
ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)  

2015: 3 (2): 101–105 

  
 

 

  

101 

Tritikale Merasında Farklı Otlatma Sistemlerinin Meranın  

Verim Özellikleri Üzerine Etkileri 

 
Semra Genç

1*
     Harun Baytekin

2
    

 

 
 

1T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü. 17100/Çanakkale. 
2ÇOMÜ  Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü. 17100/Çanakkale. 
*Sorumlu yazar: sengingenc@hotmail.com 

 
 GeliĢ Tarihi: 10.03.2016                         Kabul Tarihi: 29.03.2016 

 
Öz 

YeĢil yem kaynakları ruminant üretimini hem yem maliyetinin düĢürülmesi hem de verim açısından 

desteklemektedir Bu araĢtırma, Çanakkale ekolojik koĢullarında tritikale ile oluĢturulan yapay mera tesisinde 

uygulanan 3 farklı otlatma sisteminin meranın verim özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada yapay mera tesisini oluĢturmak için bitki materyali olarak tritikale ve otlatma 

uygulamasını gerçekleĢtirmek amacıyla hayvan materyali olarak Türk Saanen keçi genotipi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Merkezi (TETAM)‟inde 

2009 yılında yapay merada yürütülmüĢtür. Denemede Türk Saanen Genotipine ait 9 baĢ keçi, tritikale bahar 

merasında üç ayrı otlatma sisteminde (Münavebeli Otlatma, Sıralı Otlatma, Serbest Otlatma) ve her sistemde 3 

baĢ keçi olacak Ģekilde bahar döneminde 2 ay süreyle otlatılmıĢtır. AraĢtırmada en yüksek yeĢil ot verimi 

(511,43 kg/da) ile en yüksek yenen ot miktarı (118,70 kg/da) münavebeli otlatma sisteminden ve yeĢil otta en 

yüksek yaprak oranı (%65,53) sıralı otlatma sisteminden elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın en yüksek yaprakta ham 

protein oranı (%18,91) ve sapta ham protein oranı (%9,22) münavebeli otlatma sisteminde kaydedilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Tritikale, otlatma sistemi, yapay mera, Türk Saanen genotipi, yeĢil ot verimi. 

 

Abstract 

The effects of Different Grazing Systems Applied in Pasture  

Triticale on the Features of Pasture Yield 
Green feed supports ruminant production both in terms of reducing the cost of food resources and 

improved the animal performance. This study carried out to determine the effects of three different grazing 

systems applied in a artificial pasture with triticale on the features of pasture yield. Triticale was used in order to 

create artificial pasture and the genotype of Turkish Saanen goat was used to implement grazing. The study was 

carried out in the artificial pasture belong to Technological Agricultural Development Center at Çanakkale 

Onsekiz Mart University in 2009. Nine goats belonging to the genotype of Turkish Saanen Goat were fed to two 

months on the artificial pasture with triticale through different grazing systems (Alternate Grazing, Sequential 

Grazing and Free Grazing) and three goats for each type of grazing system were grazed for two months. In this 

study, the highest herbage yield (511.43 kg/da) and the highest amount of herbage consumed (118,70 kg/da) 

were obtained from alternate grazing system. In addition, the highest leaf rate of herbage (65.53%) was taken 

from sequential grazing system. Moreover, the highest leaf protein rate of herbage 18.91% and the highest stem 

rate of herbage 9.22% was obtained from alternate grazing system.  

Keywords: Triticale, Grazing system, artificial pasture, Turkish Saanen genotype, Herbage yield. 

 

Giriş 

Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaĢan yapay mera tesislerinde öncelikli olarak 

düĢünülecek olan küçük taneli tahıllar ile ucuz ve pratik olarak kaba yem temin edebilmektedir. Serin 

iklim tahılları baĢaklanmadan önceki devrede yüksek sindirilebilirlik oranına sahiptir ve 

karbonhidratça zengin bir yem kaynağıdır (Baytekin ve ark., 2005). Tahıl meraları kuru tarım 

koĢullarında dahi yüksek miktarda yeĢil yem üretebilen ve kardeĢlenmeden baĢaklanmaya kadar olan 

dönemde otlatma amacıyla hayvan beslemede kullanılabilen yeĢil yem kaynaklarıdır. Doğal meradan 

önce otlatma olgunluğuna gelerek doğal vejetasyon üzerindeki otlatma baskısını azaltarak bu alanların 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadırlar (GökkuĢ ve ark., 2005). 

