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Çınar)ve)ark.,))2014)11)(1))

Bazı%Yabancı%Ot%Mücadele%Yöntemlerinin%Çukurova%Bölgesindeki%%Taban%
Meralarında%Ot%Verimi%Ve%%Botanik%Kompozisyona%Etkisi%
S.%%Çınar1%
1
2

%

R.%%Halipoğlı2%%% %

İ.%%İnal1%

Doğu!!Akdeniz!!Tarımsal!!Araştırma!!Enstitüsü!!Müdürlüğü.!!Yüreğir/Adana!

Çukurova!!Üniversitesi!!Ziraat!!Fakültesi!!Tarla!!Bitkileri!!Bölümü.!!Balcalı/!!Adana!
!

Araştırma! Çukurova’nın! taban! meralarında! ot! verimi! ve! kalitesini! düşüren,! hayvanların! merayı! kullanımını!
sınırlandıran!yabancı!otlarla!etkili!mücadele!yöntemlerinin!belirlenmesi!amacıyla!2006M2009!yılları!arasında!Adana!ili!
Seyhan!ilçesi!Dervişler!doğal!merasında!yürütülmüştür.!!
Araştırma! tesadüf! blokları! deneme! desenine! göre! 3! tekrarlamalı! olarak! yürütülmüştür.! Deneme! de! biçme,!
gübreleme,!2.4MD,!Picloram+2.4MD,!Paraquat!ve!Glyphosate!uygulamaları!incelenmiştir.%
Üç!yıllık!ortalamalara!göre!!Picloram+2.4MD!uygulamasının!meranın!kuru!madde!verimi!ve!sindirilebilir!kuru!madde!
verimini! artırdığı,! buğdaygillerin! botanik! kompozisyondaki! oranını! artırırken! diğer! familya! bitkilerinin! oranını!
azalttığını!göstermiştir.!!%
Anahtar%Sözcükler:!mera,!yabancı!ot!mücadelesi,!!botanik!kompozisyon,!!verim!!
!

Effects%Of%Some%Weed%Control%Methods%on%Yield,%Botanical%Composition%and%Forage%
Quality%in%Subirrigated%Grasslands%of%Cukurova%%
This!research!was!conducted!to!determine!the!effective!control!methods!for!the!weeds!of!!subirrigated!pastures!of!!
the!Cukurova.!The!experiment!was!conducted!on!the!pasture!in!Dervisler!Village!of!Seyhan!District!of!Adana!during!
the!years!of!2006M2009.!!The!experiment!!was!designed!according!to!the!randomized!complete!block!design!with!
three!replications.!!!In!the!research,!five!different!weed!control!methods!such!as!cutting,!fertilization,!application!of!!!
2.4MD,!Picloram+2,.4MD,!Paraquat!or!Glyphosate!were!studied.!!!
Results!of!the!research!showed!that!application!of!2,4MD+picloram!increased!dry!matter!and!digestible!dry!matter!
yield.!!!Application!of!!Picloram!+2.4MD!increased!the!percentage!of!grasses!in!the!dry!matter!yield!of!!the!pasture!
while!it!decreased!the!percentage!of!the!plants!from!the!other!families!in!the!dry!matter!yield!of!the!pasture.!
Keywords:!pasture,!weed!control,!botanical!composition,!yield,!hay!quality!!

Giriş%
Uygun! olmayan! kullanımlar! sonucunda! büyük!
çoğunluğu!bitki!örtülerini!kaybetmiş!olan!!ülkemiz!
meralarının! verim! güçleri! ve! ot! kaliteleri!
düşmüştür! (Gökkuş,! 1991).! Ülkemizin! diğer!
bölgelerindeki! meralarda! olduğu! gibi,! Çukurova!
bölgesindeki! meraların! kullanımında! da! herhangi!
bir! yönetim! ilkesine! uyulmaması,! bu! alanların!
bozulmasına! neden! olmuştur.! Bulundukları!
bölgelere! göre! değişmek! üzere! ülkemiz!
M
meralarının! kuru! ot! verimleri! 45M100! kg! da
1
arasında! değişmektedir! (Gökkuş! ve! Koç,! 2001).!
Akdeniz! Bölgesi! mera! alanları! ülke! mera!
alanlarının! %! 7.0’ini! oluşturmakta! ve! ortalama!
M1
kuru! ot! veriminin! ise! 90! kg! da ! olduğu!
bildirilmiştir! (Altın! ve! ark.! ,! 2011).! Adana!
yöresinde!yürütülen!çalışmalarda!taban!meralarda!
M1
kuru! ot! veriminin! 120M725! kg! da (Çınar! ve! ark.,!

