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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

MERA ISLAHINDA GÜBRELEMENİN ETKİSİ 

GİRİŞ 

Bölgemizde AGM tarafından 

yürütülmekte olan havza geliştirme 

uygulama projesi kapsamında bitki 

örtüsünü geliştirme ve mera ıslahı 

amacıyla gübreleme yapılmaktadır. Ancak 

doğal meraların gübrelenerek geliştirilmesi 

ve ıslah edilmesi konusu bakir olup bu 

konuda herhangi bir çalışma mevcut 

değildir. Öte yandan aşırı otlatma 

nedeniyle ot türü zenginliği kaybolmuş, 

istenmeyen türlerin çoğunlukta olduğu bir 

merada gübreleme yapmak istenmeyen 

türlerin gelişip çoğalmasına hizmet 

edebilecektir. Bu nedenlerden dolayı hangi 

gübrelerin hangi ot türleri üzerinde etkili 

olacağının bilinmesi gerekmektedir.  

Bu araştırmanın ana amacı; doğal ot 

vejetasyonunu bozmadan sahaya yeni 

türler getirmek ve gübrelerin bu türler 

üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada öncelikle sahanın etrafı 

dikenli tel ile çevrilmiş ve saha koruma 

altına alınmıştır. Sahadan toprak örnekleri 

alınarak fiziksel ve kimyasal analizleri 

yapılmıştır. Gerekli arazi ve vejetasyon 

etüdü yapılarak saha, planlanan desene 

göre parsellenmiştir.  

Deneme sahasında beş değişik ot 

türünden oluşan 3 karışım işlemi x 3 

değişik kimyasal gübre + 1 kontrol olmak 

üzere 4 gübre işlemi x 3 yineleme olmak 

üzere 36 işlem parseli bölünmüş parseller 

 
 

metoduna göre aplike edilmiştir. Ot türleri 

K1: Mavi Ayrık, Otlak Ayrığı ve Kayseri 

Yoncası; K2: Kırmızı yumak ve Çayır 

Düğmesi; K3: Kırmızı Yumak, Otlak Ayrığı 

ve Kayseri Yoncası olmak üzere 3 değişik 

karışım halinde kullanılmıştır. Gübrelerden 

ise DAP (di amonyum fosfat), üre ve CAN 

(kalsiyum amonyum nitrat) gübreleri işlem 

olarak uygulanmıştır.  

 Projenin sahaya aplikasyonu esnasında 

mevcut türler sahadan uzaklaştırılmamış ve ot 

karışımlarının ekim işlemi 80 cm. aralıklarla 

çizgilere yapılmış ve her parselde 12 çizgi 

oluşmuştur. Ot karışımlarının boy ölçüm 

işlemi 12 çizginin ortalaması olarak alınmış 

ve ağırlıkları ise sistematik olarak her 

parselde 3. ve 7. Çizgilerden elde edilen 

ağırlık ölçüm değerleri kullanılarak çizelgeler 

elde edilmiştir. 

 Deneme alanında yapılan gözlemlerde 

birçok doğal ot türünün (Kekik, Ebenus ve 

Parlak Otu) sahayı hızla kapladığı ve yeni 

fertlerin çıkmakta olduğu saptanmıştır. Ekimi 

yapılan beş değişik ot türünden yoncanın 

dondan etkilenerek ilk ve ikinci yıllarda 

çıkmadığı, üçüncü yılda derine gitmiş 

tohumların çıktığı, Kırmızı Yumak’ın ilk yıl 

çimlendiği ancak yılın sonuna doğru sahadan 

elimine olduğu, Çayır Düğmesi’nin ilk yıl 

çok iyi çimlendiği ancak yeterli büyüme 

sağlayamadığı görülmüştür.  Ekimi yapılan 

türlerden sadece Mavi Ayrık ve Otlak Ayrığı’ 

nın ise G1 (DAP) işlem parsellerinde iyi bir 

gelişme gösterdiği gözlemlenmiştir. 



Bunun doğal sonucu olarak, Duncan 

testine göre, gübrelerin ot karışımları 

üzerindeki etkileri açısından G1 farklı 

bulunmuştur.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mera ıslahında gübreleme çalışması 

diğer gübreleme çalışmalarına nazaran çok 

daha karmaşık bir konudur. Özellikle 

doğal bir mera üzerinde gübrelerin ot 

türleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak 

son derece zor ve hatta imkansız gibidir. 

Çünkü doğal bir merada çok fazla sayıda 

ot türü mevcuttur. Ayrıca bu ot türleri 

sahada homojen bir biçimde 

dağılmamıştır. Dolayısıyla doğal mera 

çalışmalarında sabit ölçüm noktalarının 

alınması ve ölçümlerin bu sabit noktalarda 

tekrarlı olarak yapılması kaçınılmaz 

olmaktadır.  

Bu çalışma ile Baskil meralarına, 

meraların doğal yapısı bozulmadan suni 

tohumlama ile yeni ot türleri getirilebilmiş 

ve gübrelerin bu türler üzerindeki etkisi 

ortaya çıkarılmıştır.  

Yaklaşık olarak yarım hektarlık bir 

saha üzerinde kurulan denemede ekim 

işlemi, mibzerle ekime benzemesi için, 

kazma ile çizgilere yapılmıştır. Çizgilere 

eşit miktarda ot tohumu ekmek suretiyle 

bir denge sağlanmaya çalışılmıştır.   

          Araştırmada kullanılan üç yem 

bitkisi karışımı üzerinde üç değişik 

gübre denenmiş ve bunlardan DAP                  

(di amonyum fosfat) gübresi Mavi Ayrık 

ve Otlak Ayrığı üzerinde etkili 

bulunmuştur. Ot karışımları ve gübre 

çeşidine göre elde edilen değerler Tablo 

1’de kg/ha olarak verilmiştir. 

Ayrıca projenin 3. yılında Kayseri 

Yoncası (Medicago sativa)’nın sahaya 

geldiği tespit edilmiştir. Alkalen 

topraklarda amonyumlu gübrelerin 

kullanılmasının uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır. 

 

Tablo1. Gübre çeşidi x ot karışımlarının 

verimleri (kg/ha) 

Ot 

Karışımları 
Yineleme 

Gübre Çeşitleri Karışımların 

Ort.Verimi G1 G2 G3 G4 

K1 

1 12.00 6.00 9.00 1.80 7.20 

2 60.00 9.00 6.00 1.20 19.05 

3 54.00 0.60 0.60 1.20 14.10 

Ort: 42.00 5.20 5.20 1.40 13.45 

K2 

1 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Ort: 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

K3 

1 1.80 1.80 1.80 0.00 1.35 

2 0.60 0.60 3.00 0.60 1.20 

3 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Ort: 1.20 1.20 2.00 0.60 1.25 

Gübrelere göre  

ort. verim 
14.5 2.27 2.53 0.80 5.03 

Bizim ıslah çalışması yapacağımız 

meralar erozyon açısından tehlike arz ettiği 

için, bu denemede mevcut doğal türler 

uzaklaştırılmadan bir çalışma yapılmıştır.  

 Ancak erozyon tehlikesinin 

bulunmadığı veya az olduğu, yem değeri 

olmayan veya istenmeyen türlerle kaplanmış 

meralarda,  mevcut türlerin sahadan tamamen 

uzaklaştırılarak, yerine o bölge şartlarına 

adapte olabilen kaliteli yem bitkilerinin 

tohumları kullanılarak yapılacak ekim ve 

gübrelemenin daha isabetli olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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