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ÖZET 

Çayır meralarda gübrelemenin botanik kompozisyona etkisinin irdelenmesi amacıyla bu 

derleme çalışması hazırlanmıştır. Çayır mera alanları, tüm dünyada ve ülkemizde hayvanların 

beslenmesi açısından büyük öneme sahiptirler. Çayır meralar, hayvan besleme dışında da 

toprak ve suyu koruması, yeşil alan niteliğinde olması, piknik ve dinlenme alanı olması, yaban 

hayvanları için barınma ortamı sağlaması ve gen kaynağı olması gibi birçok özelliğe de 

sahiptirler. Ancak bu derece önemli olan çayır mera alanlarının orta malı olarak kullanılması, 

aşırı ve zamansız otlatılması gibi nedenlerden dolayı verim ve kalite potansiyellerini yitirdiği 

ve hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayamaz hale geldiği yapılan birçok çalışma ile ortaya 

konulmuştur. Çayır ve meraların tekrar verimli hale gelebilmesi için ıslah edilmeleri 

gerekmekte ve ıslah yöntemlerinin başında da gübreleme gelmektedir. Doğru zamanda ve doğru 

dozda yapılacak gübreleme ile çayır meraları verimli hale getirmek ve kalitelerini arttırmak 

mümkündür. Ülkemiz topraklarında eksikliği en fazla görülen besin elementlerinin başında azot 

ve fosfor gelmektedir. Meralarda yapılacak azot ve fosfor gübrelemesi ile botanik 

kompozisyonda istenilen yönde değişiklik yapmak mümkündür. Azotlu gübreler buğdaygillerin 

artmasını, fosforlu gübreler ise daha çok baklagil ve diğer familya bitkilerine ait türlerin 

artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla gübreleme ile çayır meralarda familyaların botanik 

kompozisyondaki oranını arttırmak veya azaltmak mümkündür. Genel olarak ülkemizin farklı 

bölgelerinde çayır meralar için 5-10 kg/da azot ve 5-10 kg/da arasında fosfor gübrelemesinin 

yapılması tavsiye edilmektedir. Çayır meralarda gübreleme yapılırken, bölgenin yağış durumu 

ve çayır meraların botanik kompozisyonu dikkate alındığında verimi 2-3 kat arttırmak mümkün 

olabilmektedir. Sonuç olarak, düzenli ve dengeli yapılacak bir gübreleme ile çayır meralarda 

hem verim artışı, hem botanik kompozisyonda istenilen türlerin artışını ve hem de kalite artışını 

sağlamak mümkündür. 

 

Anahtar kelimeler: Azot, Fosfor, Baklagil, Buğdaygil  
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MEADOW AND RANGELANDS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This review study has been prepared in order to examine the effect of fertilization on botanical 

composition in meadow and pastures. Meadows and pastures are of great importance in terms 

of feeding animals all over the world and in our country. Meadows and pastures also have many 

features such as protecting soil and water, being a green area, being a picnic and resting area, 

providing a shelter for wild animals and being a source of genes, apart from animal feeding. 

However, it has been revealed by many studies that due to reasons such as the use of such 

important meadow and pasture areas as common goods, excessive and untimely grazing, they 

lose their yield and quality potential and become unable to meet the roughage needs of animals. 

Meadows and pastures need to be improved in order to become productive again, and 

fertilization is the leading improvement method. It is possible to make meadow and pastures 

productive and increase their quality by fertilizing at the right time and in the right dose. 

Nitrogen and phosphorus are the most common nutrient deficiencies in our country's soils. It is 

possible to change the botanical composition in the desired direction with nitrogen and 

phosphorus fertilization to be made in the pastures. Nitrogen fertilizers increase the number of 

grasses, and phosphorus fertilizers increase the species of legumes and other family plants. 

Therefore, it is possible to increase or decrease the proportion of families in botanical 

composition in meadow and pastures with fertilization. Generally, 5-10 kg/da nitrogen and 5-

10 kg/da phosphorus fertilization is recommended for meadow and pastures in different regions 

of our country. When fertilizing in meadows and pastures, it is possible to increase the yield 2-

3 times when the rainfall of the region and the botanical composition of the meadow and 

pastures are taken into account. As a result, with a regular and balanced fertilization, it is 

possible to increase yield, increase the desired species in botanical composition and increase 

quality in meadow and pastures. 

