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DÜNYA VE ÜLKEMİZDE SUYUN KULLANIMI

Tatlı su kullanımı esas olarak 3 alanda olmaktadır. Tarım, endüstri ve konutlar da. Ülkemizde 
kullanılan suyun; %72 tarımda,%18 konutlarda (evsel) , %10’da endüstride kullanılmaktadır. Su 
varlığına göre ülkeler aşağıdaki değerler baz alınarak kullanılabilir su varlığı durumu değerlendirilir;

Su fakiri: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3’ten daha az olan

Su sıkıntısı bulunan: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 – 3000 m3 olan

İhtiyaçları karşılayan: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 3000 - 10.000 m3 olan

Su zengini: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10.000 m3’ten fazla olan 

Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.500 m3 civarında olduğu için su sıkıntısı 
bulunan ülke konumundayız. Bu yüzden var olan kısıtlı, kullanılabilir su kaynaklarının kullanılması 
konusunda tasarrufa gidip, kullanım konusunda dikkatli davranıp, özen göstermeliyiz. Tasarruf, özen 
ve dikkat hususunda üzerinde duracağımız bitkisel yetiştiricilik için sulama ve sulama yöntemleri 
çok önemli bir konu teşkil etmektedir.
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 SULAMA 

Genel Olarak Sulama Tanımı: 

Bitkilerin yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri ve istenilen verimi 
karşılayabilmeleri için, besin maddelerini kökleri yardımıyla topraktan 
erimiş halde almaları gerekir. Su bitkiler için hem toprakta bulunan besin 
maddelerinin erimesi, hem de bu besin maddelerinin bitki kök, gövde, 
dal ve yapraklara taşınması açısından hayati önem ihtiva eder.
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Sulama; tabii yollarla karşılanamayan suyun, zamanında 
ve belirli bir plan çerçevesinde sistemli (randımanlı) bir 
şekilde bitki ihtiyacını karşılayacak su miktarının bitki 
kök bölgesindeki toprağa verilme işlemidir.

Sulamanın esas olarak iki amacı vardır:

» Bitkinin büyümesi için toprakta gerekli olan nemi ve besin maddelerini sağlamak.
» Topraktaki tuzu yıkamak veya çözelti haline getirmek.

SULAMANIN ÖNEMİ:

Bitki yetiştiriciliğinde toprak kalitesi, tohum kalitesi ve gerekli olan ısının bitki açısından bir 
anlam ifade etmesi için toprağın nemli olması gerekir. Toprak nemli olmalı ki bitki çimlenebilsin. 
Çimlendikten sonra yaşayabilmesi için yine suya ihtiyaç duyar. Yani su bitki için çok önemli bir 
tamamlayıcı ve yardımcı öğedir.

Maddeler Halinde Suyun Bitki İçin Önemi

»  Su bitki için bir besin elementidir. 
»  Su bitki içerisinde taşıyıcı olarak görev yapar.
»  Fotosentez için ham madde görevi üstlenir.
»  Bitki hücrelerinin turgor durumunda bulunmaları, bitkinin kendisine özgü şekil alması ve  
 yapraklardaki stomaların açılıp kapanması bitkinin içerdiği su ile ilgilidir. 
»  Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilmesi için suda erimiş halde bulunmaları gerekir.
»  Su bitki gövdesini sıcaktan ve soğuktan korur.
»  Su bitkilerin vejatatif aksamlarının gelişmelerine ve bitkilerin ürün artması yönünde etkisi olur.
»  Sulama ile devamlı ve kararlı bitkisel üretim yapılır, verim artar.
»  Sulama kuraklığa karşı ürünün yeterli su almasını sağlar.
»  Toprakta biriken tuzların yıkanması sağlanır.
»  Toprak ve bitki etrafındaki hava serinletilerek, bitki gelişimi için uygun ortam oluşturulur.
»  Toprakta oluşan taban taşı yumuşatılır.
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Bazı sulama yöntemlerinde gübre ve ilaçlar sulama suyu ile birlikte verilebilir. Bitkinin büyüme 
evresi içerisinde toprakta her zaman yeterli miktarda suyun bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Yağışların yeterli olduğu bölgelerde bitki ihtiyacına yetecek kadar su yağışlardan karşılanır, ancak 
yağışların bitki ihtiyacını karşılamayacak kadar az olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama 
yöntemleri kullanılarak eksikliğin giderilmesi gerekir.

TOPRAKTA SUYUN TUTULMASI

Toprakta su toprak daneleri arasındaki boşluklarda tutulmaktadır. Toprakta su miktarı azaldıkça 
gözeneklerin daha az bir kısmı su ile işgal edilirken bu suyun toprak zerreleri tarafından tutulma 
enerjisi artar. Su artıkça tutulma enerjisi azalır.

