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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Bitki Bakım İşlemleri  

MODÜLÜN SÜRESİ 80/48 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; bitkilere uygulanacak bakım işlemleri 

ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bitki özelliğine uygun alet ve makineler ile çapalama 

yapabileceksiniz.  

2. Bitkinin su ihtiyacına bağlı olarak uygun sulama 

sistemleri ile sulama yapabileceksiniz. 

3. Toprak ve yaprak özelliklerine göre gübreleme 

yapabileceksiniz. 

4. Bitkinin gelişim durumu ve tür özelliğine göre 

budama yapabileceksiniz. 

5. Bitki sağlığı işlemlerini zirai mücadele teknik 

talimatlarına göre yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

sera, laboratuvar, atölye) 

Donanım: Traktör, çapalama alet ve makineleri, el 

çapaları, sulama alet ve ekipmanları, su numunesi 

alımında kullanılan malzemeler, gübreleme alet ve 

makineleri, budamaya uygun bitkiler, budama alet ve 

ekipmanları, bitki koruma alet ve makineleri, kullanım 

kılavuzları, makine yağları ve yağlama aparatları, eldiven, 

koruyucu gözlük, koruyucu giysiler, afiş, broşür, internet.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bitkiler, insanların ve diğer canlıların başlıca besin kaynağıdır. Yani bitkilerin 

bulunmadığı bir dünyada insanoğlu da olmayacak demektir. Bitkilerin de hayatlarını devam 

ettirebilmeleri için diğer canlılar gibi bazı ihtiyaçları vardır. İnsanlar ve hayvanlar hareket 

ederek kendi besinlerini bulabilen canlılardır. Fakat bitkilerin hareket kabiliyetleri yoktur. 

Bu nedenle bakım ve besleme işlemlerinin yetiştiriciler tarafından yapılması zorunludur.  

 

Bitkilerin ihtiyaçları ne kadar iyi karşılanırsa o oranda daha iyi gelişirler. Bitkilerin 

başlıca bakım işlemleri; gübreleme, sulama, çapalama, budama ve bitki sağlığı yani hastalık, 

zararlı ve yabancı otlarla mücadeledir. Bu işlemlerden bir tanesinin bile aksatılması 

durumunda önemli derecede ürün kayıpları ve kalite düşüklüğü meydana gelir. Örnek olarak 

zamanında ve yeterli derecede sulama yapılmazsa bitki gelişimi iyi olmaz ve bitki hastalık 

etmenlerinin hücumuna uğrar. Bu durumda önemli derecede ürün kayıpları görülür ve 

yetiştirici emeğinin karşılığını alamaz.  

  

  Bu modül ile bitkilerde uygulanması gereken başlıca bakım işlemlerinin neler 

olduğunu öğrenecek ve bakım işlemlerinin temel ilkelerini kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

GİRİŞ 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bitki özelliklerine göre uygun alet ve makineler ile çapalama yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 El aletleri ve insan gücü ile yapılan çapalamanın olumlu ve olumsuz yönlerini 

araştırarak tablo hâline getiriniz. 

 Çapalama makinelerinin kullanıldığı bitki türlerini araştırınız. 

 Makine ile çapalamanın ekonomik yönünü araştırınız. 

 Çevrenizdeki tarım işletmelerini ziyaret ederek çiftçilerin çapalama makineleri ile 

ilgili görüşlerini araştırınız. 

 

1. ÇAPALAMA 
 

1.1. Çapalamanın Tanımı ve Önemi 
 

Çapalama tarımsal üretim faaliyetlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Çapalama ile 

birlikte verim ve kalitenin arttığı, toprağın bitki gelişimi için daha iyi olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

1.1.1. Çapalamanın Tanımı  
 

Üretim alanlarında; yabancı otları yok etmek, toprağın kabartılarak havalanmasını 

sağlamak, kılcal sistemi kırarak toprak suyunun buharlaşmasını azaltmak ve böylece bitkiye 

uygun toprak ortamı hazırlamak amacıyla yapılan işlemlere çapalama adı verilir. 

Çapalamaya yabancı otların göründüğü zaman başlanmalıdır. Yabancı otlarla mücadelede en 

etkili yöntemlerden biri de çapalama alet ve makineleri ile yapılan mücadele yöntemidir. 

Ülkemiz şartlarında yabancı otlar ile mücadele açısından bir veya iki çapa yeterli olmaktadır. 