Erken ilkbahar otlatması amacıyla oluĢturulacak bir yapay mera tesisi için, kıraç koĢullarda 

buğday, arpa, yulaf, tritikale ve tek yıllık çim saf ve karıĢımlar halinde ekilebilmektedirler. Bu 

alanlarda buğdaygillerin yanı sıra baklagiller de karıĢıma dâhil olabilmektedirler. Söz konusu türler 

soğuğa dayanıklı, hızlı büyüme ve geliĢme gücüne sahip bitkilerdir. Bu nedenle ilkbaharda erken 

otlatma olgunluğuna gelirler ve kardeĢlenme döneminden itibaren otlatılabilmektedirler. Böylece 

mailto:sengingenc@hotmail.com


ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)  

2015: 3 (2): 101–105 

  
 

 

  

102 

erken dönemde kaba yem temin edilebilmekte ve doğal meraların ilkbahardaki geliĢimi için fırsat 

verilmektedir. Bu Ģekilde oluĢturulacak bir ekim nöbeti merasıyla üç ay boyunca kaba yem 

üretilebilmekte ve sulama imkanı bulunmayan kıraç koĢullarda bile yüksek miktarda yeĢil yem temin 

edilebilmektedir (Baytekin ve ark., 2005; Genç ve ark., 2011; Genç, 2011). Yüksek ve kaliteli ot 

üreten tahıl meraları  erken ilkbaharda özellikle süt keçilerinin beslenmesinde önemli bir yem kaynağı 

olarak önerilmektedir (Hart ve ark., 1993; GökkuĢ ve ark., 2005). KıĢ soğuklarına ve ilkbahar 

donlarına toleranslı olan tahıllar çift amaçlı olarak yetiĢtirilebilen yüksek besleme değerine sahip 

ürünlerdir (Winter, 1994). Aynı zamanda, otlatmadan sonra tane üretimine bırakılan tahıllarda, 

otlatmanın tane verimine olumlu katkıda bulunacağı bildirilmiĢtir (GökkuĢ ve Hakyemez, 2001).  

Hayvansal üretimin yem ihtiyacının giderilmesinde ve kıraç alanların değerlendirilmesinde 

alternatif bir tahıl ürünü olan tritikale, son yıllarda kaba yem üretimi amacıyla tek yıllık mera 

tesislerinde otlatma amaçlı yetiĢtirilmektedir. YağıĢı sınırlı, verimsiz, kıraç, tuzlu, asitli toprakları çok 

iyi değerlendirebilen tritikale, buğdayın yetiĢtirilemediği kıraç koĢullarda arpadan daha iyi verim 

vermektedir (Süzer, 2003). KıĢlık olarak saf veya baklagillerle karıĢım halinde, otlatma, biçerek 

değerlendirme amacıyla yetiĢtirilebilmektedir. 

Yüksek düzeyde hayvansal ürün elde edebilmek için oluĢturulacak mera tesisinde kullanılacak 

tür seçimi kadar uygulanacak otlatma sistemi de önemlidir. Otlatma mevsimi içerisinde hayvanların 

meradaki otlatmalarını düzenleyen etkili ve uygulanabilir bir otlatma sistemi ile meradan         

azami fayda sağlanabilmektedir. Kontrollü ve homojen bir otlatma, mera alanının devamlılığını 

sağlayabildiği gibi erozyon kontrolüne de yardımcı olmaktadır (Avcıoğlu ve ark., 2005). 
Bu çalıĢma, Çanakkale ekolojik koĢullarında tritikale kullanılarak oluĢturulan yapay merada 

uygulanan farklı otlatma sistemlerinin meranın verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 

 

          Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Merkezi 

(TETAM)‟inde 2009 yılında tritikale yapay merasında yürütülmüĢtür. 

AraĢtırma alanının iklim özellikleri Çizelge 1.‟de verilmiĢtir (Anonim, 2010). 2009 yılında en 

düĢük ortalama sıcaklık ġubat ayında ve en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz ayında görülmüĢtür. 

Deneme yılındaki ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde olmuĢtur.  

 

Çizelge 1. AraĢtırma alanına ait iklim verileri 

İklim 

Özellikleri 

Aylar 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan May. Haz. Tem. Ağs. Eyl. Ekim Kas. Ara. 

