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Ülke hayvancılığının en temel 

girdisi olan kaba yem başlıca iki 

kaynaktan üretilmektedir.  

1. Çayır ve meralar 

2. Yem bitkileri 



Türkiye tarımında önemli bir yeri 

olan hayvancılığın gelişmesi, 

ülkemiz yem bitkileri ve çayır ve 

mera kültürüne verilecek öneme 

bağlıdır. Hayvancılık sektörü, yem 

bitkileri ve çayır mera kültürü ile 

beraber düşünüldüğünde özlenen 

gelişmişlik düzeyine ulaşabilecektir. 

 



Genotip Hayvan sayısı Kaba yem ihtiyacı 

(ton kuru ot/yıl) 

Süt sığırı 

Besi sığırı 

Küçükbaş 

Diğerleri 

Toplam 

7,162,369 

3,868,631 

37,492,000 

1,243,400 

14,250,067 

1,412,050 

3,127,065 

2,669,026 

21,458,208  

Ülkemizdeki hayvan sayıları ve kaliteli kaba yem ihtiyacı  

Yurdumuzdaki 37.436.000 küçükbaş ve 

11.208.000 büyükbaş hayvanın 21,458,208 ton 

kaliteli kaba yem ihtiyacı vardır. 



Yem bitkileri ile çayır ve meralardan 

10.774.172 ton kalite kaba yem 

üretildiği düşünülürse, 10.684.036 

tonluk bir kaliteli kaba yem açığı söz 

konusudur.  

 
Çayır ve meraların daha verimli hale 

getirilmesi 

Yem bitkileri üretiminin arttırılması 



Mera : Genel olarak taban suyu seviyesi düşük, kısa boylu 

bitkilerden oluşan bir örtüye sahip, tarla tarımına elverişli 

olmayan engebeli alanlarda  yer alan ve otlatılarak 

değerlendirilen alanlardır. 

Kışlak: Köyden uzak olan, sonbahar ve kış döneminde otlatılan 

meralardır.  

Yayla: Yüksek dağ platolarında  yer alan, geçici yerleşim 

birimlerine sahip, yazın belli dönemlerde otlatılan yüksek 

rakımlı mera ve çayırları ifade eder.  

Çayır : Taban suyunun nispeten yüksek olduğu düz alanlarda 

oluşmuş, genellikle su fazlalığı problemi olan, yüksek boylu 

bitkilerden oluşan vejetasyona sahip ve daha çok biçme sureti 

ile değerlendirilen alanlardır.  



Çayır ve meraların hayvancılık için önemi 

 

Çayır ve mera yemi hayvan besleme 

bakımından  en büyük kaynaktır. Çayır mera 

kültürüne bağlı olmayan bir hayvancılık 

işletmesinin karlı bir üretim yapabilmesi 

mümkün değildir. Bir hayvancılık işletmesinin 

temel giderlerinin yaklaşık %70’ini yem 

masrafları oluşturmaktadır.  



Çeşitli Yem Kaynaklarının Maliyet Analizi  

 

 

Yararlanma şekli Maliyet 

 

Merada otlatma 

Kuru ot 

Silo yemi 

Suni kurutulmuş ot 

Tane yemi ve kesif yemler 

 

100 

140 

187 

294 

314 



Çayır ve meraların hayvancılık 

için önemi 
Çayır ve meraların hayvan sağlığına olan katkısı:  

Fizyolojik faaliyetler düzenli ve kusursuz bir 

biçimde gerçekleşmektedir 

•Mera yemi, Karotin, B1, B2, E ve K vitaminlerini 

içerdiklerinden, hayvanlarda bu vitaminlerin 

eksikliğinden doğan hastalıklar görülmez  

•Mera yeminde bol olarak bulunan mineral 

maddeler sayesinde  hayvanlarda kuvvetli bir 

iskelet yapısı oluşur. 

 



Merada otlayan hayvanlar daha sağlıklı 

olmakta ve yemden daha iyi yararlanmaktadır. 

 

Ahır havasındaki fazla miktarda bulunan ve 

hayvanlarda kolaylıkla hastalıklar meydana 

getiren bazı bakteriler açık havada 

bulunmadığından merada otlayan hayvanlar için 

tehlike oluşturmazlar. 

 

Merada otlayan hayvanlar daha sağlıklı 

olmakta ve yemden daha iyi yararlanmaktadır. 

 

 

 

Meradaki hayvanlarda üreme faaliyetleri 

daha sağlıklı, düzenli ve verimli olmaktadır. 

 



Çayır ve meraların toprak ıslahında ve 

korunmasındaki önemi  

 Çayır ve mera vejetasyonlarındaki bitki türleri, 

suda eriyen inorganik besim maddelerini alıp, 

bunları bünyelerinde uzun bir süre tutarak 

yıkanma ve kaybolmadan korumaktadır.  

 

 

 

 

 

Çayır-mera vejetasyonunu oluşturan bitki türleri 

azot ve mineral madde bakımından zengin olan 

toprak üstü ve toprak altı organları ile toprağın 

organik madde miktarını arttırırlar  

 



 

Sürekli bir bitki örtüsü oluşturan çayır mera 

bitkileri havadan bol miktarda  karbondioksidi 

alarak bunları bünyelerinde çeşitli organik 

maddelere çevirerek tutarlar  

Baklagil familyası bitkilerin köklerinde yaşayan 

Rhizobium bakterileri sayesinde toprak 

havasındaki azot, bitkilere yarayışlı bir hale 

dönüştürülerek zamanla toprağa verilir.  

 

 

 

Kök sistemleri bakımından iyi işlenebilen bir 

toprak tabakası meydana getirebildiklerinden 

tuzlu ve alkali toprakları ıslah ederler  

 



 

Mera bitkilerinin oluşturdukları vejetasyonlar 

erozyon kontrolünde en geçerli önlemi teşkil 

etmekte ve en büyük rolü oynamaktadırlar.  

Mera vejetasyonu, suyu kendi bünyesinde 

tutarak toprağa yavaş yavaş sızmasını sağlayarak 

özellikle yarı kurak bölgelerde yağışların 

toprakta tutulmasına imkan vererek  yüzey akışı 

haline dönüşerek kaybolmasını önlemektedir 

 

 

 

 



 

Doğal dengenin korunmasında çayır ve 

meraların önemi 

  Çayır ve mera alanları doğal bir ekosistem olarak sayısız 

bitki ve hayvan için yaşam ortamıdırlar. Günümüzde bu 

alanların doğal hayata sağladıkları katkının daha iyi 

anlaşılması ile özellikle gelişmiş ülkelerde çayır ve 

meralara özel bir değer verilemeye başlanmıştır. 

Binlerce bitki ve hayvan türünün bu alanlarda besin ve 

yaşama ortamı bularak hayatlarını devam ettirmesi ile  

ekosistem kendi döngüsünü sürdürmektedir. Böyle bir 

ekosistemin sağlıklı olarak devam ettirilmesi modern 

insanın birçok ihtiyacını da karşılamaktadır.  

 

 

 



 
Doğal kaynaklar arasında yer alan çayır ve meralar 

önemli bir su toplama havzası olduğundan doğal 

yağışların toprağa işleyerek yıl boyu taban sularını, 

kaynakları, akarsuları besleyerek, doğadaki su 

döngüsünde önemli bir yer almaktadırlar  

Mera vejetasyonun oluşturan bitki türleri, özellikle fosil kökenli 

yakıtların aşırı kullanılmasından kaynaklanan ve atmosferdeki 

miktardaki normalin üzerine çıkabilen karbondioksit gazını 

fotosentezde kullanarak, organik maddeye çevirmektedirler. 

Böylece karbondioksit diğer organizmaların kullanabileceği bir 

forma çevrilmekle kalmaz aynı zamanda  yanında, bu gazın 

fazlalığında ortaya çıkan ve sera etkisi olarak adlandırılan küresel 

ısınmanın önüne geçilmesi de sağlanmış olunur.  

 

 

 

 



Bölgeler Çayır 

(ha) 

Çayır 

(%) 

Mera 

(ha) 

Mera 

(%) 

Yarar.yem 

(kg/da) 

Doğu Anadolu 

Orta Anadolu 

G. Doğu Anadolu 

Karadeniz Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

Toplam 

303.890 

274.581 

587 

12.579 

22.341 

22.069 

8.407 

644.373 

 

47.2 

42.6 

0.1 

2.0 

3.5 

3.4 

1.3 

100 

 

8.624.397 

5.904.547 

2.426.642 

1.685.056 

1.005.127 

980.319 

475.234 

21.101.322 

 

40.9 

28.0 

11.5 

8.0 

4.8 

4.6 

2.2 

100 

 

70 

50 

40 

100 

100 

60 

100 

73 

 

Yurdumuzdaki Mevcut Çayır ve Meraların Verimi ve  Bölgelere 

Göre Dağılımı.  



Ülkemizde mera yönetimi  

 
Hukukumuzda kamu malı olan çayır ve mera alanları, köy ve 

belediyelere tahsis edilmiş olmasına rağmen uzun yıllardır bakımı ve 

idaresi konusunda kimseye yükümlülük verilmemiş olması bu 

kaynaklarımızın bilinçsizce kullanılmasına yol açmıştır.  

Geleneksel olarak ülkemizde iklim koşulları, hayvanın merada 

otlamasını engellemediği sürece otlatma yapılmaktadır. Dolayısıyla 

düşük rakımlı alanlarda neredeyse yılın her günü, yüksek rakımlı 

alanlarda ise karların eridiği dönem başlayan otlatma ,yüzeyin karla 

kaplandığı döneme kadar devam etmektedir. 

Ülkemizde köy bazında bir ortak kullanım söz konusudur ve köyler 

arasındaki mera sınırları bazı ihtilaflı alanlar dışında kesin sınırlarla 

bellidir. Bu tür bir bölünme dahi bazı ülkelere göre önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Yetiştiriciler meranın taşıma kapasitesine bakmaksızın, 

bu kaynaktan azami ölçüde yararlanma gayreti içerisindedirler  





Meralardaki aşırı otlatmanın önlenmesi 

  

 Yem kaynakları ile otlayan hayvan sayısı arasında kurulması gereken 

bu denge bir taraftan yem kaynaklarını geliştirmek, diğer taraftan da 

üretilen yemi en yüksek oranda hayvansal ürünlere çeviren hayvanların 

ıslahı yolu ile elde edilebilir  

Yem kaynaklarını geliştirme konusunda en büyük imkanlardan biri yem 

bitkileri ekim alanının genişletilmesidir. Bol miktarda yem yetiştirip 

meralar üzerindeki otlatma basıncı azaltılmadan hiçbir mera ıslahı 

çalışmasından sonuç alınamaz.  

Yem kaynaklarını geliştirmede bir diğer potansiyel de çayır ve mera 

alanlarında yatmaktadır. Bu alanlarda otlatmanın belli kurallara 

bağlanması, çeşitli bakım ve sulama, gübreleme, yabancı ot savaşı ve 

toprak su muhafaza yöntemlerinin uygulanması ile bu alanlardaki yem 

üretimi en azından iki katına çıkartılabilir.  



Mera amenajmanının teknik temelleri 

Otlatma kapasitesi  

(üretilen yem ile hayvan sayısı arasında denge kurma) 

Otlatma mevsimi 

(Üretilen yemi uygun bir dönemde hayvanlara otlattırma) 

Üniform otlatma 

(Mera yeminin homojen olarak otlatılmasını sağlamak) 

Yem tipine uygun hayvanla otlatma 

(Mera yemini en iyi değerlendirecek hayvanla otlatma) 



Kanunun amacı, daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya 

kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait 

otlak ve çayırların tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına 

tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde 

kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin 

arttırılmasını ve sürdürülmesini, korunmasını ve gerektiğinde 

kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.  

Mera Kanunun beraberinde getirdiği ve bugüne kadar eksikliği hep 

hissedilmiş olan en büyük yeniliklerden biri, otlatma alanlarının 

korunması, bakım ve ıslahı konusunda kullanıcılara bazı 

yükümlülükler getirmesidir.  

4342 Sayılı Mera Kanunu 



Yem bitkileri 
Yem bitkileri tarımı ülkelerin ekonomilerini etkileme 

bakımından oldukça önemli bir özellik taşımaktadır.  

Yem bitkileri tarımına yer vermeyen bir tarım 

işletmesi rantabl olmamaktadır. Kendisinden sonra 

gelecek bitkiye sağladığı yararlardan dolayı yem 

bitkileri mutlaka ekim nöbetine girmelidir. Erozyon 

kontrolü, toprak su muhafazası önlemlerinin 

başında yem bitkileri yetiştirme gelmektedir.  



Yem bitkileri tarımının önemi 

Toprağın derin katmanlarına ulaşan kök sistemleri yardımı ile bitki besin 

maddelerini alıp, yapılarında bir süre saklayarak yıkanma ve kaybolmadan 

korumaktadır  

Baklagiller familyasından yem bitkileri türleri, tesbit ettikleri azot, bitkiler 

üzerinde ticari gübrelerle verilen azottan daha yavaş ve düzenli bir şekilde 

etkiye sahiptir.  

Toprak üstü ve hem toprak altı organları bakımından oldukça zengin olan yem 

bitkileri türleri, zaman içinde toprağın organik madde yani humus bakımından 

zenginleşmesini sağlamaktadır. Bu konu özellikle organik madde kapsamı 

düşük olan kurak  bölge topraklarında çok önemlidir  

Derin ve kuvvetli kök sistemleri ile toprağı gevşetir ve organik madde 

bakımından zenginleştirerek toprakların fiziksel yapısını düzeltirler. Organik 

maddenin parçalanması ve Rhizobium bakterileri sayesinde toprağın kimyasal 

yapısını iyileştirirler.  



Yem bitkileri tarımının önemi 

Ekolojik şartların yetersizliği nedeniyle devamlı olarak ana kültür bitkisi 

yetiştirmenin mümkün olmadığı yerlerde, topraktan devamlı olarak ürün 

alınmasını sağlarlar.  

Toprakları ıslah etme ve dinlendirme özelliklerinden dolayı toprak 

yorgunluğunu giderirler, çeşitli hastalık ve zararlıların gelişmesine engel 

olurlar.  

Biyolojik ve ekolojik bakımdan çeşitli özelliklere sahip olduğundan zaman 

yönünden esnekliğe sahip olması, işletmede işgücünden daha verimli 

faydalanılmasını sağlar.  

Toprak altı ve toprak üstünde oldukça sıkı bir yapı oluşturan ye bitkileri,  

erozyon kontrolünde oldukça  önemli rol oynamaktadır  



Ülke 

 

İşlenen arazi 

(Milyon Ha) 

 

Yem Bitkisi 

Ekilişi 

(Milyon Ha) 

 

İşlenen arazi 

içindeki 

oranı (%) 

 

Avustralya 

Almanya 

İngiltere 

Fransa 

İsveç 

İtalya 

Türkiye 

 

35.6 

8.25 

8.0 

17.6 

3.08 

13.21 

23.6 

 

19.1 

2.5 

3.08 

5.33 

1.89 

3.30 

0.59 

 

53.6 

30.2 

38.4 

30.3 

61.6 

25.0 

2.50 

 

Çeşitli Ülkelerde Yem Bitkileri Tarımı  



Çayır-mera ıslahı; yem kaynaklarını ıslah 

etmek veya bu yemi otlayan hayvanların 

yararlanmalarını kolaylaştırmak için, mera 

üzerinde özel işlemlerin uygulanması, 

geliştirici tedbirlerin alınması ve bazı tesislerin 

yapılması olarak tanımlanır. 

• Daha bol ve daha kaliteli yem üretimi için özel otlatma  sistemlerinin 

uygulanması, 

• suni tohumlama, yabancı ot savaşı, gübreleme, toprak-su muhafaza 

önlemlerinin alınması gibi işlemler, 

• içme suyu sağlanması, çitleme, geçit yerleri, mera yollarının açılması 

gibi işlemler, meranın yem üretimine doğrudan etkili olmasa bile mera 

yeminden doğrudan faydalanmayı kolaylaştıran ve yemin etkinliğini 

arttıran faktörler olarak çayır mera  ıslahı içinde yer alır.     



 



 





Sekonder bitki gelişiminin oldukça yavaş 

olduğu, kurak ve yarı kurak bölgelerde 

mera ıslahını hızlandırmak için, 

gübreleme, yabancı ot savaşı, toprak ve 

su muhafaza tedbirleri, tohumlama gibi 

çeşitli ıslah yöntemlerinin 

uygulanmasına da kültürel metotlarla 

çayır mera ıslahı adı verilir. 



