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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Hayvan YetiĢtiriciliği 

DAL/MESLEK 
BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiricisi/     BüyükbaĢ 

ve KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN ADI Çayır Meraların Tesis ve Islahı 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak çayır meraların tesisi ve 

ıslahını yapma yeterliliğininkazanılmasını sağlayacak bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Çayır meraları tesis etmek ve ıslahını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarakçayır meraların tesis ve ıslahını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çayır mera tesisi ve ıslah yapmak için mevcut bitki 

örtüsünü kaldırabileceksiniz. 

2. Çayır mera tesisi kurabileceksiniz. 

3. Gübreleme ve sulama yapabileceksiniz. 

4. Çayır meralardaki yabancı bitkileri yok edebileceksiniz. 

5. Çayır meraları değerlendireceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Açık ortam, sınıf ortamı 

Donanım:Açık alan, traktör, römork, toprak iĢleme aletleri, 

eldiven, ara tarım amacıyla yetiĢtirilecek bitki tohumları, 

kazma, kürek, tırmık, organik gübre, kimyevi gübreler, ekim 

mibzeri, tohum, dip kazan, diğer toprak iĢleme aletleri, 

sulama sistemi, takım çantası, su dağıtım ana borusu, lateral 

borular, gübreleme makinesi, kimyevi gübre çeĢitleri, 

römork, eldiven, kimyevi ilaçlar, kazma, çapa, projeksiyon, 

toprak iĢleme aletleri, eldiven, çayır biçme makinesi, ot 

toplama tırmığı, balya makinesi, dirgen, balya yükleme ve 

boĢaltma aparatı, ot deposu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvancılık sektöründe en büyük harcamalar iĢletmenin kurulmasından sonra yem 

teminidir. ĠĢletmenin kurulumu da sadece ilk baĢlarda olduğu için bu her zaman karĢılaĢılan 

bir durum değildir. Fakat yem masrafları ile yılın her döneminde karĢı karĢıya geliriz.. 

 

Bir iĢletmenin karlılığı; yem masraflarını en aza indirmekle mümkündür. Bu da yem 

kaynaklarını doğru olarak kullanmaktan geçer. En büyük yem kaynağı da çayır ve 

meralardır. Mevsime bağlı olmakla beraber yılın 6-8 ayı hayvanlar meradan faydalanabilir. 

Aynı zamanda çayırlarda yetiĢen bitki florasının zenginliği ve besleyiciliği ile karlı bir 

hayvancılık yapmak mümkündür.   

 

Günümüzde organik beslenmeye bu kadar önem verilmesi de göz önünde 

bulundurulacak olursa, hayvanlarımızı taptaze çayır otları ve merada besleyerek daha iyi ve 

kaliteli ürün elde edebiliriz.  

 

Hayvan yetiĢtiricileri hayvanlarının beslendiği meraları düzenli kullanmalı, rastgele 

hayvanları merada otlatmamalı, zaman zaman meralarda kontroller yapmalı, bozulan yerleri 

ıslah etmeli ve yabancı otlarla mücadele etmelidir.  

 

Çayırlarda yetiĢtirici tarafından düzenli biçilmeli, biçme tekniğine uymalı ve çayırları 

korumalıdır. Sizler bu modülle çayır meraların kullanımını ve önemini öğreneceksiniz. Aynı 

zamanda hayvanlarınızın daha kaliteli ve bol yem yemelerini sağlayarak karlılığınızı 

arttıracaksınız. 

 

BaĢarılar dilerim. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Çayır mera tesisi ve ıslah yapmak için mevcut bitki örtüsünü kaldırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çayır ve mera arasındaki farkları araĢtırınız. 

 Çayır meralarda bulunması gereken bitkiler hangileridir? AraĢtırınız. 

 

1. MEVCUT BĠTKĠ ÖRTÜSÜNÜN 

KALDIRILMASI 
 

Çayır ve meralar uzun yıllar kullanıldığında doğal olarak yıpranır. Bazı güçlü bitkiler 

hâkim duruma geçer ve bazı bitkiler de kaybolur. Önemli olan bitki florasının bozulmadan 

uzun yıllar hayvanlar tarafından otlatılmasını sağlamaktır.  

 

Bu nedenle zaman zaman çayır meralar sürülerek yeniden tohum ve gübrelerle 

yenilenir. Kimi zaman da arazide boĢluklar oluĢur. Bu boĢluklara gübre ve tohum atılarak 

arazi düzenlemesi ve ıslahı yapılır. 

 

1.1. Arazi Temizliği 
 

Çayır meralar yeryüzünde hayatın var oluĢundan günümüze kadar insanoğlunun 

beslenme ihtiyacını karĢılayan en önemli kaynaklardan biri durumundadır. BaĢlangıçtan bu 

güne kadar insanoğlunun hayat tarzında her ne kadar köklü değiĢiklikler olsa da çayır ve 

meralar hayvancılıktaki önemini muhafaza etmiĢtir. Çayır ve meraların gelecekte de 

insanoğlunun hayatında önemli bir yere sahip olması kaçınılmazdır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Fotoğraf 1.1: Mera  

Çayır meralarda arazi temizliği aĢağıdaki faydaları sağlar 

 

Ürünün kalitesini ve miktarını arttırır, 

 

 Bu alanların ıslahına  katkı sağlar, 

 Erozyonun önlenmesi ve giderilmesi için ön çalıĢma olur, 

 Sulama ve kurutma düzenlerinin kurulması ve devamını sağlar, 

 Gübrelemenin rahat bir Ģekilde uygulanmasını sağlar, 

 Yabancı bitkilerin üremelerini önler ve mücadelesine katkı sağlar, 

 

Arazi temizliğini kısaca; mera yapılacak yerdeki taĢların uzaklaĢtırılması, yabancı 

otların sökülmesi, çalı-diken ve ağaççıkların yok edilmesi olarak kısaca özetleyebiliriz.  

 

Fotoğraf 1.2: BozulmuĢ zayıf ve kıraç mera 

TaĢ toplama makineleri ve kepçelerle arazideki taĢlar toplanır. Mevcut bitki örtüsünün 

kaldırılması için de toprak sürülür,kazatyağı, diskaro gibi aletlerle oluĢan tezekler parçalanır. 

Tesviye küreği ile tesviye yapılır. Bunların haricinde merdane ile toprak bastırılabilir. 
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Fotoğraf 1.3: Arazinin sürülmesi 

Arazi temizliğinde sonbahar ve ilkbahar mevsim olarak uygun değildir. Arazi 

temizliğinden sonra ekim yapılması gerekir. Ġlkbaharda örtü kaldırma ve arazi temizliğinden 

sonra yapılan ekim kuraklıktan dolayı zarar görebilir. Bu nedenlerden dolayı arazi temizliği 

ve eski bitki örtüsünü kaldırma iĢlemi için en uygun zaman, çayırlarda 1. biçimden, 

meralarda 1. otlatmadan sonraya rastlayan yaz mevsimidir.  

 

1.2. Tesviye 
 

Sulama suyunun, tarlanın her tarafına tam olarak uygulanabilmesi için doğal eğimi 

bozmamak, toprak verimliliğini azaltmamak Ģartıyla çukurları doldurmak, tümsekleri 

ortadan kaldırmak, tarımsal alet makinelerin izlerini kaybederek araziye uygun bir eğim ve 

düzgün bir yüz kazandırma iĢine arazi tesviyesi denir.  

 

Tesviye iĢleri için tesviye küreği, taĢ toplama makinesi, kepçe, kültivatör, merdane 

gibi çeĢitli aletler kullanılır. 

 

Arazi tesviyesinin yararları Ģöylece sıralanabilir: 

 

 Su dağılımı daha iyi sağlanır, böylece sulama suyu ihtiyacı azalır ve mevcut 

suyla daha fazla alan sulanabilir, 

 Derine sızma fazla olmaz,  

 Etkili bir yüzey drenajı yapılabilir, 

 Toprak, iĢlenmesi için gerekli nem düzeyine daha kolay gelir; sürme, çapa ve 

benzeri gibi tarımsal iĢlemler kolaylıkla yapılır, 

 Su, arazi yüzeyinde kolaylıkla ilerlediğinden sulama iĢçiliği masrafları azalır, 

 Arazinin her tarafı aynı olacağından bazı yerlerde göllenmeler oluĢmaz. 
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Fotoğraf 1.4: Tesviye küreği ile çalıĢma 

Tesviye edilmiĢ arazilerin tesviyelerinin bozulmamaları için toprağı tek taraflı iĢleyen 

ve kanal bırakmayan tarım aletleri kullanılmalıdır. Bu aletler döner kulaklı pulluk, graham 

pulluğu, çizel, rötovatör gibi aletlerdir. Tesviye edilmiĢ araziler zaman zaman hafif tesviye 

aletleri ile yeniden düzeltilerek tesviyenin devamlılığı sağlanmalıdır. 

 

1.3. Toprak ĠĢleme 
 

Toprak iĢleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerde ilk aĢamadır.Bir enerji 

harcayarak toprağı oluĢturan yapı elemanlarının, bitkilerin istekleri 

doğrultusunda mekanik olarak yatay ve düĢey yönde yer değiĢtirmesini sağlayarak 

homojen bir Ģekilde karıĢtırılmalarını sağlama iĢlemine toprak iĢleme denir.  

 

Toprak iĢleme yapılırken; kesme, kabartma, devirme, karıĢtırma, parçalama, ufalama-

savurma ve toprağı sıkıĢtırma gibi iĢler yapılır. 

 

1.4. Ara Tarım 
 

Çayır meraların kurulması esnasında arazi sürülerek yeĢil örtü bozulur. YeĢil örtünün 

bozulmasından sonra arazi ekimden önce bir süreliğine ara tarımına ayrılır. Bu sayede 

bozulan yeĢil örtünün tekrar sürgün vermeyecek Ģekilde ayrıĢması sağlanır. YeĢil örtünün 

ayrıĢması ile besin maddeleri toprağa karıĢarak onu zenginleĢtirir. Arazi ara tarımı sırasında 

tesviye de edilmiĢ olmaktadır.  

 

1.4.1. Ara Tarım Bitkileri 
 

Çayır meraların kurulması esnasında, toprak iĢlemeyi takiben ara tarım amaçlı olarak; 

yulaf, patates, çavdar, kolza, hardal, karabuğday, mısır ve ayçiçeği ekimi önerilmektedir.  
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Fotoğraf 1.8: Çavdar 

1.4.2. Ara Tarım Kültürü 
 

Su baskınlarına maruz kalan akarsu yatakları ve yamaçlar, ara tarımı yapılması için 

elveriĢli değildirçünkü bu sadece erozyona yol açmaktadır. Bundan dolayı çoğu geliĢmiĢ 

ülkelerde nehir ağızlarındaki çayır meraların bozulması ve ara tarımı yapılması yasal olarak 

yasaklanmıĢtır. 

 

Islak ortamlarda ara tarımı için uygun değildir. Zira bu koĢullarda yetiĢebilen bir 

kültür bitkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bitkileri yok edinceye kadar bu alanlar 

nadas Ģeklinde kullanılmalıdır.Nadassonrası yeni ekimle çayır mera kurulmasına geçilir. 

 

Örtünün bozulmasından sonra ara ürünü olan bitkilerin kaba bir tohum yatağına ve 

oldukça ham bir toprağa katlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle bu koĢullara dayanıklı olan 

patates ve yulaf önerilmektedir. Çabuk geliĢip güçlü bir örtü oluĢturduklarından baklagil ve 

buğdaygil karıĢımı da ekilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını dikkate alarak gerekli çalıĢmayı yapınız. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Arazide bulunan taĢ, çalı ve diğer yabani 

formları temizleyiniz. 

 Toplanan yabancı maddeleri alandan 

uzaklaĢtırınız. 

 Eldiven kullanınız. 

