
KARAÇALI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE 

 

Slogan: Keçiler Meraya Dönüyor 

1.280.000 TL 

 

Karaçalı bitkisiyle kaplı alanlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın 

otlamasına engel olmakta, meradaki kaliteli otların gelişmesini 

önlemektedir. Sağmal inek ve koyunların mastar kısımlarını zedeleyerek 

hastalığa da sebep olmaktadırlar. 

İlimiz meralarında karaçalı bitkisinin artış sebebi araştırıldığında keçi 

varlığının azalması önemli bir etken olarak görülmüştür. Bu sebeple mera 

alanlarında yoğun olarak karaçalı bulunan köylerde keçi varlığının 

arttırılması gerekmektedir. 

PAYDAŞLAR 

 

Lalapaşa Kaymakamlığı  

Meraları kullanan hayvan 

yetiştiricileri 

İLERLEME 

DURUMU 
%0 Finans bekleniyor 



KEÇİLER MERAYA DÖNÜYOR 

Proje için uygulanabilecek köylerin araştırması yapılmış olup, İlk etapta Lalapaşa İlçesi  köylerinde 

projenin uygulanabileceği tespit edilmiştir.  

Proje kapsamında keçi temini edilebilecek olan Merkezi Keşan İlçesinde bulunan Edirne Küçükbaş 

Hayvan Yetiştiricileri Birliği İle Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplantı yapılmıştır. 

İlimizdeki keçi varlığının yoğun olarak bulunduğu Keşan ve Enez İlçelerinde inceleme ve görüşmeler 

yapılmıştır. 

  

Projenin ilk  aşamasında yapılan saha çalışmalarında işletmelerin karlılığını sürdürebilmesi için sürü 

büyüklüğünün en az 50 olması gerektiği  değerlendirilmiştir. Bu sebeple; 20 üreticiye 48 adet keçi ve 2 

adet teke verilecektir. 20*50=1000 adet keçi dağıtımı yapılacaktır. Projede finansmanı Lalapaşa 

Kaymakamlığı tarafından sağlanacaktır. Projemizin toplam maliyeti 1.280.000 TL’dır.  

Projenin ikinci aşamasında, 3. yıl itibariyle keçi verilen işletmelerden 5 yıl boyunca her yıl 10  adet anaç 

keçi alınarak, yeni sürüler kurulup yeni yetiştiricilere verilerek 2. etaba başlanacaktır. Böylece Lalapaşa 

İlçesi’nde keçi yetiştiriciliğinin gelişeceği ve meraların karaçalıdan temizleneceği düşünülmektedir. 



1. Yıl İşletme Başına: 

50 Anaç Keçi 

30 Dişi Oğlak 

30 Erkek Oğlak 

2.Yıl İşletme Başına: 

80 Anaç Keçi 

50 Dişi Oğlak 

50 Erkek Oğlak 

3.Yıl sonu itibariyle 5 
sene boyunca her sene 
her işletmeden 10 Anaç 

Keçi geri alınacak 

Projenin 1. Etabı 
bitirilecek 

2.Etap için çalışma 
yapılacak 

Keçiler Meraya Dönüyor 

1 .  e tap  2 .  e tap  

Proje Başlangıcı  

20 İşletme x 50 Keçi = 1000 Keçi00 
Keçi 

Proje Maliyeti 

yapılan saha çalışmalarında 
işletmelerin karlılığını 
sürdüre1.280.000 ₺ 

bilmesi için sürü büyüklüğünün 
en az 50 olması gerektiği  

değerlendirilmiştir. Bu sebeple 