 



 



 



Çayır mera ıslahı ve çayır mera amenajmanı 

birbirini tamamlayan iki bilim dalıdır. Bir 

merada herhangi bir ıslah yönteminin 

uygulanmasının ilk şartı o mera üzerindeki 

otlatmayı düzenlemektir.  

Meralar üzerinde, sadece otlatma amenajmanı 

uygulamak sureti ile meranın kendi kendini 

ıslah etmesine otlatmanın düzenlenmesi 

veya tabii tohumlama yolu ile mera ıslahı 

adı verilir.  



Çayır-mera ıslahının yararları; 

• Yem üretiminde artış 

• Yem kalitesinin yükselmesi 

• Hayvansal ürün miktarında artış 

• Hayvanların sevk ve idaresi kolaylaşır 

• Zehirlenme ve hastalık zararı azalır 

• Su havzalarında su verimi artar 

• Hastalık ve zararlılarla savaş 

• Erozyon önlenir 

• Yangın tehlikesi azalır 

• Diğer beklentiler 



 



 



 



Çayır mera ıslahının yararları 

Yem üretiminde artış 
 Mera ıslahı yöntemlerinin hepsi, doğrudan veya dolaylı olarak yem üretimini 

olumlu yönde etkiler. Yeteri kadar üretim  artışı sağlayamayan bir ıslah 

yöntemi yetiştiricilere tavsiye edilemez. Islah masrafları, ancak ve ancak 

üretilecek ve hayvansal ürüne çevrilebilecek mera yemi ile amorti edileceğine 

göre her yöntemin bu amortismanı kısa süre içinde karşılayabilmesi gerekir. 

Yüksek kaliteli ve yeterli kaba yem üretiminin gerçekleştirilmesi ve 

devamlılığının sağlanması bir hayvancılık işletmesi için son derece önemlidir. 

Yem kalitesinin yükselmesi   
 Birçok mera ıslahı yöntemleri ile yem üretimi kolayca arttırılabilir. Ancak, 

artan bu yemin, yüksek kalitede olması da amaçlanmalıdır.Islahtan sonra 

üretilen yem daha lezzetli, besleme değeri daha yüksek ve hatta yeşil yem 

periyodu daha uzun olunca daha fazla hayvansal ürün elde edilmesi doğaldır. 

  

 



Hayvansan ürün miktarında artış 
 Yüksek kaliteli yem miktarında başarılan artışın sonucu olarak, elde 

edilen hayvansal ürün miktarı da artar. Islah edilmiş meralarda otlayan 

hayvanlar daha fazla et, süt, yün, yapağı ürettikleri gibi daha sağlılı bir 

hale gelirleri İkiz doğumlar çoğalır, ölüm oranları azalır. Aynı 

zamanda üretilen ürünlerin kalitesi de yükselir. 

Hayvanların sevk ve idaresi kolaylaşır  
 Meralarda yapılan ağıllar, gölgelikler, barınaklar, mera yolları, çitler, 

içme suyu tesisleri ve bunlara benzer diğer tesislerle hayvanların 

idaresi kolaylaşır. 

Zehirlenme ve hastalık zararları azalır  
 Zehirli otlarla savaşılmak suretiyle mera hayvanlarının zehirlenme 

tehlikesi ortadan kaldırıldığı veya minimuma indirildiği gibi, 

meralardan hayvanlara geçen çeşitli hastalıklar da önlenebilir. 

 



Su havzalarında su verimi artırılır 
 Meralar bir otlatma alanı olduğu kadar bir su toplama havzası olarak 

kabul edilirler. Bu bakımdan meraların su üretimi de son derece 

önemlidir. Meralarda, çok su sarfeden yararsız çalılar kaldırılarak, 

bunların yerine otumsu bitkilerin yetişmeleri sağlandığında 

kaynakların suları da artar. 

Hastalık ve zararlılarla savaş  
 Çayır mera bitkilerimize veya diğer kültür bitkilerimize zarar veren 

çeşitli hastalık ve zararlıların barındıkları çeşitli yabancı otlar ve 

ilkbahar bitkileri yok edilmek suretiyle, bu hastalık ve zaralılardan da 

kurtulmuş oluruz. 

Erozyonun önlenmesi  
 Erozyonla aşınmaya müsait mera topraklarında, yem üretimi ve bu 

yemden yararlanma ikinci plana bırakılarak, toprağın su ve rüzgar 

erozyonuna karşı korunması ön plana alınarak bu felaket önlenebilir. 



Yangın tehlikesinin azaltılması 
 Orman altı meralarında, yangın şeritleri açmak, az zararlı olduğu 

mevsimlerde orman altındaki kolayca tutuşabilir bitki artıklarını 

yakmak ve kolayca yanabilen bitki türlerini yok etmek sureti ile yandın 

tehlikesi azaltılabilmekte ve böylece orman altı meraları daha güvenli 

bir şekilde otlatılabilmektedir. 

Diğer beklentiler  
 Mera yollarının açılması ve hayvanlara içme suyu sağlanması ile 

bugün yeteri kadar yararlanılmayan yem alanlarının otlatmaya 

açılması, av hayvanlarının çoğalması ve avcılığın geliştirilmesi 

mümkün olur.Çıplak alanların çayır veya mera veetasyonu ile 

kaplanması, evcil hayvanlara yem, balıklara tatlı ve temiz su 

sağlayabildiği gibi, bölgenin peyzajını da güzelleştirir. 

 



Çayır-mera ıslahının ekonomisi 

• ıslah uzun vadeli işlem olduğundan ortaya çıkacak yararlar da uzun bir 

sürede gerçekleşir. 

• Sulama, drenaj, çeşitli toprak su muhafaza tesisleri, içme suyu 

sağlanması işlemleri oldukça masraflıdır. Bundan dolayı mera ıslahı 

oldukça uzun vadeli ve pahalı yatırımları gerektirir 

• Hayvanlarımızın belli başlı yem kaynaklarından biri ve en önemlisi 

olan çayır ve meralarımızın korunması, geliştirilmesi ve bu 

kaynaklardan daha karlı yararlanmanın sağlanması için bu alanların 

birer doğal kaynak olduğu kabul edilmeli ve geliştirilmesi için tüm 

çabalar harcanmalıdır. 

• Çayır mera ıslahının sağlayacağı net karı tahmin etmek güçtür. Bu süre 

vejetasyonun yapılan ıslaha gösterdiği tepkiye bağlıdır.  

• Mera ıslahında önemli bir yeri olan sunu meraların doğal meralara 

oranla daha ekonomik olduğu ortaya konulmuştur. 



 



 



 



Elverişli çayır mera ıslah yönteminin seçilmesi; 

• Seçilecek ıslah yöntemi o bölgede ve o durumdaki meralarda daha 

önceden yapılan araştırma ve uygulamalarla denenmiş, yararlı ve 

ekonomik olduğu saptanmış olmalıdır. 

• Uygulanacak ıslah yöntemi için gerekli araç, gereç ve finansman 

sağlanmış olmalıdır. Bunun yanında uygulamayı  yapabilecek düzeyde 

yetişmiş eleman ihtiyacı da unutulmamalıdır. 

• Uygulamanın gereği olarak, bir süre otlatmayı kısıtlamak  veya 

tamamen durdurmak gerekiyorsa, ortaya çıkacak yem açığını başka 

kaynaklardan sağlamak üzere tedbirler almak gerekir. 

• Orta malı çayır ve meralarda ıslah işi ele alınırken, köylünün ilgisi ve 

işbirliği sağlanmalıdır. 

• Yabancı ve zehirli otlarda savaşılması gerekiyorsa, bu bitkilerin pek 

fazla yaygınlaşmadığı bir dönem seçilmelidir. Bu bitkiler çoğalıp alanı 

tamamen kapladıktan sonra yapılacak savaş çok daha zor ve masraflı 

olacaktır. 



Elverişli çayır mera ıslah yönteminin seçilmesi 

(2); 

• Seçilecek ıslah yönteminin ekonomisi de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yapılacak masrafa göre en büyük faydayı sağlayacak ıslah yöntemine 

öncelik verilmelidir. 

• Söz konusu çayır meralarda suni tohumlama ihtiyacı olup olmadığı iyi 

bir şekilde incelenmelidir. 

• Yüzlek ve fakir topraklar, dik yamaçlar ve son derece kurak yerlerdeki 

meraların ıslahı ve verimli  hale getirilmeleri güç olacağından böyle 

durumlarda pahalı yöntemler düşünülmemelidir. 



Suni tohumlama; herhangi bir nedenle 

bozulmuş ve verim gücünü yitirmiş olan 

çayır meralarda, tohum ekmek, fide ve 

olgun bitkileri veya çim şeklinde 

toprakları ile beraber çıkartılan bitkileri 

dikmek sureti ile, bölgeye adapte 

olabilen bir bitki örtüsünü yeniden 

meydana getiren mera ıslahı yöntemidir. 



Islah yolunun seçilmesi; 

• Seçilecek ıslah yönteminin ekonomisi de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yapılacak masrafa göre en büyük faydayı sağlayacak ıslah yöntemine 

öncelik verilmelidir. 

• Söz konusu çayır meralarda suni tohumlama ihtiyacı olup olmadığı iyi 

bir şekilde incelenmelidir. 

• Yüzlek ve fakir topraklar, dik yamaçlar ve son derece kurak yerlerdeki 

meraların ıslahı ve verimli  hale getirilmeleri güç olacağından böyle 

durumlarda pahalı yöntemler düşünülmemelidir. 



Çayır mera ıslahının yararları 

Yem üretiminde artış 
 Mera ıslahı yöntemlerinin hepsi, doğrudan veya dolaylı olarak yem üretimini 

olumlu yönde etkiler. Yeteri kadar üretim  artışı sağlayamayan bir ıslah 

yöntemi yetiştiricilere tavsiye edilemez. Islah masrafları, ancak ve ancak 

üretilecek ve hayvansal ürüne çevrilebilecek mera yemi ile amorti edileceğine 

göre her yöntemin bu amortismanı kısa süre içinde karşılayabilmesi gerekir. 

Yüksek kaliteli ve yeterli kaba yem üretiminin gerçekleştirilmesi ve 

devamlılığının sağlanması bir hayvancılık işletmesi için son derece önemlidir. 

Yem kalitesinin yükselmesi   
 Birçok mera ıslahı yöntemleri ile yem üretimi kolayca arttırılabilir. Ancak, 

artan bu yemin, yüksek kalitede olması da amaçlanmalıdır.Islahtan sonra 

üretilen yem daha lezzetli, besleme değeri daha yüksek ve hatta yeşil yem 

periyodu daha uzun olunca daha fazla hayvansal ürün elde edilmesi doğaldır. 

  

 



Hayvansan ürün miktarında artış 
 Yüksek kaliteli yem miktarında başarılan artışın sonucu olarak, elde 

edilen hayvansal ürün miktarı da artar. Islah edilmiş meralarda otlayan 

hayvanlar daha fazla et, süt, yün, yapağı ürettikleri gibi daha sağlılı bir 

hale gelirleri İkiz doğumlar çoğalır, ölüm oranları azalır. Aynı 

zamanda üretilen ürünlerin kalitesi de yükselir. 

Hayvanların sevk ve idaresi kolaylaşır  
 Meralarda yapılan ağıllar, gölgelikler, barınaklar, mera yolları, çitler, 

içme suyu tesisleri ve bunlara benzer diğer tesislerle hayvanların 

idaresi kolaylaşır. 

Zehirlenme ve hastalık zararları azalır  
 Zehirli otlarla savaşılmak suretiyle mera hayvanlarının zehirlenme 

tehlikesi ortadan kaldırıldığı veya minimuma indirildiği gibi, 

meralardan hayvanlara geçen çeşitli hastalıklar da önlenebilir. 

 



Su havzalarında su verimi artırılır 
 Meralar bir otlatma alanı olduğu kadar bir su toplama havzası olarak 

kabul edilirler. Bu bakımdan meraların su üretimi de son derece 

önemlidir. Meralarda, çok su sarfeden yararsız çalılar kaldırılarak, 

bunların yerine otumsu bitkilerin yetişmeleri sağlandığında 

kaynakların suları da artar. 

Hastalık ve zararlılarla savaş  
 Çayır mera bitkilerimize veya diğer kültür bitkilerimize zarar veren 

çeşitli hastalık ve zararlıların barındıkları çeşitli yabancı otlar ve 

ilkbahar bitkileri yok edilmek suretiyle, bu hastalık ve zaralılardan da 

kurtulmuş oluruz. 

Erozyonun önlenmesi  
 Erozyonla aşınmaya müsait mera topraklarında, yem üretimi ve bu 

yemden yararlanma ikinci plana bırakılarak, toprağın su ve rüzgar 

erozyonuna karşı korunması ön plana alınarak bu felaket önlenebilir. 



Yangın tehlikesinin azaltılması 
 Orman altı meralarında, yangın şeritleri açmak, az zararlı olduğu 

mevsimlerde orman altındaki kolayca tutuşabilir bitki artıklarını 

yakmak ve kolayca yanabilen bitki türlerini yok etmek sureti ile yandın 

tehlikesi azaltılabilmekte ve böylece orman altı meraları daha güvenli 

bir şekilde otlatılabilmektedir. 

Diğer beklentiler  
 Mera yollarının açılması ve hayvanlara içme suyu sağlanması ile 

bugün yeteri kadar yararlanılmayan yem alanlarının otlatmaya 

açılması, av hayvanlarının çoğalması ve avcılığın geliştirilmesi 

mümkün olur.Çıplak alanların çayır veya mera veetasyonu ile 

kaplanması, evcil hayvanlara yem, balıklara tatlı ve temiz su 

sağlayabildiği gibi, bölgenin peyzajını da güzelleştirir. 

 



Suni Çayır-Meraların Kurulması 
 Suni çayır ve meraların kurulma gerekçeleri temelde ekonomik ve 

teknik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır.Doğal yem kaynaklarının 

takviyesi ve doğanın korunması, insanoğlunun yeryüzünde çoğalışı ile 

birlikte doğayı sömürme gücünü arttırışına paralel olarak, büyük 

gereksinimler hatta zorunluluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Giderayak 

çoğalan insanoğlunun beslenme ve yaşam savaşı, bir yandan doğayı 

sömürmekte ve kemirmekte, bir yandan da doğanın daha verimli ve 

güçlü olmasını sağlamak için tüm çabasını sarfetmek mecburiyetini 

doğurmakta ve kaçınılmaz kılmaktadır. 

Böylece, suni meraların kurulması bir yandan dolaylı olarak 

insanoğlunun beslenmesinde, bir yandan da doğal kaynakların 

iyileştirilmesinde ve korunmasında  vazgeçilmez derecede ve yaşamsal 

nitelikte rol oynamaktadır. 



 suni çayır meralar, gerek tarımsal sistem içinde denge kurma rolü oynama 

niteliği ve gerekse doğal kaynakların korunmasını sağlama karakteri 

taşıdığı gibi, insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez nitelikteki 

hayvansal ürünleri oluşturma ortamlarının daha da güç kazanmalarında 

yüzyıllar boyu artan etkinliğini sürdüregelmişlerdir. Ancak tüm bu 

faaliyetlerin tek amacı, geniş anlamda insanoğlunun yaşamını dengeli ve 

yeterli bir besleme düzeyi içinde sürdürebilme çabasında düğümlenen kesin 

gerçeği simgelemektedir. 



Suni çayır-meraların tanımı ve tarihçesi 
Kapsamlı bir tanımlama ile, ya otlatma veya biçme sureti ile değerlendirilmek 

suretiyle üzerinde bitkisel yem üretimi amacıyla ya da toprak ıslahı veya 

erozyonun kontrolü veyahutta doğayı korumak üzere yeşil örtü elde 

edilmesi amacıyla ekim-dikim suretiyle oluşturulan, bilimsel ve teknik 

koşullar altında kültürü ve yönetimi yapılan kurma yeşil alanları ifade 

etmektedir. suni çayır meraların yararlanma amacının değişik ve çeşitli 

oluşu nedeni ile botanik kompozisyona alınacak tür sayısı ve tür özelliği 

çok farklı olabileceği gibi, yem elde edilmesinin her zaman amaç 

olmayacağı, ekim nöbetine alınmasının ise kesin koşul olmadığı 

unutulmamalıdır. Öte yandan, suni çayır ve meralar, sulu veya kuru 

koşullarda, tarla arazisinde veya doğal ortamlarda, uzun veya kısa süreli 

olarak kurulabilmektedir. 