 

Resim 1.1:Yabancı ot bulunmayan çapalanmış tarla 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

Dikim sonrası bitki köklerinin gelişmesini teşvik etmek ve kuvvetli bitki gelişimi 

sağlamak amacıyla ilk çapalama ile beraber boğaz doldurma işlemi de yapılır.  

 

Resim 1.2: Boğaz doldurma 

1.1.2. Çapalamanın Önemi 
 

Çapalama bitkisel üretimdeki en önemli bakım işlemlerinden bir tanesidir. 

Çapalamanın başlıca faydaları şunlardır: 

 

 Tarlanın yabancı otlardan temizlenmesini sağlar. 

 Toprakta kaymak tabakasının kırılmasını sağlar. 

 Topraktaki kılcal boruları  kırarak tavının uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. 

 Bitkilerin su ihtiyacını geciktirerek sulamadan tasarruf edilmesini sağlar. 

 Toprağın havalanmasını, güneşle temasını sağlayarak bitki köklerinin gelişmesine 

yardımcı olarak verimi artırır. 

 Makine ile çapalamada, işçilikten % 70-80 tasarruf edilmesini sağlar.  

 

Resim 1.3: Tekniğine uygun olarak çapalanmış tarla 

 

1.2. Çapalama Yöntemleri 
 

Tarımsal üretim için toprak uygun hâle getirilmelidir. Toprağı uygun hâle getirme 

aşamalarından bir tanesi de çapalamadır. Çapalama el aletleri veya çapalama makineleri ile 

yapılmaktadır.  

 



 

 

 

El aletleri ile çapalama, tarımsal mekanizasyonun yeterli olmadığı dönemlerde büyük 

tarım alanlarında uygulanan bir yöntemdi. İnsan gücüne dayalı çapalama günümüzde hem 

yavaş kalmıştır hem de ekonomikliğini yitirmiştir.  El aletleri ile çapalama günümüzde; 

küçük tarım alanlarında, makineli tarımın uygun olmadığı arazilerde, sera tarımında ve hobi 

olarak bahçelerde yetiştirilen bitki ve çiçekler için uygulanmaktadır. İşçilik masrafları 

yüksek olan bir çapalama yöntemidir. 

 

Resim 1.4: El aletleri ile çapalama  

Ülkemizde çapa makinelerinin kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Çapa 

makineleri tarım üretimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tarla bitkileri üretimi, sebze ve 

meyve bahçeleri gibi geniş tarım alanlarında makine ile çapalamada zaman ve iş gücü 

tasarrufu sağlamaktadır. El aletleri ile çapalamada insan gücünün yetmediği bazı noktalarda 

da çapa makinesi daha avantajlıdır. Örneğin insanın yaptığı çapalama ile toprağın dip 

kısımlarına kadar inmek mümkün olmamakta, yabancı otlar hızlıca gelişimini sürdürmekte 

ve bu durum tekrar tekrar aynı işin tekrarlanmasına neden olmaktadır. Çapalamada 

kullanılan makinelerin bir kısmı traktöre bağlanarak bir kısmı da kendi yürür tiptedir. Kendi 

yürür çapa makineleri benzinli veya dizel yakıtla çalışır. 

 

Resim 1.5: Çapa makinesi ile çapalama 

Çapa makinelerinde aranacak başlıca özellikler şunlardır: 

 

 Traktöre bağlanıp sökülmesi ve işleyici organların değiştirilmesi kolay olmalıdır. 

 Çapalama esnasında derinlik ayar ve kumanda düzenlerine sahip olmalıdır. 

 Tarımsal ürünlerde değişik sıra arası mesafelerine uyabilmeleri için sıra arası 

ayarlanabilir olmalıdır. 

 Çalışma esnasında alet veya makinenin gövdesinin ve çatısının yerden 

yüksekliğinin, bitkilere zarar vermeyecek şekilde ayarlanması gerekir.  



 

 

 

 Çapalama esnasında, çapalama organları 1 cm’den 6 cm’ye kadar değişik 

derinliklerde toprağı kabartarak yabancı otları sökebilmelidir.  

 Alet ve makinenin işleyici kısımları bitkilere zarar vermeden 3 cm’ye kadar kök 

boğaz bölgesine yanaşabilmelidir. 

 İşleme derinliği her yerde aynı olmalıdır. 

1.3. Çapalama Yöntemlerinin Uygulanması 
 

1.3.1. Çapalama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Çapalama yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca konular şunlardır: 

 

 Çapalamaya başlamadan önce işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirler 

alınmalıdır. 

