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Malçlama toprağın besin maddesi ve su tutma
kapasitesini artırır, topraktaki arzu edilen mikrobiyal
hareketliliği ve solucanları besler ve de yabani ot
gelişimini önler.

Malçlama, bitkileri kuraklık, don, otlanma gibi
olumsuz koşullardan korur. daha iyi beslenmesi için
ortam hazırlar, verim güçlerin artırır. Çıplak bırakılan
toprak uygulamalarına göre bakım ihtiyaçlarını
azaltır.

Malçlanmış bitkiler daha güçlü ve zindedir, böylelikle
zararlı böceklere ve hastalıklara karşı dayanıklılıkları
artar.



“Malç” toprak zeminde çürümeye bırakılan organik
madde tabakasıdır. Malç bütün ormanlarda doğal
olarak oluşur; çürümekte olan ağaç yapraklarının,
dalların ve sürgünlerin mantar, mikrobiyal ve böcek
yaşamlarıyla birlikte oluşturduğu besin açısından
zengin, nem tutan bir örtüdür.

Doğal malç, organik maddelerdeki besin maddelerini
depolayan ve bu maddeleri yavaş yavaş bitkilerin
kullanımına sunan bir “besin maddesi bankası”
görevi görür



Malç topraklarımız için hayati önem taşıyan besin
maddesi döngüsünde zaruri bir bağlantı görevi
görür.

Şu ya da bu nedenle toprak malçsız kaldığında, canlı
toprak doğal besin maddesi depolarını yitirmeye
başlar ve kurumaya yüz tutar.

Çıplak toprakta büyüyen çöl bitkisi dışındaki bitkiler
sürekli gübre, besin maddesi ve su desteğine ihtiyaç
duyar



Toprak yüzeyini bir katman şeklinde kapatan
organik malçlar, ilkbahar aylarında toprağın
ısınmasını geciktirdiği için erken çiçeklenmeyi
dolayısıyla geç don zararlarını azaltır.

Kış aylarında toprak ve bitki köklerini soğuktan
koruyarak donmaların olumsuz etkisini giderir.



Malç uygulaması ile toprağın güneş ışınları ve
rüzgar etkisiyle kuruyup çatlaması nedeniyle su
kaybetmesi önler çok ciddi su tasarrufu sağlar.

Isparta Eğridir Araştırma Müdürlüğünün yaptığı bir
çalışmaya göre, Elma bahçelerinde Malç kullanımı
sayesinde ilk yıl % 32-38, ikinci yıl % 30-31, üçüncü
yıl ise % 19-21 oranında daha az sulama suyu
kullanıldığı tespit edilmiştir.



Yabani otları sökmek ya da ilaçlayarak öldürmek
yabani ot sorununu ortadan kaldırmaz, toprak ıslanıp
güneşi gördüğünde, toprakta uyku halinde bekleyen
tohumlar uykudan uyanarak filizlenir.

Meyve bahçelerinde istenmeyen otlamayı önlemek
için her yıl defalarca yapılan ilaçlamalarla bitkiler için
hayati önem taşıyan toprakta ki mikro organizmalar
da öldürülmektedir.

Malç organik yabani ot engelleyici katmandır. Bu
katman toprağı canlı tutarken yabani otların filizlenip
büyümesini de önler.



Karadeniz bölgesi hariç ülkemizde tamamında tarım
topraklarının, pH değeri 7-8 civarında iken Çam
ağaçlarının özelliklerinden dolayı Çam
ormanlarında pH değeri ise 3,3- 4 seviyesindedir.

iğne yapraklı ağaç malçı kullanımı ile tarım
arazilerinde ki pH değeri zamanla normal seviyelere
(5,5-6,5) düşürülerek, bitkilerin topraktan daha
rahat besin maddeleri alabilmeleri sağlanmış olur.



Kimyasallar, insanlarda doğrudan veya dolaylı olarak,
akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Tarımda
kullanılan pestisit kalıntıları soframıza kadar sebze ve
meyve olarak gelmekte, dolayısı ile kanser, karaciğer
ve böbrek yetmezliği, üreme bozuklukları gibi pek çok
hastalığa neden olabilmektedir.

Meyve ve sebze bahçelerinde uygulanan pestisitler
hava, su ve toprak oradan da bu ortamlarda yaşayan
diğer canlılara geçmekte ölmelerine sebep olmaktadır.

