum kabuğu ile beraber yapılır. Korunga 

tohumu 3 yılda canlılığını kaybettiği için her zaman taze tohum ekilmelidir. Korunga sıraya 

ekilecekse 8-15 kg/da tohum atılmalıdır. Ekim derinliği 2-3 cm olup, sıra arası ot için 20-25, 

tohum için 50-70 cm olmalıdır.

Korungada biçimde fazla gecikilmemelidir. Aksi halde saplar sertleşir, otun kalitesi 

düşer. Bu nedenle korunga çiçeklenme başlangıcında biçilmelidir. Korunganın otu yaş ve 

kuru olarak hayvanlara yedirilebilir. Yoncadan önemli bir farkı yaş olarak yedirildiğinde 

hayvanlarda şişme yapmamasıdır. Korungadan kıraç koşullarda dönümden ortalama 1000 kg 

kadar yaş ot, 200-400 kg kadar kuru ot alınır. Korunganın baklaları düzensiz bir şekilde 

olgunlaşır ve dalları kolayca kırılır. Bu nedenle tohum üretimi güçleşir. Tohum hasadı 

salkımdaki alt meyvelerin koyu kahverengiye dönüştüğü zaman yapılmalıdır. Tohum verimi 

80-90 kg/da’dır.

3- FİĞ (Vicia L.) TÜRLERİ

Fiğler bir, iki veya çokyıllık otsu, çoğunlukla tırmanıcı bitkilerdir. Saplar hafif köşeli 

fakat kanatlı değildir. Yapraklar, karşılıklı bileşiktir ve yaprak ekseni sülükle veya çok kısa 

bir uçla sonuçlanır. Yaprakçıkların kenarları genellikle düz, nadiren dişlidir. Çiçekler, yaprak 

koltuklarından çıkar, salkım şeklinde veya tek olarak bulunabilirler. Meyve fasulye 

şeklindedir. İçerisinde birden fazla tohum bulunur.

Bugün için dünyanın çeşitli yörelerinde yayılmış 150 kadar fiğ türünün bulunduğu 

bilinmektedir  (Tosun, 1973). Yurdumuzda ise, 59 türün varlığı saptanmıştır.

a- FİĞ (Vicia sativa L.)

Yurdumuzda en fazla yetiştirilen yembitkilerinden biri olan fiğ, tek yıllık bir bitkidir. 

Kurağa ve soğuğa fazla dayanıklı değildir. Sulanabilen veya fazla yağış alan, nemli 

bölgelerde iyi bir gelişme göstermektedir. Kıraç koşullarda yağışın uygun gittiği yıllarda 



tatmin edici bir verim alınabilir. Fiğ, ot veya tane üretimi ve otlatmak amacı ile veya yeşil 

gübre bitkisi olarak yetiştirilebilir. Yeşil ve kuru otu kaliteli ve besleyicidir. Taneleri, yüksek 

oranda ham protein içerdiği için, hayvan beslemesinde yoğun yem olarak kullanılabilir. Fiğ, 

gövdenin ince olması nedeni ile büyümenin ilerlemesinden sonra kolaylıkla yatabilir. Tohum 

üretimi için yetiştirildiğinde saf olarak ekimi yapılır. Buna karşılık, ot üretimi amacıyla 

tahıllarla beraber yetiştirilmesi önerilir. Bu karışımlarda tahıl olarak çevre koşullarına göre 

arpa, çavdar ve yulaf kullanılabilir.

Doğal olarak Akdeniz çevresine ve Ön Asya’ya yayılmıştır. Yurdumuzda az veya çok 

doğal bitki örtüsü içinde bütün bölgelerimizde bulunabilir.

Yetiştirilmesi

Adi fiğ çok çeşitli iklim ve toprak şartlarında yetişebilen adaptasyon yeteneği yüksek bir 

bitkidir. Fazla asitli toprakları sevmez. Serin iklimlerden hoşlanan fiğ, hafif tınlı ve süzek 

toprakları sever. Adi fiğin fidesi sert kışlara dayanmaz. Fiğ kışı ılıman geçen Akdeniz ve 

diğer sahil bölgelerinde sonbaharda ekilerek kış devresini değerlendirir ve ilkbaharda biçime 

gelir, erken sonbahar ekimi de ot verimi yönünden yararlı olmaktadır. Fiğin tahıllarla yapılan, 

(fiğ+yulaf ve fiğ+arpa) gibi karışımları da kaba yeşil yem ve silaj yemi olarak büyük değer 

taşımaktadır. Fiğ silajı özellikle süt hayvancılığında, süt veriminin arttırılmasında etkili 

olmaktadır.

Adi fiğ kışı ılıman geçen bölgelerde sonbaharda, kışı sert geçen bölgelerde ise 

ilkbaharda ekilmelidir. Ekimde 8-10; hatta 12 kg/da tohum atılır. Adi fiğ yağmur koşullarında 

hazırlanmış bir tarlaya 25-30 cm aralıklı 3-5 cm derine ekilir. Yulafla karışık ekilecekse 

denemelerimize göre 9 kg fiğ + 3 kg yulaf karışımı iyi sonuç vermiştir.

Fiğ bitkisi, bütün baklagillerde olduğu gibi, fosforlu gübrelerden çok yararlanır. Adi fiğ 

dane yem, kuru ot, yeşil ot ve silaj yemi olarak çok değerli bir hayvan yemidir. Adi fiğ, fazla 

bir bakıma ihtiyaç göstermeden, ekim nöbetine girebilecek bir bitkidir. Dönüme ortalama 

1000-1500 kg ve daha fazla yaş ot veya 100-150 kg tohum verebilir.

Fiğlerde meyvelerin çatlaması söz konusu olduğundan, kolayca tohum dökerler. Bu 

nedenle fiğin tohum hasadı, tohum kaybını önlemek için çok dikkatli yapılmalıdır. Hasat, 

sabahın erken saatlerinde veya bulutlu günlerde, alttan birkaç meyve tam olgunlaştığı zaman 

yapılmalıdır. Hasat, çayır biçme makineleriyle veya elle yapılabilir. Tohumu kolayca 

dökmeyen çeşitlerde meyvelerin %70-80’nın olgunlaşıncaya kadar beklenir.

