
 

 

 

FARKLI AZOT, FOSFOR VE KÜKÜRT DOZLARI İLE AZOTUN UYGULAMA 

ZAMANLARININ ARDAHAN ÇAMLIÇATAK VE ERZURUM KÖŞK KÖYÜ MERALARINDA 

OT VERİMİ VE BOTANİK KOMPOZİSYONA ETKİLERİ 

GİRİŞ 

Mera arazileri ekolojik sistemdeki 

önemi, hayvan beslemedeki yeri, erozyon 

önlemedeki rolleri, biyolojik çeşitlilik ve gen 

merkezi olma durumları gibi önemleri dikkate 

alındığında ülkemizin başta gelen doğal 

kaynaklarından biridir.  

Ülkemiz yüzölçümünün %21’ini 

kaplayan Doğu Anadolu Bölgesinde elverişsiz 

iklim şartları, topografya ve yüksek rakımın 

etkisiyle bahçe ve tarla ziraatı oldukça 

sınırlıdır. Endüstriyel gelişmenin de az olduğu 

bölgede halkın en önemli geçim kaynağını 

hayvancılık oluşturmaktadır. Bölgede 

hayvancılığın ön plana çıkmasında mera 

arazilerinin büyüklüğü önemli rol 

oynamaktadır. Toplam alanının %61.1’ini 

çayır-meraların oluşturduğu bölgede, ülkemiz 

mera arazilerinin %40.1’i bulunmaktadır . 

Ülkemizde ve bölgemizde uzun 

yıllardır çeşitli faktörlerden dolayı meralarımız 

hem alan olarak küçülmüş ve hem de bitki 

örtüleri önemli derecede bozulmuştur. Diğer 

bölgelerimize göre Doğu Anadolu Bölgesinde 

mera alanları nispeten daha iyi durumda 

olmakla birlikte kapasitesinin üzerinde, erken 

ve gelişi güzel otlatılması ve hiçbir ıslah 

tedbiri alınmaması sonucu bölge meralarının 

vejetasyonlarında da önemli bozulmalar 

meydana gelmiştir.  

Bu durum bölgenin lokomotifi görevini 

gören hayvancılıkta verim ve kalite 

düşüklüklerine neden olmaktadır. Bunun 

yanında mera alanlarında yeterince doymayan 

hayvanlar ormanlık alanlar içinde risk 

oluşturmaktadır.  

Bu çalışma Doğu Anadolu yüksek 

rakımlı ve orman kenarı meralarında 

gübrelemenin meralarda verim ve bitki 

kompozisyonuna etkilerini belirlemek 

amacıyla  Erzurum Köşk köyü ve Ardahan 

Çamlıçatak köyü deneme alanında 

yürütülmüştür. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Köşk Köyü Deneme Alanı 

Deneme Erzurum ili merkez ilçeye 

bağlı Köşk köyü sınırlarında Kargapazarı 

dağlarında 2400 m rakıma sahip merada 

yürütülmüştür. Denemede azotun No, N5, N10. 

ve N15 (0, 5,10 ve 15 kg N/da) dozları 

uygulanmıştır. Azotlu gübrelemenin uygulama 

zamanı olarak Zı (azotun tamamı erken 

ilkbaharda kar kalkar kalkmaz), Z2 (azotun 

tamamı ilkbaharda türler otlatma olgunluğuna 

geldiğinde) Z3 (azotun 1/3’ü sonbaharda, 2/3’ü 

ise erken ilkbaharda kar kalkar kalkmaz) ve Z4 

(azotun 1/3’ü sonbaharda, 2/3’ü ilkbaharda 

türler otlatma olgunluğuna geldiğinde) olmak 

üzere dört uygulama zamanı seçilmiştir. 

Fosforun ise Po, P5 ve P10 (0, 5 ve 10 kg 

P2O5/da) dozları sonbaharda uygulanmıştır. 

Dolayısıyla denemede 4 azot dozu x 4 

uygulama zamanı x 3 fosfor dozu x 3 tekerrür 

olmak üzere toplam 144 parselden oluşmuştur. 