 Tesviye yapınız. 
 Erozyona sebep olacak iĢlemlerden 

kaçınınız. 

 Toprağı iĢleyiniz. 
 Toprak iĢleme aletleri kullanırken iĢ 

güvenliğine dikkat ediniz. 

 Ara tarım için gerekli tohumu temin 

ediniz. 

 Tohumları güvenli yerlerden alınız. 

 Tohumlar sertifikalı olmalıdır. 

 Yabancı ot tohumlarına dikkat ediniz. 

 Ara tarımı için tohum ekiniz. 
 Tohum ekme araçları kullanırken dikkatli 

olunuz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Çayırlar hayvanların otlatıldığı yerlerdir.  

 
2. (   ) Meralar hayvanların otlatıldığı yerlerdir.  

 
3. (   ) Mevcut bitki örtüsünün kaldırılması için toprak sürülür. 

 
4. (   ) Arazi temizliğinde sonbahar ve ilkbahar mevsim olarak uygun değildir. 

 
5. (   ) Tesviye iĢlemi ile etkili bir yüzey drenajı yapmak mümkün değildir. 

 
6. (   ) Tesviye edilmiĢ arazilerin tesviyelerinin bozulmamaları için toprağı tek taraflı 

iĢleyen ve kanal bırakmayan tarım aletleri kullanılmalıdır. 
 

7. (   ) Toprak iĢleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerdeki ikinci aĢamadır. 
 

8. (   ) Su baskınlarına maruz kalan akarsu yatakları ve yamaçlar ara tarımı yapılması 
için elveriĢli olmamaktadır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak çayır-mera tesisi 

kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çayır ve meralar kurulurken kullanılan bitkilerin özelliklerini araĢtırınız. 

 Çayır meralarda kullanılan gübreleri araĢtırınız.  

 

2. ÇAYIR-MERA TESĠSĠNĠ KURMAK 
 

Hayvanların uzun süre kullanabileceği meraların ve çayırların tesisinde teknik 

bilgilerin kullanılması gerekmektedir. Uygun tohum ve gübre kullanımı tesisi yapılan çayır 

ve meraların ömrünü uzatacaktır.  

 

Çayır-meraların tesis edilmesinden sonra ikinci önemli husus meraların belli bir plan 

dâhilinde otlatılması ve çayırların biçim tekniklerine uygun olarak biçilmesidir. 

 

2.1. Çayır Meralarda Öncü Bitkiler ve Faydaları 
 

Çayır-meraların kurulacağı arazide tesviye iĢlemleri yapıldığından, kazı ve dolgu 

sırasında arazide verimlilik bakımından farklılıklar doğmaktadır. Böylece arazinin her 

tarafındaki verimlilik aynı olmayacaktır. Bunu önlemek için tesviye iĢleminden sonra ilk yıl 

veya mümkünse 2 yıl süreyle çayır-mera tesis edilmemelidir. Toprağın her tarafının homojen 

bir Ģekilde verimli olması amacıyla öncü bitkilerin ekilerek, verimsiz yerlerin ıslah edilmesi 

sağlanır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Korunga bitkisi 

Öncü bitki olarak genellikle baklagiller (korunga, koca fiğ, bakla, adi mürdümük vb.) 

tercih edilmektedir çünkü baklagiller, hem toprağı fiziksel yönden iyileĢtirirler hem de 

toprağı azotça zenginleĢtirirler.  

 

Resim 2.2: Fiğ bitkisi 

Bir yıl boyunca yetiĢtirilen bu bitkiler daha sonra biçilmeden sürülerek toprağa 

karıĢtırılır. Böylece toprak, organik maddece zenginleĢtirilmiĢ, havalandırılmıĢ ve bazı 

hastalık ve zararlılardan arındırılmıĢ olur. 

 

2.2. Çayır Meralarda Organik Gübreleme 
 

Organik gübre; iĢletme gübresi veya ahır-ağıl gübresi demektir. Çiftlik hayvanlarının 

dıĢkı ve idrarlarının uygun Ģekilde depolanması sonrası elde edilen gübredir. En değerli 

gübre olmasına rağmen, ülkemizde yeterince kullanılmamakta ve hatta kırsal kesimlerde 

yakacak olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda tarlalarda kullanılmakta fakat çayır 

meralarda daha az değerlendirilmektedir.  
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Organik gübreler katı ve sıvı gübreler olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 Katı Organik Gübreler: Ahır gübresi, ağıl gübresi ve kompost gübreler organik 

gübrelerdir. Katı gübreler, toprağı besin maddelerince zenginleĢtirmesinin 

yanında çayır mera örtüsünü de koruyucu etkiye sahiptir. Ayrıca katı gübrelerin 

içinde hayvanlar tarafından tam sindirilmeden atılan bitki tohumları çayır 

meralarıdaha zengin bir yapıya kavuĢturur. Katı gübrelerde azot, fosfor, oksijen 

bulunmaktadır.  

 

Arazinin besin maddece zenginleĢtirilmesi istendiğinde gübrelemenin kıĢ baĢında 

yapılması, arazinin kuraklıktan zarar görmemesi için de ilkbahar ve yaz aylarında ekimin 

yapılması uygundur. Ahır gübresi fazla verildiğinde zararlı olmaktadır. Bu zararlı etkinin 

olmaması için azar azar verilmesi gerekmektedir. Ortalama olarak dekara 800-1200 kg ahır 

gübresi verilmelidir. 

 

 Kompost Gübre: Ülkemizde çok uzun yıllar tarım yapıldığından, organik 

gübrenin az kullanılmasından dolayı toprak verimsiz hale gelir.ĠĢletmede ahır 

gübresinin yeterli olmadığı hallerde organik bitki artıklarıyla kompost gübre 

yapma yoluna gidilir. 

 

Kompost yapımı; iĢletmede bulunan organik madde artıkları (biçilen çimler, ağaç 

yaprakları, kağıt parçaları vb.) hafif ıslatılarak bir yere yığılır. Bu yığına katlama yapılır. 

 

Katlamada,kompost için hazırlanan artık maddeler önce yere serilir üstüne bir miktar 

organik gübre, kireç ve üre atılır, bunun üzerine yine birkatkompost  için hazırlanan artık 

maddeler serilir. Bu iĢleme devam edilir. Yığın bastırılır ve üstü kapatılır. 3-4 ay 

beklendikten sonra kompost gübre hazır hale gelir. 

 

Kompost sayesinde toprakta verimlilik ve saf besin maddeleri artmaktadır. Genellikle 

dekara 2000-4000 kgkompost uygulanmaktadır. 

 

 

Resim 2.3: Kompost gübre 
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 Sıvı Organik Gübreler:Sıvı organik gübreler genellikle idrar ve 

Ģerbetten(dıĢkının sıvı kısmı) oluĢmaktadır. Sıvı olmasından dolayı 

uygulanmasından kısa süre sonra etkisini göstermektedir. Sıvı gübrelerde azot 

ve potasyum bol miktarda bulunur. Ġdrarın yakıcı etkisi vardır. Bu nedenle sıcak 

havalarda uygulanmamalıdır.Bir miktar su ile karıĢtırılarak bitkiye verilmesi 

uygundur yağıĢlı ve nemli havalarda uygulanması daha doğrudur. 

 

Resim 2.4: Sıvı gübrenin çayırlara dağıtılması  

Çayırlarda bitki kompozisyonunun bozulmaması yemin kalitesinin düĢmemesi için 2-3 

yılda bir defa olmak üzere dekara 10 hektolitre sıvı gübre uygulanır. Ġlkbaharda bitkilerin 

geliĢme devresinden hemen sonra verilmelidir. 

 

2.3. Çayır Mera Kurulmasında Toprak Hazırlığı 
 

Ġyi bir çayır veya mera kurulmasında toprak hazırlığı çok önemlidir. Toprak gerektiği 

gibi iĢlenirse gelecekte araziden daha iyi ürün elde edilir. 

 

2.3.1. Kirizma 
 

Toprağın orta derecede derin iĢlenmesine kirizma denir. Yaz ortasında veya 

sonbaharda yapılır. Amaç toprak hazırlığıdır ve topraktaki yabancı otların yok edilmesinde 

etkili bir yoldur. Toprak havalanır ve yağmur sularını tutar. Mikroorganizma faaliyetleri artar 

ve böylece bitkinin yetiĢmesi ve büyümesi için ortam hazırlanmıĢ olur.  

 

2.3.2. Derin ĠĢleme 
 

Ekimden önce derin bir sürüm (30 cm) yapmak gerekmektedir. Bunun için pulluk gibi 

toprağı derinden iĢleyen aletler kullanılır. Derin sürüm, arazide ikiĢer defa 90º’lik açıyla 

kuzey-güney ve doğu-batı yönleri itibariyle uygulanmalıdır. Ayrıca kültivatörlerle de daha az 

derin iĢleme yapılabilir. 
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Resim 2.5: Kültivatör ile toprak iĢleme 

2.3.3. Yüzeysel ĠĢleme 
 

Tohumların toprakla iyice karıĢması için yüzeysel iĢleme yapılır. Ekimden 

önceuygulanan son toprak iĢleme döneminde toprağın sadece yüzlek olarak iĢlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca toprağın ufalanmıĢ olması ve bastırılması gerekir.  Bunun için de 

çizeller kullanılır. Ekimden sonrada toprak bastırılmalıdır.  

 

Resim 2.6: Çizel 

2.4. Çayır Meralarda Taban Gübrelemesi 
 

Tohumluğun ekiminden önce toprağın gübrelenmesi yararlıdır. Çiftlik gübresi yararlı 

olabileceği gibi zararlı da olabilir. Çünkü çiftlik gübresi içinde zararlı yabancı ot tohumları 

bulunabilir ve bu tohumlar çimlenerek sorun oluĢturabilir. Bu nedenle diğer ticari gübreler 

kullanılır.  

 

Çayır-mera kurarken genellikle azotlu ve fosforlu gübreler kullanılır.  Fosforlu 

gübrelerden süperfosfat kullanılır. Azotlu gübrelerde ilk tohum ekimi sırasında kullanılır. 
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2.5. Çayır Meralarda Ekim Teknikleri 
 

Çayır-mera kurulmasında serpme ekim en ideal ekim Ģeklidir. Serpme ekim elle veya 

makinelerle yapılabilir. Serpme ekimde hem verim artmakta ve hem de sap oranı 

azalmaktadır. Mibzerle sıraya ekim sakıncalıdır çünkü sıralar içinde oluĢacak olan boĢluklar, 

yıllar sonra ancak kapanmaktadır.  

 

Serpme ekimin de çeĢitli sakıncaları vardır. Elle yapılan serpme ekimde bitkiler arası 

açıklıklar düzenli olmamakta ve yabancı bitkilerle mücadele zorlaĢmaktadır. Ayrıca 

tohumlar kesekler arasına düĢmekte ve üzeri toprakla örtülememekte, bu da tohumun 

yeĢermesine engel olmaktadır. 

 

2.6. Ekim Derinliği 
 

Doğrudan toprağın üstüne atılan tohumlar, kuĢlar ve diğer hayvanlar tarafından 

toplandığı gibi, rüzgâr tarafından da savrulmakta ve çimlenmiĢ tohumları kurutmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı ekilen tohumların toprakla örtülmesi ve toprağın nemi ile karıĢması 

gerekir.  

 

Tohumun cinsine göre ekim derinliği değiĢir. Çayır-meralarda normal bir çıkıĢın 

sağlanabilmesi için tohumlar ortalama olarak 1-2 cm derinliğe ekilmeleri gerekir.  

 

2.7. Saf veya Örtü Bitkisiyle Ekim 
 

Çayır meraların kurulmasında uygulanan ekimlerde saf veya bir örtü bitkisiyle birlikte 

ekim yapılması söz konusu olabilir. Örtü bitkisi olarak genellikle bir tahıl türü seçilebilir.  