2009),! ortalama! otlatma! süresinin! 150M180! gün!
olduğu,! taban! meralarda! bitki! ile! kaplılık! oranının!
%!68.9M95.9!arasında!değiştiği!(İnal!ve!ark.,!2011),!
bitki! örtüsününde! yer! alan! türlerin! %! 10M45’ini!
yabancı! otların! oluşturduğu! belirlenmiştir! (Çınar!
ve!ark.,2003;!Hatipoğlu!ve!ark.,2001),!!
Hayvanların! temel! kaba! yem! kaynaklarından! biri!
olan! meraların! idaresinde! yabancı! otlar!
karşılaşılan! önemli! problemlerden! birisidir.! Bu!
bitkiler! meranın! yem! üretiminin! azalmasına,!
hayvansal! ürünlerin! kalitelerinin! düşmesine! ve!
zaman,! zaman! hayvanların! zehirlenmesi! sonucu!!
kayıplara! yol! açmaktadırlar.! Bu! nedenle! kaliteli!
bitkilerden! oluşan! verimli! bir! meranın!
devamlılığını! sağlamak! için! bitki! örtüsünde! artan!
yabancı!otlar!ile!mücadele!edilmesi!gerekir.!!
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Çayır! meralarda! yabancı! ot! mücadelesi! amacıyla!
mekanik,! kimyasal! ve! biyolojik! yöntemler!
uygulanabilmektedir.! Bu! yöntemlerin! en! çok!
uygulananlarından! birisi! kimyasal! yabancı! ot!
mücadelesidir! (Valentine,! 1980;! Gökkuş,! 1991).!
Ancak! herbisit! kullanımı! vejetasyondaki! bazı!
bitkilerin! yok! olmasına! neden! olduğundan! dolayı!
toplam! verimdeki! azalma! gübreleme! ile!
giderilebilmektedir! (Gökkuş,! 1991;! Altın! ve! ark.,!
2005).! Biçme! ise! çiçeklenme! başlangıcında! etkili!
olmaktadır!(Valentine,!1980;!Altın,!1992).!!
Amerika’nın! Güney! Dakota! bölgesinde! yapılan! bir!
araştırmada! 2.4MD+azotlu! gübre! uygulamasının!
1
verimi! 184! kg! daM ! artırdığı! saptanmıştır! (Nichols!
ve! Mc! Murphy,! 1969).! Teksas’ta! yürütülen! bir!
araştırmada! ise;! picloram,! bromacil,! dicamba,!
2,4,5MT! ve! bunların! kombinasyonları! çalı! kontrolü!
için!merada!uygulandığında!meranın!ot!veriminde!
önemli! düzeyde! artış! olduğu! saptanmıştır! (Bovey!
ve!ark.,!1972).!Atatürk!Üniversitesi!Ziraat!Fakültesi!
çayırlarında! yürütülen! bir! çalışmada;! genellikle!
2,4MD! uygulanan! parsellerde! verimlerin! daha!
düşük!olduğu,!kuru!ot!ve!ham!protein!verimlerinin!
herbisit!uygulama!zamanlarına!bağlı!olarak!önemli!
seviyede! değişmediği! ancak! yıllara! bağlı! olarak!
düzenli! arttığı,! herbisit! uygulamasından! sonra!
kompozisyondaki! buğdaygillerin! arttığı,! diğer!
familya!türlerinin!ve!baklagillerin!oranının!azaldığı!
belirlenmiştir! (Gökkuş! ve! Koç,! ! 1996).! Atatürk!
Üniversitesi! Ziraat! Fakültesi! Çiftliğinde! yürütülen!
bir! başka! çalışmada;! bitki! örtüsündeki! yabancı!
otları!kontrol!etmek!amacıyla!2,4MD!li!herbisitlerin!
kullanılabileceği,! yabancı! ot! populasyonuna! göre!
herbisit! uygulamalarının! bir! yada! birkaç! yıl!
uygulanması! gerektiği,! ! merada! arzulanan!
bitkilerin! fizyolojik! olarak! güçlenmesi! ve!
üretkenliklerinin! artırabilmesi! için! gübrelemenin!
mutlak! gerektiğini! bu! amaçla! dekara! 7.5! kg! N’un!
yeterli! olabileceği,! gübre! uygulamasının! her! yıl!
tekrarlanması! gerektiği! sonucuna! varılmıştır!
(Özaslan,! 1996).! Samsun! ili! Ladik! İlçesi! Salur! köyü!
merasında! yürütülen! bir! çalışmada;! biçim! ve!
herbisit! uygulamasının! meranın! kuru! ot! ve! ham!
protein! verimi! üzerine! yıllara! göre! farklı! etkide!
bulunduğu,! 3! yıllık! ortalama! sonuçlara! göre! en!
düşük! kuru! ot! veriminin! 367! kg/da! ile! kontrol!
parsellerinden! sağlanırken,! en! yüksek! kuru! ot!
veriminin! 530! kg/da! ile! gübreleme+üstten!
tohumlama+havalandırma! işlemlerinin! birlikte!
uygulandığı!
parsellerden!
elde!
edildiği,!
gübreleme+herbisit! uygulamasında! 3! yıllık!
ortalama! kuru! ot! veriminin! 464! kg/da! olduğu! ve!
en! yüksek! verimin! alındığı! gübreleme+üstten!
tohumlama+havalandırma! uygulaması! ile! aynı!
2!
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grupta!
yer!
aldığını,!
gübreleme+herbisit!
uygulamasından! 1.yıl! 307! kg/da,! 2.yıl! 493! ! kg/da,!
3.yıl! ise! 592! kg/da! kuru! ot! verimi! alındığı!
bildirilmektedir! (Aydın! ve! Uzun,1999),! ABD’nin!
batısındaki! meralar! üzerinde! yapılan! bir!
araştırmada;! 2,4MD! uygulamasının! buğdaygil!
yembitkilerini!artırdığını,!!hektara!0,6!kg’dan!daha!
yüksek! dozlarda! uygulanan! 2,4MD’! nin! ise! gelin!
düğmesi! bitkisini! (Centaurea) maculasa)) ! %! 75!
oranında! azalttığı! saptanmıştır! (Jacobs! ve!
Sheley,1999).! Montana’da! iki! lokasyonda! iki! yıl!
süreyle! yürütülen! bir! araştırmada;! picloram!
uygulamasının! m²! ’deki! gelin! düğmesi! sayısını!
önemli! derecede! azalttığı! (<5! bitki/m²),!
dicamba+2,4MD!karışımının!bitkiler!sapa!kalkma!ve!
tomurcuk! döneminde! iken! uygulandığında! daha!
etkili! olduğu,! sonbaharda! ve! ilkbaharda! rozet!
formunda!iken!uygulandığında!ise!en!düşük!etkiyi!
gösterdiği,! benekli! gelin! düğmesi! (Centaurea)
maculasa)’nin! kontrolü! açısından,! ! picloram! ve!
clopyralid! +2,4! D‘nin! dicamba! +! 2,4MD!
karışımından! daha! etkili! olduğu,! dicamba+2,4MD,!
clopyralid+2,4MD! ve! picloram! uygulamalarının!
M1
kontrol! parselinde! 173! kg! ha ! olan! çok! yıllık!
buğdaygil! yem! bitkilerinin! verimini,! sırasıyla! 494,!
M1
880! ve! 1309! kg! ha! ! a! yükselttiği! saptanmıştır!
(Roger! ve! Ark.,! 2000),! Çukurova! bölgesinin! taban!
meralarında! yürütülen! bir! araştırmada;! fosforlu!
gübre! ile! birlikte! uygulanan! azot! dozlarının! mera!
veriminde! artış,! vejetasyondaki! baklagil! ve! diğer!
familya! bitkilerinin! mera! verimine! katılma!
oranında! azalma,! buğdaygil! oranında! ise! artışa!
neden! olduğu! saptanmıştır! (Hatipoğlu! ve! ark.,!
2001).!!
Bu! araştırma! ! Çukurova! bölgesinin! taban!
meralarında! uygulanabilecek! bazı! yabancı! ot!
mücadele! yöntemlerinin! meranın! ot! verimi! ve!
botanik! kompozisyonuna! etkilerinin! belirlenmesi!
amacıyla!yapılmıştır.!