 

Keywords: Nitrogen, Phosphorus, Legumes, Grasses 
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GİRİŞ 

Ülkemizde günlük tüketilen protein miktarı kişi başı 96 g civarında olup, dünya ortalamasının 

(77 g) üzerinde yer almaktadır. Günlük tüketilen bu protein miktarının %75’i bitkisel, %25’i 

ise hayvansal kökenlidir (FAO, 2008). Bir insanın sağlıklı olarak beslenebilmesi amacıyla bir 

günde, ağırlığının her bir kg’ı için 1 gr protein tüketmesi ve bunun da %40’ının hayvansal 

kökenli protein olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durumda, ülkemizdeki insanların yeterli 

miktarda hayvansal ürün tüketmediği ortaya çıkmaktadır. İnsanlarımızın yeteri kadar hayvansal 

ürün tüketememesinin sebebi ise, yeterli miktarda hayvansal ürün üretilememesi ve halkın satın 

alma gücünü aşmasından kaynaklanmaktadır. 

Ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu mevcut bazı sorunlar sebebiyle yeterli miktarda ve 

ucuz hayvansal ürün üretilememektedir. Hayvancılığımızın hali hazırda birçok sorunu olmakla 

birlikte, bunlardan en önemlisi hayvanlarımızın kaliteli ve yeterli beslenememesi 

oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun beslenmesinde çok önemli bir potansiyele sahip olan çayır 

ve meralar, hayvanlarımız için gerekli olan kaba yem kaynaklarımızı ve yeryüzünün büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadırlar. Bu büyük potansiyelin doğru bir şekilde değerlendirilmesiyle 

hayvansal ürünlerin üretim maliyetleri azalacak ve ülkemiz insanları yeterli ve dengeli 

beslenme imkânına kavuşacaklardır. Hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerde meraların önemi çok 

daha önceden anlaşıldığı için gerekli önlemler ve yasal düzenlemeler yapılarak, bu alanlardan 

en uygun biçimde yararlanılmış ve halen de yararlanılmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin birçok bölgesinde de çayır ve mera alanları gerek 

hayvanların beslenmesi açısından gerekse de doğanın temel öğeleri olmaları açısından çok 

büyük öneme sahiptirler. Çayır ve meralar, toprak ve suyun korunması, yeşil alan niteliğinde 

olmaları, piknik ve dinlenme alanı olmaları, canlılar için doğal yaşam ortamı oluşturmaları ve 

genetik kaynak olmaları gibi pek çok faydalara sahiptirler. 

Büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yer alan meraların düşük yağışa sahip 

olmalarının yanı sıra mera yönetim ilkelerine uyulmadan ağır bir şekilde otlatılması, bu 

alanlardaki bitki örtüsünün bozulmasının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır 

(Holechek ve ark., 2004). Bu nedenle bir taraftan otlatmayı kontrol altına alarak meraların 

doğru ve uygun kullanımını sağlamak, diğer taraftan da bu alanların uygun ıslah yöntemleri ile 

iyileştirilmesini sağlamak gerekmektedir (Çomaklı ve Menteşe, 1999; Altın ve ark., 2005). 

Ayrıca, sürülüp tarım arazilerine dönüştürülen ve mevcut verim potansiyellerini kaybettikten 

sonra terk edilen mera alanlarının tekrardan eski haline getirilmesi ve hayvanların  
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otlayabileceği mera alanlarına dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan birçok tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma, çayır ve meralarda gübrelemenin botanik kompozisyona etkisinin irdelenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır.  

1. Ülkemizde ne kadar çayır mera alanı ve hayvan varlığı bulunmaktadır? 

Ülkemizdeki çayır-mera alanı 1923 yılında 50 milyon hektar iken, 1940 yılında 44 milyon 

hektara, 1978 yılında 21.7 milyon hektara, günümüzde ise 14.6 milyon hektara kadar düşmüştür 

(Anonim, 2017). Yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumdaki çayır mera alanlarından 10 

milyon ton, 2 milyon ha civarındaki yem bitkileri ekim alanlarından 18 milyon ton, tarla tarımı 

içerisinde yetiştirilen bitkisel üretim artıklarından ise yaklaşık 31 milyon ton kaba yem üretimi 

yapılmaktadır. Ülkemizdeki hayvan varlığı son yıllarda artarak yaklaşık 18.6 milyon HB’ne 

ulaşmış durumdadır. Hayvan varlığımızın 85 milyon ton olan kaba yem ihtiyacının 59 milyon 

tonu yukarıda bahsedilen yem kaynaklarından karşılanmaktadır. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan 

kaliteli kaba yem açığı ise yaklaşık 26 milyon tondur (Özkurt ve Çınar, 2020). Bu kaba yem 

açığı ise sap saman gibi kalite değeri çok düşük yemlerle karşılanmaya çalışılmaktadır (İçel, 

2017). 