Fiğ tohumları iyi depolama koşullarında 5 yıl canlılıklarını korurlar, yüksek nem içeren 

tohumlar, sıcak havalarda canlılıklarını çabuk kaybederler. Fiğ ot için yetiştirilecekse, 30-40 



cm aralıklı olarak dönüme 8-10 kg tohum atılır. Tohum için yetiştirilecekse yağmur 

şartlarında 50-60 cm aralıklı olarak ekilmesi ve 6-8 kg/da tohum atılması uygun olur.

Adi fiğe zarar veren en önemli böceklerden biri Bruchus’tur. Bu böcek fiğ çiçekte iken 

tarlalarda görülür. Yumurtasını çiçekte iken koyar. Fiğ tohumu gelişirken yumurtası tohum 

içinde kalır. Çiçek devresinde fiğ bitkisi ilaçlanmazsa dane içindeki Bruchus’lar ambarda 

ortaya çıkarlar. Daneyi delerek zarar verirler. Tohumluk ve yem değerlerini düşürürler.

b- TÜYLÜ FİĞ (Vicia villosa Roth.)

Kışa ve kurağa oldukça dayanıklı tek, bazen iki yıllık bir fiğ türüdür. Kurak bölgelerde 

yağışın uygun gittiği yıllarda iyi gelişme göstermesine karşılık, esas olarak serin ve nemli 

bölgelerin bitkisidir. Kıraç ve sıcak bölgelerde genellikle iyi verim alınamamaktadır. Tüylü 

fiğ, kumlu topraklarda iyi bir gelişme gösterir. Otu fazla kabalaşmaz. Lezzetli ve besleme 

değeri yüksektir. Kuru otu ve silo yemi üretmek veya otlatmak amacıyla yetiştirilebilir.

Tüylü fiğ, doğal olarak Orta ve Güney Avrupa, Rusya, Ön Asya ve Kuzey Afrika’ya 

yayılmıştır. Bu alan içerisinde çeşitli karakterler yönünden büyük bir değişim gösterir. 

Yurdumuzun bütün bölgelerinde doğal olarak rastlanabilir.

Yetiştirilmesi

Tüylü fiğ gövdesi kolayca yattığı için genellikle bir tahıl ile karışık ekilir. Ot için 

dönüme 4-6 kg tüylü fiğ, 7-9 kg çavdar 20 cm aralıklı olarak ekilir. Tohum üretimi için 

dönüme 4-8 kg tüylü fiğ tohumu atılır. Ot verimi tahıllarla karışık olduğunda 1000-3000 

kg/da yaş ot verir. 50-70 kg/da kadar da tohum alınabilir.

c- MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.)

Soğuğa ve kurağa en fazla dayanan fiğ türlerinden birisidir. Orta Anadolu koşullarında 

sonbaharda ekilen Macar fiği kıştan zarar görmemektedir. Kıraçta ot üretimi amacıyla 

başarıyla yetiştirilebilecek bir yembitkisidir. Toprak yönünden fazla seçici bir bitki değildir. 

Diğer fiğ türlerinin yetişmediği ağır killi ve ıslak topraklarda yetiştirilebilir. Üzerinde önemle 

durulması gereken yembitkilerinden birisidir.

Macar fiği, Orta ve Güney Avrupa, Kuzeybatı Afrika, Kafkaslar, Anadolu ve Kuzey 

İran’da doğal olarak yetişmektedir. Yurdumuzda ise, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri’nde rastlanmaktadır.

Yetiştirilmesi

Kışa dayanması adi fiğden fazla, tüylü fiğden azdır. Macar fiği, fiğ türleri arasında ıslak 

yerlerde ve ağır killi topraklarda daha iyi yetişebilen müstesna bir bitkidir. Yalnız veya 

tahıllarla karışık olarak ekilebilir. Dönüme 8-10 kg tohum atılması ve 18-20 cm aralıklı olarak 



ekilmesi uygun olur. Bitkinin gövde, sap gibi kısımları uzun tüylerle kaplı olduğundan gri bir 

renk alır. Tohum için ekilecekse 30-40 cm aralıklı ekilebilir.

d- BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.)

Burçak, botanik yönden fiğ cinsine bağlı olan tek yıllık bir türdür. Kışa ve kurağa 

oldukça iyi dayanır. Yurdumuzda fazla miktarda yetiştirilen bir yembitkisidir. Özellikle 

hasadının güçlüğü ve veriminin düşüklüğü nedeniyle, ekim alanı azalmaktadır. Burçak, danesi 

için yetiştirilen bir yembitkisidir. Danesi hayvanlar için besleyici bir yemdir. 

Dünyada sadece Ön Asya’da tarımsal yönden önemi vardır. Yabani olarak Güneybatı 

Asya ve Anadolu’da bulunur. Yurdumuzda Kuzeydoğu Bölgesi hariç, her yerde rastlamak 

mümkündür.

Yetiştirilmesi

Her çeşit toprakta yetişebilen burçak kışa çok dayanıklı olmadığından, kışı sert geçen 

bölgelerde ilkbaharda ekilir. Dönüme atılacak tohum miktarı ot için 12-15 kg, tohum için ise 

8-10 kg’dır. Tohumlar 2-4 cm derine ekilir. Dönüme 70-80 kg dane ve 100 kg kadar da “kes” 

denilen saman verir. Bu da hayvanlar için değerli bir yemdir. Ot verimi ise dekara 700-800 kg 

yaş ottur. Burçak tanesi iyi bir koyun yemidir.

e- KOCA FİĞ (Vicia narbonensis L.)

Kışa ve kurağa oldukça iyi dayanan, tek yıllık bir fiğ türüdür. Kıraç koşullarda yem 

üretimi amacıyla yetiştirilebilir. Otu iyi kurumaz, çabuk esmerleşir ve kalitesi düşer. Bu 

nedenle, tanesi için yetiştirilir. Tanelerinde protein oranı yüksektir. Ayrıca, bitkinin 

köklerinde çok iri yumrucuklar bulunması nedeniyle, iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. 

