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TARLA TARIMI
Tarım: Bitki yetiştirme (fitotekni), hayvan yetiştirme (zootekni), bitkisel ve
hayvansal ürünler elde etme, bitkisel ve hayvansal ürünlerin nitelik ve niceliklerini
iyileştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri pazara hazırlama (marketing ve
standardizasyon) ve saklama (depolama), bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyip,
değerlendirme (teknoloji) bilim ve sanatıdır.
Tarla tarımı: tarla bitkilerinin, bölgenin ekolojik koşullarına ve yetiştirilecek ürün
cinsine göre yetiştirme yöntemlerini açıklayan bilim dalıdır.
Tarla tarımı; tarla bitkileri ile ilgili olarak a) toprak işleme, b) tohum yatağı
hazırlama, c) tohumluk seçimi, d) ekim, e) bakım, g) gübreleme, h) sulama, ı)
hasat, i) harman, j) standardizasyon, k) depolama ve l) pazarlama gibi konular
içerisine alır.
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TARLA BİTKİLERİNİN ÖNEMÎ
Bitkisel üretimin asıl amacı insanlığın karnını doyurmaktır. Ayrıca organik kaynaklı
olduğu için insanlara, en az düzeyde zararlı olan giyinme ve barınma materyallerini
de sağlar.
Rahatlıkla karnının doyurulabilmesi için, insanlığın beslenmesinde kaliteli ürün
sağlayan hayvanların, hayvanların kaliteli ve yüksek verim sağlayabilmeli için
bitkilerin karınlarının tok olması, bitkilerin kaliteli ve yüksek verim verebilmeleri
içinde toprağın karnının tok olması gerekmektedir.

İşlenmeyen alanlarda yıllık olarak üretilen bitkisel materyal, toprak için yeterli
seviyede olup toprak verimliliğini korumakta, hatta önemli ölçüde artırmaktadır.
Ancak işlenen alanlarda insan, hayvan, bitki ve toprağın karnının doyurulması
tarıma, büyük ölçüde de tarla tarımına bağlıdır.
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Dünya ve ülkemizde toprak varlığı ve arazi kullanım durumu
Kullanışa göre dağılım

Dünya (000 ha)

Türkiye (000 ha)

Toplam alan

13 432 420

78 356

Karalar alanı

13 004 397

76 963

Tarımda kullanılan alan

4 973 406

39 180

İşlenen alan

1 540 572

-►11.8

Her yıl işlenen alan

1 402 317

91,0

i—► 23 358

89.8

138 255

9.0

2 655

10.2

Sürekli tarım alanı

26 013

-►33,8

İşlenmeyen alanlar

11 463 825

Çayır mera alanları

3 432 834

-►26.4

13 167

17.1

Orman alanları1

4 172 435

-►32.1

20 703

-►26.9

Diğer alanlar

3 858 556

-►29.7

17 080

-►22.2

Sulanan alanlar
Nadas alanları

50 950

277 098

5 215

—

—► 4 991

Tahıllar
Serin iklim tah. (Kış. tah.)

681 698
294 594

48.61
43.21

14 069
13 180

60.25
93.68

Sıcak iklim tah.(Yaz. tah.)

379 434

55.66

884

6.28

1 772

0.25
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0.03

73 273

5.22

1 524

6.52

Kaplıca-Mahlut
Yemeklik tane baklagiller

—►
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Tarla bitkilerinin kullanım yerlerine göre sınıflandırılması.
1.Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

a. Serin İklim Tahılları
b. Sıcak İklim Tahılları
c. Yemeklik Baklagiller

2.Endüstri Bitkileri
TARLA BİTKİLERİ

a. Lif Bitkileri
b. Nişasta Şeker Bitkileri
c. Yağ Bitkileri
d. Tütün İlaç Baharat Bitkileri

3.Yem Bitkileri Çayır ve Meralar

a. Yem Bitkileri
b. Çayır ve Meralar

Tarla bitkilerinin sayısı oldukça fazladır. Çoğunluğu tek yıllıktır. Şerbetçi otu,
pancar gibi çok yıllık olanları olsa da oldukça azdır.
Bu nedenle tarla bitkilerinin yetiştirildiği alanlar çoğunlukla her yıl işlenen alanlar
olarak da isimlendirilmekte ve çoğu istatistiklerde bu isimle yer almaktadırlar.
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•

Serin iklim tahılları içerisinde: Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tiriticale gibi;

•

Sıcak iklim tahılları içerisinde: Mısır, Çeltik, Darılar ve Kuşyemi gibi;

•

Yemeklik baklagiller içerisinde: Nohut, Mercimek, Fasulye, Bakla, Bezelye,
Börülce gibi;

•

Lif bitkileri içerisinde: Pamuk, Keten, Jüt. Kenevir gibi;

•

Yağ bitkileri içerisinde: Pamuk. Ayçiçeği, Haşhaş, Susam gibi;

•

Tütün ilaç baharat bitkileri içerisinde: Tütün, Oğulotu, Kekik gibi,

•

Yem bitkileri içerisinde: Yonca, Korunga, Üçgül, ayrık gibi bitkiler incelenir.

•

Çayır ve Meralar ise doğal olarak yetişip biçilerek ya da otlatılarak
hayvanlara daha çok kaba yem sağlayan alanlardır.
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Türkiye’nin genel ve tarım ürünleri dışsatım dışalım farkları ve değişimleri
Genel (000 000$)
Dışsatım

Dışalım

Tarım Ürünleri (000 000 $)

Fark

Değiş.

Dışsatım

Dışalım

Fark

1980

2 910

7 909

- 4 999

100.0

1 672

51

+ 1 621

1987

10 190

14 158

- 3 968

79.4

1 853

782

+ 1 071

1993

15 348

29 429

- 14 081

281.7

2 365

1 664

+ 701

1994

18 105

23 270

- 5 165

103.3

2 457

1 209

+ 1 248

1995

21 636

35 708

- 14 072

281.5

2 133

2 444

- 311

1996

23 224

43 627

- 20 403

408.1

2 455

2 885

- 430

1997

26 261

48 559

- 22 298

446.0

2 679

3 093

- 414

1998
1999

26 974
26 588

45 921
40 671

- 18 947
- 14 083

379.0
281.7

2 700
2 394

2 597
1 814

+ 103
+ 580

2000

27 775

54 503

- 26 728

534.7

1 998

2 129

- 131

2001

31 334

41 399

- 10 065

201.3

2 264

1 413

+ 851

2002

36 059

51 554

- 15 495

310.0

2 089

1 707

+ 382

2003

47 068

68 808

- 21 740

434.9

2 545

2 567

- 22

2004

63 167

97 540

- 34 373

687.6

7 499

6 377

+ 1 122

2005

73 122

116 048

- 42 926

858.7

9 301

6 607

+ 2 694

2006

85 135

139 576

- 54 441

1 089,0

9 699

6 955

+ 2 744

2007

107 271

170 062

- 62 791

1 256,1

11 134

9 494

+ 1 670

2008

132 003

201 823

- 69 820

1 396.7

12 857

12 248

+ 609

2009

102 143

140 928

- 38 785

775.9

2010

113 883

185 544

- 71 661

1 433.5

2011

134 907

240 842

- 105 935

2 119,1

2012

152 561

236 537

- 83 976

1 679,9
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Dünya, Kıtalar ve Bazı Ülkelerde 2000 2015, 2025 ve 2050 Yılı Verilerine Göre Beklenen Nüfusun Dünya Nüfusuna Oranları

2000
Afrika

%

2015

%

2025

%

2050

%

793 626 000

13.1

1 110 008 000

15.4

1 358 120 000

17.1

2 000 385 000

21.5

3 672 338 000

60.5

4 370 625 000

60.6

4 776 599 000

60.2

5 428 171 000

58.2

727 304 000

12.0

704 507 000

9.7

683 531 000

8.6

603 328 000

6.4

19 138 000

0.3

21 910 000

0.3

23 523 000

0.3

26 502 000

0.2

K.-Orta Amerika

487 183 000

7.9

567 648 000

7.9

617 670 000

7.7

707 665 000

7.6

Güney Amerika

345 739 000

5.7

418 238 000

5.8

460 769 000

5.7

535 516 000

5.6

30 520 000

0.5

36 336 000

0.5

40 051 000

0.5

47 191 000

0.5

Dünya

6 056 710 000

100.0

7 207 362 000

100.0

7 936 740 000

100.0

9 322 256 000

100.0

Çin

1 282 437 000

21.2

1 418 741 000

19.7

1 479 994 000

18.6

1 472 233 000

15.8

66 668 000

1.1

79 004 000

1.1

86 611 000

1.1

98 818 000

1.1

Gelişmiş Ülkeler

1 314 540 000

21.7

1 348 865 000

18.7

1 359 803 000

17.1

1 335 108 000

14.3

Gelişmekte Olan
Ülkeler

4 742 170 000

78.3

5 858 497 000

81.3

6 575 937 000

82.9

7 987 148 000

85.7

Asya
Avrupa
Avustralya

Okyanusya

Türkiye
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YILLAR

TOPLAM
(000 hektar)

EKİLEN
(000 hektar)

NADAS
(000 hektar)

ÇAYIR MERA
(0000 Hektar)

ORMAN
(0000 Hektar)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

24 827
24 631
24 563
24 481
24 605
24 373
24 514
24 297
24 436
24 279
23 826
23 800
23 994
23 372
23 871
23 830
22 984
21 979
21 555
21 351
21 384

18 868
18 776
18 811
18 940
18 641
18 464
18 635
18 605
18 751
18 450
18 207
18 087
18 123
17 563
18 110
18 148
17 440
16 945
16 460
16 217
16 333

5 324
5 203
5 089
4 887
5 255
5 124
5 094
4 917
4 905
5 039
4 826
4 914
5 040
4 991
4 956
4 876
4 691
4 219
4 259
4 323
4 249

14 177
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
12 378
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617

20 199
20 199
20 199
20 199
20 199
20 199
20 199
20 703
20 703
20 703
20 703
20 703
20 703
20 703
21 189
21 189
21 189
21 189
21 189
21 390
21 5379

Dünyada; güneşten gelen ışık enerjisi, hidroenerji ve nükleer enerji
dışındaki enerjilerin tamamına yakınının kaynağı bitkiler tarafından
fotosentez sonucu üretilen ve ilk net üretim olarak ortalama
bıraktıkları organik maddedir.
Bu organik madde temel olarak C6H12O6 yapısına sahiptir. Bitkiler
şartlar uygun olduğu zaman fotosentez yaparak organik madde
üretirler ve bu organik maddenin kendi ihtiyaçlarının dışında kalan
kısmını ölümlerinden sonra ortama bırakırlar.
Ortama bırakılan bu organik maddenin sahip olduğu enerji çeşitli
şekillerde kullanılarak tekrar bitkilerin fotosentezde kullandıkları ham
madde olan karbondioksit (CO2) ve su (H2O)’ya dönüştürülür.
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Tarla bitkileri daha çok; karbonhidrat, yağ, protein ve vitamin gibi
beslenme ihtiyaçları ile lif gibi giyim ihtiyaçlarının, bağ bahçe bitkileri ise
daha çok şeker, vitamin ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması için
yetiştirilmektedirler.
Dünyada ve ülkemizde bitkisel üretim yapmak amacıyla işlenen alanların
önemli bir kısmında tarla bitkileri tarımı yapılmaktadır. Tarla bitkisi olarak
yetiştirilen yüzlerce cins ve tür vardır.
Tarla tarımında üretilen ürünler insan ve hayvan beslenmesinde, temel
besin maddesi olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral madde
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılamaktadır.
Bağ bahçe tarımında üretilen ürünler ise daha çok mineral madde, vitamin
ve güçlü enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
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Tarla, bitki yetiştirmeye uygun, tamamen doğal şartlara açık işlenebilen
geniş alanlardır.
Bir alanın bitki yetiştirmeye uygunluğu
a) toprak derinliği
b) eğimi,
c) toprağın yapısı,
d) toprağın dokusu,
e) toprağın suyu ve
f) besin maddelerini bitkiye yarayışlı formda tutma gibi özellikleri ile belirlenir.
İyi bir tarla toprağının
a) eğiminin % 2’den az,
b) derinliğinin 90 cm’den fazla,
c) hacim olarak % 10-40 arasındaki oranda kil ihtiva eden,
d) granül yapıda ve
e) hacim olarak % 5'i organik madde
f) % 45'i mineral madde
g) % 50’i kadarı da boşluklardan oluşması gereklidir.
.
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Tarla bitkileri, doğal şartlara açık bir şekilde yetiştirilmektedir.
Belli şartlarda sulama dışında iklim faktörlerine tamamen açık olarak
yetiştirilirler.
Tarla tarımı geniş alanlarda yapıldığı için, toprak yönünden de genel
anlamda toprak ıslahı, gübreleme gibi bazı işlemlerin dışında doğal toprak
yapısına bağlıdır.
Tarla bitkileri ayrıca tüm hastalık ve zararlı etmenlerine karşı da tamamen
açıktır
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TARIMIN TARİHÇESİ
İlk insanlar ve Tarım
Nüfus bilimcileri; insanlık tarihinin 2 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu,
Homo sapiens yani günümüz insanın 100 bin yıldan beri, dünya üzerinde
var olduğunu kabul etmektedir. Sayıları çok az olan ve mağaralarda yaşayan
ilk insanlar, beslenme gereksinimlerini uzun bir süre her çeşit bitkinin meyve
ve tohumlarını toplayarak karşılamışlardır. Bu dönemde birlikte toplanan
ürünler, birlikte tüketilmektedir. Toplayıcılık döneminde palamut şeklindeki
meyveleri toplanarak tüketilen meşe ağacı "Un bitkisi" olarak büyük öneme
sahiptir.

Daha sonraki dönemlerde son derece ilkel
aletler ile vahşi hayvanları avlamayı başaran
insanlar, hayvansal ürünleri
de besin
kaynaklarına katmışlardır.
O dönemde insanlar; daha fazla, daha iyi meyvetohum ve daha kolay avlayabilecekleri hayvanları
bulabilmek için göçebe şeklinde yaşamak
zorunda kalmışlardır

Nüfusun artması ve besin maddesi olarak yararlanılan meyve ve tohumların
azalması, avlanılacak hayvan sayısındaki düşüş, insanları yerleşik düzene
geçmeye zorlamıştır. Bu dönemde iklim değişikliklerinin neden olduğu
yiyecek kaynaklarının azalması da etkili olmuştur. Yerleşme olgusunun
gelişmesinde şüphesiz, daha rahat ve daha kolay yaşam koşullarına ulaşılması
fikri de son derece etkili olmuştur. İlk insanların göçebe yaşam sürdürmesi
veya yerleşik düzene geçmesinde, coğrafya ve iklim koşullan belirleyici unsur
olmuştur. Örneğin, iklim koşulları ve bunun sonucu doğal bitki örtüsünün
hızla değiştiği Orta Asya’da, insanların göçebe yaşam sürmesi zorunlu iken,
Anadolu, Mezopotamya ve Çin gibi sulak, yerleşmeye, tarım yapmaya, bitki
ve hayvan yetiştirmeye uygun bölgelerde insanların yerleşik düzene geçmesi
ve toprağa bağlanması çok daha kolay olmuştur.

Yerleşik düzene geçen ilk insanlar; çiftçilik yani bitki ve
hayvan yetiştiriciliği ile ilgili yeterli bilgiye sahip
olmamaların karşın, toplayıcılık ve avcılık dönemindeki
gözlem ve deneyimlerine dayanarak tohum ve
meyvelerini topladıkları yabani bitkileri, çok ilkel
yöntemler ile yetiştirmeye başlamışlardır. Tarımın
başlangıcı olarak kabul edilen bu dönemin,
günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesinde gerçekleştiği
tahmin edilmektedir. Avcılık döneminde daha çok
hayvansal besin maddeleri ile beslenen insanların, bu
dönemden sonra günlük yemek listelerinde bitkisel
ürünler de fazla miktarda görülmeye başlamıştır.

İlk insanlar, daha yerleşik düzene geçmeden
önce gözlem ve deneyimleri ile tarımsal üretim
için gerekli bazı bilgilere sahip olmuşlardır.
Örneğin; buğdayın nasıl biçileceğini, buğday
tanelerinin kavuzlarından nasıl ayrılacağını, taşla
ezilerek un haline getirileceğini ve ürünün nasıl
saklanacağını bildikleri tahmin edilmektedir.
İlk insanların toplayıcılık ve avcılığı terk edip
yerleşik düzene geçmeleri, dünyanın farklı
bölgelerinde hemen, hemen aynı dönemde
ortaya çıkmıştır.

Dünya üzerindeki ilk yerleşim Hindistan ve Çin’in
kuzeyi, Doğu Afrika ve “Verimli Hilal” olarak
adlandırılan bölgede olmuştur. Bu yerleşim
yerlerinden en önemlisi, ilk medeniyetlerin
kurulduğu Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki
Mezopotamya’nın bulunduğu İran, Irak, Türkiye,
Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin’i içine alan
Verimli Hilal bölgesidir. Bölgeyi sınırlayan
dağların hilal biçiminde olması nedeniyle bölgeye
bu ad verilmiştir

Verimli Hilal bölgesinin ilk yerleşim yeri olarak seçilmesinde çok sayıda faktör etkili
olduğu tahmin edilmektedir. Bölgenin;
a) buğday, arpa başta olmak üzere pek çok tahılın ve kültür bitkisinin yabani atalarının
merkezi olması,
b) besin maddesi kaynaklarının zenginliği,
c) Dicle ve Fırat gibi çok önemli su kaynaklarına yakın olması,
d) verimli topraklara sahip olması,
e) uygun iklimi ve yaşam koşullarının kolay olması bu seçimde etkili olmuştur.
Bu bölgede tarımsal üretimde kullanılan çok sayıda aletin geliştirildiği, günümüze kadar
gelen kalıntılardan anlaşılmaktadır. Çakmak taşından yapılmış kemik saplı orak ve
tırpanlar, ürünleri taşımada kullanılan sepetler, kavuzları ayırmak için kullanılan
havanlar, tahıl tanelerini öğütmek için kullanılan değirmen taşlan bu kalıntılara örnek
olarak verilebilir.

Bilim adamları tarafından ileri sürülen bir hipoteze göre; ilk
tarımsal üretim, insanların doğadan topladıkları yabani bitkilerin
tohumlarını yaşadıkları mağara önlerine düşürmesiyle başlamıştır.
Bu şekilde insanlar tüm gün yiyecek aramaktansa bitkileri toprakta
yetiştirerek devamlı olarak yerleşik halde besin elde edebileceğini
fark etmişlerdir. Bunun öğrenilmesi, dünyanın farklı bölgelerinde
yaşayan

insan

toplulukları

tarafından

farklı

dönemlerde

olduğundan tarımsal üretime geçiş değişik zamanlarda olmuştur.
Dünya üzerinde ilk insanlar, yerleşik düzene geçtikten sonra farklı
kıtalarda değişik bölgelerde tarımsal üretime geçmişlerdir.

Dünyada tarımsal üretim ilk olarak, günümüzden 12-15 bin yıl
önce Verimli Hilal bölgesinde başladığı kabul edilmektedir. Uzak
Doğu’da Yangzi Nehri ve Sarı Nehir deltalarında günümüzden 9
bin yıl önce, Yeni Gine’de 9 bin yıl önce, Meksika’da 5 bin yıl
önce, Kuzey Amerika Kıtası’nda 5 bin yıl önce başladığı
sanılmaktadır.
Antik çağda; yetiştirilen ürünlerin en önemlisi olan buğdayın,
yetiştiriciliğine ilk olarak Verimli Hilal bölgesinde Diyarbakır
yakınlarındaki Karaca Dağ eteklerinde başlandığı, buradaki
arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır.

. İlk buğday tarımının yapıldığı Karaca Dağ etekleri

Tarımsal üretimde; Anadolu ve özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi
çok önemli bir yere sahiptir. Arkeolojik kazılarda Anadolu’da Abu
Hurerya adlı yerleşim yerinde M.Ö. 13.500 yıllarına ait tarımsal aletler
bulunmuştur. Yine aynı dönemlerde İran'daki Zagros Dağları çevresinde
tarımsal üretim yapıldığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Şanlıurfa yakınlarında kazıları sürdürülen ve günümüzden 18 bin yıl
öncesine ait olduğu sanılan dünyanın en eski tapınağı olarak
nitelendirilen Şanlıurfa’nın Örencik Köyü’nde bulunan “Göbekli Tepe ”nin
Verimli Hilal bölgesinde olması, bu bölgenin toplayıcılık avcılık
döneminde bile çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir

Göbekli Tepe

Tarımda Enerji Devrimi ve Modernleşme
Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması, esas olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında
olmuştur.
Ekim makinesinin, 1790 yılında bulunmasına rağmen, üreticiler tarafından
benimsenmesi ve yaygın olarak kullanımı ancak 1830'lardan sonra olmuştur.
Bitkisel üretimde hasat sırasında, yeterli sayıda işçinin bulunamaması ürünün çoğu kez
tarlada kalmasına neden olmaktaydı, bu sorun orak makinelerinin bulunması ile
çözümlenmiştir. İlk orak makinesi İngiltere'de Patrick Bell ve A.B.D.'de Mc Cormick
tarafından üretilmiş ve üreticiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
19. yüzyılın ikinci yarısında ise hasat ve harmanı birlikte yapabilen ilk biçerdöver
geliştirilmiştir. 1830 yılında A.B.D.'de John Deere firması çelik gövdeli ilk pulluğu
üretmiştir. Kısa sürede pulluk tüm tarım alanlarında toprak işlemede kullanılan en
önemli alet olmuştur.

Bu gelişmeler yaşanırken Avrupa’da şalgam ve üçgül gibi yem
bitkilerinin ekiminin yaygınlaşması tarımda büyük bir devrim olarak
nitelendirilebilir. Bu şekilde bir taraftan üst üste ekim yapılan
topraklardaki verim düşüklüğünün önüne geçilmiş diğer taraftan da
hayvanların yem gereksinimi sağlanmıştır.
18. yüzyılda bitki fizyolojisi ve bitki besleme konularındaki ilerlemelerin
tarıma büyük katkısı olmuştur. 1840 yılında Alman kimyacı "Justus von
Liebig" azot, fosfor ve potasyumun bitkilerin büyüme ve gelişmesi için
gerekli olan en önemli bitki besin maddeleri olduğunu bulmuştur.
İngiltere'de fosfat kayaları öğütülerek ilk yapay gübre elde edilmiş,
önder üreticilerin tarlalarında kullanılmaya başlanmıştır.

TÜRKİYE’DE TARIMSAL
YÜKSEKÖĞRETİM
1. Mektebi Zirayi Şahane 1847 - 1851
2. Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi 18911928
3. Ankara Yüksek Ziraat Mekteb-i 1930 – 1933
4. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi
1933 – 1948
5. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1948 vd.

MEKTEB-İ ZİRAYİ ŞAHANE (Ziraat Talimhanesi) (1848 –
1851)

1847 yılında, İstanbul'un bugünkü adı ile Yeşilköy
semtinde bulunan Ayamama Çiftliği’nde kurulan
Ziraat Mektebi ile başlamıştır.
HALKALI ZİRAAT ve BAYTAR MEKTEBİ (1891 – 1928)
Halkalı binası bittikten sonra mektep 1307 (1891)
de açılınca okula sadece Baytar Mektebi talebesi
alınmış, ertesi sene okul Halkalı Ziraat ve Baytar
Mektebi adını almış, sonra baytar sınıfları 1895’te
İstanbul’a nakledilerek Halkalı binası, Ziraat
Mektebine tahsis edilmiştir.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, 5.7.1927 tarih ve 1109 sayılı
«Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mekteplerin Tesisine
ve Ziraat Tedrisatının Islahına Ait Kanun’ unu»
çıkartarak
çağdaş anlamda tarımsal yüksek öğretimin temelini
atmış ve yolunu açmıştır.
ANKARA YÜKSEK ZİRAAT MEKTEBİ
08.06.1930 tarihinde 1695 sayılı Yüksek Ziraat Mektebi
Talebesinin Çiftliklerde Staj Yapmaları Hakkında Kanun
kabul edilmiş ve 17.06.1930 tarihinde yayınlanmıştır.

ANKARA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ
10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilen ve 20 Haziran 1933 tarihinde yayınlanan 2291
sayılı
“ANKARA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ KANUNU” ile Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur.
Enstitü açıldığında
1. Tabii İlimler,
2. Ziraat,
3. Baytar
4. Ziraat Sanatları olmak üzere dört fakülteden oluşmaktaydı.
1934 yılında Orman Fakültesi de bağlanmış ve fakülte sayısı 5’e çıkmıştır.
1948 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kapatılmış, ziraat fakültesi Ankara
Üniversitesine bağlanmıştır.
Bugün 39 ziraat fakültesi bulunmaktadır.

Bu arada tarımsal üretimin artırılması için yurdun farklı bölgelerinde “Tarımsal
Araştırma Enstitüleri” kurulmuştur. Bunlarda en önemlileri;
1925 yılında Eskişehir’de kurulmuş olan bugünkü adıyla “Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ”,
1926 yılında Ankara’da kurulmuş olan, bugünkü adıyla "Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü",
1930 yılında kurulan Trakya Bölgesi’nde floksera zararlısına karşı dayanıklı
Amerikan Asma Anacı üreterek bağ yetiştiricilerine vermek ve yöre
bağcılığının gelişmesine hizmet etmek amacıyla bugünkü adıyla “Tekirdağ
Bağcılık Araştırma İstasyonu”,
1937 yılında, İzmir'de kurulan yurdumuzda zeytinciliği geliştirmek için
çalışmalar yapan, bugünkü adıyla "Zeytincilik Araştırma İstasyonu "dur.

Yurdumuzda modern tarım tekniklerinin uygulanması, tarım sanayinin
geliştirilmesi, bu konularda çiftçilere önderlik, öğreticilik görevi
yapması ve tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı
tohumluk, üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı
amacıyla 1937 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur.
Bu çiftliklerin kurulmasında; Büyük önder Atatürk’ün muhtelif
tarihlerde kurduğu çiftliklerini milletine bağışlamasının büyük katkısı
olmuştur. Yurdumuzun tüm bölgelerinde kurulmuş bu çiftlikler, 1984
yılından sonra “Tarım İşletmeleri” adını almış, 1994 yılından sonra da
özel sektör kuruluşlarına kiralanmak yoluyla devredilerek sayıları 15’e
inmiştir.

Alternatif Tarım
İnsanlığın beslenme ve giyinme gereksinimini karşılayan tarımsal üretimde; 20.
yüzyıldan başlayan ve 21. yüzyılda ivme kazanan verim ve kaliteyi artırmak amacıyla
yapay gübre, hormon ve pestisit kullanımındaki artışlar, çevrede büyük zararlar
oluşturmakta, tarımsal üretimin temelini oluşturan su ve toprak kirliliği başta olmak
üzere önemli sorunlara yol açmaktadır.
Yakın bir zamana kadar tüm dünyada uygulanan tarım teknikleri "Geleneksel Tarım"
olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel tarımda yapay gübreler, pestisit ve hormon gibi
sentetik kimyasallar kullanılarak birim alanda yüksek verimlere ulaşılmış, ürün kayıpları
en az düzeye indirilerek tarımsal üretim açısından iyi sonuçlar alınmıştır. Geleneksel
tarımda insan eliyle sağlanan bu başarı; kullanılan yapay gübre ve ilaçların toprak, hava
ve su kirliliğine neden olması, canlılar üzerinde zararlı etkiler göstermesi, toprak ve
genetik kaynak erozyonuna yol açması ve doğal peyzajın bozulması gibi birçok çevresel
soruna yol açmıştır.

Geleneksel tarımın neden olduğu bu olumsuzlukları giderilmesi, tarımın çevre
üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi için toprak, su ve bitki yönetiminin bir
arada ele alınması ve artık tarımda yenilik yapılması gerekliliğini açık bir
şekilde kendisini hissettirmiştir.
İşte bu noktada; doğal kaynaklar ile flora ve faunanın korunması, toprak ve
biyolojik çeşitliliğinin yaşatılması, kirlilik yaratan ve toksik etkiye sahip
kimyasalların zararlarından korunmak ve ekolojik dengeyi sağlamak için
organik tarım fikri ortaya çıkmıştır.
Geleneksel tarım uygulamalarının, çevreyi olumsuz yönde etkilemeleri ve
doğal dengeyi bozmaları insanları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bazı araştırıcılar
tarafından “Alternatif Tarım”, olarak isimlendirilen bu yeni tarım uygulaması
son yıllarda daha çok “Organik Tarım” olarak adlandırılmaktadır.

Organik tarım; ürünün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme,
tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile
ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer işlemlerde, kimyasal
madde

veya

tarım

ilacı

kullanılmadan

yapılan

tarım

olarak

tanımlanmaktadır.
Organik tarım, ekim nöbeti, yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı
kontrolünü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamak için mekanik
işlemeye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, hormon, hayvan yem
katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden
veya sınırlayan tarım yöntemidir. Bu yeni tarım tekniğinin temelinde
"Doğa ile birlikte çalışmak" ilkesi yatmaktadır.

DÜNYA NÜFUSU VE BESİN MADDESİ ÜRETİMİ
Dünyada aşırı hızla artan nüfus; beslenme gereksinimi başta olmak
üzere çok sayıda sorunu da gündeme getirmektedir. Tarımsal
üretimi, başka deyimle gıda maddesi üretimini artırmak için, her
alanda önemli çalışmalar yapılması ve bu çabaların karşılığı olarak
büyük başarılar elde edilmesine karşın, dünyadaki tüm insanların
beslenme sorunlarına çözüm getirildiği söylenemez.
Dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için, besin
maddesi üretimini ve kalitesini artırmak için, biz tarımcıların daha
fazla çaba göstermesi gerekmektedir.

Dünyada her yıl 11 milyon kişinin açlık veya yetersiz beslenme
yüzünden öldüğü tahmin edilmektedir. Geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkelerdeki dörtte biri 5 yaşından daha küçük çocukların
oluşturduğu 840 milyon kişi günlük enerji gereksinimini
karşılayacak düzeyde yiyecek bulamamakta, açlık çekmektedir.
Bu insanların yaklaşık dörtte biri Afrika’da, 519 milyonu Asya’da,
100 milyonu da Latin Amerika’da, Karayipler ve Yakın Doğu’da
yaşamaktadır. 2 milyar kişi, yoksulluk sınırının altında yaşamını
sürdürmekte,

1.2

bulamamaktadır.

milyar

kişi

içecek

temiz

içme

suyu

Tarih

Dünya nüfusu

Tarih

Dünya nüfusu

M.Ö. 8000

5 milyon

1999

6 milyar

M.S. 1650

500 milyon

2010

7 milyar

1802

1 milyar

2020

8 milyar

1927

2 milyar

2030

9.6 milyar

1961

3 milyar

2040

10.3 milyar

1971

4 milyar

2050

12 milyar

1987

5 milyar

2060

15 milyar

Tarımın başlaması ve insanların yerleşik düzene
geçmeleri ile nüfus artışı hızlanmıştır. Sanayi
devrimi ile nüfus artışı daha da hızlı artmaya
başlamıştır. 1800'lü yıllarda 1 milyar olan dünya
nüfusu, 1927 yılında 2 milyara, 1987 yılında 5
milyara, 2010 yılında 7 milyara ulaşmıştır. 20.
yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusu en hızlı
artışını göstermiş, son 80 yılda üç buçuk kat
artmıştır. Yıllık nüfus artışının % 1,7 olduğu
dünyamızda, bu artış hızı ile nüfusun 2020
yılında 8 milyara, 2030 yılında 10 milyara, 2060
yılında ise 15 milyara ulaşacağı tahmin
edilmektedir.

Dünyada açlık sorununun giderek derinleşmesinin ve bu konudaki endişelerin
artmasının en önemli iki nedeni, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan
kuraklık ve bölgesel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalardır.
Dünyada açlıktan en çok etkilenen ülkelerin dörtte üçü, savaşlar sonucunda
yıkılmış ve yağmalanmış ülkelerdir. Bu ülkelerin çoğunluğunun geri kalmış ve
gelişmekte olan ülkeler olması da, rastgele ortaya çıkmış bir durum değildir. Bu az
gelişmiş ülkelerde nüfus yoğunluğunun fazla olması, doğal gelir kaynaklarının
yetersizliği veya olan kaynaklara sahip olamama durumu, gıda üretimi
yetersizliğinin esas nedenlerini oluşturmaktadır.
Bu olumsuz koşullara küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişiklikleri de
eklenince, açlık sorununun boyutları da büyümüştür. Bu durumdaki ülkelerin esas
sorunu; insanların eğitimsizliği, bilim ve teknolojiye sırt çevirmesi ve üretme
olgusundan uzaklaşmasıdır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre
dünya nüfusunun en zengin % 20’lik kısmı üretilen toplam
gıdanın % 77’sini, dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan %
60’lık kesim ise üretilen gıdanın % 22’sini tüketirken en fakir %
20’lik kesim ise, ancak % 1,5 düzeyinde pay almaktadır. Bu
istatistikler incelendiğinde; Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın
gelişmiş ülkelerinde yaşayanların günde kişi başına 3400-3800
kcal. tüketmesine karşın, dünyanın geri kalan nüfusu, bu miktarın
yarısından daha az kalori alacak şekilde beslendiği görülmektedir.
FAO istatistikleri; 2011 yılında açlık çeken dünya nüfusunun, 1
milyarı aştığını, kötü beslenen nüfusun da en az 925 milyon
civarında olduğunu göstermektedir.

2011 yılı dünya, kıtalar ve Türkiye’de kişi başına düşen kalori, protein,
hayvansal protein, bitkisel protein, baklagillerden sağlanan protein tüketimi
ile kişi başına düşen yıllık baklagil tüketimi
Kişi Başına Düşen Günlük

Protein
Tüketimi
(g)

%

Hayvansal
Protein
Tüketimi
(g)

%

Bitkisel
Protein
Tüketimi (g)

%

Dünya

80.30 100,0

31.70

39,5

48.60

60.5

Afrika

68.70 100,0

16.30

23,7

52.40

Kuzey Amerika

108.60 100,0

69.40

63.9

39.20

Orta ve Güney
Amerika

83.45 100,0

41.25

Asya

76.30 100,0

25.80

33.8

50.40

Avrupa

101.80 100,0

57.50

56,5

Okyanusya

103.00 100,0

68.10

Türkiye

104.81 100,0

32.80

Baklagillerden
Sağlanan
Protein
Tüketimi (g)

Kişi Başına
Düşen
(Yıllık)
Baklagil
Tüketimi
(kg)

4.00

6,4

76.3

6.70

10,1

36,1

2.50

3,8

6.30

9,9

66,2

3.60

6,0

44.30

43,5

1.60

2,5

66,1

34.90

33,9

2.60

4,0

31,3

72.00

68,7

7,46

13,58

49,4

42.15

50,6

TARLA TARIMI
Prof. Dr. Cengiz SANCAK
Dr. Öğretim Üyesi Güray AKDOĞAN

TARLA TARIMININ TANIMI VE ÖNEMİ
Tarımsal üretim;
a) bitkisel üretim,
b) hayvansal üretim ve
c) tarım ürünlerinin işlenmesi olmak üzere üç ana kolla ayrılmaktadır.
Bitkisel üretim ise,
a) tarla tarımı ve
b) bahçe tarımı olarak iki ana daldan oluşmaktadır.
Tarla tarımı; kapladığı alan, üretim miktarı ve yetiştirilen ürünlerin kullanımı
yönünden değerlendirildiğinde bitkisel üretimin en önemli bölümünü
oluşturmaktadır.
Tarla tarımı; “kültür bitkilerinin yetiştiği yer olan toprağın, fiziksel ve biyolojik
yapısını, kimyasal bileşimini, bünyesinde bulundurduğu bitki besin maddeleri
ve su miktarını bitki gelişimi için olabildiğince yararlı duruma getirmek için
yapılan çabaların tamamıdır " şeklinde tanımlanmaktadır.