 

Örtü bitkisinin faydaları: 

 

 Örtü bitkisi tahıl olacağından bir miktar gelir sağlar. Bu da iĢletmenin 

masraflarını karĢılamaya yardım eder, 

 Diğer genç bitkileri yağıĢlı bölgelerde erozyondan korur, 

 Toprağı tümden korur ve kaymak bağlamasına engel olur. 

 

Örtü bitkisinin çeĢitli dezavantajları da olmaktadır. Bunlar: 

 

 Genç bitkilerin, ıĢık, su ve besin maddelerini yeterince almalarını engeller, 

 Genç bitkilerin büyüme ve kök geliĢimini engeller, 

 Örtü bitkisi olduğu zaman, merdane çekmek ve yabancı otlarla mücadele 

zorlaĢmaktadır, 

 Örtü bitkisi hasat edildikten sonra, anızı kaldırmak zor ve zahmetli bir iĢtir. 
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2.8. Ekim Zamanı 
 

Ekim zamanı sonbahardır.Eğer bu zaman geçirilirse ilkbaharda erken dönemde yapılır. 

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde ise yaz sonunda, yağıĢların baĢladığı zaman ekim 

yapılır. Sulama yapılabilen yerlerde kurulan çayır meralarda ekim iĢleri geciktirilebilir. 

Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda ekimin yapılması verimi düĢürmektedir. 

 

2.9. Ekim 
 

Birçok türde tohumların 1000 dane ağırlığı 1 gramdan daha azdır. Bu da çayır mera 

kurmadaki en büyük problemlerden biridir. Ayrıca bu bitkilerin çimlenmeleri yavaĢ olmakta 

ve rekabet güçleri de azdır. Bu da ekim iĢlerini zorlaĢtırmaktadır.  

 

Çayır meralara ekilecek bitkiler çeĢitli Ģekillerde çoğalırlar: 

 

 Tohumla üreme:Bir yıllık çayır mera bitkileri her koĢulda üremelerini devam 

ettirebilmek için tohum oluĢtururlar. Bu bitkiler tohumlarını toprağa bırakarak 

gelecek yıl tekrar ürerler. 

 

 Rizomla üreme:Rizom, bitkinin göz ve boğumlara sahip olan sap ve dallarının 

toprak altında olan kısımlarına denir. Bu göz ve boğumlardan yeni bitkiler 

meydana gelir. Rizomla üreyen baĢlıca bitkiler,çayır salkımotu ve mavi ayrık 

gibi bitkilerdir. 

  

 Stolonlarla üreme:Stolon; bitkinin göz ve boğumlarının, toprak üstünde 

sürünerek geliĢen ve uzanan sap veya dallarından ibarettir. Stolonlardan yeni 

bitkiler meydana gelmektedir. Stolonla üreyen bitkiler,stolonlutavusotuve 

köpek diĢi gibi bitkilerdir. 

 

 KardeĢlerle üreme:Bitkinin gövdelerinin dip kısmında toprak içindeki 

boğumlardan yeni bitkiler çıkar. Bu yeni kardeĢ bitkiler, ilk zamanlar yere yatay 

olarak geliĢirler daha sonra toprak dıĢına çıkarak dik olarak geliĢirler. Bu sayede 

bir ana bitkiden birden çık bitki çıkmıĢ olur. Koyun yumağı, otlak ayrığı gibi 

bitkiler örnek olarak gösterilebilir. 

 

 Diğer üreme Ģekilleri:Bitkilerin toprak altında bulunan ve yedek besin deposu 

olarak kullandıkları, yumrular, soğanlar ve bulblarınvejatatif üremede 

kullanılmasıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Derin toprak iĢleyiniz.  Dipkazan veya pulluk kullanınız. 

 Yüzeysel toprak iĢleyiniz.  Çizel veya kültüvatör kullanınız. 

 Toprağı bastırınız.  Merdane kullanınız. 

 Öncü bitkiler yetiĢtiriniz.  Baklagil türü bitkiler kullanınız. 

 Organik gübre atınız.  YanmıĢ gübre kullanınız. 

 Tohum karıĢımını ekiniz. 
 Uygun zamanda tohumu ekiniz. 

 Serpme ekim tercih ediniz. 

 Toprağı bastırınız.  Merdane kullanınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Uygun ………….   ve gübre kullanımı tesisi yapılan çayır ve meraların ömrünü 

uzatacaktır.  

 
2. Toprağın her tarafının ………….. bir Ģekilde verimli olması amacıyla öncü bitkiler 

ekilir. 
 

3. Öncü bitki olarak genellikle …………….. (korunga, koca fiğ, bakla, adi mürdümük 
vb.) tercih edilmektedir. 
 

4. Öncü bitkiler daha sonra biçilmeden sürülerek …………………..  karıĢtırılır. 
 

5. Organik gübreler; …………….. ve sıvı gübreler olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
6. Kireç, kaliteli toprak ve hayvansal artıklarla hazırlanan gübreye ………… gübre 

denir. 
 

7. Sıvı organik gübreler genellikle …………… ve Ģerbetten oluĢmaktadır. 
 

8. Derin sürüm, arazide ikiĢer defa…………… açıyla kuzey-güney ve doğu-batı 
yönleri itibariyle uygulanmalıdır. 
 

9. Ekimden sonra………………. bastırılmalıdır. 
 

10. Çayır-mera kurulmasında ………………. ekim en ideal ekim Ģeklidir. 
 

11. Stolonlardan yeni ……………………. meydana gelmektedir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak çayır meraları 

gübreleyerek sulayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Çayır meraların su ihtiyaç belirtilerini araĢtırınız. 

 Çayır meraların besin madde ihtiyaç belirtilerini araĢtırınız. 

 Çayır meraların sulama yöntemlerini araĢtırınız. 

 Çayır meralarda kullanılan gübreleri araĢtırınız. 

 

3. GÜBRELEME VE SULAMA 
 

Toprak, üzerinde yaĢayan bitkileri besler ve büyütür. Sürekli olarak topraktan 

beslenen bitkiler zamanla yeteri kadar beslenemezler çünkü topraktaki besin maddeleri 

bitkiye yeterli gelmemektedir. Toprağın yeteri kadar bitkileri besleyebilmesi için zaman 

zaman gübrelenmesi gerekir. Gübre ile birlikte yağıĢların az, hava sıcaklığının fazla olduğu 

durumlarda sulama yapılmalıdır. 

 

Resim 3.1: Meraların gübrelenmesi 

3.1. Gübrelemenin Önemi 
 

Gübreleme, arazinin ve bitkilerin ıslahını sağlamada eĢsiz bir etkiye sahiptir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 
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Gübreleme ile: 

 

 Çayır mera toprağı güçlenir,  

 Ürün artıĢı sağlanır,  

 Ürünün kalitesi arttırılır, 

 Çayır merada bulunan bitkilerin birbirleriyle arasındaki uyum düzenlenir, 

 Yabancı ot kontrolü kolay olur. 

 

Gübrelemede baĢarı; bilinçli gübrelemeye bağlıdır. Bunun için de mutlaka toprak 

analizi yapmak gerekir. Toprak analizi yapmadan rastgele gübreleme yapmak yarar yerine 

zarar getirebilir.  

 

3.2. Bitki Besin Maddesi Ġhtiyaç Belirtileri 
 

Bitkiler her zaman topraktan tam olarak faydalanamazlar. Toprak yetersiz gelebilir. 

Bitkiler yeterli olarak beslenemedikleri zaman çeĢitli belirtiler gösterirler ve ona göre 

gübreleme yapılır. 

 

Genellikle baklagil bitkileri, kökleriyle toprak havasında bulunan serbest azotu 

bağlayarak yarayıĢlı hale getirebilmektedir.Diğer bir ifadeyle kendi ihtiyaç duyduğu azotunu 

kendisi üretebilmektedir. Bu nedenlebaklagiltarımında azotlu gübrelemeye pek ihtiyaç 

duyulmamaktadırancak bitkilerin ilk dönemlerinde bir miktar azotlu gübreleme yapmakta 

yarar vardır. 

 

Azot yetersizliğinde bitkiler genellikle koyu yeĢil görünümlerinin aksine soluk açık 

yeĢil bir görünüm kazanırlar.  

 

Fotoğraf 3.2: Azot eksikliğinde bitkinin görünümü 

Azot eksikliği özellikle bitkinin yeĢil organlarının geliĢimini olumsuz etkiler. Yaprak 

ve gövde sistemi zayıf olur. Bitkiler erken olgunlaĢır, erken çiçek açar ve erken yaĢlanır.  
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Fosfor eksikliğinde bitki türüne ve eksiklik oranına bağlı olarak farklı belirtiler 

görülse de genel olarak, özellikle yaĢlı yapraklarda sararma, kalın ve dik yaprak görünümü, 

bodur büyüme, mavimsi yeĢil veya mor renk oluĢumu tipiktir.  

 

Potasyum noksanlığı, kumlu hafif yapılı topraklarda yetiĢtirilen bitkilerde daha çok 

görülür. Potasyum noksanlığı belirtileri hemen görülmez. Önce bitkide önemli oranda 

gerileme görülür.  

 

Fotoğraf 3.3: Potasyum eksikliği 

 

Belirtiler önce yaĢlı yapraklarda görülür. Zira eksiklik halinde yaĢlı yapraklardaki 

potasyum genç yapraklara taĢınır. Belirtiler yaprak kenarlarında ve uçlarında baĢlar. Yaprak 

kenarları önce sararır, daha sonra koyu kahverengine döner. ġiddetli noksanlık halinde 

siyahlaĢabilir. 

 

Çok az miktarları bile bitkilerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yeten ve bitki bünyesinde 

çok az miktarlarda bulunan elementlere “mikro elementler” veya “iz elementler” denir. 

Demir, bakır, mangan, çinko, bor, molibden, klor iz elementler grubunu oluĢturur. Bu 

elemenler bitkiler tarafından çok az miktarda alınırlar ancak makro elementler kadar 

önemlidirler.  

 

3.3. Gübreleme 
 

Gübrelemede en önemli konu, gübreleme iĢleminden önce bir toprak tahlilinin 

yaptırılması gerektiğidir.  

 

Kural olarak; potasyum+fosfor gübrelemesi baklagillerin teĢvikini, azotça zengin bir 

gübreleme üst çimenlerin teĢvikini, Ģerbet uygulaması yüksek otsuların teĢvikini, ahır 

gübresi ve kompost da yavaĢça bitki örtüsünün kademelenmesini etkilemektedir.Azotlu 

gübre uygulamasıyla verimin, çayırlarda % 20-30, meralarda % 20-60 arttığı gözlenmiĢtir. 

Ortalama olarak her 1 kg azot uygulaması sonucu 26 kg fazla kuru ot elde edilmiĢtir.  

 

Çayırlara verilecek azot miktarı, meralara verilenden daha azdır. Baklagillerce zengin 

ve geç biçilen çayırlarda dekara 4 kg azot verilir. Meralara verilen azot miktarı da genellikle 

dekara 4-10 kg’dır.  
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Fosfor;enerji depolanması ve taĢınması, genlerin ve kromozomların yapı taĢı olması 

ve besinlerin taĢınması gibi fizyolojik iĢlevlere sahiptir. Fosfor ayrıca çiçeklenmeyi ve 

meyve tutumunu artırır, saçak kök oluĢumunu sağlar, tohumların çimlenmesinde etkilidir, 

olgunlaĢmayı hızlandırır.En iyi fosfor uygulama zamanı, vejetasyon baĢlangıcıdır. BaĢlangıç 

dozu olarak dekara 8-14 kg P2O5(difosforpentaoksit) saf fosfor ekimden önce toprağa 

verilmesi yeterli olur. Ayrıca yıllık olarak da dekara 6-7 kg önerilir. 