Tohumların büyük, fidelerinin çok kuvvetli olması yüzünden tarımı oldukça kolaydır.

Koca fiğ, doğal olarak Orta Avrupa’dan Ön Asya’ya kadar uzanan bölgelere yayılmıştır. 

Yurdumuzda Kuzeydoğu Anadolu hariç, diğer bütün bölgelerimizde doğal olarak 

bulunmaktadır.

Yetiştirilmesi

Çoğunlukla serin mevsimlerden hoşlanan koca fiğ sert soğuklara dayanamaz. Adi fiğin 

yetişebildiği kireççe zengin topraklarda iyi yetişir. Sıraya ekimde dönüme 15-21, serpme 

ekimde ise 20-25 kg tohum atılır. İri tohumlu bir baklagil olduğundan 5-6 cm derine 

ekilebilir. Sıra aralığı ot için 15-20, tohum için 18-25 cm olmalıdır. Kıraç şartlarda dekara 

1000 kg kadar yaş ot ve 120 kg kadar da dane elde edilir. Ot üretimi için 20-22 kg/da, tohum 

üretimi için ise 15-16 kg/da tohum kullanılır. Kışı ılıman bölgelerde sonbaharda, sert geçen 

bölgelerde ilkbaharda ekilir. Koca fiğ daha çok dane yemi olarak yetiştirilir. Otu kuruyunca 



bakla gibi kararır, esmerleşir. Otu silaj olarak değerlendirilmelidir. Yeşil gübre bitkisi olarak 

kullanılabilir.

4- YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.)

Yem bezelyesi soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklı bir yembitkisidir. Serin ve nemli 

bölgelerde iyi bir şekilde gelişir ve fazla ürün verir. Orta Anadolu’nun çok sert olmayan 

kışlarına dayanabilmektedir. Kıraç koşullarda özellikle, ilkbahar yağışlarının uygun gittiği 

yıllarda tatmin edici ot veya dane verimi alınabilir. Otu çok lezzetli ve besleyicidir. Otlatma, 

kuru ot veya silo yemi üretme amacıyla yetiştirilebilir. Taneleri, protein yönünden çok 

zengindir ve kırılarak hayvanlara yedirilebilir.

Doğal olarak Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ön Asya ve Kafkasya’ya yayılan yem 

bezelyesine Anadolu’nun her bölgesinde rastlanabilir.

Yetiştirilmesi

Yem bezelyesi çeşitli amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Yem olarak hem otundan hem de 

danesinden yararlanılır. Otu iyi kurutulursa hayvanlar için yonca otu kadar besleyici 

olmaktadır. Danesi proteince zengin olduğundan kışın kesif yemlere karıştırılarak hayvanlara 

verilir. Tahıllarla karışık olarak ekilerek koyunlara otlatıldığı bildirilmektedir. 

Otu ekşitilerek silaj olarak da hayvanlar tarafından değerlendirilir. Yem bezelyesi aynı 

zamanda iyi bir yeşil gübre bitkisidir. Tek yıllık olduğu için ekim nöbetine girebilir ve toprağı 

zenginleştirir. Bezelye aslında yaz aylarında da yağış alan, yumuşak nemli bölgelerin 

bitkisidir. İyi gelişebilmesi için killi, tınlı ve nemli toprakları tercih eder. 

Ekiminde dönüme 12-15 kg tohum, 5-6 cm derine ve 25-30 cm sıra aralığında ekilir. 

Serpme ekimde 23 kg/da tohum gereklidir. Yem bezelyesi kışın sertliğe bağlı olarak ilkbahar 

veya sonbaharda ekilmelidir. Ot için yetiştirilen yem bezelyesinin tohumları kırılarak 

hayvanlara dane yem olarak yedirilir. 

Dönümden ortalama 300-400 kg kuru ot ve 150-250 kg/da dane ürünü alınabilir. Çapa, 

gübre ve bakım isteyen yem bezelyesinde tohum hasadı, alt fasulyelerden birkaç tane tam 

olgunlaşıp, sertleştiği zaman yapılır.

5- ÜÇGÜL (Trifolium L.) TÜRLERİ

Üçgüller bir, iki veya çokyıllık otsu bitkilerdir. Yeryüzünde 300 kadar türü vardır. 

Bunlardan 25 kadarı kültüre alınmış olup çeşitli amaçlarla geniş alanlarda tarımı 

yapılmaktadır. Üçgül cinsine bağlı türlerde yaprak üçlüdür. Ancak, yonca ve taşyoncalarının 

aksine, üç yaprakçık sapı birbirine eşittir. Ayrıca, yaprakçıkların uç kısmında mucronate 

belirgin değildir. Kulakçıklar, oldukça iyi gelişmiştir ve kenarları düzdür. Çiçekler genellikle 



kömeç, bazen sık salkım, nadiren tek çiçekler halinde bulunur. Meyvelerinde bir veya birden 

fazla tohum bulunabilir.

Yurdumuzun üçgül türleri yönünden büyük bir zenginlik gösterir. Davis, (1978) 

ülkemizde 94 üçgül türü bulunduğunu bildirmektedir.

a- ÇAYIR ÜÇGÜLÜ (Trifolium pratense L.)

Kısa ömürlü, çok yıllık, ekim nöbeti için çok uygun bir baklagil yembitkisidir. 

Genellikle, 3-4 yıl yaşar. Özellikle, kuru ot üretimi amacıyla yalnız ve buğdaygillerle karışım 

yapılarak yetiştirilir. Otunun beslenme değeri çok yüksektir. Çayır üçgülü kıraca dayanıklı 

değildir. Sulanabilen ve yıllık yağışı yüksek ve düzenli bölgelerde, otlatmak ve kuru ot 

üretimi amacıyla yetiştirilir. Yurdumuzda ekim nöbetine alınabilecek en iyi yembitkilerinden 

birisidir.

Çayır üçgülü, esas olarak Güneydoğu Avrupa ve Anadolu’da doğal olarak bulunur. 

Yurdumuzda özellikle, Orta ve Doğu Anadolu’nun taban meralarında, su kenarlarında ve 

Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak bulunur.