Pestisit, zararlı öldüren madde anlamına gelmektedir. 
Pestisit, herhangi bir istenmeyen canlının (pest) 
yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan 
koruyan her türlü bileşik ya da bileşiklerin karışımıdır.



Pestisitler etken maddelerine göre sınıflandırılır.
Dünya da en fazla kullanılan pestisitler, ot öldürücüler
olup herbisit olarak adlandırılır.

Dünya sağlık örgütünün, 1995 yılında yayınlanan
raporuna göre, her yıl dünyada kabaca 1 milyon insan
pestisit sebebiyle zehirlenmekte, 20.000 kadarı da
ölmektedir.

Pestisitlerin çoğu özelliklede de herbisitler kanserojen
etki göstermektedir.

Herbisitler yerine doğal malç kullanılarak insan ve
diğer canlılara zarar vermeden çok daha etkili, uzun
vadede daha ekonomik ot mücadelesi yapılabilir.



Özel ağaçlandırma sahasında malç yapı 



Malçın fidan sıraları üzerine serilmesi



Sıra üzerinde yapılmış malçlama



Sıra üzerinde yapılmış olan malçlama genişliği 1.00 metredir.



Sıra üzerinde yapılmış olan malçlama derinliği 10 cm



İdeal malç uygulaması;

Malçlama yapılacak bahçede fidan sıraları üzerindeki 
otlar temizlendikten sonra, ağaçların tepe çatıları iz 
düşümlerine denk gelecek şekilde sırasıyla;

M2 ye 150 gram toz kükürt, M2 ye asgari 2 kg 
kompost gübre serildikten sonra, asgari 5 Cm 
kalınlığında malç kaplaması yapılır.

Kükürt ve gübre serilmeden de, ot temizliği yapılarak 
doğrudan malçlama da yapılabilir.

Kükürt pH düşürmek, gübreleme organik madde 
ihtiyacını karşılamak için verilir. Damlama borularının 
üzeri de kısmen kapatılırsa sulama suyu ısınmamış 
olur.



Malçlama amacıyla pek çok materyal kullanılmakla 
birlikte, en fazla siyah ya da koyu renkli naylon örtüler 
kullanılmaktadır. 

Ancak naylonun örtülerin, delinme ve yırtılmaya karşı 
mukavemeti oldukça düşük olup, genelde iki yıldan 
daha fazla kullanılamamaktadır. 

Ayrıca naylon örtülerin hava ve su geçirme özelliği 
olmadığından dolayı örtü altındaki havasız (anaerobik) 
koşullarda kültür bitkilerinde hastalık oluşturan bazı 
toprak kökenli patojenlerin arttığı bilinmektedir. 

Doğal malç, bu dezavantajları ortadan kaldırdığı gibi 
çevre kirliliği yaratmadan çürürken bitkiler için besin 
kaynağı olması en önemli özelliğidir.  



Doğal malçlama da, toprak havalandığı için, kök
çevresinde anaerobik ortam oluşmamakta arzu edilen
mikro organizma faaliyeti artmaktadır. Ayrıca naylon
örtülerde faydalanılamayan yağmur sularından
ziyadesiyle istifade edilmektedir.

Doğal malçın bir başka özelliği ise, tamamen çürüyüp
humus tabakası oluşması 3-4 yıl sürmekte değiştirme
masrafı olmamaktadır.

Naylon örtülerin bir iki yılda bir değiştirilmesi için,
ayrıca işçilik masrafı gerektirirken ciddi çevre kirliliği
oluşmaktadır.

Oysa doğal malç çürüdüğünde çevre kirliliğine sebep
olmadan toprağa organik madde kazandırmaktadır.



1 m3 malç yaklaşık 200 kg,

1 kamyona yüklenebilecek 60 m3 malç 12 ton 
civarındadır.

1 m2 alana 10 Cm kalınlığında serilecek malçın 
hacmi 0,10 M3 olup 1 M3 malç ile 10 M2 alan
kaplanmaktadır.

12 ton ağırlığında ki 60 M3 malç ile 60 X 10 = 600 
metrelik fidan sırası üzerinde malçlama 
yapılabilmektedir.

1 metre malçlama yapmak için gerekli olan malçın 
Karacabey teslim fiyatı; 5 TL dir.
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