Materyal%ve%Yöntem%
Araştırma! Adana! ili! Seyhan! ilçesi! Dervişler! köyü!
doğal! merasında! 2007M2009! yılları! arasında! üç! yıl!
süre! ile! yürütülmüştür.! Deneme! yılları! uzun! yıllar!
ortalamasına! göre! daha! sıcak! geçmiş,! 2007! ve!
2008! yılları! uzun! yıllar! ortalamasına! göre! daha!
kurak,! 2009! yılı! ise! uzun! yıllar! ortalamasına! göre!
daha! yağışlı! geçmiş,! deneme! yıllarında! nispi! nem!
ortalaması! ! uzun! yıllar! ortalaması! ile! benzerlik!
göstermiştir!(Anonim,!2009).!
Deneme! alanı! topraklarının! killi,! tuzsuz,! hafif!
alkali,! kireç! yönünden! zengin,! organik! maddece!
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!
yeterli,! fosfor,! çinko! ve! kireç! seviyesinin! yetersiz!
olduğu!belirlenmiştir!(Anonim,!2007).!
Araştırma! ile! ilgili! deneme,! tesadüf! blokları!
deneme! desenine! göre! 3! tekrarlamalı! olarak!
2
yürütülmüştür.! Parsel! büyüklüğü! 4! x! 5! =! 20! m !!
olarak! belirlenmiştir.! Deneme! de! biçme,!
gübreleme,! 2.4MD,! Picloram+2.4MD,! Paraquat! ve!
Glyphosate!uygulamaları!denenmiştir.!!
Birinci!yıl!iki!diğer!yıllar!ise!bir!hasat!yapılmıştır.!!

Sindirilebilir! kuru! madde! verimi! (SKMV);!
sindirilebilir! kuru! madde! oranı! (SKMO)! ve! ADF!
sonuçları! kullanılarak! Sheaffer! ve! ark.! (1995)’a!
göre!hesaplanmıştır.!
Sindirilebilir! Kuru! Madde! Oranı(SKMO)! =88.9M
(0.779!x!%ADF)!
SKMV!=!SKMO!x!KMV!!

Biçme! işlemi,! yabancı! otların! depo! organlarında!
yedek! besin! maddelerinin! en! düşük! düzeyde!
bulunduğu!tomurcuklanma!veya!ilk!çiçeklenmenin!
başladığı!zamanda!yapılmıştır!(Altın,!1992).!!
M1

konusu! parseldeki! otun! ADF! oranı! olarak!
kaydedilmiştir.!!!