Yetiştirilmesi

Çayır üçgülü Dünyada çok geniş bir yayılma alanına sahip en önemli baklagil 

yembitkilerindendir. Çok asitli olmayan pH’sı 6 civarında olan topraklarda iyi yetişmektedir. 

Kurağa dayanıklılığı zayıf olan (kök sistemi derinlere gitmediği için) çayır üçgülü fazla 

nemden de zarar görür.

Çayır üçgülü çok iyi hazırlanmış bir tohum yatağına dönüme 1,5-3 kg tohum atılarak 

yetiştirilir. Buğdaygillerle karışık ekilecekse dönüme 600-700 g tohum atılır. Ekim derinliği 

2-3 cm olup, ot için 20 cm aralıklı olarak ekilir. Ot hasadı yonca ve korungaya göre daha geç 

yapılır. En fazla protein çiçeklerin %30-65’i açtığında yapılan hasatta elde edildiği 

saptanmıştır.

Bir mevsimde yaklaşık 2-3 kez biçilir. Kurak ve serin iklimlerde bol tohum tutar. Daha 

çok meralarda yeşil ot ve karışım bitkisi olarak kullanılır. Yaz içerisinde sulama ile ikinci ve 

üçüncü biçimleri verir. Her biçimden 300-400 kg/da kuru ot alınabilir. 

Tohum verimi nemli bölgelerde dönüme 10-15 kg olduğu halde, normal olarak yazları 

kurak ve böcek faaliyeti çok olan yörelerde 25-30 hatta 45-50 kg’a kadar çıkabilir. Tohum 

hasadı için en uygun zaman kömeçlerin esmerleşip, gövdenin sarardığı zamandır.

Yağışlı ve sulama imkânı olan yörelerde uygun (adapte olmuş) formlar kullanılarak 

hayvancılığımızın geliştirilmesinde; et, süt, yumurta gibi ürünlerin daha fazla üretilmesinde 

çayır üçgülünden mutlaka yararlanmalıyız. Otunda ortalama %14-20 protein vardır.

b- AKÜÇGÜL (Trifolium repens L.)



Uzun ömürlü, çok yıllık bir baklagil yembitkisidir. Kısa boylu sülüklü bir bitki olması 

nedeniyle genellikle otlatmak amacıyla yetiştirilir. Bununla beraber, Ladino üçgülünün 

(Trifolium repens var. Latum) dik olarak gelişmesi ve ot veriminin fazla olması nedeniyle, 

kuru ot üretimi içinde tarımı yapılmaktadır. Aküçgül sulanabilen veya düzenli yağış alan 

bölgelerin bitkisidir. Kurağa dayanıklı değildir. Uygun bölgelerde yalnız veya rekabet gücü 

olan buğdaygil yembitkileriyle karışım halinde yetiştirilir. Otlatmaya, çiğnenmeye karşı çok 

dayanıklıdır.

Aküçgül, Avrupa ve Asya’nın ılıman bölgelerinde doğal olarak bulunmaktadır. 

Yurdumuzun hemen her yerinde bu bitkiye rastlamak mümkündür. Araştırıcılar, aküçgülün 

anavatanı olarak Batı Anadolu’yu göstermektedir.

Yetiştirilmesi

Aküçgül nadiren yalnız ekilir. Tohum üretimi ve tavuk merası tesisinde yalnız 

ekilmekte, çoğu kez buğdaygillerle (İngiliz çimi-Lolium perenne, Domuz ayrığı-Dactylis 

glomerata, Kılçıksız brom-Bromus inermis, Kelp kuyruğu-Phleum pratense, Çayır salkım 

otu-Poa pratensis gibi) bitkilerle karışık ekilmektedir. Stolonları ile kısa zamanda yayılan bir 

bitkidir. Dönüme 1-2 kg tohum atılır. Tohumu çok küçük olduğundan çok iyi hazırlanmış bir 

tarlaya 1-2 cm derine ekilmelidir. Suluda ot için 15-18 cm, tohum için 60-70 cm aralıklı 

ekilir. Otlatmaya son derece iyi dayanır. İlkbahar veya sonbaharda ekilebilir.

C) BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİ

Buğdaygil yembitkileri 620 kadar cins ve 10000 kadar türü içine alır. Çeşitli tarımsal 

karakterler yönünden büyük bir değişim gösterirler. Bu bitkiler arasında soğuğa ve kurağa 

dayanıklı, elverişsiz koşullar altında gelişebilenler vardır.

1- AYRIK (Agropyron) TÜRLERİ

Dünyada yaklaşık 150 kadar ayrık türü bulunmasına karşılık, bunlardan bazıları tarımsal 

yönden önemlidir. Özellikle yurdumuz için önemli olan ayrık türleri şunlardır:

Otlak ayrığı (Agropyron cristatum)

Kır ayrığı (Agropyron desertorum)

Mavi ayrık (Agropyron intermedium)

Yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum)

Ayrıklar genellikle kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bitkilerdir. Kıraç bölgelerde kuru ot 

elde etmek ve otlatmak amacıyla kullanılabilir. Yüksek otlak ayrığı tuza en fazla dayanan 

yembitkilerinden birisidir.

a- OTLAK AYRIĞI (Agropyron cristatum L.)



Otlak ayrığı, uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bir yembitkisidir. 

Toprak üstünde yumak teşkil ederek gelişir. Kıraç koşullar altında kuru ot elde etmek ve 

otlatmak amacıyla yetiştirilir. Otu lezzetli ve besleme değeri yüksektir. 

Yetiştirilmesi

Kurağa ve soğuğa çok dayanıklıdır. Soğuğa dayanım yönünden yembitkileri içerisinde 

en önde gelenlerden birisidir. Her türlü toprakta yetiştirilebilir. Verimli, taban topraklarda 

fazla ürün vermediği için, başka bitkiler tercih edilmelidir.

Otlak ayrığının tohumları küçük ve fideleri zayıftır. Bu yüzden iyi bir tohum yatağı 

ister. Yazlık veya kışlık olarak yetiştirilebilir. İkinci yıldan sonra yabancı otları tamamen 

bastırır. Kıraçta 50 cm sıra arasıyla ekilebilir. Dönüme 1,5-2 kg tohum atılır.