Toprak içindeki su     Tutulan su 
» Sızan su     » Kapillar su 
» Tutulan su şeklinde tutulur   » Higroskopik su şeklinde tutulur

Sızan su:
Geniş kaba gözeneklerden hızla, dar kaba gözeneklerden yavaş olarak, yerçekimi kuvveti altında 
aşağılara doğru hareket eden sudur. Toprakta tutulma enerjisi 0.1 - 0.2 atmosfer arasındadır. Bu 
nem derecesindeki topraklara ıslak topraklar denir.. Bitkiler sızıntı suyundan faydalanabilirler. Ancak 
bu faydalanma suyun kök çevresindeki sızma süresine bağlıdır.

Tutulan su:
Başlangıçta doymuş halde iken sızan su hareketinin sona erdiği anda toprakta tutulabilen sudur. Bu 
su genellikle sabit değil devamlı hareket halindedir. Bu hareketi sağlayan harekete kapillar kuvvet 
denir. Kapillar ve higroskopik su olarak iki ayrılır.

Kapillar su:
Su ile doymuş toprakta geniş gözeneklerdeki su sızıntı suyu halinde sızıp gittikten sonra iri ve orta 
çaplı gözeneklerde tutulan su kapillar su olarak tanımlanır. Toprak tarafından tutulma gücü 0.3 - 15 
atmosfer arasında değişir. Kapillar su toprakta uzun süre tutulabilen ve yeterli hareket kabiliyetine 
sahip olan bir su çeşididir.

Higroskopik su:
Toprakta kolloidal (bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda zardan geçemeyecek 
büyüklükte çözünmesine kolloid madde denir) taneciklerin yüzeylerini kaplayan bir film şeklindeki 
toprak nemidir. Toprak tarafından 31 atmosferin üzerindeki kuvvetlerle tutulur. Bitkiler bundan 
yararlanamaz. Pratik olarak toprağın hava kurusu durumunda tutmakta olduğu su higroskopik su 
olarak tanımlanır. Toprakların tane çapı ve ve buna bağlı olarak değişen yüzey ince gözeneklerin 
miktarı hava kurusu durumuna ve higroskopik su miktarına etki eder. Bu nedenle higroskopik 
su miktarı toprak türüne göre farklıdır. Kumlu topraklarda daha az, killi topraklarda daha fazla 
higroskopik su tutulur.
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BİTKİ SU İLİŞKİLERİ                                                                                                                  

Yetiştiricilik bakımından bitki için topraktaki su çok önemlidir. Bitki topraktaki suyu kökleri 
yardımıyla alır hücrelerine, dokularına ve yapraklarına iletirler. Yapraklara gelen su terleme yolu ile 
atmosfere verilir. Toprak ve atmosfer arasındaki su döngüsünde önemli rol oynayan bitki, kökleri ve 
yaprakları arasında dönen su bitki için yaşamsal önem ifade etmektedir. Bitki topraktan aldığı su 
ile yapraklarından terleme ile verdiği sudan az ise bitki yapısında denge bozulur. Başlangıçta zarar 
gören bitki bu duruma uyum sağlamak için stomalarını kapatarak önlem almaya çalışır. Fakat bu 
durum uzun süre devam ederse bitki kuruyabilir.

BUZUL

OKYANUS

AKARSU

BUHAR

YERALTI SUYU

KAR

Bitki su kaybı buharlaşma ve terleme diye iki temel olaydan oluşur.   

Buharlaşma (evaporasyon): Suyun topraktan, su yüzeylerinden ve bitki yapraklarının 
yüzeylerinden ısı transferi aracılığı ile sıvı halden gaz hale dönüşerek atmosfere geçme olayıdır. 
                                                                                                                                        
Terleme (transpirasyon) : Buharlaşmanın değişik bir şeklidir. Bitki kökleri ile alınan suyun yapraklar 
aracılığı ile atmosfere verilmesidir. Bir bitkini gelişme devresi boyunca topraktan köklere, köklerden 
gövdeye ve gövde içerisinden de yapraklar aracılığı ile biyosfere doğru sürekli bir su hareketi vardır.  
Etkili Kök Derinliği: Bitkilerin normal gelişimi için gerekli olan suyun %80’nin alındığı kök derinliğidir.
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BİTKİ SU TÜKETİMİNİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bitki Su Tüketim olayı aslında çok sayıda iklim elemanı ve bitkisel etmenin oluşturduğu karmaşık 
bir olaydır. Bu faktörlerin etkisi sabit olmayıp zaman ve çevreye bağlı olarak farklılık gösterir. Söz 
konusu fonksiyonların en önemlileri şöyle özetlenebilir.