M1

Gübre! dozu! olarak! 5! kg! da ! saf! fosfor,! 10! kg! da !
saf!azot!gübresi!kontrol!uygulaması!dışındaki!diğer!
tüm!uygulamalara!yapılmıştır!(Altın!ve!ark.,!2005).!
Fosfor!gübrelemesi!sonbaharda,!azot!gübrelemesi!
ise! erken! ilkbaharda! yapılmıştır.! Herbisit! olarak!
M1
2.4MD! Amin! (320! ml! da ),! ! Picloram+2.4MD! Amin!
M1
M1
(100! ml! da ),! Paraquat! (500! ml! da )! ve!
M1
Glyphosate! (1500! ml! da )! kullanılmıştır.! 2.4MD! ve!
Picloram+2.4!uygulamaları,!!söz!konusu!uygulama!
parsellerinin! tamamına,! Paraquat! ve! Glyphosate!
uygulamaları! ise! spot! olarak! hedef! bitkilere!
uygulanmıştır! (Darrell! ve! Ark.,! 2005).! Herbisit!
uygulamaları!1!ve!2.!yıl!yabancı!otların!3M5!yapraklı!
olduğu! dönemde! bir! kez! uygulanmış,! 3.yıl! ise!
uygulama!yapılmamıştır!(Altın,!1992).!!
Her!parselde!tesadüfi!olarak!yerleştirilen!4’er!adet!
2
0.50! m ‘lik! çerçevenin! her! birindeki! ot! hasat!
edildikten! sonra;! ! buğdaygiller,! baklagiller,! diğer!
familya! bitkileri! olarak! ayrılmıştır.! Her! bitki!
o
grubuna! ait! ot,! 78! C‘de! 24! saat! kurutularak,! her!
bitki!
grubunun!
ağırlığa!
göre!
botanik!
kompozisyondaki! oranı! saptanmıştır.! ! Her! bitki!
grubunun! ot! örnekleri! değirmende! öğütüldükten!
sonra,!öğütülmüş!ottan!alınan!2’şer!gr’lık!örnekler!
o
105! C’de! 24! saat! süreyle! kurutularak! örneklerin!
kuru! madde! oranları! belirlenmiştir.! Kuru! madde!
oranlarından! yararlanarak,! dekara! kuru! madde!
verimi!hesaplanmıştır.!!
ADF! içerikleri! ise! Van! Soest! ve! ark.,! (1985)!
tarafından!bildirilen!yöntemlere!göre!ANKOM!200!
Fiber! Analyzer! cihazı! kullanılarak! analiz! edilmiştir.!
Her! uygulama! parselindeki! otun! ADF! oranının!
hesaplanmasında;! her! parselde! bitki! gruplarının!
ağırlığa!göre!botanik!kompozisyondaki!oranları!söz!
konusu! bitki! grupları! için! saptanan! ADF! değerleri!
ile!çarpılmış!ve!elde!edilen!rakamların!toplamı!söz!

Kuru! madde! verimi,! sindirilebilir! kuru! madde!
verimi! ve! botanik! kompozisyon! oranları! MSTATMC!
istatistik! paket! programı! kullanılarak! üç!
tekrarlamalı! tesadüf! blokları! deneme! desenine!
göre!varyans!analizi!uygulanmıştır.!Varyans!analizi!
sonuçlarına! göre! istatistiksel! olarak! önemli! çıkan!
faktör! ortalamaları! Duncan! (P! ≤0.05),! yıl!
ortalamaları! ise! LSD! (P! ≤0.05)! testi! ile!
karşılaştırılmıştır!(Düzgüneş!ve!ark.,!1987).!

Bulgular%ve%Tartışma%
Uygulamaların) Meranın) Kuru) Madde) Verimine)
Etkisi))
Uygulamalar!ve!yıllar!mera!kuru!madde!veriminde!
istatistiksel! olarak! önemli! farklılık! yaratmıştır.!
Ayrıca,! uygulama! x! yıl! interaksiyonunun! da!
istatistiksel! olarak! önemli! olduğu! ortaya! çıkmıştır!
(Çizelge!1).!
Çizelge! 1’de! görüldüğü! gibi,! meranın! kuru! madde!
verimi!yıllara!bağlı!olarak!önemli!derecede!farklılık!
göstermiş!ve!üç!yıl!sürdürülen!denemede!meranın!
kuru! madde! verimi! yıllar! ilerledikçe! azalmıştır.!
Araştırmanın! birinci! yılında! meradan! elde! edilen!
kuru!madde!verimi!ortalaması!2.!ve!3.!yıllara!göre!
istatistiksel! olarak! önemli! derecede! daha! yüksek!
olmuştur.!Bu!duruma!neden!olarak,!tipik!bir!çayır!
arazisi! üzerinde! yıllardan! beri! amenajman!
kurallarından! uzak! bir! şekilde! sürdürülen! otlatma!
sonucu!oluşmuş!olan!taban!mera!vejetasyonunda!
biryıllık! bitkilerin! oldukça! fazla! yer! kaplaması! ve!
araştırma! parsellerinde! bu! bitkiler! tohum!
tutmadan!önce!biçim!yapıldığı!için!yıllar!ilerledikçe!
bu! bitkilerin! meranın! verimine! katılma! oranının!
azalması! gösterilebilir.! Nitekim,! Hatipoğlu! ve! ark.,!
(2001)! araştırmanın! yürütüldüğü! meraya! benzer!
özelliklere! sahip! bir! merada! sürdürdükleri!
gübreleme! araştırmasında! yıllara! bağlı! olarak!
meranın! veriminde! azalma! ortaya! çıktığını!
saptamışlardır.!!

