
 

 

 

ARDAHAN ORMAN KENARI MERALARINDA GÜBRELEME VE MÜNAVEBELİ OTLATMA 

İLE MERANIN VERİMİ VE SIĞIRLARDA CANLI AĞIRLIK ARTIŞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 

GİRİŞ 

Yüzölçümünün yarıdan fazlasını 

meraların oluşturduğu Doğu Anadolu 

Bölgesinde meraya dayalı hayvancılık, 

tarımsal üretimde önemli bir paya sahiptir. 

Ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de 

meralardaki düşük verimlilik ve buna bağlı 

olarak ağır otlatma temel sorundur. Hayvan 

varlığını azaltmak akılcı bir yol olmadığına 

göre meralarda üretimi artırarak ağır otlatma 

baskısını azaltmak daha uygun olacaktır. 

Bu çalışma Ardahan ili Çamlıçatak 

Köyünde ağaçlandırma sahasının yakınında 

bulunan meranın ıslah edilerek münavebeli 

otlatma yapılmak suretiyle orman içi mera 

alanında hayvan otlatma baskısının 

azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada daha önceki 

çalışmanın sonuçlarına göre önerilen gübre 

miktarı (5 kg/da P2O5, 10 kg/N/da) otlatmaya 

başlamadan yaklaşık iki ay önce deneme 

yıllarının her ikisinde de uygulanmış ve 

merada otlayan sığırlarda canlı ağırlık artışına 

etkisi ile ekonomik açıdan kârlılığı ele 
alınmıştır.  

Ayrıca çobanla münavebeli otlatma 

sisteminin, sığırlarda canlı ağırlık artışına 

etkilerini belirlemek amacının da bulunduğu 

bu araştırmada, münavebeli otlatma sistemi 
gübreli ve gübresiz parsellerde uygulanmıştır.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu amaçla 15+2 aylık Doğu Anadolu 

Kırmızısı x Esmer Isviçre ırkı (Brown Swiss) 

melezi düveler kullanılmıştır. Münavebeli 

otlatma ve serbest otlatma uygulamalar için 

eşit sayıda hayvan, otlatmaya başlamadan önce 

tespit edilip tek tek tartılarak ilk canlı 

ağırlıkları alındıktan sonra münavebeli otlatma 

parsellerinde ve köy sürüsü ile birlikte serbest 

olarak otlatılmıştır.  

Gübreli ve gübresiz parsellerin otlatma 

başlangıcı, otlatma sonu ve koruma 

neticesinde elde edilen toplam ot verimlerini 

belirlemek amacıyla örnekler alınmış ve her 

bir örnek kurutulup tartıldıktan sonra ot 
verimleri belirlenmiştir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gübre uygulamasından yaklaşık iki ay 

sonra otlatma başlangıcı verimlerini 

belirlemek için ot örnekleri alınmış ve gübreli 

parsellerin kuru ot verimi 182.2 kg/da, 

gübresiz parsellerin ise 122.0 kg/da olarak 

belirlenmiştir. Her iki deneme alanına 

yerleştirilen tel kafesler yardımıyla korumaya 

alınan alanlar otlatma periyodu sonunda hasat 

edilmiş ve toplam ot verimi gübrelenen 

parsellerde 543.1 kg/da, gübrelenmeyen 

parsellerde ise 181.9 kg/da olarak 

belirlenmiştir. Otlatma periyodunun sonunda 

otlatma alanlarından alınan ot örnekleri 

tartılmış ve deneme alanlarında otlatma 

sonucunda kalan anız miktarı tespit edilmiştir. 

Gübreli parsellerde 254.8 kg/da anız miktarı 

kalırken, gübresiz parsellerde münavebeli 

otlatma uygulaması meranın ürettiği otun 

önemli bir kısmının (102.6 kg/da) mera 

alanında kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Hayvanların üretilen otu ne oranda 
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tükettiklerini incelediğimizde gübreli 

parsellerde üretilen otun %53.4’ü, gübresiz 

parsellerde ise %43.9’unun otlandığı 
belirlenmiştir.  

Münavebeli otlatma sonucunda her bir 

deneme alanında otlatılan sığırlar tek tek 

tartılarak canlı ağırlıkları tespit edilmiş ve 

gübresiz parsellerde 676 g/hayvan, gübreli 

parsellerde 972 g/hayvan canlı ağırlık artışı 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Çobanla köy 

sürüsüyle birlikte otlatılan sığırlarda ise bu 

değer 730 g/hayvan olmuş ve istatistiksel 

olarak gübrelenmeyen parsellerin değerine 
benzer olmuştur.  

90 günlük otlatma süresinde gübresiz 

parsellerde otlatılan hayvanlar 60.9 kg/hayvan, 

gübreli parsellerde otlatılanlar 87.5 kg/hayvan, 

çobanla otlatılanlar ise 65.7 kg/hayvan canlı 

ağırlık artışı sergilemişlerdir. Gübreli 

parsellerde gübresize göre birim alana canlı 

ağırlık kazancı iki kattan fazla olmuştur. 

Münavebeli otlatma sistemi çobanla otlatma 

sistemine göre hayvan başına kazanç 
yönünden bir üstünlük sergilememiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre Ardahan 

meralarında yapılacak gübreleme ile dekara 

135 TL/da’nin üzerinde net gelir 

sağlanabileceğini söylememiz mümkündür. 
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