Ortalama 

sıcaklık 

(C) 

2009 7,8 7,1 8,7 12,2 18,4 22,6 26,3 25,2 20,6 17,6 12,4 11,0 

Uzun 

yıllar 
6,2 6,3 8,2 12,5 17,4 22,3 24,9 24,7 20,8 16,0 11,3 8,1 

Oransal 

nem 

(%) 

2009 80,9 79,7 78,8 74,6 66,3 64,6 57,0 57,1 67,3 75,9 79,4 80,2 

Uzun 

yıllar 
83,2 81,0 80,7 79,3 76,9 72,1 68,5 69,7 72,7 77,7 81,5 83,4 

Yağış 

(mm) 

2009 80,2 110,9 80,1 40,3 17,9 16,1 1,2 0 39,8 63,6 58,8 176,7 

Uzun 

yıllar 
85,3 66,2 65,8 47,3 32,1 21,8 12,2 4,6 19,4 54,8 89,1 102,4 

 
Deneme alanının toprağı; nötr (pH 7,22) tınlı bünyeli, orta düzeyde organik maddeye (%2,57) 

sahip, tuzsuz, kireç miktarı orta düzeyde (%4,03), alınabilir P ve Zn oranı çok yüksek, alınabilir K, Fe, 

Cu, Mn bakımından yeterli düzeyde ve alınabilir Mg bakımından düĢük değerlerde bulunmaktadır. 

Yapay mera tesisinde “Tatlıcak 97” tritikale çeĢidi kullanılmıĢtır. Konya Bahri DağdaĢ 

Milletlerarası KıĢlık Hububat AraĢtırma Merkezi tarafından geliĢtirilip, üretim izni alınmıĢ olan 

Tatlıcak 97 çeĢidi kıĢlık olarak yetiĢtirilmektedir ve fakültatif tabiatlıdır.  

ÇalıĢmada tritikale yapay mera tesisini oluĢturmak amacıyla 20 Kasım 2008 tarihinde ekim 

yapılmıĢtır. Tesiste güçlü bir çim tabakası oluĢturarak otlatmaya dayanıklılığı arttırmak için ekimde 

dekara 30 kg tohum atılmıĢtır. Ekim buğday mibzeriyle yapılmıĢ ve tritikale merası 3 dekarlık alan 

üzerine kurulmuĢtur. Ekim sonrası bitkiler 20 cm boya ulaĢtıklarında 12 kg/da N uygulanmıĢtır.  
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Mera tesisi üzerinde uygulanacak üç otlatma sistemi (serbest otlatma, sıralı otlatma, 

münavebeli otlatma) için altı adet parsel oluĢturulmuĢ ve parseller çitlerle çevrilmiĢtir. Her otlatma 

sistemi 1 dekar alanda uygulanmıĢtır. Sıralı otlatma sisteminde alt parseller 500 m
2
 ve münavebeli 

otlatma sisteminde ise 333 m
2
‟den oluĢmuĢtur. Bitki materyaline iliĢkin gözlemler için mera alanında 

parsellere 4‟er adet 1 m. x 1 m. x 1 m. ebatlarında tel kafesler yerleĢtirilmiĢtir. Otlatma çalıĢmalarına 

keçilerin oğlaklarının sütten kesiminin ardından 31 Mart 2009 tarihinde baĢlanmıĢ ve 30 Mayıs 

tarihine kadar devam ettirilmiĢtir. ÇalıĢmanın hayvan materyalini Türk Saanen Genotipi sütçü keçiler 

oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢmada yeĢil ot verimi otlatma öncesinde her parsele konulan dört adet kafesin içleri sıralı 

ve münavebeli otlatma sistemlerinde her otlatma sonunda, serbest otlatma sisteminde 15 günlük 
aralıklarla orakla hasat edildikten sonra hemen tartılmıĢ ve elde edilen kafes içi verimleri dekara 

çevrilerek hesaplanmıĢtır. Her örnekleme dönemi sonunda tespit edilen kafes içi ve kafes dıĢı 

verimlerden yararlanarak elde edilen verilerin toplanması ile söz konusu sisteme iliĢkin yenen ot 

miktarı hesaplanmıĢtır (GökkuĢ ve ark., 1995).  

Otlatma sistemlerine iliĢkin olarak yaprak ve sap besin içeriğinin belirlenmesi amacıyla sıralı 

ve münavebeli otlatma sistemlerinde her parsel değiĢiminden sonra, serbest otlatma sisteminde 15 

günlük aralıklarla hasat edilen kafes içi örneklerde bitkinin sap ve yaprak kısımları ayrıldıktan sonra 

65°C‟de 48 saat süreyle kurutma dolabında kurutulmuĢ ve öğütülmüĢtür. AraĢtırmada besin 

kompozisyonuna ait değerleri Ünal (2005) tarafından tavsiye edildiği gibi, monokromatör NIRS (Near 

Infrared Reflectance Spectroscopy) aleti (Unity Scientific firmasının Spectrastar 2400 modeli) ile 

belirlenmiĢtir. 

Elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme desenine göre SAS istatistik paket programıyla 

varyans analizine tabi tutulmuĢ, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)‟e göre bulunmuĢtur.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Yeşil ot verimi 

ÇalıĢmada yeĢil ot verimi bakımından otlatma sistemleri arasındaki farkın istatistiksel anlamda 

önemli olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 2.). AraĢtırmada en yüksek yeĢil ot verimi münavebeli otlatma 

sisteminden elde edilmiĢtir. YeĢil ot veriminin serbest otlatma sisteminde münavebeli ve sıralı otlatma 

sistemlerine göre önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiĢtir. Münavebeli ve sıralı otlatmada bitkiler 

üzerinde otlatmadan kaynaklanacak stres azalmıĢ ve bitkilere belirli bir süre dinlenme fırsatı verilerek 

kendini yenileme olanağı sağlanmıĢtır. Münavebeli otlatma sisteminde hayvanlar daha dar alanlarda 

otladığı için mera alanı tekdüze otlanmıĢ ve bu durum vejetatif geliĢmeyi diğer sistemlere göre daha 

fazla teĢvik etmiĢtir. Dolayısıyla meranın üretim gücü münavebeli otlatma sisteminde daha yüksek 

olmuĢtur.  

 

Çizelge 2. Tritikale yapay merasında otlatma sistemlerine göre mera verim özelliklerine ait 

ortalamalar ve oluĢan guruplar
*
 

 

Özellikler 

Otlatma sistemi 

Serbest Sıralı  Münavebe 

Yeşil ot verimi (kg/da/gözlem başına ortalama) 386,15 c 435,77 b 511,43 a 

Yenen ot miktarı (kg/da/gözlem başına ortalama) 76,02 c 95,40 b 118,70 a 

Yeşil otta yaprak oranı (%) 44,76 b 53,83 a 55,13 a 
*Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P≤0,05). 

 

Serbest otlatma sisteminde mera alanındaki bitki örtüsüne dinlenme fırsatı verilmemiĢtir. 

Otlatma dönemi süresince tek parselde ve otlatma mevsimi süresince sağlanan bir süreklilikle otlatma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu durum çalıĢmanın serbest otlatma parselini oluĢturan bitki örtüsü üzerinde 

çiğnenmenin de etkisini göstermiĢtir. Merada otlatma dinlenme fırsatı vermeden tekrarlanırsa 

köklerdeki depo besin maddeleri azalmakta ve daha zayıf ve cılız sürgünler üretilmektedir. Bu Ģekilde 

ot veriminde de azalma olduğu bildirilmektedir (Altın ve ark., 2011). Oysa korunan ve belli sürelerle 

dinlendirilen mera kesimlerinde aktif büyüme süresince kitle artıĢı devam etmekte, sürekli otlatılan 

kesimde otlatma Ģiddetine bağlı olarak meradaki kitle verimi azalmakta veya sabit kalmaktadır (Koç 

ve GökkuĢ, 1996; Lemaire ve Agnusdei, 2000).  



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)  

2015: 3 (2): 101–105 

  
 

 

  

104 

Yenen ot miktarı 

ÇalıĢmada yenen ot miktarı bakımından uygulanan otlatma sistemleri arasındaki farklılıkların 

istatistiksel anlamda önemli olduğu görülmüĢtür (Çizelge 2.). Dinlendirme ve otlatmanın düzenli 

aralıklarla uygulanarak birbirini takip ettiği münavebeli ve sıralı sistemlerde yenen ot miktarları 

serbest otlatma sistemine göre önemli düzeyde yüksek sonuçlar vermiĢtir. AraĢtırmada münavebeli 

otlatma sisteminde serbest otlatma sistemine göre %35 oranında, sıralı otlatma sisteminde serbest 

otlatma sistemine göre %25 oranında daha yüksek ot tüketimi gerçekleĢmiĢtir.  