!
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M1
Çizelge!1.!Farklı!uygulamalarda!saptanan!kuru!madde!ve!!sindirilebilir!kuru!madde!verimleri!(kg!da )!
M1

M1

Table) 1.) Dry) matter) yields) (kg) da ),digestible) dry) matter) yields) (kg) da )) obtained) from) different)
treatments)
M1
M1
Kuru!Madde!Verimi!(kg!da )!
Sindirilebilir!Kuru!Madde!Verimi!(kg!da )!
Uygulama!
1.yıl!
2.yıl!
3.yıl!
!!!Ort.!
1.yıl!
2.yıl!
3.yıl!
Ort.!
109.4!
!74.6!
Kontrol!
231.7!
46.7!
129.2!bc!
143.9!
27.2!b!
!!81.9!bc!
bc*!
b*!
!!105.8!
Biçim!
336.8!
125.7!b!
36.0!
166.2!abc!
212.6!
83.7!b!
21.2!b!
abc!
Gübre!
362.8!
230.7!a!
!!4.0!
199.2!ab!
223.7!
140.6!a!
!!2.5!c!
!122.3!ab!
!!100.7!
2.4MD!
426.5!
!!!20.2!c!
38.7!
161.8!abc!
266.3!
13.9!c!
21.8!b!
abc!
!!!!148.4!
Pic+2.4MD!
513.2!
!!!14.0!c! !!!180.0!
235.7!a!
324.2!
9.4!c!
!111.6!a!
a!
Paraquat!
282.3!
!!16.7!c!
!36.0!
111.7!bc!
174.6!
10.6!c!
20.9!b!
!68.7!c!
Glyphosate!
232.3!
!!21.2!c!
!59.3!
104.3!c!
144.9!
14.7!c!
35.3!b!
!65.0!c!
+
+
Ortalama! 340.8!A ! 76.8!B!
57.2!B!
158.3!
212.9!A ! 49.7!B!
34.4!B!
99.0!
*)! Aynı! sütün! içerisinde! benzer! harf! ile! gösterilen! ortalamalar! P≤0.05! hata! sınırları! içerisinde! Duncan! testine! göre!
birbirinden!istatistiksel!olarak!farksızdır.!
+)! Aynı! satır! içersinde! benzer! harf! ile! gösterilen! ortalamalar! P≤0.05! hata! sınırları! içerisinde! LSD! testine! göre!
birbirinden!istatistiksel!olarak!farksızdır.!

Araştırmada,! uygulamalar! meranın! kuru! madde!
verimini! istatistiksel! olarak! önemli! derecede!
etkilemiştir.!
Ancak,!
yıl!
x!
uygulama!
interaksiyonunun! istatistiksel! olarak! önemli!
çıkması!uygulamaların!etkisinin!yıllara!bağlı!olarak!
farklılık! gösterdiğini! ortaya! koymaktadır.! Nitekim,!
denemenin! birinci! yılında! uygulamalar! meranın!
kuru! madde! veriminde! istatistiksel! olarak! önemli!
bir! farklılık! yaratmamıştır.! Buna! karşın! en! yüksek!
kuru!madde!verimi!513.2!kg/da!ile!!Picloram+2.4M
D! uygulamasından! elde! edilmiştir.! Denemenin!
ikinci! yılında! uygulamalar! meranın! kuru! madde!
veriminde! istatistiksel! olarak! önemli! derecede!
farklılık! yaratmış! ve! gübreleme! uygulaması! diğer!
uygulamalara! göre! istatistiksel! olarak! önemli!
derecede! daha! yüksek! kuru! madde! verimi!
sağlamıştır.!Azotlu!gübreleme!sonucu!verimin!artış!
göstermesi! beklenen! bir! sonuçtur.! Nitekim,!
Hatipoğlu! ve! ark.,! (2001)! da! Çukurova’nın! taban!
meralarında! azotlu! gübrelemenin! kuru! ot!
veriminde! artış! sağladığını! saptamışlardır.! Biçim!
uygulaması! herbisit! uygulamalarına! göre!
istatistiksel! olarak! önemli! derecede! daha! yüksek!
kuru! madde! verimi! sağlamıştır,! ancak! bu! verim!
kontrol! uygulamasında! elde! edilen! kuru! madde!
veriminden! istatistiksel! olarak! önemli! bir! farklılık!
göstermemiştir.! Herbisit! uygulama! parsellerinde!
herbisit! uygulaması! vejetasyondaki! baklagil! ve!
buğdaygil! familyası! bitkileri! dışındaki! yabancı!
otları! etkilediği! gibi! özellikle! baklagilleri! de!
etkilemiştir.! Bu! nedenle! herbisit! uygulama!
parsellerinde! kuru! madde! verimi! biçim! ve!
4!
!