1- Sıcaklık ve Güneş Enerjisi: Sıcaklık bitki gelişmesinde de rol oynayan önemli bir faktördür. 
0-10 c arasında bitki su tüketiminin azaldığı, 10-14 c arasında birden arttığı ve 36 c de maksimum 
düzeye çıktığı görülmüştür.

2- Bitki Büyüme Devresi: Özellikle bitkinin yıllık gelişme devreleri su kullanım oranını önemli 
derecede etkiler.

a)  Çimlenme devresi,

b) Vejetatif (bitkilerin yaprak, kök ve gövdeleri gibi organlarının belli kısımları kullanılarak, ana   
 Bitkiyle aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin oluşturulmasıdır) büyümenin maksimum   
 olduğu devre,

c)  Bitkilerin olgunluğa eriştiği ve fizyolojik (fizyoloji: canlıların hücre,doku, ve organların görevleri   
 ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini incelenmesi.) faaliyetlerin yavaşladığı devre.

3- Bitki Gelişme Süresi: Bitkilerin gelişme süresi fizyolojik faaliyetlerin devam ettiği süre olarak 
tanımlanır.

4- Güneşlenme Süresi: Gün uzunluğu fazla olan yerlerde su tüketimi daha fazla olur.

5- Rüzgar Hızı: Hava neminin artması ile buharlaşma  hızı azalmaktadır. 

SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK

Bitki su ihtiyacının karşılanmasında,  suyun miktarının yeterliliği ile beraber kalitesinin de sulamaya 
uygunluğuna bakılır.Suyun kalitesi bitkiye ve toprağa etki eder. Çünkü suyun kalitesi bitki ve toprak 
için olumlu ve olumsuz yönde oluşturacağı sonuçlar çok önemlidir.  

Bitkiye etkisi; toplam tuzluluk etkisidir.                                                                                                       
Toprağa etkisi; toprağın fiziksel özelliklerini bozma şeklinde olur. Toprakta yüksek tuzluluk oluşur. 
Yüksek tuzluluk etkisinde bitki suyu almakta zorlanır ve gereksinim duyduğundan daha az su 
alabilir, bu olaya fizyolojik kuraklık denir.Daha az su kullanımı ise verimde ve meyve kalitesinde 
azalmaya neden olur.
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 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN SULARIN ÖZELLİKLERİ 

Bitki yetiştiriciliğinde sulamada kullanılacak sular belirli özellikleri barındırmalıdırlar.

Sulamada kullanılacak olan sular havalandırılmış olmalıdır

Yeraltı sularının içerisinde, bitkilerin büyümelerini olumsuz etkileyen zararlı gazlar bulunabilmektedir. 
Bu nedenle yeraltı suları ile durgun halde bulunan suların bitkilere verilmeden önce iyice 
havalandırılması, içerisindeki zararlı gaz ve maddelerin uzaklaştırılması gerekir.

Havalandırma işlemi havuzlarda yapılmalıdır. Havuzlarda dinlendirilen soğuk sulama suyunun hem 
ısısı artar, hem de içindeki zararlı gazlar uçar. 

Sulama suyu soğuk olmamalıdır

Çok derinden gelen yeraltı suları, göl ve göletlerde biriktirilen kar suları çok soğuk olduklarından, 
güneşte dinlendikten sonra sulamada kullanılmalıdır. Özellikle büyüme devresinde bitki kökleri için 
kök bölgesinde bulunan toprak sıcaklığının 25 derece civarında olmalıdır. Toprak sıcak olduğunda 
bitkiler, bitki besin maddelerini ve suyu en iyi şekilde alırlar. Eğer sulama suyu soğuk ise, bu su 
toprağın ve bitki köklerinin sıcaklığını düşürür ve istenilen bitki besin maddelerini alınmasına engel 
olur.

Sulama suyunun içerisinde bitkilere zararlı madensel maddeler bulunmamalıdır

Yer altı ve yer üstünde bulunan bütün sular yapılarında belirli oranlarda çözünmüş zararlı ve yararlı 
maddeler bulundururlar. Özellikle akarsular akarken üzerinden aktıkları, doğada bulunan değişik 
toprak ve kayalardan birçok madensel tuzları çözerek bünyelerine katarlar. Bünyelerine kattıkları bu 
madensel tuzların bazıları bitkilere faydalı olduğu halde bazıları da zararlıdır. Bu zararlı madensel 
tuzların su içerisindeki oranı bitkilere zarar vermeyecek miktarda olmalıdır. İçerisinde zararlı madde 
miktarı fazla olan sulama suyu sulamada kullanılmamalıdır. 