2. Çayır ve meralarda gübrelemeye neden ihtiyaç duyulmaktadır? 

Meralar ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olup, hayvancılığımızın %60-65’ini 

oluşturan kaba yem gereksiniminin en ucuz karşılanabileceği alanlardır. Ancak, meralar orta 

malı olarak kullanılmalarının dezavantajıyla, çok fazla bakım ve koruma işlemlerinin 

yapılmamasının yanı sıra erken, aşırı ve zamansız otlatma gibi bilinçsiz bir şekilde 

kullanılmaktadır. Mevcut kaynaklar dikkate alındığında, hayvanlarımız için gerekli olan kaba 

yem ihtiyacının karşılanmasında çayır ve mera alanlarının çok daha büyük önem taşıdığı 

görülmektedir. Ancak, yıllardan buyana devam eden ve çayır mera amenajmanına uygun 

olmayan kullanımlar sonucunda büyük bir bölümü vasıflarını yitiren ve bozulan ülkemiz 

meralarının verim potansiyelleri ve ot kaliteleri çok büyük oranda düşmüş durumdadır 

(Gökkuş, 1991). 

Mera ıslahı denildiği zaman, yem kaynaklarının ıslah edilmesi veya bu yemi tüketen 

hayvanların daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla mera üzerinde özel uygulamaların 

yapılması, iyileştirici ve geliştirici tedbirlerin alınması ve hayvanların refahı için bazı yapı ve 

tesislerin yapılması olarak anlaşılmaktadır (Bakır, 1985). Mera ıslahında hedeflenen başarıya 

ulaşabilmek için en önemli ve ilk şart, elimizdeki mevcut materyalin iyi bilinmesi ve 

tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle de, farklı toprak ve iklim koşullarında bulunan  
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ülkemizdeki meralar hakkında çeşitli bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. Bu amaçla 

meralar üzerinde yapılan çalışmalar iki grup altında incelenmektedir. Bunlar; çayır-mera 

vejetasyonunun etüdü ve meraların verim potansiyellerinin belirlenmesi, yani mera durumunun 

belirlenmesi, bir diğeri de durumu belirlenen meraların uygun ıslah yöntemleri (dinlendirme, 

gübreleme ve yabancı ot kontrolü v.s.) ile iyileştirilmesidir. Meralar üzerinde yapılmış veya 

yapılacak olan çalışmalar sayesinde doğal meraların ıslah ve amenajmanında kullanılacak 

uygun yöntemler saptanabilecektir. Ülkemizin farklı ekolojik bölgelerine ait meralarda yapılan 

çalışmalarda, gübreleme sayesinde vejetasyondaki bitkilerin yağışlardan daha etkin bir şekilde 

faydalanabileceği, vejetasyonun ot verimi ve kalitesinde artışlar sağlanabileceği bildirilmiştir 

(Tükel ve ark., 1996). 

Gübreleme, bitkilerin ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerinin giderilmesinde, suni yollarla 

gereksinim duyduğu formda, en doğru zamanda ve en uygun yöntemle bitkilere verilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Gübrelemeyle birlikte bitkilerde verim ve kalitenin artması, yem 

bitkilerinin lezzetinin artması ve dolayısıyla elde edilecek olan hayvansal ürünün verim ve 

kalitesinin artması amaçlanmaktadır. Buna rağmen, meralarda yapılan gübrelemenin ekonomik 

faydasının tarım alanlarındaki kadar fazla olmadığı ve mera bitkileri otlandıkça yeniden hızlı 

bir şekilde gelişme gösterdikleri için, meralarda gübre kullanımı fazla yaygın değildir (Altın ve 

ark., 2005). Ayrıca, gübrelemeyle bitkilerin verimlerindeki artışlara ilaveten, botanik 

kompozisyon, yemin kimyasal bileşimi, yeşil yem süresi ve yemin lezzetliliği gibi özelliklerde 

de iyileşmeler söz konusu olmaktadır. 

