
                                                                                
    

                                                                                                         

Mersin Yöresinde Karstik Arazilerde Ekskavatörle Toprak İşlemenin (MEROR Teras)     

Toros sediri (Cedrus libani A. Rich) Fidanlarının Yaşamı, Gelişimi ile                                                          

Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi  

 

Projenin Özet Tanıtımı  

Ekskavatörle alt toprak işleme yöntemlerinden biri olan Meror teras; paletli traktör ve ekskavatör ile gradoni şeklinde 

toprak işlemenin yapılamadığı, parçalı anakayanın hakim olduğu dikim sahalarında ve yabanlaşmış ekim sahalarında 

tohum yataklarının hazırlanması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Toros silsilesi ve benzer yapıdaki karstik sahalarda 

140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatörde kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper ile sığ ya da derin alt toprak 

işlemesi şeklinde yapılmaktadır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarında 

2008 yılından beri yaygın olarak kullanılan ve genellikle başarılı sonuçlar alınan bu yöntemle ilgili zaman zaman bazı 

endişeler dile getirilmektedir. Bu konunun araştırılması Mersin OBM tarafından talep edilmiştir.  

Bu araştırmanın amacı; Meror teras şeklinde yapılan toprak işlemenin dikim/ekim yoluyla getirilen Toros sediri 

fidanlarının yaşama yüzdesi, gelişimlerine olan etkisini, toprak özelliklerindeki değişimi ve işlem maliyetlerini ortaya 

koymaktır. Denemeler, iki farklı yerde, rastlantı bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç yinelemeli 

olarak kurulacaktır. Deneme alanlarında Meror teras derin (60 cm) ve sığ (30 cm) toprak işlemesi yapılarak, Toros sediri 

ekim ve dikimleri yapılacaktır. Toprak işleme öncesinde ve proje sonunda toprak analizleri yapılacaktır. Her yıl 

vejetasyon dönemi sonunda fidan yaşama yüzdeleri belirlenecek, fidan boy ve kök boğaz çapları ölçülecektir. Altıncı 

büyüme sezonu sonundaki veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir. Tüm işlemler için maliyetler hesaplanacak, 

aynı başarının sağlanması durumunda en ekonomik işlem de belirlenmiş olacaktır. Araştırma sonucunda, farklı yetişme 

ortamı koşulları için, uygun ve başarı sağlayan en ekonomik Meror teras derinliği ve ağaçlandırma tekniğinin 

belirlenmesi ve önemli potansiyel alana sahip Toros silsilesinde yapılacak Meror teras uygulamaları için uygulamacılara 

yol gösterici öneriler sunmak hedeflenmektedir. 
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