Kuru ot için en iyi biçim zamanı tam başaklanma devresidir. Çiçeklenme ile birlikte 

yem kalitesi düşer. Tohum için başaklar sararınca hasat edilir, daha sonra harmanı yapılır. 

Otlak ayrığının kuru ot verimi dönüme 150-250 kg arasındadır. Tohum verimi ise, dönüme 50 

kg civarındadır.

b- YÜKSEK OTLAK AYRIĞI (Agropyron elongatum Beauv.)

Yüksek otlak ayrığı, uzun ömürlü, çok yıllık, yumak teşkil ederek büyüyen bir bitkidir. 

Kuru ot elde etmek ve otlatmak amacıyla kullanılır.

Yetiştirilmesi

Yüksek otlak ayrığı her türlü toprakta yetiştirilebilir. Tuzlu topraklarda yetiştirilebilecek 

önemli bitkilerden birisidir. Soğuktan fazla zarar görmez. Kurağa oldukça dayanıklıdır.

Tohumunun iyi olması nedeniyle ekimi kolaydır. Fideleri oldukça kuvvetlidir. Ekim 

yatağının çok dikkatli hazırlanmasına ihtiyaç yoktur. İlk defa yembitkisi yetiştirilecek 

bölgelerde akla ilk gelen bitkilerden birisidir. Uzun boylu ve hacimli bir bitki olması 

nedeniyle sıra arası 60-70 cm’den aşağı olmamalıdır.

Yüksek otlak ayrığı çok çabuk kabalaşır. Bu nedenle, ot için erken başaklanma 

devresinde biçilmesi gerekir. Biçim geciktirilecek olursa, bitki çok çabuk kabalaşarak, ot 

kalitesi düşer. Tohum için başakların olgunlaşma devresinde biçilerek harman yapılmalıdır.

c- MAVİ AYRIK (Agropyron intermedium (Host.) Beauv.)

Mavi ayrık orta boylu, köksaplarla gelişen çok yıllık bir yembitkisidir. Kuru ot elde 

etmek ve otlatmak amacıyla yetiştirilir. Uzun boylu bir bitki olması nedeniyle ot verimi daha 

yüksektir. Otlatmaya oldukça dayanıklıdır.

Yetiştirilmesi

Mavi ayrık kurağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak, bu dayanıklılığı otlak ayrığı 

kadar değildir. Bu yüzden daha taban ve iyi topraklarda yetiştirilmelidir.



Mavi ayrık tohumları oldukça iridir. Bu nedenle yetiştirilmesi daha kolaydır. Ekim 

yatağının çok iyi hazırlanmasını istemez. Ekim derinliği 3-4 cm kadardır. Kıraç şartlarda ot 

için 50-60 cm sıra arsıyla ekilmelidir. Köksaplı (Rhizome) bir bitki olduğu için sıra aralarını 

kapatır. İlk yıl yabancı ot savaşı önemlidir.

Ot için en uygun biçim zamanı erken başaklanma devresidir. Geç kalınırsa ot verimi 

artar; ancak, kalite düşer. Uygun zamanda biçilmek şartıyla iyi kalitede kuru ot elde edilebilir. 

Tohum için en uygun hasat zamanı başakların sararmaya başladığı devredir. Kıraç koşullar 

altında kuru ot verimi 200-300 kg arasındadır. Tohum verimi ise, 30-50 kg kadardır.

2- ÇİM (Lolium) TÜRLERİ

Çim cinsine giren önemli türler şunlardır:

İngiliz çimi (Lolium perenne L.)

İtalyan çimi (Lolium italicum A.Br. = L. multiflorum Lam.)

Delice (Lolium temulentum L.)

Çok yıllık çim=İngiliz çimi, kültüre alınan ilk buğdaygil yembitkisidir. Kısa ömürlü, 

çok yıllık bir bitkidir. Karışımlar halinde çok fazla miktarda yetiştirilir. İtalyan çimi 1-2 yıllık 

bir bitkidir. Genellikle, kuru ot elde etmek amacıyla kullanılır. Delice ise, yembitkisi olarak 

kullanılmaz. Yurdumuzda, tahıl tarlalarında yabani ot halinde bulunur.

a- ÇOK YILLIK ÇİM (Lolium perenne L.)

İTALYAN ÇİMİ (Lolium italicum A.Br.=L. multiflorum Lam.)

Çok yıllık çim ve İtalyan çiminin verdiği ot çok kalitelidir. Otlatmak ve kuru ot elde 

etmek amacıyla saf veya diğer yembitkileri ile karışım halinde yetiştirilebilir. Süt ineği 

yetiştirilen işletmeler için çok elverişlidir. Çok yıllık çim yeşil alan bitkisi olarak da çok 

kullanılır.

Yetiştirilmesi

Çimler taban, verimli topraklarda yetiştirilebilir. Kurağa dayanıklı değildir. Sulanabilen 

veya düzenli yağış alan bölgelerde yetiştirilebilir.

Tohumları ufak olduğu için tohum yatağının dikkatlice hazırlanması gerekir. Ekim, 

ekme makinesi ile veya serpme olarak yapılabilir. Gübreleme ot verimini otun kalitesini çok 

arttırır. Dönüme saf olarak 2,5-3 kg tohum atılır. Yeşil alanlarda ise serpme ekimde dönüme 

50-60 kg tohum atılmalıdır.

Ot için hasatta bitki, başaklardaki taneler süt olumu devresinde iken biçilmelidir. 

Biçimin geç kalması kaliteyi fazla düşürmez. Tohum için başaklar sarı olum devresinde 

biçilir; kurutularak harmanı yapılır. Tohumunu çok kolaylıkla döker. Kuru ot verimi dekara 



300-400 kg arasındadır. İtalyan çiminin verimi biraz daha fazladır. Tohum verimi ise, dönüme 

50-60 kg arasındadır.

3- KILÇIKSIZ BROM (Bromus inermis Leyss.) 