Tarla tarımı içerisinde yetiştirilen diğer bitkilerde olduğu gibi çayır ve meralarda yetişen bitkiler 

de gübrelemeye karşı iyi tepki gösterebilmektedirler. Bu sebeple bu tür alanlarda hâlihazırdaki 

bitki örtüsünü güçlendirmek veya ot üretimini arttırmak için gübreleme yapılmaktadır. 

Gübrelemedeki esas amaç mevcut bitki örtüsünün güçlenmesini sağlamak ise elde edilecek 

karlılık ikinci planda tutulmalıdır. Çünkü burada öncelik, botanik kompozisyonda bitki 

sıklığının artırılması ile toprağın erozyona karşı daha iyi korunmasını sağlamaktır. 

Gübrelemenin amacı vejetasyonun verimin artırarak hayvansal üretimin daha fazla elde 

edilmesini sağlamak ise, işte o zaman hem ekonomik hem de bitki bileşiminde istenen yönde 

bir gelişmeye neden olması gerekmektedir (Altın ve ark., 2005).  

Mera ıslahı yapılırken en çok uygulanan yöntemlerden bir tanesi de gübrelemedir. 

Vejetasyondaki bitki örtüsünün tür bileşimi ve bölgenin yağış durumu dikkate alınarak 

yapılacak olan uygun bir gübreleme ile meranın verimini 2-3 kat artırmak mümkündür (Gökkuş 

ve Altın, 1986; Tükel ve ark., 1996; Çınar ve ark., 2005; Altın ve ark., 2007). 
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3. Çayır ve meraların gübrelenmesinde hangi gübreler tercih edilmelidir? 

Tarla tarımı içerisinde kullanılan gübreler farklı şekillerde gruplandırılsa da genel olarak 

organik gübreler ve kimyasal gübreler olmak üzere iki gurup altında toplanmaktadır. Gübrelerin 

kaynağına ve kapsamına göre bu iki grup da alt guruplara ayrılmaktadır. 

Organik gübreler doğal kaynaklı organik maddelerden büyük oranda herhangi bir değişikliğe 

uğramadan elde edilmektedir. Elde edildiği kaynağa göre farklı oranlarda bitki besin maddeleri 

içermektedirler. Bu organik gübreler bitkiler için gerekli olan besin elementi sağlamanın yanı 

sıra uygulandığı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılarının iyileştirilmesine de 

katkıda bulunmaktadırlar (Sezen, 1991). 

Ahır gübresi, yüzyıllardır kullanılan ve bilinen en eski gübre kaynağıdır. Gübrenin elde edildiği 

hayvanın cinsine göre besin elementi kapsamı değişmektedir. Azot bakımından oldukça zengin 

olan gübre, fosfor bakımından ise fakirdir. Bu nedenle ahır gübresinin çayır ve mera alanlarına 

verilirken bir miktar fosforlu gübre ilave edilerek birlikte uygulanması vejetasyon için daha 

yararlı olmaktadır (Bakır, 1985). 

Meralara atılacak herhangi bir gübre ile vejetasyonun veriminin artacağı kesinlikle 

düşünülmemelidir. Önemli olan doğru gübreleme yapılarak bu amaca ulaşmaktır. Bu sebeple 

bir merada gübrelemeye karar verildiğinde, öncelikle toprak analizlerinin veya o bölgede 

yapılmış olan gübreleme denemelerinden elde edilen sonuçların dikkate alınması 

gerekmektedir. Bununla birlikte iklim, toprak ve bitki örtüsü göz önünde bulundurularak eksik 

olduğu belirlenen bitki besin elementlerinin noksanlığını giderecek miktarı toprağa verilerek 

gübreleme yoluna gidilmelidir. Bu sayede ülkemizde bulunan bütün meralarda uygun 

gübreleme uygulaması yapılarak vejetasyonun ot üretimi ve kalitesi artırılır ve buna bağlı olarak 

da hayvansal üretimde önemli artışlar sağlamak mümkün olur (Altın ve ark., 2005). 

