
ROSACEAE (Gülgiller) 

 

Çoğu çalımsı ve ağaç formlu bitkiler olup, nadiren otsu yapı gösterirler. Yaprakları 

basit veya bileşiktir. Çiçekleri simetrik yapıdadır ve çiçeklerindeki taç ve çanak yapraklar 5’e 

adettir. Erkek organları çok sayıdadır. Yaklaşık 100 kadar cins ve 2500 kadar tür ihtiva eden 

gülgiller 6 alt familyaya ayrılan karmaşık bir sınıflamaya sahiptir.  

Bu familyada çoğunlukla meyve türleri tanınmakta olup, otsu türlerden bilinenler 

Ranunculus (düğün çiçeği) ve Potentilla’dır. Yem bitkisi olarak önem taşıyan Poterium veya 

Sangiosorba (çayır düğmesi) cinsi ülkemiz florasında bulunan önemli türlere sahiptir. Cinsin 

önemli türleri şunlardır: 

P. sangiosorba (P. minor)—Küçük çayır düğmesi  

P. polgamum (P. muricata)—Hayvan yemi çayır düğmesi (besleme değeri yüksek) 

S. armena (çok yıllık, 1 m boylu, Doğu Anadolu’da taban suyu yüksek çayırlarda 

bulunur) 

 

P. sangiosorba 

Çok yıllık, uzun ömürlü, kurağa dayanıklı ve kuvvetli kökleri olan bir türdür. 50-90 

cm boylanır. Gövdesinin üzeri kırmızımsı renklidir. Korungaya benzeyen 5-10 çift 

yaprakçıklı bileşik yapraklara sahiptir. Korungadan farklı olarak yaprakçık kenarlarında derin 

dişler bulunur.  

Çiçekler kömeç halinde yaprak koltuğundan çıkarlar. Açık yeşil-kırmızımsı olan 

çiçeklerin 4 çanak yaprağı vardır, taç yaprakları yoktur. Çiçekler tek evciklidir. Kömecin 

altındakiler erkek çiçeklerdir. Tohumları sert bir meyve kabuğu ile çevrilmiştir. Meyveler 1-4 

tohumludur. 1000-tane ağırlığı 12-15 g’dır (?). 

 

Önemi ve Kullanılması 

Doğal olarak Batı Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’ya yayılmış olan bu bitki 

Anadolu’da da bütün bölgelerde bulunmaktadır. Soğuğa ve kurağa dayanıklı olmasıyla dikkat 

çeken bu bitki suni mera karışımları için ümitvar görülmektedir. Bir mera bitkisi olarak 

avantajları şunlardır. 

1. İlkbaharda erken gelişmeye başlar 

2. Kurağa ve soğuğa dayanıklıdır 

3. Çok değişik topraklarda yetişebilir 

4. Yeşil olarak yedirildiğinde şişme yapmaz 



5. Hayvanlar tarafından sevilerek otlanır. 

6. Otu lezzetlidir, besleme değeri ve sindirimi yüksektir. 

7. Yaz ortası ve sonbaharda da büyümesine devam ederek otlatma periyodunu uzatır. 

8. Yüksek-dağlık bölgelere ve yarı çöl özelliği taşıyan bölgelere uyum sağlayabilir. 

9. Sulama ve gübrelemeye tepkisi yüksektir. 

10. Kök boğazından fazlaca dallandığından otlatmaya dayanıklıdır ve toprak yüzeyini 

örterek erozyonu da önlemede etkilidir. 

Küçük çayır düğmesi mayıs-haziran döneminde çiçeklenir. Yaz boyunca yeşil kalır. 

Hasatta tohum olgunlaştırma döneminde dahi bu bitkinin tabanında yeşil yaprakları vardır. 

GAP Bölgesinde yaz ve kış ayları da dahil yılın tamamında yeşilliğini korumaktadır. Hava 

sıcaklığının -7 
o
C olduğu kış aylarında yeşilliğini devam ettirmektedir.  

Kuru ot olarak da kullanıma uygun olan bu bitki 350-400 mm yağış kuşağında tek 

biçim verir. Yağışlı yerlerde veya sulanan alanlarda biçim sayısı 5’i geçmektedir.Kıraç 

şartlarda 250-300 kg/da, suluda ise 700-1500 kg/da kuru ot alınabilmektedir.  

Ülkemizin marjinal alanları için önem taşıyan çayır düğmesinin dağlık ve yüksek 

rakımlı bölgelere uyumu birçok bitkiden daha iyidir. Orta Anadolu Araştırma Enstitüsü 

tarafından ülkemiz şartlarına uygun Bünyan-80 çeşidi geliştirilmiştir. 

 

Kültür ve İdaresi 

Küçük çayır düğmesi kireççe zengin olmak şartıyla her çeşit toprakta yetişebilir. 

Doğal olarak taşlıdan killiye kadar her toprak tipinde görülmektedir. Bu nedenle bu bitkiye 

kıraç meraların kelleşmiş yerlerinde rastlamak mümkündür.  

Çayır düğmesi tohumlarının çimlenme ve sürmesi için 15 
o
C’nin üzerinde sıcaklık 

olması gerekir. Kışı soğuk olan bölgelerde Mart-Nisan, kışları ılıman bölgelerde ise Ekim 

ayında ekilmelidir. Ekimin mümkün olduğunca erken yapılması tavsiye edilir.  

Ekimde tohum yatağının çok iyi havalanmış olması gerekmez. Meyve olarak 

ekilebildiğinden ekimde tahıl mibzerinin kullanılması mümkündür. Sıra aralığı kıraçta 50-80 

cm, suluda ve yağışlı bölgelerde 30 cm olmalıdır. Ekim derinliğinin 2-3 cm, ekim normunun 

ise 3-5 kg/da olması gerekir. Samsun’da Acar ve ark. (1999) 30 cm sıra aralığını, tavsiye 

etmişler ve 784.7 kg/da verim elde etmişlerdir.  

Küçük çayır düğmesinin çıkışı çok yavaş olduğundan tesisi zordur. Bu nedenle 

yabancı ot istilasından korunması gerekir. Ayrıca karışım yapılırken yonca gibi hızlı büyüyen 

türlerle birlikte kullanılması uygun değildir. Yalnız ekilmesi veya yavaş gelişen türlerle 



karıştırılması tavsiye edilir. Otlatma amacı ile otlak ayrığı, mavi ayrık ve kırmızı yumak 

karışımını tavsiye edenler de vardır. Böyle bir karışım silaj olarak da değerlendirilebilir.  

Küçük çayır düğmesi veriminin çoğunu ilk büyümede verir. Gövdeler oluşmaya 

başladığı zaman otlatılarak veya %50 çiçek sapı görüldüğü zaman biçilerek 

değerlendirilebilir. Biçim yüksekliği 5-6 cm olmalıdır. Azotlu gübreye risponsu yüksek 

olduğundan 8-12 kg N/da uygulanmalıdır. Verimi kıraçta 250-300 kg/da, suluda 750-1500 

kg/da’dır. Ham protein oranı %10.5, Ham selüloz %18.5, Yaprak oranı %60, Sindirilme oranı 

ise %70 civarındadır. Yonca ve korungaya göre ham protein ve selüloz oranı düşüktür.  

 

     

 

  

 

  


