
Ya murlama sulama
Ya murlama sulama yönteminde, sulama suyu kapal
borularda bas nç alt nda ya murlama ba klar na ka-
dar ta r ve do al ya a benzer bir biçimde topra a
uygulan r. Çeltik hariç hemen hemen bütün bitkilere
uygulanabilir. Fazla meyilli, düz olmayan alanlarda ve
derinli i az olan topraklarda su kayb  ve erozyona ne-
den olmadan uygulanabildi i gibi, yüksek geçirgenlik
veya dü ük su tutma kapasitesine sahip topraklarda da
rand manl  olarak kullan labilir. lk yat m masraflar
yüksek olan bir sistemdir.
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Baz  durumlarda sulama bitkileri don tehlikesin-
den koruyabilir veya s cak havalarda topra  ve
atmosferi serinleterek bitki geli mesi için çok uy-
gun bir ortam olu turabilir.
Bitki zararl lar  ile mücadelede ve kimyasal güb-
relerin topra a uygulanmas nda da sulamadan
yararlan labilir.
Sulama ile toprak nemlendirilerek rüzgar erozyo-
nuna kar  direnci art labilir.

SULAMADA VER ML K

Toprak ve su s rl  kaynaklard r.Tar msal üretimden
beklenen verim art n sa lanabilesi, su ve toprak
kaynaklar n ekonomik ve do ru bir ekilde kullan l-
mas  ile mümkündür. Sulama ile ilgili büyük projeler
uygulamaya geçirilirken teknik elemanlar n çok etkin
bir yay m çal mas  ile çiftçileri e itmesi ve ortaya

kmas  mümkün olumsuz artlar konusunda uyar-
mas  gerekmektedir. “Ne kadar  çok su o kadar çok
ürün” anlay n de mesi ancak sulama konusun-
da etkili ve yo un bir sulama e itimine ba r.

Sulama ve Tar m Makinalar  konular ndaki   sorun-
lar z için  irtibat adresimiz
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Mini ya murlama (sprinkler)

Mini ya murlama (sprinkler) ise özellikle meyve bah-
çelerinde ba ar  bir ekilde uygulanan ve su kullan-
ma rand man  oldukça yüksek bir yöntemdir.

Çok sulama
çok ürün
de ildir...

SULAMANIN YARARLARI

Sulama ile bitkisel üretimde verim ve kalite art
sa lan r.
Bir y lda birden fazla ürün elde etme imkan  do-
ar.

Toprakta kimyasal ve mikrobiyolojik faaliyetler
artar.
Gübreleme, münavebe, iyi tohumluk, ilaçlama
gibi di er verim art  tedbirlerin etkinli i sula-
ma sayesinde artar.
Toprakla bitki geli mesi yönünden zararl  olan
toksik maddeler ve tuzlar sulama ile y kanarak
uzakla r.

SULAMASULAMA
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bulundurularak belirlenir. Sulamada ba ar  olma-
n temel ko ulu, bitki, toprak, su ve iklim özellikle-

rini çok iyi bilip, mevcut ko ullara göre en uygun
sulama yöntemini seçmektir. Sulu tar m alanlar n-
da uygulanacak sulama yöntemi toprak ko ullar ,
topo rafik durum, bitki çe idi, su varl , iklim duru-
mu ve bölgede yayg n bulunan geleneklere göre
de ir. Sulama yöntemleri seçilirken bu etmenler
göz önünde bulundurulur. Her sulama yönteminin
birbirlerine göre üstünlükleri veya eksiklikleri var-

r. Genel olarak sulama yöntemleri iki ana ba k-
ta incelenir.
Bunlar;

Yüzey sulama yöntemleri
Bas nçl  sulama yöntemleri

YÜZEY SULAMA YÖNTEMLER
 Yüzey sulama yöntemleri tava, uzun tava
(border) ve kar k sulama olarak s fland r.Bu
yöntemde su araziye ya tavalar içerisinde göllendi-
rilerek yada uzun tavalar içerisinde dü ük bir e im-
le ilerletilerek verilir. Ayr ca s ra bitkilerinde ise su
belirli bir e imdeki kar klar içerisinde uygulan r.
Sulanabilir topraklar n ço unda ve hemen hemen
bütün bitkiler için uygulanabilen bir yöntemdir. Su-
lama rand man  dü ük oldu undan su sarfiyat
yüksek olan bir yöntemdir. Özellikle su tutma ka-
pasitesi yüksek olan topraklarda ve tesviyeli arazi-
lerde tercih edilmelidir.

BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLER
Bas nçl  sulama yöntemleri ya murlama sulama,
damla sulama ve mini ya murlay lar
(sprinkler) olarak s fland r.
Damla Sulama
Damla sulama yöntemi, temizlenmi  suyun bitkinin
kök bölgesine kadar bir boru sistemi ile getirilerek,
damlat lar yard  ile topra a verildi i bir
yöntemdir. Bu yöntemin amac  az miktarda sulama
suyu ile s k sulama yap larak kök bölgesini sürekli
nemli tutmak ve böylece bitkinin strese girmesini
önlemektir. Su uygulama rand man  en yüksek
yöntemdir. Su kaynaklar n s rl  oldu u yerlerde,

imli arazilerde, seralarda,  s ra bitkilerinde ve
meyve bahçelerinde, kullan labilen bir yöntemdir.

SULAMA NED R ?
Sulama; bitkilerin normal geli imi için ihtiyaç duy-
duklar  ancak do al ya larla kar lanamayan su-
yun, topra a uygun yöntemlerle uygun zamanda
verilmesi olarak tan mlanmaktad r.
Ülkemiz yakla k olarak 76.9 milyon ha yüzey alana
sahiptir. Bu alan n 28 Milyon hektar  ekilebilir tar m
arazisidir. Toplam sulanabilir arazi varl z 25.85
milyon ha, ekonomik olarak sulanabilir arazi varl -

z ise 8.5 milyon ha d r. Halen 4.5 Milyon ha  alan
sulanmakta olup  bu miktar  yakla k olarak sulana-
bilir alan n % 50' si kadard r. u an devam   eden
GAP projesinin tamamlanmas yla 1.7 Milyon ha ara-
zi daha sulamaya aç lm  olacakt r.
lk bak ta bol miktarda su kayna na sahip oldu u-

muz izlenimi olu makla beraber mevcut su kaynak-
lar z tar msal sulama ve di er kullan mlar için ol-
dukça s rl  miktardad r. Çünkü bitki için gerekli su
miktar  do ru ve uygun zamanda bulunmad ndan
zaman zaman su s nt  ile kar  kar ya kal nmak-
tad r. Ülkemizdeki su kaynaklar n ekonomik ve
verimli bir ekilde kullan lmamas  nedeniyle sulu
tar m alanlar nda önemli sorunlar ortaya ç kmakta-

r. Özellikle fazla su kullan , yanl  sulama yön-
temlerinin seçilmesi, çiftçilerimizin  ve sulama ile

ra an ilgililerin sulama konusunda yeteri kadar
bilgi sahibi olmamalar , su ve toprak kaynaklar n
tuzlula ma ve erozyon gibi nedenlerle yok olmas na
yol açmaktad r. Bu tür sorunlar  önlemek ve bilinçli
sulamay  yayg nla rmak için, sulama ile u ra an
herkesin e itimi büyük önem ta maktad r.
SULAMA YÖNTEMLER
Sulama yöntemi, sulama suyunun bitki kök bölgesi-
ne suyun verili  biçimidir. yi bir sulama yönteminin
seçilmesinden sonra;

 su da ,
Derine s zma ve yüzey ak  gibi kay plar n en
aza indirilmesi,
Toprak erozyonuna neden olmamas ,
Tar msal mekanizasyonu engellememesi,
Tuzlula ma sorunu olan yerlerde tuzlar n y kan-
mas na yard mc  olmas  gibi sonuçlar elde edil-
melidir

Suyun bitkiye verili ekli birçok etmen göz önünde