Sulama suyu tuzlu ve sodalı olmamalıdır

iklim özellikleri ve toprak özellikleri açısından bazı bölgelerde bulunan suların içerisindeki tuz miktarı 
oldukça yüksektir. İçerisinde tuz ve soda miktarı fazla suların kesinlikle sulamada kullanılmaması 
gerekir. Mecburi bir durum söz konusu ise sulama yapılan topraklar hasattan sonra bol su ile 
yıkanmalıdır.

Sulama Tekniğinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bitki Su İhtiyacı 

Bitkiler için su üç şekilde önemlidir. Toprakta bulunan organik maddelerin eriyik hale geçmesi, %1-2 
oranında dokularının yapımı için, geriye kalan kısmını da terleme yoluyla havaya verir. Bitkiler solma 
noktasına gelmeden sulanmalıdır.
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Sulama Zamanı
Toprak neminin bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bir düzeye ulaşmadan sulama 
yapılmalıdır. Bitki yarayışlı suyun %75 oranında kullanıldığı zaman sulama yapılmalıdır. Sulama 
zamanın tespitinde değişik yöntemler ve teknik ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Ancak her zaman 
yanımızda teknik ölçüm cihazları bulunmayabilir. Basit olarak bitkideki susuzluk durumunu anlamak 
için yapraktaki solgunluk, pörsüme, açık yeşil rengin koyu mavimsi renge dönmesi gibi gözlemlerle 
susuzluk anlaşılabilir. Bir diğer basit yöntemse arazide açılacak bir çukurla avuç içine alınacak toprak 
kütlesindeki ıslaklığa bakılarak toprağın su durumu anlaşılabilir

Sulamada Verilecek Su Miktarı
Verilecek su miktarı her defasında mevsimsel açıdan farklılık gösterebilir. Az su verip bitki büyüme 
evresini olumsuz etkilememek gerekir. Fazla su verip topraktaki tuzluluk ve drenaj problemi 
oluşturmamak gerekir.                                                                                                                 

Sulama Aralığı
Sulama aralığı bitki çeşidi ve büyüme devresi ile toprağın derinliği, bünyesi ve su tutma kapasitesi 
ve iklim şartlarına bağlıdır. Kumlu topraklar geçirgen olduğu için sulama aralığı kısa olmalı, killi 
topraklarda ise uzun süreli olmalıdır.

YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ                                          
(Geleneksel Sulama Yöntemleri)                                     

Salma sulama yöntemi
Karık sulama yöntemi
Tava sulama yöntemi

Uzun tava (border) sulama yöntemi

BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ                                         
(Modern Sulama Yöntemleri)

Damla sulama yöntemi
Yağmurlama sulama yöntemi

Mikro yağmurlama sulama yöntemi
Sızdırma sulama yöntemi

 SULAMA YÖNTEMLERİ 
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A) YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ:

Bu tür sulama yöntemlerinde, bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı ya tarlaların göllendirilerek 
zamanla kök bölgesinde sızmaya bırakılır yada kök bölgesine sızıncaya kadar arazi yüzeyinden 
akması sağlanır.

Salma Sulama Yöntemi

Bu sulama yönteminde kaynağından tarla başına kadar getirilen su, serbest bir şekilde araziye 
salınır. Suyun tarla üzerinde ilerlemesi ve aynı zamanda da bitki kök bölgesinde birikmesi sağlanır. 
Su arazide yükseklik farkı ile ilerlediğinden belirli noktalarda göllenmesi ve yüksek yerlere ise suyun 
iletilememesi problemi görülecektir.

Salma sulama yöntemi; topraktaki nem eksikliğine ya da nem fazlalığına duyarlı olmayan, kök 
boğazının ıslatılmasından kaynaklanan hastalıklara dayanıklı, sık ekilen ya da dikilen bitkilerin 
sulanmasında kullanılabilir. Tuzluluk ve drenaj probleminin görülmesi muhtemeldir.
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Tava Sulama Yöntemi

Tava sulama yönteminde, sulanacak tarla parselinde etrafı toprak seddelerle çevrilmiş eğimsiz 
tavalar oluşturulur. Tavalar, birkaç m2 ‘den 10 ha’a kadar değişen yüzey alanlarına sahip olabilirler. 
Tavalara yüksek debide sulama suyu uygulanır ve kısa sürede tavayı kaplaması sağlanır. Tavada 
göllenen su, zamanla toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır.