Yüzyıllar boyunca, doğanın bir lütfu olarak görülen çayır ve meralar, 16. yy 

ortalarında büyük ölçüde  bir düşünce ve görüş değişikliği ile ciddi olarak ele 

alınmıştır.  İlk olarak İngiltere de çayırlar ve meralar üzerinde ciddi çalışmalar 

başlamış, 17 yy boyunca ve 18 yy ortalarına kadar süren bu çalışmalar 

sırasında, çeşitli çayır-mera bitkileri üzerinde seleksiyonlar yapılarak önemli 

görülen türler başlı başına yetiştirilip, tohumları üretilmek suretiyle suni çayır-

meralar kurulmuştur. 

17 yy’da baklagiller familyasından yembitkileri ile İngiliz çiminin faydası ve 

önemi anlaşıldıktan sonra İngiltere’de  üçgül Korunga ve özellikle İngiliz çimi 

kullanılarak suni biçim ve otlatma alanları oluşturulmuştur. Esasen rotasyonda 

yem bitkilerine yer verme İngiltere’de 1603 yılına kadar uzanmakta olup, R.H. 

Elliot 1898 yılında “The Clifton Park System of Farming” adlı kitabında 

rotasyonda çayır meraların yetiştirilmesi anlamına gelen “Ley Farming” 

teorisinin ilk temelini atmış, bu teorinin esasları 1919 yılından itibaren 

W.Davies’in yönetimindeki “Aberystwith” Yembitkileri Araştırma 

İstasyonu’nda belirlenmiş ve suni çayır mera kuruluşları genişlemiştir. 



suni meraların ilk kurulma uygulamalarının İngiltere’de 1677 yılında 

gerçekleştirilmesini takiben, bu kültürün yararları zaman içinde daha da 

belirgin olarak ortaya çıkmış ve uygulamalar 18.ve 19. yy’larda 

yaygınlaşmıştır. Özellikle 1898’de ekim sırasında planlı bir şekilde çayır-

mera kültürünün de sokulması ilkeleri ingiltere’de benimsenmiş, daha 

sonra bu sistem geliştirilerek tümden yaygınlaşmıştır. 

Tüm bu çabaların asıl amacı, bir yandan doğal yem alanlarında, bir yandan 

da tarla arazisi içinde toprağı işleyerek yem bitkileri ekilmesi, ürünün 

biçme veya otlatma sureti ile değerlendirilmesidir. Bugün dünyanın 

birçok ülkelerinde uygulanan bu sistemin ülkemizde de uygulanmasının 

gerekli olduğu, hatta hayvancılığımızın gelişmesinde ve rasyonel bir 

düzeye ulaşmasında yem kaynaklarının desteklenmesi açısından zorunlu 

olduğu kesinlik göstermektedir. Ayrıca suni çayır meraların kurulmasının 

ülkemizde yaygınlaşmasının tarım topraklarının ıslahında , erozyon 

kontrolünde, toprak ve su muhafazasında ve hatta doğayı koruma gibi 

vazgeçilmez bir önlemi simgeleme açısından da hayati bir önem taşıdığı 

unutulmamalıdır. 



suni çayır meraların kurulma nedenleri 

suni çayır meraların gerek kurulmalarında ve gerekse geliştirilmelerinde 

genel nedenler ve bu nedenlerin kaynaklandığı asal problemler 

sözkonusu olmaktadır. Bunların başlıcalarını şöylece özetleyebiliriz: 

Doğal çayır meraların takviyeye gerek duymaları Kimi koşularda ve 

durumlarda doğal çayır meraların kapasitelerinin düşük oluşu, mevcut 

hayvan varlığını besleme bakımından üretim güçlerinin yetersiz oluşu, 

onların tamamen veya birkaç yılda devre dışı bırakılmalarını 

gerektirebilmekte ve suni çayır mera kurularak, doğal çayır-meraların 

takviyesi zorunlu kılmaktadır. 

Doğal çayır mera alanlarının ıslah amacıyla devre dışı bırakılması 

Doğal çayır meraları, belirli ıslah yöntemleri uygulamalarının zorunlu 

gereği olarak tamamen veya kısman birkaç yıl devre dışı bırakılmaları 

ve bu üretim yetersizliğinin takviyesi nedeniyle de suni çayır-meraların 

kurulması zorunluluk arzetmektedir. 



Doğal çayır meraların dejenerasyona uğrayarak kapasitelerinin düşmesi 
Doğal çayır meraların kontrolsüz ve düzensiz olarak ağır otlatmayı 
simgeleyecek biçimde kapasitelerinin üstünde bir hayvan varlığı ile otlatılması 
ya da erken veyahut da seçici otlatma gibi tahripkar bir otlatma ya maruz 
bırakılmaları sonucunda vejetasyonları zayıflamakta ve yabancı bitkilerin 
saldırısına uğrayarak kapasiteleri düşmektedir. Bunun gibi ani kuraklıkların ve 
şiddetli soğukların bastırması, sel baskınları, yangınlar gibi afetler yada kusurlu 
kültür veya amenajman uygulamaları sonucunda vejetasyonun zayıflayıp 
yabancı bitkilerin egemenlik kazanmaları olağandır. İşte sözü geçen bu 
olaylardan bir yada birkaçının etkin olduğu durumda, çayır mera 
vejetasyonunun tümden dejenerasyona uğraması halinde, ıslah yöntemlerinin 
yetersiz kalacağı anlaşıldığında, vejetasyonun bozularak yeni bir örtü 
oluşturulması amacıyla suni çayır meraların kurulması tek çözüm olarak ortaya 
çıkmakta ve tek çareyi oluşturmaktadır. 

Doğal çayır meraların topraklarının elverişsizliği  

 Kapasitenin düşmesinden veya botanik kompozisyonun yetersizliğinden 
kaynaklanmak üzere, kimi kez çayır mera arazisinde asitleşme, çoraklaşma 
taban taşı oluşması, toprağın çok aşırı derecede sıkışması veya gevşemesi gibi 
sorunlar görülebilmektedir. 



Bu gibi durumlarda  da vejetasyonun tümden bozularak suni çayır ve 

meraların kurulması en uygun ve hatta zorunlu seçenek olmaktadır. 

Tarla yem bitkilerinin takviyesi 

Özellikle hayvancılığın ileri olduğu bölgelerde yada tarımsal faaliyetlerin 

ileri olarak yapıldığı, sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde, bir 

taraftan tarla yem bitkilerinin takviye edilmesi bir yandan da üretim 

potansiyelinin yükseltilmesini sağlayan rotasyonun gereği olarak, suni 

çayır ve meraların kurulmaları gereklilik arzetmektedir. 

Doğal kaynakların korunması 

Toprak ve su muhafazası, erozyonun kontrolü ve hatta doğayı koruma gibi 

doğal kaynakların korunmalarının zorunlu kılındığı koşullarda hiçbir 

bitkisel üretim gözetilmeden, sadece koruyucu canlı ve sürekli bir örtü 

elde edilmesi amacı ile, yeşil alanların kurulması kaçınılmaz bir 

gereksinim olduğunda, suni çayır ve meraların kurulması gerekli ve 

zorunlu olmaktadır. 



suni çayır meraların yararları 

Tarımsal faaliyette entansifleşmenin sembolü, hayvansal üretimin temel 
dayanağı ve doğal kaynakları korumanın simgesi olan suni çayır ve 
meraların saymakla bitmeyecek vardır. Bu yem alanlarının faydalarını 
iki gurup kalinde açıklamamız mümkündür. 

suni çayır-meraların işletme ekonomisine ilişkin yararları 

Tarımsal yapı içinde, çeşitli yönlerden yararlar sağlayan suni çayır-
meralar, özellikle doğal çayır mera alanlarına bakarak pek çok avantaj 
sergilemektedirler. Bunların başlıcalarını şöylece özetleyebiliriz.  

-Suni cayır ve meralar, entansifleşmenin simgesi olup birim alandan daha 
çok yem ürünü alınmasını ve bunun sonucu olarak ta işletmeye 
hayvansal ürün artışı sağlamaktadırlar. 

-Biçme ve otlatma şeklindeki yararlanma seçeneklerinin, kültür ve 
amenajman önlemleriyle dengeli olarak, vejetasyonun isteğine ve 
gereğine göre ayarlanabilmesi, işletmenin karı yanında, bu 
vejetasyonların daha nitenikli olmalarına ve daha bol ürün 
getirmelerine olanak sağlamaktadır. 



-suni çayır meraların botanik kompozisyonuna dahil edilen bitki türleri, bölgenin ekolojisine 
en uygun nitelikte olduklarından, otlatma veya biçme kolaylıkla düzenlenebilmektedir. 
Sulamaya ve gübrelemeye olumlu yanıt veren ve pozitif reaksiyon gösteren bu türler, 
kök sistemlerini hızla ve güçlü olarak geliştirerek toprağın yapısında olumu değişmeler 
meydana getirmektedir. Tüm bu olguların sonucunda da suni çayır meralar, iletmenin bu 
yöndeki girdilerinin en ideal bir biçimde ürüne dönüştürmesinin adeta yaratıcısı 
olmaktadır. 

-Çoğu taban arazilerdeki dğal çayır ve mera toprağının üst katının 5-10 cm’lik kısmında 
önemli miktarda organik madde birikmiş bulunmaktadır. Bitki köklerinin dereinlere 
bitmesini engelleyen bu kat, organik maddeden beklenen yararların sağlanmasını da 
önemli derecede önleyebilir. Bu nitelikteki ortamlar sürülüp suni çayır ve meralar 
kurulduğunda, organik maddeleri kapsayan kat bozulup toprağa karıştırılınca, tümden 
toprağın strüktürü düzeltilmiş ve iyileştirilmiş olmaktadır. Bu da işletmenin toprak ıslahı 
ile ilgili giderlerini azaltmakta toprakların daha karlı bir şekilde kullanılmasını 
sağlamaktadır 

-Çayır mera vejetasyonlarının botanik kompozisyonlarını oluşturan yem bitkileri, zengin ve 
güçlü kök materyalleriyle toprağın organik madde kapsamını yükseltmekte ve 
strüktürünü de ıslah etmekte olduklarından, ekim sırasına suni çayır ve meraların dahil 
edilmesiyle son derece büyük yararlar sağlanmaktadır. Öteki kültürlerle ve tarla tarımı 
ile bu düzeyde ve oranda bir olumlu sonuç alınmadığından, suni çayır ve meraların 
toprak kullanma ekonomisi ve muhafazasını desteklemesi sebebiyle, işletme rantabilitesi 
bakımından son derece önem taşıdıkları açıkça görülmektedir. 



Suni çayır ve meraların karışım halinde kurulmalarından kaynaklanan yararları 

suni çayır mera alanlarının örtüleri, buğdaygiller, baklagiller ve diğer 

familyalara ait yem bitkilerinden oluşmaktadır. Böylece çok sayıdaki 

ve değişik familyalardan olan yem bitkilerinin karışım halinde ve aynı 

ortamda birlikte yetiştirilmeleri, yapay çayır meraların çeşitli 

yönlerden avantajlar kazanmalarına neden olmaktadır. Bunların 

başlıcalarını şu şekilde özetleyebiliriz. 



Suni Tohumlama 

• Bitki örtüsünün ileri derecelerde bozulduğu, 

bu bozulmaya bağlı olarak toprak yapısının 

da bozulmaya başladığı durumlarda, 

otlatmanın düzenlenmesi ve gelişimi 

hızlandırıcı tedbirler yeterli sonucu 

vermeyebilir. 



Suni tohumlama; herhangi bir nedenle 

bozulmuş ve verim gücünü yitirmiş olan 

çayır meralarda, tohum ekmek, fide ve 

olgun bitkileri veya çim şeklinde 

toprakları ile beraber çıkartılan bitkileri 

dikmek sureti ile, bölgeye adapte 

olabilen bir bitki örtüsünü yeniden 

meydana getiren mera ıslahı yöntemidir. 



Islah yolunun seçilmesi; 

• Seçilecek ıslah yönteminin ekonomisi de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yapılacak masrafa göre en büyük faydayı sağlayacak ıslah yöntemine 

öncelik verilmelidir. 

• Söz konusu çayır meralarda suni tohumlama ihtiyacı olup olmadığı iyi 

bir şekilde incelenmelidir. 

• Yüzlek ve fakir topraklar, dik yamaçlar ve son derece kurak yerlerdeki 

meraların ıslahı ve verimli  hale getirilmeleri güç olacağından böyle 

durumlarda pahalı yöntemler düşünülmemelidir. 



Suni tohumlamayı gerektiren durumlar; 

 

• Klimaks veya iyi cins mera bitkilerinin miktarı  bize o meranın kültürel 

metotlarla ıslah edilip edilemeyeceğini gösterir. Bitki örtüsü içinde en 

az %50’yr yakın iyi cins mera bitkileri bulunmayan meraların  sadece 

otlatmanın düzenlenmesi yolu ile ıslahına çalışılmamalıdır. İyi cins 

mera bitkilerinin oranının %25’in altına düştüğü zayıf durumdaki 

meralarda suni tohumlama yapmak gerekir. 

• Otlatmanın düzenlenmesi veya tabii tohumlama ile mera ıslahının çok 

uzun süre alacağı anlaşıldığı durumlarda suni tohumlamaya yer 

verilebilir. 

• Orta durumda bulunan meralarda, iyi cins mera bitkilerinin oranı %25-

50 arasında olduğu halde vejetasyonun geri kalanı savaşılması çok zor 

olan yabancı ot ve çalılarla kaplı olabilir. Başka ıslak yöntemlerine 

cevap vermeyen alanlarda, suni tohumlama en başarılı ve en ekonomik 

ıslah yöntemi olabilir. 

 



Suni tohumlamayı gerektiren durumlar (2) 

• Son derece taşlı ve engebeli arazilerde rahat bir şekilde 

çalışılamayacağı için, gerekli olsa bile başarılı bir suni tohumlama 

yapılamaz. 

• Suni tohumlamanın teşvik ve tavsiye edilebilmesi için ekonomik 

olması şarttır. Bu nedenle toprağın ekilecek bitki türlerinin normal bir 

büyüme gelişme yapabilecekleri kadar verimli olmalıdır. Son derece 

yüzlek ve fakir topraklarda, kültürel önlemlerin yanında eğer gerekli 

ise vejetasyonu bozmadan yeni bitki türlerinin ilavesi yapılabilir. 

• Çalı mücadelesi gibi bazı mera ıslahı yöntemlerinden sonra ortaya 

çıkan elverişli alanların değerlendirilmesi için suni tohumlama gerekli 

olabilir.  Bunun yanında gözleme, hendekleme, karıklama gibi ıslah 

işlemelerinden sonra da kısmen işlenmiş olan toprakta oluşan olumlu 

yapının kullanılarak bitki örtüsünün zenginleştirilmesi faydalıdır. 