Kılçıksız brom, uzun ömürlü, çok yıllık köksap (Rhizome) meydana getiren bir 

yembitkisidir. Orta boyludur. Kıraca ayrıklar kadar dayanamaz. Ancak, taban ve su tutan 

yerlerde sulamadan yetiştirilebilir. Sulu koşullarda baklagil yembitkileri, özellikle yonca ile 

iyi karışımlar meydana getirir. Otu lezzetli ve kalitelidir.

Yetiştirilmesi

Soğuğa çok iyi dayanmasına karşılık, kıraca çok fazla dayanıklı değildir. Toprak 

yönünden fazla seçici değildir.

Tohumları hafif ve ince zar gibi kâğıtsı yapıda olduğu için ekimi zordur. Temiz tohum 

kullanılması halinde, ekim makineleri ile ekilebilir. Ekim derinliği 1-1,5 cm’yi aşmamalıdır. 

Çıkıştan sonra en önemli bakım işlemi yabancı ot savaşıdır.

Kılçıksız brom ot için tam başaklanma devresinde biçilmelidir. Tohumları döküldüğü 

için salkımların sararmaya başladığı zaman hasat edilir. Kuru ot verimi kıraç şartlarda 

dönüme 150-300 kg arasında değişir. Tohum verimi, 25-30 kg kadardır.

4- YUMAK (Festuca) TÜRLERİ

Bugün yumak cinsine bağlı 100 kadar tür çeşitli bölgelere dağılmıştır.  Çoğu yabani 

olarak yetişir ve tarımsal yönden büyük bir önemi yoktur. Tarımsal yönden önemli olan 

yumak türleri şunlardır:

Koyun yumağı (Festuca ovina L.)

Kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.)

Kırmızı yumak (Festuca rubra L.)

Çayır yumağı (Festuca pratensis Huds.= F. elatior L.)

Bu türlerden koyun yumağı kıracın en önemli bitkilerinden birisidir. Bitki tipik olarak 

yumak görünümündedir. Aşırı otlatmaya dayanır. Yurdumuzun meralarında çok bulunur. 

Genellikle, kıracın elverişsiz çevre koşulları altında mera bitkisi olarak önem kazanır. Verimi 

düşük olduğu için daha bol verimli bitkilerin yetiştirilemediği yerlerde bu bitkinin 

yetiştirilmesi düşünülür.

Kamışsı yumak ve çayır yumağı en fazla yetiştirilen yumak türlerindendir.  

Karışımlarda başarıyla kullanılır. Ot elde etmek veya otlatmak amacıyla tarımı yapılan 

bitkilerdir.

Kırmızı yumak ise, otlatma veya yeşil alan bitkisi olarak önemlidir. Bitki olgunlaşınca 

gövdesi kırmızıya döner.



ÇAYIR-MERANIN TANIMI ve SINIFLANDIRILMASI

Çayır ve meralar bulundukları yerler, bitki örtüleri ve kullanılma tarzları açısından 

birbirinden farklılık gösterir.

Çayır

Genellikle düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun 

boylu bitkilerden meydana gelen bir bitki örtüsüne sahip olan ve genellikle biçilerek 

yararlanılan alanlardır. 

Mera

Oldukça eğimli, engebeli ve taban suyu derinde olan kıraç arazilerde oluşmuş, çayırlara 

göre daha seyrek ve daha kısa boylu bitkilerden meydana gelen bir bitki örtüsüne sahip olan 

ve genellikle hayvan otlatılarak yararlanılan kaba yem alanlarıdır. 

I) Bitki örtüsünün oluşma şekline göre Çayırlar:

1. Doğal Çayırlar 

Bitki örtüsü doğal olarak oluşmuş olan çayırlardır. Ülkemizdeki çayırların hemen, 

hemen hepsi, dünyadaki çayırların da büyük çoğunluğu doğal olarak oluşmuş çayırlardır. 

Bunların bitki kompozisyonları, ot verimleri ve ot kaliteleri iklim koşullarına, toprak yapısına, 

toprak verimliliğine ve taban suyu durumuna göre farklılık gösterir. Bu tip çayırlardan 

genellikle biçilerek yararlanılır. Ancak, bazen vejetasyonun kısa boylu olması nedeniyle veya 

biçildikten sonra bu tip çayırların otlatıldığı da görülür. 

2. Suni Çayır

Bitki örtüsü insan eliyle oluşturulmuş olan çayırlardır. Suni çayır tesisinde, toprak 

sürülür, tohum yatağı hazırlanır ve hazırlanan tohum yatağına bölgenin ekolojik koşullarına 

uygun yembitkileri karışımı ekilir. Bu tip çayırlarda her türlü bakım ve sulama işlemleri 

yerine getirilerek en üst düzeyde verim alınmaya çalışılır ve yoğun bir amenajman 

uygulamasıyla meraya dayalı hayvancılık yapılabilir. 

II. Oluştukları Yerlere Göre Çayırlar

1. Ova Çayırları

Geniş düzlüklerden meydana gelen ovalarda oluşmuş doğal çayırlardır. Arazi oldukça 

düzdür.

2. Dağ Çayırları

Dağların üzerinde veya yamaçlarında kaynak veya akarsu kenarlarında oluşmuş doğal 

çayırlardır. Yaygın olarak Doğu Anadolu’da rastlanır. Toprak özellikleri ve arazi meyli 

açısından yukarıda açıklanan çayır tanımına uymamakla beraber, büyüme mevsimi içersinde 



bitkiler sürekli nem bulabildiğinden bitki örtüsü sık ve uzun boyludur. Bu nedenle biçilerek 

değerlendirilir.

3. Vadi Çayırları

Vadi tabanlarındaki derelerin kenarlarında dar şeritler halinde oluşmuş doğal çayırlardır

III. Taban Suyunun Durumuna Göre Çayırlar 

1. Islak Çayırlar

Taban suyu yüzeye çok yakın veya yılın belirli dönemlerinde su basan çayırlardır. Nem 

fazlalığı zaman zaman çayırda yapılacak işlemleri engeller.  Yüksek taban suyu nedeniyle tatlı 

çayır otlarının (Alopecurus, Phleum, Festuca, Poa) oranı azdır. Bunların yerine ekşi çayır 

otlarının (Carex, Juncus, Scirpus) oranı fazladır ve bu nedenle çayır otunun kalitesi düşüktür.   