 

Potasyum bitkilerde su dengesini sağlar. Fotosentez ürünlerinin üretimini,taĢınmasını 

sağlar ve bazı enzim sistemlerini etkinleĢtirir ya da aktive eder. Genel olarak, ülkemiz 

toprakları, özellikle potasyum açısından zengin durumdadır. Bu nedenle, potasyum 

uygulaması pek gerekmeyebilir. Fazla potasyum hayvanlar için zararlı olabilmektedir. 

Potasyumlu gübrelerin, bitkinin büyüme ve geliĢme dönemlerinde ara ara verilmesi 

gerekir.Meralarda dekara 2 kg K2O(potasyum oksit), otlatıldıktan sonra biçilen alanlara 12-

20 kg, çayırlara 30-40 kg K2O uygulanır. 

 

3.4. Bitkinin geliĢme devreleri 
 

Çayır mera bitkilerinin geliĢmesi iki aĢamada incelenir.   

 

 Normal bitki geliĢimi: Toprağa düĢen tohumun uygun koĢulları bulduğu 

zaman çimlenmesidir. Ġlk sürgün toprak yüzeyine ulaĢıncaya kadar bitki, kendi 

yedek besin deposundaki besin maddeleriyle beslenir. Daha sonra ilk yaprak 

oluĢur. Fotosentezle bitki kendine yetecek kadar besin üretir ve bunu kullanır.  

 

 Biçilen veya otlatılan bitki geliĢimi: Biçimden ve otlatmadan sonraki bitkinin 

geliĢimi farklılık gösterir. Çayır mera bitkilerinin genellikle vegetatif 

aksamından yararlanıldığı için bu bitkiler ya biçilir ya da otlatılır. Bu nedenle 

bu bitkilerde bitki geliĢimi diğer bitkilerden farklı olarak ortaya çıkar. 

 

Biçme ve otlatmadan sonra oluĢan yeni sürgünler, geliĢimini tamamlayamadan tekrar 

tekrar biçilirse bitki yeniden köklerindeki besin maddelerini kullanarak yeni sürgünler 

vermeye çalıĢır. Bu durumda da yeni çıkan sürgünler zayıf ve cılız olur. Zamanla köklerdeki 

yedek besin maddeleri de biter. Bu tür olumsuzlukları yaĢamamak için planlı otlatma 

yapmak gerekir. 

  



 

23 

 

3.5. Çayır Meralarda Sulama 
 

Çayır meralardan beklenen kaliteli ve bol ürünü almak için sulama yapmak Ģarttır. 

Çayır-mera bitkileri suya oldukça fazla ihtiyaç gösterirler. Bitkiler 1 kg kuru madde oluĢumu 

için 800 litre suya ihtiyaç duyarlar. Düzenli olarak yapılan sulama sayesinde oldukça fazla 

ürün almak mümkündür. Çayır meralarda gübreleme, ısıtma, havalandırma, asitliğin 

giderilmesi, zararlılarla mücadele, bitki örtüsünün ıslahı ve yem değerinin iyileĢtirilmesi gibi 

çeĢitli kültürel sorunlar da sulama ile önlenir. 

 

Fotoğraf 3.4: Sulama kanalı ve yağmurlama sulama 

Sulama miktarını etkileyen en önemli faktörlerden biri toprağın yapısıdır. Kumlu 

topraklar, killi ve organik maddece zengin topraklardan daha fazla suya ihtiyaç gösterirler. 

Taban suyu yüksekliği çayırlarda 40-70 cm, meralarda 80-110 cm olması gerekir. Bu miktar 

sulamayı olumlu yönde etkiler. Böylece daha az sulama yapılır. Bu aynı zamanda bitkilerin 

geliĢimini de olumlu etkiler. 

 

Fotoğraf 3.5:Uygun sulama ileelde edilen iyi bir mera  

Çayır meralarda biçme ve otlatmadan hemen sonra sulama yapmak yanlıĢtır çünkü 

bitkilerin solunum organları olan yaprakları biçme ve otlatma sonrasında bulunmamaktadır. 
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Yapılan sulama istenen etkiyi göstermez. Bitkilerin bir süre geliĢmelerini beklemekte fayda 

vardır. Anormal kuraklık durumlarda sulama yapılabilir.   

 

3.6. Çayır Mera Sulamasında Uygulanan Sulama Yöntemleri 
 

Çayır meraların sulanmasında uygulanacak “sulama yöntemleri”nin seçiminde; 

toprağın türü ve yapısı, eğim, taban suyu derinliği, yağıĢ miktarı ve rejimi, sulama suyunun 

miktarı vb. gibi faktörler etken olmaktadır. 

 

3.6.1. Göllendirme ve VahĢi Sulama Yöntemleri 
 

Göllendirme ve vahĢi sulama özellikle çayırların sulamasında kullanılır. Bu sulama 

yönteminde meyil önemli bir yer tutar. Ayrıca iĢletme masrafları az fakat su sarfiyatı 

fazladır.GeliĢmenin olmadığı dönemlerde yapılması uygundur. Göllendirmenin kısa süreli 

olması gerekir. Uzun süreli kıĢ göllenmesi vejetasyona getirdiği ağır zararlarla birlikte, yem 

değerini de düĢürür.   

 

Resim 3.6: Göllendirme sulama 

3.6.2. Salma Sulama Yöntemi 
 

Salma sulama yöntemi en az meyilli yerler için uygundur. Tesis masrafları çok 

fazladır. Salma sulamada esas, kuvvetli su hareketi ile alanın sulanmasıdır. Bu uygulamada 

göllenme olmayacağından, suyun bitkilere zararı azaltılmıĢ olur ayrıca bitkiler su içinde 

bulunan besin maddelerinden faydalanırlar. 
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3.6.3. Hendek Sistemi 
 

Hendek sistemi iki Ģekilde uygulanır. 

 

 Ek su kullanmadan yağıĢ sularının hendeklerde belli bir seviyede tutularak, 

bitkilerin su ihtiyaçlarının taban suyunun ayarlanması suretiyle karĢılanmasıdır. 

 Taban suyunun yükseltilmesi amacıyla hendek sistemine üstten su verilerek 

yükselen taban suyunun belirli bir düzeyde tutulması hedeflenir. Bu yöntem düz 

arazilerdeki çayırlarda kullanılır 

 

3.6.4. Yeraltı Sulama Sistemi 
 

Drenaj içinde suyun tanzimi suretiyle yer altı sulaması Ģeklide olmaktadır. Bu sulama 

yönteminin avantajları vardır. Bunlar: 

 

 Yüzeysel buharlaĢmanın ortadan kalkması sayesinde su sarfiyatı az olur. 

 Çayır mera bitkileri kuraklığa ve çiğnenmeye karĢı dayanıklılık sağlar. 

 

Yer altı sulaması en fazla yazın uygulandığında faydalı olmaktadır. Bu uygulama 

birinci biçimden önce yapılırsa biçime zarar vermektedir. Sonbaharın sonlarına kadar devam 

etmesi de gelecek yıl için sakıncalar doğurur.  

 

3.6.5. Yağmurlama Sulama Sistemi  
 

Yağmurlama sulama sistemi çayır mera sulamasındaki en güzel yöntemdir fakat 

kuruluĢ maliyeti oldukça fazla olmasından dolayı bu sistem her yerde kurulamamaktadır. 

 

Yağmurlama sisteminin tercih edilme sebepleri: 

 

 Yağmurlama sisteminde toprağın yapısı önemli değildir. 

 Bu sistem uygulanırken herhangi bir arazi düzenlemesine gerek yoktur. 

 Sulama esnasında alan kayıpları olamaz. 

 Toprakta besin madde kayıpları yaĢanmaz. 

 Su sarfiyatı azdır. 

 Yağmurlama sulamada su, havada ısınmakta ve oksijence zenginleĢmektedir. 
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Fotoğraf 3.7: Yağmurlama sistemi 

Yağmurlama sulama sıcak havada veya soğuk havada yapılmamalıdır. En uygun 

zaman doğal yağmur yağarken veya yağmurun hemen ardından yapılmasıdır. Yılda 2-3 defa 

yağmurlama sulama yapılır. Kurak yıllarda özellikle çayırlarda 5 kez sulama yapılabilir.  

 

3.7. Bitki Toprak ĠliĢkileri 
 

BaĢarılı bir sulama yapabilmek için Ģunlar bilinmelidir: 

 

 Bitkinin su ihtiyacı 

 Suyu depolayan ve bitkiye sunan toprağın özellikleri 

 Bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman kullanabileceği Ģekilde toprakta depo edilecek 

miktarda suyun verilmesi 

 

Toprağa ancak depolayacağı kadar su verilmelidir. Bundan fazla su verilirse bitki 

köklerinin ulaĢamayacağı derinliğe sızar ve bitki bu sudan yararlanamaz. Etkili kök 

derinliğine tarla kapasitesinden daha az su verilirse yetersiz sulama söz konusu olur. Bu 

durumda kökler zayıf düĢer, bitki bol ve kaliteli ürün verebilmek için gerekli nemi bulamaz.  

 

AĢırı sulamanın ise birçok zararı vardır.Bunlar Ģöyle sıralanabilir. 

 

 Sulama için harcanan su ve enerji boĢa gitmiĢ olur.  

 Topraktaki bitki besin maddeleri yıkanarak kaybolur.  

 Taban suyu yükselir. Taban suyunun yükselmesi de; 

 

  ÇoraklaĢmaya, 

 Bitkilerin boğulmasına,  

 Topraktaki yararlı organizmaların yok olmasına neden olur.  

 

BoĢa harcanan su baĢka alanlarda da kullanılamayacağı için toplam ürün miktarı 

azalır. 

 

 Toprağın yapısı bozulur. Geç tava gelir. Sonuçta bütün tarımsal iĢlemler gecikir.  

 Mantari hastalıklar çoğalır.  
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3.8. Çayır Meralarda Sulama  
 

Kumlu topraklarda ağır topraklara göre 2-4 kat daha fazla su tüketilir. Gübreleyici 

sulama, ıslatıcı sulamaya nazaran çok daha fazla suya ihtiyaç gösterir. Sulama yöntemleri 

bakımından da yağmurlama sistemi en az su harcanan sistemdir. 

 

Ġlkbahar sulaması ile toprağın ısınması ve havalanması engellenmektedir. Eğer sulama 

suyu sıcak kaynaklardan temin edilirse veya sıcak günlerin ardından yapılırsa 

uygundur.Çayır meraların genellikle sonbahar sulamasına ihtiyaçları yoktur.  

 

Büyüme baĢlangıcında bol su verilmesi bitkilerin ileriki dönemlerini olumsuz etkiler. 

Büyüme döneminde su ile narinleĢen bitkiler, esas ihtiyaç dönemlerinde su eksikliğine karĢı 

dayanıksız olurlar. 

 

Yaz sulaması sadece “ıslatıcı sulama” niteliğindedir. Havaların sıcak olması nedeniyle 

toprakta su miktarı tam bitmeden, yaz sulamasının baĢlaması gerekir. Bu sulama yüzeysel 

değil iyi bir sulama Ģeklinde olmalıdır. Kuru ot hasadından 10 gün önce sulama yapmak 

uygundur. Yeterli suyun olduğu yelerde her 10-14 günde 1 defa çayırları sulamak gerekir. 

Sulama iĢlerinin gece yapılmasında yarar vardır. Genelde temmuz sonundan itibaren ek su 

ihtiyacı sadece kurak yıllarda gerekir. 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını dikkate alarak gerekli çalıĢmayı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak kimyevi gübreyi 

belirleyiniz. 

 Toprak analizi yaptırarak kullanacağınız 

gübreyi belirleyiniz. 

 Gübre dozunu belirleyiniz 
 Toprak analizine göre gübrenin dozunu 

ayarlayınız. 

 Gübre makinesini belirlenen doz 

miktarına ayarlayınız. 
 Gübre makinesinin ayarlarını yapınız. 