 



Belirli bir mera kesimine ekilecek bitki türünün    

seçilmesinde  dikkat edilecek noktalar 

1. Kuraklığa dayanma 

2. Soğuğa dayanma 

3. Tuza dayanma 

4. Toprak tekstürüne uyma 

5. Yüksek taban suyuna ve yaşlılığa dayanma 

6. Yetiştirme kolaylığı 

7. Kolayca yayılma 

8. Uzun ömürlülük 

9. Sıcaklığa dayanma 

10. Gölgeye dayanma 

11. Gübrelerden yararlanma kabiliyeti 



Bitki türlerinin bölgenin yada işletmenin yararlanma 

koşullarına uygun olup olmadığına karar verilmesinde     

dikkat edilecek noktalar 

1. Maksimum yem verim periyodu 

2. Otlatmaya dayanma 

3. Çeşitli hayvanlar için lezzetlilik derecesi 

4. Besleme değeri 

5. Gerektiğinde kuru ota biçilebilme durumu 

6. Otlatmadan sonra gelişebilme yeteneği 

7. Yeşil yem periyodunun uzunluğu 

8. Tohum üretme imkanları 

 



Ülkemizde suni çayır ve suni mera kurmak için kullanılan          

buğdaygil yem bitkileri 

• Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum) 

• Kır ayrığı (A. desertorum) 

• Mavi ayrık (A. intermedium) 

• Yüksek otlak ayrığı (A. elongatum) 

• Otlak arpası (Elymus junceus) 

• Kılçıksız brom (Bromus inermis) 

• Domuz ayrığı (Dactylis glomerata) 

• Kamışsı yumak (Festuca arundinacea) 

• İngiliz çimi=Çok yıllık çim (Lolium perenne) 

• Çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense) 

• Çayır tilki kuyruğu (Alopecurus pratensis) 

• Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius) 

• Sudan otu (Sorghum sudanense) 

• Tahıl ve baklagil karışımları 

 



Ülkemizde suni çayır ve suni mera kurmak için kullanılan          

baklagil yem bitkileri 

 

• Yonca (Medicago sativa) 

• Korunga (Onobrychis sativa) 

• Sarı çiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus) 

• Çayır üçgülü (Trifolium pratense) 

• Ak üçgül (Trifolium repens) 

• Nohut geveni (Astragalus cicer) 

• Küçük çayır düğmesi (Poterium sanguisorba) 



Çayır ve mera karışımları 

 

Yalın ekim : Tek bir bitki türünün ekilmesi ile suni  

  çayır  ve suni meralar  kurulması, 

 

Karışım ekim : Birçok bitki türünün karışımı ile suni 

  çayır ve suni meralar kurulması 

 

 



Yalın ekimin üstünlükleri 

• Tek bir bitki türünün üniform ekimi, uygunb ir mibzerle 

kolayca yapılabilir 

• Tek bir türün fertleri arasında lezzetlilik farkı olmayacağı 

için, mera üniform bir şekilde otlatılır 

• Yeme en fazla ihtiyaç duyulan dönemde hasat edilen bitkiler 

seçilerek, ihtiyaç en iyi şekilde karşılanır 

• Bitkilerin hepsi aynı büyüme ve tekrar büyüme özelliğine 

sahip olduğudan üretilen yemden en iyi şekilde yararlanılır 

• Tohumlanacak kesimin özelliklerine tek bir türün uyma 

ihtimali yüksek olduğundan başarılı bir uygulama yapılır 

• Otlatma sırasında bitki kompozisyonunda meydana 

gelebilecek değişmeler için dikkatli olma gereği kalmaz 

• Kuruluş masrafları daha az olur 

• Mera kesiminin özelliklerine en çok uyan tek bir tür 

seçildiğinden, kurulma hızlı bir şekilde tamamlanır 

 



Karışımların üstünlükleri 

• Mera toprağı değişken olduğundan düzgün ve her tarafı kaplayan bir bitki 

örtüsü ancak değişik özelliklere sahip bitkileri içeren bir karışımla sağlanır 

• Yeşil yem periyodu karışımdaki uzun süre yeşil kalan bitki türleri ile uzar 

• Karışımlar, özellikle baklagil içeren karışımlar yalın ekimlerden daha 

fazla yem üretirler 

• Karışımların besleme değeri daha yüksektir. Özellikle baklagil içeren 

karışımlar daha yüksek kaliteli bir yem üretirler 

• Karışımların ürettiği yem, çeşitli besin maddelerini içerdiğinden tek yönlü 

beslenmeyi önler 

• Elverişsiz hava şartlarından etkilenme riski daha azdır 

• Karışımlar toprağı daha iyi ve daha hızlı bir şekilde kaplarlar 

• Karışımdaki bitki türlerinin kök yapıları değişik derinliklere işleyebileceği 

için toprak profilinin her katmanından daha iyi yararlanılır 

• Buğdaygil baklagil karışımlarından daha az yabancı ot çıkar 



Karışımların dezavantajları 

 

• Karışımlarda tür sayısı arttıkça ekim güçlükleri ortaya çıkar 

• Çok sayıda türü içeren bir karışımı yetiştirmek ve otlatmak güçtür.  

 

 

• Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde birkaç türden oluşan karışımların 

yetiştirilmesi ve otlatılması daha kolay ve başarılı olmaktadır. Daha çok 

kurak ve yarı kurak bölgelerde tercih edilen ve az sayıda bitki türünden 

oluşan karışımlara basit karışımlar, yağışlı bölgelerde çok türden oluşan 

karışımlara da çoklu karışımlar adı verilir. 



Karışıma girecek türlerin seçimi 

• Karışıma alınacak bitki türleri, bölgenin iklim ve toprak şartlarına iyice 

adapte oldukları anlaşılmış tür ve varyetelerden seçilmelidir. 

• Her karışımda en az bir buğdaygil yem bitkisi ile bir baklagil yem bitkisi 

bulunmalıdır. 

• Seçilecek türler kurulacak çayır ve meradan yararlanma gayesine uygun 

olmalıdır. 

• Karışıma alınacak bitki türlerinin büyüme ve gelişme periyotları birbirine 

eşit olmalıdır. 

• Türlerin lezzetlilik dereceleri birbirine yakın olmalıdır. 

• Seçilen türler birbirleri ile rekabet edebilmelidir. 

• Karışımdaki bitkilerin boyları birbirine uygun olmalıdır. 

• Hayvanları şişiren baklagillerin oranı 1/3’ün üzerine çıkmamalıdır. 

• Türlerin ömür uzunlukları birbirine yakın olmalıdır 



Karışımların hazırlanması 

Klasik yöntem; 

 

Karışıma alınacak bitki türlerinin, karışımda ne oranda bulunması isteniyorsa, 

bu yüzde saptanır.  Daha sonra , yalın ekim şartlarında birim alana 

ekilecek tohum  miktarları bu yüzdelerle çarpılarak gereken tohum 

bulunur. 

 

 

Kılçıksız brom  0.25 2.5 kg/da 0.625 

Yonca   0.25 2.0 kg/da 0.500 

Mavi ayrık  0.25 3.0 kg/da 0.750 

Kamışsı yumak  0.25 1.8 kg/da 0.250 

Toplam      2.325 



Karışımların hazırlanması 

Rekabet indeksi yöntemi; 

Bu yöntemde, karışıma girecek bitki türlerinin yalın ekimdeki tohum miktarları, 

karışımdaki diğer bitkilerin rekabet gücü dikkate alınarak düzenlenir. 

 

Tamamen boğan bitkiler    +3 4 

Çok boğan bitkiler  +2 3 

Az boğan bitkiler   +1 2 

Boğmayan bitkiler  0 1 

Az boğulan bitkiler  -1 

Çok boğulan bitkiler  -2 

Tamamen boğulan bitkiler  -3 

 

Buna göre karışımdaki tohum miktarı hesaplanırken, yalın ekimdeki tohumluk 

miktarı  her  bir rekabet indeksi için %25 arttırılır 



Belirli bir mera kesimine ekilecek bitki türünün    

seçilmesinde  dikkat edilecek noktalar 

1. Kuraklığa dayanma 

2. Soğuğa dayanma 

3. Tuza dayanma 

4. Toprak tekstürüne uyma 

5. Yüksek taban suyuna ve yaşlılığa dayanma 

6. Yetiştirme kolaylığı 

7. Kolayca yayılma 

8. Uzun ömürlülük 

9. Sıcaklığa dayanma 

10. Gölgeye dayanma 

11. Gübrelerden yararlanma kabiliyeti 



Bitki türlerinin bölgenin yada işletmenin yararlanma 

koşullarına uygun olup olmadığına karar verilmesinde     

dikkat edilecek noktalar 

1. Maksimum yem verim periyodu 

2. Otlatmaya dayanma 

3. Çeşitli hayvanlar için lezzetlilik derecesi 

4. Besleme değeri 

5. Gerektiğinde kuru ota biçilebilme durumu 

6. Otlatmadan sonra gelişebilme yeteneği 

7. Yeşil yem periyodunun uzunluğu 

8. Tohum üretme imkanları 

 



Ülkemizde suni çayır ve suni mera kurmak için kullanılan          

buğdaygil yem bitkileri 

• Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum) 

• Kır ayrığı (A. desertorum) 

• Mavi ayrık (A. intermedium) 

• Yüksek otlak ayrığı (A. elongatum) 

• Otlak arpası (Elymus junceus) 

• Kılçıksız brom (Bromus inermis) 

• Domuz ayrığı (Dactylis glomerata) 

• Kamışsı yumak (Festuca arundinacea) 

• İngiliz çimi=Çok yıllık çim (Lolium perenne) 

• Çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense) 

• Çayır tilki kuyruğu (Alopecurus pratensis) 

• Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius) 

• Sudan otu (Sorghum sudanense) 

• Tahıl ve baklagil karışımları 

 



Ülkemizde suni çayır ve suni mera kurmak için kullanılan          

baklagil yem bitkileri 

 

• Yonca (Medicago sativa) 

• Korunga (Onobrychis sativa) 

• Sarı çiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus) 

• Çayır üçgülü (Trifolium pratense) 

• Ak üçgül (Trifolium repens) 

• Nohut geveni (Astragalus cicer) 

• Küçük çayır düğmesi (Poterium sanguisorba) 



Çayır ve mera karışımları 

 

Yalın ekim : Tek bir bitki türünün ekilmesi ile suni  

  çayır  ve suni meralar  kurulması, 

 

Karışım ekim : Birçok bitki türünün karışımı ile suni 

  çayır ve suni meralar kurulması 

 

 



Yalın ekimin üstünlükleri 

• Tek bir bitki türünün üniform ekimi, uygunb ir mibzerle 

kolayca yapılabilir 

• Tek bir türün fertleri arasında lezzetlilik farkı olmayacağı 

için, mera üniform bir şekilde otlatılır 

• Yeme en fazla ihtiyaç duyulan dönemde hasat edilen bitkiler 

seçilerek, ihtiyaç en iyi şekilde karşılanır 

• Bitkilerin hepsi aynı büyüme ve tekrar büyüme özelliğine 

sahip olduğudan üretilen yemden en iyi şekilde yararlanılır 

• Tohumlanacak kesimin özelliklerine tek bir türün uyma 

ihtimali yüksek olduğundan başarılı bir uygulama yapılır 

• Otlatma sırasında bitki kompozisyonunda meydana 

gelebilecek değişmeler için dikkatli olma gereği kalmaz 

• Kuruluş masrafları daha az olur 

• Mera kesiminin özelliklerine en çok uyan tek bir tür 

seçildiğinden, kurulma hızlı bir şekilde tamamlanır 

 



Karışımların üstünlükleri 

• Mera toprağı değişken olduğundan düzgün ve her tarafı kaplayan bir bitki 

örtüsü ancak değişik özelliklere sahip bitkileri içeren bir karışımla sağlanır 

• Yeşil yem periyodu karışımdaki uzun süre yeşil kalan bitki türleri ile uzar 

• Karışımlar, özellikle baklagil içeren karışımlar yalın ekimlerden daha 

fazla yem üretirler 

• Karışımların besleme değeri daha yüksektir. Özellikle baklagil içeren 

karışımlar daha yüksek kaliteli bir yem üretirler 

• Karışımların ürettiği yem, çeşitli besin maddelerini içerdiğinden tek yönlü 

beslenmeyi önler 

• Elverişsiz hava şartlarından etkilenme riski daha azdır 

• Karışımlar toprağı daha iyi ve daha hızlı bir şekilde kaplarlar 

• Karışımdaki bitki türlerinin kök yapıları değişik derinliklere işleyebileceği 

için toprak profilinin her katmanından daha iyi yararlanılır 

• Buğdaygil baklagil karışımlarından daha az yabancı ot çıkar 



Karışımların dezavantajları 

 

• Karışımlarda tür sayısı arttıkça ekim güçlükleri ortaya çıkar 

• Çok sayıda türü içeren bir karışımı yetiştirmek ve otlatmak güçtür.  

 

 

• Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde birkaç türden oluşan karışımların 

yetiştirilmesi ve otlatılması daha kolay ve başarılı olmaktadır. Daha çok 

kurak ve yarı kurak bölgelerde tercih edilen ve az sayıda bitki türünden 

oluşan karışımlara basit karışımlar, yağışlı bölgelerde çok türden oluşan 

karışımlara da çoklu karışımlar adı verilir. 



Karışıma girecek türlerin seçimi 

• Karışıma alınacak bitki türleri, bölgenin iklim ve toprak şartlarına iyice 

adapte oldukları anlaşılmış tür ve varyetelerden seçilmelidir. 

• Her karışımda en az bir buğdaygil yem bitkisi ile bir baklagil yem bitkisi 

bulunmalıdır. 

• Seçilecek türler kurulacak çayır ve meradan yararlanma gayesine uygun 

olmalıdır. 

• Karışıma alınacak bitki türlerinin büyüme ve gelişme periyotları birbirine 

eşit olmalıdır. 

• Türlerin lezzetlilik dereceleri birbirine yakın olmalıdır. 

• Seçilen türler birbirleri ile rekabet edebilmelidir. 

• Karışımdaki bitkilerin boyları birbirine uygun olmalıdır. 

• Hayvanları şişiren baklagillerin oranı 1/3’ün üzerine çıkmamalıdır. 

• Türlerin ömür uzunlukları birbirine yakın olmalıdır 



Karışımların hazırlanması 

Klasik yöntem; 

 

Karışıma alınacak bitki türlerinin, karışımda ne oranda bulunması isteniyorsa, 

bu yüzde saptanır.  Daha sonra , yalın ekim şartlarında birim alana 

ekilecek tohum  miktarları bu yüzdelerle çarpılarak gereken tohum 

bulunur. 

 

 

Kılçıksız brom  0.25 2.5 kg/da 0.625 

Yonca   0.25 2.0 kg/da 0.500 

Mavi ayrık  0.25 3.0 kg/da 0.750 

Kamışsı yumak  0.25 1.8 kg/da 0.250 

Toplam      2.325 



Karışımların hazırlanması 

Rekabet indeksi yöntemi; 

Bu yöntemde, karışıma girecek bitki türlerinin yalın ekimdeki tohum miktarları, 

karışımdaki diğer bitkilerin rekabet gücü dikkate alınarak düzenlenir. 

 

Tamamen boğan bitkiler    +3 4 

Çok boğan bitkiler  +2 3 

Az boğan bitkiler   +1 2 

Boğmayan bitkiler  0 1 

Az boğulan bitkiler  -1 

Çok boğulan bitkiler  -2 

Tamamen boğulan bitkiler  -3 

 

Buna göre karışımdaki tohum miktarı hesaplanırken, yalın ekimdeki tohumluk 

miktarı  her  bir rekabet indeksi için %25 arttırılır 



Tohumların ekime hazırlanması 

• Sertlik giderme 

 

 

 

• İlaçlama 

 

 

 

• Aşılama 

 

 

• Tohum kaplama 



Suni çayır ve suni mera karışım örnekleri 

Yıllık yağış miktarı bakımından 

 

200-350 mm 

350-500 mm 

500-650 mm 

650-800 mm 



Tohum yatağı hazırlama 

 Başarıyı belirleyen en önemli faktör olduğu gibi oldukça 

masraflı ve zor bir işlemdir. Masrafların büyük bir kısmı 

tohum yatağı hazırlamaya harcanır. Çeşitli metotlar 

arasından, maliyet, vejetasyonun cins ve miktarı, erozyon 

durumu, taşlılık ve toprak derinliği gibi hususlar göz önüne 

alınarak aşağıdaki yöntemlerden biri seçilir 

 

• Mekanik metotlar 

• Hazırlayıcı bitki metodu 

• Kontrollü yakma 

• Kimyasal yöntemler 



Mekanik tohum yatağı hazırlama yöntemleri 

Bitki örtüsü çalılardan oluşuyorsa; 

 Ray çekme, zincir yada kablo çekme, 

dozerleme, diskaro çekme, kök kesme, 

 

Bitki örtüsü otsu türlerden oluşuyorsa; 

 Tarla tarımında kullanılan ekipmanlar 

yardımı ile yapılabilir. Ancak ağır 

topraklarda ve sık bir bitki örtüsünün 

bulunduğu yerlerde çayır pulluklarına 

gereksinim duyulur. 



Su ve rüzgar erozyonunun şiddetli olduğu yerlerde kullanılan, erozyona 

yol açmayan tohum yatağı hazırlama ve ekim yöntemleri 

• Tohum yatağı hazırlamadan ekim 

 

 

 

• Araya ekim 

 

 

 

• Şeritvari ekim 

 



İyi hazırlanmış tohum yatağının özellikleri 

 

• Tohum yatağı iyice ufalanmış olmalıdır 

• Tohum yatağı bastırılmış olmalıdır 

• Tohum yatağı yerli bitkilerden ve yabancı ot tohumlarından 

arındırılmış olmalıdır 

• Tohum yatağının üzerinde yeter miktarda bir malç veya 

bitki artığı bulunmalıdır 

• Tohum yatağı besleyici olmalıdır 



Çayır ve mera bozma 

 

Tohumlanacak alanlardaki mevcut vejetasyonun çeşitli 

yöntemlerle öldürülmesine çayır bozma veya mera 

bozma denir. 

Bozulduktan sonra hemen ekim yapılacak çayırlar bir dönem 

biçildikten sonra, meralar ise bir dönem otlatıldıktan 

sonra sürülmelidir. 