İnorganik gübreler grubunda bulunan azotlu gübreler dünyada bitki besin elementi 

eksikliklerinde en fazla kullanılan gübrelerden birisidir. Azot (N) bitkilerde yeşil aksamın daha 

iyi gelişmesini sağlayan en önemli bitki besin maddelerinden birisidir. Dolayısıyla bitkisel 

üretimin de fazla olmasını sağlayan bir faktördür. Toplam azot ve organik maddesi yüksek olan 

topraklarda dahi erken ilkbaharda büyüme ve gelişmeyi hızlandırmak için yapılacak olan bir 

miktar azotlu gübreleme, kışın fazla düşen yağışla yıkanan nitrat azotunun eksikliğini 

gidermeye yardımcı olmaktadır (Altın ve ark., 2005). 

Ülkemizdeki topraklarda en fazla eksikliği görülen ve dolayısıyla bitkilerin verimini en çok 

etkileyen bitki besin elementleri azot ve fosfordur. Atılan gübrelerin etkinliği, gübrelemenin 

yapıldığı zamana ve bölgede düşen yağış miktarına göre değişmektedir (Çomaklı ve ark., 2005). 
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Bitkilerin biyokimyasal faaliyetlerinde çok önemli görev alan N ve P gibi bitki besin 

elementlerinin yarayışlılığı ile ekosistemlerin üretkenliği arasında olumlu bir ilişki mevcuttur 

(Briske ve Heitschmidt, 1991). Yapraklarda artan azot miktarı ile bitkilerdeki fotosentez 

(özümleme) doğrusal olarak artmaktadır (Field ve Mooney, 1986). Fotosentezdeki artışa bağlı 

olarak da vejetasyonun ot üretimi ve üretilen otun azot içeriği artmakta ve sonuçta bu bitkileri 

otlayan hayvanların verimliliği de artmaktadır (Mattson, 1980). 

Son yıllarda kullanılan ticari gübrelerin yerine doğa dostu gübre uygulamalarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte bilinçli üreticilerimiz organik kaynaklı materyallere yönelmeye 

başlamışlardır. Toprağın daha verimli olmasında topraktaki mevcut organik maddelerin miktarı 

ve içeriği de etkili olmaktadır (Soyergin, 2003). Bu organik maddelerden biri tanesi de humik 

asitlerdir. Humik asitler doğal olarak oluşan organik maddeler olup, sarı siyah arası değişen 

renk tonlarında, çabuk bozulmayan, molekül ağırlıkları yüksek, heterojen yapıda, bünyelerinde 

O, H, C ve N gibi temel elementleri bulunduran maddelerdir. Bünyelerinde bulundurdukları 

negatif yük nedeniyle topraktaki mevcut katyonları absorbe ederek toprağın katyon değişim 

kapasitesini ve verimini artırırlar. Bitkinin bünyesine alamayacağı formlardaki bazı besin 

maddelerini bitkinin alabileceği formlara dönüştürürler. Toprağın pH’sını dengeleyerek besin 

maddelerinin en iyi şekilde alınmasına yardımcı olurlar. Humik asitlerin bitkiye sağladıkları bu 

faydaların yanı sıra toprağa da çok çeşitli olumlu etkileri mevcuttur. Toprağın yapısını 

geliştirerek tuz yükünü azaltırlar. Aynı zamanda toprakta muhafaza edilen suyun 

buharlaşmasını mümkün olduğu kadar azaltarak su tutma kapasitesini artırırlar (Akıncı, 2011). 

4. Çayır meralarda kullanılan gübrelerin botanik kompozisyona etkileri nelerdir? 

Meralarda yapılan gübreleme ile vejetasyonun tür bileşiminde istenilen yönde değişim 

yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılan botanik kompozisyon üzerindeki değişim, vejetasyonda 

bulunan türlerin bitki besin maddelerine karşı göstermiş oldukları tepkilerin farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Vejetasyonda bulunan türlerin bitki besin maddelerine karşı göstermiş 

oldukları farklı tepkilerden yararlanarak bilinçli ve dengeli bir gübre uygulaması ile çayır mera 

alanlarındaki bitki örtülerinin tür kompozisyonunu istenilen yönde değiştirmek mümkün 

olmaktadır (Altın, 1992). Vejetasyonda bulunan bitki türleri genel olarak buğdaygiller, 

baklagiller ve diğer familyalar şeklinde gruplandırılmaktadır. Gübre uygulamasının botanik 

kompozisyon üzerine etkilerini incelediğimizde; azotlu gübreler buğdaygilleri artırıp 

baklagilleri azaltırken, fosfor, kükürt ve potasyum içerikli gübreler ise baklagil ve diğer 

familyalardan türlerin oranını artırmaktadır (Hatipoğlu ve ark., 2001; Kökten, 2001). Yine 