Karık Sulama Yöntemi

Suyun akıtılması esasına dayanır. Karık biçimi, yeterli suyu taşıyacak kapasitede olmalıdır. Sıraya 
ekilen ya da dikilen bitkiler sulanır. Su tutma kapasitesi yüksek olan orta ve ağır bünyeli topraklarda 
uygulanır. Sulama yönündeki eğim %1 den azdır.Yamaç arazilerde, tesviye eğrilerine paralel karıklar 
açılır. Meyvelikler, birden fazla karıkla sulanabilir. Bitki kök boğazının ıslatılmasından zarar gören 
bitkilerin sulanmasında uygulanır.
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Uzun Tava (border) Sulama Yöntemi

Uzun tava sulama yönteminde, tarla parseli hakim eğim doğrultusunda paralel seddeler yapılarak dar 
ve uzun şeritlere bölünür. Bu şeritlerin enleri 3-30 m boyları ise 100-800 m arasında değişmektedir. 
Bu yöntemde tava sulamada olduğu gibi tavalarda su göllendirilmez. Tava sonu açık olur ve tavadan 
çıkan su bir yüzey drenaj kanalı ile uzaklaştırılır.

B)BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ:

DAMLAMA SULAMA YÖNTEMİ 

Kullanılacak sulama suyunun, kurulan damlama sulama sistemindeki elemanlar tarafından filtre 
edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre veya gübresiz olarak bitki kök alanı içerisine denk 
gelecek şekilde toprak yüzeyine verilmesine damlama sulama denir.  

Damla sulama yönteminde temel ilke; Bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, 
her defasında, az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ağıyla sık aralıklarla ve yalnızca bitki 
köklerinin geliştiği ortama, yerleştirilen damlatıcılarla, düşük basınç altında toprak yüzeyine 
damlatılarak verilme amaçlanmıştır.
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Avantajları

» Araştırmalar, damla sulama yönteminde diğer yöntemlere göre %50’lere kadar verim artışı   
 olduğunu ortaya koymuştur.
» Topraktan meydana gelen buharlaşma kayıpları azaltılmaktadır.
» Sulama suyu önceden belirlenen bir hızda sık aralıklarla verildiğinden kök bölgesindeki nem  
 düzeyinin hemen her zaman sabit kalması sağlanmaktadır.
» Damla sulama yöntemi ile tuz zararı azaltılmaktadır.
» Bitki besin maddelerinin sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine verilmesi sağlanmaktadır.
» Damla sulama yöntemi ile arazinin sadece belirli kısımları ıslatıldığından yabancı ot gelişimi   
 azalmaktadır.
» Basit otomasyon ekipmanları ile işgücünden tasarruf sağlanmaktadır.
» Düşük işletme basıncına gereksinimi vardır.
» Arazi içerisindeki kültürel işlemler daha kolay yapılabilmektedir.
» Buharlaşma ve derine süzülme kayıpları az olup su uygulama randımanı çok yüksektir.

Dezavantajları

» Doğru filtrasyon olmaması durumunda damlatıcıların tıkanıklığı en büyük problemdir.
» Laterallere kemirici ve diğer hayvan zararları olmaktadır.
» Bitki yakınlarında tuz birikimi oluşmaktadır.
» İlk yatırım maliyeti çok yüksektir.
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Damlatıcılar

Lateral hattında bulunan sürekli veya geçici noktalarda debi denetimi için kullanılan araçlardır. 
Lateral borudaki basınçlı su damlatıcıya geçtikten sonra damlatıcı içerisindeki akış yolu boyunca 
enerjisi sürtünme nedeniyle kırılır ve damlalar halinde boyunca enerjisi sürtünme nedeniyle kırılır ve 
damlalar halinde çok küçük debi ile çıkar ve toprağa infiltre olur.

Lateraller
Ana borulardan gelen suyu damlatıcılara aktaran borulardır. PVC veya PE100 malzemeden 
yapılmaktadırlar. Dış çapları 1622 mm arasında değişmektedir. 3 atm basınca basınca dayanımlı 
olarak üretilmektedir.

Ana Boru Ve Yanborular (Manifold)
Suyun dağıtımında kullanılan borulardır. Ana borular, suyu denetim biriminden alıp yan borulara 
veren hatlardır. Yan boru (manifoldlar) ise suyu ana borudan damlatıcılara ulaştıran hatlardır. Ana 
boru ve yan borular PVC, PE100 ve gerektiği yerlerde demir malzemelerden üretilmekte olup 
basınç yerlerde demir malzemelerden üretilmekte olup basınç dayanımları 4-16 atm arasında 
değişmektedir. Çapları ise 32 mm ile 200 mm arasında değişmekte olup ana borular daha büyük 
çaptadırlar.

Pompa Birimi
Damla sulama sistemlerinde kaynaktan suyun alınması ve sistemin çalışması için gerekli basıncı 
sağlayan pompa birimi mevcuttur. Pompa biriminde yatay veya düşey milli pompa ile buna enerji 
sağlayan elektrik motoru bulunur. Damla sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemine göre 
daha düşük basınca sistemi, yağmurlama sulama sistemine göre daha düşük basınca gereksinim-
duymaktadır.