Bozulmadan sonra bir süre diğer kültür bitkileri yetiştirilecek 

alanlarda ilkbaharda ekim yapma üzere, sonbaharda 

bozma tavsiye edilir 

 



 

 



Bozma derinliği 

Çayır ve meralar bozulurken, mevcut vejetasyonu öldürmek 

üzere yapılan ilk sürüm deriliğidir. Bu derinlik, prensip 

olarak gereğinden fazla olmamalıdır. Derin sürüm, canlı 

toprağı alta gömer, ölü toprağı üste çıkarır. Çayır mera 

toprakları işlenmeye alışkın olmadıkları için, derin sürüm 

tarla tarımından daha fazla zarar verir. 

Tınlı ve killi topraklardaki vejetasyon 10 cm derinden, 

kumlu topraklarda 15 cm derinden sürüldüğünde başarılı bir 

şekilde bozma işlemi yapılır. Köksaplı (sülüklü) 

bitkilerin fazla bulunduğu durumlarda, sürme derinliği 

birkaç cm arttırılabilir. 



Bozma işlemi 

• Meraların sürülerek bozulması için özel bir pulluğa gerek yoktur 

• Çayırlarda ise bitki örtüsü daha sık ve toprak nemli olduğu için çayır 

pulluğu denilen özel pulluklara ihtiyaç duyulur. 

• Bozma işlemini kolaylaştırmak için meraların sürümden önce aşırı bir 

şekilde otlatılması, çayırların da biçimden sonra yine otlatılması tavsiye 

edilir. 

• Vejetasyon içindeki çalılar, sürümü güçleştirdikleri için, sürümden önce 

sökülmeli veya yakılmalıdır. 

 



Hazırlayıcı bitki metodu ile tohum  

yatağı hazırlanması 

Suni mera kurmak amacı ile yeni sürülmüş topraklarda veya terk edilen tarlalarda 

toprağın kültür düzeyin yükseltmek, rutubeti muhafaza etmek ve fideleri su-

rüzgar erozyonuna karşı korumak amaçları ile bir yıl tahıl yetiştirdikten sonra, 

bunların toprak üzerinde bıraktığı anızlar iyi bir tohum yatağı sayılır. 

İlk defa sürülen bir çayır merada, toprakta bol miktarda bulunan humusun 

parçalanması ile ortaya çıkan bol besin maddeleri ile bu alanlardan birkaç yıl bol 

ürün alınması, ilk sürün etkisi denilen geçici bir verimlilikten kaynaklanır. 

Ara tarımının son yılında anız bırakan tahıl veya darı türleri yetiştirilerek 

istenilen anızlı tohum yatağı hazırlanır. Yüksekten biçilen bu bitki anızlarının 

tohum dökmesine izin verilmemelidir. Bu anızlar; su ve rüzgar erozyonunu önler, 

topraktaki suyun kaybolmasını önler, yabancı ot fidelerinin gelişmesini engeller, 

toprağın aşırı ısınmasını engeller, kaymak tabakası oluşumunu engeller. 

Anızlara sonbahar veya ilkbaharda herhangi bir tohum yatağı hazırlamadan ekim 

yapılır. 



Yakma sureti ile tohum yatağı hazırlama 

•Çalılık meralarda iyi bir tohum yatağı hazırlayabilmek için, ekime mani olan ve 

aralarında otumsu bitkilerin yetişmesine imkan vermeyen çalıların yok edilmesi 

gerekir.  Bu çalılar, mekanik ve kimyasal yöntemlerin yanında yakma ile de yok 

edilebilir. Yakma sonucu oluşan kül tabakası son derece elverişli bir tohum 

yatağı olarak kabul edilse de bu tabakanın içine yapılan ekimlerden başarılı bir 

sonuç alınamamıştır. 

•Yakmadan sonra tüm bitkiler yok edilmese bile, miktarları son derece 

azaldığından, ekim yapılabilecek bir ortam elde edilir. 

•Yakıldıktan sonra hemen ekim yapılmayan, altı ay yada bir yıl boş kalan 

meralarda, ölmeyen çalılar yeniden sürgün verip büyümeye başlar bu nedenle 

yakma işlemi ilkbahar veya sonbahar yağışları başlamadan suni mera ekimi 

tamamlanabilecek bir tarihte yapılmalıdır. Yaz ortasında çalılar kuru iken daha 

kolay yanarlar. Sonbaharda yapılacak ekimler için yaz aylarında yakma 

elverişlidir. 

 



Kimyasal yöntemlerle tohum yatağı hazırlama 
Mekanik yöntemlere göre üstünlükleri; 

•Daha iyi çimlenme ve çıkış için elverişli ve bastırılmış bir tohum yatağı hazırlanır 

•Ölen bitki anızları arazi üzerinde kaldığından, iyi bir erozyon kontrolü sağlanır 

•Engebeli ve taşlık yerlerde iyi bir tohum yatağı hazırlanmasına imkan verir 

•Toprak profili bozulmaz 

•Rutubeti muhafaza eder toprağın geçirgenliğini arttırır 

•Bitki anızları genç bitki fidelerini korur 

•Daha ucuz olabilir 

Zayıf ve sakıncalı yönleri; 

•Meradaki tüm bitkileri öldürecek tek bir herbisit yoktur 

•Ölen bitkilerin artıkları ekimi güçleştirecek kadar fazla olabilir 

•Ölmeden kalan bitkiler, genç fidelerle şiddetli rekabete girer 

•Yabancı ot tohumları ölmediğinden yaz nadası gerekli olabilir 

•Uzun süre ayakta kalan ölü çalılar, hayvanların otlamasını güçleştirir. 

 



Kimyasal yönt. tohum yatağı hazırlama (2) 
2.4-D ; En fazla kullanılan herbisitlerden biridir. Geniş yapraklı otlar üzerine 

sistemik etki yapar. Dar yapraklılar üzerine ancak fide dönemimde etki yapar. 

Yabancı ot ve çalıların çoğu geniş yapraklı olduklarından 2,4-D ile kolayca 

öldürülür. Bu nedenle tohum yatağı hazırlamada kullanılır. 150-200 gr 2,4-D 30 

litre su ile karıştırılarak, tek yıllık yabancı otlar 6-7 yapraklı iken püskürtülür. 

Toprakta kalıntı bıraktığı için, ilkbahardaki püskürtme, sonbaharda ekim veya tersi 

önerilir. 

 

Paraquat; Kontak etkili bir herbsittir. Çok yıllıklara püskürtüldüğünde toprak üstü 

kısımları kısa sürede kuru ve ölür.  

Dönüme 50 gr paraquat 25 litre su ile karıştırılarak püskürtüldüğünde elverişli bir 

tohum yatağı elde edilebilmektedir. 

 

Kimyasal metotlarla tohum yatağı hazırlama, mekanik yöntemin çalışmadığı 

yerlerde ve zamanlarda kullanılmalıdır. 

 



Çayır mera ekimlerinde ekim zamanı 

Yavaş gelişen buğdaygil ve baklagil fidelerine yaz kuraklığından ve kış 

soğuklarından önce mümkün olan en uzun büyüme periyodunu sağlayacak 

zamanda yapılmalıdır. 

 

Diğer tarla bitkilerinde olduğu gibi ekimler; yazlık ve kışlık olarak iki zamanda 

yapılabilir. Ancak her iki durumda da ekimleri erken yapmak gerekir. 

 

Serim mevsim buğdaygilleri, yurdumuzun her yerinde kışlık olarak sonbaharda 

ekilebilir. Baklagiller ise ancak turunçgil ve zeytin bölgelerinde kışlık olarak 

ekilebilir. Kışlık ekimlerden fazla zarar görüldüğü yerlerde geç sonbahar ekimi 

veya dondurma ekim yöntemi de uygulanır. 

 

Kışlık ekim yazlık ekime tercih edilir. Ancak içinde baklagil bulunan 

karışımların ekimi sözkonusu olduğunda,  kıyı bölgelerimiz hariç, ekimi yazlık 

olarak yapmak zorunluluğu ortaya çıkar. 



Çayır mera ekimlerinde tohum miktarı 

•Çeşitli çayır mera bitkilerinde, dekara atılacak tohum miktarı tohumun 

kalitesine, büyüklüğüne, fidelerin büyüme gücüne, büyüme karakterine, tohum 

yatağının elverişlilik durumuna, ekim metoduna ve beraber yetiştiği diğer 

bitkilerin rekabet indeksi gibi birçok faktöre bağlıdır. 

•Yembitkilerinde metrekareye atılacak tohum miktarı türlere göre 100-450 

arasında değişmektedir. Suni çayır mera ekimlerinde metrekareye 225 canlı 

tohum ekilmesi tavsiye edilir. 

•Ekilen tohum miktarı arttıkça elde edilen canlı fide sayısı artmakta fakat 

bitki/tohum oranı azalmaktadır. Fazla tohum israf, az tohum ise yabancı ot 

istilası anlamına gelir. 

•Çeşitli yağış kuşakları için önerilen tohumluk miktarları Tablo 2 (Sayfa 38)’de 

verilmiştir. Optimum koşullar için verilen bu değerler şartlar idealden 

uzaklaştıkça gerektiği kadar arttırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki en az tohumdan 

en fazla bitki elde etmenin yolu elverişli bir tohum yatağı hazırlamaktır. Ayrıca 

serpme ekimlerde tohum miktarı %50-75 arttırılır. 



Çayır mera ekimlerinde ekim derinliği 

Çayır mera bitkilerinin çoğu küçük tohumlu olduğundan ekimler daha çok 

yüzlek olarak yapılır. İdeal ekim derinliği 1.5-2.5 cm arasında değişir. 

Ak üçgül, çayır yumağı, çayır salkım otu gibi küçük tohumlularda 1.5 cm’yi 

geçmemelidir. 

Adi otlak ayrığı, otlak arpası ingiliz çimi, yonca gibi normal büyüklükteki 

tohumlularda 1.5-2.5 cm olmalıdır. 

Yüksek otlak ayrığı, kılçıksız brom, mavi ayrık, korunga gibi mera bitkilerinin 

tohumları 2.5-3 bazen 4 cm derinliğe ekilmelidir. 

Kumlu topraklarda bu derinlikler %50 arttırılır. 

Gereğinden daha yüzlek ve derin ekimlerden başarılı sonuçlar alınmaz. 

Toprağın derin tabakalarında tohumların çimlenmesi ve fidelerin büyüyüp 

gelişebilmesi için daha elverişli şartların bulunması nedeni ile genel birprensip 

olarak, çayır ve mera bitkilerinin tohumları çimlenip çıkabilecekleri maksimum 

derinliğe ekilmelidirler. 



Mibzerle (Ekim makinesi ile) ekim 

Faydaları; 

•Yağmur sularının daha kolay bir şekilde toprağa işlemesini ve daha uzun bir süre 

tutulmasını sağlar 

•Rüzgar erozyonunu daha iyi önler 

•Daha üniform bir bitki örtüsü elde edilmesini sağlar 

•Fidelerin bir an önce olgunlaşarak, yararlanılabilecek döneme girmelerini sağlar 

•Tahıl mibzerleri Yalın ekimlerde veya basit karışımların ekiminde kullanılır 

•Mera mibzerleri Çeşitli karakterler gösteren karışımların elverişli bir şekilde 

ekilmelerini sağlar. İyi bir mera mibzeri; 

•İki ayrı tohum sandığına (küçük, büyük ve kavuzlu tohumlar için) sahip olmalı 

•Ekilecek tohum miktarı hassas bir şekilde ayarlanabilmeli 

•Ekici ayaklarda derinlik ayarlama düzeneği bulunmalıdır 

•Ekilen tohumlar bastırılabilmelidir 

•Taşlık, kayalık, çalılık gibi yerlerde ekim yapabilmelidir 

 



Sıra aralığı 

Yem bitkileri, çayır-mera tarımında sıra aralıkları 7.5 cm - 105 cm arasında 

değişmektedir. 

Geniş sıra aralıkları kurak ve yarı-kurak bölgelerde tercik edilmektedir.Yetişme 

şartları, özellikle yağış durumu iyileştikçe sıra aralıkları daralmaktadır. 

Suni çayır ekimlerinde sıra aralığı 17.5 cm olarak alınabilir. 

Kurak ve yarı-kurak bölgelerde sıra aralığı kurağa dayanım bakımından 

önemlidir. Geniş aralıklarla yetiştirilen bitkiler, kurağa ve otlatmaya daha iyi 

dayanırlar, fakat lezzetliliklerini kaybederler. Ayrıca geniş sıra aralılarında 

yetiştirilen bitkiler yabancı otlardan fazla zarar görürler. 

Mera bitkilerinde, prensip olarak yetişebilecekleri ve tatmin edici miktarda yem 

üretebilecekleri minumun sıra aralığı verilmelidir. Bu aralık, kurak ve yarı kurak 

bölgelerde 35 cm, diğer bölgelerde ise 17.5 cm’dir. 

Yağış arttıkça ve tohum yatağı idealden uzaklaştıkça daha fazla tohum daha sık 

aralıklarla, yağış  azaldıkça ve tohum yatağı iyileştikçe, daha az miktardaki 

tohum daha geniş aralıklarla ekilmelidir. 



Serpme ekim 

Çayır mera tohumlarının elle veya özel aletlerle, yerden veya havadan toprak 

üzerine serpilmeleri ve daha sonra kapatılmalarına serpme ekim denir. 

Mibzerle ekim temeldir fakat mümkün olmayan yerlerde ve zamanlarda serpme 

ekim yapılabilir. 

Ekilen tüm tohumlar istenilen derinlikte kapatılması mümkün olsa, serpme ekim 

mibzerle ekim kadar, hatta daha da başarılı olabilir. 

Serpme ekimde daha az yabancı ot çıkar. 

 

Serpme ekimde en önemli konu, ekim değil ekilen tohumların kapatılmasıdır. 

 



Diğer ekim şekilleri 

Alternatif ekim; Karışımdaki buğdaygil ve baklagilleri, rekabeti azaltmak ve   

daha elverişli büyüme ve gelişme ortamı hazırlamak için her türün ayrı ayrı 

sıralara ekilmesidir. 

Ocakvari ekim; vejetasyonu bozmadan, yeni türlerin eklenmesi veya iyi cins 

bitkilerin çoğalmalarını sağlayacak damızlıklarını yetiştirmek amaçları ile 

tohumların ocakvari ekilmesidir. 

Ot metodu ile tohumlama; iyi hazırlanmış tohum yatağı üzerine olgun tohumları 

üzerinde bulunduran kuru otun gübre dağıtıcısı ile serpilmesi ve bu materyalin 

tutunmasını ve dökülen tohumların kapatılması için hafif bir toprak işlemesidir. 

Çimleme;şiddetli su ve rüzgar erozyonuna maruz kalan küçük mera parçalarının, 

başka yerlerden kalıp şeklinde sökülmüş topraklı bitkilerle kaplanmasıdır. 

Yardımcı bitkilerin kullanılması; 



Çayır mera ekimlerinin 

değerlendirilmesi 

Gün dönümünden (21 Haziran) sonra yapılacak incelemelerde;metrekarede 5-6 

fide bulunmayan ekimler başarısız sayılır 

içerisinde 1 yada daha fazla fide içeren çerçevelerin oranı %10’dan fazla olmalı 

veya sıra üzerinde ortalama olarak her 60 cm’de bir bitki varsa ekim başarılı 

olarak kabul edilir. 

 

Dönüme 225 tohum atıldığı halde, ortalama 5-6 bitki elde edlebilyorsa başarılı 

bir ekim yapılmıştır. Bu seyrek bitkiler, 1-2 yıl içinde çoğalarak alanı normal bir 

sıklıkta kaplarlar. 

 

Başarısız olarak kabul edilen ekimlerde, ekimi yenilemek gerekir. İkinci ekim, 

en yakın ekim mevsiminde yapılmalıdır. İkinci ekimde genellikle toprak 

hazırlığına ihtiyaç yoktur. 



Çayır ve meraların gübrelenmesi 

Çayır ve meralarda da toprak verimliliğinin yüksek olmalıdır. 

Özellikle nem bakımından yeterli olan alanlarda gübreleme bol 

ve kaliteli yemin en önde gelen koşullarındandır. 

Kurak ve yerı-kurak bölgelerde yem verimini bir kat arttırır. Bu 

kuşaktaki çayırlar, taban meralar ve suni meralar gübrelenmelidir 

Buralardaki kıraç meralar ise gübreleme ekonomisi uzun yıllar 

sonunda çıkacak yan etkiler dikkate alınarak incelenmelidir. 

Dünyanın çok değişik yerlerinde yapılan çalışmalar, 

gübrelemenin olumlu etkilerini ortaya koymuş ve bunlara 

dayanılarak geniş uygulamalar başlatılmıştır. Ülkemizde ise 

diğer ürünlerin gübrelenmesi sorunu bile daha tam 

aydınlatılmamışken, çayır-meraların gübrelenmesi yetiştiricilerin 

kendilerinin uyguladıkları bir pratik haline gelememiştir.  