özellikle yağışı fazla olan bölgelerde kalsiyumlu gübre uygulaması baklagil türlerinde artışa  
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sebep olmaktadır (Bakır, 1985). Yabancı ot oranı fazla olan çayır ve meralarda vejetasyondaki 

bitki örtüsünde istenilen türlerin oranını arttırmak amacıyla gübre ve herbisit uygulamalarının 

birlikte yapılması gerekmektedir (Altın ve ark., 2005). Dolayısıyla meralarda gübreleme 

yapılırken mutlaka botanik kompozisyonun dikkate alınması gerekmektedir. Meralarda 

uygulanan fosforlu gübreler vejetasyondaki ot üretimini artırmanın yanı sıra azotlu gübrelerle 

birlikte uygulandığı zaman azotun etkinliğini de artırmaktadır (Black, 1968). Meralarda 

yapılacak olan gübre uygulamaları, vejetasyonun verimine ve botanik kompozisyonuna etki 

ederek bitkilerin toprağı kaplama oranı (Koç ve ark., 1994) ve mera taşıma kapasitesi olumlu 

yönde etkilenmektedir (Gillen ve Berg, 1998). 

Ülkemizdeki en önemli kaba yem kaynaklarından birisi olan çayır ve meralar, tekniğine uygun 

olarak kullanılmadıklarından dolayı çok düşük verim ve kaliteye sahiptirler. Verimlilik 

seviyeleri oldukça azalmış, ancak botanik kompozisyondaki bitki tahribatının ileri boyutlara 

ulaşmadığı çayır ve mera alanlarının ıslahında en kolay yöntemlerden birisi gübrelemedir 

(Çomaklı ve ark., 2005). 

Gübrelemenin çayır ve mera vejetasyonu üzerine etkileri 

•Yem üretimi artışı 

•Botanik kompozisyonda iyileşme 

•Yemin kimyasal kompozisyonunda iyileşme 

•Yeşil yem süresinin uzatılması 

•Yemin lezzetlilik derecesinin artması 

•Hayvanların mera üzerindeki dağılışlarında düzelme 

•Hayvansal ürün miktarında artış 

Meralarda yapılan gübreleme vejetasyonunun mevcut verimini artırmaktadır, ancak 

uygulanacak gübrenin çeşidi ve miktarı meradaki botanik kompozisyonun dikkate alınarak 

belirlenmesi gerekmektedir. Azotlu gübrelerden buğdaygiller ve diğer familyalara ait bitki 

türleri daha etkin bir şekilde yaralanmakta ve botanik kompozisyon içerisindeki oranları 

artmaktadır. Buna karşılık baklagil türündeki bitkilerin oranı azalmaktadır. Botanik 

kompozisyondaki baklagil türlerinin azalması ise otun ham protein oranını direkt olarak 

etkilemektedir. Ancak, buğdaygil türündeki yem bitkilerine azotlu gübre uygulaması yapılarak 

kuru madde oranı, sindirilebilir protein oranı, mineral madde içeriği ve lezzetliliğin 

arttırılabileceği bildirilmiştir (Kutlu, 2008). Meralarda yapılan gübre uygulamasının yem 

bitkilerinin besleme değerini diğer etmenlere göre daha fazla etkilediği, düzenli ve dengeli bir  
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gübreleme yapılarak hem ürün miktarının artırılabileceği hem de besin maddesi içeriği yüksek 

ve kaliteli yem elde etmenin mümkün olduğu bildirilmiştir (Kutlu, 2008). 