Denetimbirimi
Vanalar, filtreler, basınç göstergeleri, basınç göstergeleri, kimyasal enjeksiyon ekipmanı.
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YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ

Yağmurlama sulama yöntemi, suyun kaynaktan belirli bir basınçta alınarak kapalı bir sistem ile 
tarlaya kadar iletildiği ve atmosfere damlacıklar halinde püskürtüldüğü yöntemdir. Bu yöntem çok 
değişik özelliklere ve sistem kapasitesine sahip olduğundan birçok bitki için sulanabilir nitelikteki her 
toprakta kullanılabilmektedir. Gerekli parçaların sağlanabilirliği, uygulama sırasında denetlenebilir 
olması tüm dünyada yaygın olarak kullanılabilir olmasını sağlamaktadır.

İyi Bir Yağmurlama Sulama Yönteminde
» Yüzey akışına neden olmamalıdır,
» Sulama randımanı yüksek olmalı,
» Yetiştirilecek her türlü bitkinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalı,
» Basınçla fırlatılan su bitkiye zarar vermemeli,
» Sulama suyu uygun olan en ucuz şekilde uygulanmalıdır,

Yağmurlama Sulamasının Yararları:
1.  Arazi tesviyesine gerek yoktur.
2.  Yüzlek ve geçirgenliği yüksek topraklar sulanabilir.
3.  Taban suyu yüksek yerler kontrollü olarak sulanabilir.
4.  Az sulama suyu kullanılır.
5. Dik meyilli ve engebeli arazilerde erozyona neden olmadan uygulanabilir.                                                                                                                                   
6. Tarla hendeklerine gerek yoktur.
7. Tohum çimlenmesi kolaylaşır,
8. Fazla işgücüne gerek yoktur,
9. Sulama suyu ile yıkanmaya sebebiyet vermeden yapay gübreuygulaması yapılabilir,                                                                                                                                 
10. Dondan korunmada yararlanılır. 
11. Özel bir teknik bilgiye ve eğitime ihtiyaç duyulmaz
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Yağmurlama Sulamasının Sakıncaları

1. Tesis masrafları nispeten çok,
2. İşletme masrafları enerji nedeniyle yüksek,
3. Rüzgar dağılıma olumsuz etki eder,
4. Sıcak iklimlerde buharlaşma kaybı yüksek olur,
5. Bazı bitkilerde yapraklarda mercek etkisi yapar ve tozlaşma zamanında zararlıdır

Yağmurlama sulama, çok ağır topraklar dışında her türlü toprakların sulanmasında kullanılabilir. Her 
türlü iklimde uygulanabilir. Düzenli ve destekleme sulamalar biçiminde. Çoğu bitkilerin sulanmasında 
(özel bitkilerin dışında).
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 MİKRO YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ 

Bu yöntemde kaynaktan alınan su daha çok bitki gövdesine yakın olacak şekilde, daha küçük 
sprinkler adı verilen yağmurlayıcılar ile atmosfere ve toprak püskürtülerek verilmektedir.

Püskürtücüler, sisleyiciler ve mini yağmurlama başlıkları kullanılmaktadır. Damla sulama sistemlerine 
göre daha geniş toprak hacmini ıslatırlar ve işçiliği daha düşüktür. Buharlaşma ve rüzgar ile kayıpların 
olması en önemli sınırlılığıdır.
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SIZDIRMA SULAMA YÖNTEMİ

Dipten sulamada, su doğrudan bitkilerin kök bölgesine verilir. Bunun için bahçe tesis edilirken 
veya sera inşası yapılırken, toprak bünyesi ve üretilecek bitki tür ve çeşitlerinin durumu dikkate 
alınarak arazide boyuna ve enine olacak şekilde 0,5-2 m genişliğinde ve 0,40-0,60 m derinliğinde 
çukurlar açılır. Açılan çukurun alt kısmına, üstünde eşit 
aralıklarla 0,2-0,5 mm çaplı delikleri bulunan 1,5-3 cm 
çapında plastik borular yerleştirilir. Bu boruların bir ağızlar 
kapatılır. Diğer ağızlar sulama borusuna bağlanır. Boruların 
üzerine 10-15 cm kalınlığında önce kaba çakıl, sonra kaba 
kum ve nihayet ince kum konulup, çukur tamamen toprakla 
doldurulur. Borulara su verildiğinde boru cidarlarından sızan 
su, yerçekimi ve matriks güçlerin etkisiyle kök bölgesini ıslatır. 
Sonuçta kılcal yükselişle kök bölgesine giren su toprağa 
karışır ve bitkilerin kök bölgesini nemlendirerek bitki su 
gereksiniminin karşılanmasında kullanılır. Bu sulamada sistem 
oldukça düşük işletme basıncında çalıştırılır. Gerekli basınç, 
su kaynağının yüksekçe bir yere koyulması yada pompa 
aracılığıyla sağlanmaktadır.