Çayır ve meralarda besin maddelerinin devri  

Besin maddesi kazanımı 

Toprak ana materyalinin parçalanması ile devamlı olarak beslenirler 

 

Yağışlı havalarda, yıldırım, şimşek yolu ile bir miktar N bağlanır 

 

Rhizobium bakterileri yardımı ile önemli miktarda N bağlanır 

 

Bitkilerin bıraktıkları kök-gövde kalıntıları OM miktarını arttırır 

 

Toprak mikrofauna ve mikroflorası öldükçe OM ve BBM artar 

 

Tüm hayvanların bıraktıkları gübreler 

   



Çayır ve meralarda besin maddelerinin devri-2 

Besin maddesi kayıpları 

hayvanlar tarafından otlanma 

yıkanma 

Sonuç; 

Mineral maddelerin mera toprağındaki bu devri, normal şartlar 

altında topraktaki mineral maddelerin gittikçe azalmasına yol açar 

Toprak ana materyalinin parçalanmasıyeteri kadar hızlı 

olmadığından toprak bu devir işleminde açık verir. Bu açık 

kapatılmaz ise toprak gittikçe fakirleşir. Dolayısı ile her toprakta, 

azalan mineral maddeleri karşılamak için gübreleme gereklidir. 



Çayır ve meraların gübre ihtiyaçları 

İngiltere’de orta derecede verimli bir meranın bir dönüm toprağından, 

17 kg N 

3 kg P 

11.5 kg K 

5.6 kg Ca kaldırılmaktadır. 

Her yıl gübreleme yapılmadan bu besin maddelerini karşılayacak toprak pek 

azdır. Baklagil bitkileri N’un bir kısmını karşılasa da diğer BBM için böyle bir 

imkan yoktur. 

Çayırlardan kaldırılan besin maddeleri hayvan gübresi şeklinde diğer kültür 

topraklarına verildiğinden, çayırlardan diğer kültür topraklarına devamlı bir besin 

maddesi akımından söz edilebilir. 

Meralarda otlayan hayvanların bıraktıkları artıklardan bitkiler büyük ölçüde 

yararlanır.Bu yolla fosfor ve kireçin %80’i, azot ve potasyumun ise %95’i tekrar 

toprağa verilir.Ancak bu pratikte pek gerçekleşmez. 

Meralarda da ortaya çıkan besim maddesi açığı gübreleme ile karşılanmazsa 

mera gittikçe fakirleşir.   



Gübrelemenin çayır ve mera vejetasyonu üzerine etkileri 

•Verim artışı 

 

•Botanik kompozisyonda iyileşme 

 

•Kimyasal kompozisyonda iyileşme 

 

•Yeşil yem periyodunun uzatılması 

 

•Yemin lezzetlilik derecesinin artması 

 

•Hayvansal ürün miktarında artış 

 

 



Önemli bitki besin maddeleri 

Azot:Kuru maddenin önemli bir kısmını oluşturur, kuvvetli 

büyümeyi sağlar, özellikle buğdaygil bitkilerini teşvik eder. 

Kaynakları; atmosfer (amonyak vd) ve toprak (elemental N, 

inorganik N ve organik N) 

Suda kolayca eridiklerinden etkisi kısa zamanda görülür, kısa 

sürede kaybolur.Fazlası yıkanır. Lüks tüketime uygundur. 

İhtiyacın yarısıerken ilkbaharda, geri kalanı ise Nisan-Mayıs 

aylarında verilmelidir. 

Toprak neminin yeterli olması gerekir. 

Yüksek boylu buğdaygilleri geliştirir. Botanik kompozisyon 

değişikliklerinden kaçınmak içinP,K ve Ca ile verilmelidir. 

Yıllık yağışı 375 mm’den az olan yerlerde 3.4-6.8 kg/da, 

Erzurum’da çayırlara 15 kg/da, meralara 5-10 kg/da verilmeli. 



Fosfor 
 

Çoğunlukla eksikliği hissedilen besin maddelerindendir. Fotosenteze karışır, 

yedek besin maddelerinin taşınmasında, yeniden büyüme için gerekli olması 

gibi nedenlerle verimi önemli ölçüde etkiler. 

Toprakta güç eriyen bir besin maddesidir. Lüks tüketime uygun değildir. 

Yüksek dozlarda verildiğinde toprakta uzun süre kalır ve etkisini sürdürür. 

Özellikle yarı kurak bölge topraklarında bir kere yüksek dozda fosforlu 

gübreleme yapılarak toprak doyurulduktan sonra, diğer yıllar normal gübreleme 

yapılır. 

Fosfor tüm baklagilleri teşvik eder Bu şekilde botanik kompozisyon iyileştirilir. 

Olumsuz kompozisyon değişikliği görülmez. 

Toprakta erimeleri ve bitkilere yarayışlı hale geçmeleri güç ve geç olduğundan 

sonbaharda verilmesi daha uygundur.Açık giderildikten sonra, dönüme 5-10 kg 

P2O5 verilmesi uygundur. 



Potasyum 

Karbonhidratların meydana gelmesini ve taşınmasını kolaylaştırır.protein 

sentezinde rol oynar. Bitkilerin su alımını kolaylaştırır. Su kayıplarını yavaşlatır, 

suyun idareli bir biçimde kullanılmasını sağlar, bitkilerde soğuğa dayanımın 

oluşmasında önemli rol oynar. 

Baklagilleri ve diğer familyalardan bitkileri teşvik eder. Buğdaygiller yeterli 

potasyumu kolayca alırlar. Topraklarımız genellikle potasyum bakımından 

zengin olduğundan genellikle eksikliği hissedilmez. 

Azot gibi mobil bir elementtir. Yüksek dozlu uygulamalardan kaçınmalı, 

verilecek miktar 2-3 partide verilmelidir. Lüks tüketime uygundur. Fazla 

miktarda alındığında bünyelerinde biriktirirler. 

İçeriğinde fazla miktarda potasyum bulunan yemi yiyen hayvanlarda mera 

tetanozu  hastalığı görülür.K+Na/Ca+Mg oranı bozulur. Bu denge bozulan 

hayvanlarda, ön ve arka bacaklarda kasılma şeklinde görülür.Bu nedenle 

verilecek potasyumlu gübre miktarı 5 kg/da’ı aşmamalıdır. Tamamlayıcı bir 

besin maddesi olarak kullanılmalıdır.  



kalsiyum 

Yağışlı bölgelerde, taban suyunun yakınında ve toprak neminin fazla olduğu 

yerlerde, devamlı sulu tarım yapılan yerlerde ve sürekli baklagil yetiştirilen 

yerlerde eksikliği görülür.Ülkemizde kurak şartlarda eksikliğinden söz 

edilemez. Kireçleme ile hem kalsiyum eksikliği giderilir hem de toprak 

reaksiyonu asitten nötre doğru değiştirilebilir. Bu şekilde nitrifikasyon hızı 

artırılarak azot fiksasyonu hızlandırılır, organik madde çoğaltılır, ve fosfor 

eksikliği giderilir. 

Kireç özellikle baklagil bitkilerinin çok ihtiyaç duyduğu bir besin maddesidir. 

Yaşlanmış ve seyrekleşmiş yoncalıklara kireç verilerek bitkilerin 

gençleştirilmesi eskiden beri yapılan bir uygulamadır.Çayırlarda baklagil 

oranının arttırılmasında önemli bir rol oynayabilir. 150-250 kg öğütülmüş kireç 

taşı yeterlidir.Erken ilkbaharda bitkiler henüz büyümeye başlamadan 

verilmelidir. 



Magnezyum: Klorofil moleküllerinin merkezinde bulunarak fotosentezi etkiler. 

Bitki bünyesinde yeterli miktarda bulunmalıdır. 

Topraklarda genellikle önemli bir eksikliğine rastlanmaz. Magnezyumca fakir olan 

topraklarda yetişen bitkileri yiyen hayvanlarda kısırlık oranı artar. Eksikliği 

kandaki iyon dengesini bozacağından hayvanlarda mera tatanozu ortaya çıkar. 

 

Kükürt: Bazı amino asitlerin yapı maddesidir.Kükürt eksikliğine baklagiller daha 

duyarlıdır. Baklagillerce zengin alanlarda kükürtün birçok olumlu etkileri 

görülmektedir. Cips (Kalsiyum sülfat), elemental kükürt, amonyum sülfat, 

süperfosfat ve magnezyum sülfat şeklinde toprağa verilebilir.  

 

Bor, demir, bakır, kobalt, çinko, iyot, selenyum, manganez, be mobilden gibi 

önemli iz elementler çoğu kez çayır mera topraklarında yeterli düzeylerde bulunur. 



Organik gübreler 
Kullanımı oldukça sınırlıdır.  

Bir ton sıvı ve katı gübrede 5 kg N, 1.5 kg P2O5 4 kg K2O ve 240 kg kuru organik 

madde bulunur. Geriye kalanı sudur. 

500 kg agırlığındaki bir hayvan yılda 19 ton gübre üretir. 

 

Sıvı çiftlik gübreleri 

 

Şerbet (Gülle) 

 

Çiftlik gübresi 

 

Kompost ve bitki artıkları 

 

Hayvan yatırarark gübreleme 



Çayır meraların gübrelenmesinde dikkat edilecek konular 

Bitki örtüsünün botanik kompozisyonu 

 

Yararlanma şekli 

 

Toprak nemi 

 

Yabancı ot durumu 

 

Toprak tahlilleri 



Gübreleme zamanı 

Gübrelerin verilme zamanı, yağışlı mevsimlere, bitki örtüsünün tipine ve 

gübrenin cinsine bağlı olarak değişir. 

Ticari gübreler ilkbaharda veya sonbaharda verilir. 

Fosfor, suda erimesi ve toprak içindeki hareketi zor olduğundan sonbaharda 

verilmelidir. 

Azot, Büyüme mevsiminden önce, erken ilkbaharda verilir. Sonbaharda veya 

çok erken ilkbaharda verilen azot bitkilerde tohum sapı oluşumunu arttırarak 

lezzetliliği düşürür. 

Potasyum azot gibi ilkbaharda bitkiler büyümeye başlamadan önce verilmelidir. 

 

Çiftlik gübresi, otlatma mevsiminin sonunda yani  kış başlarında verilir. Sıvı 

çiftlik gübreleri ise ilkbaharda ve birinci biçimden sonra verilmelidir. 



Çayır meralarda gübreleme tekniği 

Tüm gübreler toprağın yüzüne serpilir. Böylece yağışlı mevsimlerden önce 

verilen gübreler, yağışlarla toprağa işler ve bitkilere yarayışlı olur. 

Azot ve potasyum gibi suda kolayca eriyen besin maddelerinin yüzeye 

serpilmesi, bitkilerin alımı bakımından bir sakınca yaratmamaktadır. 

 Ancak suda geç eriyen fosforun, tarla tarımında olduğu gibi derin tabakalara 

verilmesine gerek yoktur. Yine de toprağın derinliğine şeritler halinde verilen 

fosfor, toprak içine dağıtılmamış olduğundan, toprak kolloidleri tarafından 

tutulmaları azalır, yabancı otların erişemeyecekleri bir derinliğe konulmuş olur, 

uzun süre toprakta kalarak faydalı olur. 



Yabancı otlar klimaks vejetasyon içerisinde ya 
hiç bulunmazlar, ya da yüzde birkaç oranında 

olmak üzere, pek az miktarda bulunurlar. 
 
 

Yabancı ot savaşında ilk kural, bu bitkilerin 
çayır ve meralarda çoğalmalarına imkan 

vermemektir. 



Çayır ve meralardaki yabancı otlar: “İnsanlar 
tarafından ekilmeyip, kendiliğinden yetişen ve 
bulundukları yerde zararları yararlarından fazla 
olan bitkilerdir”. 



Yabancı otlar çayır ve mera bitkilerine ve üzerinde otlayan hayvanlara şu şekilde zarar 
verirler. 
 
1. Topraktaki su ve besin maddelerini hızlı şekilde tüketirler. 
2. Hızlı geliştiklerinden geniş yaprakları ile çayır ve mera bitkilerini gölgeleyebilirler. 
3. Bazıları parazittir. Üzerinde yaşadıkları bitkilerin büyüme ve gelişmelerini önlerler. 
4. Birçok hayvan tarafından otlanmadıklarından üzerlerinde hastalık ve zararlıları 
barındırırlar. 
5. Sert ve dikenli olanları hayvanların ağız, yüz ve derilerine batar ve enfeksiyona 
sebep olurlar. 
Zehirli olanları hayvanları hastalandırır hatta öldürür. 
7. Tüm yabancı otlar, çayır ve merada üretilen yemin kalitesini düşürür. 
8. Yabancı otlar çayır ve meraların yem verimini azaltırlar. En az kendi ağırlıkları kadar 
ot üretimini engellerler. 
9. Yabancı otlar kendileri ile savaşılmak zorunda olunduğundan büyük masraf 
çıkarırlar. 



Yabancı otların çoğalma ve yayılma nedenleri; 
 
1. Düzensiz otlatma 
2. Otlayan hayvanlarla yabancı ot tohumlarınınyayılmaları 
3. Yabancı ot tohumlarının küçük hayvanlarla  yayılması 
4. Elverişsiz havan koşulları 
5. Sürüp terk etme 
6. Yol yapımı için çıplaklaştırılan alanlar 
7. Tohum ticaretinin gelişmesi 



Yabancı otlarla savaşım yöntemleri; 
 
1. İnsan gücü ile savaş 
2. Mekanik yöntemlerle savaş 
3. Herbisitlerle kimyasal savaş 
4. Biyolojik savaş 



İnsan gücü ile savaş;  
 
1. Çapalama 
2. Kökleme 
3. Kesme 
4. Kabuk soyma 



Mekanik yöntemlerle savaş; 
 
1. Buldozer çekme 
2. Kök kesme 
3. Zincir çekme 
4. Kablo çekme 
5. Ray çekme 
6. Bıçaklı merdane çekme 
7. Biçme 
8. Sürme 
9. Yakma 



Herbisitlerle kimyasal savaş; 
 
Üstün yönleri 
1. Yakmadan sonraki en ucuz yabancı ot savaş yöntemidir. 
2. Mekanik yöntemlerin uygulanmasına imkan olmayan 
engebeli ve taşlık yerlerde uygulanabilir. 
3. İşgücü ihtiyacı azdır. 
4. İstenilen bitkilerin kontrolü diğer bitkilerin yaşamasına 
olanak verir. 
5. Araziyi diğer yöntemlerde olduğu gibi çıplaklaştırmayıp 
toprak üstünde bitki artıkları tabakası bırakır. 
6. Diğer yöntemlere oranla süratli netice alınır. 



Herbisitlerle kimyasal savaş;  
 
Sakıncaları 
1. Bazı yabancı ot ve çalılar için henüz etkili herbisit geliştirilememiştir. 
2. Herbisitlerle ancak belirli koşullar altında iyi bir tohum yatağı 
hazırlanabilmektedir. 
3. Fakir meralarda yapılan savaş masrafları bazen elde edilen yararlardan 
daha büyük olmaktadır. 
4. Herbisitlerin dikkatsiz bir şekilde kullanılmaları, diğer kültür bitkilerine 
zarar verdiği gibi, su ve toprak kirlenmesine de sebep olmaktadır. 
5. Herbisitler yabancı otlar ve çalılar yanında, diğer mera bitkilerini de 
öldürebilmektedirler. 



Herbisitlerin sınıflandırılması; 
 
1. Kontakt herbisitler 
2. Sistemik herbisitler 
3. Seçici herbisitler 
4. Total herbisitler 
5. Toprak herbisitleri 



Çayır ve meralarda herbisit uygulama yöntemleri (1.) 
1. Yapraklara püskürtülerek uygulanan, tüm alana yayılan veya sadece 
öldürülecek bitkilere tatbik edilen herbisitler 
 
A. Seçici olanlar 
a. Sistemik herbisitler: 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, 2,4,5-T, Silvex, MCPA, Dalapon, 
Dicampa, TCA, Picloaram. 
b. Kontakt herbisitler: DNBP dışındakiler çayır ve meralar 
için önemli değillerdir. 
 
B. Total etkili olanlar 
a. Sistemik herbisitler: AMS, Amitrol, 
b. Kontakt etkili herbisitler: Diquat, Paraquat, PCP, DNBP, gazyağı ve mazot 



Çayır ve meralarda herbisit uygulama yöntemleri (2.) 
 
