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Normal artlarda makine ile ekimde, dekara
16-18 kg tohum yeterli iken, serpme ekim
ile ortalama 25 - 30 kg bu day tohumu at l-
maktad r. Sonuçta, yakla k olarak dekara,
ortalama 12  kg tohum israf vard r. Böy-
lece, çiftçi serpme ekim yaparak tohum ile
birlikte paras  da topra a gömmektedir.

SERPME EK M LE NELER KAYBED YOR ?

2004 Ekim ay  itibari ile Ceyhan 99 sertifi-
kal  bu day tohumlu unun fiyat  488.000
TL/kg d r. Dekara 12  kg fazla tohumluk de-
mek, dekara 5.900.000 TL cepten ç kan para
demektir.

100 Dekar arazisi olan bir çiftçinin, bu yön-
temle, cebinden yakla k 600 milyon TL
para ç kmas  demektir.

Yakla k 320 bin hektar bu day ekimi yap -
lan Adana bölgesinde, serpme ekim nedeni
ile y lda yakla k 27.000 ila 31.000 ton bu -
day tohumlu u israf edilmekte olup bunun
parasal de eri ise 15 ila 16 trilyon TL’ye
ula maktad r. Ekonomik anlamda s an,
gübre ve mücadele paras  bulmakta zorlanan
çiftçimiz ; gerçekten, Serpme Ekim Yapa-
cak Kadar Zengin mi ?

N SERPME EK M YAPILIYOR ?

Adana’da ekim dönemi olan kas m ve aral k
aylar nda, baz  y llarda, havan n ya  geç-
mesi ve ikinci ürün (m r, soya)  hasad n
hemen arkas ndan bu day ekimi yap ld
için, ekim zaman  çok k sad r. kinci ürünün
hasad n yap lmas , saplar n kald lmas  ve
topra n ekime haz rlanmas n zaman alma-

 ve bu dönemin de ya  olmas  çiftçiyi
serpme ekime yönlendirmi tir ; fakat zaman-
la bu ekim yöntemi Adana çiftçisinin ekim
kültürü haline gelmi  olup, hava artlar
uygun oldu u halde bile, çiftçiler serpme
ekim yapmaktad r.

Çünkü serpme ekim yönteminde :

1. Ekim normu ayar  gerektirmez.
2. Kolay ekim yap r.
3. Ekim i i k sa zamanda bitirilir.

Sevgili çiftçilerimiz, içinde bulundu u-
nuz zor ekonomik artlarda, serpme
ekim yaparak hem kendi servetinizi ve
hem de milli servetimizi topra a göm-
meyin!

Ekim makineleri ile ekim yap daha çok
kazan!

Adres : Hac  Sabanc  Bulvar  Köprülü Mahallesi

P.K 638                            01230Yüre ir/Adana
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Web:       http://www.adanapem.gov.tr/

mailto:adanapem@adanapem.gov.tr
http://www.adanapem.gov.tr/


Adana bölgesinde bu day ekimi, sonbahar-
da 15 Kas m – 15 Aral k aylar  aras nda,
artlar n uygun oldu u zamanda yap r.

ADANA’DA EK M NE ZAMAN
YAPILIR ?

DEKARA NE KADAR TOHUM
ATILMALIDIR ?

Her bitkinin, geli ebilmesi için yeteri ka-
dar: k, hava, su, s cakl k ve besin madde-
lerini sa layabilecek, optimum bir ya ama
alan na ihtiyac  vard r. Ayn  özellikteki
tohumlar, e it miktarda birer ya ama alan
istedi inden, tohumun tarlaya muntazam
ve her iki yönde e it aral klarla ekilmesi
gerekir. Bitkinin en iyi ekilde geli mesi
için 1 m2'de 250  adet olmas  yeterlidir.
Tohumun büyüklü ü önemli bir faktör ol-
makla birlikte, tohumun çimlenme gücü,
safiyeti ve özellikle bin dane a rl  dikka-
te al nd nda, dekara yakla k 16 -18 kg
tohum yeterlidir.

EK M DER NL  NE  OLMALIDIR ?

Tohumun çimlenmesi için gerekli olan
nem miktar , tohum büyüklü üne ba
olarak artar; bu nedenle ekim derinli i
tespit edilirken, bitki çe idine ve toprak
artlar na ba  olman n yan  s ra to-

hum büyüklü ünün de göz önüne al n-
mas  gerekir. Bu day için en uygun
ekim derinli i 2,5 — 5 cm aras ndad r.

BU DAY EK   NE LE YAPILIR ?

Bu day ekimi, belirli s ra aras  mesafesi
bulunan; ekici makaralara, ekici borulara
ve gömücü ayaklara sahip, kesiksiz s ravari
ekim  yapan ekim makineleri ile yap r.
Bu makineler ile günde ortalama 100 ila
150 dekar alan ekilebilir.

 EK M MAK NES LE EK N
AVANTAJLARI NELERD R ?

1.Her s raya e it miktarda tohum dü er.
2.Ekimde %50’ye  varan tohum tasarru-

fu sa lan r.
3.Bitkilere en uygun ya ama alan  sa -

lanm  olur.
4.Tohumlar düzgün s ralara ve e it de-

rinli e ekilir.
5.Tohum derinlikleri e it oldu u için
    çimlenme ve ç n çabuk ve düzgün
         olmas  sa lan r.
6.Kombine ekim makineleri ile ekimle
birlikte tarlaya taban gübreleri de verile-
bilir.

Adana’da bu day ekim alanlar n % 70 -
80’i serpme yöntemi ile ekilmektedir. Bu
amaçla diskli santrifüj gübre da tma
makineleri kullan lmaktad r.

ADANA’DA EK M NASIL YAPILIYOR?

Az oranda da olsa, baz  çiftçiler taraf n-
dan; ekici boru ve gömücü ayaklar  ç ka-

lm , ekim makineleri de bu amaçla
kullan lmaktad r.

SERPME EK N SAKINCALARI NELERD R?

1.Tohumlar tarla yüzeyine e it dü mez.
2.Tohumlar ayn  derinli e ekilemez.
3.Tohumlarda ayn  oranda çimlenme
           sa lanamaz.
4.Tohumun gömülmesi için ikinci bir
     i lem gerekir.
5.En önemlisi %50’ye varan tohum israf
          olur.