Başka bir tanıma göre de tarla tarımı; "toprakta bulunan gelişme faktörlerini
her kültür bitkisi için özel olan en uygun düzeye getirmek ve bu durumu,
bitkinin tüm gelişme süresince en uygun düzeyde kalmasını sağlamaktır”.
Daha kısa olarak tarla tarımı; "bitkisel üretimin artırılması ve kalitenin
yükseltilmesi olanaklarını araştıran ve gerekli önlemleri alan üretim koludur".
3/4’ü denizlerden oluşan dünyamızda, toplam karaların miktarı yaklaşık 13,4
milyar hektar kadardır.
Dünya karalarının yaklaşık 1/9’u yani 1,475 milyar hektarı, tarımsal üretim için
kullanılmaktadır.
Ülkelerin topraklarının tarıma uygunluğu iklim, topografya ve bitki örtüsü gibi
çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir.
Tarım alanlarının ülkelerin toplam yüz ölçümüne oranı; A.B.D. ve Avrupa Birliği
ülkelerinde % 45, Brezilya’da ise % 31.6 düzeyindedir.

Yurdumuzun genel yüzölçümü 77.797.127 hektar olup bunun 1.102.000
hektarı yani % 1.4’ü göllerle kaplıdır.
Topraklarımızın Anadolu olarak adlandırdığımız % 97’lik bölümü (75.396.027
ha) Asya kıtasında,
Trakya olarak adlandırdığımız % 3’lük bölümü (2.401.100 ha) ise, Avrupa
kıtasında yer almaktadır.
Topografık yönden Türkiye, yüksek yayla özelliğinde olup, çok değişken
engebeli ve dağlık görünümdedir.
Yurdumuzda ortalama yükselti 1.130 m civarında olup, arazinin ancak %
10’unda yükselti 0-250 m arasındadır. Yükseltiye bağlı olarak topraklarımızın
fazla eğimli olması tipik özelliklerinden birisidir.
Yurdumuz topraklarının yaklaşık 1/5’i, %15 ve daha az eğimde, geriye kalan
4/5’i ise % 15’ten daha fazla eğime sahiptir.

Toplam
tarım alanı
(000 ha)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

40 967
41 196
40 644
41 210
41 223
40 493
39 505
39 122
38 911
39 012
38 231
38 399
38 423
38 560

Tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerin alanı
(000 ha)

Ekilen alan
17 917
17 935
17 408
17 962
18 005
17 440
16 945
16 460
16 217
16 333
15 692
15 463
15 613
15 789

Nadas
4 914
5 040
4 991
4 956
4 876
4 691
4 219
4 259
4 323
4 249
4 017
4 286
4 148
4 108

Sebze
bahçeleri
alanı
(000 ha)

909
930
911
895
894
850
815
836
811
802
810
827
808
804

Süs bitkileri
alan
(000 ha)

4
5
5
5

Meyveler,
Çayır ve
içecek ve
mera arazisi
baharat
(000 ha)
bitkileri alanı
(000 ha)

2 610
2 674
2 717
2 780
2 831
2 895
2 909
2 950
2 943
3 011
3 091
3 201
3 232
3 238

14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617
14 617

Yurdumuzun Tarımsal Üretim Potansiyeli
Tarım; genel olarak toprak, su ve hava ortamında organik madde
üretme ve değerlendirme bilim ve sanatı olarak tanımlanmaktadır.
Tarımsal üretimin temelini fotosentez oluşturmaktadır.
Fotosentez; yeşil bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan aldıkları su ile
havadan

aldıkları

karbondioksitin

güneş

ışığı

altında

klorofilin

katalizörlüğünde sentezlenerek organik maddeye dönüştürülmesi olayıdır.
Yaşamın devamını sağlayan fotosentezde; bitkilere ortam görevi yapan ve
bitki besin maddeleri ve suyu sağlayan toprak ve karbondioksitin ana
kaynağı olan hava gerekli ana unsurlardır.
İklim etmenlerinden güneş ışığı ve su fotosentezin için en önemli
unsurlar olduğundan, fotosentez başka bir deyişle tarımsal üretimin iklim
ile olan ilişkisi çok önemlidir.

Bir ülkenin veya bölgenin tarımsal potansiyeli, başka bir
deyişle tarımsal üretim kapasitesi;
o ülkenin veya bölgenin
a) iklimi,
b) toprak özellikleri,
c) sulama olanakları ve
d) tarım işletmelerinin özelliklerine göre şekillenmektedir.
Türkiye’nin

bu

dört

temel

parametre

yönünden

incelenmesi, yurdumuzun tarımsal potansiyelini net olarak
ortaya koyacaktır.

İklim durumu
İklim; yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen
etkilerin en az 30 yıl gibi uzun yılların ortalamasına dayanan durumu olarak
tanımlanmaktadır.
Bir bölgede uzun yıllara dayanan sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış
şekli gibi meteorolojik olayların gözlemlerinin ortalamasına “İklim” adı verilmektedir.
İklimin hava durumundan olan farklı, bir yerin meteorolojik olaylarının uzun yıllar
ortalamalarına dayanmasıdır.
Türkiye; ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer almaktadır.
Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü
şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır

Yurdumuzun kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle ılıman iklim özellikleri
görülürken,
Karadeniz Bölgesi’ndeki Kuzey Anadolu Dağları ile Akdeniz Bölgesi’ndeki
Toros Dağları, denizlerin etkilerinin iç bölgelere ulaşmasını engellemektedir.
Bu nedenle yurdumuzun iç bölgelerinde tipik karasal iklim özellikleri
görülmektedir.

Toprak özellikleri

Tarım alanlarının dikkat edilmesi gereken kuralların başında toprakların, “Arazi
Kullanım Yetenek Sınıfları (AKYS) ”ye göre kullanılması gelmektedir. AKYS;
toprak işlemeli tarım ve kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine uygunluk derecesini
belirlemek, erozyon ve diğer arazi bozulmalarını önlemek için geliştirilmiş arazi
sınıflama şekli olup, araziler 8 sınıfa ayrılmaktadır.
Bu sınıflamada ilk dört grubu, toprak işlenerek tarım yapılmaya uygun araziler, son dört
grubu ise, erozyon başta olmak üzere birçok olumsuz toprak özelliği nedeniyle ancak
mera ve orman olarak yararlanılacak araziler oluşturmaktadır. 1950’li yıllara kadar
yurdumuzda tarımsal üretim genellikle I-IV. sınıf arazilerde sürdürülmüştür.

Daha sonra A.B.D.’nin Marshall Yardım Programı ile yurdumuza
getirilen çok sayıdaki traktör ve aletler ile mekanizasyonun
gelişmesi ile 14.5 milyon hektar olan tarım alanları çayır-mera ve
orman alanlarından kazanılan araziler ile hızla genişlemiştir.
Tarım alanlarımız 1955 yılında 21,0 milyon hektara, 1960 yılında
ise 23.3 milyon hektara çıkmıştır. Tarım alanlarındaki bu hızlı
sağlıksız genişleme, erozyon tehlikesi nedeniyle işlemeli tarım
için uygun olmayan meyilli alanların bile tarıma açılmasına çayırmera alanlarının daralmasına yol açmıştır. Bu nedenle 1954
yılında 44,3 milyon hektar olan çayır-mera alanı, 1990'lı yıllarda
21,5 milyon hektara inmiştir.

1. Sınıf Arazi: Alışılmış tarım yöntemleri uygulanabilen düz veya
düze yakın, derin, verimli ve kolayca işlenebilen toprakları
bulunan arazidir. Bu sınıf arazide su ve rüzgar erozyonu yok
denecek azdır. Topraklar iyi drenaja sahip olup, su taşkın
zararları görülmez. Bu arazilerde genellikle entansif tarım
yapılmakta çapa bitkileri başta olmak üzere her türlü ürün için
uygun özellikler taşımaktadır. Bu araziler yağışların yetersiz
olduğu yerlerde % 1’den az meyilli sulanabilir özellikte, derin
tınlı yapılı, su tutma kapasitesi iyi olan orta derecede geçirgen
topraklara sahip arazilerdir.

2. Sınıf Arazi: Bazı özel önlemler alınarak kolayca işlenebilen iyi nitelikli
arazidir. Bu arazilerin, birinci sınıf araziden farkları; hafif meyilli olmaları bu
nedenle orta derecede erozyon görülebilmesi ve orta derecede kalınlıkta
toprağa sahip olması, ara sıra orta derecede taşkınlara uğraması ve orta
derecede ıslaklığa sahip olması şeklinde sıralanabilir.
3. Sınıf Arazi: İyi bir ekim nöbeti uygulandığında ve uygun tarım yöntemleri
ile fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta derecede uygun özellikteki
arazidir. Bu arazilerin genel özellikleri; orta derecede meyilli olması,
erozyona neden olmakta, fazla derecede ıslak, toprak derinliği yüzlek, taban
taşı oluşumuna uygun, fazla kumlu veya çakıllı, su tutma kapasitesi düşük ve
verimliliği düşük şeklinde sıralanabilir.

4. Sınıf Arazi: Özellikle devamlı çayır olarak kullanılmaya uygun
arazidir. Bu arazilerde bazen tarla bitkileri yetiştirilmektedir.
Genellikle fazla meyilli olmaları nedeniyle erozyon zararının
fazlalığı, toprak özelliklerini iyi olmaması bu sınıf arazilerin tarımsal
potansiyelini sınırlamaktadır. Kötü drenaja sahip az meyilli
topraklar da dördüncü sınıf arazi olarak nitelendirilmektedir. Bu tip
arazilerde erozyon zararının fazla olmamasına karşın ilkbahardan
sonra birdenbire kurumaları ve toprak verimliliklerinin düşük
olması nedeniyle çok sayıda tarım ürünü için uygun özellikler
taşımamaktadır. Yarı-kurak bölgelerdeki dördüncü sınıf arazilerde
yağışın yetersizliği nedeniyle baklagillerin ekim nöbetine alınması
da olanaksızdır.

5. Sınıf Arazi: Genellikle kültür bitkilerinin yetiştirmesi için uygun özellikler
taşımadığı için, bu sınıfa giren araziler çayır ve orman gibi uzun ömürlü
bitkilere terk edilmektedir. Bu arazilerde tarım yapılaması, taşlılık ve
ıslaklık gibi özellikler tarafından engellemektedir. Arazinin düz veya düze
yakın meyilde olması nedeniyle su ve rüzgâr erozyonu zararı çok fazla
değildir. Toprak yüzünün bitkisiz kalmamasına dikkat edilmesi koşuluyla
otlatma ve ağaç kesimi yapılabilir.
6. Sınıf Arazi: Ormanlık veya çayır olarak kullanılması durumunda orta
derecede önlemlerin alınmasını gerektiren arazidir. Bu sınıf araziler fazla
meyillidir ve şiddetli erozyonun etkisi altındadır. Bu arazilerde toprak
derinliği yüzlek, ıslak veya çok kurudur.

7. Sınıf Arazi: Çok meyilli, fazla miktarda erozyona uğramış, taşlı, yüzlek, kuru,
bataklık gibi uygun olmayan topraklara sahip arazilerdir. Çok fazla özen
gösterilmesi koşuluyla bu araziler çayır veya orman olarak kullanılabilir. Arazi
üzerindeki bitki örtüsünün azalması durumunda erozyon zararı çok fazla
artmaktadır.
8. Sınıf Arazi: Sahip olduğu özellikler nedeniyle çayır veya ormanlık olarak
kullanılması olanaksız arazilerdir. Bu tür araziler ancak doğal yaşam için
ortam oluşturan veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park
olarak kullanılabilir. Akan sular su toplama havzası olarak muhafaza edilirler.
Bu araziler bataklık, çöl, çok derin oyuntulara sahip, yüksek dağlık, fazla
arızalı, taşlı yapıya sahiptir.

ANIZ YAKMA!..

Anız:

Tarımsal

üretim

sonucunda

biçilmiş

olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen
isimdir.
Tarımda anızların yakılarak yok edilmesi oldukça
yaygın bir durum olmakla beraber bilimsel olarak
anız yakımı zararlı olarak kabul edilmektedir. Anız
yakma ile % 10-15 yarar sağlanırken yakılmadığı
durumda % 85-90 yarar sağlanmaktadır.

ANIZ NEDEN YAKILIR?
Çiftçilerimiz anızı;
• Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,
• Yabancı ot ve haşereleri yok etmek,
• Hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine
geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim
yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin
tıkanmamasını
sağlamak
gerekçeleri
ile
yapılmaktadır.
Ancak bu nedenlerin sağlayacağı fayda
vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır.

ANIZ YAKMANIN YARARLARI NELERDİR?
1.

Çok kolay, masrafsız ve çabuk yok edilmesi,

2.

Kendi gelen hububatların ve yabancı otların (özellikle yabani yulaf, brom, tilki kuyruğu ve
diğer buğdaygiller) azaltılması,

3.

Salyangoz, kırkayak, bazı keneler, tel kurtları, örümcekler ve diğer böceklerin azaltılması,

4.

Çeşitli hastalıkların azaltılması (yaprak lekesi, sap ve kök çürüklüğü, erken fide yanıklığı ve
solgunluk),

5.

Toprak işlemede kolaylık sağlanması, bazı işlemler azaldığından enerji tasarrufu edilmesi,

6.

İkinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu daha yüksek ve ekonomik üretim gibi
amaçlarla geliştirilen toprak işlemesiz tarımda mibzerle ekim problemlerinin en aza
indirilmesi,

7.

Daha yüksek verim beklentileridir.

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI NELERDİR?
1.

Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok
edilmektedir.
Organik madde;

Organik maddenin bir ayrışma ürünü olan humus, bitkilerin gelişmesi
için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını
oluşturur.
Organik madde toprakta yağış sularının emilmesini ve tutulmasını
sağlamaktadır.
• Toprakta kümeleşmeyi temin ederek erozyon ile taşınmasını
önlemektedir.
• Toprağın iyi havalanmasını sağlamaktadır.
• Topraklarımızda zaten % 1’den daha az olduğu belirlenmiş olan
organik madde, bitkisel bir artık olan anızın yakılması ile giderek
yok edilmektedir. Kısaca organik madde miktarının azalması veya
yok edilmesi toprakları daha verimsiz bir hale getirmektedir.

2. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik
eden Karbon ve azotun kaybı da artmaktadır.
3. Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde
bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Oysa
toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların
faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır,
ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür.
4. Yapılan denemelerde anız yakımı ile ilk yılda kök
çürüklüğü hastalığında azalma olduğu, ancak ikinci yıl
bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür.
5. Anız yakılmasının en önemli zararlarından birisi de
toprağı su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir
duruma getirmesidir. Çünkü anız, yağışların şiddetle
toprağa düşmesini engeller; yüzey akış hızını azaltır,
toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önler.

6. Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak
kullanılmasından başka, birçok yararı olan sap
saman yok edilmektedir.
7. Anızların yakılması hava kirliliğine neden olur.
8. Anız yangınları komşu tarla, bahçe, çit,
telefon direkleri, orman, koruluk, ağaçlık alan
gibi yerlere büyük zarar vermektedir.
9. Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır.
Yaban hayvanları, yuvalarını terk etmekte
veya ölmektedir.

ORMAN YANGINLARININ % 21’İ ANIZ ATEŞİNDENDİR.

ANIZ YAKMAYI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

1. Tohum yatağı hazırlama modern tarım teknikleri ile
uygulanmalıdır.
2. Hububat hasatları biçer-döverle toprak yüzeyine yakın
yapılmalı ki anızın mikroorganizmalar tarafından
parçalanması, çürüyerek organik maddeyi dönüşmesi
kolaylaşsın.
3. Hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağı
karıştırılmalıdır.
4. Yabancı ot ve haşereleri yok etmek için ilaçlı mücadele
yapılmalıdır.
5. Toplanan anız artıkları hayvan yetiştiriciliğinde altlık olarak
kullanılarak elde edilen hayvan gübresinin anızın
toplandığı
tarlalara
verilmesi,
bu
uygulamanın
yaygınlaştırılması ve yıllardır tavsiye edilen fakat tarım
arazilerine bir türlü aktarılamayan ahır gübresinin de
tarımda kullanımını artıracaktır.

6. Toprakta
kalan
anızın
parçalanmasını
kolaylaştırmak için kalan sapın yaklaşık %1’i
oranında azotlu gübre verilmelidir.
7. Yabancı ot ve haşere ile mücadele için anız
yakmak yerine ilaçlama yapılmalıdır.
8. Hububat sapları toplanıp saman yapılarak,
özellikle kışı ahırda geçiren hayvanlar için kaba
besin kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
9. Hububat sapları kağıt sanayiinde kullanılmakta
olup, Afyon’daki kağıt fabrikasının yıllık saman
ihtiyacı 60 bin ton/yıl’dır. SEKA’nın 73 bin ton/yıl
ve diğer özel fabrikaların 83 bin ton/yıl’dır.

TARLA TARIMI SİSTEMLERİ
İklimi oluşturan temel etmenlerdeki farklılıklar, doğal olarak yeryüzünde farklı
ekolojik bölgeleri ortaya çıkartmaktadır.
Her ekolojik bölgede, tarımsal üretimde başarılı olabilmek için bölgenin
özelliklerine göre uygulanan tarım tekniklerinde bazı değişikliklerin yapılması
gerekmektedir.
“Tarla tarımı sistemleri”, ekolojik özellikleri farklı bölgelerde yetiştirme tekniği
uygulanmaları olarak adlandırdığımız ve ekolojik bölgenin özelliklerine göre ekim
nöbeti, toprak işleme, ekim, çeşit seçimi, gübreleme, sulama, tarımsal savaşım ve
hasat-harman gibi teknik işlemlerde gerekli değişikliklerin yapılarak uygulanmasıdır.

Tarla tarımı sistemlerinin ortaya çıkışında ve her tarım sisteminde
uygulanacak yetiştirme tekniği uygulamalarında su en önemli unsur
olmaktadır.
Yağış miktarı ve yağışın mevsimlere dağılışı ile sulama olanakları, tarla
tarımı sistemlerinin ortaya çıkışındaki faktörlerin başında gelmektedir.
Burada sıcaklık faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Yağış ve
sıcaklık,

tarımsal

yönden

birbirini

tamamlayan,

birbirinden

ayrı

düşünülmemesi gereken ve birbirine karşı önemli etkileri olan iklim
faktörleridir. Genellikle fazla yağışlar sıcaklık düşüşüne neden olurken,
yüksek sıcaklıklar aşırı buharlaşmaya yol açtığı için kuraklığa yol
açmaktadır.

Bir bölgenin yağış rejimi incelenirken; kurak veya nemli olduğunu
belirtmek için toplam yağış miktarının yanı sıra sıcaklığın da hesaba
katılması gerekir. Genel olarak; bir bölgeye düşen yağış miktarı, buharlaşan
miktardan fazla ise o bölgenin iklimi "Nemli", eğer buharlaşma yağış
miktarından fazla ise "Kurak" olarak nitelendirilmektedir.
Yeryüzü “Kurak", “Yarı kurak”, “Nemli” ve “Çok nemli" gibi iklim bölgelerine
ayrılmaktadır.
Bu iklim bölgelerinin özelliklerine göre uygulanan tarla tarım sistemleri;
“Kuru tarım sistemi ”, "Sulu tarım sistemi ” ve "Nemli tarım sistemi ” olarak
sıralanmaktadır. Bu tarım sistemlerinin ayrımında, topraktaki suyun miktarı
ve bitkilerin gereksinme duyduğu suyun sağlanma durumu etkili
olmaktadır.

Yeryüzündeki başlıca iklim bölgeleri ve bu iklim bölgelerinde uygulanması
gerekli tarla tarımı sistemleri

SİSTEMLER

Çok kurak
250 mm’den
az

SULU TARIM

Tek çare

KURU TARIM

Çok az sayıda
bitkiler
için

NEMLİ TARIM

-

Kurak
250-500 mm

Yarı kurak
500-750 mm

Nemli
750-1250 mm

Çok nemli
1250 mm’den çok

Bazı bitkiler
için

Gereksiz

-

Bazı bitkiler için

En başta

Kurak yıllarda

-

-

Başlayabilir

En başta

Tek çare

Değerli
tamamlama

Yurdumuzda yıllık toplam yağışın 643 mm olduğu, yurt genelinde kurak ve kurak nemli
iklim bölgelerinin yaygın olduğu düşünüldüğünde; kuru tarım sistemi ve sulama
olanaklarının bulunduğu yörelerde de sulu tarım sisteminin birçok bölgesinde
uygulandığı, nemli tarım sisteminin ise, sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki oldukça
kısıtlı bir alanda uygulanmaktadır.
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Kuru Tarım Sistemi
Yıllık yağışı 500 mm’nin altında ya da yağışın yıl içindeki dağılışının düzensiz
olduğu yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan tarla tarımına “Kuru tarım
sistemi”adı verilmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde verimi etkileyen baş
etmen, suyun yetersizliğidir. Kuru tarım sisteminde amaç; yağışlarla alman suların
bitkilerin yetişmesi için en yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Yapılan araştırmalar; kuru tarım bölgelerinde özellikle yıllık yağışı 400 mm
dolayında olan yörelerinde her yıl güvenilir bir verim alınamayacağını
göstermiştir. Durum böyle olunca, bu gibi yerlerde yağış sularından bir kısmının
ertesi yılda ekilecek ürünün kullanması için toprakta biriktirmesi için “Nadas ”
uygulanmaktadır.

Nadas; yıllık yağışın üst üste ürün alınmasına izin vermeyecek ölçüde düşük
olduğu yerlerde, yağış sularının biriktirilerek gelecek yıl ekilecek ürünün
yararlanması için toprağın işlenerek belirli bir süre boş bırakılması olarak
tanımlanmaktadır.
Kuru tarımda nadas yılında düşen yağışların % 25-30’unun yani yaklaşık 75-100
mm’sinin

sonraki

ürünün

yararlanması

için

toprakta

biriktirilmesine

çalışılmaktadır.
Bu nedenle nadas uygulan bölgelerde ortaya çıkan kuraklığın, sadece o yıldaki
ekili ürünlerde değil, nadas alanlardaki biriktirilecek su miktarını azaltması
nedeniyle, ertesi yılki üründe de verim düşüklüğüne yol açmaktadır.

Nadasın tanımı ve değişik nadas tipleri
Tarla yüzeyinin işlenerek belli bir süre boş bırakılmasına “Nadasa bırakma",
bu alanda yapılan ilk toprak işlemeye de “Nadas işlemesi” veya “Anız bozma”
adı verilmektedir.
Yurdumuzda tarlanın boş kalma süresine göre; güz nadası, yarım nadas, tam
nadas, kara nadas ve bostan nadası olarak adlandırılan farklı tipte nadas
uygulamaları yapılmaktadır.
Güz Nadası: Anız bozmayla başlar, kültür bitkisinin ekimine kadar sürer. Bu
nadasta tarlanın boş kalma süresi en çok birkaç aydır. Kuru tarım bölgelerinin
dışındaki yörelerde görülmektedir.

Yarım Nadas: Tarlanın kışlık ürünün hasadından, ertesi yılın ilkbaharında yapılacak
ekime kadar boş bırakılmasıdır. Bu nadas tipinde ilk toprak işleme sonbahar
sonuna doğru yapılmaktadır. Trakya ve benzer bölgelerde uygulanan nadas tipidir.
Tam Nadas: Tarlanın işlenerek bir yıldan uzun bir süre boş bırakılmasıdır. Bu nadas
tipinde anız bozma sonbaharda yapılmakta, tarla ilkbaharda yüzlek olarak ikinci
defa işlenmekte, yağışlara bağlı olarak tarla yüzeyi otlandıkça birkaç kez daha
yüzlek toprak işlemesi yapılmaktadır. Bu nadas özellikle kuru tarım alanlarında
uygulanmaktadır.
Kara Nadas: Bu nadas tipinde de tarla işlenerek bir yıldan uzun bir süre boş
bırakılmaktadır. Anız bozma, ilkbaharda pullukla kullanılarak yapılmakta, tarla
yüzeyi otlandıkça yüzlek olarak toprak işlemeye devam edilmektedir. Yurdumuzda
genellikle kum tarım alanlarında uygulanan bu nadasta Orta Anadolu koşullarında
tarla 15-16 ay kadar boş kalmaktadır.

Bostan Nadası: Tam nadas veya kara nadas uygulanan tarlada boş bırakma süresinin bir
bölümünde bostan (kavun-karpuz) ekilerek yararlanılmasına “Bostan Nadası” adı
verilmektedir.
Bu nadas tipinde yabancı ot kontrolü, kavun ve karpuz yetiştiriciliği sırasında yapılan
çapa ile sağlanmaktadır. Bostan nadasında kışlık tahıl hasadından bostan ekimine kadar
olan sürede tarla boş kalmaktadır. Bu tip nadas yeterli yağış alınan kuru tarım
alanlarında uygulanmaktadır.
Kurak ve yarı kurak bölgelerin sulama olanağı bulunmayan yörelerinde; yüzyıllardır
süregelen nadas uygulamasının temel amacı, tarlanın boş bırakıldığı sürede yağışlarla
gelen suyun bir bölümünü toprakta biriktirmesinin yanı sıra, toprakta bitki besin
maddelerinin miktarını ve yarayışlılığını artırmak, tarladaki yabancı otların ve ön bitkinin
hasat sırasında dökülen tohumlarından çıkan fidelerin (halaza) yok edilmesine, toprağın
biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak
bölgelerde yer aldığı için, 1980’li yıllarda nadasa bırakılan tarım
alanlarının miktarı 8 milyon hektarı aşmıştır. Bu kadar geniş tarım
alanından ancak iki yılda bir ürün alınması ekonomik açıdan büyük
kayıptır.
Bu açıdan nadas alanlarının daraltılması için yapılan çalışmalar büyük
önem taşımaktadır. Nadas alanlarının daraltılması için çözüm
önerilerinin başında, bu alanların sulanması gelmektedir. Fakat
yurdumuzda özellikle kışlık tahıllarının yetiştirildiği bölgelerde sulama
olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle, sulu tarım yerine “Nadas- Tahıl”
sistemi yaygın olarak uygulanmaktadır.

Yurdumuzda nadas alanlarının daraltılmasına yönelik geniş kapsamlı ilk
çalışma, 1976 yılında başlatılan “Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi
”dir. Dünya Bankası tarafından desteklenen bu Proje ile Çorum ve Çankırı
illerinde tarım alanlarının % 39’unu kaplayan nadas alanlarında bu proje
çerçevesinde uygulanan;
Buğday-Mercimek-Buğday-Nadas
Buğday-Nohut-Nadas
Buğday-Fiğ-Nadas şeklinde 2 veya 3 yılda bir, nadas olacak şekilde ekim
nöbetleri ile Çorum ve Çankırı’da proje tamamlandığında nadas alanları
% 10 düzeyine indirilmiştir. Proje sonuçlandığında, bir yandan her yıl
ekilen tarım alanı artırılmış, diğer yandan da birim alan verimi yükselmiş,
üreticilerin geliri artmıştır.

Dünya Bankası destekli Çorum-Çankırı Projesi’nin başarıya ulaşması, 1982 yılında
Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, önce İç Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ili kapsayan
“Nadas Alanlarının Daraltılması Araştırma ve Yayım Projesi” uygulamaya alınmıştır.
Bu projeye, daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve geçit bölgelerindeki 15 il
daha ilave edilerek proje, nadas uygulanan tüm bölgeleri içine alacak şekilde
genişletilmiştir.
Bu projenin uygulandığı illerde nadas yılında kışlık yemlik ve yemeklik baklagillerin
yetiştirilerek her yıl nadas uygulamasından vazgeçilebileceği gerçeği bir kez daha
kanıtlanmıştır.

Projenin sona erdiği 1994 yılında projenin uygulandığı illerdeki yaklaşık 2 milyon
hektar nadas alanından, her yıl ürün alınmaya başlanmış, üreticilerin gelirleri büyük
oranda artmıştır.

Sulu Tarım Sistemi
Kurak ve yarı kurak bölgelerde bitkilerin büyümeleri, gelişebilmeleri ve
ürün verebilmeleri için gereksinme duydukları suyun doğal yağışlarla
karşılanamayan kısmının sulama suyu olarak verilmesi şeklinde
uygulanan tarla tarımına “Sulu tarım sistemi ” adı verilmektedir.
Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular; sulamanın, insanlık
tarihi ile birlikte başladığını, medeniyetlerin doğuşundan önce bile,
bitkisel üretimde ilkel sulama tekniklerinin kullanıldığı bilinmektedir.
Tarih boyunca medeniyetlerin suyun bulunduğu ve sulamanın yapıldığı
bölgelerde gelişmiş olması, suyun ve sulamanın önemini göstermesi
açısından dikkati çekmektedir.

Tüm canlı varlıklar gibi, bitkiler de yaşamlarını sürdürebilmek, büyüme ve
gelişmeleri için suya gereksinim duymaktadır. Normal büyüme ve gelişmenin
olabilmesi için bitkinin vejetasyon devresi (yaşam süresi) boyunca yeterli
miktarda suyun, yağışlar veya sulama yoluyla karşılanması gerekmektedir.

Büyüme ve gelişme için gerekli olan suyun yağışlarla sağlanamadığı koşullarda
suyun yer altı veya yerüstü kaynaklardan yararlanarak sağlanmasına “Sulama”
adı verilmektedir.
Sulama; bitkilerin doğal yağışlarla gereksinim duyduğu suyun alınamadığı
koşullarda uygulandığı gibi, bitkinin vejetasyon süresinde ortaya çıkacak kısa
süreli kuraklıklara karşı ürünü güvenceye almak için ve sıcak mevsimlerde
bitkinin çevresindeki hava sıcaklığını düşürmek ve ortamı serinletmek için de
yapılmaktadır.

Sulama; tarımsal üretimde yer alan girdiler içerisinde verimi ve kaliteyi
en fazla arttıran en önemli girdidir. Sulanarak yetiştirilen bitkilerde
verim; kuru koşullarda yetiştirilenlere oranla 2-3 kat, kuraklığın
görüldüğü yıllarda ise 4-5 kat daha yüksek olmaktadır.
Sulama yaparak, yetişme mevsimi uygun olan bölgelerde bir yılda 2-3
ürün almak olanağı da bulunmaktadır.
Ayrıca sulu tarım; özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde kurağa
dayanıklı olan bitkiler dışında yüksek gelir getiren diğer bitkilerin de
yetiştirilmelerine olanak sağlamaktadır.
Sulu tarımda verim oldukça sabit olduğu için üretimde ve üreticinin
gelirindeki dalgalanmaları önlemektedir. Durum böyle olunca; sulu
tarım sisteminin, diğer tarla tarımı sistemlerine göre büyük üstünlüğü
ve ayrıcalığı bulunmaktadır.

Yurdumuzda tarım alanlarının yaklaşık % 92’si sulanabilir nitelikte olmasına
karşın, sulamaya ayrılabilir su kaynakları potansiyeli göz önüne alınarak,
havzalar arası su taşıması yapılmadan teknik ve ekonomik olarak
sulanabilecek toplam arazi miktarı ancak 8,5 milyon hektardır.
Günümüzde sulayabildiğimiz tarım alanı ise 5,5 milyon hektar olup, 2023’e
kadar sulanan alanların miktarının 8,5 milyon hektara çıkartılması
hedeflenmektedir. Tarımsal sulamaların % 57,5’u yeraltı suları, % 28,6’sı
akarsular ve % 15,9’u da barajlardan alınan sularla yapılmaktadır.
Yurdumuzda sulanan alanın yaklaşık % 91’inde su kaybının çok fazla olduğu
yüzey sulama yöntemleriyle (salma, karık, tava vb) sulama yapılmaktadır.
Geri kalanın % 7’sinde yağmurlama ve % 2’sinde de damla yöntemiyle
sulanmaktadır

Sulama yöntemleri
Sulu tarım sisteminde sulama suyunun, toprağa veriliş şekline “Sulama
yöntemi ” adı verilmektedir. Sulamadan beklenen yararın sağlanabilmesi
için, koşullara uygun sulama yönteminin seçilmesi büyük önem
taşımaktadır. Sulama yöntemleri; “Yüzey sulama yöntemleri" ve “Basınçlı
sulama yöntemleri" olarak ikiye ayrılmaktadır.
A. Yüzey Sulama Yöntemleri: Bu sulama yöntemlerinde; tarla başına
getirilmiş sulama suyu herhangi bir enerjiye gerek duymadan, kendi
kinetik enerjisi ile bitkiye ulaştırılmaktadır. Yüzey sulama yöntemlerinde,
bitkilerin sudan daha iyi yararlanabilmesini sağlamak amacıyla
sulamadan önce tarlada bazı hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

Yüzey sulamaları; Salma sulama yöntemi, Tava sulama yöntemi ve Karık
sulama yöntemi olmak üzere 3 farklı şekil uygulanmaktadır.
A.1. Salma Sulama Yöntemi: Suyun tarla başında bulunan kanallardan tarla
yüzeyine doğrudan bırakılması şeklinde uygulanmaktadır. Vahşi sulama
yöntemi olarak da adlandırılan bu yöntemle suyun, tarlanın her tarafının eşit
olarak dağılması olanaksızdır.
Bu yöntem; arazinin düz veya % 3’den daha az eğimli olduğu, karık açma
veya sedde oluşturma gibi sulama için hazırlık yapılması olanağı bulunmayan
tarlalarda uygulanmaktadır.
Bu sulama yönteminin diğer yöntemlerle kıyaslanması durumunda; en fazla
su kaybına, en düşük sulama randımana, en fazla erozyon ile toprak kaybına
yol açtığı ve büyük oranda tuzlanmaya neden olduğu gibi çok sayıda olumsuz
özelliklere sahip olduğu dikkati çekmektedir.

A.2. Tava sulama yöntemi: Bu yöntemde ekim öncesi tarlanın
kenarları toprak şeddeler ile yükseltilerek tavalar oluşturulmakta,
yetiştirilecek bitkiler oluşturulan tavaların içine ekilmektedir.
Tava büyüklükleri eğime bağlı olarak değişmekte olup, su tavalar
içerisinde göllendirilerek, bitkilerin kök yayılma bölgesine kadar
sızması sağlanmaktadır.
Bu sulama yöntemi daha çok sık ekilen çeltik, buğday, yonca, fiğ gibi
tarla bitkileri ile meyve ağaçlarının sulanmasında uygulanmaktadır.
Bu sulama yönteminde suyun ekonomik kullanımım sağlamak ve
tuzlanmaya yol açmamak için, tavalara suyun kontrollü olarak
verilmesi derinlere sızmasının engellenmesi gerekmektedir.

A.3. Karık sulama yöntemi: Bu sulama yöntemi genel olarak geniş
sıra araları ile yetiştirilen bitkilerin sulanmasında uygulanmakta olup,
bitki sıra aralarında tarlanın eğimine paralel olarak açılan küçük
kanallara suyun verilmesi şeklinde uygulanmaktadır.
Tarla başındaki sulama kanalının kapasitesine göre çok sayıda tavaya
su verilebilir. Karık sulama yönteminde bitkiler karık üzerindeki
sırtlarda bulunduğundan, bitkilerin kök boğazı bölgesi su altında
kalmadığından, bu sulama yöntemiyle yetiştirilen bitkilerde kök ve
kök boğazı hastalıkları daha az görülmektedir.
Karık sulama yönteminde; salma sulama ve tava sulamasına göre su
tasarrufu ve sulama randımanı daha yüksek olmaktadır.