 Üst gübreleme yapınız.  
 Üst gübreleme için gerekli gübreyi temin 

ediniz. 

 Arazi ile su kaynağı arasındaki iletim 

hattını kurunuz. 

 Uygulanacak sulama sistemine uygun 

sulama hattını kurunuz. 

 Sulama sistemini kurunuz. 
 Sulama sistemi için gerekli malzemeleri 

sulama hattına yerleĢtiriniz. 

 Sistem kontrolünü yapınız. 

 Sulama sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını 

ve su kaçağı olup olmadığını kontrol 

ediniz.. 

 Sezon sonu ana boru ve laterallerin 

kontrolünü yaparak depoya istifleyiniz. 

 Sulama iĢleri bittiğinde sulama sistemi 

malzemelerini düzenli bir Ģekilde 

depolayınız. 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Toprak analizi yapmadan gübreleme yapmak yarar yerine zarar getirebilir.  

 
2. (   ) Baklagil tarımında azotlu gübrelemeye pek ihtiyaç duyulmaz.  

 
3. (   ) Potasyum noksanlığı, kumlu hafif yapılı topraklarda yetiĢtirilen bitkilerde pek 

görülmez.  
 

4. (   ) Demir, bakır, mangan, çinko, bor, molibden,  iz elementler grubunu oluĢturur. 
 

5. (   ) Azotlu gübre uygulamasıyla verimin, çayırlarda %20-30, meralarda %20-60 arttığı 
gözlenmiĢtir. 
 

6. (   ) En iyi fosfor uygulama zamanı, vejetasyon sonudur.  
 

7. (   ) Bitkiler 1 kg kuru madde oluĢumu için 8 litre suya ihtiyaç duyarlar. 
 

8. (   ) Çayır meralarda biçme ve otlatmadan hemen sonra sulama yapılmalıdır. 
 

9. (   ) Salma sulama yöntemi en az meyilli yerler için uygundur. 
 

10. (   ) Yer altı sulaması en fazla yazın uygulandığında faydalı olmaktadır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak çayır 

meralardaki yabancı bitkileri yok edebilecektir. 

 

 

 

 

 

 Çayır meralarda genellikle bulunan yabancı bitkileri araĢtırınız. 

 Yabancı bitkilerle mücadele yöntemlerini araĢtırınız. 

 

4. YABANCI BĠTKĠLERLE MÜCADELE 
 

Yabancı bitkiler, çayır meralarda gerekli olan bitkilerin ortağı durumundadırlar. 

Topraktaki bitki besin maddelerini ve suyu kullanarak asıl gerekli olan bitkilerin yeterince 

geliĢmelerine mani olmaktadırlar. 

 

Ġyi ve kaliteli ürün elde etmek ve hayvanlarımızın sağlıklı ve bol beslenmesini 

istiyorsak yabancı bitkilerle mücadele etmeliyiz. 

 

4.1. Çayır Meralarda Yabancı Bitkiler 
 

Yabancı bitkiler; yetiĢtirilen kültür bitkisi dıĢındaki otlar, çalılar, yarı çalılar, 

ağaççıklar ve ağaçlardır.Yabancı bitkiler çayır mera vejetasyonunun sağlık ve tüm varlığını 

da tehdit eder. Hayvanların sağlıklarını, beslenmesini ve verimlerini olumsuz yönde etkiler. 

Ayrıca yabancı bitkilerle mücadelede iĢgücü kaybı ve ekonomik zararlar oluĢur. 

 

4.1.1. Mutlak Yabancı Bitkiler 
 

Mutlak yabancı bitkiler; hiçbir Ģekilde kültürü yapılmayan, hayvanlar tarafından 

tüketilmeyen bitkilerdir. Kayıtsız Ģartsız yok edilmeleri gereken bitkilerdir. Bu bitkiler: 

 

 Zehirli bitkiler: Çok azı bile sağlığa zararlı olan, kullanıldığında ölümlere bile 

sebep olabilen bitkilerdir. Örnek olarak; kaplanboğan türleri, zakkum, danakıran 

otu, domuz fasulyesi,  siklamen türleri, mürdümük türleri, kırlangıç otu ve 

kantaron veya koyun kıran türleri zehirli yabancı bitkilerdir.  

 

Bu zehirli bitkilerin zehirleme ihtimali, yemlerdeki oranına, tüketen hayvanın türüne, 

bitkinin yaĢına, gübre ve toprağın yapısına göre değiĢir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Zakkum 

 Hayvansal ürünlerin değerini düĢüren bitkiler: Genellikle süt sığırcılığı 

açısından tehlikelidir. Sütün miktar, koku ve rengini bozan bu tür bitkiler, 

meralarda ve çayırlarda istenmezler ayrıca etin ve yapağının da değerini 

düĢürürler. Yaban pırasası gibi bitkiler sütün tadını bozmaktadır. Civanperçemi 

türleri sığır ve koyunlar tarafından sevilerek tüketilmelerine rağmen fazla 

tüketilmeleri durumunda sığırlarda baĢ dönmesi, bayılma ve yavru atma gibi 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  

 

Resim 4.2: Pıtrak 
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Resim 4.3: Yaban hardalı 

Yaban hardalı, süte hardal tadı ve rengi vermektedir ayrıca kekik etin tadına olumlu 

etki yapmaktadır. Bazı dikenli ve tutunucu türler yapağının kalitesini düĢürür. Bunlar da 

benekli yonca ve pıtrak gibi bitkilerdir. 

 

Resim 4.4: Kekik 

 

 Yaralanmalara yol açan bitkiler:Bu grupta yer alan bitkiler, otlama esnasında 

hayvanların dudaklarını ve ineklerin memelerini yaralayarak zarar verirler. 

Dikenli olanları; boğa dikeni türleri, domuz dikeni türleri, geven türleri, 

devedikeni türleridir. Yapraklarının kenarları keskin olan türler ise; çayır timsah 

otu ve ekĢi çimen türleridir ayrıca yapraklarında taĢıdıkları bazı özsularla 

hayvanlara zarar veren türler de vardır.  
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Resim 4.5: Keven 

 Hayvanların otlamadan kaçındıkları bitkiler: Bu bitkiler çeĢitli 

özelliklerinden dolayı hayvanlar tarafından otlanmazlar.  

 

Erken odunlaĢan türler örnek olarak verilebilir. Çabuk odunlaĢtıklarından otlanmazlar.  

Yıldız üçgül, erguvan renkli üçgül gibi bitkilerdir. Cüce çalılar, sert yapılı türler ve keskin 

kokulu türler de sayılabilir. Nane ve adaçayı türleri keskin kokulu bitkilerdir. 

 

 Parazit bitkiler: Parazit türler, çayır mera bitkilerini yok etmeye çalıĢan ve 

onlara yaĢam hakkı tanımayan türlerdir. Bu bitkilerin baĢında küsküt ve orobanj 

gelmektedir. 

 

Resim 4.6:Bitkilere sarılarak onları boğarak büyümelerine engel olan küsküt 
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Resim 4.7:Orobanj 

4.1.2. KoĢullara Göre Yabancı Bitkiler 
 

Bazı bitkiler çeĢitli Ģartlara bağlı olarak değer kazanırlar. Duruma göre yabancı ot 

veya tarımı yapılan bitki olurlar. Kültürü yapılır, ekilir-biçilir. Bitkilerin hangi durumlarda 

yabancı bitki, hangi durumlarda kültür bitkisi olduğunu Ģöyle değerlendirebiliriz. 

 

 Değeri çevreye göre değiĢen bitkiler: Bazı çayır mera bitkileri güçlü geliĢme 

Ģartlarında aĢırı geliĢme göstererek, kısa sürede kaba, yararlanılamaz bir yapı 

oluĢtururlar. Normal Ģartlarda değerli olan bu bitkiler, aĢırı geliĢtiğinde değerini 

kaybetmektedir. Çayır timsah otu yaylalarda, kamıĢsı yumak sulu koĢullar ve 

hava nemi ılımlı olan yüksek yerlerde iyi geliĢmektedirler. Bu durumda da 

hayvanlar tarafından otlanmamakta ve hatta hayvanlara zarar vermektedirler.  

 

 Değeri hayvan türlerine göre değiĢen bitkiler: Çayır meralardan faydalanan 

hayvanlar, genellikle seçicidirler. Sığırların isteksiz olarak otladıkları kamıĢsı 

yumak, domuz ayrığı gibi bitkileri atlar zevkle otlar. Koyunlar; sığırların 

otlamaktan kaçındığı, köygöçüren, katırtırnağı gibi türleri otlamaktan 

çekinmezler.  

 

 Değeri geliĢme evrelerine göre değiĢen bitkiler: Bitkiler genellikle genç ve 

taze olduklarında daha fazla tercih edilirler. Bu bitkilerin bazıları; erguvan 

renkli üçgül ve dik tüylü çimendir. Bazı bitkiler de yeĢil olarak istenirler (çayır 

tekesakalı gibi). Sadece kuru ot olarak istenen türlere de adi kadınmantosu 

örnek verilebilir. 

 

 Değeri yararlanma yöntemine göre değiĢen bitkiler: Bazı otlar taze iken yani 

yeĢilken zehirli, fakat kurutulduğunda zehir etkisini kaybetmektedir. Adi 

kadınmantosu gibi.  
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 Değeri botanik kompozisyondaki oranına göre değiĢen bitkiler: Bazı 

bitkiler az bulundukları zaman zararlı sayılmazlar. Adi civanperçemi ve çayır 

kimyonu gibi bitkiler, çayır meralarda az oranda oldukları zaman diğer bitkilere 

lezzet verirlerfakat fazla olduklarında bitki örtüsünü bozmakta ve zararlı ot 

konumuna geçerler. 

 

 Değeri iĢletme tekniğine göre değiĢen bitkiler: ĠĢletmeler, otları kurutarak 

değerlendiriyorsa, bazı otlar kurutulduğunda yaprakları hemen dökülür. Bu da 

besin maddesi kaybına yol açar. Adi aslandiĢi gibi bitkiler kurutulduğunda 

küçük olan yaprakları dökülür. Bu gibi bitkiler, silaj yapılabilen veya yeĢil 

olarak değerlendirilen iĢletmeler için uygundur. 

 

 Rozet oluĢturan bitkiler: Rozet oluĢturan bitkiler, otlanmayan ve biçilemeyen 

türlerdir. Çayır meralara zararları da olmaz. Çayırgüzeli ve bir yıllık salkım otu 

gibi türler örnek olarak verilebilir. 

 

Resim 4.8:Çayırgüzeli 

4.2. Kültürel SavaĢım Yöntemleri 
 

Her bitkinin yaĢamında hassas olduğu bir dönem vardır. Bu da genellikle bitkilerin 

yedek besin maddelerini kullandıkları, kardeĢlenme ve çiçeklenme dönemidir. Yabancı 

bitkilerle mücadelede baĢarılı olmak için bu bitkilerin en hassas oldukları dönemi bilmek ve 

ona göre hareket etmek gerekir fakat çayır meralarda bulunan yabancı bitkiler hem çok fazla 

çeĢitli hem de hayat ve üreme tarzları çok farklıdır. Bu da bizim yabancı bitkilerle 

mücadelemizde oldukça fazla zorluklar çıkarmaktadır.  

 

Çayır meralarda yıl boyu sürekli bitki bulunmakta dolayısıyla mücadele için de zaman 

sorunu yaĢanmaktadır. Zaman olsa bile çayır meralardaki yabancı bitkilerin çeĢidi de fazla 

olduğu için hepsi ile aynı anda uğraĢmakta büyük zorluklar yaĢanmaktadır. Bu arada yararlı 

bitkilerinde zarar görme ihtimali oldukça yüksektir.  
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Yabancı bitkilerle mücadelede çeĢitli yöntemler uygulanır. 