 Bitkilerin zarar görmemesi ve toprağın daha fazla sıkışmaması için çapalamada 

kullanılacak traktörlerin lastikleri dar olmalıdır. 

 Çapalama makinelerinin traktöre bağlanıp sökülmesinin kolay olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Çapalama makinelerinin derinlik ayar ve kumanda düzenlerine sahip olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Çapa makinelerinin sıra arası mesafelerin ayarlanabilir olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Çapalama esnasında çalışma hızının belirtilen değerler arasında olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Çapalama derinliğinin her yerde aynı olmasına dikkat edilmelidir. 

 Çapalamada fazla kesek çıkartılmamasına dikkat edilmelidir. 

 Çapalama makinelerinin işleyici kısımlarının bitkilere zarar vermeden 3 cm’ye 

kadar kök boğazı bölgesine yanaşabilmesine dikkat edilmelidir. 

 Çapalamada bitkilerin çiğnenmemesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.6: Bitkilere zarar vermeden çapalama 

 
 



 

 

 

1.3.2. Çapalama Yaparken Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 
 

Çapalama, el aletleri ve çapalama makineleri ile yapılmaktadır. El aletleri ile yapılan 

çapalamada dikkatli olunmalı, çapayı kendimize ve etrafımızdaki diğer insanlara zarar 

verecek şekilde kullanmamalıyız. Çapa makineleri ile çalışırken alınması gereken başlıca 

tedbirler şunlardır: 

 

 Çapa makinelerinin kullanım kılavuzu dikkatli bir şekilde okunmalıdır. 

 Çapa makinesinin parçalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

 Çapa makinesinin koruyucu muhafazaları takılmalıdır. 

 Çalışma esnasında koruyucu kıyafetler giyilmelidir. 

 Çalışma esnasında makinenin yanına insan ve hayvanların yaklaşmasına müsaade 

edilmemelidir. 

 Çapa makinesi ile aşırı dik ve eğimli arazilerde çalışılmamalıdır. 

 Çalışırken makinede anormal bir durum olursa hemen durdurulmalıdır. 

 Makineye yakıt ikmali yapılırken mutlaka durdurulmalı ve yakıt öyle 

doldurulmalıdır. 

 Dönüşlerde hız azaltılmalı ve manevra dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

 Çalışma sonrası makine kontrol edilerek bakım yapılmalıdır. 

 Makine sökülecekse düz bir zemine çekilmelidir. 

 

1.4. Çapalamada Kullanılan Alet ve Makineler 
 

1.4.1. Sabit Ayaklı Çapa Aletleri 
 

Sabit ayaklı çapa aletleri, traktöre bağlanan, yabancı ot köklerini yüzeyden kesmeye 

ve parçalamaya yarayan sabit, yarı yaylı ve yaylı çapa ayaklarından meydana gelen çapalama 

aletidir. Başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Toprağı kabartarak havalanmasını sağlanmak, 

 Ekim yapılan alandaki yabancı otları sıra üzerine dokunmadan almak, 

 Bitkilerde boğaz doldurması yapmak,  

 Sıra arasındaki yabancı otları almak ve oldukları yerde bırakmaktır. 

 

Resim 1.7: Sabit ayaklı çapa makinesi 



 

 

 

1.4.2. Gübreli Ara Çapa Aletleri 
 

Gübreli ara çapa aletleri, traktöre bağlanan, gübre depolarına konan, gübrenin çapa 

ayaklarının boğaz doldurma noktalarının ön tarafına gübrenin dökülmesi ve çapa uç 

demirinin kanatları vasıtası ile gübrenin toprağa gömülmesi işlemini yapan aletlerdir.  

 

Gübreleme, çapalama ve boğaz doldurma gibi işlemleri aynı anda yaparak zaman ve 

yakıttan tasarruf edilmesini sağlayan aletlerdir. Gübreli ara çapa makinelerinin başlıca 

görevleri şunlardır: 

 Çapalama yapmak, 

 Gübreleme yapmak,  

 Boğaz doldurma yapmak.  