B) Basınçlı Sulama Yöntemleri:
Yüzey sulama yöntemlerinde, tarla başına getirilen sulama suyunun tarlanın
eğimine bağlı olarak, tavalar ve karıklar içerisinde ilerlemesine karşın,
basınçlı sulama yöntemlerinde sulama suyu tarlaya kapalı borular içerisinde
ve belli bir basınçla getirilmekte, bitkilere yağmurlama yönteminde küçük
zerreler halinde veya damla yönteminde damlalar şeklinde verilmektedir.
Yağmurlama sulama yönteminde yüksek basınca gerek duyulurken, damla
sulama yönteminde daha düşük basınç yeterli olmaktadır.
Basınçlı sulama yöntemlerinin uygulandığı sistemlerin, kurulum ve işletme
giderlerinin
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suyun

kontrollü

bir

şekilde

kullanılmasından sonucu: büyük oranda su tasarrufu sağlanmakta, su
bitkilere eşit olarak dağıtıldığın sulama etkinliği artmakta ve tuzlanma başta
olmak

üzere

engellenmektedir.
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B1. Yağmurlama sulama yöntemi: Bu sulama yönteminde, tarla
yüzeyine yerleştirilen borular üzerindeki yağmurlama başlıkları ile su
bitkilere belirli basınçla ince zerreler halinde yapay yağmur şeklinde
verilmektedir. Sulama işlemi, bitkinin gereksinme duyduğu suyun
bitkinin kök yayılma bölgesinde depolanıncaya kadar sürdürülmektedir.
Yağmurlama sulamada uygulanan sulama suyu gereksinimi, yüzey
sulamalara göre çok daha azdır. Bu sulama yöntemi; özellikle tesviye
edilmemiş, eğimli arazilerde, suyu sızdırma özelliği fazla olan
topraklarda ve kökleri yüzlek olan bitkilerin sulamasında başarılı bir
şekilde uygulanmaktadır. Yağmurlama sulama sisteminde suyun
borularla belirli bir basınçla başlıklara iletilmesi genellikle pompalar ile
sağlanmaktadır

B.2. Damla sulama yöntemi: Bu sulama yönteminde, bitkide
nem eksikliğinden kaynaklanan bir strese neden olmadan, sık
aralıklarla ve her seferde az miktarda sulama suyu, basınçlı bir
boru ve üzerindeki damlatıcılardan sadece bitki köklerinin
geliştiği bölgeye damlalar halinde verilmektedir.
Damla sulama yönteminde su, sadece bitkinin kök yayılma
bölgesine verildiği için sulama suyundan büyük ölçüde tasarruf
sağlanmakta, en yüksek sulama randımanı ve en düşük su kaybı
meydana gelmektedir.
Damla sulama yönteminde; yüzeysel sulama yöntemlerine göre
% 43 oranında, yağmurlama sulama
oranında su tasarrufu sağlamaktadır.

yöntemine göre % 20

Nemli Tarım Sistemi
Bir bölgenin kurak veya nemli olduğunu belirtmek için, yıllık toplam yağı; miktarının
(mm), yıllık ortama sıcaklığa (°C) bölünerek elde edilen bir parametre Lang Yağış
Faktörü olarak tanımlanmaktadır. Lang Yağış Faktörü 100’ün üzerinde olan veya yıllık
yağışı 1250 mm’den fazla olduğu yerler nemli iklim özelliğine sahiptir.
Nemli iklim özelliğindeki bölgelerde yağışlarla gelen su miktarı, evaporasyon ve
transpirasyonla yiten sudan daha fazladır. Bu bölgelerde toprakta su birikmesi büyük
sorun oluşturmaktadır.
Nemli iklim özelliğine sahip bölgelerde uygulanan tarla tarımına “Nemli tarım
sistemi" adı verilmektedir.
Bu bölgelerin genel özelliği, yağışların yıl boyunca düzenli olarak dağılmasıdır.
Yurdumuzda sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki dar bir alan, nemli iklim özelliğine
sahiptir.

Nemli tarım sisteminde temel amaç; bitki büyüme ve gelişmesinde
aksamalara neden olan topraktaki fazla suyun uzaklaştırılmasıdır. Nemli
tarım sisteminin uygulandığı bölgelerde taban suyunun yüksekliği en büyük
problemi oluşturmaktadır. Bitki yetiştiriciliği için taban su derinliğinin
düşürülmesi çok önemli bir konudur. Toprak içerisinde taban suyunun
bulunması gereken en uygun derinlikler, toprağın tipine ve kullanım amacına
göre değişmektedir.
Nemli ve çok nemli iklime sahip bölgelerde topraktaki suyun fazlalığı;
toprağın, kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Topraktaki suyun fazlalığı ana kayanın parçalanarak
ufalanması ve toprak oluşumunun hızlanmasının yanı sıra, toprak
bünyesinde bulunan tuzların ve bitki besin maddelerinin yıkanarak
uzaklaşmasına da neden olmaktadır.

Nemli tarım sisteminde; bitki yetiştirilebilmesinin ilk koşulu, topraktaki
fazla suyun uzaklaştırılması ve taban suyunun bitkilerin kök yayılma
derinliğinin altına indirilmesidir.

Topraktan fazla suların uzaklaştırılması; açık sistem yani tarlaya yüzey
hendekleri açarak veya kapalı sistem toprak altına drenaj boruları
yerleştirilerek yapılmaktadır.

Doğal olarak eğimli arazilerde fazla suyun boşaltılması eğim nedeniyle
kolaylıkla yapılırken, yeterli eğimi bulunmayan düz arazilerde
topraktaki fazla suyun uzaklaştırılması, su pompaları yardımı ile
sağlanır.

Topraktan

yıkanarak

uzaklaşmış

bitki

besin

maddelerinin toprağa kazandırılması amacıyla, etkili
gübreleme yapılması ve toprağın fiziksel yapısının
düzeltilmesi daha sonra yapılacak işlemlerdir.
Sıralanan işlemlerden sonra o topraklarda tarla
bitkileri yetiştiriciliğine geçilebilir. İlk yıllarda, bu
topraklardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde
edilmesi beklenmemelidir.

TOPRAK İŞLEME
Toprak ile İlgili Genel Özellikler
Toprak; ana kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma
ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğunu barındıran,
bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve yer kabuğunun, en üst kısmını saran
doğal, dinamik bir yapıdır. Toprak, içerisinde belli oranlarda su ve hava da
bulunduran bir maddedir.
Toprak, devamlı olarak olgunlaşan ve değişen bir canlı varlıktır. Toprak bünyesinde
yaşayan canlılar ile bitkilerin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan
a) mineral maddeler,
b) organik maddeler,
c) su ve
d) hava olmak üzere 4 ana unsurdan oluşmaktadır.

a) Mineral maddeler
Toprak içerisindeki mineral maddeler, büyüklüklerine göre isimlendirilmektedir.
6-20 mm büyüklükte olanlar “İri çakıl”,
2-6 mm olanlar “İnce çakıl”,
2-0.2 mm olanlar “Kaba kum”,
0.2-0.02 mm olanlar “İnce kum”,
0.02-0.002 mm olanlar “Mil”,
0.002-0.001 mm olanlar “Kaba kil”,
0.001 mm'den küçük olanlar ise “Kolloidal kil” adını almaktadır.
• Toprağı oluşturan mineral maddelerin, büyüklüklerine göre toprak içerisindeki oranları "Tekstür" olarak
tanımlanmaktadır.
• İçerisinde 2 mikrondan küçük parçacıkların yüksek oranda bulunduğu topraklar "Killi,
• 0.2-0.02 mm arasındaki mineral maddelerin yüksek oranda bulunduğu topraklar ise, "Kumlu" topraklar olarak
isimlendirilmektedir. Mineral maddeler, bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan birçok bitki besin maddesini
bünyelerinde bulundurmaktadır.

b) Organik madde
Bitkilerin ve toprak üzerinde ve içinde yaşayan çeşitli canlılar ve onların
artıklarının mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucu oluşan
katı maddelerdir. Organik maddenin toprak içerisindeki miktarları,
mineral maddeler ile kıyaslandığında, çok az olduğu dikkati
çekmektedir. Tarım yapılan topraklarda organik madde miktarı, % 1-12
arasında değişmektedir. Normal bir tarla toprağındaki organik madde,
hacim olarak yaklaşık % 5 düzeyinde bulunması gerekmektedir.
Yurdumuzun toprakları organik madde yönünden oldukça fakirdir.

Topraklarımızın organik maddece fakir olması; a) ekim nöbetine dikkat
edilmemesi, b) hatalı toprak işleme zamanı ve yöntemlerinin seçimi, c)
toprak üstündeki bitki örtüsünün yok edilmesi, d) anızların yakılması, e)
organik gübreleme yapılmaması gibi çok sayıda kontrol edilebilir
faktörün etkisi sonucu ortaya çıkmıştır. Yurdumuzun büyük bölümünde
etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış gibi iklim
faktörlerinin; topraklarımızın organik maddesinin düşük olmasında
etkileri oldukça fazladır.
Topraklarımızın organik maddece fakir olması; organik maddenin en
önemli

kaynağını

oluşturan

anızların,

yakılarak

topraktan

uzaklaştırılması ve çiftlik gübrelerin çok büyük bir kısmının "Tezek"
şeklinde yakacak olarak kullanılmasının bir sonucudur.

c) Toprak suyu
Toprağı oluşturan parçacıkları arasındaki boşlukların bir kısmı, toprak suyu ile doludur. Toprağa giren ve
toprak tarafından tutulan, gözeneklerde biriken, sızan veya buharlaşıp atmosfere geri dönen su, "Toprak
suyu" adını alır. Toprak, gözenekli bir ortam olduğu için, bünyesine suyun girmesi ve bu suyun bir
kısmının sızması için uygun özellikler taşımaktadır. Toprak suyunun kaynağını, yağışlar ve sulama suyu
oluşturmaktadır. Toprak suyu; toprak taneleri ve agregatları arasındaki değişik büyüklükteki boşluklarda
hava ile birlikte bulunmaktadır. Toprak boşluklarının büyüklüğü ve miktarı, toprağın su tutma
kapasitesini ve içerdiği su miktarını etkileyen en önemli özelliktir.
Su; toprak içerisinde meydana gelen çok sayıdaki kimyasal ve fiziksel olayların hızı ve şiddetini
etkilemektedir. Su ayrıca, toprakta yaşayan irili ufaklı çok sayıda canlının, bitki köklerinin büyüme ve
gelişmesini düzenlemektedir.
Suyun toprak içerisinde yukarıdan aşağıya doğru hareketi; infiltrasyon hızı olarak adlandırılan toprağın
önemli bir özelliğidir.
Toprak içerisindeki suyun yanlara doğru hareketi difüzyon ile olmaktadır.

d) Toprak havası
Bir tarım toprağının; normal koşullarda hacim olarak % 50'sini mineral ve organik
maddeler, % 50'sini de toprak parçacıkları arasındaki boşluklar oluşmaktadır. Boşlukların
içleri, koşullara bağlı olarak su ve hava ile doludur. Bir toprağın içerdiği su miktarı,
toprak boşlukları içerisindeki havanın miktarı ile yakından ilgilidir. Toprağın
bünyesindeki su miktarının artmasına paralel olarak boşluklar içerisindeki hava miktarı
azalmakta, su miktarının azalması durumunda ise, toprak boşluklarındaki hava miktarı
artmaktadır.
Bitkilerin optimum büyüme ve gelişmeleri için toprak boşluklarındaki su havanın
dengede olması gerekmektedir. Bitkiler için en uygun toprak koşulu olarak ifade edilen
“Toprağın tava gelmesi" terimi, toprak boşluklarının yarısının su, yarısının da hava ile
dolu olduğu durumdur. Bu özellikteki topraklarda yetişen bitkilerin kökleri; gelişmesi
için ideal koşullar sağlandığından, büyüme ve gelişme olumlu etkilenmekte v sonuç
olarak yüksek verimlere ulaşılmaktadır.

Toprak işlemenin amacı
Bitkisel üretimde yetiştirme tekniği uygulamalarının ilki olan toprağın işlenmesinin tek
amacı, toprak üzerindeki doğal bitki örtüsünün yani, yabancı ot olarak isimlendirilen
bitkilerin yok edilmesidir.
Doğal bitki örtüsü olan yabancı otlar,
a)

Hızlı büyüme gelişebilme,

b)

İyi bir kök sistemi oluşturabilme,

c)

Aşırı sıcak, aşırı kurak ve aşırı nemli iklim koşullarını atlatabilme,

d)

Hastalık ve zararlılara karşı dayanabilme

e)

Aşırı üreme ve çoğalabilme

gibi sahip oldukları üstün özellikleri ile kültür bitkilerini kolaylıkla baskı altına
alabilmekte, büyüme ve gelişmelerini engelleyebilmektedir. Ayrıca yabancı otlar, kültür
bitkilerinin verimlerini azaltmakta, ürün kalitesinde düşüşlere yol açmaktadır

Bazı kaynaklarda, toprak işlemenin çok sayıda amacı
gerçekleştirmek için yapıldığı açıklanmaktadır. Bu
kaynaklara göre, toprak işlemenin amaçları;
a) İyi bir tohum yatağı hazırlamak,
b) Toprağa suyun girişini kolaylaştırmak,
c) Toprağın havalanmasını sağlamak,
d) Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek şeklinde
sıralanmaktadır.

a) İyi bir tohum yatağı hazırlamak: Herhangi bir kültür bitkisinden
yeterli verim alınabilmesi için, ekim sırasında tohumun iyi hazırlanmış
bir tohum yatağına bırakılması gerekir. İyi bir tohum yatağının; nemli,
bastırılmış ve tohum yüzeyinin % 80’inin nemli toprak, % 20’sinin de
hava ile temas edecek özelliklerde olması gerekir.
İşlenmemiş topraklarda toprak parçacıklarının bir araya gelerek
oluşturdukları agregatlar ile toprak furda yapıya sahiptir. Bu fiziksel
özelliğe sahip topraklarda agregatlar gevşek olarak dizildiklerinden, su
tutma ve havalanma kapasitesi üst düzeyde olup, toprağın üst
katlarında tohumun çimlenmesi için yeterli nem bulunmaktadır. Böyle
topraklara ekilen tohumlar kısa sürede çimlenerek sağlıklı fideler
oluşturabilmektedir.

İşlenen topraklar; işleme yöntemine bağlı olarak ya alt üst edilmekte, ya
yırtılmakta ya da karıştırılmaktadır. Toprakların bu yöntemlerden herhangi
biri ile işlenmesi durumunda, toprağın içlerine kuru ve sıcak hava girdiğinden,
topraklar işleme derinliğine kadar kurutulmaktadır. Bu nedenle toprak işleme
yapıldığında, tohumun ekileceği toprak derinliğinde yani tohum yatağında,
çimlenmeyi sağlayacak yeterli nem bulunmamaktadır.
Ayrıca toprak işleme sonucu, toprağın granül yapısı bozulmakta, toprak
kolloidleri bağımsız hale geçerek toprak teksel yapıya dönüşmektedir. Böyle
topraklarda, su tutma kapasitesi, havalanması ve ısınması olumsuz yönde
etkilenmektedir. Bu fiziksel özellikteki topraklara ekilen tohumların kısa
sürede çimlenerek, sağlıklı fide oluşturması olasılığı büyük oranda
azalmaktadır.

b) Toprağa suyun girişini kolaylaştırmak:
Yağışlar veya sulama ile toprağa gelen suyun, toprak içerisine sızması ve bitki
köklerinin ihtiyaç duyduğu havalanma, toprak yüzeyindeki gözenekler ve
toprak içerisindeki kapillar borucuklar aracılığıyla olmaktadır. Bu yapı;
toprağın devrilmesi, karıştırılması veya yırtılması şeklindeki toprak işleme
uygulamaları ile bozulmamış ise suyun toprak içerisine sızması ve hava girişi
daha kolay olmaktadır.
İşlenen topraklarda; toprak parçacıkları arasındaki kapillar boşluklar ve
bitkilerin kök kalıntılarının mikroorganizmalar tarafından parçalanması
sonucu oluşmuş, yukarıdan aşağıya doğru toprağın içlerine doğru uzanan
kılcal borucuklar tamamen bozulmaktadır. Bu durumda, yağışlar ya da sulama
yoluyla toprak yüzeyine gelen suyun toprak içlerine sızması çok yavaş
olmaktadır.

Toprak işleme yapılmış tarlalarda; yağışlardan sonra toprak su
ile doygun hale gelmediği halde, tarla yüzünde su birikintilerinin
ortaya çıkmasının nedeni, kapillar ve kılcal borucukların
bozulması

sonucu

suyun

toprak

içerisine

girmesinin

engellenmesidir.
Toprak işlemesi yapılmamış ve üzerinde bitki örtüsü bulunan
alanlarda ise yağan yağışların sünger gibi, toprak tarafından
emildiği her zaman karşılaşılan bir durumdur.

c) Toprağın havalanmasını sağlamak: toprak boşluklarında bulunan toprak
havası, atmosfer ile kıyaslandığında yüksek oranda karbondioksit ve düşük
oranda oksijen içermektedir. Toprağın havalanması; toprak içerisindeki
karbondioksit oranı yüksek havanın dışarı çıkması, oksijence zengin havanın yer
değiştirmesini sağlamaktadır. Toprakların havalanma durumu, toprak içerisindeki
boşlukların miktar ve büyüklüğü ile ilişki içerisindedir.
Toprak içerisindeki boşlukların miktarı, toprak işleme ile önemli oranda
değişmektedir. İşlenen topraklarda özellikle işleme derinliğine kadar bölümdeki
boşluklar azalmaktadır.
Akalan (1968), üzerinde sürekli çayır bulunan topraktaki boşlukların oranının %
57 olduğunu, aynı nitelikte topraklara sahip sürekli tarım yapılan tarlalarda ise
boşlukların oranının % 50’ye düştüğünü açıklamıştır. Boşluk oranındaki azalma
da, toprağın granül yapısının bozulmasının önemli etkisi olduğu belirtilmektedir.

d) Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek: Toprakların; su tutma kapasitelerinin
yüksek olması, havalanmalarının iyi olması ve kolaylıkla ısınabilmeleri fiziksel
özelliklerinin iyi olduğunu göstermektedir. Bu durum, toprağın bileşimi ve
bünyesindeki organik madde miktarına bağlı olarak ortaya çıkan granül yapı ile
ilişkilidir.
Toprak işleme ile toprağın devrilmesi; karıştırılması veya yırtılması sonucu toprak
içerisine bol oksijen içeren atmosfer havasının girmesi, toprak bünyesinde bulunan
organik maddenin mikro organizmalar tarafından parçalanmasını hızlandırmakta ve
organik madde kaybını artırmaktadır. Bu durum, toprak kolloidlerinin birbirine
yapışmasını sağlayan organik maddenin parçalanması sonucu toprağın ekmek kırıntısı
şeklindeki granül yapısının bozularak, teksel forma dönüşmesine yani kolloidlerin
dağılmasına yol açmaktadır.

Toprak işleme sonucu yukarıda açıklanan nedenlerle; teksel yapıya dönüşmüş
topraklarda

boşlukların

azalması,

fiziksel

özelliklerin

bozulduğunu

göstermektedir.
Toprak işleme sonucu toprak parçalarının birleşerek oluşturdukları farklı
büyüklüklerdeki agregatlardan oluşan karışık yapının bozulması, toprak
kolloidleri tarafından tutulan bitki besin maddelerinin serbest hale geçerek
yağışlar ile toprağın alt katlarına taşınmasına yol açmaktadır.
İşlenen topraklarda agregatların dağılması sonucu bitki besin maddelerinin
bitki köklerinin ulaşamayacağı derinliklere inmesi olayı “Dikey Erozyon’’ olarak
isimlendirilmiştir. Özellikle devrilerek işlenen topraklarda dikey erozyon ile
besin maddelerini büyük oranda yitirmesi, sonucu toprak verimliliği hızla
azalmaktadır.

Toprak İşleme Yöntemleri
Tarımın başlangıcından pulluğun bulunuşuna kadar geçen dönemde, toprak işlemede
çeşitli aletlerin kullanıldığı bilinmektedir. Farklı ülkelerde ekolojik koşullara uygun
olarak bazı küçük değişiklikler göstermekle beraber, bu dönemde toprak işlemede
kullanılan aletlerin ortak özellikleri toprağı yırtarak işlemeleridir. Kısaca, tarımın
başlangıcından pulluğun kullanımına kadar geçen dönemde dünyanın her yerinde
toprak işlemede “ Yırtarak toprak işleme yöntemi ”nin kullanıldığı söylenebilir.
Toprağı devirerek işleyen pulluk ilk kez 1730 yılında İngiliz araştırıcı Lumis tarafından
tasarlanmış olmasına karşın, pulluğun yapılması ve ilk kez toprak işlemede
kullanılması 1827 yılında Çek demirci Frantisek Veverka tarafından gerçekleştirilmiştir
(Tosun ve ark. 1980). Pulluk ilk kez Orta Avrupa'da, 1880 yılında da Amerika'da
kullanılmaya başlanmış olup, son 100 yıl içinde dünyada toprak işlemede kullanılan
tek alet olma özelliği kazanmıştır.

a) Yırtarak toprak işleme yöntemi
Toprağın tarla yüzeyinde herhangi bir devrilme ve karıştırma yapılmadan
şeritler halinde yırtılarak işlenmesidir. Bu yöntemde toprağın üst katlarında
ufalama parçalama olmamaktadır. Toprak, şeritler halinde işlendiği için
şeritler arasında belli genişlikte işlenmemiş toprak parçası kalmaktadır. Bu
toprak işleme yönteminde toprağın üst katlarının kesekli olarak bırakılması
ve işlenen şeritler arasında "Erozyon duvarı” olarak adlandırılan işlenmemiş
şeritlerin kalması, yırtarak toprak işleme yönteminin olumlu yönlerini
oluşturmaktadır.
Yırtarak toprak işlemedeki bu özellikler su ve rüzgar erozyonu zararını büyük
oranda engellemektedir. Bu toprak işleme yönteminde; işlenmemiş şeritler
halinde kalan bölümler nedeniyle etkili bir yabancı ot savaşımının
yapılamaması, olumsuz yönünü oluşturmaktadır.

Toprağı yırtarak işleyen aletlerden en ilkeli olan
karasaban, çizel-taban yırtan pulluk, dişli tırmık
ve yaylı tırmıktır.

dipkazan

Devirerek toprak işleme yöntemi
Tarla yüzeyinde toprağın alt-üst edilecek şekilde devrilerek işlenmesi yöntemidir. Bu
yöntemle işlenen topraklarda, tarla yüzündeki bitki artıkları tamamen devrilerek
işleme derinliğine gömülmekte ve toprak tamamen çıplak kalmaktadır. Bu durum
devirerek toprak işleme yönteminin olumsuz yönünü oluşturmaktadır.
Toprağın devrilmesi sonucu toprak, işleme derinliğine kadar aşırı derecede
havalandırdığı için toprak içerisindeki nemin buharlaşarak yitmesine yol açmaktadır.
Bu yöntemle işlenen topraklarda nem kaybının yanı sıra, aşırı havalanma sonucu
oksidasyon olayları hızlanmakta, topraktaki organik maddenin mikroorganizmalar
tarafından tüketimi de artmaktadır.
Toprak içerisindeki humusun parçalanması sonucu, toprağın ekmek kırıntısı şeklindeki
granül yapısının bozularak teksel forma dönüşmesine, yani kolloitlerin dağılmasına
yola açmaktadır.

Devirerek toprak işleme yönteminde tarla yüzeyindeki yabancı
otlar, işleme derinliğine kadar toprak içerisine gömüldüğünden
bu yöntemle işlenen tarlalarda o yıl için etkili bir yabancı ot
savaşımı yapılmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar; toprak
yüzeyindeki

yabancı

ot

tohumlarının

işleme

derinliğine

gömülmesi ve bu tohumların, toprak içerisinde uzun yıllar
canlılıklarını koruması nedeniyle ileriki yıllarda tarladaki yabancı
ot sayısında artış olduğunu göstermiştir.
Toprağı devirerek işleyen aletler; kulaklı pulluk, diskli pulluktur.

Kulaklı Pulluk

Döner Kulaklı Pulluk

Diskli pulluk (Diskaro)

Alttan toprak işleme yöntemi
Toprağın üst kısmında herhangi bir bozulmaya yol açmadan, toprağın yüzlek
olarak alttan işlenmesidir. Bu yöntemde; toprağın 5-8 cm derinliğinden
geçen, yabancı otları kök boğazından keserek öldüren keskin kenarlı, geniş
işleme bıçağına sahip "Kırlangıçkuyruğu" ve "Kazayağı" gibi toprak işleme
aletleri kullanılmaktadır.
Alttan toprak işleme yönteminde tarla yüzeyinde bozulma olmamakta, tarla
yüzeyindeki anızlar olduğu gibi bırakıldığı için de su ve rüzgar erozyonu zararı
tamamen önlenmektedir. Bu toprak işleme yönteminde yabancı otlar ile o
yıl için çok etkili bir savaşım yapılmamış olmasına karşın, tarla yüzeyindeki
yabancı ot tohumlarının toprağa gömülmemesi nedeniyle zaman içerisinde
yabancı ot populasyonunda azalmalar olduğu görülmüştür.

Bu toprak işleme yönteminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi
için tarlanın özellikle düz olması gerekmektedir.
Bu yöntemle işlenen tarlalarda toprak üzerinde kalan anız
kalıntılarının su ve rüzgar erozyonunu büyük oranda
engellemekte ve yağan yağışların toprak içerisine sızmasını
kolaylaştırmaktadır.
Hasat sırasında biçimin yüksekten yapıldığı ve toprak üstünde
fazla miktarda anızın kaldığı durumlarda ekimde bazı
zorluklarla karşılaşılması, bu yöntemin olumsuz yönlerini
oluşturmaktadır.

Kültivatör (kazayağı)

Kültivatör – Çift sıra döner tırmık kombinasyonu

Karıştırarak toprak işlemi yöntemi
Bu toprak işlemede toprak karıştırılarak, parçalanarak toz şeklinde
küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu toprak işleme yöntemi; traktör
kuyruk milinden aldığı hareket ile bir eksen üzerinde traktörün gidiş
yönüne ters yönde hızla dönen bıçaklara sahip “Rotovatör” olarak
adlandırılan toprak frezesi ile yapılmaktadır.
Bu toprak işlemede, dönen bıçaklar tarafından koparılan toprak
parçalarının aletin şasine çarpması sonucu toz haline gelecek kadar
parçalanmaktadır. Bu şekilde toprağın aşırı şekilde karıştırılması ve
parçalanması

nedeniyle,

toprağın

üst

katları

hızla

nemini

yitirmektedir. Bu işleme yönteminde toprak aşırı şekilde ufalandığı
için erozyon tehlikesi olan bölgeler için kesinlikle önerilmez.

Toprak

frezesi

ülkemizin

Ege

ve

Marmara

bölgelerinde yaygın olarak daha çok tohum yatağı
hazırlığında kullanılmaktadır.
Toprak frezesi dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde
üzerine bindirilmiş bir ekim makinesi ile hem tohum
yatağı hazırlığı, hem de ekim işlemini birlikte
gerçekleştiren

minimum

toprak

kullanılan aletlerin başında gelmektedir.

işlemelerde

Rotovatör

Rotovatör

Doğrudan ekim yöntemi
Tarımsal üretimde çevreyi korumaya ve maliyeti düşürmeye
yönelik yetiştirme tekniği uygulamaları ile ilgili çalışmalar en
fazla toprak işlemede yoğunlaşmıştır. Bu uygulamaların en
başta gelenleri “Azaltılmış toprak işleme” ve “İşlemesiz tarım"
teknikleridir. Son yıllarda küresel ısınmanın neden olduğu
yağış düzensizliği ve kuraklık tehlikesi, toprakta suyun
korunması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını öncelikli
konuma getirmiştir. Bu amaçla özellikle gelişmiş ülkelerde
azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemleri
uygulamaları hızla yayılmaktadır

Bu toprak işleme uygulamaları; toprakta organik madde miktarını
artırmakta, daha az tarla trafiğine neden olduğu için toprak sıkışmasını
azaltmakta, toprak yüzünde daha fazla anız örtüsü bıraktığı için su ve
rüzgar erozyonunu en düşük düzeye indirmektedir. Günümüzde azaltılmış
toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemleri özellikle; Brezilya, A.B.D., Yeni
Zelanda ve Avustralya’da yaygın olarak uygulanmaktadır. Avustralya’da
kuru tarım alanlarının % 75’inde toprak işlemesiz tarım tekniği
uygulanmaktadır.
Doğrudan ekim yöntemi tarla yüzeyindeki yabancı otlarla "Herbisit ot
öldürücüler" ile mücadele edilerek toprak işleme yapılmaksızın özel ekim
makineleri ileli ekimin gerçekleştirildiği yöntemdir.

Rüzgar erozyonu

Anıza tahıl ekim makinası

Anıza doğrudan ekim makinası

Bu yöntemle herhangi bir toprak işleme yapılmadığı için
topraktan buharlaşma yoluyla su kaybı az olmakta, su ve
rüzgar erozyonu en düşük düzeyde olmaktadır.
Bu özellikler doğrudan ekim yönteminin olumlu yönlerini
oluşturmaktadır.
Doğrudan ekim yönteminde özel ekim makinelerine gerek
olması ve kullanılan kimyasal ot öldürücülerin toprakta, yeraltı
ve yerüstü sularda başta olmak üzere çevrede oluşturduğu
zararlar da bu yöntemin olumsuz yönlerini oluşturmaktadır.

Toprak İşleme Zamanı
Tüm tarım sistemlerinde toprak işleme uygulamaları özellikle toprağın fiziksel
özelliklerinde büyük değişmelere yol açmaktadır. Yetiştirilecek kültür bitkisi için
toprağın uygun fiziksel özellikler kazanmasını sağlamak için toprak işlemenin,
kesinlikle toprağın tavda olduğu zaman yapılması gerekir.
Tavlı toprak ne demektir? Genel anlamda toprak tavı; bitkilerin büyüme ve
gelişmesi için en uygun toprak koşullarına sahip olma durumu olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre toprak tavı; toprağın havalanması,
infiltrasyon hızı, drenaj ve toprak mikroorganizmaları yaşantısı için gerekli koşullara
sahip, toprağın en uygun fiziksel özellikte olmasıdır. Tavlı toprak; topraktaki
agregatlar arasında bulunan boşlukların, yarısının hava ve yarısının da su dolduğu
ve toprağın bitkiler için en uygun fiziksel özelliklere sahip olduğu durumdur.

Tavı iyi olan topraklar, genellikle yumuşak, kolayca dağılabilen yapıya
sahiptir. Tavlı bir toprak yumuşak ve hem de yeterince sıkı bir yapıda olup,
üzerinde gezerken bol tüylü bir halı üzerinde geziyormuş hissini
vermektedir. Toprağa ayakla basıldığında ayağın toprakta kalan izi, kısa bir
süre sonra toprağın kabarması sonucu kaybolmaktadır. Tavlı bir toprak
avuç içinde sıkıldığında topaklaşmakta, havaya atılıp tekrar tutulduğunda
ise kolaylıkla dağılmaktadır.
Toprağın sahip olduğu fiziksel özelliklerinin bozulmaması için, toprak
işlemelerin kesinlikle toprağın tavda olduğu zaman yapılması büyük önem
taşımaktadır. Tavı gözetmeden yapılacak toprak işlemelerde toprağın
fiziksel özellikleri bozulmakta, eski durumuna gelmesi için çok sayıda
işleme yapılması ve uzun zaman geçmesi gerekmektedir.

Kuru Tarım Sisteminde Toprak İşleme
Kuru tarım sisteminin uygulandığı kurak ve yarı kurak bölgelerde, daha
öncede belirtildiği gibi verimi kısıtlayıcı en önemli etken su olmaktadır. Bu
nedenle, kuru tarım sisteminde uygulanacak tüm yetiştirme tekniklerinde,
toprakta suyu biriktirmek ve suyun en ekonomik şekilde bitkiler tarafından
kullanılmasını sağlamak temel amaç olmaktadır.
Tüm yetiştirme tekniği uygulamaları arasında toprak işleme topraktan
suyun yitirilmesine etkisi en fazla olan uygulamadır. Bu nedenle kuru tarım
sisteminde; toprak işleme uygulaması diğer tarım sistemlerine oranla çok
daha büyük öneme sahiptir. Kuru tarım sisteminde elde edilecek başarı,
toprak işlemenin uygun zamanda ve uygun derinlikte yapılması ile uygun
yöntemin seçimine bağlı olmaktadır.

Kuru tarım sisteminde toprak işleme zamanı
Yurdumuzun kurak ve yarı kurak bölgelerinde kuru tarım
sisteminde iki farklı yetiştirme tekniği uygulanmaktadır.
Bunlardan ilki yağışın yetersizliği nedeniyle her yıl ürün
alınmasının olanaksız olduğu nadas yapılan bölgelerde
uygulanan yetiştirme tekniği,
diğeri ise yıllık yağışı 500 mm’nin üzerinde olan ve her yıl ürün
alabilme olanaklarının bulunduğu bölgelerde uygulanan
yetiştirme tekniğidir. Bu iki farklı uygulamanın yapıldığı kum
tarım alanlarında, toprak işleme zamanı yönünden önemli
farklılıklar bulunmaktadır

Nadas uygulanan kuru tarım alanlarda toprak işleme zamanı:
Yurdumuzda nadas, daha çok Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu
bölgelerimizde uygulanmakta ve nadasa bırakılan tarlalar bir yıldan daha uzun süre
boş kalmaktadır.
Nadas uygulanan tarlalarda; genellikle kışlık olarak buğday başta olmak üzere serin
iklim tahılları yetiştirilmekte olup, toprak işleme zamanının saptanmasında iki
önemli noktanın göz önünde bulundurulması gerekir. Birincisi; nadas yılında
toprağa olabildiğince fazla su biriktirmek, İkincisi ise erozyon zararını en az düzeyde
tutmaktır.
Yaygın olarak Nadas-Buğday şeklinde ekim nöbeti uygulanan tarlalarda; buğday
hasadından sonra “Anız bozma ” veya “Nadas işlemesi ” olarak da adlandırılan ilk
toprak işlemesinin, özellikle su erozyonu zararını azaltmak için ilkbaharda, yabancı
otların gelişmeye başladığı dönemde yapılması büyük önem taşımaktadır.

Özellikle Orta Anadolu Bölgesi’ndeki bazı üreticilerimiz; sonbahar ve kış yağışlarının
toprağa daha iyi sızmasını sağlayacağı düşüncesiyle ilk toprak işlemeyi sonbaharda
yapmaktadır. Bu bölgemizde yürütülen araştırmalar; sonbahar toprak işlemelerinin
nadas yılında daha fazla su biriktirmeye katkısı olmadığını, başka bir deyimle
buğdayda verim artışı sağlamadığını göstermiştir.
Nadas uygulanan alanlarda ilk toprak işlemelerinin erken ilkbaharda yapılması iki
yönden önemlidir.
Birincisi; tarlanın nadasa bırakıldığı yılda yabancı otların toprakta birikmesini arzu
ettiğimiz suyu tüketmelerini engellemek
İkincisi ise yabancı otlarla genç fide döneminde daha etkili ve kolay mücadele
edilmesidir. Ayrıca yabancı otların genç devrede iken sap ve yapraklarındaki azot
oranının yüksek olması nedeniyle bunların mikroorganizmalar tarafından toprakta
kısa sürede parçalanarak humusa dönüşmesi de dikkat edilmesi gereken önemli
konudur.

Erken ilkbahar yerine sonbaharda yapılacak toprak işlemeler,;
bütün kış mevsimi boyunca tarla yüzeyini bitki örtüsüz, çıplak
bırakacağından özellikle su ve rüzgar erozyonu zararının
artmasına yol açmaktadır.
İlk nadas işlemesinden sonra, yağan yağışlar ve sıcaklığın etkisi
ile tarlada ortayı çıkan yabancı otlar nedeniyle toprağın
işlenmesi zorunludur. Bu durum, nadas yılı toprakta
depolanacak su miktarı açısından büyük önem taşımaktadır.
Genel olarak, toprak işlemeleri olarak adlandırılan “İkileme,
üçleme” şeklindeki toprak işlemeler sayısı yabancı otların
gelişme durumuna göre değişmektedir.