Tarla tarımı yapılan araziler içerisinde kaldığından dolayı taban meralar, mera aleyhine gelişen 

süreçten en çok zarar gören alanlardır. Yerleşim yerlerine yakın olan bu alanlarda çok erken 

otlatma yapılmakta ve dolayısıyla, erken dönemde nemli olan toprak üst tabakasının sıkışması, 

toprağın geçirgenliğinin azalması, vejetasyonun büyük ölçüde tahrip edilmesi gibi sorunları da 

kaçınılmaz hale getirmektedir (Altın ve ark., 2005). Mera ıslahının temel metotlarından birisi 

olan gübreleme, hem vejetasyonun verimliliğini artırmada eşsiz bir etkiye sahip, hem de 

vejetasyonda bulunan bitki grupları arasındaki uyumu artırmada son derece etkin bir rol 

oynamaktadır (Gençkan, 1992). Her yıl meralardan fazlasıyla kaldırılan bitki besin maddeleri, 

gübre uygulamalarıyla geri verilmez ise mera toprağının yıldan yıla fakirleşmesi önlenemez 

hale gelmektedir. Bu durumda bol miktarda ve kaliteli yem üreten türler azalmaya başlar ve bu 

türlerin yerlerini fakir koşullarda yetişebilecek daha düşük kaliteli ve verimsiz türlere bırakarak 

botanik kompozisyonda istenmeyen yönde değişikler meydana gelir (Özaslan, 1996). Botanik 

kompozisyonu olumlu yönde iyileştirmeyen bir gübreleme, vejetasyonda verim artışı sağlaması 

açısından ekonomik olsa dahi, etkisini uzun süre devam ettirememektedir (Altın ve ark., 2005). 

Çayır ve mera alanlarındaki botanik kompozisyonun iyileştirilmesi ve uygulanan gübre 

uygulamalarının daha etkin olması açısından azot ve fosforlu gübrelerin birlikte uygulanması 

daha doğru olacaktır. 

5. Çayır ve mera gübrelemesinde daha önce yapılan çalışmalar ve varılan sonuçlar 

nelerdir? 

Özaslan ve ark. (1999), meralarda azotlu gübrelemenin ham protein oranını artırdığını ham kül 

oranını ise etkilemediğini saptamışlardır. Gökkuş (1990), artan azot dozlarının ham protein 

oranını artırdığını, ancak baklagil oranını düşürdüğünü, bu nedenle de en yüksek ham protein 

oranını azot uygulanmayan parsellerden elde edildiğini bildirmektedir. Martiniello ve Paoletti 

(2002), kombine gübreleme ile mera otunun besin değerinin daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. McLean ve Ternouth (1994), fosforlu gübrenin kuru madde içerisindeki nötr 

çözücülerde çözünmeyen lif (NDF) oranını etkilemediğini belirlemişlerdir. Buna karşılık 

Sarwar ve ark. (1999), azotlu gübrelemenin NDF, ADF oranlarını artırdığını bildirmektedir. 

Marshall ve ark. (1998), Martiniello ve Paoletti (2002), Vasileva ve Kostov (2002), protein 

oranı ile lif içerikleri arasında negatif bir korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. 
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6. Hangi bölgede hangi gübre ve dozları tercih edilmelidir? 

Çayır ve meraların iyileştirilmesinde uygulanan ıslah yöntemlerinden birisi olan gübreleme, 

bitki örtüsünde iyi kaliteye sahip bitkilerin mineral besin elementi içeriklerini yeterli hale 

getirerek, onların daha fazla ve daha kaliteli yem üretmelerine ve yeterince üreme organı 

oluşturarak toprağı daha iyi kaplayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak, çayır ve 

meralarda gübre uygulamalarından beklenen yararların elde edilebilmesi için; vejetasyonun 

botanik kompozisyonu, vejetasyondan yararlanma şekli, toprağın besin elementi içeriği, çayır 

meraların bulunduğu bölgenin iklim şartları ve gübre uygulamasının ekonomik olup olmadığı 

dikkate alınarak uygun gübre veya gübrelerin çeşit ve dozunun saptanması gerekmektedir. 

Ülkemizin farklı iklim ve toprak özelliklerine sahip bölgelerine ve bitki örtülerinin durumuna 

göre uygulanması gereken gübre çeşit ve miktarları farklı olmaktadır. Ülkemizdeki yapılan 

çalışmalar da dikkate alınarak şu önerilerde bulunulabilir (Altın ve ark., 2005). 