gübreleme!parsellerine!göre!daha!düşük!olmuştur.!
Denemenin! üçüncü! yılında! da! uygulamalar!
meranın!kuru!madde!veriminde!istatistiksel!olarak!
önemli! bir! farklılık! yaratmamıştır.! Picloram+2.4MD!
uygulamasından! diğer! uygulamalara! göre! daha!
yüksek!kuru!madde!verimi!elde!edilmiştir.!!!
Üç! yıllık! kuru! madde! verimi! ortalamalarına! göre,!!
Picloram+2.4MD! uygulaması! kontrole! göre!
istatistiksel! olarak! önemli! derecede! daha! yüksek,!
biçim,! gübreleme! ve! 2,4MD! uygulamalarına! göre!
ise! istatistiksel! olarak! farklı! olmayan! kuru! madde!
verimi!
sağlamıştır.!
Yani!
2,4MD+Picloram!
uygulaması! dışındaki! yabancı! ot! kontrol!
uygulamaları! meranın! kuru! madde! veriminde!
kontrole! göre! istatistiksel! olarak! önemli! bir!
farklılık! yaratmamıştır.! ! Biçim! ve! gübreleme! tek!
başlarına!yabancı!ot!kontrolünde!etkili!olmamış!ve!
bu!parsellerde!yabancı!otlar!önemli!yer!tutmuştur.!
Paraquat! ve! Glyphosate! uygulama! parsellerinde!
saptanan! kuru! madde! verimi! ortalamaları! kontrol!
parsellerinde! saptanan! ortalama! kuru! madde!
veriminden! istatistiksel! olarak! farksız! olmuştur.!
Paraquat! ve! Glyphosate! uygulanan! parsellerde!
verimin! düşük! olmasının! nedeni! olarak! bu!
herbisitlerin! yabancı! ot! niteliğindeki! türler!
dışındaki! bitki! türlerini! de! olumsuz! yönde!
etkilemeleri! gösterilebilir! (Gökkuş! ve! Koç! 1996;!
Aydın! ve! Uzun,! 2000).! Nichols! ve! Mc! Murphy!
(1969)’nin! yürüttüğü! bir! araştırmada,! herbisit!
+gübre! uygulamasında! en! yüksek! kuru! madde!
verimi!saptanmıştır.!!Bovey!ve!ark.(1972),!herbisit!
uygulamalarının! merada! kuru! madde! verimi! artışı!
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!
sağladığını,! Rodney! (2000),! Glyphosate! +! 2,4MD!
uygulamasında! mera! veriminin! 1.5! kat! arttığını,!
Roger! ve! ark.! (2000),! dicamba+2,4MD,!
clopyralid+2,4MD! ve! picloram! uygulamalarının!
verimi!iki!kattan!fazla!artırdığını!belirtmişlerdir.!
Uygulamaların) Sindirilebilir) Kuru) Madde) Verimine)
Etkisi)
Uygulamalar! ve! yıllar,! sindirilebilir! kuru! madde!
veriminde! istatistiksel! olarak! önemli! derecede!
farklılık! yaratmıştır.! Ayrıca,! uygulama! x! yıl!
interaksiyonunun! istatistiksel! olarak! önemli!
olduğu!ortaya!çıkmıştır.!Farklı!uygulama!parselleri!
için! saptanan! sindirilebilir! kuru! madde! verimi!
ortalamaları! Çizelge! 1’de! verilmiştir.! ! Çizelgede!
izlendiği! gibi,! meranın! sindirilebilir! kuru! madde!
verimi!yıllara!bağlı!olarak!önemli!derecede!farklılık!
göstermiş! ve! araştırmanın! birinci! yılında! 2.! ve! 3.!
yıla!göre!istatistiksel!olarak!önemli!derecede!daha!
yüksek! sindirilebilir! kuru! madde! verimi! elde!
edilmiştir.! Kuru! madde! veriminde! olduğu! gibi!
araştırma! parsellerinde! sindirilebilir! kuru! madde!
verimi! yıllar! ilerledikçe! azalma! göstermiştir.! Kuru!
madde! verimi! ile! ilişkili! olan! sindirilebilir! kuru!
madde! veriminin! yıllara! bağlı! değişiminin! kuru!
madde! verimi! ile! benzerlik! göstermesi! beklenen!
bir!sonuçtur.!!!

Uygulamalar! sindirilebilir! kuru! madde! verimini!
istatistiksel! olarak! önemli! derecede! etkilemiştir.!
Ancak,! yıl! x! uygulama! istatistiksel! olarak! önemli!
çıkması! uygulamaların! sindirilebilir! kuru! madde!
verimi! üzerindeki! etkisinin! yıllara! bağlı! olarak!
farklılık! gösterdiğini! ortaya! koymaktadır.!
Araştırmanın! birinci! yılında! uygulamalar!
sindirilebilir! kuru! madde! veriminde! istatistiksel!
olarak! önemli! bir! farklılık! yaratmamıştır.! İkinci!
yılda! ise,! gübre! uygulaması! tüm! diğer!
uygulamalara! göre! sindirilebilir! kuru! madde!
veriminde!istatistiki!olarak!önemli!derecede!artışa!
neden! olmuştur.! Üçüncü! yılda,! Picloram+2.4MD!
uygulamasından! diğer! uygulamalara! göre!
istatistiki! olarak! daha! yüksek! sindirilebilir! kuru!
madde! verimi! saptanmıştır.! Üç! yıllık! ortalama!
değerlere! göre,! kuru! madde! verimi! açısından!
olduğu! gibi! sindirilebilir! kuru! madde! verimi!
açısından! da! 2,4MD+Picloram! uygulaması! kontrole!
göre! istatistiksel! olarak! önemli! derecede! artış!
sağlamıştır.!!!
Uygulamaların) Meranın) Botanik) Kompozisyona)
Etkisi)
Uygulamalar! ve! yıllar! meranın! ağırlığa! göre!
botanik! kompozisyonunda! istatistiksel! olarak!
önemli!farklılıklar!yaratmıştır!(Çizelge!2).!!

!
Çizelge! 2.! Farklı! uygulama! parsellerinde! buğdaygil,! baklagil! ve! diğer! familyalara! ait! bitkilerin!
vejetasyonun!kuru!madde!verimine!katılma!oranı!ortalamaları!(%)!
Table) 2.Ratios) of) legumes,) grases,) and) other) families) in) the) ) botanical) composition) depending) on) the))
treatments)

Biçim!