Nadas uygulanmayan kuru tarım alanlarda toprak işleme zamanı:
Yıllık toplam yağış miktarının 500 mm’nin üzerinde olduğu ve her yıl ürün alabilme
olanaklar bulunduğu nadas uygulanmayan kuru tarım alanlarında genellikle yazlık
ve kışlık ürün birbirini izlemektedir. Bu özellikteki bölgelerde toprak işleme zamanı,
yetiştirilen bitkinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Yıllık toplam yağışı 600-650 mm olan Trakya Bölgesi’nde genellikle; kışlık olarak
buğday ve kanola, yazlık olarak da ayçiçeği ve silajlık mısır ekilmektedir. Bölgede
yazlık bitkilerin hasadı genellikle Eylül ayının ilk yarısında tamamlanmaktadır. Çoğu
çapa bitkisi olan yazlık bitkilerin, hasadından sonra tarla üzerinde genellikle
yabancı ot bulunmamaktadır. Bu yazlık bitkilerin yetiştirilmesinde; gelişmelerinin ilk
devresinde yabancı otlar, çapalama ve ilaçlı savaşım ile baskı altına alınmakta,
gelişmelerinin ileri dönemlerinde ise, bu bitkiler uzun boy ve geniş yaprakları ile
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alanlarında, yazlık bitkilerin ekileceği yılda toprak işleme
zamanı, yabancı ot gelişimi ve toprağın tav durumuna göre
değişmektedir.
Genellikle buğday başta olmak üzere kışlık olarak ekilecek
serin
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hasadı,

Temmuz

ayı
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tamamlanmaktadır. Hasadın yapıldığı bu dönemde toprağın
üst katları tamamen kuruduğu için tarlada genellikle yabancı
ot bulunmamakta, toprak da tavsız olduğu için, toprak
işlemenin sonbahar yağışlarından sonra toprak tava geldiği
zaman yüzlek olarak yapılması önerilmektedir.

Zira sonbahar yağışlarından sonra tarla yüzeyinde meydana gelecek yabancı otların
öldürülmesi, topraktaki suyun korunması açısından önemlidir. İlkbaharda ekim
öncesi de tarlada gelişmeye başlayan yabancı otları yok etmek amacıyla yüzlek bir
toprak işleme yapılarak tarla, ekime hazırlanmalıdır.
Kuru tarım sisteminin uygulandığı alanlarda üzerinde önemle durulması gereken
önemli bir konu da;
kışlık ve yazlık ekimlerden önce 10 mm civarında bir yağış alınmış ise. yüzlek bir
toprak işleme yapılmasıdır. Çünkü toprakta bulunan yabancı ot tohumlarının, kültür
bitkisi tohumlarından önce çimlenerek bunları bastırması engellenmiş olmaktadır.
Yağışların ardından çimlenen ve gelişmeye başlayan genç yabancı otların
öldürülmesi amacıyla toprak 8-10 cm derinden tırmık ile işlenmelidir. Eskiden beri
üreticilerimizin uyguladığı bu toprak işleme "Kurulama" olarak adlandırılmakta,
kültür bitkilerinin yabancı otlarla yarışmasında ve savaşımında büyük yarar
sağlamaktadır.

Kuru tarım sisteminde toprak işleme derinliği
Kuru tarım alanlarında tarla yüzeyinin yaklaşık 8-10 cm’lik kısmı
kendiliğinden kurumaktadır. İlk 3 cm’lik kısmı yağışları izleyen 24 saat
içerisinde, bu katın altındaki 5- 10 cm toprak derinliğindeki nem ise, yaz
mevsimi içerisinde buharlaşma yoluyla 2-3 gün gibi kısa sürede
yitmektedir. Bu nedenle kuru tarım alanlarında, su kaybı olmaması için
toprak işlemenin, toprağın kısa süre içerisinde işleme derinliğine kadar
kuruması nedeniyle 10 cm’den daha derin yapılmaması gerekir.
Eskişehir koşullarında araştırmalarını yürüten Numan Kıraç; kıraç tarlalar
için en uygun toprak işleme derinliğinin 10 cm olduğunu, taban tarlaların
ise, toprağın 15 cm derinlikte işlenmesinin uygun olacağını açıklamıştır

Günümüz koşullarında kuru tarım alanlarında ilk nadas işlemesinde
toprağı alttan işleyen aletlerin üreticilerimize ulaştırılamamış olması,
anızlı nadas şeklindeki toprak işleme sisteminin uygulanmasına
olanak vermemektedir. Bu durumda yurdumuzdaki tüm üreticilerin
işletmelerinde bulunan pulluk ile toprağın fazla derinde olmayacak
şekilde (15-18 cm) işlenmesi tek seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.
Kuru tarım sisteminin uygulandığı bölgelerde ilk nadas işlemesi kadar
yaz toprak işlemeleri de büyük önem taşımakta olup, yaz toprak
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buğday veriminde büyük oranda düşüşün olduğunun
bilinmesine rağmen, İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticilerin
büyük bölümü nadasa bıraktıkları tarlaları toprak işleme
yapmadan olduğu gibi bırakmaktadır. Bu üreticiler,
nadasa bırakılan tarlalarda gelişen yabancı otları, toprak
işleme ile yok etmek yerine koyunlara otlatarak, o
dönemde yiyecek sıkıntısı çeken özellikle koyunlarının az
da olsa karınlarını doyurmaları yolunu seçmektedir.

Yaz toprak işlemelerinde üzerinde önemle durulması gereken
bir diğer konu da işleme derinliğinin iyi ayarlanmasıdır.
Toprakta biriktirilmeye çalışılan suyun kaybını en düşük
düzeyde kalmasını sağlamak için derin toprak işlemelerden
kaçınmak gerekir.
Yaz toprak işlemelerinde toprağın üst kısmı nemli olduğunda,
kazayağı + tırmık takımının kullanılması daha uygun
olmaktadır. Toprağı alttan işleyen “Kırlangıç kuyruğu” ve
Kazayağı” gibi aletler ile her koşuldaki yaz toprak işlemeleri
başarılı biri şekilde yapılabilmektedir.

Sulu Tarım Sisteminde Toprak İşleme
kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki gelişimini sınırlandıran en
önemli etmen, kök bölgesinde bulunan yarayışlı suyun eksikliğidir.
Bu nedenle kurak ve yarı kurak alanlarda su, verimi kısıtlayıcı en
önemli faktör olmaktadır.
Sulu tarı sistemi; bitkilerin gereksinme duyduğu suyun, doğal
yağışlarla karşılanamayan bölümünün sulama suyu olarak verilmesi
şeklinde uygulanmasıdır.
Kültür bitkisinin gereksinme duyduğu suyun toprakta bitkilerin kök
yayılma bölgesinde yeterli düzeyinde ve kolaylıkla alınabilir şekilde
bulundurulması nedeniyle sulu tarım sisteminde verimler kuru tarım
sistemine göre daha yüksek olmaktadır.

Sulu tarım sisteminde taban suyu derinliği, dikkat edilmesi gereken kon
başında gelmektedir. Toprak içerisinde taban suyunun bulunduğu derinlik,
sulu sisteminin uygulanmasını kısıtlayan en önemli faktördür. Yapılan
araştırmalar; sulu sisteminin uygulanabilmesi için taban suyunun en az 3
metre derinlikte olması gere göstermektedir. Taban suyu derinliği daha az
olan yerlerde, sulu tarım sisle uygulanması sakıncalıdır.
Yerçekimi etkisiyle toprağın alt katlarına sızan yağışlar ve sulama sularının
geçirimsiz bir tabakaya veya ana kayaya ulaşması, burada birikmesi sonucu
oluşan sulara "Taban suyu" adı verilmektedir. Yıllar boyu toprağın profilini
yıkayarak gelen yağışlar ve sulama suyu ile beslenen taban suyu;
bünyesinde fazla miktarda tuz bulundurmakta, fazla hareketli olmadığı için
de oksijen yönünden fakir olup, fazla miktarda anaerobik ayrışma
ürünlerinden olan hidrojen sülfür içermektedir.

Tarım için uygun olmayan bu özellikleri nedeniyle taban suyu, bitkilerin köklerine zarar vermekte ve
toprağı tuzlandırmaktadır.
Taban suyunun yüzeye yakınlığı 3 metreden daha az ise; aşırı yağışlar ve özellikle sulama suyunun iyi
kontrol edilemediği yüzey sulama yöntemlerinin uygulandığı koşullarda, taban suyunun toprak
yüzüne doğru yükselmesi ile toprak tuzlanmaktadır.
Tuzlu topraklarda yetişen bitkilerde tuz stresinin bitkilerde ortaya çıkarttığı morfolojik ve fizyolojik
değişiklikler;
• Boy kısalması,
• Kök büyümesinde gerileme,
• Tomurcuk oluşumunun azalması,
• Yaprak ve meyvelerin küçük kalması,
• Döllenme bozuklukları,
• Hücrelerin ölmeleri sonucu köklerde, tomurcuklarda, yaprak kenarlarında ve büyüme uçlarında
sarı lekeler (nekroz) oluşması, şeklinde sıralanmaktadır.

Çeşitli nedenlerle tuzlanmış toprakların, tarım yapılabilir nitelik kazanması için ıslah
edilmesi gerekmektedir.
Bunun için yapılacak işlemler;
• Toprak profilinde suyun yukarıdan aşağıya yıkanması sağlanmalı,
• Toprakların drenajı iyileştirilmeli,
• Tuzluluğa dayanıklı bitki türleri seçilmeli,
• Sulamada kullanılacak olan suyun kalitesine dikkat edilmeli,
• Gübrelemede, tuzlanmaya yol açmayacak gübreler seçilmeli,
• Toprakta ıslah çalışmaları yapılarak tuz konsantrasyonu azaltılmalı,
• Toprak üzerinde tuzcul bitkiler (halofit) var ise, biyolojik çeşitlilik açısından
koruma altına alınmalıdır.

Nemli Tarım Sisteminde Toprak İşleme
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oluşturduğundan, toprak işlemenin temel amacı, fazla olan bu suyun
topraktan uzaklaştırılmasını sağlamaktır.
Nemli tarım sisteminde su kaybını artırmak ve toprağa gevşek bir yapı
kazandırmak için, ilk olarak sonbaharda toprağın derin bir şekilde pulluk ile
işlenmesi önerilmektedir. Özellikle kışı sert geçen bölgelerde ve ağır
bünyeli topraklarda sonbaharda yapılan toprak işlemeler, kış sezonu
boyunca donma çözülme etkisiyle toprağın furda bünye kazanmasına da
yardımcı olmaktadır. Hafif bünyeli topraklarda suyun sızarak kolaylıkla
aşağılara inmesi nedeniyle, toprak işlemelerin ilkbaharda yapılması daha
fazla su kaybı sağladığı için tercih edilmektedir.

Sulu tarım sisteminde sonbaharda yapılan toprak işlemeler; tarla yüzüne
dökülmüş yabancı ot tohumlarının çimlenebilmeleri için uygun bir ortam
sağlamaktadır.
Ekimden önce toprakta çimlenen yabancı otların 1 -2 yapraklı olduğu
devrede, toprağın tırmık ile yüzlek bir şekilde işlenmesi, kültür bitkisinin
yabancı otlar ile yarışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Toprak işleme ile tarlada gelişen yabancı otların baskı altına alınamadığı
koşullarda, ot öldürücülerin kullanılması önerilmektedir. Yabancı otlar ile
savaşımda özellikle yağışlı ve çok kurak geçen yıllarda ot öldürücülerin
kullanımı büyük önem kazanmaktadır.
Yağışın fazla olduğu yıllarda, yabancı otların gelişimi hızlanmakta, kurak
koşullar ise, kültür bitkisinin gelişimini engelleyerek yine yabancı otların
neden olduğu zararları arttırmaktadır.

Toprağın Sıkışması ve Pulluk Tabanı
Pullukla toprak işlemesi yapılan tarlalarda pulluk uç demirinin
ve pulluğu arka kısmında bulunan payandanın, toprağa yaptığı
baskı ile toprağın aşırı derecede sıkışması sonucu işleme
derinliğinde sert bir tabaka oluşmaktadır.
Zaman içerisinde yağışlarla toprağın üst katlarındaki toprak
kolloidlerinin bu sıkışmış tabaka üzerinde birikmesi sonucu,
“Taban taşı ” adı verilen geçirimsiz bir tabaka oluşmaktadır.
Bu tabaka, özellikle saçak köklü bitkilerin, köklerinin alt katlara
inmesini engellediği gibi, suyun alt katlara sızmasını ve toprak
içerisindeki hava dolaşımını da zorlaştırmaktadır

Pulluk tabanı ve taban taşının yok edilmesi amacıyla pullukla yapılacak
derin işlemelerin sorunu çözmediğini, aksine sıkışmış tabakayı daha da
derinlerde oluşturarak daha büyük problemlere yol açmaktadır.
Bu nedenle, pullukla yapılacak derin işlemelerden kesinlikle kaçınılması,
toprak içinde oluşan taban taşının kırılması için "Dip kazan" veya
“Tabanyırtan pulluk” adı verilen aletlerin kullanılması önerilmektedir.
Taban taşının kırılma işleminin toprağın özelliklerine göre, 3-6 yılda bir kez,
30-35 cm derinlikten dip kazan aleti ile, sonbaharda yapılması bitki
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Taban taşının aletler ile kırılması,
geçici bir çözüm olup, önemli olan toprakta sıkışmış tabakanın
oluşturulmamasıdır.

Dipkazan

EKİM
Bitki yetiştiriciliğinde üretim; ya generatif organ olan tohum ile
veya, yumru, soğan, rizom, stolon, çelik, fide ve fidan gibi
vejetatif olarak çoğaltılmış bitki materyalleri ile yapılmaktadır.
Ekim: Generatif organ olan tohumun, belirlenen devrede,
istenilen derinliğe, uygun yöntemlerle ve istenilen miktarlarda
toprağa bırakılmasıdır.
Dikim: Bitkinin yumru, soğan, rizom, stolon, çelik, fide ve fidan
gibi vejetatif olarak çoğaltılmış üretim materyallerinin
belirlenen devrede, belirli bir derinliğe ve belirli bir sıklıkta,
belirli yöntemlerle toprakla buluşmasını sağlamaktır.

Ekilen tohum ve dikilen vejetatif tohumlukların çimlenip sürmesi ve genç
fidelerin toprak üzerine çıkması, bitkisel üretimde elde edilecek başarının
ilk koşuludur.
Tohumun çimlenmesi onun canlı olduğunu göstermektedir. Bitki
yetiştiriciliğinde önemli olan, ekilen tohum veya dikilen tohumluğun
çimlenerek üzerindeki toprak katını delmesi ve sağlıklı bir fide
oluşturmasıdır. Çünkü çimlenen her tohumluk, belli kalınlıktaki toprak
katını delerek toprak üzerine çıkamamaktadır.
Ekilen tohumlarının toprağı delerek sağlıklı fide oluşturması “Tarla Çıkışı”
olarak adlandırılmakta ve tohumluğun biyolojik gücünü ifade etmektedir.
Tarla çıkışı; tohumluk özellikleri, iklim ve toprak koşullarını oluşturan çok
sayıda faktörün etkisi altındadır

Bitkilerde

ilk

gelişme

devresi

olarak

adlandırılan

çimlenme ve sürme, bitkinin tüm gelişme devreleri içinde
çevre koşullarının etkisinin en fazla olduğu devredir.
Kuru Tarım Sisteminde Ekim
Kuru tarım sistemin uygulandığı kurak ve yarı kurak
bölgelerde verimin güvenceye alınmasında ekim, diğer
yetiştirme tekniği uygulamalarına göre daha büyük önem
taşımaktadır. Ekimde yapılacak hataların diğer yetiştirme
tekniği

uygulamaları

ile

iyileştirilmesi olanaksızdır.

giderilmesi

ve

durumun

Kuru tarım sisteminde ekimde başarılı olmak için şu koşulların sağlanması
gerekmektedir.
a) Tohumların, sonbahar yağışlarına gerek duymadan çimlenerek toprak yüzüne çıkışları
sağlanmalıdır.
b) Genç fidelerin, soğuklar başlamadan önce 3-5 yapraklı olarak kışa girmeleri
sağlanmalıdır.
c) Fidelerin kış soğuklarından zarar görmeyecekleri derinlikte kök taçlarını oluşturmaları
sağlanmalıdır.
d) Fidelerin, tüm kış mevsimi boyunca kök gelişmelerini sürdürmesi sağlanmalıdır.
e) Yaz kurakları gelmeden önce bitkilerin gereksinim duyacakları su ve besin maddelerini
en iyi şekilde sağlayacak iyi bir kök sistemine sahip olmaları sağlanmalıdır.
f) Birim alanda iyi gelişmiş, en uygun sayıda bitki bulunacak şekilde ekimin I
gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Bitkilerin en önemli organlarından biri olan kökler; bitkilerin
toprağa tutunması ve bitki besin maddelerinin topraktan
alınması, toprak üstü organlara iletilmesi gibi çok önemli
görevleri yerine getirmektir.
Yapılan araştırmalar bitkilerde kök gelişmesi ile verim arasında
önemli ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. İyi bir kök
sistemine sahip bitkiler, topraktan yeterince su ve besin
maddesi alabildiklerinden daha iyi beslenmekte ve daha fazla
fotosentez yaparak daha verimli olmaktadır. Bu nedenle,
özellikle kuru tarım sisteminde bitkilerin verim düzeyleri,
bitkinin oluşturacağı kök sistemi ile çok yakın ilişkidedir.

Suyun verimi kısıtlayıcı faktör olduğu ve toprağın üst katlarının
kısa sürede kuruduğu kuru tarım alanlarında bitkilerin derin
bir kök sistemine sahip olmaları, diğer tarla tarımı sistemlerine
göre daha büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle kuru tarım alanlarında üreticilerin üzerinde
önemle durduğu konu; ekim sonrası çimlenme ve sürmenin
hızlı olması, genç fidelerin derin kök sistemine sahip olmasıdır.
Kuru tarım alanlarında verimin düşük veya yüksek olması,
ürünün kaliteli veya kalitesiz olması ekim zamanının,
derinliğinin ve yönteminin doğru seçilmesine bağlıdır.

Ekim zamanı
Her bitkinin en iyi büyüme ve gelişme gösterdiği, yüksek verim ve
kaliteli ürün sağladığı en uygun ekim veya dikim zamanı vardır. Ekim
zamanı, genellikle yetiştirilecek bitkinin özelliklerine, bölgenin iklim
ve toprak koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Tarla bitkileri genel olarak yazlık veya kışlık olarak yetiştirilmektedir.
Düşük sıcaklıklara dayanıklı, vernalizasyon gereksinimi uzun olan ve
genellikle uzun gün koşulları isteyen bitkiler "Kışlık" olarak,
düşük sıcaklıklara hassas, vernalizasyon gereksinimi yok denecek
kadar kısa olan ve genellikle kısa gün veya nötr gün özelliğinde olan
bitkiler ise "Yazlık" alarak ilkbaharda ekilmektedir

Yağışın genellikle kış ve ilkbahar mevsiminde düştüğü, her yıl ürün
almak için suyun yetersiz olduğu nadas uygulanan alanlarda, su
sıkıntısı nedeniyle bitkilerin yazlık olarak yetiştirilmesi olanaksızdır.
Bu nedenle nadas uygulanan kuru tarım alanlarında bitkilerin
kesinlikle kışlık olarak yetiştirilmesi ve ekimin sonbaharda yapılması
zorunludur.
Ekimin sonbaharda yapılması hem ürünün güvenceye alınması, hem
de birim alandan daha yüksek verim elde edilmesi açısından ön
koşuldur.
Yurdumuzda nadas uygulanan alanlarda, genellikle düşük sıcaklığa
ve kuraklığa dayanaklı serin iklim tahılları ile mercimek ve nohut gibi
yemeklik tane baklagiller yetiştirilmektedir.

Kuru tarım alanlarında erken sonbahar ekilişlerinde, genellikle iki farklı durum ile karşılaşılmaktadır.
a) Ekim sırasında toprakta yeterli nem bulunmuyorsa: Genel olarak ekilen tohumlar,
çimlenebilmek için gerekli suyu bünyesine alamamaktadır. Çimlenme için yeterli olmasa da, tohum
içine az da olsa suyun girmesi ile enzimler aktif hale geçerek besi dokuda biyokimyasal olayları
başlatmakta, bu dönemde sıcaklığın yüksek olması nedeniyle kimyasal reaksiyonlar hızlanmaktadır.
Tohum içerisinde yeterli suyun bulunmaması nedeniyle besi dokudaki kimyasal reaksiyonlar
tamamlanamadığından tohumlar canlılıklarını yitirmektedir. Bazen ekilen tohumların bir bölümü
çimlenebilmek için yeterli nemi bulabilirlerse de eş zamanlı çimlenme olmadığından, düzensiz tarla
çıkışları meydana gelmektedir.
Erken ekimlerde görülen bir diğer olumsuz durum, nemin yetersizliği nedeniyle toprakta
çimlenmeden bekleyen tohumların kuşlar tarafından toplanmasıdır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde
Ağustos, Eylül aylarında yem bulamayan kuş sürüleri erken ekilen tarlalardaki tohumları toplamakta
ve bu şekilde büyük verim kayıplarına yol açmaktadır.

b) Ekim sırasında toprakta yeterli nem bulunuyorsa: Bu durumda ekilen tohumun
çimlenmesi için gerekli sıcaklık, nem ve hava ortamda yeterince bulunduğu için
tohumlar kısa süre içerisinde çimlenecektir. Hava sıcaklığının yüksek olması sonucu
çimlenmenin hızlı bir şekilde olması, tohumun besi dokusundaki besin
maddelerinin büyük bir kısmının toprak üstü organları için kullanılmasına yol
açmakta, çim köklerinin çelişmesi aksamaktadır.
Bu durumda, toprak üstü organları iyi gelişmiş, buna karşın zayıf bir kök sistemine
sahip fideler meydana gelir. Ortamdaki sıcaklık ve nem koşullarının uygun olması
durumunda, fidelerin gelişmelerinin hızlı bir şekilde devam etmesi, fidelerin çok
sayıda yaprak ve sap oluşturmasına neden olmaktadır.
Bazı yıllarda bitkiler kışa girmeden önce kardeşlenme devresini tamamlayabilir ve
kış soğuklarının geç geldiği kazı bölgelerde serin iklim tahıllarında bitkiler sapa
kalkma devresine bile girebilir. Bitkilerin kışa girmeden önce toprak üstü
organlarının aşırı şekilde gelişmesi bitkilerin kış soğuklarından ve dondan büyük
oranda zarar görmelerine hatta yaşamlarını yitirmelerine yol açmaktadır

Kuru tarım alanlarında kışlık ekimlerde en uygun ekim zamanının saptanmasında
toprağın 4-6 cm derinliğindeki tohum yatağı sıcaklığı büyük önem taşımaktadır.
Yapılan araştırmalar; kışlık ekimlerde tohum yatağındaki toprak sıcaklığının 5-8°C
olduğu zaman yapılan ekimlerin en uygun olduğu göstermiştir.
Serin iklim tahıllarının kışlık ekimlerinde, ilk gelişme döneminde çim köklerinin iyi
bir şekilde gelişmesi ve derinlere doğru gitmesi, toprak üstü organlarının ise daha
az gelişmesi arzu edilmektedir. Bunun için; sonbaharda ekim derinliğindeki toprak
sıcaklığının 5-8 °C olduğu dönem en uygun ekim zamanı olarak kabul edilmektedir.
Hızlı çimlenme, başarılı bir çıkış ve 3-5 yapraklı olarak kışa giren sağlıklı fidelerin
oluşumu için, tohum yatağından itibaren toprak sıcaklığının yukarıya doğru
azalması ve aşağıya doğru artması gerekir. Bu özelliklere sahip ekim zamanında çim
kını ve çim kökü gelişmesi yönünden en uygun ortam sağlanmış olmaktadır.

Yurdumuzda

serin

iklim

tahılları

yetiştirilen

bölgelerimizin; sonbaharda 5 cm derinliğindeki tohum
yatağındaki toprak sıcaklığın 5-8°C olduğu zamanlar;
İç Anadolu Bölgesi’nde 15-20 Ekim tarihlerine,
Trakya Bölgesi’nde 10-20 Kasım tarihlerine,
Ege Bölgesi’nde Kasımın ikinci yarısına,
Akdeniz Bölgesi’nde Aralık ayının ilk yarısına,
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise genel olarak Eylül ayının ilk
yarısına rastlamaktadır.

Yurdumuzun Trakya ve kıyı bölgeleri gibi yağışı uygun olan yörelerinde
kışlık ve yazlık bitkiler birbiri ardına yetiştirilmektedir. Kışlık ekimlerde
olduğu gibi yazlık ekimlerde de ekim zamanının belirlenmesi verim ve
kalite açısından büyük önem taşımaktadır.
Yazlık olarak yetiştirilen bitkiler genel olarak düşük sıcaklıklara karşı hassas
oldukları için bu bitkilerin yetişme devresi; "İlkbahar son donları ile
Sonbahar ilk donları" arasındaki dönemi kapsamaktadır.
Bu nedenle yetiştirilecek yazlık bitkinin vejetasyon süresi ile bölgenin
yetişme mevsiminin uyumlu olması gerekir. Yetişme mevsimi kısa olan
bölgelerde genellikle erkenci çeşitlerin seçiminin yanı sıra ekim tarihinin
öne alınması ile sorunun çözümü açısından önemlidir.

Yazlık bitkilerin ekim tarihi belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar:
a) tohum yatağındaki toprak sıcaklığının, tohumun çimlenmesi için gerekli
olan en düşük sıcaklık derecesi olan "Minimum çimlenme sıcaklığı’nın
üzerinde olması
b) bitkilerin ilkbahar yağışlarından en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması,
c) bitkilerin çevre koşullarına karşı en hassas oldukları devre olan çiçeklenme
- döllenme devresinin aşırı sıcak ve kurak döneme rastlamasının
engellenmesidir.
Çiçeklenme-döllenme devresinin sıcak ve kurak döneme rastlaması
durumunda, çiçek tozları kısa sürede canlılıklarını yitirmekte, dişicik tepesi
(stigma) nemini kaybederek kuruduğu için döllenme aksamakta ve verim
büyük oranda düşmektedir. Genellikle ekim tarihini geciktirerek çiçeklenme
ve döllenme devresinin sıcak ve kuraktan etkilenmesinin önüne geçilmesine
çalışılmaktadır.

Ekim derinliği
Kuru tarım alanlarında kışlık ekimlerde tohumun, çim kını uzunluğuna bağlı
olarak, mümkün olduğu kadar derine ekilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu şekilde, çim köklerinin toprağın alt tabakalarında bulunan nemli
tabakaya daha kısa sürede ulaşması sağlanmaktadır.
Ekimin olabildiğince derine yapılması, çim kınının daha uzun sürede toprak
yüzeyine çıkmasını sağlamakta, bu da çim köklerinin derine doğru daha
hızlı gelişmesine ve toprağın alt katlardaki nemli tabakaya ulaşmasına
yardımcı olmaktadır.
Yapılan araştırmalar, buğday tohumları 8 cm derinliğe ekildiğinde çim
köklerinin ilk yaprak çıkana kadar 5-6 cm uzadığını göstermiştir

Serin iklim tahıllarında kök ile gövdenin birleştiği yer olan, başka
deyimle adventif kökler ile kardeşlerin çıktığı bölge olan "Kök tacı"
nın oluşma derinliği de ekim derinliğine bağlıdır. Genellikle ekim
derinliği arttıkça kök tacı derinliği artmakta, ekim derinliği azaldıkça
kök tacı derinliği de azalmaktadır. Tahılların kök taçları, ne kadar
derin olursa, genç bitkilerin kış soğukları ve dondan zarar görmeleri
de o kadar az olmaktadır.
Tahıllarda çim kını uzunluğu, ekim derinliğini sınırlandıran en önemli
faktör olup, çeşide özgü bir karakter olmasına karşın, toprak
sıcaklığından da oldukça fazla etkilenmektedir. Çim kını uzunluğu;
uzun boylu buğday çeşitlerinde 4-12 cm, kısa boylu buğday
çeşitlerinde ise, 3-8 cm arasında değişmekte olup, tohumun 1000
tane ağırlığına göre de değişmektedir.

Gereğinden daha derine ekilen tohumlar da, çim kınları toprak yüzeyine
ulaşamaz, yapraklar yeterli ışık alamadığı için toprak içerisinde sarı renkte
sipral şeklinde kıvrılarak kalır ve canlılığını yitirir. "Sarı Kıvrım" olarak
adlandırılan bu zarar, genellikle derinlik ayarları iyi yapılmamış ekim
makineleri ile yapılan ekimlerde çok sık olarak ortaya çıkmaktadır.
Ekimin gereğinden daha yüzlek yapılması durumunda ise, genç fidelerin
kuraklık ve soğuktan zarar görme olasılığı artmakta, özellikle yağışı kısıtlı
olan kuru tarım alanlarında erken ekimlerde "Alatav" olarak adlandırılan
zarar şekli çok sık ortaya çıkmaktadır. Alatav; toprakta yeterli nemin
bulunmadığı veya ekimden sonra ancak tohumun çimleneceği kadar az bir
yağışın düştüğü ve daha sonra uzun süre yağışların kesilmesi sonucu
çimlenen tohumun kuruyarak canlılığını yitirmesi olayıdır.

Ekim yöntemleri
Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde ideal ekim yönteminde; ekilen tohumlar
arasında eşit uzaklık bulunmalı, tohumlar aynı derinliğe ekilmeli,
tohumların üzeri aynı kalınlıkta toprak ile örtülmeli ve çimlenme sonucu
toprak üzerine çıkacak fideler için optimal yaşam alanı sağlanmalıdır.
Bu özellikleri taşıyan ekimlerde, tohumların su alıp şişmeleri, çimlenmeleri
ve fide oluşturmaları aynı zamanda olacağından bitkiler arasındaki rekabet
yok denecek kadar azalacaktır. Daha sonraki gelişme devrelerinde de,
kökler su ve bitki besin maddelerinden, toprak üstü organları da güneş
ışından eşit oranda yararlanma şansını elde edeceklerdir.
Tarla bitkilerinde; genellikle ekilecek alanın büyüklüğüne ve yetiştirilecek
bitkinin özelliklerine göre serpme veya sıraya ekim yöntemleri
uygulanmaktadır.

Serpme Ekim Yöntemi: Tohumların toprak yüzüne serpilmesi ve ardından
çeşitli aletlerle bu tohumların toprakla örtülmesi şeklinde uygulanan bu
yöntem, dünyada olduğu gibi yurdumuzda da; çeltik gibi su içinde yetişen
bitkilerin ve küçük tohumlu bitkilerin ekiminde en fazla uygulanan
yöntemdir.
Bu yöntemde tohumlar; elle, santrifüjlü gübre dağıtma makineleriyle,
uçaklar veya helikopterlerle toprak yüzeyine serpilmektedir.
Tohumların üstlerinin toprakla örtülmesi için genellikle tırmıklar, one-way.
diskaro gibi yüzlek toprak işleyen aletler kullanılmaktadır.
İç Anadolu’da küçük alanlarda serpme ekim yapan bazı üreticiler
tohumların üzerini çalı süpürgesi adı verilen bazı çalı veya ağaç dallarından
yapılmış ilkel tırmık benzeri aletlerle kapatmaktadır.

Serpme ekim yönteminde; genellikle tohumların tarla yüzeyine düzenli ve
muntazam bir şekilde dağıtılması sağlandığı halde, tohumları üstlerinin aynı
kalınlıkta toprak ile örtülemediği için, çimlenme ve toprak üzerine çıkışlar aynı
zamanda olmamaktadır.
Serpme ekimde; üstleri kapatılamayan toprak yüzünde kalan tohumlar kuşlar ve
böcekler tarafından taşınmakta, çimlenenler tohumların büyük bölümü ise sağlıklı
fide oluşturamamakta, donlardan ve kuraktan zarar görmektedir.
Serpme ekimde tohumların bir bölümünün üstleri çok kalın toprak tabakası ile
örtüldüğünden, bu tohumların büyük bölümü toprak üzerine çıkamamakta, toprak
üstüne çıkabilenler de, iyi bir kök sistemi oluşturamadıkları için, ileriki devrelerde
ortaya çıkacak ters koşullardan zarar görmektedir. Bu saydığımız olumsuzluklar,
serpme ekim uygulamalarında verim düşüklüğünün nedenlerini oluşturmaktadır.

Serpme ekim yönteminde;
tohumların

toprak

yüzüne

dağılımının

düzenli

olmaması ve farklı derinliklere düşmeleri, eş zamanlı
bir çıkışın sağlanamaması, tarlanın bazı yerlerinin boş
kalmasına yol açmaktadır.
Bu nedenlerle; serpme ekim yöntemi uygulanan
yerlerde toprak üstüne çıkan bitki sayısını arttırmak
için

2-3,

hatta

kullanılmaktadır.
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Sıraya Ekim Yöntemi: Ekim makineleri yani mibzerlerle yapılan ekim yöntemidir. Bu
yöntemin sağladığı yararlar;
a) ekim sırasında istenilen miktarda tohumluğun ayarlanabilmekte, bu da tohumluk
kullanımında ekonomik sağlamaktadır.
b) tohumun toprak ile daha iyi teması sağlandığından, ekilen tohum kısa sürede su
alarak çimlenebilmektedir.
c) tohumun istenilen miktarda, istenilen derinliğe, istenilen sıra arası ve sıra üzeri
mesafe ile düzenli olarak ekilmesi sağlanmaktadır.
d) ekim, düzgün bir şekilde kısa sürede tamamlanabilmektedir.
e) tarlada her bitki için eşit ve optimal yaşam alanı sağlanarak bitkiler arasındaki
yarış en düşük düzeye indirilmektedir.
f) Bitkiler muntazam sıralar şeklinde ekildiği için sulama, gübreleme ve bakım işlen
kolaylaşmaktadır.

Sıraya ekim yönteminin uygulanmasında mibzer adını verdiğimiz ekim
makineleri kullanılmaktadır.
Bir ekim makinesinde genel olarak; tohumun konulduğu “Tohum deposu ”,
ekilecek tohum miktarını ayarlayan “Ayar düzeneği",
tohumları ekici ayaklan ileten “Tohum boruları”,
tohumu toprağa bırakacak olan toprak özelliklerine göre balta veya disk
şeklindeki “ekici ayaklar”,
ekilen tohumun üzerini kapatan zincir halkaları veya yaylı özel kapatıcılar
şeklindeki ‘'Tohumun üzerini kapatan parçalar” ile
ekim

sırasında

makinenin

gidiş

ve

gelişlerinde

değişmemesini sağlayan “Markör ” bulunmaktadır.

sıra

aralarının

Günümüzde her türlü tohumu ekebilen, ekim sırasında toprağa
istenilen miktarda gübreyi de verebilen sıra araları 15-20 cm olarak
ayarlanabilen tahıl ekim makinelerinin yanı sıra,
60-80 cm gibi geniş sıra arası ile çapa bitkilerinin ekimini yapabilen
pnömatik (hava emişli) modern ekim makineleri de yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Pnömatik ekim makineleri; özellikle mısır, ayçiçeği, soya, yerfıstığı,
şeker pancarı ve pamuk gibi geniş sıra aralığı ile yetiştirilen bitkilerin
ekiminde başarılı olarak kullanılmaktadır.
Bu ekim makineleri ile tohumlar sıra üzerlerine istenilen mesafede
tek, tek ekildiğinden seyreltmeye gerek duyulmamakta, kullanılan
tohumluk miktarından büyük tasarruf sağlanmaktadır.

Kurak ve yarı kurak alanlarda tahıl yetiştiriciliğinde genellikle düz ve baskılı ekim
makineleri (mibzerler) kullanılmaktadır.
Düz mibzerlerde ekici ayaklar disk veya balta şeklinde olup, tohum ve gübre aynı tohum
yatağına bırakılmaktadır.
Ekici ayakların arkasına bağlanmış kapatıcı zincir halkaları veya yaylı kapatıcılar ile
tohumların üzeri kapatılmaktadır.
Bu mibzerlerle yapılan ekimlerde, ekici ayakların açtığı izler tamamen kapatıldığı için
tarla yüzü düz bir görünüme sahip olduğundan bu ekim makinelerine, «Düz mibzer" adı
verilmektedir.
Bu mibzerlerde sıra araları dar olduğu için kültür bitkileri, yabancı otların gelişmelerini
büyük oranda engelleyebilmektedir. Düz mibzerle yapılan ekimlerde tohumların üstleri
örtüldükten sonra, toprak bastırılmadığından tohumların toprakla teması tam olarak
sağlanamadığından tohumun su alarak şişmesi gecikmekte ve çimlenme daha uzun
sürede olmaktadır.