2. Toz halinde uygulanan herbisitler çayır ve meralardaki yabancı ot ve çalı 
savaşı bakımıdan önemli değillerdir. 
 
3. Ağaçların gövdelerine uygulanan herbisitler 
A. Ağaç gövdelerinin dibine püskürtülen herbisitler: 2,4,5-T, Picloram, Silvex. 
B. Soyulan kabukların altına püskürtülenler: AMS, 2,4,5-T, 2,4- D amin. 
C. Gövdeye şırınga edilen uygulananlar: 2,4,5-T, Picloram, 2,4- D amin. 
D. Kesilen gövdeye uygulananlar: AMS, 2,4,5-T, 2,4-D amin. 
 
4. Toprağa püskürtülen, pelet veya granül halde toprağa karıştırılan veya şırınga 
edilen ve toprakta geçici bir sterilizasyon sağlayan herbisitler: Atrazin, Bromacil, 
Dicampa, Diuron, Fenuron, Monuron, Fenac, TBA, PBA, Picloram, TAC, Borax 



Herbisitlerin uygulanma şekilleri;  
 
1. Yapraklara püskürtme 
2. Gövdeye yapılan uygulamalar 
3. Herbisitlerin toprağa uygulanması 



Herbisitlerle savaşta önemli noktalar; 
  
1. Gerekli önlemler 
2. Püskürtme zamanı 
3. Püskürtmeden sonra dinlendirme 
4. Bakım savaşı 



Biyolojik Yabancı Ot Savaşı; 
 
1. Otlatma suretiyle yabancı ot ve çalı savaşı 
a) Koyun otlatma    b) Keçi otlatma 
 
2. Böceklerle biyolojik savaş 



Çayır ve meralarımızdaki önemli yabancı otlar; 
 
1. ZEHİRLİ BİTKİLER 
2. MEKANİK ZARARLI BİTKİLER 
3. ÇALILAR 
4. YABANCI OTLAR 



Herbisitlerle kimyasal savaş 

 

Üstün yönleri 

1. Yakmadan sonraki en ucuz yabancı ot savaş yöntemidir. 

2. Mekanik yöntemlerin uygulanmasına imkan olmayan 

engebeli ve taşlık yerlerde uygulanabilir. 

3. İşgücü ihtiyacı azdır. 

4. İstenilen bitkilerin kontrolü diğer bitkilerin yaşamasına 

olanak verir. 

5. Araziyi diğer yöntemlerde olduğu gibi çıplaklaştırmayıp 

toprak üstünde bitki artıkları 

tabakası bırakır. 

6. Diğer yöntemlere oranla süratli netice alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sakıncaları 

1. Bazı yabancı ot ve çalılar için henüz etkili herbisit 

geliştirilememiştir. 

2. Herbisitlerle ancak belirli koşullar altında iyi bir tohum 

yatağı hazırlanabilmektedir. 

3. Fakir meralarda yapılan savaş masrafları bazen elde 

edilen yararlardan daha büyük olmaktadır. 

4. Herbisitlerin dikkatsiz bir şekilde kullanılmaları, diğer 

kültür bitkilerine zarar verdiği gibi, su ve toprak 

kirlenmesine de sebep olmaktadır. 

5. Herbisitler yabancı otlar ve çalılar yanında, diğer mera 

bitkilerini de öldürebilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herbisitlerin sınıflandırılması 

1. Kontakt herbisitler 

2. Sistemik herbisitler 

3. Seçici herbisitler 

4. Total herbisitler 

5. Toprak herbisitleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çayır ve meralarda herbisit uygulama yöntemleri 

 

1. Yapraklara püskürtülerek uygulanan, tüm alana yayılan 

veya sadece öldürülecek bitkilere tatbik edilen herbisitler 

A. Seçici olanlar 

a. Sistemik herbisitler: 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, 2,4,5-T, 

Silvex,MCPA, Dalapon, Dicampa, TCA, Picloaram. 

b. Kontakt herbisitler: DNBP dışındakiler çayır ve meralar 

için önemli değillerdir. 

B. Total etkili olanlar 

a. Sistemik herbisitler: AMS, Amitrol, 

b. Kontakt etkili herbisitler: Diquat, Paraquat, PCP, DNBP, 

gazyağı ve mazot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Toz halinde uygulanan herbisitler çayır ve meralardaki 

yabancı ot ve çalı savaşı bakımıdan önemli değillerdir. 

 

3. Ağaçların gövdelerine uygulanan herbisitler 

A. Ağaç gövdelerinin dibine püskürtülen herbisitler: 2,4,5-

T, Picloram, Silvex. 

B. Soyulan kabukların altına püskürtülenler: AMS, 2,4,5-T, 

2,4-D amin. 

C. Gövdeye şırınga edilen uygulananlar: 2,4,5-T, Picloram, 

2,4- D amin. 

D. Kesilen gövdeye uygulananlar: AMS, 2,4,5-T, 2,4-D 

amin. 

 

4. Toprağa püskürtülen, pelet veya granül halde toprağa 

karıştırılan veya şırınga edilen ve toprakta geçici 

birsterilizasyon sağlayan herbisitler: Atrazin, 

Bromacil,Dicampa, Diuron, Fenuron, Monuron, Fenac, 

TBA,PBA, Picloram, TAC, Borax  

2. Toz halinde uygulanan herbisitler çayır ve meralardaki 

yabancı ot ve çalı savaşı bakımıdan önemli değillerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herbisitlerle savaşta önemli noktalar 

1. Gerekli önlemler 

2. Püskürtme zamanı 

3. Püskürtmeden sonra dinlendirme 

4. Bakım savaşı Biyolojik Yabancı Ot Savaşı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Otlatma suretiyle Yabancı ot ve çalı savaşı 

a) Koyun otlatma 

b) Keçi otlatma 

 

2. Böceklerle biyolojik savaş  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çayır ve meralarımızdaki önemli yabancı otlar 

 

 

 

KKüüççüükk  kkuudduuzzoottuu 
KKööppeekk  ppaappaattyyaassıı 
AAyyrrııkk  ççaayyıırrssaazzıı   
MMaavvii  ççaayyıırrssaazzıı   
SSaarrıı  ppeeyyggaammbbeerrççiiççeeğğii 
AAkk  kkaazzaağğıı 
TTaarrllaa  ssaarrmmaaşşıığğıı 
SSaarrıı  yyaallaannccııssaazzoottuu   
OOrrmmaann  aattkkuuyyrruuğğuu 
YYaappıışşkkaann  yyooğğuurrttoottuu 
YYııllllııkk  ggüünnççiiççeeğğii 
SSaahhiill  hhaassıırrssaazzıı   
MMaavvii  hhaassıırrssaazzıı   
ÜÜzzeerrlliikk  oottuu 
TTaabbaann  ssaazzıı 
DDaarr  yyaapprraakkllıı  ssiinniirroottuu 
ÇÇaayyıırr  yyaabbaannccıı  ssaarrmmaaşşıığğıı 
PPaarrllaakk  ççiilleekkoottuu   
AAddii  aaddaaççaayyıı 
KKöömmeeççllii  uuyyuuzzoottuu 
YYaabbaannii  hhaarrddaall 
SSaarrıı  aassllaannddiişşii   

AAllyyssssuumm  lleeppiiddoottuumm  BBooiissss.. 
AAnntthheemmiiss  ccoottuullaa  LL.. 
CCaarreexx  ddiissttaannss  LL.. 
CCaarreexx  ggllaauuccaa  LL.. 
CCeennttaauurreeaa  ssoollssttiittiiaalliiss  LL.. 
CChheennooppooddiiuumm  aallbbuumm  LL.. 
CCoonnvvoollvvuulluuss  aarrvveennssiiss  LL.. 
CCyyppeerruuss  eessccuulleennttuuss  LL.. 
EEqquuiisseettuumm  ssiillvvaattiiccuumm  LL.. 
GGaalliiuumm  aappeerriinnee  LL.. 
HHeelliioottrrooppiiuumm  aannnnuumm  LL.. 
JJuunnccuuss  mmaarriittiimmuuss  LLaamm.. 
JJuunnccuuss  ggllaauuccuuss  EEhhrrhh.. 
PPeeggaannuumm  hhaarrmmaallaa  LL.. 
PPhhrraaggmmiitteess  ccoommmmuunniiss  TTrriinn.. 
PPllaannttaaggoo  llaanncceeoollaattaa  LL.. 
PPoollyyggoonnuumm  bbiissttaattaa  LL.. 
PPootteennttiillllaa  aannsseerriinnaa  LL.. 
SSaallvviiaa  ccrryyppttaanntthhaa  MMoottbbrr..eett  AAuucchh.. 
SSccaabbiioossaa  rroottaattaa  MM..  BBiieebb.. 
SSiinnaappiiss  aarrvveennssiiss  LL.. 
TTaarraaxxaaccuumm  ooffffiicciinnaalliiss  WWeebbeerr..   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇAYIR VE MERALARDA TOPRAK VE SU MUHAFAZA YÖNTEMLERİ 

 

1. Mera toprağının yırtılması (Çizelleme) 

 

Meralarda toprağın belli bir derinliğinde oluşan ve bitki köklerinin ve yağışın derinlere 

işlemesini önleyen sert toprak tabakasının 25-90 cm derinlikte, gerekli olduğu yerlerde 

tesviye eğrilerine paralel bir şekilde ve aralıklı olarak yırtılmasıdır. 

Çayır meralarda, tarla topraklarındaki gibi bir pulluk tabanı gibi, geçirgen olmayan bir 

toprak tabakası meydana gelebilir. Toprağın derinliklerinde oluşan bu sert tabaka , 

yağmur ve kar sularının daha derinliklere inerek, toprak içerisinde bir su deposu 

oluşturmasını önler. Toprak ancak bu geçirgen olmayan tabakanın üstündeki kısımlarında 

su depolayabilir. Bu kısmında belirli bir su tutma kapasitesi olduğu için, yağışlı 

zamanlardaki fazla su ya yüzey akışı şeklinde kaybolup gider, ya da kısa bir sürede 

buharlaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mera çiminin yırtılması 

 

Bazı meralardaki birçok bitkiler, özellikle köksap ve sülüğü olan bitkiler, son derece fazla 

çoğalarak toprak yüzeyini tamamen kapatırlar. Vejetatif organları ile de çoğalabilen bu 

bitkiler bir süre sonra o kadar sıkılaşır ki, artık kendileri de normal bir şekilde yetişemez 

olurlar. Birim alandaki bitki sayısı o derece çoğalmıştır ki en başta toprak nemi yetersiz 

bir hale gelir. Arkasından topraktaki bikri besin maddeleri de tükenir ve bitki hayatı 

büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelir. Aslında  toprak rutubeti ve topraktaki bitki besin 

maddeleri, normal sıklıktaki bir bitki topluluğu için yeterli bir düzeydedir, fakat çim 

kapağı meydana getiren bu bitkilerin aşırı derecedeki çoğalmaları sonucunda yine suni 

bir kuraklık ve fakirlik meydana gelir. Kılçıksız brom gibi vejetatif organları ile kolayca 

çoğalabilen bitkilerde görülen bu duruma “ çim fakirliği” diyoruz. İşte zamanla çim 

fakirliği meydana gelen meralarda, toprağın üst tabakasının aralıklı bir şekilde yırtılması 

sureti ile, bitki ve kök yoğunluğun azaltılması, toprağın havalandırılması ve gübrelenmesi 

şeklindeki bu mera ıslahı yöntemine mera çiminin yırtılması adını veriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Karıklama 

 

Meralarda yüzey akışını önlemek ve toprak nemini uzun süre koruyarak vejetasyonu geliştirmek için 

b1- 1,5 metre aralıklarla 8-10 cm derinliği ve 50 cm kadar taban genişliği olan küçük karıkların 

tesviye ellerine paralel bir şekilde açılmasıdır. Bu karıklar, yağmur sularının yüzey akışı ile 

kaybolmasını önlediği gibi toprağa işlemesini de kolaylaştırarak daha nemli bir yetişme ortamı 

hazırlama bakımından çok yararlıdır. Karıkların derinliği, genişliği ve iki karık arasındaki açıklıklar, 

arazinin meyiline ve içerisindeki toplanacak su miktarına göre çok değişmektedir. 

Karıklama  kumsal ve gevşek topraklarda karıkların çok çabuk dolması nedeniyle pek başarılı 

sonuçlar vermemektedir. Bunun gibi çok dik yamaçlar, yüzlek ve verimsiz topraklarda karıklama için 

pek elverişli değildir. Açılan karıkların içi ve aşağı tarafa yığılan toprak, oldukça iyi hazırlanmış bir 

tohum yatağı durumundadır. Toprağın işlemiş olduğu bu kısımlara bölgede başarılı bir şekilde 

yetiştikleri bilinen buğdaygil ve baklagil bitkilerinin ekilmesi de karıklama esnasında ortaya çıkacak 

bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek üzere karıklama makinalarının arkasına, küçük ve basit bir 

tohum ekme tertibatı eklenerek, bir taraftan karıklar açılırken, diğer taraftan da başarılı bir suni 

tohumlama yapılabilmektedir. Böylece meraya yüksek kaliteli bol yem üreten buğdaygil ve baklagil 

yem bitkileri sokulmuş olur.  Bu bitkiler bir süre sonra karık aralarına da yayılarak çoğalmaya 

başlarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Hendekleme 

 

Eğimli meralarda su erezyonun önleme ve yüzey akışı azaltma amacı ile tesviye erilerine 

paralel bir şekilde 0.5- 1 metre derinlik ve genişlik de büyük hendekler açılmasıdır. Böyle 

büyük hendekler açılması son derece pahalı bir işlem olduğu için hendekleme ancak 

büyük erozyon tehlikesinin bulunduğu yerlerde ve sınırlı ölçülerde yapılır. Esas amacı su 

ve toprak kaybını önlemektir. Meranın yem verimi üzerinde genellikle olumlu bir etkisi 

yoktur. Ancak, hendeklerin kenarları tohumlandığı takdirde, bir miktar yüksek kaliteli 

fazla yem üretimi mümkün olabilir. Bununla beraber, hendekleme esnasında oldukça 

geniş bir arazi parçasından çıkartılan çok miktar miktardaki ham toprak, hendeyin aşağı 

tarafında geniş bir alanı kapladığı için, doğal vejetasyonun üretim alanı önemli ölçüde 

daralmış olur. Hendeklenen bir çok yerlerde verim düşmesinin esas nedeni budur. 

Hendeklemenin yem verimi üzerindeki bu olumsuz etkisi, bir dereceye kadar suni 

tohumlama ile giderilmeye çalışılır. Mera alanlarında su ve toprak muhafazası amacı ile 

yapılan teraslarda aslında birer hendektir. Teraslama ve hendek deme için genellikle, 

buldozerler de tesfiye eğrilerine paralel şekilde teraslar açılır ve bundan sonra bir çift 

diskli hendekleme aleti ile oldukça geniş ve derin bir hendek açılır. Tarla ve bahçe 

topraklarında yapılan geniş ve düz teraslar, meralarda çok pahalı olacağı için ekonomik 

sayılmazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gözleme 

 

Gözleme, meralarda yağışın toprakta tutulması ve bu suretle yem üretiminin artırılması 

amacıyla 40 50 cm aralıklarla, 15 20 cm çapında ve yedi 8 cm derinliğinde çukurların 

açılmasıdır. Gözlemenin esas amacı yağmur suları ve yüzey akışı ile bu gözler içerisinde 

tutmak, onun toprağa sızmasını ve toprakta depo edilmesini sağlamak ve bunun sonucu 

olarak da yetişen bitkilerin daha iyi bir büyüme ve gelişme yapmalarına imkan vermektir. 