1. Akdeniz ve Ege Bölgeleri: Çalı ve tek yıllık buğdaygillerin dominant olduğu meralarda 

gübrelemeden çok fazla fayda beklenmemektedir. Bu tür alanlarda tek başına gübreleme mera 

ıslah yöntemi olarak düşünülmemelidir. Düşük ve orta rakıma sahip, bitki örtüsü fazla tahrip 

olmamış meralarda 10 kg/da N ve 10 kg/da P2O5 uygulamaları önerilmektedir. Yüksek rakıma 

sahip ve fazla tahrip olmamış meralarda ise 5-10 kg/da arasında N ve 5-7.5 kg/da P2O5 

önerilmektedir. Bitki örtüsünde baklagil oranı arttıkça N azaltılıp P artırılabilir. 

2. Marmara Bölgesi: Çok fazla tahrip olmamış meralarda 10 kg/da N ve 5 kg/da P2O5 

uygulamaları önerilmektedir. Bölgede özellikle çalı ve dikenlerin çok yaygın olması nedeniyle 

tek başına gübreleme ile ıslah düşünülmemelidir. Bitki örtüsünün tür bileşimine göre bölge için 

dekara 7.5-10 kg N ve 5-7.5 kg P2O5 tavsiye edilmektedir. 

3. Karadeniz Bölgesi: Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olup, iç kesimlerinde 5-7.5 kg/da N 

ve 5-7.5 kg/da P2O5, kıyı kesiminde ve yüksek rakımlı alanlarında ise 10-15 kg/da N ve 7.5-

10 kg/da P2O5 önerilmektedir. 

4. İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin düşük rakımlı, bitki örtüsü bozuk olan meralarında tek başına 

gübreleme düşünülmemelidir. Bitki örtüsünde çok yıllık bitkiler çoğunlukta ise dekara 5 kg N 

önerilmektedir. Bitki örtüsünde hayvanlar tarafından otlanacak kadar baklagil varsa dekara 4 

kg P2O5 önerilmektedir. Yağışı fazla olan yüksek rakımlı meralarda ise 5-7.5 kg/da N ve 5 

kg/da P2O5 tavsiye edilmektedir. 

5. Doğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgeye ait meralar diğer bölgelerimizin meralarına göre kısmen 

daha iyi durumdadırlar. Bitki örtüsünü gevenlerin istila etmediği alanlarda botanik 

kompozisyonda hayvanların otlayabildiği çok yıllık mera bitkileri yaygındır. Yerleşim  
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yerlerine yakın meralarda baklagiller yaygın değilse 5-7.5 kg/da N’un yeterli olacağı, bitki 

örtüsünde %10 civarında baklagil varsa azota ilave olarak 5 kg/da P2O5 uygulanabileceği 

önerilmektedir. Yüksek rakımlı meralarda 7.5-10 kg/da N ve 5-10 kg/da P2O5 tavsiye 

edilmektedir. 

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Düşük rakımlı, toprakta yeterli tohumun biriktiği ve 

hayvanların otlayabildiği tek yıllık bitkilerin bulunduğu meralarda dekara 5 kg N 

önerilmektedir. Yüksek rakımlı ve bitki örtüleri fazla tahrip olmamış meralarda ise dekara 5-

7.5 kg N ve 5 kg kadar P2O5 tavsiye edilmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkiye'nin ekolojik şartları ile çayır ve mera alanlarının özellikleri göz önüne alınarak 

yapılacak olan gübre önerisinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir. 

a- Ülkemizde orta ve daha iyi kaliteye sahip çayır ve meralar mutlaka gübrelenmelidir. 

b- Önerilecek azot miktarı bölgenin iklim faktörleri ile uyumlu olmalıdır. 

c- Vejetasyonların tamamı veya büyük bir çoğunluğu buğdaygil yem bitkileri ile kaplı olan 

çayır ve meralar sadece azotla gübrelenmelidir. 

d- Kıyı bölgelerimiz gibi nispeten daha fazla yağış alan ve vejetasyonlarında en az %25 baklagil 

içeren çayır ve meralara uygun dozlarda azot, fosfor ve potasyumlu gübreler uygulanmalıdır. 

e- Aynı özelliğe sahip diğer bölgelerdeki çayır ve meralara azot ve fosforlu gübreler 

uygulanmalıdır. 

f- Vejetasyonları aşırı derecede bozulmuş çok zayıf ve zayıf özellikteki kıraç meralarda 

gübrelemenin ekonomik olmayacağı düşünülmelidir. 
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