Baskılı ekim makineleri ile yapılan ekimlerde tohumlar, ekici
ayakların toprakta açtığı 10-15 cm derinliğindeki arklar
içerisine bırakmakta tohumun üzeri 4-6 cm toprakla örtülüp,
ekici ayakların arkasında bulunan baskı tekerleği ile tohum
yatağı

bastırılarak

tohumun

toprakla

temas

etmesi

sağlanmaktadır.
Bu şekilde yapılan ekimlerde tohumlar, kısa süre içinde su alıp
şişmekte, yağışlara gerek duymadan çimlenip toprak üstüne
çıkabilmektedir. Genç fideler 5-10 cm derinliğindeki ark içinde
çok

uygun

bir

gelişebilmektedir.

ortam
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Ekim sırasında tarla yüzünde oluşan ark şeklinde girinti ve çıkıntılar;
hava hareketinin toprak yüzüne göre daha az olması nedeniyle
nemli olmasını ve
yağmurların toprak tarafından daha iyi emilmesini sağlamakta,
yağan karların arklar içine birikmesi sonucu
bitkilerin kış soğuklarından zarar görmesini engellemekte ve
bitkilerin daha iyi gelişerek verimli olmalarını sağlamaktadır.
Baskılı mibzerlerle yapılan ekimlerde arkların oluşturulabilmesi için
sıra aralarının düz mibzerlere göre çok daha geniş olması
zorunluluğu geniş sıra aralarında gelişen yabancı otlar ile savaşımı
zorlaştırmakta, bu da baskılı ekim makinelerinin olumsuz yanım
oluşturmaktadır.

Ekim sıklığı
Bitkisel üretimde verimi etkileyen önemli faktörlerden biri de, ekim
sıklığıdır. Bir bölgedeki iklim koşulları ile toprak özellikleri o bölgenin
verim potansiyelini oluşturmaktadır. Bu potansiyelden bitkilerin
yararlanabilme oranı, büyük oranda ekim sıklığı yani birim alanda
bulunan bitki sayısı ile ilgilidir. Birim alanda yeterinden az bitkinin
bulunduğu seyrek ekimlerde, verim potansiyelinden tam olarak
yararlanamamakta, istenilen verim düzeyine ulaşılamamaktadır.
Birim alanda yeterinden fazla bitkinin bulunduğu sık ekimlerde ise,
bitkiler arasında tüm gelişme faktörleri yönünden ortaya çıkan aşırı
rekabet bitkilerin zayıf kalmalarına ve düşük verimli olmalarına
neden olmaktadır.

Yapılan çok sayıdaki araştırma; birim alandaki bitki sayısı artışı
ile tane verimi arasında yakın ilişkinin bulunduğunu
göstermektedir. Ekim sıklığı arttıkça tane veriminin belli bir
sınıra kadar doğrusal bir şekilde arttığı, belli sınırdan sonra
verimde hızlı bir düşüşün meydana geldiği, araştırma sonuçları
ile ortaya konulmuştur.
Yapılan araştırmalar ekim sıklığı üzerine; iklim ve toprak
özelliklerinin, yetiştirilen bitki tür ve çeşidinin, bitkilerin
büyüme ve gelişme habitusu ile ekim zamanı ve yöntemleri
gibi çok sayıda faktörün etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Aynı ekolojik koşullarda yetiştirilen bitki çeşit ve türlerinin,
vejetasyon süreleri boyunca fotosentez ile oluşturdukları toplam
kuru madde miktarı yani "Biyolojik verim’ leri yönünden aralarında
önemli bir fark bulunmamaktadır.
Tüm kültür I bitkilerinde olduğu gibi tahıllarda da biyolojik verim,
bitki çeşit ve türlerine göre değişmemesine karşın, biyolojik verim
içindeki "Ekonomik verim" olarak adlandırdığımız, tane veriminde
büyük değişiklikler görülmektedir.
Bu nedenle tane verimini artırmak için yapılacak çalışmalarda esas
olan; biyolojik verim içerisindeki tane veriminin payının, yani "Hasat
indeksi"nin yükseltilmesidir.

Tahıllara özgü bir özellik olan "Kardeşlenme" bir tohumdan birden fazla
sapın çıkması olayı olup, oluşan saplara da kardeş adı verilmektedir.
Kardeşlenme; genotipe bağlı bir özellik olduğu gibi, yağışlı geçen yıllarda ve
azotlu gübrenin fazla kullanıldığı durumlarda ve özellikle seyrek ekimlerde
hızlanmakta ve oluşan kardeş sayısı artmaktadır.
Kardeşlenme olayı her zaman tane verimi açısından arzu edilen bir durum
değildir.
Yapılan araştırmalar; tahıllardaki saplar içerisinde en yüksek hasat
indeksinin tohumun embriyosundan çıkan ana saptan ve en yüksek tane
veriminin de ana sap başağından elde edildiğini ortaya koymaktadır. Daha
sonra oluşan kardeşlerin hasat indeksleri ve tane verimleri de birinci
kardeşten sonuncuya doğru gidildikçe azalmaktadır.

Kardeşlenme; özellikle yağışı yetersiz olan kurak ve yarı kurak bölgelerde
istenilen bir özellik değildir.
Çünkü, gelişme faktörlerinin kısıtlı olduğu koşullarda, fazla sayıda kardeşe
sahip bitkilerde, sonradan oluşan kardeşlerin büyük bir bölümü başak
oluşturamamakta, ve koltuk şeklinde kalmakta, tane yerine samanın
artmasına neden olmaktadır.
Fotosentez sonucu oluşan besin maddelerinin başak oluşturamayan
kardeşler tarafından da paylaşılması sonucu, embriyodan çıkan ana sap
başağının verimini de düşürmektedir.
Bu nedenle kardeşlenmenin fazla olduğu ve çok sayıda kardeşin oluştuğu
koşullarda tane verimi büyük oranda azaltmaktadır. Kontrollü koşullarda
yapılan bazı araştırmalar; yağışı çok kısıtlı olan İç Anadolu Bölgesi'nde tek
tohumdan tek sap oluşması durumunda en yüksek verimin elde edildiğini
göstermiştir

Ekim sıklığı ile birim alana ekilen tohumluk miktarının karıştırılmaması
gerekir. Ekim sıklığı her çeşit için en yüksek verimin elde edildiği ve
araştırmalar ile saptanan birim alanda (m2'de veya dekarda) bulunması
gereken bitki sayısıdır. Tohumluk miktarı ise; birim alanda en uygun bitki
sayısını sağlamak için ekilen tohumluk miktarıdır. Ekilecek tohumluk
miktarı; doğal olarak tohumun safiyeti, bin tane ağırlığı, çimlenme ve
sürme oranları gibi özelliklerine ve ekim yöntemine göre değişmektedir.
Üretici için önemli olan, ekim sıklığından çok ekimde kullanacağı tohumluk
miktarıdır.
Dekara ekilecek tohumluk miktarı; m2'deki bitki sayısına, tohumluğun bin
tane ağırlığına, tohumluğun safiyetine ve tohumluğun biyolojik değerine
göre değişmektedir.

Birim alandan yüksek kalite ve verimin elde edilebilmesi için birim
alanda istenilen sayıda bitkinin elde edilmesi; bunun içinde ekim
öncesinde birim alana atılacak tohumluk miktarının gereken
hassasiyetle iyi bir şekilde hesaplanması gereklidir. Tüm tohumlu
bitkilerde birim alana atılacak tohumluk miktarı;
m2 de istenen bitki sayısı X 1000 tane ağırlığı (g) x 10
g/m2 = kg/da =----------------------------------------------------------Safiyet (%) X Biyolojik değer (%)
Orta Anadolu koşulları için buğdayda; metrekarede 500 bitki isteniyor,
tohumluğun 1000 tane ağırlığı 40 gram, safiyeti % 98, biyolojik değeri
de % 90 ise atılacak tohumluk miktarı;
500 x 40 x 10
22.68 g/m2 - kg/da dır
98 x 90

Ekim öncesinde birim alana atılacak tohumluk miktarının iyi bir
şekilde hesaplanıp, ekimin buna göre yapılması gereklidir.

Sulu Tarım Sisteminde Ekim
Sulu tarım sisteminde ekim ile ilgili konular, genel olarak kuru tarım sistemin farklı
özellikler taşımamaktadır. Sulama olanaklarının bulunması; ekilen tohumların
çimlenme ve sürmeleri için yeterli nemin kolaylıkla sağlanması, üreticileri yağışlara
bağlı olmaktan kurtarmaktadır.
Sulu tarım sisteminde kışlık ve yazlık ekimlerde tohum yatağında yeterli nem
bulunmuyorsa, genellikle tohumların çimlenmesini sağlamak amacıyla ekimden ör
toprağın üst katlarını ıslatacak şekilde "Tav suyu" adı verilen bir sulama
yapılmaktadır. Toprak tava geldikten sonra, çimlenen yabancı otların öldürülmesi
amacıyla yüzlek bir toprak işlemesinden sonra ekim yapılmaktadır.
Sulama olanaklarının bulunması; yetiştirilecek bitki cins ve tür sayısını önem
oranda artırdığı gibi, yetişme mevsiminin uygun olduğu bölgelerde bir yılda birden
fazla ürünün yetiştirilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Yurdumuzun

Sulu tarım sisteminde; gübrelemeye özel önem verilmesi sonucunda
toprağın verim potansiyeli yükseldiği için ekim sıklığına dikkat
edilmesi gerekmektedir. Kışlık ekimlerde ekimin kuru tarım
sistemine göre daha seyrek yapılarak tahıllarda belli sayıda kardeş
oluşumuna ve diğer bitkilerde dal sayısının artmasına olanak
sağlanmalıdır.
Çünkü, yapılan araştırmalar; verim potansiyelinin yüksek olduğu
koşullarda bitkilerdeki belli sayıda kardeş ve dal sayısının verimi
artıran önemli özellikler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle
sulu

tarım

sisteminde;

bitkilerin

belli

sınırlar

içerisinde

kardeşlenmesi ve dal oluşturmasını sağlayacak sıklıkta ekilmesi
gerekmektedir.

Sulu tarım sistemi uygun yetişme koşulları sağladığı için kültür bitkileri gibi,
tarladaki yabancı otların da daha iyi gelişmesine olanak vermektedir.
Bu nedenle yabancı otlarla daha etkin savaşım sağladığı için, sıraya ekim
yönteminin uygulanması önerilmektedir. Sıraya ekimlerde; sulama ve
çapalama gibi bakım işlerinin iyi bir şekilde yapılabilmesi için uygun sıra
arası ve sıra üzeri aralıkların seçilmesi büyük önem taşımaktadır.
Sulu tarım sisteminde yazlık olarak geniş sıra arası ile yetiştirilen bitkilerin
ekiminde tohumları eşit aralıklarla tek, tek sıra üzerine bırakan pnömatik
(hava emişli) ekim makineleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu makineler ile tohumlar tek, tek ekildiği için tohumluk miktarından
büyük tasarruf sağlandığı gibi daha sonra tekleme ve seyreltme gibi ürün
maliyetini artıran işlemlere gerek duyulmamaktadır.

ÇEŞİT ve TOHUMLUK SEÇİMİ
Bitkisel üretimde çeşit ve o çeşide ait tohumluk yani genotip; çevre koşullan adım
verdiğimiz iklim unsurları ile toprak özelliklerinin birlikte oluşturdukları tarımsal
potansiyeli kullanarak verim ve ürün kalitesini ortaya çıkartan en önemli unsurdur.
Doğru çeşidin seçimi ve bu çeşidin nitelikli tohumluğunun kullanımı, üreticilerin
başarılarını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir.
Tahıl yetiştirilen bölgelerin özelliklerine uygun çok sayıda çeşit üretimde yer
almasına karşın, günümüzde küresel ısınma sonucu ortaya çıkan yüksek ve düşük
sıcaklık, kuraklık, su baskınları ile tuzluluk ve besin maddesi eksiklikleri gibi abiyotik
faktörler ile iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan yeni bazı hastalık, zararlı ve
yabancı otlar gibi biyotik stres faktörleri mevcut çeşitlerin verimlerinin düşmesine
ve kalitelerinin azalmasına yol açmaktadır.

Çeşit Seçimi
Çeşit; kendine özgü morfolojik, fizyolojik ve sitolojik özellikleri bulunan, generatif veya vejetatif
yoldan üreyerek kendine has özelliklerini koruyan ve bilinen bir ıslah yöntemiyle geliştirildikten
sonra tescili yapılarak üretime alman genetik materyal olarak tanımlanmaktadır.
Bitkisel üretimde çeşit seçimi, elde edilecek verimin yüksek veya düşük olmasını, ürünün kaliteli ya
da kalitesiz olmasını sağlayan en önemli unsurdur. Çeşit seçiminde göz önüne alınması gereken 3
önemli özellik bulunmaktadır.
a) Ekolojik uygunluk: Buğday çeşitleri; yetişme biyolojileri yönlerinden "Kışlık", "Yazlık« ve
"Alternatif olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Kışlık özellik taşıyan buğday çeşitlerinin; soğuklama
istekleri yani vernalizasyon süreleri oldukça uzun olup, düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı olmaları
nedeniyle kışları uzun ve sert geçen bölgelere son derece iyi uyum gösterirler. Yazlık özellik taşıyan
buğday çeşitlerinin ise vernalizasyon süreleri oldukça kısa olup, genellikle ilkbaharda yazlık olarak
yetiştirildikleri gibi, kışı ılık geçen bölgelerde de sonbaharda kışlık olarak yetiştirilmektedir. Yetişme
biyolojileri yönünden alternatif özellik taşıyan buğday çeşitleri hem yazlık, hem de kışlık olarak
ekilebilir.

b) Çeşidin verim düzeyi
Her bölgenin iklim koşulları ve toprak koşulları ile yetiştirme tekniği
uygulamaları o bölgenin verim potansiyelini oluşturmaktadır.
Seçilecek çeşidin o bölgenin verim potansiyeli ile uygunluk
göstermesi elde edilecek verim açısından önemlidir.
Örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde suyun yetersizliği verimi kısıtlayan
en önemli faktör olmaktadır. Bu özellikteki yerler için, verim
potansiyeli 400-500 kg/da olan çeşitlerin seçilmesi gerekir.
Trakya Bölgesi gibi yıllık yağışı 650 mm civarında olan bölgelerde
buğdaydan 700-900 kg/da verim almak mümkün olduğundan, bu
özelikteki yerler için, verim potansiyeli 900-1000 kg/da olan çeşitler
önerilmektedir.

c) Ürün kalitesi
Bitkisel üretimde çeşit seçiminde dikkat edilmesi gerek önemli
konulardan birisi de, çeşidin ürün kalitesinin yüksek olmasıdır.
Çeşidin kaliteli ürüne sahip olması, en az çeşidin verim düzeyi kadar
önemli bir özelliktir.
Zira günümüzde kaliteli ürüne olan talebin fazla olması ve kaliteli
ürünün düşük kaliteli ürüne göre daha yüksek fiyat bulması, kaliteli
ürüne sahip çeşitlerin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da, çeşidin
yetiştirileceği bölgenin ekolojik özellikleri göz önüne alınarak o
koşullarda en yüksek kaliteyi sağlayacak çeşitlerin seçilmesidir

Yapılan çok sayıda araştırma; serin iklim tahıllarında ekonomik verim olarak ifade edilen tane
veriminin;
* birim alandaki başak sayısı,
*başakta tane sayısı ve
*bin tane ağırlığının etkisinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Ana verim unsurları olarak isimlendirilen bu üç unsur, tane veriminin düzeyini belirlemektedir.
Bu nedenle serin ikim tahıllarında tane verimi, aşağıdaki gibi matematiksel bir formül şeklinde
ifade edilmektedir.
tane verimi= m2 de başak/salkım sayısı x başakta/salkımda tane sayısı x 1000 tane ağırlığı
Serin iklim tahıllarında tane verimi; ana verim unsurlarının yanı sıra, bitki boyu, başak veya
salkım uzunluğu, kılçıklılık durumu, yaprak formu, bayrak yaprağı kını uzunluğu, bayrak
yaprağı ayası uzunluğu ve genişliği, kınsız üst boğum arası uzunluğu, başaklanma zamanıerkencilik, gibi ana verim unsurlarını etkileyen morfolojik ve fizyolojik özelliklere de bağlı
olmaktadır.

Tohumluk Seçimi
"Tohum", çiçeklerin tozlanma ve döllenmesinden sonra meydana gelen, embriyosu
ve yedek besin deposu bulunan generatif üreme organıdır.
"Tohumluk": üretimde kullanılan tohum dediğimiz generatif organlar ile, rizom,
stolon, kalınlaşmış kök, gövde yumruları, soğan ve çelik dediğimiz vegetatif
organların tümüdür.
Tohumluk, bitkisel üretimde başarıya ulaşmanın ve verimi artırmanın temel
koşuludur. Bitkiler uygun iklim ve toprak koşullarında, en modern üretim teknikleri
uygulansa bile üretime, nitelikli tohumluk ile başlanmamışsa, istenilen verim ve
kaliteye ulaşmak olanaksızdır.
Günümüzde modem tarımın vazgeçilmez öğelerinden biri olan nitelikli tohumluk
kullanımı ile uygun yetiştirme koşullarında % 20-30 daha fazla verim alınması,
hibrit (melez) çeşitlerde ise verimin 3-4 kat artırılması olanaklıdır.

Nitelikli bir tohumlukta aranılan başlıca özellikler;
* Çeşit karışıklığının bulunmaması, saf tohumluk oranının yüksek olması,
* Yabancı ot tohumlarından temizlenmiş olması,
* Çimlenme ve sürme yetenekleri yani biyolojik değerlerinin yüksek olması,
* Tohumlukların, tohumla bulaşan hastalıklara ve toprak altı zararlılarına karşı ilaçlanmış olması,
* Tohumlukların homojen irilikte olması, şeklinde sıralanmaktadır.
Saf tohumluk oranı: Nitelikli bir tohumlukta çeşit karışıklığının bulunmaması, saf tohumluk oranının
yüksek olması üzerinde önemle durulan özelliklerdendir. Diğer çeşit ve ürünlere ait tohumların
karışık olduğu tohumluklarda, çimlenme ve sürme sırasında farklı tür ve çeşitlere ait tohumlar
arasındaki aşırı rekabet sonucu cılız fidelerin oluşmasın neden olmaktadır.

Tahıllarda biyolojik analiz (Biyolojik değerlerin belirlenmesi)

Elimizde bulunan tohumluğun canlılık oranlarının belirlenmesi veya tohumluğun
tarlaya ekildiği zaman kaç tane bitki meydana getireceğini önceden en az hata ile
belirleyebilmek için yapılan canlılık testleri biyolojik analiz olarak bilinmektedir.

Burada çimlenme ve sürme değerleri belirlenmektedir. Çimlenme değerleri
tohumdaki canlılığın, sürme değerleri ise çimlendiği zaman üzerinde bulunan
belli bir kum veya toprak katmanını delerek toprak yüzüne çıkabilme gücüne
sahip olan tohumların oranını belirlemek için yapılmaktadır.
Çimlenme ve sürmede ortam ve sayım günleri değişmekle birlikte, genelde
çimlenme ortamı olarak özel çimlendirme kâğıdı veya kurutma kâğıdı, sürme
ortamı olarak ta kum, tuğla tozu ve toprak gibi malzemeler kullanılmaktadır.
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Canlılık testlerinde tohumlar, çimlenme faktörleri yönünden uygun olan
ortama konulmaktadırlar. Kışlık tahıllar için 18-20 °C civarında sıcaklık,
tohumun, ağırlığının % 70 kadar emebileceği su ve tanenin en az %
20’lik yüzeyinin değişebilen atmosfer havası ile temas eder durumda
olması uygun çimlenme ortamı olmaktadır.

Çimlenme testlerinde, uygun çimlenme şartlarında uygun ortama
konulan tohumların normal çimlenenlerinin (kışlık tahıllarda üç tane
çim kökü ve çim kını çıkmış olan taneler normal çimlenmiş
sayılmaktadır) sayısı, çimlenme değerleri olarak belirlenmektedir. İlk
dört gün içerisinde çimlenenlerin sayısı hızlı çimlenenleri ortaya
koyduğu için çimlenme hızı, 7. veya 8. günde toplam çimlenenler de
çimlenme gücüne sahip olanları ortaya koyduğu için çimlenme gücü
olarak belirlenmektedir.
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Sürme değerleri de uygun çimlenme ortamına konulan tohumların üzeri 3-5 cm.
kum, tuğla tozu veya toprakla kapatılmakta, 7. günde normal olarak toprak
yüzüne çıkmış olanların sayısı hızlı süren tohumları ortaya koyduğu için sürme
hızı, 12. günde toprak yüzüne çıkmış olanların sayısı da toplam sürme gücüne
sahip olanları ortaya koyduğu için sürme gücü olarak tespit edilmektedir.
Tohumluğun; tarla ve laboratuar kontrollerinden elde edilen değerleri, bulunduğu
sınıf ya da kademedeki tarla ve laboratuar standartları ile karşılaştırılarak
tohumluğun hangi sınıfı kazandığı belirlenmektedir. Eğer bulunduğu sınıf veya
kademede kalma süresini tamamlamış ise bulunduğu sınıfın standartlarını geçse
bile bir alt sınıfa ya da kademeye düşürülmektedir.
Buğday arpa ve yulaf tohumlukları, elit sınıfta 1 yıl, orijinal sınıfta 2 yıl, sertifikalı
sınıfta 3 yıl; çavdar ve triticale ise orijinal ve sertifikalı sınıfta 2'şer yıl
kalabilmektedirler.
Standart aşılamaz veya gerekliliği yoksa tohumluk her sınıfta bir yıl kalabilmekte,
hatta bazı sınıflar atlanabilmektedir.
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Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu
Yurdumuzda çeşit tescili ve tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu
işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü'ne bağlı "Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü"
tarafından;
çeşit tescili, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, dağıtımı, satışı,
denetimi, ithali ve ihracı gibi faaliyetler 2006 yılında kabul edilen "5553
Sayılı Tohumculuk Yasası" çerçevesinde yürütülmektedir (Resmi Gazete,
2006).
Tohum ve tohumlukla ilgili testler ISTA kurallarına göre, tohum ticareti ve
sertifikasyonu OECD kurallarına göre, çeşit tescili ve korunması UPOV ve
Avrupa Birliği teknik şartnamelerindeki kurallara göre yürütülmektedir.

Tohumluk Kontrolü: Özellikleri bilinen çeşitlere ait tohumlukların laboratuar analizi
ile fiziksel ve biyolojik değerlerinin belirlenmesi işlemidir.
Tohumluk Sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuar kontrolleri sonucunda
genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uyguluğunun
tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemidir.
Tohum: Meydana geldiği bitkinin genetik tüm özelliklerini taşıyan, döllenme
sonucu meydana gelen ve embriyoyu taşıyan generatif kısımlarıdır.
Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, fide, fidan, çubuk, çelik, gibi
generatif ve vegetatif bitki kısımlarıdır.
Tohumculuk: Tohumlukların ıslahı, tescili, üretimi, dağıtımı, sertifikasyonu, kontrolü
ve bunlarla ilgili bütün kurum, kuruluş, kişi ve faaliyetlerin tümünü ifade eder.

Fide: Sebze, çiçek ve tütünde olduğu gibi tohumlardan özel olarak hazırlanmış yastıklarda
çimlendirilerek belli bir büyüklüğe kadar (10-15-20 cm) geliştirilmiş, canlı ve yapraklı bitkidir.
Generatif tohum: Bitkilerin generatif organlarında, tozlanma ve döllenme sonucu meydana gelen,
bitki embriyosunun ve bazı türlerde embriyo yedek besin maddesini yani endosperm taşıyan ve
üretimde kullanılan tohumdur.
Vegetatif tohum: Bitkilerin çelik, çubuk, yumru, soğan, rizom, stolon ve kalınlaşmış ana kök gibi
üretimde kullanılan bitki kısımlarıdır.
Tohumluğun fiziki değeri: Herhangi bir tohumluğun safiyeti, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı,
renk, koku, parlaklık ve rutubet oranı gibi özellikleridir.
Tohumluğun biyolojik değeri: Tohumluk olarak kullanılan çeşitlerin canlılığının, çimlenme
yüzdesinin tespit edilmesi işlemidir.
Tohumluğun genetik değeri: Tarımsal üretimde kullanılan bir tohumluktan meydana gelen yeni
bitkilerde ortaya çıkarak kendini gösteren tüm kalıtsal özelliklerin toplamıdır.

GÜBRELEME
"Gübre" Bitkilerin büyüme ve gelişmesini olumlu yönde
etkileyen ayrıca toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
yapısını iyileştiren organik ve inorganik her türlü madde,
“Gübreleme” organik ve inorganik maddelerin yeterli
miktarda, uygun zamanda ve uygun yöntemlerle
verilmesi
Günümüzde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen
en önemli girdi olan gübrelerin uygulanması yetiştirme
tekniği için büyük önem taşımaktadır.

Bitki Besin Maddeleri
Bitki türleri üzerinde yapılan analizler; bitkilerin bünyelerinde
organik bileşikler halinde 60 kadar elementin bulunduğunu
göstermektedir. Bitkilerde organik bileşikler ya da bitki özsuyunda
iyonlar halinde bulunan bu elementlerden sadece 20 tanesi
bitkilerin yaşantıları için mutlaka gereklidir.
‘‘Mutlak gerekli element” eksikliği durumunda bitkinin yaşam
döngüsünü tamamlanmasını engelleyen, bitki yaşantısında önemli
rolü olan ve eksikliği diğer elementler tarafından giderilemeyen
maddelerdir. Bu elementler; Hidrojen, Karbon, Oksijen, Azot, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt, Silisyum, Klor, Demir, Bor,
Mangan, Sodyum, Çinko, Bakır, Nikel, Molibden ve Kobalttır.

bunlardan
oksijen,
hidrojen ve
karbon mineral besin maddesi olarak kabul edilmez, çünkü bunlar bitkiler tarafından topraktan
alınan su ve havadan alınan karbondioksitten elde edilmektedir. Kalan 17 element topraktan kökler
aracılığıyla, suda erimiş halde alınmaktadır.
Mutlak gerekli elementler; topraktan alınan miktarlarına göre, makro ve mikro besin maddeleri
olarak ayrılmaktadır.
“Makro besin maddeleri ” Hidrojen, Karbon, Oksijen, Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Kükürt olup, bitkilerin büyüyüp gelişebilmeleri için gerekli olan ve bitkiler tarafından yüksek
miktarlarda gereksinme duyulan elementlerdir.
Bitkilerin gereksinimlerinin az olduğu elementlere mikro besin maddeleri” veya “İz elementler” adı
verilmektedir.

Mikro besin maddelerden; bor, klor, bakır, demir, mangan, sodyum,
molibden, çinko ve nikel “Temel iz elementler”, silisyum ve kobalt “Yararlı iz
elementler” olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Yararlı iz elementler bütün bitkiler için olmasa da, bazı bitkiler için gerekli
olan maddelerdir. Örneğin; silisyum ile takviye edilmiş hücre duvarlarına
sahip bitkilerin kuraklığa, hastalık ve zararlılara karşı bitkinin dayanıklılığını
artırdığı bilinmektedir.
Zorunlu elementlerin yetişme ortamında yetersiz olması durumunda
bitkilerde tipik beslenme bozuklukları görülmektedir. Bir bitkideki besin
maddesinden

kaynaklanan

eksiklikler,

mutlak

gerekli

elementin

yetersizliğinden kaynaklanan metabolik bozuklukların göstergesidir.

Azot: Bitkilerin en fazla gereksinim duyduğu besin maddesidir.
Proteinlerin,

hormonların,

klorofilin,

vitamin

ve

enzimlerin

bileşiminde önemli yapı taşıdır.
Bitkilerin vejetatif aksam adı verilen yeşil kısımlarının büyüyüp
gelişmesini sağlamaktadır. Bitkiler azotu topraktan nitrat (NO3)- ve
amonyum (NH4)+ şeklinde alırlar. Bitkilerin pek çoğu nitrat
şeklindeki azotu, amonyum şeklindeki azota tercih etmektedir. Fakat
Nitrat şeklindeki azotunun toprakta yıkanarak kaybolma eğiliminin
fazla olması, bitkiler tarafından yararlanma oranını azaltmaktadır.
Azot; mobilitesi yani toprakta hareketliliği en fazla olan bitki besin
maddesi olup, topraktan yağışlar ve sulama suyu ile kısa sürede
yıkanarak uzaklaşabilmektedir.

Fosfor: Bitkilerin azottan sonra en fazla gereksinim duyduğu besin maddesi olup,
fosfat (PO4)-3 şeklinde solunum ve fotosentezin ara ürünü olan şeker-fosfotlar ve
bitki zarını oluşturan fosfolipidlerin temel bileşenidir. Fosfor; ayrıca bitkinin ATP gibi
enerji metabolizmasında ve DNA ile RNA’nın yapımında kullanılan nükleotidlerin de
bileşiminde bulunmaktadır.

Fosfor; bitkilerde büyüme, gelişme ve diğer fizyolojik olaylar için gerekli olup,
bitkinin azot kullanımını ve tohum oluşumunu teşvik ettiği gibi, çimlenme,
fotosentez ve protein oluşumu için de gerekir. Fosfor; verim açısından çok önemli
olan çiçek, meyve, tohum oluşumunu hızlandırmakta, meyvelerin daha erken
olgunlaşmasını sağlamaktadır. Bitkiler fosfor gereksinimlerinin büyük bölümünü
gelişmelerinin erken dönemlerinde almaktadır. Genellikle vejetasyon sürelerinin ilk
% 25’ini tamamladığında, tüm ömrü boyunca gerekli olan fosforun % 75’ini almış
olmaktadır.

Potasyum: Bitkilerde K+ katyonu şeklinde bulunmakta ve bitki hücrelerinin osmotik potansiyellerinin
düzenlenmesinde önemli rol oynamakta olup, , solunum ve fotosentezde yer alan pek çok enzimin
aktifleştirilmesinde görev almaktadır.
Topraktaki Bitki Besin Maddesi Dengesi
Tarım yapılan topraklardaki besin maddeleri çok sayıda faktörün etkisi altındadır. Toprağı oluşturan
ana kayanın parçalanma, ayrışma ve mineralizasyonu sonucu besin maddelerinin serbest hale
geçmesi, mineral ve organik gübre uygulanmaları, havada bulunan azotunun doğal elektriklenme ve
biyolojik yolla toprağa bağlanması ile toprağın besin maddesi miktarı artmaktadır.
Toprakta bulunan bu besin maddelerinin miktarları; bitkiler tarafından kullanılarak, yıkanma yoluyla,
gaz şeklinde ve erozyon sonucu taşınan topraklar ile sürekli olarak azalmaktadır. Toprak içerisinde
besin maddelerinin artış ve azalış durumu, "Toprağın besin maddesi dengesini" oluşturmaktadır.
Besin maddesi artışı azalışından fazla olanlar "Verimli toprak", besin maddesi artışı azalışından az
olanlar ise. "Verimsiz toprak" olarak nitelenmektedir.

Topraktaki organik maddenin parçalanma süresi üzerine en önemli etken organik
maddenin C/N katsayısıdır.
Bitkisel kaynaklı organik maddelerde C oranı yaklaşık % 40 olarak kabul
edilmektedir.
Fotosentez sonucunda ortaya konulan C6H12O6 yapısına sahip olan organik madde
de karbonun atom ağırlığı 12, hidrojenin atom ağırlığı 1 ve oksijenin atom ağırlığı 16
olduğu için basit şekerin bir mol gramının ağırlığı (C 12 x 6 = 72, H 1 x 12 = 12, O 16
x 6 = 96, 72 + 12 + 96 = 180) 180 gramdır.
Toplam 180 gram olan basit şeker içerisinde 72 gram karbon bulunduğu için basit
şeker içerisindeki karbon oranı (72/180 = % 40) % 40 olarak kabul edilebilmektedir.
Tüm organik maddelerde C oranı her zaman için % 40 oranında değildir. Bazılarında
daha yüksek, bazılarında daha düşüktür. Ancak buradaki hesaplamalarda organik
maddenin karbon oranı % 40 olarak alınmıştır.
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Besin maddelerinin bitkiler tarafından alınması
Bitkiler; yaşamlarını devam ettirebilmek ve üreyip çoğalabilmek için genellikle kökleri aracığıyla,
topraktan suda erimiş halde bitki besin maddelerini almaktadır. Alınan bitki besin maddelerinin
miktarı;
*bitki türüne,
*bitkinin verim potansiyeline ve
*bitkinin içinde bulunduğu ekolojik koşullara göre farklılık göstermektedir.
Farklı bitki türlerinin topraktan aldıkları besin maddeleri miktarları değiştiği gibi, bitkinin değişik
organları için gereksinme duyulan besin maddeleri de farklı olmaktadır.
Tahıllar, taneleri için diğer bitkilere oranla topraktan daha fazla azot almakta, sap ve tane için
oldukça fazla mangan ve çinko’ya gereksinim duymaktadır. Tahıllar, taneleri için topraktan aldıkları
fosfor miktarı, azotun yaklaşık 1/5’i kadardır.

Topraktan yıkanma yoluyla bitki besin maddelerinin yitirilmesi
Toprak içerisindeki bitki besin maddelerinin yağışlar ve sulama suyu ile toprağın alt
katlarına taşınması toprak bünyesinden çok büyük miktarlarda besin maddesi
dirilmesine yol açmaktadır.
Besin maddelerinin toprağın alt katlarına doğru taşınma hızı taşınan miktarı; iklim,
toprak özellikleri, bitki besin maddelerinin özellikleri ve toprak üzerindeki bitki
durumu gibi çok sayıda faktörün etkisindedir.
Yıkanma yoluyla besin maddelerinin toprağın alt katlarına taşınmasında yağış
miktarı önemli rol oynamaktadır. Yıllık yağış toplamı 700 mm olan Orta Avrupa'da,
yağışın yaklaşık % 5-50'si toprağın alt katlarına sızarak 1 metre kadar derinliğe
inebilmektedir.
Besin maddelerinin yıkanma yoluyla yitirilmesinde, toprağın özellikleri ve toprak
tipinin etkisi önemlidir. Hafif nitelikli kumlu topraklarda, su geçirgenliğinin fazla
olması nedeniyle yıkanarak yitirilen besin maddesi miktarları, ağır nitelikli killi
topraklara göre çok daha fazla olmaktadır

Erozyon ile bitki besin maddelerinin yitirilmesi
Yurdumuz tarım alanlarında çok sayıda nedene bağlı olarak su ve rüzgar erozyonu sonucu her yıl çok
büyük miktarlarda tarım toprağı geri dönüşümsüz olarak yitirilmektedir. Bu şekilde taşınan üst
toprak katındaki çok miktarda bitki besin maddesi de yitirilmektedir.
Yurdumuzda tarım yapılan alanlardan her yıl 500 milyon ton verimli toprak erozyonla yitmekte, bu
topraklarla birlikte yaklaşık 8,7 milyon ton bitki besin maddesi kaybolmaktadır.
A.B.D’ de, yapılan bir araştırmada; % 4 eğimli bir tarladan erozyon sonucu yitirilen toprak ile yılda
68 kg/da potasyum, 25 kg/da kalsiyum ve 10 kg/da magnezyumun yitirildiği hesaplanmıştır.
Erozyon ile yitirilen besin maddesi miktarları, bitkiler tarafından topraktan alınan bitki besin
maddesi miktarından daha fazladır. Bu durum, tarlanın boş kalmasını engelleyen ekim nöbetinin
yararlarını ortaya koyan önemli bir bulgudur.