Gözleme değişik şekil ve biçimlerde yapılmaktadır. Gözlemenin sağladığı verim artışı, 

suni tohumlama ile daha da yükseltilmeye çalışılır. Gözleme yapılırken toprağın üçte biri 

az çok karıştırılmış olduğu için, tohumlamaya elverişli yarım hazırlanmış bir tohum 

yatağı kendiliğinden ortaya çıkar. İşte, bu fırsatı değerlendirmek için suni tohumlama ya 

başvurulur. Özellikle doğal bitki örtüsünün seyrek ve verimsiz olduğu yerlerde, 

gözlemenin de yardımı ile başarılı bir suni tohumlama yapılabilir. Meranın yem 

veriminin kalite ve miktar yönünden özlenen düzeyde olmadığı yerlerde, gözleme ile suni 

tohumlama ayı beraber yapmakta büyük yarar vardır. Zayıf durumdaki meralarda, düşük 

kaliteli bitkilerin çoğunlukta olduğu yerlerde sadece gözleme veya diğer mekanik su 

muhafazası yöntemlerinin uygulanması ile başarıya ulaşılmayabilir. Buralardaki bitki 

örtüsü o derece zayıflamıştır ki gözleme ile arttırılan toprak nemine ekonomik ölçüler 

içerisinde cevap veremeyebilir. Gözleme ile arttırılan toprak nemi, ekilen tohumların 

çimlenmesini, toprağı tutulmasını ve kısa bir zamanda olgun bitkiler haline gelmesini 

önemli bir ölçüde teşvik eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Su yayma 

Meralarda yüzey akışı şeklinde ortaya çıkan sel sularının zararlarını önlemek ve bu suyu 

yem üretim de kullanmak amacıyla, bir seri seddeler kullanılarak meydanın düz olan aşırı 

kısımlarını tehlikesiz bir şekilde yaymaktır. Dağlık araziden yılın belirli zamanlarında sel 

şeklinde gelen suyun normal yatağından alınarak, düz veya hafif meyilli mera alanlarına 

yayılması, bir taraftan bu selin aşağıdaki mera ve tarla arazilerinde yapacağı tahribatı 

önlerken, diğer taraftan da yayıldığı meranın yer verimini önemli ölçüde arttırarak iki 

türlü yarar sağlar. Böylece, su yayma meraların sel suları ile basit bir şekilde ve kendi 

kendilerine sulanması olmaktadır. Bundan önce gördüğümüz su ve toprak muhafaza 

yöntemleri bir çok meralarda uygulanabildiği halde, su yayma ancak dağlık meraların 

eteklerindeki düz meralarda mümkün olur. Bir su yayma tesisi yapabilmek için, yılda 

birkaç defa sel gelen bir yer bulmak lazımdır. Birkaç yıl süren bir inceleme yapılarak, 

kuru derelerin yılda birkaç defa yeterli miktarda su verdiği saptandıktan sonra ilk 

yapılacak, iş dağlık araziden akıp gelen selin henüz düzlüğe inmeden kontrol altına 

alınmasıdır. Bu da suyun önüne yeter büyüklükte bir bendin yapılmasıdır. Böyle bir bent 

hem arkasına bir miktar su birikmesi sağlar ve hem de bundan daha önemli olarak, süratle 

akıp gelen selin hızını keser. Bu bentler genellikle toprak bentlerdir. Kirli ve geçirgen 

olmayan topraklar iyice sıkıştırılarak, sağlam bir bent elde edilir. Bu bentin bir tarafına 

bir çıkış borusu yerleştirilerek suyun yayılacak yere akması sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇAYIR VE MERALARDA TOPRAK VE SU MUHAFAZA YÖNTEMLERİ 

 

 

7. Örme çit 

 

Meyilli meralarda yüzey akışı şeklinde toprak ve su kaybını önlemek üzere, tesviye 

eğrilerine paralel sıralar halinde çekilen, 20-40 cm yükseklikteki tel kafes çitlerdir. 8-10 

cm sıklıkta örülmüş kafes tellerinden yapılan bu çitlerin boşlukları zamanla çeşitli bitki 

artıkları, toz ve toprak ile dolarak yüzey akışı tamamen önleyecek bir duruma gelirler. 

Çevrede bulunan bitki dal, sap ve yaprakları toplanarak, çekilen tel çitin önüne konulması 

suretiyle, yapılan örme çit bir an önce etkili bir şekilde göreve başlanması sağlanabilir. 

Meyilli yerlerde ve toprağın yağmur suları ile kolayca taşınabildiği meralarda, birkaç 

metre aralıkla toprağa iyice çakılan kuvvetli kazıklara tutturularak yapılan bu örme çitler, 

suyu tutarak toprağı daha rutubetli bir hale getirirler. Meyilin fazla olduğu yerlerde, bu 

örme çitler gerekli olduğu halde, meyilin az olduğu yerlerde bu kadar pahalı çiftlere 

gerek yoktur. Örme çitler etkili hale geldikten sonra, su ve toprak kaybını önlemekle 

beraber, meranın tamamında ıslahat sağlayamamaktadır. Yüzey akışı çitlerin önünde ve 

arkasında ince birer şerit halindeki kısımlarda toplanabildiği su ile iyi bir bitki örtüsünün 

meydana gelmesini sağlayabilmektedir. Çitler arasında diğer kısımlar ise uzun bir süre 

oldukları gibi kalmakta veya buralarda ıslah pek yeterli olmamaktadır. Örme çit 

uygulamasında hiç olmazsa çitlerin nemlendirici şeritlere buğdaygil ve baklagil 

bitkilerinin tohumları serpilerek basit bir şekilde tohumlayamaya imkan verilmelidir. 

Buralarda tutulan bu bitkiler zamanda çit aralarına da daha yayılarak, iyi bir bitki 

örtüsünün gelişmesini önemli ölçüde hızlandırabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Çalı seddeler 

 

Çalı seddeler,  küçük sel oyuntularında ve meyilli meralarda erozyonu önlemek amacıyla 

oyuntunun enine 25 30 cm aralıklarla çakılan bir sıra kazığın arasına sağlam bir şekilde 

istif edilen çalı ve ağaç dallarından oluşan ve saman veya başka bir şey artıkları ile 

takviye edilen küçük seddelerdir. Çalı seddeler, küçük bir drenaj alanı olan ve tabanı 

çalıları tutacak kazıkları çakılmalarına elverişli olan yerlerde kullanılan basit ve ucuz 

tesislerdir. Çevreden toplanan çalılar, dere tabanına bir sıra halinde ve sık bir şekilde 

çakılan kazıkların aralarına 30-40 santimetre yükseklikte ve 45-60 cm genişlik de 

doldurularak bir çalı sedde elde edilir. Bu seddenin, akan suları bir an önce tutması için 

çalıların araları saman veya buna benzer bitki artıklarıyla tıkanır. Bu yapılmadığı taktirde, 

çalılar arasındaki küçük boşlukların suyun getirdiği bitki artıklarıyla dolmasını beklemek 

lazımdır. Çalı seddeler bir süre sonra sel suyu içerisindeki toprak materyalini tutmaya 

başlarlar. Seddenin arkasında toprak yığılmaya başladıkça, akıp giden su ve beraberinde 

götürdüğü toprak materyali gittikçe azalır. Çalılar arasından sızarak akan su, taşıdığı 

toprağın önemli bir kısmını sedyenin arkasına bırakır. Çalı sedyeler ucuz ve kolayca 

yapılabilen tesisler oldukları için, bir dere yatağına veya sel oyuncusuna sık bir şekilde 

sıralanarak oldukça etkili bir su ve toprak muhafazası görevini yaparlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Taş toplama 

 

Bazı meraların yüzeyinde irili ufaklı bir çok taşlar bulunur. Bu taşlar meranın tam 

kapasitede yem üretimini önemli ölçüde etkilerler. Toprağın büyük bir kısmını kaplayan 

taşlar, merada bitki yetişecek alanı daraltır ve böylece verimini düşürürler. Bununla 

beraber, bitki yetişecek alanın daralması her zaman zararlı sonuçlar doğurmaz. Az 

miktarda taş bulunan meralarda, toprağın taşlarla kaplı olmayan kısmı, taşsız meralarda 

kıyasla daha rutubetli olurlar. Taşların üzerine düşen yağış, etrafındaki toprağın nemini 

arttırır. Bundan başka taşlar toprak yüzeyinden buharlaşmayı azaltır ve altlarındaki nemi 

uzun bir süre muhafaza ederler. Bir merada da bitki örtüsü incelenirken, daha çok nem 

isteyen ve meranın diğer kısımlarında bulunmayan veya pek az bulunan bazı bitki 

türlerinin taşlı kısımlarda yetiştiği veya çoğaldığı görülür. Taş nedeniyle meralın 

daralması şeklinde azalan yem, toprak neminin artırılması suretiyle tamamen veya bir 

dereceye kadar karşılanabilir. Taşların toprak nemi üzerindeki etkileri her zaman olumlu 

değildir. Fazla taşlı ve meyilli meralarda özellikle sağanak yağışlardan sonra ortaya çıkan 

yüzey akışı, ayni meyil derecesinde taşsız meralardakinden çok daha fazladır. Taşların 

üzerine düşen fazla miktarda yağmur suyu, kısa bir sürede taşın kenarındaki toprağı 

doymuş hale getirir ve fazlası artık toprağı işleyemez olduğu için, yüzey akışı artırılmış 

olur. Böylece meraya düşen yağışın bir kısmı taşlılık nedeniyle toprağa girmeden 

kaybedilir.  

Meradaki taşların hayvanlar üzerine de olumsuz etkileri vardır. Taşlar hayvanların 

merada rahat bir şekilde otlamalarını güçleştirir. Hayvanlar ve özellikle büyükbaş 

hayvanlar taşlı meralarda otlamayı sevmezler. Koyun ve keçiler taşlık meralarda otlarken 

sığırlar kadar rahatsız olmazlar. Hayvanların meranın taşlı kısımlarında otlamak 

istememeleri nedeniyle, buralar meranın diğer kısımlara nazaran daha hafif bir şekilde 

otlatılırlar. Hem rutubetin fazla olması ve hem de daha hafif bir otlatma nedenleriyle taşlı 

kısımlarda, oldukça farklı bir bitki otsu meydana gelir. 

 



 

 

 

10. Taş kordonları 

 

Meyilli meralarda toplanan taşların su ve toprak kaybını önlemek üzere 4-5 metre 

uzunlukta, ihtiyaca göre 40-50 cm yükseklikte ve almaşık bir şekilde dizilmesi ile elde 

edilen taş duvarlardır. Tesviye eğrilerine paralel bir şekilde sıralanan bu taş kordonlar, 

yüzey akışı ile kaybolan suyu tutar ve toprağa sızmasını sağlarlar. Basit bir kuru duvar 

şeklindeki bu taş kordonlar, yüzey akışı ile kaybolan suyu tutar ve toprağa sızmasını 

sağlarlar. Toprak nemini artırarak kordonu önünde ve arkasında bitki örtüsünün iyi bir 

şekilde gelişmesini de sağlarlar. Su ve toprak kaybına mani olan kordonlar, kesik ve 

almaşıklı bir şekilde yapılırlar. Böylece, hayvanların mera üzerinde rahat bir şekilde 

hareket ederek istedikleri yerlere gitmeleri engellemez. Almaşıklı bir şekilde olmaları da 

yüzey akışı tamamen önlemeleri bakımından yararlıdır. Meralarda toplanan taşların uzak 

mesafelere taşımaları ekonomik olmadığı için çit, taş kordon ve su yayma tesislerinin 

yapımında kullanılmadığı, taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Böyle tesislerin 

yapılmadığı yerlerde taşları toplayıp, tarım alet ve makinelerinin çalışmalarını pek fazla 

engellemeyecek bir düzen içerisinde meydanın belli yerlerine yığmaktan başka yapılacak 

bir şey yoktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kuru eşik 

 

Orta derecede meyilli veya orta büyüklükteki sel oyuncularında erozyonu önlemek 

amacıyla, oyuntu yatağına enlemesine yapılan kuru taş duvar şeklinde seddelerdir. Dere 

yataklarında veya sel oyuncularında bitki yetiştirerek erozyonu önlemek genellikle 

mümkün olmaz. Zaman zaman gelen seller veya devamlı olarak akan sular buna imkan 

vermezler. Böyle yerlerde bitki yetiştirmeden önce, gelen sellerin veya akarsuların 

zararlarını önlemek üzere bazı basit mekanik tesislerin yapılması gerekir. Bu basit 

tesislerde sular kontrol altına alındıktan sonra, buralarda da bir bitki örtüsü yetiştirme 

yoluna gidilir. Bu mekanik tesislerin en basitlerinden birisi kuru eşiklerdir. Bu kuru 

eşikler, çevreden toplanan taşlarla ve dere üzerinde değişik aralıklarla yapılırlar. Eşikler 

yukarıdan akıp gelen suyu tutar, hızını keser, beraberinde getirdiği materyali 

bırakmalarını sağlar ve fazla suyun savaklardan veya duvarın deliklerinden aşağıya 

akmasına izin verirler. Bu fazla su da bir aşağıdaki eşikte tutulur ve vereceği zarar 

önlenir. Dere yatağında su veya sel halinde zaman zaman gelen su çok fazla ise, sel 

yatağındaki tüm eşiklere zarar vermeden aşar, beraberinde sürükleyip getirdiği toprak 

materyalini eşiklerin arkasına bırakır ve berrak bir su halinde derelere veya ırmaklara 

karışır. Zamanla toprak ile dolan eşikler üzerinde, erozyonu daha etkili bir şekilde 

durdurabilecek olan bitkiler yetiştirilir. Eşik arkasında bitki örtüsünün gelişmesini 

hızlandırmak için buralara erozyonu etkili bir şekilde önleyecek buğdaygil ve baklagil 

yem bitkilerinin tohumları da ekilebilir. Hatta gerekliyse, bazı hızlı büyüyen ağaçlar 

dikmekte büyük fayda vardır. Kısaca bir kuru eşit herhangi bir bitki örtüsü ile de takviye 

edilerek daha etkili bir görev yapabilir hale getirilmelidir. 



 

 

12. Bitki örtüsünün kuvvetlendirilmesi 

 

Çayır ve meralarda en etkili toprak ve su muhafaza yöntemlerinden birisi de bitki 

örtüsünün kuvvetlendirilmesidir. Bilindiği gibi toprağı erezyona karşı korumanın en etkili 

yolu, onu bitki örtüsüyle kaplamaktır. Tabii vejetasyon içersinde ormanlar, toprağı en iyi 

bir şekilde koruyan bitki örtüsü sayılırlar ve çayır ve meralar bu bakımdan ikinci sırayı 

alırlar. Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin, yani çayır ve mera vejetasyonunun akıllı 

bir şekilde kullanılması toprak muhafazası, toprağın zenginleştirilmesi ve toprak neminin 

artırılmasının en etkili, en ekonomik ve en pratik bir yoludur. Bu bitkilerin kuvvetli bir 

şekilde büyüdükleri ve toprağı iyice kapladıkları yerlerde, erozyonla toprak ve su kaybı 

minimum düzeye iner. Çayır ve meraların yeterli düzeyde bulunan bitki örtüleri, a) 

yağmur sularının toprağa çarparak meydana getirecekleri erozyonu azaltır, b) toprağı 

emici bir durumda tutarak yağışın toprağın derin tabakalarına işlemesini kolaylaştırır, c) 

bitki besin maddelerinin önemli bir kısmını, toprağın derin tabakalarından sağlayarak 

sürdürür ve bu tabakalardaki besin maddelerini yukarılara çıkarmış olur, d) toprağın 

hemen emmiyeceği kadar fazla yağışların, toprağı aşındırmadan yavaş yavaş bitkilerin 

üzerinden veya arasından akıtarak tehlikeli sellerin oluşmasını önlerler.  

Çayır ve meralarda su ve toprak muhafazasının esas temeli iyi bir bitki örtüsüne 

dayanmaktadır. Bir çok meralarda iyi bir bitki örtüsü geliştirildikten veya yetiştirildikten 

sonra, toprak ve suyu muhafaza etmek için, daha önce gördüğümüz pahalı mekanik 

tesislerin yapılmasına gerek kalmaz. Ancak, bir çok meralarda da erozyon ile toprak ve 

su kaybı o derece ilerlemiştir ki, artık iyi bir bitki örtüsünün, elverişli mera yönetim 

ilkelerinin uygulanması ile elde edilmesi imkanı kalmamıştır. Dolayısı ile toprak ve suyu 

muhafaza eden pahalı tesisler yapılmadan bitki örtüsünü geliştirmenin ve erozyonu  

durdurmanın mümkün olmadığı hallerde, problemin en kısa yoldan çözümlenebilmesi 

için duruma en uygun olan bir tesisin yapılması yoluna gidilir. Çayır ve meralarda toprak 

ve su muhafazası için yapılan bu tesislerin çoğu uzun ömürlü değildir. Bir süre sonra 

toprakla dolarak fonksiyonlarını yerine getiremez bir hale gelirler. Su yayma tesisleri 

uzun ömürlü iseler de karıkler, hendekler ve gözler genellikle beş-on yıldan fazla görev 



yapamazlar. Hatta, çökelmenin çok fazla olduğu yerlerde bu tesisler çok daha kısa 

ömürlü olurlar. Bu tesisler, ömürleri kısa da olsa, bu süre içersinde tabii olarak veya suni 

tohumlamanın da yardımı ile erozyonu etkili bir şekilde önleyerek bitki örtüsünü geliştirir 

ve görevi bu koruyucu örtüye devre derler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Yüksek taban suyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. Drenaj 