 

4.2.1. Bedensel ĠĢgücü Ġle Mücadele  
 

Yeryüzünde milyonlarca hektar çayır mera alanları mevcuttur. Bu alanlarda ot 

formunda yabancı ot, çalı, ağaççık ve birçok değiĢik bitkiler bulunur. Otlatma veya diğer 

yabancı bitki savaĢım yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, bedensel iĢgücüyle yani 

elle veya alet kullanarak yabancı bitkilerden kurtulmak mümkündür.  

 

Ayrıca mekanik olarak da yabancı bitkilerle mücadele yapılır. Bunlar; biçme, açma ve 

ya sürme, buldozer çekme, zincir ve kablo çekme. (100 m uzunluğundaki zincir veya kablo 

traktörlerle çekilerek yabancı otlar yatırılır.) 

 

4.2.2. Yakma Suretiyle Mücadele  
 

Yakma yöntemi, çayır ve meralarda değerli bitkiler kalmadığında ve sahayı yabancı 

bitkiler tamamen kapladığı zamanlarda yapılır. 

 

Resim 4.9: Yakma yöntemi ile yabancı ot mücadelesi 

Ucuz bir yöntem olan yakma iĢlemi, çok fazla dikkat ister çünkü kontrolsüz yapılan 

yakma iĢlemi, ormanların ve hatta köylerin bile yanmasına sebep olabilir. Ayrıca yakma ile 

savaĢımda, topraktaki diğer canlı organizmaların da zarar göreceğini unutmamalıyız. Yakma 

iĢlemi ile özellikle büyük yabancı bitkiler zarar gördüğünden, çimenlerin daha rahat yaĢama 

Ģansı yakaladığı bir gerçektir. 

 

Yakma iĢleminde baĢarılı olmak için, bir yıl süreyle otlatma ve biçim yapılmamalıdır. 

Yakma zamanı olarak en uygun zaman ilkbaharın ilk yağmurlarından sonradır.  

4.2.3. Suyun Düzenlenmesi Ġle Mücadele 
 

Yabancı bitkilerle savaĢımda en etkin yöntemlerden biri de bitkileri susuz bırakıp, 

kuruyarak ölmelerini sağlamaktır. Diğer yararlı bitkilerin zarar görmemesi ve yabancı 

bitkilerle savaĢımda baĢarı için; uygun ve yeterli bir gübreleme, düzenli bir otlatma veya 
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biçim, yararlı bitkilerin tohumlarıyla tohumlama yapılmalıdır.Su oranı hep aynı kalırsa, çayır 

meralardaki değerli bitkilerde artıĢ sağlanmaktadır.  

 

4.2.4. Gübreleme Ġle Mücadele 
 

Yabancı bitkilerle en etkin savaĢım ve ıslah yöntemleri arasında gübreleme ve 

gerektiğinde kireçleme yapmak gelir. Yeterli bir fosfor gübrelemesi veya potasyum daima 

yararlı bir uygulamadır. Ġdrar, Ģerbet ve çiftlik gübresi de diğer gübrelerle beraber verilirse 

yabancı bitkilerin bastırılması ve yararlı bitkilerin egemen olması mümkündür. 

 

4.2.5. Çayır Mera Kültürü Ġle Mücadele  
 

Çayır meralarda istenen türlerin artması ve istenmeyen yabancı bitkilerin yok edilmesi 

için yabancı bitkinin en duyarlı olduğu dönemi bilmek ve o dönemde kültürel faaliyetlerde 

bulunmak gerekir. Biçme ve otlatma en etkili yöntemlerdir. 

 

Resim 4.10: Merada otlayan koyunlar 

 Biçme: Erken olgunlaĢan ve generatif dönemi tamamlamak için zaman isteyen 

yabancı bitkiler, erken biçilerek yok edilir. Ayrıca köklerinde yedek besin 

depolamak için zaman isteyen (özellikle uzun boylu) bitkiler sık biçilerek 

ortamdan uzaklaĢtırılır. 

 

Otlatma: Mera alanları çitlerle daha küçük parsellere ayrılarak, ağır bir otlatma ile 

hayvanların (mecburen, istemeyerekte olsa), yabancı bitkileri tüketmeleri sağlanır. 

Otlatmanın, özellikle yabancı bitkilerin geliĢme ve yedek besin maddelerini aĢırı 

kullandıkları çimlenme ve kardeĢlenme dönemlerinde yapılması daha etkili olacaktır.  

 

4.3. Kimyasal Mücadele  
 

Kimyasal mücadelede yabancı ot ilaçları kullanılır. Yabancı ot ilacının uygulanacağı 

yerde yararlı bitkilerin ve çiftlik hayvanlarının bulunması büyük bir sorundur çünkü ilaç bu 

iki önemli varlığa zarar verebilir. Kimyasal ilaç kullanmak tecrübe ve dikkat ister.  
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Kimyasal ilaçlar, etkileme durumuna göre ikiye ayrılır.  

 

 Total (toplam) etkiye sahip ilaçlar: Bu tür ilaçlar istenmeyen tüm yabancı 

bitkilere etki eder.  

 

 Selektif (seçici) etkiye sahip ilaçlar:Selektif etkiye sahip olan ilaçlar sadece 

istenmeyen bir veya iki tür yabancı bitki üzerine etkili olur. Bu uygulama da her 

zaman kesin sonuç almak mümkün değildir çünkü zararlı bitkilerin 

çoğalmalarının nedenleri ortadan kaldırılmamaktadır.  

 

Resim 4.11: Kimyasal ilaçlama 

Kimyasal savaĢım ilaçları, yakıcı/zehirli ilaçlar ve hormon benzeri etki yapan ilaçlar 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Kimyasal ilaçlar kullanılırken hayvanlar otlatılmamalıdır. Ġlaçların kullanım 

kılavuzlarındaki otlatmanın yapılmaması gereken süreye dikkat edilmelidir. 

 

Resim 4.12: Kimyasal ilaç kullandıktan sonraki durum 
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Kimyasal  mücadelelinin avantajlı sonuçları: 

 

 Yabancı bitkilerle savaĢımda hızlı bir sonuç alınır. 

 Çayır meraları yabancı bitkilerden korumak için bu alanları uzun süre boĢ 

bırakmamıĢ oluruz. 

 Değerli türler korunur, yabancı bitkiler yok edilir. 

 Çayır mera bitkileri ıslah edilmiĢ olur. 

 

Bütün bu avantajlara rağmen, kimyasal ilaçlarla mücadelede sakıncalı durumlar da 

ortaya çıkabilir. Bunlar; 

 

 Kimyasal savaĢım masraflı bir iĢtir. 

 Hava ve toprak Ģartları nedeniyle tam olarak baĢarı elde etmek mümkün 

değildir. 

 Kalıcı bir etki olmadığından kimyasalmücadeleyi her zaman yapmak gerekir. 

 Bazı durumlarda yararlı yem bitkileri de zarar görebilir. 

 Mücadele sonrası bazı boĢluklar meydana gelir. Bu boĢluklar ya baĢka bir 

yabancı bitki ile doldurulur, ya da aynı bitki ile dolar. Bunu önlemek için bu 

boĢlukların yem bitkileri ile doldurulması gerekir. 

 Ġstenmeyen bitkilerin azalması sonucu, bitki örtüsünün miktar ve kalitesi 

azalmıĢ olur. 

 Ġlaç kullanıldıktan sonra, yan etkilerinin yok edilmesi gerekir. Bunun içinde ek 

gübreleme yapılır. Bu da ek bir masraf demektir. 

 Kullanılan ilaç hayvanlara zarar verebilir. 

 Sürekli ilaç kullanımı, yabancı bitkilerin bağıĢıklık kazanmasına neden olabilir.  

 

4.4. Biyolojik Mücadele 
 

Bir canlının bir baĢka canlı tarafından yok edilmesine biyolojik savaĢım denir. Çayır 

meralardaki biyolojik savaĢım; bazı yabancı bitkileri, sadece onlara zararlı olan böcekleri 

kullanarak yok etme iĢlemidir. Örnek olarak, sarı kantaron yabancı otu ile mücadele için, bu 

bitkinin düĢmanı olan Chrysolinagemellata ve C. hyperici böcekleri kullanılmıĢtır. 

 

 

Resim 4.13: Chrysolinagemellata 
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Resim 4.14:Chrysolinahyperici 

 

Ayrıca bilinçli bir otlatma programı ile de biyolojik savaĢ yapılabilir. ġöyle ki, 

çalıların bol olduğu bir alan keçilere otlatıldığında çalılar zarar görmektedir. Koyun 

meralarının bir süreliğine ineklere tahsis edilmesi sonucu çoğunlukta olan çimenler 

çayırlarda dengelenmiĢ olur. 

 

Düzgün bir biçme programı ile de yabancı ot kontrolü yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını dikkate alarak gerekli çalıĢmayı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yabancı bitkileri tespit ediniz. 
 Çayır meraları dolaĢarak yabancı bitki 

çeĢit ve miktarını tespit ediniz. 

 Yabancı bitkileri yolunuz. 
 Yabancı bitkileri elle yolunuz. 

 Eldiven kullanınız. 

 Yabancı bitkileri yakınız. 
 Güvenlik tedbirleri almadan yakma 

iĢlemine baĢlamayınız. 

 Yabancı bitkilerle mekanik mücadele 

yapınız. 

 ÇeĢitli aletler kullanarak yabancı otları 

toplayınız.  

 Yabancı otlarda tohum bağlamadan bu 

iĢlemin yapılması gerekir. 

 Yabancı bitkilerle kimyasal mücadele 

yapınız. 

 Kimyasal mücadelede uzmanlardan 

yardım alınız. 

 Biyolojik mücadele yapınız. 

 Yabancı bitkiye uygun biyolojik 

mücadele yapınız. 

 En iyi biyolojik mücadelenin otlatma 

olduğunu unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Yabancı bitkiler; yetiĢtirilen ………….. ………………  dıĢındaki otlar, çalılar, yarı 

çalılar, ağaççıklar ve ağaçlardır. 
 

2. Kaplanboğan türleri, zakkum, danakıran otu gibi bitkiler …………………  
…………………. bitkilerdir. 
 

3. Yaban pırasası gibi bitkiler ……………. tadını bozmaktadır. 
 

4. Nane ve …………………… türleri keskin kokulu bitkilerdir. 
 

5. Koyunlar; sığırların otlamaktan kaçındığı, ………………….., katırtırnağı gibi türleri 

otlamaktan çekinmezler.  

 
6. Rozet oluĢturan bitkiler, ………………….. ve biçilemeyen türlerdir. 

 
7. Kontrolsüz yapılan ……………… iĢlemi, ormanların ve hatta köylerin bile 

yanmasına sebep olabilir. 
 

8. Erken olgunlaĢan ve ………………….. dönemi tamamlamak için zaman isteyen 
yabancı bitkiler, erken biçilerek yok edilir. 
 

9. Kimyasal mücadelede ………….. … ilaçları kullanılır. 
 

10. Bir canlının bir baĢka canlı tarafından yok edilmesine ……………… savaĢım denir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

43 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak çayır meraları 

değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvanların otlarken otları nasıl değerlendirdiklerini araĢtırınız. 

 Meraların en iyi değerlendirme Ģekli hangisidir? AraĢtırınız. 

 

5. ÇAYIR MERALARI DEĞERLENDĠRME 
 

Çayır meralar hayvancılık iĢletmelerinin kaba yem ihtiyacını karĢılamak için kurulur. 

Meralar hayvanların otlaması, çayırlar ise otları biçilerek hayvanlara verilmek için 

değerlendirilir. 

 

Çayır meralar biçilirken ve otlatılırken belli kurallara uyulursa daha fazla 

değerlendirilir,ömürleri daha fazla olur. Böylece ekonomik olarak değerlendirilmiĢ olunur. 