Besin maddelerinin gaz şeklinde yitirilmesi
Bitki besin maddelerinden azot, amonyak şeklinde gaz halinde yitmektedir.
Özellikle amonyum tuzları şeklindeki gübreler kireçli topraklara uygulandığında,
gübre
bünyesinde bulunan azotun önemli bir bölümü amonyak şeklinde yitmektedir.
Aynı şekilde, üre gübresinin toprak yüzeyine serpme şeklinde verilmesi durumunda
da, azotu büyük bölümü amonyak olarak yitmektedir.
Yeterli havanın bulunmadığı anaerobik toprak koşullarında, nitrat şeklindeki azot
gaz şeklinde havaya karışarak yitmektedir. Topraktaki mikroorganizmaların
solunumları için gereksinme duydukları oksijen toprak havasında yeterince
bulunmadığında mikroorganizmalar nitratı parçalayarak ortaya çıkan oksijeni
solunumları için kullanmakta, açığa çıkan azot gaz şeklinde havaya karışmaktadır.

Bitkilerin Besin Maddesi Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Bitkilerin besin maddeleri gereksinimleri büyüme ve gelişme
devrelerine göre değişmektedir.
Tarla bitkilerinde, büyümenin belirli devrelerindeki gereksinim
duydukları besin maddesi miktarları; tane, yumru gibi
ekonomik verimini ve ürün kalitesini etkilemektedir.
Üreticiler; istenilen verim ve kalite düzeyine ulaşabilmek için,
toprak analizleri ile topraktaki ve bitki analizleri ile de bitki
bünyesindeki

besin

maddesi

miktarlarını

gübreleme programlarını hazırlamaktadır.

belirleyerek

Gübreler
Bitkisel üretimde verim ve ürün kalitesini artırmak için alınacak kültürel önlemlerin başında
gübreleme gelmektedir. Gübre kullanımın bitkisel üretim artışındaki payının yaklaşık % 58 olduğu
bilinmektedir. Gübre kullanmaksızın istenilen verim düzeyine ürün ve kalitesine ulaşmak
olanaksızdır.
19. Yüzyılın başında Alman kimyageri "Justus Von Liebig", insan yaşamını tehlikeye sokan bu
kıtlıkların başlıca nedeninin, toprakların yıllar boyu sömürülmesine karşın, verimliliğini artırmak için
topraklara hiçbir şeyin ilave edilmemesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Araştırıcı, topraktan
bitkiler tarafından alınan her şeyin, yeniden toprağa verilmesinin gerekli olduğunu açıklamıştır.
Bu gerçeğin anlaşılmasından sonra, tarımda gübreleme işine önem verilmeye başlanmış, önce
organik içerikli materyallerin gübre olarak kullanımı ile toprakların verim düzeylerinin
yükseltilmesine çalışılmıştır. Yapılan gübre uygulamaları ile, 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'da
buğday verimi 80 kg/da iken, 20. yüzyılın başında % 300 artış ile verim 240 kg/da olmuş, bu artışın
yaklaşık yarısını, gübreleme sağlamıştır.

Gübreler yapılarına göre "Doğal gübreler" ve "Ticari gübreler" olarak iki gruba ayrılmaktadır.
Doğal gübreler
Bitki ve hayvanlardan sağlanan organik içerikli gübrelerdir. Bünyelerinde çeşitli oranda bulunan bitki
besin maddeleri ile bu gübreler toprağın verim düzeyini artırmalarının yanı sıra, toprağı organik
maddece zenginleştirmekte fiziksel özelliklerini de iyileştirmektedir. Çiftlik gübresi, kompost, yeşil
gübre organik içerikli gübreler doğal gübrelerin en önemlileridir.
Çiftlik gübresi: Ahır hayvanlarının katı dışkıları ile yataklıklarından oluşan karışıma “Çiftlik gübresi”
veya ‘‘Ahır gübresi” adı verilmektedir.
Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin maddelerinin en fazla % 50’sini sindirmekte, yarısından
fazlasını dışkı olarak çıkartarak oldukça fazla besin maddesine sahip çiftlik gübresini
oluşturmaktadır. Bu nedenle çiftlik gübreleri hayvanın beslenme durumuna bağlı olarak
bünyelerinde farklı oranlarda bitki besin maddesi bulundururlar.

Çiftlik gübresi başta olmak üzere tüm doğal gübreler; bitkilerin gereksinim duydukları temel besin
maddelerini sağladıkları gibi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini de düzenleyerek
toprağın su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini artırmakta daha kolay tava gelmesini sağlamakta ve
işlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Bitki yetiştiriciliği ve toprak verimliliği açısından son derece önemli olan çiftlik gübresinden,
gereğince yararlandığımızı söyleyemeyiz. Yurdumuzda yılda üretilen 150 milyon ton çiftlik
gübresinin ne yazık ki 80-90 milyon tonu "Tezek" şeklinde yakıt olarak tüketilmektedir. Yapılan
araştırmalar, dekara 1 ton çiftlik gübresinin, buğday veriminde 71 kg/da verim artışı sağlandığını
göstermiştir. Tezek olarak yok ettiğimiz çiftlik gübresi miktarının ortalama olarak 90 milyon ton
olduğunu kabul edersek, bu miktar gübrenin, buğday tarlalarına verilmesi durumunda yılda 6,4
milyon ton daha fazla buğday elde edilebilecektir. Çiftlik gübresinin topraktaki etkisinin 3-4 yıl
sürdüğü düşünüldüğünde, elde edilecek ürün miktarı daha da artacaktır. Ne yazık ki bu büyük
potansiyel; kırsalda yaşayan insanlarımıza linyit başta olmak üzere yakacak olarak alternatifler
sunamadığımız için , tarlalara gitmesi gereken çiftlik gübresi tezek şeklinde yakılarak yok olmaktadır.

Kompost: İşletme içinden ve dışından elde edilen tüm bitkisel ve hayvansal organik
artıkların, mikroorganizmalar tarafından parçalanması yani fermantasyonu sonucu
elde edilen gübreye "Kompost" adı verilmektedir.
Kompost elde etmek için bitkisel ve hayvansal artıklar yaklaşık 30 cm kalınlığında
serilip, iyice ıslatılır ve sıkıştırılır. Üzerine 5-15 cm kalınlığında ahır gübresi, toprak
veya odun külü serilip üzerine, tekrar yaklaşık 30 cm kalınlığında bitki artığı konup,
ıslatılıp tekrar 5-15 cm toprak veya odun külü ilave edilerek istenilen yükseklikte
kompost yığını oluşturulur.
Yığına,

piramit

veya

koni

şekli

verilmesi,

kompostun

olgunlaşmasını

hızlandırmaktadır. Yığının nemini kaybetmemesi için, üstü toprakla kapatılıp, 3-4
hafta olduğu gibi bırakılır. Daha sonra birer ay ara ile 1-2 kez alt üst edilerek
kompost yığınının her tarafının çürümesi sağlanır. Bu işlemlerden sonra kompost,
3-4 ay sonra gübre olarak kullanılmaya hazır hale gelmektedir.

Yeşil Gübreleme: Toprağı özellikle organik madde ve bitki besin maddeleri
yönünden

zenginleştirmek

amacıyla

bitkilerin

gelişmelerini

tamamlamadan yeşil halde, işleme yaparak toprak içerisine gömülüp
karıştırılmasına “Yeşil gübreleme" adı verilmektedir.
Yeşil gübrelemede kullanılacak bitkinin; vejetasyon süresi kısa, çabuk
gelişen, bol sap ve yaprak oluşturan, kökleri oldukça derinlere giden,
tohumu ucuz, tarımı kolay ve az masraflı olması uygulanabilirliği açısından
önemlidir.
Yeşil gübreleme için her türlü bitki kullanılabilirse de, özellikle havanın
azotunu toprağa bağlayabilen ve bu şekilde toprağı azotça zenginleştiren
fiğler, bakla, yem bezelyesi, taş yoncası gibi baklagil bitkilerinden birinin
seçilmesi daha uygundur.

Ticaret gübreleri
Ticaret gübresinin ilk fikir babası; “Liebig Yasası” olarak bilinen “Bitkide tüm
gelişme etkenleri optimum düzeyde olsa bile, bunlardan birinin eksikliği durumunda
alınan ürün miktarını, noksan olan besin elementi veya gelişim etkeni
sınırlamaktadır» şeklindeki hipotezin sahibi olan Justus Von Liebig’dir.
Dünyada kimyasal olarak ticari gübre üretimine 1840 yılında başlanmasına karşın,
etkin kullanımı 1900’lü yıllarda olmuştur. Yurdumuzda ticari gübre üretimine
oldukça sonraları başlanmıştır. İlk gübre üretimimiz; 1939 yılında Karabük Demir
Çelik Fabrikasında yan ürün olarak çıkan Amonyum sülfat ile başlamıştır. Gübre
üretimine geç başlanması doğal olarak yurdumuzda ticaret gübresi kullanımının
yaygınlaşması batının gelişmiş ülkelerine göre daha uzun süre almıştır. Yurdumuzda
ilk gübre fabrikası 1953 yılında GÜBRETAŞ tarafından İskenderun’da kurulmuş, daha
sonraki yıllarda fabrika sayısı, üretilen gübre miktarı ve gübre çeşidi artmıştır.

Azotlu gübreler
Üre: % 46 oranında azot içeren bu gübre NH3-amonyak ile CO2karbondioksitin birleştirilmesi ile elde edilmektedir. Diğer azotlu
gübrelere göre daha yüksek oranda azot içerdiğinden, az miktarında
daha fazla miktarda besin maddesi bulundurmaktadır.
Üre gübresinin bu konsantre özelliği; taşıma, depolama ve
kullanımda da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Üre gübresi, iklim ve
toprak özelliklerine göre toprağa uygulandıktan 1-3 hafta sonra
"Üreaz" enzimi salgılayan mikroorganizmalar tarafından bitkinin
kolayca alabileceği amonyum ve nitrat şekline dönüşmektedir.

Amonyum Nitrat:
Bünyesindeki % 33 oranındaki azotun; yarısı amonyum,
yarısı da nitrat formunda olan granül yapıda ve suda
kolay eriyebilen bir gübredir. NH3 amonyak ile HNO3
nitrik asidin birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir.
Amonyum nitrat gübresi, toprakta yeterli nem varsa,
uygulandıktan kısa süre sonra çözünerek (+) elektrik
yüklü

amonyum

ve

(-)

yüklü

nitrat

iyonlarına

ayrılmaktadır. Bitkiler hem nitrat hem de amonyum
şeklindeki azotu kökleri ile kolaylıkla alabilmektedir.

Amonyum Sülfat: % 21 oranında (NH4) amonyum formunda azot ve
% 24 oranında (SO4) sülfat formunda kükürt içeren bir gübredir.
Kristal yapısı şekere benzediği için üreticiler arasında “Şeker gübre”
olarak da bilinir. Amonyum formunda azot içerdiği için, ekim sırasında
uygulanan fosforlu gübreler ile birlikte kullanılabilmektedir.
Amonyum sülfat gübresi, çeltik yetiştiriciliğinde kullanılan tek azotlu
gübredir.
Ayrıca, soya, yerfıstığı ve ayçiçeği gibi yağ bitkilerinde ekim öncesi,
ekimle beraber, çapalama ve sulama öncesinde başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır. Amonyum sülfat gübresi uzun süre aynı tarlaya
uygulanıldığında, toprağa asit nitelik kazandırmaktadır.

Kalsiyum Amonyum Nitrat: CAN gübresi olarak da tanınan % 26
oranında hem amonyum hem de nitrat formlarında azot
içermektedir. Bu gübre, özellikle kireçsiz ve asit nitelikli topraklarda
yetişen bitkilerin üst gübrelemesi için önerilmektedir.

Üst gübrelemede CAN uygulandığında; gübredeki nitratın bitkiler
tarafından kısa sürede alınabilmesine karşın, amonyumun toprak
kolloidleri tarafından tutulması nedeniyle bitkinin bütün büyüme
mevsimi boyunca gereksinme duyacağı azot karşılanabilmektedir.
CAN gübresi, başta buğday olmak üzere tüm serin iklim tahıllarında
üst gübre olarak, diğer kültür bitkilerinde çapalama ve sulamadan
önce uygulanmaktadır.

Fosforlu gübreler
Triple Süperfosfat: TSP olarak adlandırılan bu gübre bünyesinde %
42-44 oranlarında P2O5 içermektedir. Kireçli topraklara uygulanan
TSP gübresinin etkinliği, yani bitkiler tarafından yararlanılma oranı
düşmektedir. TSP gübresi kuvvetli asit niteliği gösteren topraklara
uygulandığında, toprakta fazla miktarda bulunan demir ve
alüminyum ile birleşerek kökler tarafından alınamaz forma
dönüşmektedir. Bu nitelikteki topraklara TSP uygulanmadan 2-3 ay
önce tarım kireci verilerek toprak pH'sı 6.5 civarına getirilmelidir.
Normal Süperfosfat: NSP olarak adlandırılan bu gübre bünyesinde
% 18-20 P2O5 içermektedir. NSP gübresinin bünyesinde katkı
maddesi olarak jips bulunduğu için, kireççe zengin topraklar için
önerilmemektedir.

Potasyumlu gübreler
Potasyum Sülfat: Kristal yapıda beyaz tuz görünümünde
olan potasyum sülfat bünyesinde % 50-53 oranında
potasyum (K2O) ve sülfat formunda % 18 kükürt
içermektedir.

Potasyum sülfat ekim sırasında toprağa uygulanabildiği
gibi, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinde de
kullanılabilmektedir. Potasyum sülfat, asit nitelikli bir
gübre

olup,

devamlı

olarak

aynı

topraklara

uygulandığında toprak pH'sını düşürebilmektedir.

Kompoze gübreler
Bünyelerinde azot, fosfor ve potasyum gibi birincil bitki besin
maddelerinden en az ikisini, belirtilen miktarlarda bünyesinde bulunduran
gübrelere "Kompoze" gübreler adı verilmektedir.
Kompoze gübrelerde bulunan bitki besin maddeleri, azot-fosfor-potasyum
şeklinde sıralanmakta ve % olarak ifade edilmektedir.
Kompoze gübreler; birden fazla besin maddesi içerdikleri için, uygulama
kolaylığı ve ekonomiklik sağlamaktadır.
Diamonyum Fosfat: 18-46 veya Diamonyumfosfat-DAP gübresi olarak
adlandırılan bu gübre, % 18 azot ve % 46 P2O5 içermektedir. DAP
gübresindeki azot, NH4-amonyum formunda olduğundan özellikle kışlık
tahılların ekimi sırasında taban gübresi olarak uygulanmaktadır.

Ekim sırasında kullanılacak DAP gübresi miktarı, bitkilerin fosfor
gereksinimine göre hesaplanmakta olup, gübrenin içerdiği azot, bitkilerin
kardeşlenme devresine kadar olan gereksinimini karşılamaktadır.
Vejetatif gelişmenin hızlandığı kardeşlenme devresinde üre ve sapa kalkma
devresinde ise amonyum nitrat şeklinde üst gübreleme yapılmalıdır.
DAP gübresi de diğer fosforlu gübrelerde olduğu gibi, kireçli toprakta bol
kalsiyum ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşmektedir.
Bu nedenle DAP gübresini serpme olarak uygulanmak yerine toprakla
temasını azaltan bant şeklinde köklerin kolaylıkla alabileceği derinliğe
uygulanması ile bitkilerin gübreden daha iyi yararlanması sağlanmalıdır.

20.20.0: Bünyesinde % 20 azot ve % 20 fosfor bulunan kompoze gübredir.
Bünyesinde eşit miktarda azot ve fosfor bulundurduğundan taban gübresi
olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
20.20.0 gübresinde bulunan azotun % 17’si amonyak, % 3’ü üre
formundadır. Bu gübredeki azot ve fosfordan bitkiler kolaylıkla
yararlanabildiği için yurdumuzda ve dünyada en fazla kullanılan kompoze
gübredir.
Taban gübre olarak üreticiler tarafından bu gübrenin tercih edilmesinin
nedeni; 20.20.0 gübresinin bünyesindeki azotun, % 17‘sinin amonyum
(NH4) ve % 3’ünün üre formunda olduğundan; yağışlarla topraktan
kolaylıkla yıkanmaması ve fosforun tamamının bitkilerin alabileceği formda
olmasıdır.

20.20.0 + Zn-(Çinko katkılı iki yirmi kompoze gübre): Yurdumuzda çinko eksikliği belirlenen
topraklarda taban gübresi olarak çinko katkılı 20.20.0 gübresi önerilmektedir. ‘‘Süper kompoze ”
olarak adlandırılan bu gübrenin bileşiminde % 20 azot, % 20 fosforun yanı sıra % 1 oranında ZnS04çinko sülfat şeklinde çinko bulunmaktadır.
15.15.15: Bünyesinde % 15 azot, % 15 fosfor ve % 15 potasyum bulunan kompoze gübredir. Bu
kompoze gübrede bulunan azotun % 9’u amonyum, % 9’u üre formunda olması nedeniyle yıkanma
yoluyla yitmesi oldukça az olmakta, özellikle potasyum yönünden fakir topraklar için taban gübre
olarak önerilmektedir. 15.15.15 gübresi yağışı uygun olan bölgelerde ve sulanarak yetiştirilen yazlık
bitkilerin ekiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu gübre de, fosfor içeren tüm gübreler gibi
tohumun ekildiği derinliğinin 5-6 cm altına gelecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır.
15.15.15 + Zn-(Çinko katkılı üç on beş kompoze gübre): Özelikle potasyum yönünden fakir ve çinko
eksikliği görülen bölgelerde taban gübre olarak önerilmektedir. Bünyesinde %15 azot, % 15 fosfor, %
15 potasyum ve % 1 ZnSO4-çinko sülfat şeklinde çinko bulunmaktadır.

Gübreleme Zamanı
Bitki yetiştiriciliğinde gübrelerin uygulanma zamanını belirleyen en önemli
kriter; bitkilerin gereksinim duydukları dönemde, bitki besin maddelerini
kök yayılma bölgesinde yeterli miktarda uygulanmalı ve en kolay şekilde
alabilmelerinin sağlanmasıdır.
Gübreleme zamanı; gübrelerin çeşidine, toprak ve iklim koşullarına, gübre
olarak verilen bitki besin maddelerine ve bitki çeşidine bağlı olarak
değişmektedir.
Doğal gübrelerin toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanarak
mineralize olmaları uzun zaman aldığından, bu gübrelerin genellikle
sonbaharda tarlalara verilmesi ve bitki besin maddesi kayıplarının
azaltmak için kısa sürede toprakla karıştırılması gerekmektedir.

İklim koşulları: ticari gübrelerin uygulanma zamanını etkileyen faktörlerin başında iklim
koşulları gelmektedir. Gübre olarak verilen besin maddelerinden bitkilerin yeterince
yararlanabilmesi için verilen gübrenin toprakta eriyerek kök yayılma bölgesine ulaşması
gerekmektedir. Bu nedenle gübreleme yapıldıktan sonra düşen yağış miktarı, gübreden
yararlanma düzeyini etkileyen önemli etmenlerden birisidir. Yağışların yanı sıra hava ve toprak
sıcaklığının da, bazı besin maddelerinin bitkiler tarafından yararlanılabilme oranlarını
etkilediği bilinmektedir.
Toprak özellikleri: ticari gübrelerinin uygulanma zamanına, toprak özellikleri de etkili
olmaktadır. Özellikle kumlu topraklarda yağan yağışlar ve sulama suyu ile bitki besin
maddelerinin yıkanarak toprağın alt katlara taşınması fazla olacağından, gübrelemenin,
bitkinin o bitki besin maddesine gereksiniminin en fazla olduğu dönemlerde yapılması
gerekmektedir. Killi topraklarda ise, yıkanma yoluyla besin maddesi kaybı daha az olacağı için
gübrelemenin bitkilerin gereksinim duyduğu zamandan daha önce yapılması büyük sorun
oluşturmamaktadır. Gübreleme zamanına, bitki besin maddelerinin toprakta bağlanma güçleri
de etkili olmaktadır.

Bitkisel özellikler: Uygulanacak gübre miktarı; bitkilerin
vejetasyon süreleri, morfolojik özellikleri, verim düzeyleri ve
genetik özellikleri ile yetiştirilme amacı gibi bitkiler ile ilgili çok
sayıda faktörün etkisindedir.
Genellikle taneleri ve meyveleri için yetiştirilen bitkiler, yem
bitkileri gibi bitkinin tüm toprak üstü aksamı için yetiştirilen
bitkilere göre topraktan daha az besin maddesi kaldırmaktadır.
Topraktan alınan bitki besin maddeleri miktarları; bitkiden
bitkiye değiştiği gibi, aynı bitkinin farklı gelişme dönemlerine
göre de değişmektedir.

Bitkilerin büyüme ve gelişme süreleri de gübrelerin uygulama
zamanını etkilemektedir. Kısa vejetasyon süresine sahip
bitkilere uygulanacak gübrelerin tamamı bir defada verilirken,
uzun vejetasyon süreli ve çok yıllık bitkilerin gübrelenmesinde
gübre uygulamasının 2-4 defa, partiler şeklinde ve bitkilerin
gereksinim duyduğu zamanlarda yapılması bitkilerin gübreden
yararlanma oranını artırmaktadır.
Gübrelerin uygulama zamanına; gübre olarak verilen bitki
besin maddelerinin özellikleri de etkili olmaktadır.

Verilecek Gübre Miktarları
Bitkilere uygulanacak gübre miktarı; toprakta bulunan
* bitki besin maddesi miktarlarına,
* bitkilerin gereksinmelerine,
* iklim koşullarına,
* uygulanan tarımın niteliğine ve
* ürün-gübre fiyatları arasındaki dengeye göre değişmektedir.
Topraktaki bitki besin maddelerinin toprak analizleri ile belirlenen durumu, uygulanacak gübre miktarlarını
etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
İklim koşulları: Gübrelerden bitkilerin yararlanma oranları üzerine yağış ve sıcaklık gibi iklim etmelerinin etkileri
çok önemlidir. Gübrelerin kökler tarafından alınabilmesi için, toprakta yeterli nemin bulunması ve gübrelerin
eriyerek kök yayılma bölgesine ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle yağışın miktarı ve dağılışı bitkilerin
gübrelerden yararlanma oranını ve verilecek gübre miktarım etkilemektedir

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırma sonuçları;
buğday bitkilerinin dekara 100 kg tane ürünü için topraktan
yaklaşık 4 kg saf azot aldıklarını göstermektedir. Toprak
içerisinde her koşulda en az 2 kg saf azotun bulunduğu kabul
edildiğinde, buğdaya verilecek her 2 kg saf azot, 100 kg tane
ürünü için yeterli olmaktadır. Burada, toprak neminin ve yağış
faktörünün yeterli düzeyde olması gerekmektedir.
Buğday verimi ile alınan yağış arasındaki ilişkiyi belirlemek için
yapılan

araştırmalarda;

buğday

bitkilerinin

büyüme

ve

gelişmeleri için 300 mm evapotranspirasyon suyuna gerek
olduğu, bu miktarın üzerinde bitkilere kullandırılan her 1 mm
suyun, 2 kg/da tane ürünü oluşturduğu hesaplanmıştır.

Trakya Bölgesi'nin yıllık ortalama yağışı, 600 mm'dir.
Genel olarak yıl boyunca düşen yağışın, yaklaşık % 20’sinin toprakta biriktiği
varsayılmaktadır.
Buna göre; 600 x 0.20 = 120 mm, 600 mm + 120 mm = 720 mm buğdayın
yararlanabileceği su miktarı olmaktadır.
720 - 300 mm evapotranspirasyon suyu = 420 mm tane verimi için kullanılacak su
kapasitesi,
420 x 2 kg/da tane = 840 kg/da elde edilebilecek teorik verim (verim potansiyeli)
Trakya Bölgesi'nin 600 mm yağış karşılığı sahip olduğu verim potansiyeli 840 kg/da'dır.
Yetiştirme tekniği uygulamalarının iyileştirilmesi ile bu kapasitenin daha da yükseltilmesi
olanaklıdır. Bu verime ulaşabilmek için; yukarıda açıklanan araştırma sonuçlarına göre;
16 kg/da azot ve toprak analizlerine göre 5-6 kg/da fosfor uygulanması gerekmektedir.

Ticari gübrelerde;
azot saf madde (N) olarak verilmesine rağmen,
fosfor P2O5,
potasyum ise K2O olarak verilmektedir.

Ticari gübrelerde fosfor miktarı olarak verilen P2O5’i saf fosfora (P'ye) çevirmek için yaklaşık 0.44 ile
potasyum miktarı olarak verilen K20’yu saf potasyuma (K'ya) çevirmek için yaklaşık 0.83 ile çarpmak
gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile P2O5 in 100 gramının içerisinde yaklaşık 44 gram saf fosfor (P) ve K2O'nun 100 gramının
içerisinde ise yaklaşık 83 gram saf potasyum (K) bulunmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, % 46 P2O5 içeren diamonyumfosfat gübresi, 100 kg'mında 46 kg P2O5
bulundururken, (46 X 0.44 = 20.24) 20.24 kg saf fosfor (P) bulundurmaktadır. % 50 K2O içeren potasyumlu
gübrenin 100 kg'mında 50 kg K20 bulunurken, (50 X 0.83 = 41.5) 41.5 kg saf potasyum (K) bulunmaktadır.

Tarladan hasat edilen ürün ve çeşitli şekillerde kaybolan besin maddelerinin miktarına göre
gübreleme yapılmalıdır. Azotun hesaplanmasında çeşitli yönlerle toprağa kazandırılan azotunda göz
önünde bulundurulması gereklidir.

Örnek olarak bir buğday tarlasından % 9 protein içeren 200 kg/da tane ve % 4.5 protein içeren 200
kg/da sap elde edilmesi bekleniyorsa (proteinin 1/6’sı azot), bu ürünlerle tarladan kaldırılacak azot
miktarı
200 x 0.09 x 1/6 = 3 kg/da
200 x 0.045 x 1/6 = 1.5 kg/da
Toplam 3+1.5=4.5 kg/da olmaktadır.
Toprakta bulunan, kışlık gübrelemede verilen ve çeşitli yollarla toprağa kazandırılan azot miktarı;
yıkanma, buharlaşma ve diğer yollarla kaybolan azot miktarına eşit ise 4.5 kg/da saf azotun toprağa
verilmesi yeterlidir.

Bu koşullarda, diğer faktörler yeterli olduğu zamanda bir dekar alana 4.5 kg/da’dan daha az saf
azotun verilmesi birim alan verimini sınırlandıracak, fazla verilmesi ise fazla vejetatif büyümeye
sebep olarak ve çevreyi kirlendirerek zararlı olacaktır. Ayrıca azot israfı da söz konusudur.
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Gübreleme Yöntemleri
Gübrelerden en iyi şekilde faydalanabilmek, yani gübrelerin etkinliğini
artırabilmek için, gübrelerin toprağa ve bitkilere uygulama yöntemleri büyük önem taşımaktadır.
Gübrelerin uygulanma yöntemlerinin seçiminde; gübrelerin özellikleri, bitkilerin gübre olarak
verilen bitki besin maddelerine gereksinimleri ve bitkileri» büyüme durumları etkili olmaktadır.
Fosfor gibi toprakta hareketliliği çok az ola gübreler, bitki köklerinin kolaylıkla alabileceği derinliğe
verilirken, azot gibi kolaylıklı yıkanarak toprağın alt katlarına inebilme özelliğinde olan gübrelerin
toprak yüzeyine veya bitkilerin üzerine uygulanması bir sakınca oluşturmamaktadır.
Bitkisel üretimde ticaret gübreleri;
* Serpme şeklinde gübreleme,
* Banda şerit şeklinde gübreleme,
* Üstten veya sıra aralarına gübreleme,
* Yapraklara püskürtme,
* Sulama suyu ile gübreleme (fertigasyon) şeklinde 5 yöntem şeklinde uygulanmaktadır.

Serpme gübreleme
Bu yöntemde gübreler elle ya da makine ile toprak yüzeyine
muntazam bir serpilerek verilmekte, daha sonra diskaro, kaz
ayağı veya tırmık ile toprağa karıştırılmaktadır. Bu gübreleme
yöntemi; genellikle yağışlı bölgelerde toprağı işlemeden önce
ve anıza doğrudan ekimde toprak yüzeyine serpilerek
uygulanmaktadır. Fosforlu gübrelerin toprak içerisindeki
hareketliliğinin çok az olması ve kireçle kolaylıkla birleşerek
Ca3(PO4)2-trikalsiyumfosfat oluşturması nedeniyle, fosforlu
gübrelerin

serpme

önerilmemektedir.

gübreleme

şeklinde

uygulanması

Makine ile serpme gübreleme
Serpme gübreleme yöntemi ile üre ve amonyumlu gübrelerin; uygulandıktan sonra
toprak üzerinde kalmaları durumunda güneş ışınlarının etkisi ile bünyelerindeki
azotun bir bölümü amonyak gazı şeklinde yitmektedir. Bu nedenle gübreler
serpildikten kısa süre sonra toprakla karıştırılması kaybın azalmasını sağlamaktadır.
Serpme gübreleme yönteminde bitkilerin gübrelerden yararlanma oranı oldukça
düşük olduğundan, diğer gübreleme yöntemlerine göre daha fazla gübre
uygulanması gerekmektedir.
Banda şerit şeklinde gübreleme
Bu gübreleme yöntemi; genellikle ekim veya dikimden önce toprakta kolaylıkla
bağlanabilen fosforlu ve potasyumlu gübreler için uygulanmaktadır. Gübreler,
makine ile tohum yatağının genellikle 3-5 cm altına bant şeklinde verilmektedir.
Gübrelerin banda şerit şeklinde uygulanması, gübrelerin toprakla temas yüzeylerini
azaltarak, toprakta tutulmasını en aza indirdiği için bitkilerin gübreden yararlanma
oranını artırmaktadır.

Bu gübreleme yöntemi; tohum ve gübreyi aynı anda toprağa
verebilen kombine ekim makineleri ile de uygulanmaktadır. Bu
şekildeki uygulamada genellikle tohum ve gübre aynı banda
şerit halinde verilmektedir. Bu durum, özellikle toprakta nemin
yetersiz olduğu, kurak ve yarı kurak bölgelerde; DAPdiamonyumfosfat ve triple süper fosfat gibi yoğun bitki besin
maddesi

içeren

gübrelerin

kullanıldığı

zaman,

önemli

sorunlara yol açmaktadır. Gübreler higroskopik özellikleri
nedeniyle kolaylıkla su alarak erimekte ve tohumun
embriyosuna zarar vererek, çimlenmesini önemli oranda
azaltmaktadır.

Gübrelerin banda şerit şeklinde uygulanması, gübrelerin etkinliğini
artırdığından daha az gübre kullanılmasını sağlamaktadır. Bu gübre
uygulamasında; genç fidelerin kökleri gübreden daha kolay yararlandığı
için büyüme ve gelişmeleri daha hızlı olmaktı bitkilerin özellikle fosforlu
gübrelerden daha uzun süre yararlanabilmeler sağlanmaktadır.
Üstten veya sıra aralarına gübreleme
Bu gübreleme yönteminde gübreler; bitkiler toprak üzerine çıktıktan sona
üstlerine serpme olarak veya sıra aralarına makine ile şerit halinde
uygulanmakla^ Üstten gübre uygulanması; genellikle yem bitkileri ve serin
iklim tahılları gibi sıra dar olan bitkilere azotlu gübrelerin verilmesinde, sıra
aralarına gübre verilmesi ise ayçiçeği, şeker pancarı ve pamuk gibi sıra
araları

geniş

uygulanmaktadır

olarak

ekilmiş

bitkilere

gübrelerin

verilmesinde

Yapraktan gübreleme
Yapılan araştırmalar, kültür bitkilerine makro ve mikro besin maddelerinin pulverize
şekilde toprak üstü organlarına özellikle de yapraklarına püskürtülerek
uygulanabildiğini ve bitkilerin bunlardan yararlanabildiğini göstermiştir. Yaprak
gübrelemesinin; bitkilere belli koşullar altında yararlı olabildiği ve bitkilerin toprak
üstü organlarından alabildikleri besin maddeleri miktarının kökleri ile alınan
miktarlara oranla çok azdır. Gereksinim duyduğu makro besin maddelerinin, yaprak
gübreleme uygulaması ile yeterince alınabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle bitkilerin
büyüme ve gelişmeleri için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum içeren gübrelerin
yaprak gübresi şeklinde uygulanması doğru değildir. Fakat son yıllarda; azotlu
gübreler içerisinde özellikle ürenin, diğer formlara oranla yapraklar tarafından daha
fazla absorbe edilmesinin anlaşılması sonucu yaprak gübrelemesi şeklinde
püskürtülerek uygulanması giderek artmaktadır.

Sulama suyu ile gübreleme (Fertigasyon)
Bitki besin maddelerinin sulama suyu ile toprağa veya bitkinin kök yayılma bölgesine verilmesi
şeklinde uygulanmasıdır. "Fertigasyon" olarak da adlandırılan yöntemde; sulama ve gübreleme aynı
anda gerçekleştirildiği için, bitkiler besin maddelerinden daha iyi yararlanmaktadır.
Fertigasyon uygulamasında genellikle damla sulama ve mini yağmurlama sulama sistemleri
kullanılmakta olup, gübreler bir gübre tankı yardımı ile sisteme karıştırılarak toprağa verilmektedir.
Günümüzde bitki yetiştiriciliğinde modern sulama sistemleri ile birlikte gübrelerin sulama suyu ile
uygulanması hızla yayılmaktadır. İsrail’de sulanan alanların yaklaşık % 80’ninden fazlasında, gübreler
sulama suyu ile uygulanmaktadır. Sulama suyu ile gübrenin birlikte verilmesi daha yüksek verim ve
daha kaliteli ürün alınmasını sağladığı gibi, gübre kullanım etkinliğini de artırmaktadır. Yurdumuzda
fertigasyon yaygın olarak sebze ve meyve tarımında uygulanmakta olup, diğer kültür bitkilerine de
uygulamalar hızla artmaktadır. Damla sulama yöntemi ile sulama, günün sabah veya akşam havanın
daha serin olduğu saatlerinde yapılmakta olup, sistemle gübre uygulanmasının ise, sulamanın son 12 saatinde yapılması önerilmektedir.

Gübrelerin sulama suyu ile verilmesi uygulamasının sağladığı başlıca avantajlar;
a) Bu gübreleme yöntemi ile yıkanma ve yüzey akış şeklinde besin maddesi kaybı
en düşük düzeye indirilmektedir.
b)

Bitkilerin

günlük

bitki

besin

maddeleri

gereksinimleri,

tam

olarak

karşılanabilmektedir.
c) Gübrelerden tüm bitkilerin aynı anda ve aynı miktarda yararlanmasını
sağlamaktadır.
d) Diğer gübreleme yöntemlerine göre verim ve ürün kalitesinde önemli artışlar
sağlanmaktadır.
e) Sulama, gübreleme ve tarımsal ilaçların birlikte uygulanması olanaklıdır.
f) Bu gübreleme yönteminde iş gücünden ve zamandan tasarrufu sağlanmaktadır.