2. Nemli Çayırlar

Toprakları devamlı nemlidir. Ancak, aşırı nem problemi yoktur. Bitki örtüleri nemli 

alanlara adapte olmuş çayır türlerinden (Poa, Agrostis, Festuca, Phleum, Alopecurus) oluşur.

3. Kurak Çayırlar

Taban suyu nispeten daha derinde olduğundan bitkiler büyüme mevsimi içinde zaman 

zaman suyu yeterli düzeyde bulmazalar. Bu nedenle bitki örtülerinde kurağa dayanıklı türlere 

rastlanır. Kurak çayırların vejetasyonlarında hem çayır ve hem de mera bitkileri (Dactylis 

glomerata, Poa paratensis ve Poa bulbosa) bir arada bulunur. Bitki örtüleri daha seyrek ve 

kısa boyludur.  Ot kaliteleri daha yüksektir

Meralar; bitki örtüsünün oluşum şekline ve yerine, otlayan hayvan cinsine ve 

üzerindeki bitki örtüsünün tipine ve baskınlığına göre gruplara ayrılır.

I. Bitki Örtüsünün Oluşum Şekline Göre Meralar

1. Doğal Meralar

Bitki örtüsü doğal olarak oluşmuş meralardır. Doğal oluşumu içinde iklim, toprak ve 

antropojen özelliklerden dolayı ortaya çıkan kısıtlayıcı faktörlerin etkisi nedeniyle daha üst 

klimaks vejetasyon olan orman örtüsüne ulaşma olasılığı olmayan bitki topluluklarından 

oluşan alanlardır. Bunların bitki örtülerinin kompozisyonu, sıklığı ve ot verimleri 

bulundukları bölgenin iklim ve toprak şartlarına göre çok farklılık gösterir. 

2. Suni Meralar

 Bitki örtüsü insan eliyle oluşturulmuş olan meralardır. Bu meraların tesisi için, toprak 

sürülür, iyi bir tohum yatağı hazırlanır ve bölgenin ekolojik koşullarına uygun mera 

bitkilerinin tohum karışımı ekilir. Gerektiğinde gübrelenen ve sulanan bu meralardan 

genellikle hayvan otlatılarak yararlanılır. Ancak, topografya, iklim ve toprak koşullarının 

uygun olduğu yerlerde bu tip meralardan biçenek olarak da yararlanılabilir.  



II. Oluştukları Yerlere Göre Meralar

1.Taban Mera

Oldukça düz ve taban suyu yakın olan taban arazilerde otlatma amacıyla kullanılan 

meralardır. Toprak ve topografik yapıları ile çayır arazisidirler. Fakat devamlı otlatma 

nedeniyle vejetasyonun yapı ve kompozisyonunda değişimler olmuştur. Bitki örtüsü sık, fakat 

kısa boyludur. Bitkiler otlatmaya dayanıklı yatık gelişen veya rozet oluşturan türlerden 

(Taraxacum, Leontodon, Plantago) oluşur. Taban meralar, genellikle köylere yakın yerlerde 

bulunur. 

2. Dağ Merası

Tepe ve dağların üzeri veya yamaçlarında oluşmuş meralardır. Ülkemizde çok yaygın 

olarak bulunan, mera tanımına uygun doğal meralardır. Genellikle meyilli arazilerdir. Bitki 

örtüleri seyrek ve kısa boyludur. Keçi ve koyun otlatmaya elverişlidir. 

3. Alpin Mera

Yüksek ağların üzerlerinde oluşmuş meralardır. Bu tip meralarda yükselti fazla 

olduğundan, ekstrem hava koşulları hakimdir. Vejetasyon süresi, dolayısıyla otlatma mevsimi 

kısadır. Yaylalar bu mera grubu içersinde yer alır. Koyun merası olarak değerlendirmeye 

uygundurlar.

4) Orman İçi Meralar

a) Orman Arası Mera

b) Orman Altı Meralar

III. Otlayan Hayvan Cinsine Göre Meralar

1. Koyun Meraları

Bitki örtüsünden özelikle koyun otlatılarak yararlanılan meralardır. Bu meralar 

genellikle yağışı az olan, az meyilli ve hafif engebeli arazilerde oluşmuş olan meralardır. Bitki 

örtüleri çok kısa boylu ve seyrek bitkilerden oluşur. Ülkemizde step özellikteki bazı Doğu, 

Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgesi meraları koyun meralarının tipik örneğini oluşturur.

2. Sığır Meraları

Bitki örtüsünden genellikle sığır otlatılarak yararlanılan meralardır. Bu meraların bitki 

örtüleri, koyun meralarına göre daha sık ve daha uzun boyludur. Bu tip meralara yılın belirli 

mevsimlerinde yeterli rutubete sahip bölgelerde rastlanır. Doğu Anadolu bölgesinde bu tip 

meralar oldukça geniş bir alan kaplar.

IV. Üzerindeki Bitki Örtüsünün Tipine ve Baskınlığına Göre Meralar

1) Seyrek Buğdaygil Meraları



Yeryüzünün tüm ana kara parçalarında bulunabilen doğal buğdaygil meralarıdır. Baskın 

bitki grubu, buğdaygil familyasından bitkilerdir. Çalı ve ağacımsı bitkilerin bitki örtüsündeki 

yeri oldukça azdır. Ülkeden ülkeye değişik şekilde adlandırılırlar. Örneğin, Kuzey Amerika'da 

Prairie, İngiltere'de Moorland veya Heather, Arjantin ve Uruguay'da Veld, Avrupa ve 

Rusya'da Step, Türkiye'de Bozkır olarak adlandırılırlar. Bu tip meralar Kuzey Amerika, 

Arjantin, Uruguay ve İngiltere gibi yağış durumu daha iyi olan ülkelerde sığır merası, Rusya 

ve Türkiye gibi ülkelerde ise genellikle koyun merası olarak kullanılır.