 

5.1. Çayırlardan Yararlanmanın Teknik Esasları 
 

Çayır ve meralar mevcut Ģartlarda,hayvanlarınotlatılması veyaotlarının biçilmesi 

Ģeklindedeğerlendirilir. Bu iĢlemlerin uygun bir teknikle yapılması çayır meraların hem 

ömrünü uzatır hem de daha fazla ürün alınmasını sağlar. 

 

5.1.1. Biçmenin Teknik Esasları 
 

Doğru ve uygun bir biçme yöntemi ile ürün arasındaki iliĢkilerin açıklanması gerekir. 

Biçme ile çayır ürünü arasındaki iliĢkileri Ģöyle açıklayabiliriz. 

 

 Biçme zamanının ürüne etkisi:Çayırlarda bitkilerin büyüme ve geliĢmelerinin 

ilerlemesine paralel olarak yeĢil ve kuru ürün artıĢı, tam çiçeklenme ve tohum 

bağlama döneminde yavaĢlar veya durur. Biçme zamanının tayininde bitki, 

iklim, toprak, sulama, gübreleme, bakım iĢleri ve çevre Ģartları önemli rol 

oynar. Genellikle bitkilerin %10’u çiçeklendiğinde biçim zamanı gelmiĢ 

demektir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 
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Biçim zamanın geciktirilmesi ürünün kalitesini düĢürür. Bitkiler kartlaĢtığında 

hayvanların değerlendireceği kısımları azalır. Ayrıca erken yapılan biçimlerde randıman 

düĢer ve birim alandan alınan ürün miktarı azalır. 

 

Biçim zamanı, gelecek yılın ürününü de etkilemektedir. Son yapılan biçimin erken 

yapılması ertesi yılın ürününü olumlu yönde etkiler.  

 

Fotoğraf 5.1: Ot biçme makinesi ile çayır biçme 

 

 Biçme sıklığının ürüne etkisi:Biçim sayısının normalden fazla olması 

durumunda toplam ürün miktarı azalmaktadır. Biçilen ürünün tek bir çeĢit 

olması ile karıĢım halinde olması da aĢırı biçimden etkilenmeyi değiĢtirir. Tek 

çeĢit olarak ekilen ürünler, normalden fazla biçilirse ürün kaybı %75’e kadar 

çıkabilir. KarıĢık ekimlerde bu oran %40-50’dir.  

 

Tüm Ģartlar göz önünde bulundurularak, ortalama olarak yılda 2-5 biçim 

yapılabilir.Sık biçimle yem değeri artar. Küçük boylu bitkiler (çimenler, ak üçgül vb) 

güçlenir fakat yüksek boylu ve sarılıcı bitkiler güçsüzleĢir. Ġyi bakım ve gübreleme 

Ģartlarında, sık biçimle kaliteli ürün elde etmek mümkündür. Bakım ve iyi gübreleme 

yapılmazsa çayır bitkileri zarar görür. Üstelik gelecek yılın ürününü de olumsuz etkiler. 

 

 Biçme yüksekliğinin ürüne etkisi: Biçim yüksekliği üç Ģekilde yapılabilir. 

 

 TıraĢlama biçim: Anız bırakmadan yapılan biçimdir. Zararlı bir biçim 

Ģeklidir. Çayır bitkilerinin %90’ı zarar görür ve ölür. Tavsiye edilmez. 

 Derin biçim: Yerden 3 cm yükseklikten yapılan biçimdir. Sadece sık 

biçimlerde bitkiler zarar görür. Derin biçimde ürün miktarı artar, bitki 

örtüsü sıkılaĢır, sap oluĢumu azalır.  

 Yüksek biçim: Yerden 5 cm yükseklikten yapılan biçim Ģeklidir. Kaliteli 

çayırlarda bir avantaj sağlamaz. Ürün miktarı düĢer, sapa kalkma eğilimi 

artar. %50 ürün kaybı olmaktadır. 
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5.1.2. Kurutmanın Teknik Esasları 
 

Kurutma iĢlemlerinin titizlikle yapılması büyük önem arz eder. Ürünün minimum 

düzeyde bir kayıpla kurutularak, depolanması gerekir. YeĢil otlarda %75-85 oranında su 

bulunur. Bu oran kurutma ile %15’e düĢürülür. 

 

Genellikle çayırlar biçilir. Meralarda biçilerek ürün kuru ota çevrilebilir. Otlatma ile 

ortaya çıkabilen sakıncalı durumlar da engellenmiĢ olur. 

 

Fotoğraf 5.2: BiçilmiĢ, kurutulmuĢ ve toplanmıĢ çayır otları 

Doğal kurutma ve yapay kurutma yöntemleri vardır. Ülkemizde genellikle doğal 

kurutma yöntemleri kullanılır.Elle veya makine ile biçilen otlar namlular halinde bulunduğu 

yerde kurumaya bırakılır. Çok sıcak yerlerde sabah biçilen otlar öğleden sonra toplanır. 

Havanın serin olduğu yerlerde ise kurutma iĢlemi birkaç gün sürebilir. Bu arada otlar alt-üst 

edilmelidir. Ekonomik bir yöntemdir. Hava sıcaklığı 15Cº’nin altına düĢerse ve nem %60’ı 

aĢarsa bu yöntem uygulanmamalıdır. 

 

5.1.3. Depolamanın Teknik Esasları 
 

Depolama; kuru otların, yığın veya balya halinde kapalı veya yarı kapalı yerlerde 

muhafaza edilmesi demektir. Depolama bazı yerlerde açık olarak yerde veya damların 

üstünde de yapılmaktadır. 
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Resim 5.3: Biçilen otların balyalı olarak depolanması 

Depolamada asıl amaç, depolanan ürünü kullanılma zamanına kadar geçen sürede 

güneĢten, küften, yağmur ve kardan korumaktır. Fazla yer kaplamaması, taĢımada kolaylık 

olması, mekanik kayıpların olmaması için otlar balyalanmalıdır. Bu iĢ için günümüzde 

modern balyalama makineleri kullanılmaktadır. GevĢek olan otun yoğunluğu 50-60 kg/m³, 

balyalanmıĢ olan otun yoğunluğu 175-250 kg/m³’tür. Balya makineleri saatte 6-10 ton balya 

yapabilir. Balyalar çeĢitli yoğunluk ve ağırlıkta olabilir. Depolanan otlar depolama süresine 

göre hacimlerinden bir miktar kaybederler.  

 

5.1.4. Muhafazanın Teknik Esasları 
 

Otlar kurutulduktan sonra havadar, nem durumu sınırlı, depolamaya uygun kapalı 

veya yarı kapalı yerlerde depo edilirler. Depolanacak otlar iyi kurutulmuĢ olmalıdır çünkü iyi 

kurumayan otlar kısa sürede kızıĢarak, küflenir ve zararlı hale gelir. Depolanacak ottaki su 

oranı en fazla %25 olmalıdır. En ideali %15’tir. 

 

Resim 5.4: Otların depolandığı havadar depo 

Otlar dağınık halde veya balyalanmıĢ olarak depolanırlar. Depo sıcaklığı 20Cº ve depo 

nemi %45 olmalıdır. Bütün bu uygulamalar kuru otun kalitesini arttırır.  
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5.2. MeralardanYararlanmanın Teknik Esasları 
 

Meralar yörenin hayvanları tarafından otlatılarak değerlendirilirler ve çoğu zaman 

biçilmezler. Uygun otlatma yöntemleri uygulayarak meralardan faydalanma olanağı daha 

fazla olur.  

 

5.2.1. Otlatma Mevsimi 
 

Mera yem bitkilerinin, her mevsimde otlatmaya karĢı gösterdiği reaksiyon farklıdır. 

Bu nedenle mera bitkilerinin otlatmadan zarar görmemeleri için belli dönemlerde 

otlatılmaları gerekir. Otlatma mevsimini, “kritik dönemler” ve “otlatma olgunluğu 

dönemi” belirler. 

 

 Kritik dönemler:Bu dönemlerde otlatma yapılırsa bitkiler ağır hasar görürler. 

Üç kritik dönem vardır. 

 

 Ġlkbahar kritik dönemi: Yılın bu ilk dönemlerinde, bitkiler yeni yeni 

canlanmaya baĢladıkları ve besin üretemedikleri için otlatma, bu bitkiler 

açısından ölümcül olabilir. Otlatmaya baĢlamak için en azından bitkilerin 

yapraklarının oluĢması ve besin üretir duruma gelmelerini beklemeliyiz.  

 Tohum olgunlaĢtırma dönemi: Yaz kritik periyodu da denilen bu 

evrede, mera bitkileri tohum olgunlaĢtırma amacıyla yedek besin 

maddelerinin büyük bir kısmını tohum olgunlaĢtırmaya harcar. Bu 

dönemde ağır bir otlatma yapılmamalıdır. Tek yıllık bitkiler meradan 

silinebilir.  

 KıĢa giriĢ kritik dönemi: Bitkiler, kıĢ boyunca solunum için ve 

ilkbaharda yeniden yeĢerebilmek için bu dönemde besin depolarlar. Eğer 

otlatma kıĢa kadar devam ederse, bitkiler yedek besin depolayamazlar. 

KıĢ soğukları baĢlamadan 3-4 hafta önceden otlatma bitirilmelidir. 

 

 Otlatma olgunluğudönemi:Ġlkbahar kritik periyodunu atlatarak, otlatmaya 

elveriĢli bir duruma gelmiĢ olan mera yem bitkilerinin eriĢtikleri bu geliĢme 

dönemine “otlatma olgunluğu dönemi” denir. Bu dönemi tespit etmek için, 

bitkilerin boyuna bakılır. Bitki boyları 10-20 cm olduğu zaman otlatmaya 

baĢlanabilir.  

 

5.2.2. Mera Tipine Uygun Hayvan Türü Ġle Otlatma 
 

Hayvanların otlama Ģekilleri farklı farklıdır. Ayrıca hayvanların otladıkları otları 

seçmek gibi bir özellikleri vardır.Sığırlar otları dilleriyle 1,5-2 cm yükseklikten kopararak 

otlarlar. Meraya ilk çıktıklarında bitkilerin önce yaprak uçlarını kopardıklarından meraya 

fazla zarar vermezler. Çok sık ve fazla sayıda hayvanla otlatma yapılırsa mera zarar görür. 

Koyun ve atların bozduğu meraların ıslahında sığırlarla otlatma yaparak da mücadele edilir. 
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Resim 5.5: Koyunların serbest otladığı alanlar 

Atlar, dudaklarıyla ve diĢleri ile otladıklarından, sığırlara nazaran daha derinden 

otlamaktadırlar. Dolayısıyla meralara daha fazla zarar verirler. Atlar da sığırlar gibi 

genellikle çimenleri tercih ederler. Atların otladığı meralar, büyük özen gösterilirse 

düzenlerini korurlar. 

 

Meralara en fazla zarar veren hayvanlar koyun ve keçilerdir. DiĢleri ve dudaklarıyla 

otları kopardıklarından, oldukça derin otlarlar. Koyun otatması düzenli yapılmazsa meralar 

büyük zarar görür. Kanatlıların otladığı yerler genellikle kısa sürede tamamen yok olur. 

 

Resim 5.6: Kanatlı hayvanların bulunduğu yerler 

Hayvanların otlama Ģekillerinin yanında, otlama yeri seçimleri de farklı farklıdır. 

Sığırlar düz yerleri tercih ederler. Keçiler ise kayalık ve çalılık yerlerde otlamayı severler.  

 

5.2.3. Otlatma Kapasitesi 
 

Otlatma mevsimi içinde ve mera tipine uygun hayvan türü ile otlatma yapılsa bile 

otlatma kapasitesinin üstünde otlatma yapmakla da meraya zarar verilir. Bu nedenle otlatma 

kapasitesinin bilinmesinde fayda vardır. Meraya uzun yıllar zarar vermeden otlatılabilecek 

hayvan sayısına “otlatma kapasitesi” denir.  
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Otlatma kapasitesini etkileyen faktörler; merayı oluĢturan bitkilerin yapısı ve karıĢımı, 

bitki örtüsünün sıklığı, yağıĢ, otlayan hayvanın türü, otlatma süresi, bakım ve gübrelemedir. 