BAKIM
Bitkisel üretimde bakım; “Tarımsal savaşım” olarak adlandırdığımız hastalık, zararlı ve yabancı
otların zararından bitkileri korumak, bu yolla tarımsal üretimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek
amacıyla yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.
Yapılan araştırmalar, kültür bitkilerinde verim düşüklüğüne, kalitede azalmaya yol açan ve ekonomik
düzeyde zarar yapan 90’a yakın hastalık etmeni, 270’e varan zararlı ve 80'den fazla yabancı ot
türünün bulunduğunu göstermektedir. Bunlar ile etkili savaşım yapılamadığı durumlarda % 65’e
varan ürün kayıplarının ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Dünyada buğday, mısır, çeltik, pamuk, soya
gibi bazı önemli kültür bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı ürün kaybı toplam %
67 olup, bunun % 14’ü hastalıklardan % 22’si zararlılardan ve % 31’i ise yabancı otlardan
kaynaklanmaktadır.
Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili ve ekonomik bir savaşım yapılmadığı
sürece, kaliteli ve bol ürün elde etmek olanaksızdır. Bu nedenle; modem tarımda kültür bitkilerinin
hastalık, zararlı ve yabancı otların yol açtığı olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde
korunması, ürün miktarının ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle; modem
tarımda uygulanan bitki korumada; ürün miktarı ve kalitesinin artırılmasının yanı sıra bu
uygulamaların ekonomik olması hedeflenmektedir

Yabancı Otlar ile Savaşım
Yabancı otlar; kültür bitkileri ile kıyaslandıklarında çok sayıda üstün özelliklere #hıp olan bitkilerdir.
Bu üstün özellikler; hızlı büyüme, derinlere ve yanlara doğru »üşen iyi bir kök sistemi oluşturabilme,
ters çevre koşullarına dayanabilme, çok sayıda * büyük bölümü dormant özellikte tohum
oluşturabilme şeklinde sıralanabilir. Yabancı otlar o yerin doğal bitki örtüsünü yani, “Flora” sim
oluşturmaktadır. Bu nedenle yabancı otlar, kültür bitkilerinin ışığını engelleyerek, topraktaki suyuna
ve besinine ortak olarak, kültür bitkilerinin üniform gelişmelerini ve olgunlaşmalarını engelleyerek,
hastalık ve zararlılara konukçu görevi yaparak ürünün verim ve kalitesinde düşüklüklere yol
açmaktadır. Bolton ve Hepworth (1972), Türkiye’de buğday tarlalarındaki yabancı ot türleri ve
yoğunluğuna bağlı olarak verim kayıplarının % 10-50 arasında değiştiği ve ortalama kaybın % 27
düzeyinde olduğunu, Güncan (1972), Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise verim kaybının % 22,5 olduğunu
belirtmektedir.
Bitkisel üretimin temeli; milyonlarca yıldır o topraklar üzerinde yaşamını sürdüren yabancı otların
yetiştiği alanlarda, yabancı otların yerine kültür bitkilerinin yetiştirilmesi için yapılan çabalara
dayanmaktadır. Bu nedenle; bitkisel üretimdeki başarı doğrudan doğruya yabancı otlara karşı
savaşımdaki başarıya bağlı olmaktadır.

Modern bitki korumada yabancı otların neden olduğu zararları önlemek amacıyla uygulanabilecek
savaş yöntemleri;
a) Kültürel önlemler,
b) Fiziksel yöntemler,
c) Biyolojik yöntemler,
d) Kimyasal yöntemler,
e) Entegre savaşım yöntemi, olarak sıralanmaktadır.
Kültürel önlemler
Bu savaşım yönteminde, kültür bitkilerinin içinde bulunduğu koşulları; uygun düzeye getirerek
onların sağlıklı ve güçlü olmalarını sağlamak ve yabancı otlarla yarışabilecek özellikleri kazandırmak
temel amaçtır.
Bitki yetiştiriciliğinde kültürel önlemlerle yabancı otlar ile savaşımda toprak işleme, ekim zamanı,
tohum miktarı, çeşit, gübreleme ve ekim nöbeti gibi yetiştirme tekniği uygulamaları ile yabancı
otları baskı altına almak ve yoğunluklarını önemli ölçüde azalmak olanaklıdır. Yabancı otlarla
savaşımda yetiştirme tekniği uygulamaları içerisinde toprak işleme en önemlisidir.

Fiziksel yöntemler
Yabancı otlarla fiziksel yöntemlerle savaşımda; yabancı otların
mekanik yollarla öldürmesi ve tarla içine girişlerinin engellenmesi
şeklindeki uygulamalar önemlidir. Yabancı otların el ile yolunması,
çapalama ile yok edilmesi tarımın başladığı ilk yıllardan beri
uygulanan mekanik yöntemlerin başında gelmektedir. Kültür
bitkilerinin su ve besin maddelerine, güneş ışığına ortak olan
yabancı otlann, büyümelerini tamamlamadan önce çapalama
yaparak öldürülmesi esasına dayanan bu uygulama, genel olarak el
çapası

şeklinde

veya

traktör

arkasına

takılan

aletler

ile

yapılmaktadır. Çapalamada başarı; yabancı otun cinsine, çoğalma
şekline ve zamanının iyi belirlenmesine bağlıdır.

Biyolojik yöntemler
Yabancı otlarla mücadelede farklı yöntemler uygulansa da, bunlar içerisinde biyolojik
savaşım; en az yan etkiye sahip olması ve etkisinin uzun süre devam etmesi nedeniyle
önemlidir. Yabancı otlarla beslenen ve doğal düşman olarak adlandırdığımız böcek,
patojen (mantar, bakteri vb.), nematod, koyun, kaz, balık, salyangoz gibi canlıları
kullanarak yabancı otların populasyonlarının bize zarar veremeyecek düzeye
indirilmelerine; "Yabancı otlarla biyolojik savaşım" adı verilmektedir (Uygur ve Uygur,
2010). Kültür bitkisini sağlıklı yetiştirerek, onun yabancı otlar ile rekabetinde üstünlük
sağlayacak özellikler kazanmasını sağlayacak şekilde yetiştirilmesi de biyolojik yöntem
olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda özellikle kültür bitkilerinin fide gelişme
döneminde sağlıklı ve güçlü olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Nitelikli
sağlıklı tohumluk kullanmak, ekimin en uygun zamanda, sıklıkta ve istenilen derinlikte
yapılması, genç bitkilerin su ve bitki besin maddesi gereksinimlerinin sulama ve
gübreleme ile tam olarak karşılanması kültür bitkilerinin sağlıklı ve güçlü olmalarını ve
yabancı otlarla rekabet gücünü artırmaktadır.

Son yıllarda genetiği değiştirilerek ot öldürücülere karşı
dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve bunları
yetiştirilmeye başlanması ile yabancı otlarla savaşım farklı
boyut kazanmıştır. Günümüzde tüm dünyada üretimi
yapılan genetiği değiştirilmiş organizmaların % 70’inden
fazlasını, herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerden
oluşmaktadır.

Bu

bitkilerin

neredeyse

tamamı

“Glyphosate ” etken maddeli, tek tip total herbisite karşı
dayanıklılık geni içermektedir.

Kimyasal yöntemler
Yabancı otlar ile kimyasal maddeler kullanarak yapılan savaşım yöntemidir. “İlaçlı savaşım ” olarak
da adlandırılan ve dünyada olduğu gibi yurdumuzda da tarımsal savaşımda en fazla başvurulan bu
yöntemde, kullanılan kimyasallara genel olarak “Herbisit-Ot öldürücü” ismi verilmektedir.
Herbisit: Yabancı otlar ve çalılar gibi kültür bitkisinin büyüme gelişmesini engelleyen, bitkilerin
büyümelerini engellemek veya öldürülmeleri için kullanılan kimyasallardır. Herbisitlerin bileşiminde;
bitkileri öldüren veya gelişimlerini engelleyen “Aktif madde” ve aktif maddenin kullanımını
kolaylaştırmak, etkisini arttırmak için eklenen “Dolgu maddesi” bulunmaktadır. Ticari olarak ot
öldürücüler, dolgu maddeleri ile karışık lıalde üretilmekte ve pazarlanmaktadır. Herbisit seçimleri,
uygulayacağımız alandaki kültür bitkisine, tarladaki en fazla bulunan yabancı ot tür ve çeşidine
uygun etkili maddeye göre yapılmalıdır.
Tarımda yabancı otlarla ilaçlı savaşımın en fazla uygulanan yöntem olmasında: ucuz ve etkili bir
yöntem olması, işgücü gereksiniminin az olması, diğer yöntemlere göre yabancı otları daha kısa
sürede etkilemesi, fiziksel yöntemlerin uygulanmasının olanaksız olduğu engebeli, taşlık ve sert
zeminli yerlerde uygulanabilir olması, düzenli uygulandığında yabancı ot populasyonunda azalmaya
yol açması, istenilen bitkileri kontrol ederken, diğer bitkilerin yaşamasına olanak vermesi gibi
özellikler etkili olmaktadır.

Herbisitler; yabancı otların toprak üstü organlarına veya ekim öncesi
toprağa uygulanmaktadır. Genelde sıvı şeklinde püskürtülerek uygulanan
bu kimyasallar; bitkiye “Kontakt” veya “Sistemik” olarak etki etmektedir.
Kontakt etkili herbisitler; bitkilere toprak üstü organları üzerinde
tutunduğu ölçüde etkili olmaktadır.
Sistemik etkili herbisitlerin uygulandığı organa teması yeterli olmaktadır.
Uygulanan herbisidin etkinliğini artırmak için, ilacın yayılmasını ve bitki
yüzeyine yapışmasını sağlamak için çeşitli maddeler kullanılmaktadır.
Herbisitlerin bitki bünyesine girmesi ve absorbe edilebilmeleri için her
şeyden önce bitki yüzeyinde absorbe edilebilir formda bulıınması gerekir.
Ayrıca uygulanan herbisitin dozu, bitki yüzeyine yayılışı, etkili maddesi,
damla büyüklüğü, damlaların yayılma hızı ve bitki yüzeyinde tutunması da,
herbisitin etki# açısından önemlidir

Entegre savaşım yöntemi: "Birleştirilmiş savaşım yöntemi" olarak da adlandırılan bu
yöntem; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan, kimyasal mücadeleyi en
son çare olarak düşünen sürdürülebilir bir savaş yöntemi olup, bu özelliği ile
Sürdürülebilir tarımsal üretim” ve

“İyi tarım uygulamaları”nın

temelini

oluşturmaktadır.
Entegre savaşım; yabancı otların çevre ile ilişkilerini dikkate alarak yukarıda sayılan
tüm savaşım yöntemlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanılması sonucu
yabancı ot yoğunluklarını “Ekonomik zarar düzeyi”nin altında tutulmasını sağlayan
yöntemdir.
Ekonomik zarar düzeyi: Hastalık etmeni ile zararlıların ekonomik zarara neden
olduğu en düşük populasyon yoğunluğu olarak tanımlanmaktadır. Burada yabancı
ot savaşımının başlaması için belirlenmiş olan “ Ekonomik zarar eşiği” büyük önem
taşımaktadır. Ekonomik zarar eşiği: Yabancı otun ekonomik zarar düzeyine
ulaşmasına engel olmak için savaşıma, karar verildiği yoğunluk olarak
tanımlanmaktadır.

Entegre savaşımın sağladığı yararlar şu şekilde özetlenebilir;
• sürdürülebilir tarımsal üretime olanak sağlar,
• ilaç tüketimini ve ilaçlama sayısını azaltır,
• kaliteli ve kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesini sağlar,
• ilaçlara karşı direnç oluşturmasını azaltır,
• doğada bulunan yararlı organizmaların korunması, ilaçların
insanlar, hayvanlar ve çevrede yarattığı olumsuzlukların en
aza indirilmesini sağlamaktadır.

Hastalıklarla Savaşım
Tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünlerin önemli bir bölümü, hastalıklar sonucu yok olmaktadır.
Hastalıkların verim ve ürün kalitesi üzerine etkisi ürünün yetiştirildiği ekolojiye ve ürün cinsine göre
büyük farklılıklar oluşturmaktadır. Genellikle yağışlı ve sıcak iklimlerde yetişen ve yüksek oranda su
içeren ürünlerde hastalıklar sonucu oluşan kayıplar daha fazla olmaktadır.
Yurdumuzda ekiliş ve üretim yönünden en önemli bitki grubunu oluşturan tahıllarda görülen
hastalıklar sonucu ortaya çıkan verim kayıpları yıllara göre büyük boyutlara ulaşabilmektedir.
Hastalıklar; bitkileri zedelemek, çürütmek, yatmaya neden olmak, fotosentez alanını daraltmak,
iletim sistemlerinde bozulmalara yol açmak, bitkiler için anormal çevre koşulları yaratmak, meyve
ve tohumları hastalık etmeleri ile doldurmak gibi çeşitli yollarla verimin azalmasına ve ürünlerin
kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır (Şehirali ve Özgen, 2013).
hastalıklar nedeniyle oluşan ürün kayıpların 4 ana grupta toplanmıştır:
Muhtemel kayıplar. Bu tip kayıplar, mücadele yapılmadığı ve önlem alınmadığı zaman ortaya çıkan
kayıplardır.

Gerçek kayıplar: Bu tip kayıplar, uzun süredir görülen ve yeniden ortaya çıkarak
devam etmekte olan hastalıkların oluşturduğu kayıplardır.
Bu kayıplar; ürünün miktar ve kalitesinde doğrudan ortaya çıkabildiği gibi
topraktan,

tohumdan

veya

yumrudan

geçerek bir sonraki

üründe

de

görülebilmektedir.
Tesadüfi ve Sürekli kayıplar: Bu tip kayıplar, dayanıksız konukçu bitki, hastalık
etmeni ve uygun çevre koşullarının bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilen
kayıplardır.
Sürekli kayıplar ise; her yıl yaklaşık aynı oranda ortaya çıkan kayıplardır.
Gizli kayıplar: Bu tip kayıplar, hastalıklarla savaşımda kullanılan kimyasal ilaçların
ortaya çıkardığı kayıplardır. Örneğin patateste yanıklık hastalığını kontrol etmek için
kullanılan bordo bulamacının, üründe % 10 kayba yol açtığı belirlenmiştir.

Hastalık Kontrol Yöntemleri
Kültür bitkilerinin verim ve kalitelerini olumsuz yönde etkileyen hastalıkların
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirmek için uygulanan
"Hastalık Kontrol Yöntemleri" genel olarak 4 grup altında toplanmaktadır.
• Hastalıktan korunma,
• Biyolojik yöntemler,
• Kimyasal savaşım,
• Entegre savaşım yöntemi,
Hastalıktan korunma: Bu yöntemin esası; kültür bitkisinin sağlıklı ve güçlü olarak
büyüme ve gelişmesini sağlamaya yönelik alınacak önlemlere dayanmaktadır.
Uygun ekim zamanı, ekim nöbeti, uygun ekim sıklığı, bitkinin gereksinimleri
doğrultusunda yapılacak gübreleme ve sulamalar, temiz ilaçlanmış tohumluk
kullanımı ile kültür bitkileri hastalıklardan korunabilmektedir.

Biyolojik yöntemler: Bu yöntem, hastalıkların kontrolünde c organizmaların kullanılması esasına dayanmaktadır.
Hastalıklarla biyolojik savaş genellikle, hastalık etmeni üzerinde yaşayan hiperparazitler ve parazit ile beslenen
predatör böcekler kullanılmakta ve bu canlıların hastalığın görüldüğü tarla bırakılması şeklinde yapılmaktadır.
Biyolojik savaşımın en etkili ve ekonomik olan yöntemi, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin kullanımıdır.
Hastalıklara dayanıklılık: Bir hastalık etmeni ile karşılaşan bitkinin, hastalık etmeninin oluşturacağı enfeksiyona
karşı gösterdiği dayanma gücü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre; hastalıklara dayanıklılık; bitkinin
konukçu- asalak ilişkilerini kendi yararına yönlendirebilme yeteneğidir.
Bitkiler hastalıklara karşı 5 şekilde dayanıklılık göstermektedir.
Kaçma ve Kaçınma: Bitkinin, hastalık etmeni tarafından enfekte edilmemesi sonucu hastalanmama durumudur.
Burada, bitki hastalık etmeninden kaçarak hastalanmamakta, bu durum, gerçek bir dayanıklılık olmadığı için
süreklilik göstermemektedir.
Hastalıktan kaçma; patojen-konukçu yani bitki veya çevre-konukçu arasındaki ilişkiler ile ilgilidir. Hastalık etmeni ile
konukçunun gelişme devreleri arasındaki paralelliğin kırılması ile bitkiler hastalıklardan büyük oranda
korunabilmektedir. Özellikle erkenci çeşitler, hastalıktan kaçarak hastalıklardan korunabilmektedir. Erkenci çeşitler
hassas oldukları devreyi, hastalık etmeninin etkin olmadığı devrede tamamlayarak hastalığa yakalanmamaktadır.

Tolerans: Aynı türe ait iki çeşidin eşit koşullarda altında aynı hastalık etmeni etkisi
altında kalması durumunda, çeşitlerden birinde verim ve kalite yönünden daha az
zarar meydana gelmesi durumunda; o çeşidin diğerine göre "Toleranslı" olduğu
söylenebilir.
Bağışıklık: Bitkinin Hastalık etmeninin bir ırkına karşı tam olarak dayanıklı olması
durumudur. Bu özellikteki bitkilerin bünyesine hastalık etmeni girse bile orada;
büyüyüp, gelişmemesi ve üreyememesi nedeniyle, bitkide hastalık belirtileri
görülmemektedir.
Genetik dayanıklılık: Bitkinin hastalık etmenine karşı, dayanıklılık genlerine sahip
olması sonucu, hastalığa karşı dayanıklı olması durumudur. Burada hastalık etmeni
ile bitki arasında sürekli olarak bir mücadele söz konusudur. Hastalık etmeni
yaşamını devam ettirmek için bitkiden beslenebilmek için çabalarken, bitki de
hastalanmamak için dayanıklılık genleri ile ona karşı koymaya çalışmaktadır.

Hastalıklara dayanıklılığın mekanizması: Bitki ile hastalık etmeni
arasındaki ilişkiler, bitkinin hastalanmasını ya da dayanıklı olmasını
sağlamaktadır. Eğer bitki, hastalık etmeninin gelişmesi için uygun ortam
oluşturursa hastalanmakta, hastalık etmeninin gelişmesini engel olacak bir
ortam oluşturuyor ise; dayanıklı olmaktadır.
Bitkilerin hastalıklara karşı gösterdiği dayanıklılık mekanizmalarını; "Aktif
(dinamik) dayanıklılık mekanizmaları" ve "Pasif (statik) dayanıklılık
mekanizmaları" olarak iki grup altında toplanmaktadır.
Bitkiler, hastalık etmeninin gelişmelerini yavaşlatmak veya önlemek için
çeşitli maddeler salgılamaktadır. Bu maddelerin bir bölümü konukçu
bitkinin bünyesinde bulunmasına karşın, bir bölümü de hastalık etmeninin
bitki bünyesine girmesinden sonra salgılanmaktadır.

Kimyasal savaşım: Hastalıklar ile pestisit adı verilen tarım ilaçları kullanarak yapılan savaşım
yöntemi olup, “İlaçlı savaşım ” olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde tarımsal savaşta kullanılan
kimyasalların; sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, tüm dünyada pestisit
kullanımının azaltılması yönündeki yoğun çalışmalar ve geliştirilen yeni yöntemlere rağmen, başta
gelişmiş ülkelerde olmak üzere, tüm dünyada pestisit tüketimi hızla artmaya devam etmektedir.
Entegre savaşım yöntemi: "Birleştirilmiş savaşım yöntemi" olarak da adlandırılan bu yöntemde;
hastalıklarla savaşımda tüm yöntemlerin ayrı, ayrı değil birlikte yapılması, uygun savaş yöntem ve
tekniklerinin birlikte, birbirini tamamlayacak şekilde koordineli olarak uygulanmasıdır.
Entegre savaşımda; hastalık etmenlerinin tamamen ortadan kaldırılması değil bunların
yoğunluklarının ekonomik zarar düzeyinin altında tutulması esastır. Bu savaşım yönteminde
uygulanacak programlar; kültür bitkisinde en çok zarar yapan ana hastalıklı mücadele esas alınarak
hazırlanmaktadır

EKİM NÖBETİ
Aynı tarla üzerinde farklı bitkisel özelliklere sahip kültür bitkilerinin, belirli sıra ve
kurallar çerçevesinde birbirini izleyecek şekilde yetiştirilmesine “Ekim nöbeti” adı
verilmektedir.

Ekim

nöbetinde

temel

amaç,

toprağın

üretkenliğinin

sürdürülebilmesi ve birim alan veriminin artırılmasıdır.
İlk insanın yerleşik düzene geçtiği ve tarım yapmaya başladığı dönemlerde; aynı
tarlaya uzun yıllar üst üste aynı bitkinin ekilmesi sonucu verimin azalmasına çözüm
olarak, insanların o tarlayı terk ederek yeni tarlalar açması şeklindeki “Arazi
değişimi", ekim nöbetinin ilk uygulaması olarak kabul edilmektedir. Terk edilen
arazinin üzerinde oluşan doğal bitki örtüsünün etkisi ile birkaç yıl sonra toprak eski
verimliliğine ulaşmakta, tarlada tekrar üretime geçilmektedir. Bu arazi değişim
sisteminin uygulanabilmesi için, tarım alanlarının çok geniş, nüfusun ise çok az
olması gerekmektedir.

Ekim Nöbeti: Tarla bitkilerinin aynı tarla üzerinde, önceden belirlenen zaman aralıkları ile sıralanmaları ve
ekilmeleridir. Bir ekim nöbetinin en küçük birimi tarla olup, bir tarla birkaç parça araziden de oluşabilmektedir.
Tarla sayısı, ekim nöbetinin dönüşünü tam bir kez tamamlayabilmesi için gerekli zamanın uzunluğu yani yıl sayısı ile
belirlenmekte olup, ekim nöbetinin adlandırılmasında kullanılmaktadır. "Altı tarlalı ekim nöbeti” veya "Altılı ekim
nöbeti" gibi, her tarla ekim yılı içinde, ekim nöbeti planında belirlenen sıralamaya göre, bir bitkinin ekimine
ayrılmaktadır.
Ekim nöbeti rotasyonu: Ekim nöbetinin planlandığı şekilde tam bir tur atması veya tam bir kez dönmesi durumu
"Bir ekim nöbeti rotasyonu" olarak adlandırılmaktadır. Ekim nöbeti planlarında tarlalarda her yıl ekilen tarlaların
büyüklüklerinin yaklaşık olarak aynı olması gerekir.
Mono kültür: Aynı kültür bitkisinin, aynı tarla üzerinde her yıl sürekli olarak art arda ekilmesi "Monokültür" olarak
adlandırılmaktadır.
Saf ekim: Bir tarlaya bir kültür bitkisinin, yalnız, yani tek başına ekilmesi "Saf ekim" olarak adlandırılmaktadır.
Karışım: Bir tarlada çok sayıda kültür bitkisinin aynı anda bir arada yetiştirilmesine "Karışım" denilmektedir.
Ana bitki: Bölgede en fazla yetiştirilen ve tarlada vejetasyon süresinin en büyük bölümünden yararlanan bitkiler
"Ana bitki" olarak adlandırılmaktadır.
Ara bitki: İki ana bitki arasındaki süreyi değerlendirmek amacıyla ekilen bitkilere "Ara bitki" adı verilmektedir.

Ekim Nöbeti Planlaması
Bir bölgede uygulanacak ekim nöbetine; çevrenin iklim ve toprak özellikleri, yetiştirilecek bitki cinsi
ve türü ile ekonomik koşullar etkide bulunmaktadır. İyi bir ekim nöbeti planlamasında; toprakta azot
birikimini sağlayacak baklagillerin, toprağın organik maddesini artıracak tahılların veya yem
bitkilerinin, yabancı otların gelişimini engelleyecek yem bitkilerinin ve çapa bitkilerinin bulunması
gerekmektedir.
Bir ekim nöbeti planlamasında; dikkat edilmesi gereken 5 önemli konu bulunmaktadır.
1. Ekonomiklik: Bir bölgede planlanan ekim nöbetinin uygulanabilmesi için temel koşul, hazırlanan
ekim nöbetinde yer alan bitkilerin üreticinin gelir düzeyinde büyük oranda düşüşe yol açmamasıdır.
Ayrıca, ekim nöbetinde yer alacak bitkilerden elde edilen ürünlerin bölgede kolaylıkla
pazarlanabilmesi ve kısa sürede paraya dönüşebilecek nitelikte olması ekim nöbetinin
uygulanabilirliğini büyük oranda artıracaktır. Üreticilere; kolaylıkla uygulanabilecek seçeneklerin
sunulması, planlanan ekim nöbetinden beklenen başarıyı artıracaktır. Ekim nöbeti planlanmasında
belirlenen bitkilerin kapladıkları alanların; işletmenin gübre, yem ve diğer gereksinimleri göz
önünde tutularak dengelenmesi, işletmenin iş ekonomisiyle ilgili özelliklerinin de ekim alanı
oranlarında dikkate alınması ekonomiklik açısından büyük önem taşımaktadır.

2. Bölgeye uygun bitki seçim: Ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin
seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu; seçilecek bitkilerin
bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun özellikte olması ve yetiştirilmesi
sırasında sorun yaratmaması gerekmektedir. Ekim nöbetinde yer alan
bitkiden elde edilen ürününün satışının ve değerlendirilmesinin kolay
olması da, göz önünde tutulması gereken önemli özelliklerdendir.
3. İşletme bünyesine uygun bitki seçimi: Ekim nöbetinde yer alacak
bitkilerin, işletmenin sahip olduğu olanakları kullanılarak üretiminin
gerçekleştirilecek olması, ekim nöbetinin uygulanabilirliğini artırmaktadır.
Ayrıca; seçilen bitkilerin yetiştirilmesi sırasında işletmede bulunanların
dışında özel alet ve makine gereksiniminin olmaması, işletmeye ekonomik
yönden ayrı bir yük getirmemesi açısından önemlidir.

4. Toprak verimliliğinin korunması: Planlanan ekim nöbetinin uygulanması ile
toprak verimliliğinin iyileştirilmesi veya en azından verimlilik düzeyinin korunması
gerekmektedir. Ekim nöbetinde yer alan bitkiler; genel olarak iki grupta
toplanmaktadır.
a) Taşınan bitkiler: Toprak verimliliğine doğrudan olumlu yönde katkı sağlamayan,
aksine toprak verimliliğine azaltıcı yönde etkide bulunan bitkilere taşınan bitkiler
denir. Bu grup bitkilerin; aynı tarlada sürekli olarak yetiştirilmeleri durumunda
toprağın özelliklerinde iyileşme olmadığı için, toprak verimliği sürekli olarak
azalmaktadır. Çapa bitkileri, tahıllar taşınan bitkilere örnek olarak verilebilir.
b) Taşıyan bitkiler: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olumlu katkı
sağlayan ve toprak verimliğine doğrudan olumlu yönde iyileştirici etkisi bulunan
bitkilere taşıyan bitkiler denir. Taşıyan bitkilerin başında Fabaceae (baklagiller)
familyasına giren bitkiler gelmektedir.

5. Ana ürünün veriminin azalmaması: Ekim nöbeti uygulamalarında dikkat
edilmesi gereken önemli konulardan birisi de; bölgenin ana ürünü olan
bitki veya bitkilerin, ekim nöbeti uygulaması ile verimlerinde kesin kez bir
azalmanın olmamasıdır. İyi bir ekim nöbetinde; ana ürünün veriminin
artırması hedeflenmektedir. Bu durum ekim nöbetinin uygulanabilirliğini
büyük oranda artıracaktır.
Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde iyi planlanmış bir ekim nöbetinin; hastalık ve
zararlıların kontrolünü sağlaması, topraktaki organik madde miktarını
artırması, topraktaki bitki besin maddelerinden daha iyi yararlanmayı
sağlaması, toprağı azotça zenginleştirmesi, tarladaki yabancı otların
yayılmasını engellemesi, erozyonu azaltması ve işletmenin daha düzenli
çalışması ve işten tasarruf sağlaması beklenmelidir.

Toprak Yorgunluğu ve Kültür Bitkileri Arasındaki Uyuşum
Ekim nöbeti uygulanan tarlalarda bitki ile toprağın karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan "Toprak yorgunluğu” ile
ekim nöbeti sistemleri içerisinde birbirini izleyen bitkilerin birbirleri ile olan ilişkileri sonucu görülen "Uyuşabilme"
veya "Uyuşamama" durumu önemli bir konudur.
Toprak yorgunluğu
Toprak yorgunluğunun belirtileri; daha çok monokültür tarımın yapıldığı tarlalarda görülmektedir. Toprak
yorgunluğuna, özellikle yaşlı meyve ağacı plantasyonlarında daha sık rastlanmakta olup, bu topraklarda büyüme ve
gelişmede ortaya çıkan aksaklıklar ile verim düşüklükleri toprak yorgunluğu sonucu ortaya çıkan en önemli
belirtilerdir.
Toprak yorgunluğunun nedenlerini;
a) Toprağın bitki besin maddelerince fakirleşmesi veya toprakta belirli bir mikro besin maddesi yönünden eksikliğin
ortaya çıkması,
b) Toprakta nematod vs. gibi zararlılar ve hastalık etmenlerinden kaynaklanan zarar oluşturma sıklıklarının artması,
c) Toprakta belli mikroorganizma türlerinin birdenbire çoğalması sonucu toprağın biyolojik dengesinin bozulması,
d) Bitkilerin salgıladıkları çeşitli toksinler ile hasat sonunda tarlada kalan bitki artıklarının parçalanması sırasında
ortaya çıkan toksik etkili yan ürünlerin birikmesi, şekilde sıralamak mümkündür.

Ekim Nöbetinin Yararları
Bitkisel üretimde istenilen verim düzeyine ulaşabilmek ve sürdürülebilir tarım için, ekim nöbeti uygulanması bir
zorunluluktur. Gelişmiş ülkelerde; iyi planlanmış ekim nöbetleri son derece titiz bir şekilde tüm tarım alanlarında
uygulanırken, yurdumuz gibi tarımı gelişmemiş ülkelerde ekim nöbeti uygulamaları ne yazık ki çok yetersiz
düzeydedir.
Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde bölge koşullarına uygun, iyi planlanmış ekim nöbetinin sağlayacağı yararlar;
a) Hastalık ve zararlıların kontrolünü sağlamak,
b) Topraktaki organik madde miktarını artırmak,
c) Topraktaki bitki besin maddelerinden daha iyi yararlanmak,
d) Toprağı azotça zenginleştirmek,
e) Yabancı otların yayılmasını engellemek,
f) Erozyon zararını azaltmak,
g) İşletmenin daha düzenli çalışmasını ve işten tasarrufunu sağlamak, şeklinde sıralanabilir.

Kuru Tarımda Ekim Nöbeti
Yağışın yetersiz ve yıl içinde dağılışının düzensiz olduğu kuru tarım alanlarında ekim nöbeti
planlamaları, daha çok nadası kaldırmaya yönelik olmaktadır. Bu amaçla; nadas yılında yani tarlanın
boş kaldığı sürede, ana bitki olan serin iklim tahıllarının ve genellikle de buğdayın veriminde bir
düşüşe yol açmadan uygun bitkilerin yetiştirilmesine çalışılmaktadır.
Kuru tarım alanlarında uygulanacak ekim nöbetinde beklenen yararların sağlanabilmesi için ilk
koşul; nadas yılında yetiştirilecek bitkinin öncelikle bir baklagil olması, ikinci olarak da bu bitkinin
kışlık olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında iklim ve toprak koşulları göz önüne alınarak
kısa vejetasyon süresine sahip bazı tarla bitkileri de ekim nöbeti uygulamalarında yer alabilmektedir.
Yurdumuzda genellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde uygulanan “Nadas-Buğday”
şeklindeki uygulamada, tarla yaklaşık olarak 13-14 ay gibi uzun süre boş kalmaktadır. Yapılan
araştırmalar; tarlanın boş kaldığı sürenin değerlendirilmesinin ve bu sürede erozyon başta olmak
üzere ortaya çıkan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının olanaklı olduğunu göstermiştir.

Sulu Tarımda Ekim Nöbeti
Sulu tarım, ekim nöbeti uygulanabilme olanaklarını, büyük oranda artırmaktadır. Özellikle uzun yetişme mevsimine
sahip sıcak bölgelerde, bir yılda 2-3 ürün alınabilmektedir. Bu durum, doğal olarak sulu tarım sisteminde daha etkili
ve iyi planlanmış ekim nöbeti sistemlerinin uygulanmasını sağlamaktadır.
Sulu tarım sisteminde tarladan bir yıl içerisinde birden fazla ürün alınması planlandığı için, toprak verimliliğinin
korunması için önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, toprağın fiziksel özelliklerinin korunması
amacıyla, çiftlik gübresi ve organik gübrelemeye önem verilmesi gerekmektedir.
Sulu tarımda özellikle bilinçsiz sulama sonucu ortaya çıkan ve yurdumuzda sulanan alanlarda çok sık rastladığımız
“Tuzlanma- Çoraklaşma ” şeklindeki önemli sorunu ortadan kaldırmak için ekim nöbeti uygulanması büyük önem
taşımaktadır. Tuzlanma görülen tarlalarda; bu tehlikeyi azaltmak ve ortadan kaldırmak için ekim nöbeti
uygulanması kesin, etkili ve ekonomik bir önlem olması nedeniyle, sulu tarımda ekim nöbeti uygulanması bir
zorunluluk olmaktadır.
Sürekli olarak sulanarak yetiştirilen yazlık çapa bitkilerinden sonra sulanmadan yetiştirilen kışlık bir tahılın ekim
nöbetine alınması ile, tuzlanma sorunu büyük oranda azaltılabilir. Bu şekildeki ekim nöbeti uygulamalarına uzun
süre devam edildiğinde ise. tuzlanma sorunu ortadan kaldırılabilir.

Birlikte (Karışık) ekim
Bitkisel üretimde birim alan verimini artırmak için; iklim ve toprak koşullarının
ortaya çıkarttığı üretim potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlayacak
tarlanın üretim potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlayacak üretim
yöntemlerinden birisi de; “Birlikte ekim ” veya “Karışık ekim ” olarak adlandırılan;
aynı tarlada ve aynı zamanda birden fazla bitkinin birlikte yetiştirilmesidir.
Birlikte ekim sistemi, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzdaki küçük işletmeler için
son derece uygun özellikler taşımaktadır. Bu ekim sisteminin, klasik ekim sistemine
göre sağladığı üstünlükler; birim alandan daha fazla ürün alınmasının yanı sıra,
farklı bitkilerin eş zamanlı olarak yetiştirilmesi sonucu, toplam ürün kaybı ya da
fiyat düzensizliğinden kaynaklanan riskleri azaltması ve işgücü kaynaklarını etkili bir
şekilde kullanılmasına olanak sağla.ması şeklinde sıralanabilir

HASAT, HARMAN ve KURUTMA
Tarla bitkilerinde
hasat; "Olgunlaşmasını tamamlamış çeşitli ürünleri yetiştirilme amaçlarına göre en uygun
zamanda
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toplanması

işlemi"

olarak

tanımlanmaktadır.
Harman ise; "Hasat edilen üründen tanelerin veya meyvelerin ayrılması işlemi" olarak tarif
edilmektedir.
Şekerpancarı, patates, tütün, bazı yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi bazı tarla
bitkilerinde, sadece hasat işlemi ile ürün elde edilmektedir.
Tarla bitkilerinde harman işlemi genel olarak, taneleri başak, bakla, kapsül, tabla ve meyve gibi
organlar içinde olan bitkilerde uygulanmakta ve tanelerin bu organların içerisinden çeşitli
yöntemlerle çıkarılması amacıyla yapılmaktadır.
Bitkisel üretimin son aşaması olan hasat ve harman sırasında ortaya çıkacak kayıplar, doğrudan
ürünün yitirilmesi anlamı taşımaktadır. Daha önce yetiştirme tekniği uygulamalarından
kaynaklanan, verim düşüklüğü şeklindeki kayıplar ‘‘Gizli kayıplar” olarak değerlendirilmektedir.

Hasat Zamanı
Bitkisel üretimde; yüksek verim ve kaliteli ürüne ulaşabilmek için hasat zamanının
iyi belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Elde olmayan nedenlerle hasat zamanının gecikmesi durumunda; ürünün
tamamının veya bir bölümünün yitirilmesinin yanı sıra, ürün kalitesinde büyük
düşüşler görülmektedir.
Hasadın erken yapılması durumunda da, ürün tam olgunlaşmadığından verim ve
ürün kalitesi büyük oranda düşmektedir. Hasadın erken yapılması durumunda
tanelerin nem içeriği yüksek olduğu için harman sırasında sorunlar çıkmakta,
kayıplar artmakta, depolamadan önce kurutma yapılması zorunlu hale gelmektedir.
Tahıllarda hasat zamanının belirlenmesi konusuna geçmeden önce, tanenin
olgunlaştığı erme devrelerinin açıklanması yararlı olacaktır.