Sızdırma sulama yönteminin kullanıldığı koşullarda sistemin 
kullanım avantajları ve sınırlayıcı faktörler şu şekilde sıralanabilir.

a. Toprak çamurlaşmaz, sertleşmez, çatlayıp, kaymak tabakası bağlamaz. Yabana ot üreme şansı azalır.

b. Toprakta erozyon olmaz, eğimli alanlarda bile rahatlıkla kullanılır.

c.  Sulama suyundan tasarruf en üst düzeydedir.

d. Sistemin ilk yatırım giderleri oldukça yüksektir.

e.  Kökleri ancak 10-30 cm’ye inebilen yüzlek köklü   
 sebzelerde suyun kök bölgesine getirilmesi zordur.

f.  Özellikle tohum ekimi ve fide dikiminde su   
 verilmesi güçtür.

g. Bir ürün kaldırıldıktan sonra toprağın üst kısımlarını  
 da nemlendirerek sürüm yapmak olanaksızdır.

h. Lateral boruların tıkanması ciddi işletme    
 sorunlarına ve su dağılımındaki düzensizlikten  
 dolayı verim düşmelerine neden olabilmektedir.

i.  Özellikle ağır bünyeli topraklarda kök bölgesinde   
 önemli ölçüde tuz birikmesi meydana gelebilmektedir.
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Seralarda sızdırma sulamanın en yaygın şekli, fide seralarında veya saksıyla üretim yapılan 
işletmelerde tezgâhlar üzerinde yapılan dipten sulama şeklidir. Bunun için tezgâhların kenarları 3 
cm yüksekliğinde kapatılır. Tezgâh su geçirmez plastik veya benzeri bir madde ile kaplanır. Dipleri 
delik saksılar tezgâh üzerine sıralanır ve sonra sulama için tezgâh üzeri 1-2 cm yüksekliğinde suyla 
göllendirilir. Su saksı dibindeki delikten saksıya girerek saksının dipten sulanmasını sağlar. Bu sistem 
çiçekçilikte oldukça yaygın kullanılır. Aynı durum toprak üzerinde de yapılabilir. Toprak üstüne plastik 
örtü yayılır. Örtünün kenar kısımları, 2-3 cm yükseklik yapacak tahta çıtalar konarak yükseltilir. 
Yapılan tesisin içine saksılar yerleştirilir. Plastiğin üzerine i-2 cm yüksekliğinde su verilerek, saksılar 
dipten sulanır.

Sızdırma sulamada istenirse sulama suyu içine eriyik halinde besin madde*si katılarak, bitkilerin 
gübrelemesi, sulamayla birlikte yapılabilir.

PRATİK SULAMA YÖNTEMLERİ

Küçük çaplı üretimlerde (evin terasında, balkonunda vb…) sulama konusunda geliştirilecek yöntemler 
üretici için ekonomik, bitki için yaşamsal fonksiyonlarını sürdürme anlamında önem arz eden bir 
konudur. Bunun yanında insanların ziyaret, hastalık, tatil gibi durumlarda evinde ya da bahçesinde 
bulunan bitkilerin susuz kalmaması için aşağıda görülen resimlerdeki gibi yöntemler geliştirilmiştir.
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BİTKİLERDE SUSUZLUK BELİRTİLERİ

» Genç sürgünlerin ve yaprakların solması  
 ve pörsümesi

» Yapraklarda renk değişimi. 

» Büyümenin yavaşlaması.

» Çiçekler ve daha sonra yaprakların dökülmeye  
 başlaması. 

» Meyve dökümleri, çatlamalar, genç sürgünlerde  
 kurumaların görülmesi. 

» Kalın dalların kuruması.

» Toprak yüzeyinin çatlamış bir görüntüde olması,           
                                                   
Gibi belirtilerin ortaya çıkmasının genel sebebi bitki 
bünyesinde ve toprakta su miktarının azalmasıdır.  
Ekonomik bir faaliyet olan bitki yetiştiriciliğinde 
hiçbir zaman suyun eksilmemesi gerekir. Bu 
bakımdan bitkilerde su eksikliğini gösteren ilk 
belirtiler yakalanmalı ve derhal toprakta azalan 
suyu karşılamak üzere sulama yapılmalıdır.