 

Otlatma kapasitesi ile ilgili olarak pratik bir hesap yapmak gerekirse;  

 

500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğin, 200 günlük bir otlatma periyodu içinde yaklaĢık 

20 dekar alana ihtiyacı vardır. BaĢka bir ifade ile 1000 dekar alanda 200 günlük otlatma 

periyodunda 50 adet inek veya 250 koyun otlayabilir. 

 

5.2.4. Uniform (EĢit) Otlatma 
 

Meraların yapısının bozulmaması ve en yüksek verimi alabilmek için “uniform 

otlatma” teknik kuralına da uymak gerekir. Böylece meralardan daha iyi bir Ģekilde 

yararlanmak mümkündür. 

 

Meraya çıkan hayvanlar, önce içgüdüsel olarak merada dolaĢarak kendilerine en 

uygun ve en lezzetli otları ararlar. Bu otları öncelikli olarak tüketirler. Daha sonra ikinci 

derecede lezzetli olanları seçerler. Ġlk otladıkları otlar tekrar geliĢince yine aynı otlara 

yönelirler. Böylece meraların belli yerleri daha fazla tahrip edilmekte ve diğer yerler daha az 

otlandığı için daha düzgün kalmaktadır. Ayrıca meraların düz yerleri yamaç yelere göre daha 

fazla otlanmaktadır.  

 

Meraların her tarafının uniform (eĢit ) bir Ģekilde otlatılması için çeĢitli otlatma 

sistemleri uygulanmaktadır. 

 

5.2.4.1. Otlatma Sistemleri 

 

 Kontrolsüz otlatma sistemleri: Bu sistemde hiçbir düzenleme yoktur. Hayvanlar 

tamamen serbest bir Ģekilde merada otlar. Bu sistemin iki alt grubu vardır. 

 

 Çobansız otlatma sistemi: Hayvanlar bir yöneticiden bile yoksun olarak 

otlarlar. Mera tamamen sahipsizdir.  

 Çobanla otlatma sistemi: Bu sistemde de serbest otlatma mevcuttur. 

Çobanın görevi sadece hayvanları getirip, götürmek ve korumaktır. Bu 

yönetim, meraya pek yaramamakta ve mera tahrip olmaktadır. 
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Resim 5.7: Ġneklerin kontrolsüz otlatılması 

 Kontrollü otlatma sistemleri: Kontrollü otlatma, hayvanların değiĢik zamanlarda 

ve değiĢik alanlarda kayıtlı olarak otlatılmasıdır. Bu sayede meralar, rastgele 

değil belli bir düzene göre otlatılır. Böylece meralar daha uzun ömürlü olur. 

BaĢlıca kontrollü otlatma sistemleri Ģunlardır: 

 

 Alternatif otlatma sistemi: Tüm mera alanı iki eĢit parçaya ayrılır. Her 

parsel sırayla 2-3 hafta süreyle otlatılır. 1. parsel otlatılırken diğeri 

dinlendirilir. Böylece yılsonuna kadar mera fazla yıpranmamıĢ olur.  

 Rotasyonla otlatma sistemi: Bu sistemde de mera 3 veya daha fazla 

parsele ayrılır. Meranın büyüklüğüne, bitki topluluğuna göre ortalama 

olarak her parselde 7-10 günlük otlatma yapılır. Bu sistemde temel ilke, 

mümkün olduğunca kısa otlatma ve uzun dinlenmedir. 

 Dinlendirerek otlatma sistemi: Bu sistemin esası da otlatma olgunluğuna 

gelmiĢ olan meranın hemen otlatılmayıp, otlatmanın geciktirilmesine 

bağlıdır. Bu sayede hem yeni fidelerin çıkmasına imkan sağlanır, hem de 

olgun bitkilerin büyüme ve geliĢme güçleri artar. Aslında otlatma tohum 

bağlama dönemine kadar geciktirilse mera için daha faydalı olacaktır.   

 Dinlendirerek rotasyonla otlatma:Bu sistemde her bir mera parselini en az 

iki yıl süreyle geç otlatmak suretiyle bitkilerin geliĢmesi ve meranın 

ıslahı hedeflenmektedir. Dinlendirerek rotasyonla otlatmanın da çeĢitli 

Ģekilleri vardır. 

 

Resim 5.8: Merayı çitlerle bölerek otlatma 
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 Hohenheim (hohenhaym) otlatma sistemi: “Falke sistemi” de denen bu 

sistemde amaç en çok süt veren ineklere daima en taze ve en besleyici 

mera yemini yedirerek maksimum süt üretimini elde etmektir. Bu amaçla 

mera 9 parsele ayrılır. Ġneklerde; çok süt verenler (ÇS), az süt verenler 

(AS), kısır inekler ve düveler (KD) diye 3’e ayrılır. Daha sonra 3’er 

günlük dönemlerle hayvanlar, sırayla ÇS, AS, KD olmak üzere meraya 

çıkarılırlar. ÇS’nin 3 gün otladığı parsele AS girer, 3 gün sonra aynı yere 

KD girer. Böylece çok süt veren inekler sürekli en yeni bitkileri otlar. 

 

Otlatma 

süresi (gün) 

MERA PARSELLERĠ 

A B C Ç D E 

1-3 ÇS ----- ----- ----- ----- ----- 

4-6 AS ÇS ----- ----- ----- ----- 

7-9 KD AS ÇS ----- ----- ----- 

10-12 ----- KD AS ÇS ----- ----- 

13-15 ----- ----- KD AS ÇS ----- 

16-18 ----- ----- ----- KD AS ÇS 

Tablo 5.2: Hohenheim otlatma sistemi 

 Rasyon veya porsiyon otlatma sistemi: Aynı zamanda Ģeritvâri otlatma 

sistemi de denilen bu sistem, özellikle süt sığırları için uygulanır. 

Hayvanlar her gün yeni bir parsele çıkarılır. Böylece inekler her gün taze 

ve körpe otları yemiĢ olur. 

 Ahırda besleme sistemi: Hayvanların merada beslenirken meraya zarar 

verdikleri düĢüncesiyle otları biçerek ahırda besleme sistemidir. 

 

Resim 5.9: Ahırda besleme yöntemi 
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5.2.4.2. Uniform otlatmayı sağlayan öteki iĢlemler 

 

Meraların eĢit olarak otlatılması, bazı bölgelerin fazla yıpranması ve bazı yerlerin hiç 

kullanılmaması mera yönetimi açısından önemli bir husustur. Uniform otlatma sistemi ile bu 

sakıncalar kısmen ortadan kalkmaktadır. Uniform otlatmada baĢarılı olmak için; içme suyu 

tesislerinin, tuzlukların, ek yemliklerin, gölgeliklerin, kaĢınma araçlarının ve çitlerin de 

meraya eĢit bir Ģekilde dağıtılması gerekir. Böylece, hayvanlar otlamanın yanında diğer 

ihtiyaçları için bir yere toplanmamıĢ olurlar.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını dikkate alarak gerekli çalıĢmayı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çayırı biçiniz. 

 Çayır biçme makinelerinden 

faydalanınız. 

 ĠĢ güvenliğini alınız. 

 Çayır otunu kurutunuz. 
 Kurutmayı fazla yapmayınız. 

 Kurutma esnasında otu çeviriniz. 

 Çayır otunu balyalayınız.  Balya makinesi kullanınız. 

 Çayır otunu depolayınız. 
 Biçilen otları havadar depolarda 

depolayınız. 

 Meraları otlatınız.  Otlatma programı hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Genellikle bitkilerin …………… çiçeklendiğinde biçim zamanı gelmiĢ demektir.  

 
2. Biçim zamanın geciktirilmesi ürünün ……………….. düĢürür. 

 
3. Derin biçim, yerden ……….. yükseklikten yapılan biçimdir.. 

 

4. YeĢil otlarda % 75-85 oranında su bulunur. Bu oran ………… ile % 15’e düĢer. 

 
5. Fazla yer kaplamaması, taĢımada kolaylık olması, mekanik kayıpların olmaması için 

otlar ……………………………. 
 

6. Ġyi kurumayan otlar kısa sürede …………….., küflenir ve zararlı hale gelir. 
 

7. Otlatmaya baĢlamak için en azından bitkilerin ……………………….. oluĢmasını 
beklemeliyiz. 
 

8. KıĢ soğukları baĢlamadan ……….. hafta önceden otlatma bitirilmelidir. 

 
9. Meraya uzun yıllar zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısına ……………..  

………………………… denir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi arazi temizliği iĢi değildir? 

A) TaĢların uzaklaĢtırılması  

B) Yabancı otların sökülmesi 

C) Çalı ve dikenlerin yok edilmesi 

D) Arazinin sulanması 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi çayır mera tesisinde öncü bitki olarak kullanılır? 

A) Buğday 

B) Korunga 

C) Arpa 

D) Çavdar 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi çayır mera bitkilerinin çoğalma Ģekli değildir? 

A) Tohumla çoğalma 

B) Stolonlaçoğalma 

C) KardeĢlenme ile  çoğalma 

D) Sporla çoğalma 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi “mutlak yabancı” bitkidir? 

A) Kırlangıç Otu 

B) Yonca 

C) Kekik 

D) Adi Kadın Mantosu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi biçim Ģekli değildir? 

A) TıraĢlama biçim 

B) Derin biçim 

C) Çok derin biçim 

D) Yüksek biçim 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Çabuk geliĢip güçlü bir örtü oluĢturduklarından baklagil ve buğdaygil karıĢımları 

………… …………….. önerilmektedir. 
 

7. Soğuk ve kıĢ donlarının olduğu bölgelerde ……………. iĢleri erken dönemde kıĢ 
baĢlamadan en az dört hafta önceden yapılır. 
 

8. Ġlk yaprağın oluĢmasından itibaren, bitki ……………………….yapmaya baĢlar. 
 

9. Benekli yonca ve pıtrak gibi bitkiler …………………….. kalitesini düĢürür. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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10. Meraların düz yerleri ………………….. yelere göre daha fazla otlanmaktadır.  

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Tesviye iĢleri için tesviye küreği kullanılır. 

12. (   ) Toprağın her tarafının homojen bir Ģekilde verimli olması amacıyla öncü bitkilerin 

ekilerek verimsiz yerlerin ıslah edilmesi sağlanır. 

13. (   ) Organik gübreler; katı, sıvı ve gaz gübreler olmak üzere üçe ayrılır. 

14. (   ) Gübreleme ile yabancı ot kontrolü kolay olur. 

15. (   ) Çayır ve meralardaki yabancı bitkilerle mücadelede en emniyetli yöntem “yakma” 

yöntemidir. 

16. (   ) Bitki boyları 1-2 cm olduğu zaman otlatmaya baĢlanabilir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tohum 

2 Homojen 

3 Baklagiller 

4 Toprağa 

5 Katı 

6 Kompost 

7 Ġdrar 

8 90
0
lik 

9 Toprak 

10 Serpme 

11 Bitkiler 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kültür bitkisi 

2 Mutlak yabancı 

3 Sütün 

4 Adaçayı 

5 Köy göçüren 

6 Otlanmayan 

7 Yakma 

8 Generatif 

9 Yabancı ot 

10 Biyolojik 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 % 10’u 

2 Kalitesini 

3 3 cm 

4 Kurutma 

5 Balyalanmalıdır 

6 KızıĢarak 

7 Yapraklarının 

8 3-4 

9 Otlatma kapasitesi 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 ara tarımda 

7 ekim 

8 fotosentez 

9 yaprağının 

10 yamaç 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 D 

15 Y 

16 Y 
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