AraĢtırmada münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinde uygulanan parselasyon ile mera 

alanının bir bölümü keçiler tarafından otlanırken belirli bölümünün dinlendirilmesi suretiyle bitki 

örtüsünün yeniden geliĢimine olanak tanınmıĢtır. Bu durum vejetatif geliĢmeyi, dolayısıyla yeniden 

bitki geliĢmesini serbest otlatma sistemine göre daha fazla teĢvik etmiĢtir. ÇalıĢmada dinlendirilen 

mera alanlarında oluĢan ve sindirilebilirliği yüksek olan genç dokular hayvanlar tarafından daha çok 

tercih edilerek otlanmıĢtır.  Dolayısıyla keçiler münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinin uygulandığı 

mera parsellerinde otlanabilir durumda daha fazla ot bulmuĢlardır. Bu durum münavebeli ve sıralı 

otlatma sistemlerinin uygulandığı mera alanında ot tüketimini arttırmıĢtır.   
 

Yeşil otta yaprak oranı 

AraĢtırmada en yüksek yaprak oranı münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinden elde 

edilmiĢtir (Çizelge 2.). Otlatmanın dar parsellerde yapılması ve aktif büyümenin daha yoğun olarak 

desteklenmesi yaprak oranının daha yüksek olmasını sağlamıĢtır. Yaprak oranının fazla olması otun 

kalitesi ve lezzetliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Zira bitkide yaprak aksamı saplara 

göre hayvanlar için daha lezzetlidir. Aynı Ģekilde yeni büyümekte olan bitki kısımları daha az yapısal 

karbonhidrat içermekte, dolayısıyla daha besleyici olmaktadır (Waller ve ark., 1985). Serbest otlatma 

sisteminde, yeknesak otlatmanın sağlanamaması, bazı bölgelerin ağır otlanmasına ve bazı bölgelerin 

de otlanmadan kalmasına neden olmuĢtur.  

 

Yaprak ve sapta ham protein oranları  

Yaprakta ve sapta en yüksek ham protein oranları sırasıyla %18,91 ve %9,22 ile münavebeli 

otlatma sisteminden elde edilmiĢtir (Çizelge 3.). 

 

Çizelge 3. Otlatma sistemlerine göre tritikalede yaprak ve sap ham protein oranları ve çoklu 

karĢılaĢtırmalar 
 

Özellikler 

Otlatma Sistemi 

Serbest Sıralı Münavebe 

Yaprak Ham Protein Oranı (%) 15,96 c 17,70 b 18,91 a 

Sap Ham Protein Oranı (%) 7,84 c 8,61 b 9,22 a 

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P≤0,05). 

 

Münavebeli otlatma sistemi, dinlenme döneminde bitkilerin büyüme ve geliĢmesine izin 

vermektedir. Bu sebeple teĢekkül eden genç sürgünlerin oluĢturduğu bitki dokularında protein oranı 

daha yüksek olmaktadır (Coyne ve Cook, 1970). Nitekim bitkide genç hücre sayısının ve fizyolojik 

aktivitenin protein sentezinde etkili olduğu bildirilmiĢtir (Kacar ve ark., 2006; Özaslan–Parlak ve ark., 

2011). Yapraklarda tespit edilen ham protein oranları, sapta tespit edilen oranlara göre oldukça yüksek 

bulunmuĢtur. Bitkilerin sap kısımlarında, destek doku geliĢimine bağlı olarak daha fazla yapısal 

karbonhidrat bulunmaktadır. Yem bitkilerinde olgunlaĢmanın ilerlemesiyle birlikte yapısal 

karbonhidrat oranının arttığı ve yaprakların saplara göre daha fazla azot ve daha düĢük ham selüloz 

içerdiği bildirilmektedir (Jung ve ark., 1997). 

 

Sonuç 

Bu çalıĢmada, münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinde yeĢil ot verimi ve yenen ot miktarı 

serbest otlatma sistemine göre önemli düzeyde yüksek sonuç vermiĢtir. Aynı zamanda diğer bitkisel 

özellikler üzerinde de münavebeli otlatma sistemlerinin olumlu etkileri dikkati çekmiĢtir.  

Münavebeli otlatma sisteminde elde edilen yeĢil ot verimi, yenen ot miktarı ve ham protein 

oranlarının yüksekliği, bahar döneminde tritikalenin önemli bir kaba yem kaynağı olduğunu 

göstermektedir. Sonuç olarak Çanakkale ekolojik koĢullarında hızlı büyüme gücü, erken otlatılabilme 
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özelliği ve besin madde içeriği bakımından tritikale hasılının münavebeli otlatmak suretiyle süt 

keçiciliğinde kaliteli ve pratik kaba yem sağlayan bir kaynak olduğu tespit edilmiĢtir. 
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