Çalışmada her parselde üçer adet 0.5 x 

0.5 m ebatlarında çerçeve içerisindeki otlar 

biçilerek kuru ot verimi tespit edilmiştir. Yine 

her parselde bir çerçeveden biçilen otlar 

türlerine ayrılarak botanik kompozisyon 

belirlenmiştir.  
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yıllar arasında ot verimi ve botanik 

kompozisyon farklılıkları önemli olmuştur. 

Nitekim yağışlı geçen denemenin ikinci 

yılında (2001) kuru ot verimi (271.8 kg/da) 

diğer yıllardan daha yüksek olarak tespit 

edilmiştir.  

Gerek azot ve gerekse fosforun artan 

dozları kuru ot verimini artırmıştır. Ancak azot 

ve fosforun birlikte kullanımının etkisi daha 

fazla olmuştur. Yine azotlu ve fosforlu 

gübreler bitki kompozisyonunda 

buğdaygillerin oranını artırmış; baklagil ve 

diğer familya bitkilerinin oranını düşürmüştür. 

Bu çalışma sonuçlarına göre deneme 

sahası ve benzer alanlarda gübrelerin çevreye 

olan etkisi, yılların iklim durumu ve 

gübrelemenin ekonomik olması da dikkate 

alınarak 5 kg/da P2O5 + 10 kg/da N gübre 

kombinasyonu tavsiye edilebilir.  

 Çamlıçatak Köyü Deneme Alanı 

Araştırma Ardahan ili Çamlıçatak köyü 

orman kenarı merasında 1931 m rakıma sahip 

alanda yürütülmüştür. Denemede azotun  No, 

N5, N10. ve N15  (0, 5, 10,15 kg N/da) dozu, 

fosforun Po, P5, P10 (0, 5, 10 kg P2O5 /da) dozu 

ve kükürtün So, S1, S2 (0, 2.5, 5 kg S /da) dozu 

uygulanmıştır. Böylece araştırma 4 azot dozu 

x 3 fosfor dozu x 3 kükürt dozu x 3 tekerrür 

olmak üzere toplam 108 parselden meydana 

gelmiştir. Denemede hasat döneminde her 

parselden 3’er adet 0.5 x 0.5 m ebatlarında 

çerçeve atılarak çerçeve içindeki bitkiler hasat 

edilmiştir. Bu çerçevelerden ikisi kuru ot 

verimini, biri ise botanik kompozisyonu tespit 

etmek için kullanılmıştır. 

Araştırmada verim ve botanik 

kompozisyon yıllara göre önemli bir farklılık 

göstermiştir. Yağışlı geçen 2001 yılında 

ortalama olarak kuru ot verimi (365.9 kg/da) 

diğer yıllardan yaklaşık olarak iki kat daha 

yüksek olarak belirlenmiştir. Azot ve fosforlu 

gübreleme kuru ot verimini önemli derecede 

artırırken kükürtün verime etkisi önemli 

olmamıştır. 

Denemede azot ve fosforlu gübreler 

buğdaygil türü bitkilerin oranını artırmış, 

kükürtün ise botanik kompozisyona önemli bir 

etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Azotlu  

 

 

 
gübreler botanik kompozisyonda baklagillerin 

oranını azaltırken fosforlu gübrelerin baklagil 

oranını artırdığı kaydedilmiştir. Gerek azotlu 

ve gerekse fosforlu gübreler kompozisyondaki 

diğer familyalara ait bitkilerin oranını 

azaltarak tür kompozisyonuna olumlu etkide 

bulunmuştur. 

Bu çalışmanın yürütüldüğü alanlarda 

ve benzer ekolojilerde kuru ot verimi botanik 

kompozisyon ve gübrenin ekonomikliği göz 

önünde bulundurularak, 5 kg/da P2O5 + 10 

kg/da N gübre dozu önerilmektedir. Yine 

kükürtün verim ve botanik kompozisyona 

etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Deneme neticesine göre; azot ve 

fosforlu gübrenin birlikte uygulanması ve 

verim ile botanik kompozisyon açısından 

azotun 10 kg/da, fosforun ise 5 kg/da dozunun 

uygun olacağı tespit edilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre kükürtlü gübrelemenin 

gerekli olmadığı belirlenmiştir. 
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