 GENEL OLARAK SULAMA ZAMANI 

Damlama ve sızdırma sulama yöntemleri dışında, diğer sulama yöntemlerinde genel kaide olarak 
günün sıcak saatlerinde sulama yapılmaz. Günün sıcak saatlerinde sulama yapıldığında, bitki yaprak-
ları ve çiçekleri üzerinde yağmur damlaları mercek etkisi yaparak, yakma etkisi yapabilir aynı zaman-
da, rüzgârlı durumlarda da sulama yapmak önerilmez çünkü bu tür durumlarda su dağılımı uygun 
olmaz ve bu nedenle toprak yeterli ve dengeli sulanmayabilir. Bu yüzden bitkilerin sulanması için 
en iyi vakit sabah veya akşamüstü serinliğidir.

AŞIRI VE YANLIŞ SULAMA 

Topraklar hacimleri değişik bir depoya benzetilebilir. Her cins toprağın tutabileceği su miktarı 
farklıdır. Verilen suyun bir kısmı torakta tutulur. 

Fazla su derine süzülür ve ya yüzeyden akıp giden sulardan sonra toprakta göllenmeyecek şekilde 
tutulup, bitkinin yaralanabileceği suya faydalı su diyoruz. Sulama suyu miktarı bitkinin kök bölge-
sindeki suyun eksiğini tamamlayacak kadar olmalıdır. Kök bölgesini terk ederek kaybolan su ne 
kadar az ise sulama o kadar başarılı sayılır.
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”Çok su verirsem çok ürün alırım” şeklinde düşünce ve hareket hatalıdır. Toprağa bitkinin ihtiyacı 
olan miktardan fazla su vererek, derine süzülme ile taban suyunun yükselmesine, yüzeyden akıp 
gidere toprağın taşımasına ve toprağın tüm gözeneklerini doldurarak havasız kalmasına yol açacak 
şekilde yapılan sulamaya aşırı sulama diyoruz.

AŞIRI VE YANLIŞ SULAMANIN ZARARLARI

1-  Aşırı sulama ile su kaynağı boşuna harcanmış olur.                                                                                     

2-  Toprağın derinliklerine sızar, bitki bundan yararlanamaz.                                                                                      

3-  Tarlanın çukur yerlerinde göllenen fazla sular buradaki bitki köklerini havasızlıktan çürütebilir. 
4-  Fazla sular topraktaki fazla bitki besin maddelerini bitkilerin faydalanamayacağı derinliklere taşır.

5-  Taban suyunun yükselmesine sebep olabilir. Yüksek taban suyu bitki beslenmesine olumsuz   
 etki yapar. Böyle topraklar geç tava gelir. Zamanında ekim yapılamaz.                                                                            

6- Aşırı su toprağın yapısını ve bünyesini bozar. Taban suyunun yükselmesi veya suyun uzun süre  
 yüzeyde kalması sonucu toprakta bulunan toprakta bulunan çeşitli tuzlar erir. Suyun hareketi ile  
 yüzeye çıkarak çoraklık yapar.

AŞIRI SULAMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

1-Sulama suyu toprağı sürüklemeyecek hız ve miktarda olmalıdır. Sulama suyunun yüksek hızda 
uygulanmasıyla oluşan yüzey akış üst toprağın taşınarak toprağın veriminin azalmasına yol açar.                                                                                                                     

2-Arazinin uygulanacak sulama yöntemine uygun şekilde tesviyesi yapılmalıdır. Tasfiye edilen 
arazide su kayıpları azalır. Suyun derine sızması bitki besin maddelerinin yıkanması, erozyon gibi 
problemler ortadan kalkar. Bitkiler sudan eşit şekilde yararlanır. Tesviye edilmemiş arazide bir tarafa 
su göllenirken diğer taraf susuz kalır.

3-Her yıl aynı derinlikte işlendiğinden toprakta 8-10 cm kalınlığında geçirimsiz bir tabaka oluşur. 
Taban taşı denilen bu tabaka nedeniyle su toprakta alt katmanlara inemez. Bu nedenle taban 
taşının üç dört yılda bir dip kazanlarla kırılması gerekir. Böylece suyun derinlere süzülmesi sağlanır.                                                                                                

4- Bitkiler için en iyi faydayı sağlayacak sulama yöntemi seçilmelidir. Sulamalarda bitki köklerinin en 
uygun olduğu toprak katını doyuracak kadar su verilmelidir.                                                           

5-Bitki su isteğine ve sulama aralığına dikkat edilerek sulama yapılmalıdır. Suyun azıda zararlıdır. 
Etkili kök bölgesinde yeteri kadar nem bulunmazsa bitki gelişmez, solmaya başlar ve sonunda kurur.
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