28.0!c!

4.3!c!

!0.7!b!

11.0!cd!

7.3!

5.3!

0.0!

4.2!

65.1!a!

Diğer!Familya!
2.yıl!
3.yıl!
!!92.3!
98.6!a!
a!
85.0!
ab!
99.3!a!

Gübre!

37.3!c!
71.7!
ab!
100.0!
a!

8.0!c!
46.3!
bc!
100.0!
a!
29.3!
bc!
!55.0!b!

!0.4!b!

15.2!cd!

6.3!

1.7!

0.0!

2.7!

55.6!a!

90.0!a!

98.3!a!

!0.0!c!

39.3!b!

0.0!

0.0!

0.0!

0.0!

52.3!a!

20.1!c!

99.2!a!

84.6!
ab!
81.8!
ab!
!!!60.7!
b!

74.0!a!

93.2!a!

0.0!

0.0!

0.0!

0.0!

!!0.0!c!

!!0.0!d!

!0.0!c!
!0.0!c!

27.4!cd!
29.1!cd!

8.3!
7.7!

0.3!
23.7!

0.0!
0.0!

2.9!
10.4!

6.8!d!
58.4!
b!
49.4!c!

11.5!C!

32.2!

0.8!

5.8!

0.0!

2.2!

38.7!b!
27.0!b!
40.6!
+
C!

24.8!b!
!!100.0!
36.7!b!!
a!
21.3!c! 82.9!a!

Uygulama!
Kontrol!

2.4MD!
Pic+2.4MD!
Paraquat!
Glyphosate!
Ortalama!

1.yıl!
24.3!
c*!

53.0!b!
32.3!c!
49.5!
+
A!

Buğdaygil!
2.yıl!
3.yıl!

Ort.!

1.yıl!

Baklagil!
2.yıl!
3.yıl!

Ort.!

1.yıl!

6.7!c!

!0.0!c!

10.3!d!

6.0!

1.0!

0.0!

2.3!

69.7!a!

35.7!B!

54.9!B!

88.4!A!

Ort.!
87.3!a!

61.3!

*)! Aynı! sütün! içerisinde! benzer! harf! ile! gösterilen! ortalamalar! P≤0.05! hata! sınırları! içerisinde! Duncan! testine! göre!
birbirinden!istatistiksel!olarak!farksızdır.!
+)! Aynı! satır! içersinde! benzer! harf! ile! gösterilen! ortalamalar! P≤0.05! hata! sınırları! içerisinde! LSD! testine! göre!
birbirinden!istatistiksel!olarak!farksızdır.!