Seyrek buğdaygil meraları, genellikle bulundukları bölgelerin en üst düzeydeki 

vejetasyonunu temsil ederler. Baskın durumdaki buğdaygillerin boy yüksekliklerine göre; kısa 

boylu (60 cm'ye kadar), orta boylu (60-120 cm) ve yüksek boylu (120 cm'den daha yüksek 

boylu) buğdaygil meraları şeklinde sınıflandırılırlar. Kısa boylu seyrek buğdaygil 

meralarında; mavi sarkaç otu (Bouteloua gracilis), manda otu (Buchleo dactyloides), kılçık 

otu (Aristida sp) ve Hilerya (Hilaria sp.) türleri, orta boylu seyrek buğdaygil meralarında; 

küçük sakal otu (Andropogon scoparius), tarak sarkaç otu (Bouteloua curtipendula), ince 

sorguç otu (Stipa comota) ve sorguçlu gümüş otu (Koeleria cristata), yüksek boylu seyrek 

buğdaygil meralarında; erguvani zenci darısı (Pennisetum purpureum), koca sakal otu 

(Andropogon furcatus) ve dallı darı (Panicum virgatum) tipik buğdaygil türlerini oluştururlar. 

Ülkemizdeki, Festuca ovina, Poa bulbosa ve Stipa lagascae step buğdaygil meraları seyrek 

buğdaygil meralarına örnektir. 

Seyrek buğdaygil meralarının en belirgin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Bulundukları bölgelerde yılın belirli bir bölümünün kurak geçmesi

2) Buğdaygillerin çoğunlukla yumak oluşturan buğdaygiller olmaları

3) Mera üzerindeki bitki örtüsünün bireyleri arasında oldukça geniş boşluklar bulunması 

ve iklim kuraklaştıkça bu çıplaklığın da artması

2) Sık Buğdaygil Meraları

Bu tip meralarda hemen hemen çıplak toprak yüzeyine rastlanmaz. Bitki örtüsündeki 

bitkilerin biryıllık veya çokyıllık olmasına göre iki tipine rastlanır:

a) Biryıllık Sık Buğdaygil Meraları

Bunlar gönüllü biryıllık buğdaygillerle kaplı meralardır. Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu bölgelerde, özellikle belirli bir süre üzerinde tarım yapıldıktan sonra kendi haline 

terkedilmiş yerlerde rastlanan mera tipidir. Akdeniz ikliminin tipik özelliği; kışları yağışlı ve 

ılık, yazları kurak ve sıcak geçmesidir. Bu tip meralarda, yağışlı mevsim boyunca bitki örtüsü 

çok yoğundur. Buğdaygillerin yanında çok yaygın bir şekilde biryıllık baklagiller ve diğer 



geniş yapraklı bitkilere de rastlamak mümkündür. Bu tip meraların bitki örtüsü bir büyüme 

mevsiminden diğerine çok büyük değişkenlik gösterir.

Otsu bitkilerin çoğunluğunu, Bromus, Erodium, Festuca, Medicago, Trifolium, 

Trigonella, Vicia ve Coronilla gibi biryıllık bitkiler oluşturur. Çukurova bölgesinde bu tip 

biryıllık sık buğdaygil meralarına sık, sık rastlanır.

b) Çokyıllık Sık Buğdaygil Meraları

Nemli ılıman iklim bölgelerindeki en üst düzeyde dengeli bitki örtüsü olan orman örtüsü 

çeşitli nedenlerle ortadan kaldırıldıktan sonra geriye kalan verimli meralardır. Baskın bitki 

grubu homojen bir büyüme şekline sahip buğdaygiller, baklagil ve diğer geniş yapraklılardan 

oluşan otsu bitkilerdir. Bitkilerin birbirlerine çok yakın bir şekilde büyümesi bireylerin 

birbirlerinden ayrılabilmesini güçleştirir.

Bol ve sık bitki örtüsü, bölgede bulunan bol su ve yağışlardan kaynaklanır. Bol su 

koşulları altında otlatma yeni kardeşlerin artmasına ve yeniden büyümenin hızlanmasına 

neden olur. Bu tip meralarda bulunan bitkiler genellikle rizomlu ve stolonlu bitkilerdir. 

Dactylis, Cynodon, Phleum, Lolium, Festuca, Agrostis, Poa, Bromus, Alopecurus, Phalaris, 

Trifolium, Medicago, Melilotus ve Lotus türleri bu tip meralarda yaygın olarak bulunan 

bitkileridir.

3) Çalı Seyrek Buğdaygil Meraları

Bu tip meralarda, çalılar ve buğdaygiller eşit oranlarda bulunabildiği gibi, çalı veya 

buğdaygiller baskın durumda da bulunabilir. Orta Anadolu'da rastlanan Thymus ve Artemisia 

çalı stepleri çalı ve seyrek buğdaygil meralarına tipik örnek oluştururlar.

4) Çalı ve Sık Buğdaygil Meraları

Bu tip meralar da çalılar arasında kalan boşluklarda yer alan bitkilerin bir ya da 

çokyıllık olma durumuna göre ikiye ayrılır.

Çalıların arası biryıllık bitkilerle kaplı meraların bitki örtüsü yağışlı mevsimlerde çok 

sık durumdadır. Yağışlarla birlikte gelişen efemerler (kısa ömürlü kurakçıl bitkiler) çalılar 

arasında çok sık bir bitki örtüsü oluşturur. Ancak bu bitkiler kısa sürede ömürlerini 

tamamlayınca çalılar arasında oldukça geniş boşluklar oluşur. Bu tip meralar genellikle kurak 

ve çöl tipi meralardır. 

Çalıların arası çokyıllık buğdaygillerle kaplı meralar ise, daha çok nemli serin 

bölgelerde bulunurlar. Örneğin, İngiltere'de Erica cinsi çalıların baskın olduğu bölgeler ve 

Orta Avrupa'nın 2000 m yükseklikteki Rhodendron çalılarının baskın olduğu yerler. 

Ülkemizde bu tip meralara Karadeniz bölgesinde rastlanmaktadır.

5) Sık Çalılık Meralar



Bu tip meralar görünüş açısından oldukça üniform bir durumdadır. Bu tip meraların en 

tipik örneğini Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde bulunan makilikler oluşturur. 


