
YÜZEY SULAMA

r killi topraklarda kar klar geni  ve uzun , kumlu
hafif topraklarda dar ve k sa kar klar yap lmal r.
Kar k uzunlu u 300 m’den fazla olabilir. Kar klara
verilecek e im en fazla % 2 olmal r.

Yüzey sulama sistemlerinde ba ar  olmak için en
önemli unsur toprak haz rl r (tesviye, e im
vs. ) .Arazinin sulamaya haz rlanmas  genel olarak
üç hususu içerir:

1. Erozyona neden olmayacak ekilde arazinin en
uygun parsellere ayr lmas

2. En uygun su da m ebekesinin tesisi,

3. Arazi yüzeyinin arzu edilen e imlere göre dü-
zeltilmesi ve sulama yöntemlerinin gerektirdi i
ekilde tanzimi

Yüzey sulama yap lan arazilerde topra  i lerken
tesviyeyi bozmamaya özen gösterilmelidir. Bunun
için topra  hep ayn  yöne deviren sürüm aletlerin-
den döner kulakl  pulluk gibi ölü kar k b rakmayan
aletler kullan r.

Arazinin Sulamaya
Haz rlanmas

Tavalara suyun verilmesi
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Topra n alt katmanlar nda taban ta  denilen sert katman
varsa pullukla sürümden önce topra n kuru oldu u bir
dönemde dipkazan çekilerek bu tabaka k r. Toprak i le-
meyle ilgili olarak  yap lacak i lemler s ras  ile a daki
gibidir:

Toprak ölü kar k b rakmayan sürüm aletleri ile sürülür.

Diskaro, kazaya , t rm k gibi ikileme aletleri ile  ikinci
toprak i leme yap r

Hafif tesviye aletleri ile tesviye edilir.

Ekim mibzer ile yap lmal r.

Ekimden hemen sonra sedde aleti ile uygun aral klarla
seddeler çekilir.

Seddeleri çekilmi  araziye tavalara uygun ak  uzunlu-
u verilerek kanal pullu u ile tarla içi kanallar  aç -
r.s ra bitkileri ekilmi  ise bitki boyu 10-15 cm iken

lister çapas  ile hem birinci çapalar  yap r hem de
sulama kar klar  aç r.

FAZLA SU HEM B TK YE HEM TOPRA A
HEM DE GELECEK NES LLERE

ZARAR VER R!!!
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Yüzey sulama; suyun
tarla ba  kanal ndan
al narak topra a uy-
gulanmas r. “Yüzey
sulama” terimi  birçok
sulama sisteminin
ortak karakteristi i
olan suyun toprak
yüzeyine uygulanmas
ve yerçekimi kuvveti
ile arazi boyunca da-

lmas  kapsa-
maktad r. Yerçeki-
mi kuvveti suyun
da  sa lamaktad r. Bu nedenle ya murlama
ve damla sulama sistemlerinde oldu u gibi ba ka
herhangi bir yap ya arazi içerisinde gerek yoktur.
Ayn  zamanda suyun bas nç alt nda olmas na gerek
yoktur. Bu özellikler iki önemli avantaj  beraberinde
getirmektedir:

1. Tarla içi ekipmanlara gerek yok ( ekipman
maliyeti yok); ve

2. Tarla yüzeyinde pompaja ihtiyaç yok (ekstra
enerji maliyeti yok).

Yüzey sulama sistemleri uygun dizayn edilir ve yö-
netilirse çok verimli olabilir ve tekdüze bir sulama
yap labilir. E er, tam tersine, i letme ya da yönetim
ba ar z ise maliyetlerin artmas  ile bu avantajlar
azal r. çilik masraflar  artabilir, sulama verimi dü-
er ve ürün verimi azal r.

Yüzey Sulama
Nedir?

Yüzey sulama yöntemleri: düz tava, uzun tava ve kar k
sulama yöntemi olmak üzere üç k mda incelenebilir. Bu

fland rma sistemindeki temel fak tasar mdan ziyade
yönetimdeki farkl klard r.

Düz tava

Sebze ve meyve bahçeleri genelde bu yöntemle sulan r.
Tavalar yüzey ak n önlenmesi amac yla seddelerle çevril-
mi tir. Bu sulama sisteminin ana özelli i e imin s r, ve
yüzey ak n olmamas r. Tava boyutlar  oldukça de ken
olup genel olarak, 0,3-3,0 ha aras nda de ir. Toprak tipi,
sulama debisi, uygulama derinli i, yeti tirilen bitki gibi
birçok etmen tava boyutlar n belirlenmesinde etkilidir.
Kumlu topraklarda tava boyutu k sa killi, a r topraklarda
ise tava boyutu uzun olmal r. Sulama debisi artt kça tava
boyutu da artacakt r.

Uzun tava

Uzun tava sulama yöntemi, çeltik d nda kök bo az n
slanmas ndan kaynaklanan hastal klara duyarl  olmayan
ve s k ekilen bitkiler ile meyve a açlar n sulanmas nda
kullan r.Tavalar genellikle dikdörtgen ekle sahip olup

uzunlamas na e ime sahiptir. Tavalar genellikle
uzun ve dard r. Uzun tava yönteminde suyun  tava
içinde göllendirilmesi söz konusu de ildir. Tava so-
nu aç kt r ve uygulanan suyun belirli bir k sm  yüzey
ak  ile tavadan uzakla r. Uzun tavalara verilecek

im en az binde bir olmal r. Tavalar dikdörtgen
ekilli olup 100-800 m uzunlukta 3-30m geni likte

olabilir.

Kar k sulama

Kar k sulama ile tava sulama aras ndaki temel fark
bu yöntemde sulama suyunun arazi yüzeyini tama-
men örtmemesidir. Bu yöntem bitki kök bo az n
slat lmas ndan zarar gören bitkilerin sulanmas na
çok uygundur. Bunun nedeni, bitkilerin kar klar
aras ndaki s rtlarda yeti tirilmesi ve bitki kök bo a-

n slat lmamas r. Su tarla ba  kanal ndan si-
fonlar, tüpler veya delikli boru yard yla al r ve
kar klara verilir. Sulama suyu kar klar boyunca iler-
leyerek kar k içerisinde toprak taraf ndan emilir.
Hem kar k boyunca hem de tarla ba  kanal  boyun-
ca e im bulunmaktad r.

En önemli sak ncas  tekdüze bir sulaman n olmama-
 ve kar k ba lar n daha fazla su almas r. Kar k

Tava yöntemi ile bahçe sulamas

Biberde delikli boru ile kar k sulama

Kar klara tarla ba  kanal ndan sifonlarla suyun al nmas

Yüzey Sulama
Yöntemleri