Tahıllarda erme devreleri
Tahıllarda döllenmeden sonra endosperm (besidoku) hücre
bölünmesi ile büyümesini sürdürürken; daha önce vejetatif gelişme
devresinde köklere, sap içine, kavuzlara ve özellikle bayrak
yaprağının kın ve ayasına biriktirilmiş olan besin maddeleri, taneye
taşınmaya ve burada birikmeye başlamaktadır. Erme devreleri
ilerledikçe tanedeki besin maddesi miktarı artarken, tanenin nem
içeriği günden güne hızla azalmaktadır.
Döllenmeden tanenin olgunluğa ulaşmasına kadar süren besin
maddeleri birikimi ve maddelerin olgunlaşması şeklindeki bu evre,
ekolojik koşullara göre süresi değişebilen beş erme devresine
ayrılmaktadır.

Süt Erme Devresi (Protein birikimi):
Tahıl tanelerinde döllenmeden sonra endosperme taşınan ilk besin maddeleri
protein ve protein benzeri maddelerdir. 3-5 günlük genç endosperm hücreleri
içerisinde nişasta yok denecek kadar azdır. Süt erme devresi olarak adlandırılan bu
devrede, taneye taşınan proteinlerin yaklaşık % 50’si, döllenmeden önce kökler,
sap ve yapraklarda birikmiş olan proteinlerdir. Tanedeki proteinin geriye kalan
%50‘lik bölümünü ise, döllenmeden sonra bitkinin klorofil taşıyan organları
özellikle de yaprakların fotosentezi sonucu oluşan ve taneye taşınan proteinler
oluşmaktadır. Tanede biriken bu proteinler, endosperm hücreleri içinde petek
şeklinde bir doku meydana getirirler. Bu devrede tane yüksek oranda su içerdiği
için en büyük hacmine ulaşmıştır. Bu devre iklim koşullarına bağlı olarak,
döllenmeden sonra yaklaşık 20-25 gün sürmektedir. Bu devre sonunda tanedeki
nem oranı yaklaşık % 60 düzeyine inmekte olup, endosperm koyu bir boza
kıvamındadır

Sarı Erme Devresi (Nişasta birikimi):
Besin maddelerinin taşınması sonucu nem oranı % 60’ın altına indiğinde tanede
protein birikmesi durmakta, karbonhidrat ve nişasta birikmesi hızla artmaktadır.
Bu devrede, taneye gelen nişasta tanecikleri, süt erme devresinde oluşmuş protein
ağları içerisine dolmakta, taneye besin maddesi birikimi devam ederken nem
içeriği sürekli olarak azalmakta ve tane hacimce küçülmektedir.
Bu devrede endosperm balmumu kıvamında olup, tanelere tırnak ile bastırılınca
üzerinde iz kalır, fakat parmaklar arasında kolayca ezilmeyecek bir duruma
gelmiştir..
Sarı erme devresinin sonlarına doğru tanedeki nem oranı % 40 civarına inmiştir.
Sarı erme devresi; yağış ve sıcaklık başta olmak üzere iklim, koşullarına bağlı olarak
yaklaşık 10-25 gün sürmektedir.

Fizyolojik Erme Devresi:
Sarı erme devresinden sonra taneye besin maddeleri birikimi tamamen durduğu ve endosperme
biriktirilmiş olan besin maddelerinin olgunlaşmasının devam ettiği devreye “Fizyolojik erme devresi"
adı verilmektedir.
Bu devre, kurak ve sıcak bölgelerde 2-3 gün, nemli kıyı bölgelerinde ise 5-10 gün sürmektedir. Bu
devrede tane sürekli olarak nem kaybederek sertleşmektedir. Fizyolojik erme devresi sonunda
embriyo gelişmesini tamamladığından taneler tohumluk özelliğini kazanmıştır.
Tam Erme Devresi:
Fizyolojik erme devresinin tamamlanmasından sonra, tane su kaybetmeye devam eder. Tanedeki
nem oranının % 14'ün altına indiği bu devre “Tam erme devresi" olarak adlandırılmaktadır.
Bu devrede; bitkinin tüm organları kurumuş, taneler iyice sertleşmiş, tam şekil ve rengini almıştır.
Tam erme devresi; adından da anlaşıldığı gibi hasat için en uygun devre olup, tane nemi hasatta
tane kaybının en az olacağı düzeydedir. Bu devrede taneler henüz başakçık ekseni ile olan bağını
tam olarak kopartmadığından, hasadın bu devrede yapılması durumunda, tane kayıpları en düşük
düzeyde olmaktadır.

Ölü Erme Devresi:
Tam erme devresinden sonra da tanedeki nem oranı düşmeye
devam eder. Bu devrede bitkinin sap ve yaprakları tamamen
kurumuş, sap ve başaklarda kırılmalar ve uzun boylu çeşitlerde
yatmalar başlar. Tane iyice kuruduğu ve nem oranının % 7’ye kadar
düştüğü bu devreye “Ölü erme devresi’’ adı verilmektedir.
Bu devrede tanenin başakçık ekseni ile olan bağlantısı kesildiğinden,
taneler en ufak sarsıntıda kolaylıkla dökülebilmektedir. Genellikle
kurak bölgelerde elde olmayan nedenlerle hasadın gecikmesi
durumunda bu durumla oldukça sık karşılaşılmaktadır.

Tahıllarda hasat zamanları
Buğday yetiştiriciliğinde hasadın çok erken, ya da geç yapılması tane kaybı »e kalite düşüklüğüne yol
açmaktadır. Hasadın erken yapılması durumunda; sap ve tanede nem oranı % 14’den fazla
olduğundan, hasat Ve harman makinelerinin çalışmasında aksamalara yol açmaktadır. Bu da, tane
kayıplarının artmasında etkili olmaktadır. Taneler tam olgunlaşmadığından verim düşmekte ayrıca,
hasat ve harman sonucu yüksek nem oranına sahip ürün elde edildiği için, bu ürünün
saklanmasında problemler çık kızışmalar görülebilmektedir. Bu şekildeki ürünün kısa sürede
kurutulması gerekir,

Hasadın gecikme durumunda ise; kuru tarım alanlarında özellikle ekmeklik buğdaylarda, çeşitlere
göre değişmek üzere, tane dökme sorunu büyük önem kazanmaktadır. Hasadın geciktirilmesi
durumunda başaktaki tanelerin aşırı kuruması nedeniyle, harmanlama sırasında tanede kırılmalar
ortaya çıkmakta bu da kalitede düşüşlere yol açmaktadır. Yağışı fazla olan bölgelerde hasat öncesi
yağışların olması durumunda; embriyo kararması ve 2005 yılında Trakya Bölgesi’nde olduğu gibi
tanelerin başakta çimlenmesi gibi olumsuzluklar ürün kalitesinde büyük düşüşlere yol açmaktadır.

Hasat olgunluğuna gelmiş buğday başakları avuç içinde ovalandığında tüm tanelerin kavuzlardan
ayrılması gerekir. Bu dönemin herhangi bir nedenle geçirilmesi durumunda, başakların kuruyarak
gevremesi, kırılgan durumuna gelmesi nedeniyle, rüzgarın etkisiyle ve hasat sırasında biçerdöverin
önündeki dolabın vurması ile tane kayıplarında büyük artışlar görülebilir. Eğer hasat, elde olmayan
nedenlerle gecikmiş ise, tane kayıpları azaltılması amacıyla hasadın sabah erken saatlerde, çiy
kalkmadan veya akşam gün batımında yapılması önerilmektedir.

Arpa tanelerinin kavuzlarla kaplı olması ve tane olgunlaştığında başak ile ilişkilerinin kopmaması
nedeniyle, bitkilerin tüm organları iyice kuruduktan sonra hasada [başlanması önerilmektedir. Eğer
arpa taneleri tam kurumadan erken devrede hasat edilirse, tane üzerindeki kavuzların renkleri
koyulaşmakta bu da, özellikle biralık arpalarda kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Arpada
herhangi bir nedenle hasadın gecikmesi, durumunda;
genellikle başakların kırılması şeklinde önemli tane kayıpları görülebilmektedir.

Arpada herhangi bir nedenle hasadın gecikmesi, durumunda;
genellikle başakların kırılması şeklinde önemli tane kayıpları görülebilmektedir.
Yurdumuzda arpaların olgunlaşması, diğer serin iklim tahıllarından önce olduğu
için, bu dönemde yeterince beslenecek yem bulamayan kuşlar, bazı bölgelerimizde
hasat zamanına doğru arpa tarlalarında oldukça fazla zarara yol açmaktadır. Bu
nedenle hasadın fazla geciktirilmesi, arpa ürününün tamamen yok olmasına yol
açabilmektedir.
Hasadın gecikmesi durumunda; başak üzerindeki her boğumdan çıkan 3 başakçığın
da tane bağladığı "6-sıralı arpalar"da tane kaybı, boğumlardaki başakçıklardan
sadece ortadakilerin tane bağladığı "2-sıralı arpalar "a göre daha fazla olmaktadır.
Buğday hasadında olduğu gibi, arpada da hasadın gecikmesi durumunda, hasat
işleminin sabah erken saatlerde çiy kalkmadan önce yapılması tane kaybının
azaltması açısından önerilmektedir.

Çavdarda hasat zamanının tam olarak belirlenmesi, buğday ve arpaya göre daha
büyük önem taşımaktadır.
Çünkü çavdar başağında dış kavuzlar ve çiçek kavuzları çok iyi gelişmediğinden,
hasat olgunluğuna gelen çavdarlarda tane dökülmesi önemli bir sorundur.
Hasat zamanının gecikmesi durumunda, aşırı tane dökümü nedeniyle büyük verim
kayıpları meydana gelmektedir.
Hasadın orak makineleri ile yapıldığı koşullarda, biçme işleminin, fizyolojik olum
devresinde henüz yaprakların sararmaya başladığı devrede yapılması tane kaybını
önemli oranda azalmaktadır.
Hasadın biçerdöverlerle yapıldığı koşullarda, hasadın tam olum devresinde sabah
erken saatlerde henüz başakların gevreyerek kırılgan duruma gelmeden yapılması,
tane kayıplarını oldukça azalttığı için önerilmektedir.

Yulafın hasat zamanının belirlenmesi diğer serin iklim tahıllarına göre daha zordur. Yulafın fazla sayıda
kardeş oluşturması ve tanelerinin yer aldığı "Karışık salkım- Panicula"da tanelerin olgunlaşmalarının eş
zamanlı olmaması nedenleriyle bir bitkideki tanelerin tamamının olgunlaşması için geçen süre, diğer
serin iklim tahıllarına göre daha uzun sürmektedir.

Yulaf salkımının uç kısmındaki taneler sararıp hasat olgunluğuna geldiğinde, salkımın alt dallarındaki
taneler sarı erme devresinde olup yeşil renktedir. Ayrıca birçok yulaf çeşidinde taneler hasat
olgunluğuna geldiğinde yaprak ve saplara yeşilliğini korumaktadır.
Yulafta hasadın orak makineleri ile yapıldığı koşullarda; biçme işleminin genellikle ana saptaki tanelerin
sarı olum ile tam olum arasında olduğu devrede yapılması önerilmektedir. Saplar hasat sonrasında
tarlada 3-5 gün bekletilip yeterince kurutulduktan sonra harman edilmelidir.
Hasat biçerdöverler ile yapılacak ise, biçerdöverin çalışmasını kolaylaştırmak ve tane kayıplarını
azaltmak için hasat zamanının biraz geciktirilmesi yararlı olacaktır

Hasat Yöntemleri
Tarla bitkilerinin hasadında bitkilerin özelliklerine göre çok farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Yurdumuzda 1950’li yıllardan sonra tarımda mekanizasyonun artması sonucu: serin iklim tahıllarının
hasadının orak veya tırpan ile biçilip, harman yerlerine serilmiş tahıl saplarının at ve öküz gibi
hayvanlar tarafından çekilen, altında çakmak taşları çakılı “Düven” ile kıyılması, “Tınaz Makinesi”
veya “Yaba” adı verilen aletlerle rüzgarda savrularak tanelerin samandan ayrılması şeklindeki ilkel
harmanlama yöntemlerini görmek olanaksızdır.

Serin iklim tahıllarında yurt genelinde hasat ve harman yaygın olarak biçerdöverler ile yapılmaktadır.
Dağ köylerinde, meyilli arazilerde ve küçük tarlalar şeklinde yetiştirilen tahıllar, orak makineleri veya
tırpan ile biçilip, harman yerlerine getirilip kurutulduktan sonra traktör kuyruk milinden hareket
alan “Batöz” adı verilen harman makineleri ile taneler samandan ayrılmaktadır

Kurutma
Yurdumuzda; çeltik ve ikinci ürün tane mısır haşatından sonra tanelerin nem içeriklerinin yüksek
olması nedeniyle kurutulması gerekmektedir.
Özellikle biçerdöverlerle hasat edilen çeltik taneleri bünyelerinde % 20-25 oranında nem I
bulundurmaları nedeniyle üründe kızışma ve bozulma olmaması için, kısa sürede kurutularak
neminin % 14’ün altına indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hasat edilmiş yüksek nemli çeltiklerde
kızışma, mikroorganizmaların ve böceklerin faaliyeti sonucu pirinç kalitesinin düşmemesi için,
hasadı izleyen 24 saat içerisinde ürünün kurutulması gerekmektedir..
Küçük aile işletmesi şeklinde çeltik tarımı yapılan işletmelerde kurutma işlemi; güneş altında daha
önce hazırlanmış beton zeminli bir yere, çeltikler 5-10 cm kalınlığında serilerek yapılmaktadır.
Serilen çeltik ürünü sık, sık karıştırılarak 3-5 günde kuruması sağlanmaktadır. Açıkta kurutmanın
yapılabilmesi için, hasattan sonra yağışın olmaması gerekir.
Hasattan hemen sonra yağışların başladığı, ya da geniş alanlarda çeltik yetiştiriciliğinin yapıldığı ve
ürün miktarının fazla olduğu koşullarda çeltik ürünü yapay kurutucularla kurutulmaktadır.

Bu kurutucular ile kurutma; alttan ürün içerisine sıcak ve kuru hava üfleyerek
yapılmakta, ürün içerisindeki nem oranı kısa sürede % 14 düzeyine indirilmektedir.
Yapay kurutucularda püskürtülen havanın sıcaklığının kesinlikle 40 °C altında
tutulması gerekir. Yüksek sıcaklık uygulanarak kısa sürede kurutulan çeltiklerde,
endosperm üzerinde kılcal çatlaklar meydana geldiği için, çeltiğin pirince işlenmesi
sırasında kırık pirinç oranı artmakta, randımanda büyük düşüşler olmaktadır.
Tohumluk olarak kullanılacak çeltiklerin kurutulmasında daha dikkatli olunması
gerekir. Uygulanacak yüksek sıcaklıkların tanenin embriyosuna zarar vererek,
tohumlukların canlılıklarını sona erdirdiği için, tohumluk olarak kullanılacak çeltik
ürününün kurutulmasında özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.
Yurdumuzda ana ürün mısır yetiştiriciliğinde tane dökme sorunu olmadığı için
tanedeki nem oranı % 15’e ininceye kadar hasat için beklenmektedir. Depolama ve
kurutma için “Seren ”ler kullanılmaktadır

DEPOLAMA
Tarımsal ürünlerin; biyolojik, teknolojik, besin içeriği yönünden miktar ve kalitesinde azalma
olmadan belli bir süre muhafaza edilmesi, “Depolama” olarak tanımlanmaktadır. Türk Standartlar
Enstitüsü'nün 12973 nolu standardında; "Depolama; çeşitli ürün, mamul madde ve benzeri
maddelerin farklı amaçlarla değerlendirilmelerine kadar, bir plan dahilinde belli depolarda çeşitli
şekillerde depolanmasıdır” şeklinde ifade edilmektedir.
Tahılların depolanmasında amaç; gıda, yem ve tohumluk kalitesinin gelecek hasat dönemine kadar
veya daha uzun bir süre korunmasıdır.
İyi koşullarda depolanan tahıllar; miktar ve kalitelerinde bir azalma olmadan uzun süre
saklanabilmektedir. Stratejik öneme sahip ürünler içerisinde ilk sırayı alan, üretim miktarları fazla
olan tahılların kısa zamanda tüketilememeleri ve doğal afetler, savaş gibi özel koşullar için
stoklanmaları nedenleriyle depolanmaları zorunludur.
Tahıl taneleri genel olarak; “Endosperm ” adı verilen bir yedek besin deposundan, “Embriyo ” adı
verilen ve solunum yapan canlı bir bitki taslağından ve bunları koruyan çok katmanlı bir “Kabuk”tan
oluşmaktadır

Tahılların depolanması sırasında ortaya çıkan zararlar;
canlı ve solunum yapan tanenin yapısından ve
çevre koşullarının değişmesi sonucu tanenin solunumundaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Uygun olmayan koşullarda depolanan tahıl tanelerinde, solunumun hızlanmasının yanı sıra,
mikroorganizma faaliyetleri ve böceklerin zararları da artmaktadır. Depolama sırasında ortaya çıkan
bu zararların; tanenin içerdiği nem miktarının, depo yerindeki havanın oransal neminin, sıcaklığının
ve bileşiminin düzenlenmesi ile kontrol edilmesi ve azaltılması olanaklıdır.
Tahılların nitelik ve niceliklerinde büyük oranda azalma olmadan, depolanabilmeleri için;
tanenin içerdiği nem oranın düşük olması ve
depolama sırasında tane neminde herhangi bir nedenle artışın meydana gelmemesi büyük önem
taşımaktadır.
Tahıllarda sağlıklı bir depolama yapılabilmesi için tanelerin; olgun, zedelenmemiş, kırıklı olmaması
ve her şeyden önemlisi de içerdiği nem oranının % 14’den az olması gerekmektedir. Ayrıca depo
yerindeki yığının sıcaklığının 15 °C’den ve depo havasının oransal nemin % 65’den düşük olması da
önemlidir

Tahıl Depolanmasını Etkileyen Faktörler
Tahılların sağlıklı bir şekilde ürünün nitelik ve niceliklerinde
büyük oranda değişme olmadan depolanmaları;
a) Tanelerin solunumu,
b) Mikroorganizma faaliyetleri,
c) Depo zararlıları,
d) Mekanik etkiler ve
e) yabancı maddeler, gibi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır.

Tanelerin solunumu
Tahıllarda tane, genaratif üreme organı olup bünyesinde embriyoyu taşımaktadır. Tahıl tanesinde
embriyonun canlılığını sürdürebilmek için gereksinme duyduğu enerjili solunum olayı ile
sağlamaktadır. Bu enerji solunum sırasında tanede bulunan enzimler yardımıyla bünyesindeki
glikozun oksijen ile parçalanması sonucu ortaya çıkmakladır Solunum reaksiyonu olarak adlandırılan
bu olay aşağıda şekilde formüle edilmektedir.
C6H12O6+ 6 O2 —► 6CO2 + 6 H2O + 690 kcal
Solunum sırasında; tane içerisindeki karbonhidrat miktarında azalmalar ortaya çıkmaktadır.
Depolamada “Fire” olarak adlandırılan, üründeki ağırlık azalması, büyük kapasiteli depolarda uzun
süreli depolamalarda oldukça büyük miktarlara ulaşabilmektedir.
Solunum sırasında; 1 molekül glikozun parçalanması sonucu açığa çıkan 690 kcal. enerjinin yaklaşık
% 60’ı embriyonun canlılığın sürdürülmesinde kullanılırken, % 40’ı çevreye ısı şeklinde yayılarak
depo içindeki hava sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Depo yerinin sıcaklığının yükselmesi; bir
yandan solunumun hızlanmasına ve havadaki nem oranın artmasına, diğer yandan da
mikroorganizmaların ve böceklerin faaliyetlerini hızlanmasına neden olmaktadır.

Sıcaklığının yükselmesi ile havadaki nem oranı düşmekte,
sıcaklığın düşmesi durumunda ise, havadaki nem oranı
yükselmektedir.
Doygunluk nemi: 1 m3 havayı doygun hale getiren su
buharı miktarı olup, 1 m3 havanın belli sıcaklıkta
taşıyabileceği en fazla nem miktarı olarak da tanımlandığı
için, doygunluk nemine “Maksimum nem” adı da
verilmektedir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi, depo
yerindeki sıcaklığın değişmesi, 1 m3 havayı doygun hale
getirmek için gerekli su buharı miktarını değiştirmektedir.

Havanın farklı sıcaklıklardaki doygunluk nemleri

Sıcaklık (”C)
-4
0
4
8
16
24
30
40

Doygunluk nemi (g/m3)
3.4
4.6
6.1
8.0
13.5
22.2
31.5
50.1

Sıcaklık düştüğünde havanın içerisindeki doygunluk nemi azalmaktadır. 30 °C
sıcaklıkta 1 m3 havayı doygun hale getirmek için 31.5 gram su gerekirken, depo
içindeki havanın sıcaklığı 16 °C’ye düştüğünde havada tutulabilen en fazla su
buharı miktarı 13.5 grama inmekte, açığa çıkan 31.5-13.5 = 18 gram nem soğuk
yüzeylerde yoğunlaşarak, damlalar şeklinde depolanan ürün üzerine düşmektedir.
Bu durum; daha önce de belirtildiği gibi tahıl tanelerinde; solunumu
hızlandırmakta, mikroorganizma faaliyeti artırmakta ve sıcaklığı yükseltmektedir.
Deponun ıslanan bölümlerde nemi yükselen tanelerde çimlenme başlamakta,
ardından ambarda kızışma ortaya çıkmaktadır. Depodaki yığının üst kısmındaki
sıcaklık bir müddet sonra maksimum çimlenme sıcaklığının üzerine çıktığından bu
bölümde tanelerin çimlenmesi durmaktadır. Yığının üst kısmındaki çimlenmiş
tanelerin birbirine yapışması sonucu hava geçirmez bir kabuk oluşmakta, kızışma
yığın alt katlarına doğru yayılmaktadır. Depo içerisinde kızışma başlamış ise, ilk
olarak yığının üstündeki kabuk tabakasının depo dışına çıkartılması ve ardından üst
katlarda birikmiş nemin dağıtılması için ürününün aktarılması gerekir.

Mikroorganizma faaliyetleri
Depolama sırasında; üründe büyük zararlara yol açan küf, bakteri, maya gibi çok
sayıda mikroorganizma; deponun zemini, duvarları ve tavanının yanı sıra tahıl
tanelerinin üzerini örten kabuk üzerinde de bulunmaktadır.
Tahıl tanelerinin nem içerikleri düşük olduğunda, bu mikroorganizmaların
faaliyetleri çok yavaş olduğu halde, depolama sırasında sıcaklık ve oransal nemin
yükselmesi ile faaliyetleri hızlanarak ürünün bozulmasına neden olmaktadır.
Tahıl taneleri üzerinde bulunan küfler, diğer mikroorganizmalara göre çok daha
düşük sıcaklık ve nem koşullarında faaliyetlerini artırarak daha büyük zararlara yol
açmaktadır. Depolanmış ürünün küflenme sonucu bozulması, tanenin nem
oranının % 14'ün üzerine çıkması ile hızlanmaktadır.
Küflenme; özellikle depo içerisinde yoğunlaşma sonucu soğuk yüzeylerde su
damlacıklarının meydana geldiği bölümlerdeki ürün üzerinde başlamakta, önlem
alınmaz ise tüm depoya yayılmaktadır.

Depo zararlıları
Ürünlerin, üretimden tüketime kadar uygun bir şekilde korunması büyük önem taşımakta olup,
depolanan ürünlerin nitelik ve nicelik yönünden bir değişime uğramaması için alınan önlemlerin
bütünü "Muhafaza" olarak adlandırılmaktadır.
Bu kapsamda depolanan üründe büyük zararlara yol açan; çok sayıda böcek, fare benzeri
kemirgenler ve kuşlar "Depolama zararlıları" olarak adlandırılmaktadır.
FAO istatistikleri; dünya genelinde depolanmış ürünlerde böcek, akar ve kemirgenlerin neden
olduğu yıllık ürün kayıpların ortalama % 20 düzeyinde olduğunu göstermektedir.

Mekanik etkiler ve yabancı maddeler
Tahılların hasat, harman, taşıma ve aktarma işlemleri sırasında tanelerinde kırılmalar, sürtünmeler
sonucu, kabuk kısmında aşınmalar meydana gelmektedir. Kırık taneler ve kabuklan aşınmış taneler
ile aşınmalar sonucu ortaya çıkan ufalanmış ve toz şekline gelmiş materyal kolaylıkla nem çekme
özellikleri nedeniyle depolarda olumsuz koşullar yaratarak, önemli zararlara yol açmaktadır. Kırık ve
kabukları aşınmış tanelerde mikroorganizma ve böcek zararları daha fazla olmaktadır.

Tahılların Depolanmasında Uygulanması Gereken Kurallar
a) Depolanacak tahılların nem içerikleri % 14'den daha düşük olmalıdır. Ürün nemli
ise depolamadan önce kurutulması gerekir.
b) Depolanacak ürün içerisindeki kırık, hasarlı, küflü ve tam olgunlaşmamış taneler
ayrılmalı, yabancı ot tohumlarından olabildiğince temizlenmelidir.
c) Ürün içerisinde böcek zararı olan ve hastalıklı taneler varsa, ürün depolamadan
önce dikkatli bir şekilde fumige edilmelidir.
d) Depolama yapılacak yapının; nemsiz, havadar ve aydınlık olması tercih edilmeli,
depolar ve silolar havalandırmaya uygun inşa edilmelidir.
e) Depolanan ürünün ve depo havasının nem ve sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir.
f) Depo içine zararlılarının girmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.

ORGANİK TARIM
İkinci dünya savaşından sonra tarımsal üretimde ve gıda zincirinde kimyasalların artan oranlarda
kullanımı, teknolojik gelişmelerle tarımsal üretimde parasal kazanç artışı yaratan “Yeşil Devrim ”
olarak nitelendirilen gelişmeler, çevresel ve sosyal birçok soruna yol açmıştır. Tarımsal üretimde
özellikle sentetik gübre ve pestisitlerin kullanımının yarattığı olumsuz sonuçlar, “Organik Tarım” gibi
ekolojik ve sürdürülebilir tarım alternatiflerini gündeme getirmiştir.
“Organik tarım; mevcut tarım sistemine karşı olan ve onu protesto eden, kendine göre kural ve
ilkeleri olan bağımsız bir tarım şeklidir”.
Diğer bir tarıma göre; ‘‘Organik tarım; tarladan sofraya kadar uzanan bir üretim sistemi olup,
organik, gıda ve diğer ürünlerinin üretim, işleme, dağıtım ve pazarlama aşamalarını
kapsamaktadır”.
Organik tarımın bir diğer tanımı; “Organik tarım ve benzeri yaklaşımlar, genel olarak doğaya geri
dönüş, doğaya yakın üretim şekli ve kaçınılmaz olarak aile işletmeciliğine dayalı ve işletme dışı
girdilere en az gereksinim duyulan bir üretim biçimidir”

Organik Tarımın İlkeleri
Sağlık ilkesi: Organik tarım; toprak, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumalı ve iyileştirmelidir.
Buradaki temel felsefe “Sağlıklı toprak, sağlıklı bitkisel ve hayvansal ürünler verir” şeklindedir.
Organik tarım, özellikle sağlıklı olmaya katkı yapacak kaliteli ve daha besleyici ürünler üretmeyi
hedeflemektedir.
Ekoloji ilkesi: Organik tarım; ekolojik sistem ve döngülere dayanmalı, bunlarla birlikte olmalı,
bunlara benzeyerek sürdürülebilirliklerine katkıda bulunmalıdır. Organik tarım, genetik ve tarımsal
çeşitliliği koruyarak, doğal dokuyu bozmayan tarım uygulamalarını planlayarak ekolojik dengelerin
korunmasını sağlamalıdır.
Dürtüstlük (açıklık) ilkesi: Organik tarım; üretim zincirinde yer alan üreticiler, işçiler sanayiciler ve
tüketiciler gibi tüm bireyler ile her açıdan açık ve dürüst ilişkiler içinde olmalıdır. Organik tarımda
üretimde yer alan hayvanların da konfor ve yaşam koşullarını iyileştirici önlemlerin alınması gerekir.
Koruma (özen) ilkesi: Organik tarımda üretim için kullanılan doğal ve çevresel kaynaklar gelecek
nesiller için güvende tutulmalıdır. Çevre sağlığı ve sürekliliğini koruyacak şekilde özen gösterilmesi
gerekir. Organik tarım uygulamasının sağlıklı, güvenli ve ekolojik açıdan olumlu olduğu bilimsel
temellere dayandırılmalıdır.

Organik tarımda dikkat edilmesi gereken konular;
a) Tüm üretim zincirinde sürdürülebilir bir sistem kurularak yüksek kalitede yeterli miktarda üretim yapmak,
b) Üretim sistemi içindeki doğal döngüler ve canlı sistemlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
c) Önceki bilgilerin ve geleneksel tarım sistemlerinin önemini fark etmek, bu bilgilerden yararlanmak,
d) Toprak verimliliğini üretim kapasitesinin temeli olarak ele almak ve yoğun girdi kullanımının tersine ekim nöbeti, uygun toprak işleme, yeşil gübreleme, hayvansal gübre
ve kompost gibi kültürel, biyolojik ve mekanik yöntemler kullanarak toprak verimliliğini ve biyolojik aktivitesinin sürdürülebilirliğini korumak ve artırmak,
e) Hastalık ve zararlılara karşı savaşımda mevcut koşullara uygun tür, ırk ve çeşitlerin seçilerek bitkisel ve hayvansal üretimin uyum içinde yürütülmesine çalışmak,
f) Tarımsal faaliyetler sonucu çevre, insan ve hayvan sağlığım olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirliliği en aza indirgemek, sentetik kimyasal gübre, ilaç, hormon ve
katkı maddelerini kesinlikle kullanmamak,
g) Üretim birimi içinde ve çevresindeki tarımsal ve doğal biyoçeşitliliği korumak,
h) Üretim ve ürünlerin işlenmesi sırasında enerji tüketimini olabildiğince azaltmak, yerel ve yenilenebilir kaynakları doğru kullanmak,
I) Su kaynaklarını ve su ile ilgili yaşam sistemlerini korumak ve doğru kullanmak,
İ) Organik tarım yöntemiyle üretilen ürünlerin izlediği tüm aşamalarda (işleme, paketleme, pazarlama vb.) organik ürün özelliklerini korumasını ve yitirmemesini sağlamak,
j) Organik üretim ve işleme sistemi içerisinde yer alan çalışanların tüm temel ihtiyaçlarım karşılayabilecekleri güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
k) Sosyal olarak eşit ve ekolojik açıdan dengeli bir üretim, işleme ve dağıtım zincirinin kurulmasını sağlamak, yerel ve bölgesel üretim ve dağıtımı özendirmek,
l) Ulusal, uluslararası organik tarım kurallarına göre üretimin gerçekleştirildiğinin, bağımsız kontrol firmaları tarafından denetlenerek tüketicilere organik ürün güvencesi
vermek,

İYİ TARIM UYGULAMALARI
Günümüzde teknolojideki hızlı gelişme, bunun getirdiği değişim ve yenilikler tüm
sektörleri olduğu gibi tarımsal üretimi de etkilemiş; geleneksel tarımsal üretim
teknikleri yetersiz kalmıştır.
Bu anlamda özellikle gıda sanayicilerinin tarıma olan ilgisi artmış, yakın zamana
kadar kısıtlı sermaye ile yürütülen tarımsal üretimde; sanayi kesiminden tarıma
sermaye aktarımı sonucu yatırımlar artmış, tarımsal üretim şekil, kapasite ve
kapsam yönünden büyük değişim geçirmiştir.
Yapılan yatırımlar sonucu, tarımsal üretim daha büyük ve standartları yüksek
teknolojik bir üretim şekline dönüşmüştür.
Bu değişim sonucu tarım; üretimin her aşamasının kontrol edildiği, tüketici istekleri
doğrultusunda belirlenen standartları taşıyan ürünlerin, büyük miktarlarda
üretildiği sanayi şekline dönüşmüştür. Tarımsal üretimindeki bu değişim, doğal
olarak belirlenen bazı kurallara uyulmasını zorunlu hale getirmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları; "Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,
ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve
refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken
işlemler" olarak tanımlanmaktadır.
İyi tarım uygulamalarının temel amacı insan sağlığına ve çevreye zarar
vermeyecek üretimin yapılmasıdır.
Nitelikli ve güvenilir gıda denildiğinde; “İnsan sağlığına zararlı olmayan, fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen, aynı zamanda üretimin her
aşamasında izlenebilirliği sağlanmış ürünler” akla gelmektedir. Bu özellikteki
gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek için; üreticilere, ürünleri işleyen,
ürünleri paketleyen, depolayan, dağıtan ve pazarlayan kurum ve kuruluşlara çok
önemli sorumluluklar düşmektedir.

İyi Tarım Ürünlerinin Organik Üründen Farkı Nedir?
İyi Tarım Uygulamaları için gerekli koşullar, organik üretimdeki gibi çok zor ve
karmaşık değildir.
Örneğin organik üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla savaşım için kimyasal
ilaç kullanımının yasak olmasına karşın, İyi tarım uygulamalarında tarımsal
savaşımda ilaç kullanımı, ilacın etiketinde belirtilen şekilde (uygun dozda,
belirlenen zamanda ve belirtilen yöntemle) kullanılmasına izin verilmektedir. Bu
nedenle İyi Tarım Uygulamalarının, organik üretime göre üreticilerimiz tarafından
benimsenmesi ve yaygınlaşması daha kolay olacaktır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal
üretimin tamamı, İyi Tarım Uygulamaları şeklinde yaygınlaşmış olmasına karşın,
yurdumuz benzeri ülkelerde

İyi Tarım Uygulamaları henüz istenilen düzeye

ulaşamamıştır. Yurdumuzda iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması, özellikle tarım
ürünleri dışsatımını kolaylaştıracak ve daha yüksek fiyatla pazarlamasını
sağlayacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen bir ürün;
*İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel
kalıntıları içermediği,
*Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden
üretildiği,
*Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların
refahını olumsuz olarak etkilenmediği,
*Üretim sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin ile ürünün
yetiştirildiği

ülkenin

tarımsal

yönetmeliklerine

uygun

işlemlerin yapıldığının, kontrol edildiği, güvenli ve güvenilir bir
üründür.

HASSAS TARIM
Artan dünya nüfusunun beslenme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla bir yandan tarımsal
üretimin artırılmasına diğer yandan sürdürülebilir gıda üretimi için ekolojik koşulların korunmasına
çalışılmaktadır. Son yıllarda özellikle bilişim çağı teknolojilerinin tarımsal üretime uyarlanması,
tarımsal üretime çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Tarımda uygulanan yeni teknolojileri;
“Küresel Konumlama Teknolojileri-GPS,
Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS,
Uzaktan Algılama Teknolojileri-UAT,
Verim Haritalama Sistemleri-VHS ile
Elektronik Ölçüm ve Kontrol Sistemleri” olarak sıralayabiliriz.
Bu yeni teknolojilerin birlikte kullanarak yapılan tarımsal üretime “Hassas Tarım ” adı verilmektedir.
Günümüzde hassas tarım uygulamaları başta ABD, Brezilya, Arjantin gibi tarımı gelişmiş ülkelerde
yaygın olarak kullanmaktadır. Yurdumuzda 10-15 yıldır bazı üniversite ve kamu kuruluşları
tarafından hassas tarım teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ışığında tarım alanlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, bir
tarlanın doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı verimlilik düzeyinde olmadığı bazı yerlerin verim
düzeyinin çok yüksek olduğu, bazı yerlerin ise çok daha düşük verim potansiyeline sahip olduğu net
bir şekilde ortaya konulmuştur.
Bu durum çok sayıda faktörden kaynaklanmaktadır. Örneğin;
*tarlanın her yerinde toprak derinliği eşit değildir.
*Toprağın organik madde içeriği,
*bitki besin maddesi kapsamı,
*toprağın su tutma kapasitesi, havalanması, ısınması ve
*toprağın sıkışmadan kaynaklanan toprak boşluklarının miktarı aynı değildir.
*Tarlanın her yerinde yabancı ot miktarı ve yabancı ot çeşitliliği aynı oranda değildir.
bir tarlanın her yerinin aynı verim düzeyinde olmaması, üretimde tarlanın her yerinden aynı
düzeyde verimin alınmasını engellemektedir.