!
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Çizelge! 2’de! izlendiği! gibi,! buğdaygillerin! meranın!
verimine! katılma! oranı! yıllara! bağlı! olarak! önemli!
derecede! farklılık! göstermiş! ve! araştırma!
parsellerinde! yıllar! ilerledikçe! buğdaygillerin!
meranın!verimine!katılma!oranı!istatistiksel!olarak!
önemli! derecede! azalmıştır.! Buğdaygillerin!
meranın! kuru! madde! verimine! katılma! oranının!
yıllara! bağlı! olarak! azalmasına! neden! olarak,!
araştırmanın! birinci! yılında! parsellerde! dominant!
buğdaygil!olan!çokyıllık!çimin!(Lolium)perenne)!bir!
serin! mevsim! bitkisi! olması! ve! özellikle! sıcak!
bölgelerde! kısa! ömürlü! olması,! deneme!
parsellerinde! çiçeklenme! döneminde! yapılan!
biçim! nedeniyle! bitkinin! tohum! dökme! yoluyla!
rejenere! olamaması! yanında,! vejetasyonda!
bulunan! çoğunluğu! biryıllık! olan! diğer!
buğdaygillerin! de! yine! deneme! koşullarında!
tohum! oluşturamaması! ve! zaman! içinde!
topraktaki! tohum! rezervlerinin! azalması!
gösterilebilir.! Nitekim,! Lowe! ve! ark.! (2009)!
Avustralya’nın! subtropik! bölgelerindeki! mera!
karışımlarında! yer! alan! çokyıllık! çimin! merada!
uzun! süre! kalamadığını! sıcaktan! zarar! gördüğünü!
bildirmektedirler.!!!
Üç! yıllık! ortalamalara! göre! buğdaygillerin!
vejetasyonun!
ağırlığa!
göre!
botanik!
kompozisyonuna!katılma!oranı!uygulamalara!bağlı!
olarak!%!10.3!ile!%!93.2!arasında!değişmiştir.!2.4M
D!
ve!
Picloram+2.4MD!
uygulamalarında!
buğdaygillerin! vejetasyonun! verimine! katılma!
oranı! kontroldekine! göre! istatistiksel! olarak!
önemli! derecede! daha! yüksek! olmuştur.! Bu!
uygulamalar!vejetasyondaki!buğdaygillerin!oranını!
artırmıştır.!Geniş!yapraklı!bitkilere!karşı!etkili!olan!
bu! herbisitler! uygulandığında,! vejetasyondaki!
geniş! yapraklı! bitkilerin! etkilenmesi! ile!
buğdaygillerin! rekabet! güçlerinin! artması! ve!
vejetasyonun! verimine! daha! fazla! katkıda!
bulunmaları! beklenen! bir! sonuçtur! (Valentine,!
1980).! Birinci,! ikinci! ve! üçüncü! yılda! botanik!
kompozisyonda! buğdaygillerin! en! yüksek! olduğu!
uygulama!Picloram+2.4MD!olmuştur.!!
Vejetasyonun! verimine! çok! az! katkıda! bulunan!
baklagillerin! oranı! yıllara! ve! uygulamalara! bağlı!
olarak! önemli! bir! farklılık! göstermemiştir! (Çizelge!
2).! 3! yıllık! ortalamalara! göre,! baklagillerin!
vejetasyonun!verimine!katılma!oranı!ortalamaları,!
uygulamalara! bağlı! olarak! ! %! 0.0! ile! %! 10.4!
arasında!değişmiştir.!!
Diğer! familya! bitkilerinin! meranın! verimine!
katılma!oranı!yıllara!bağlı!olarak!önemli!derecede!
farklılık! göstermiş,! buğdaygillerin! aksine! diğer!
familya! bitkilerinin! meranın! verimine! katılma!
6!
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oranı! yıllar! ilerledikçe! artmıştır.! Bu! artışa! neden!
olarak,! mera! parsellerinde! buğdaygillerin!
başaklanma! dönemi! esas! alınarak! yapılan!
biçimlerde! çoğunluğu! biryıllık! olan! diğer! familya!
bitkilerinin! bir! çoğunun! biçim! zamanında! tohum!
dökme! devresine! erişmeleri,! yapılan! biçimlerle!
çokyıllık!buğdaygillerin!zayıflaması!sonucu!biryıllık!
diğer! familya! bitkileri! fidelerinin! daha! kolay!
rekabet!edebilir!hale!gelmeleri!gösterilebilir.!!
Uygulamalar! diğer! familya! bitkilerinin! meranın!
verimine! katılma! oranını! istatitiksel! olarak! önemli!
derecede! etkilemiştir.! 3! yıllık! ortalamalara! göre!
diğer!familya!bitkilerinin!meranın!verimine!katılma!
oranı,! uygulamalara! bağlı! olarak! %! 6.8! ile! %! 87.3!
arasında! değişmiştir! (Çizelge! 2).! ! Herbisit!
uygulamalarının! tümü! ! diğer! familya! bitkilerinin!
vejetasyonun!verimine!katılma!oranında,!kontrole!
göre!istatistiksel!olarak!önemli!derecede!azalmaya!
neden! olmuştur.! Ancak,! bu! uygulamalardan! etkili!
olanının! 2,4MD+Picloram! olduğu! ortaya! çıkmıştır.!
Çünkü,! söz! konusu! herbisit! uygulama!
parsellerinde! saptanan! diğer! familya! bitkileri!
oranı,! diğer! uygulamaları! göre! istatitiksel! olarak!
önemli! derecede! daha! düşük! olmuştur.! Herbisit!
uygulmaları,! araştırmanın! 1! ve! 2.! yılında! yapılan!
uygulamalarla! diğer! familya! bitkilerinin! meranın!
verimine! katılma! oranında! önemli! azalmalara!
neden! olmuştur,! ancak! bu! etki! herbisit!
uygulamasının!yapılmadığı!3.!yılda!2,4MD+Picloram!
uygulaması! dışındaki! uygulamalarda! ortadan!
kalkmıştır.!!!!!
Nichols! ve! Mc! Murphy! (1969)’nin! yürüttüğü! bir!
araştırmada,! herbisit+gübre! uygulamalarında!
buğdaygil! oranının! arttığı! saptanmıştır.! Thilenius!
ve! ark.,! (1974),! ! 2.4MD! kullanımının! buğdaygil!
oranını!artırırken!diğer!familya!türlerini!azalttığını,!
Gökkuş! ve! Koç! (1996),! herbisit! uygulamalarının!
çayırda! ! buğdaygil! oranını! artırırken! baklagil! ve!
diğer! familya! türlerinin! oranlarını! azalttığını,!
Gonzalez!ve!ark.,!(1997),!2.4MD!türevli!herbisitlerin!
buğdaygil!oranını!artırdığını,!Roger!!ve!ark.,(2000),!
2.4MD! ve! picloram! uygulamalarının! buğdaygil!
oranını!artırdığını!bildirmişlerdir.!!

Sonuç%
Araştırma! sonuçları,! Çukurova! Bbölgesi’ndeki!
meralarda! biçim! ve! gübreleme! uygulamalarının!
tek! başlarına! yabancı! ot! kontrol! yöntemi! olarak!
etkin! yöntemler! olmadığını,! 2,4MD,! Paraquat! ve!
glyphosate’nin! ise! yabancı! ot! kontrolü! açısından!
yeterli!
olmadıklarını,!
2,4MD+Picloram!
uygulamasının! ise! özellikle! baklagillerin! yoğun!
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olmadığı! meralarda! geniş! yapraklı! yabancı! otları!
kontrol! etmek! için! etkin! bir! şekilde!
kullanılabileceğini! göstermiştir.! Ancak,! bölgedeki!
taban! meralarda! yabancı! ot! kontrolünden! sonra!
yabancı! otların! boşalttığı! alanların! yeniden!
yabancı! otlar! tarafından! işgal! edilmemesi! için!
bölgeye! adapte! olmuş! çokyıllık! baklagil! ve!
buğdaygil! yembitkisi! türlerinin! tohumlarının!
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