 

Resim 1.8: Gübreli ara çapa makinesi 

1.4.3. Frezeli Ara Çapa Aletleri 
 

Frezeli ara çapa makineleri, sıraya ekim yapılan pamuk, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı 

gibi bitkilerin aralarını çapalayarak toprak neminin korunmasını sağlayan, yabancı otlara 

karşı tam bir mücadele yapan makinelerdir. Aşırı otlu ve ağır yapıdaki topraklarda rahatlıkla 

çalışan bir toprak işleme aletidir. Ayrıca taban taşı oluşmasına neden olmazlar. Frezeli ara 

çapa makinelerinin başlıca görevleri şunlardır: 

 

Resim 1.9: Frezeli ara çapa makinesi 



 

 

 

 Sıraya ekimi yapılan sebzeler, şeker pancarı, pamuk, mısır, tütün, çilek ve ayçiçeği 

gibi bitkilerin aralarını çapalayarak yabancı otlara karşı tam bir mücadele 

sağlamak,  

 Toprak neminin korunmasını sağlamak,  

 Gübreleme yapmak, 

 İkinci çapada boğaz doldurma işlemi yapmaktır. 

 

 



 

 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 El aletleri ile çapalama yapınız. 

 Bitkiye uygun çapalama aletini seçiniz. 

 Çalışırken giyilmesi gereken kıyafetleri 

giyiniz. 

 Uygun çapalama tekniğini seçiniz. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapalamada bitkilerin zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Çapalama makinelerini kullanınız.  

 Kullanım ve bakım kılavuzunu 

dikkatlice okuyunuz. 

 Çalışma esnasında alınması gereken 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygun iş elbiselerini giyiniz. 

 Çapa makinesinin koruyucu 

muhafazalarının takılı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Makinenin yakıtını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 

 Arazi şartları ve kullanım kılavuzunda 

belirtilen hıza uygun olarak çalışmaya 

başlayınız.  

 Çapalama makinesi, alet ve 

ekipmanlarının kullanıcı bakımlarını 

yapınız. 

 İş sonrası makineyi düz bir alana 

çekiniz. 

 Makinenin genel kontrolünü yaparak 

kırık, ezik parça olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Makinenin sökülmesi gerekiyorsa 

uygun aletlerle ve dikkatlice sökünüz. 

 Temizlik ve yağlama işlemlerini 

yapınız. 

 Makineyi güvenli bir alana çekiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çapalamanın tanımları arasında yer almaz? 

A) Yabancı otları yok etmek  

B) Toprağın kabartılarak havalanmasını sağlamak  

C) Kılcal sistemi kırarak toprak suyunun buharlaşmasını azaltmak  

D) Bitkiye uygun toprak ortamı hazırlamak  

E) Toprağın kimyasal yapısını düzenlemek 

2. Aşağıdakilerden hangisi çapalamanın faydalarından biri değildir? 

A) Tarlanın yabancı otlardan temizlenmesini sağlar.  

B) Sulama kanallarının düzenlenmesini sağlar. 

C) Toprakta kaymak tabakasının kırılmasını sağlar.  

D) Toprak tavının uzun süre muhafaza edilmesini sağlar . 

E) İşçilikten % 70-80 tasarruf edilmesini sağlar. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3.  (   ) Çapalamaya yabancı otların göründüğü zaman başlanmalıdır. 

4.  (   ) Dikim sonrası bitki köklerinin gelişmesini teşvik etmek ve kuvvetli bitki gelişimi 

sağlamak amacıyla ilk çapalama ile beraber sulama işlemi de yapılır. 

5.  (   ) Ülkemiz şartlarında yabancı otlar ile mücadele açısından bir veya iki çapa yeterli 

olmaktadır. 

6.  (   ) Çapa makinelerinin sıra arası mesafelerin sabit olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
7. Çapalama toprakta …………….. tabakasının kırılmasını sağlar. 

8. Alet ve makinenin işleyici kısımları bitkilere zarar vermeden ……………. kadar kök 

boğaz bölgesine yanaşabilmelidir. 

9. Bitkilerin zarar görmemesi ve toprağın daha fazla sıkışmaması için çapalamada 

kullanılacak traktörlerin lastikleri ……….. olmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

10. Makineye yakıt ikmali yapılırken mutlaka ……………. ve yakıt öyle doldurulmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Çapalama makinesi ile çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 

 Çapalamada alınması gereken güvenlik tedbirleri 

 Malzemeler 

o Çapa makinesi kullanma ve bakım kılavuzu 

o Tamirat, sökme ve bağlama amacıyla kullanılan aletler 

o Makinenin koruyucu parçaları 

o Kullanıcı için koruyucu malzemeler 

o Yakıt 

o Yağ 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. El aletleri ile çapalama yaptınız mı?   

2. Çapalama makinelerini kullandınız mı?    

3. Çapalama makinesi, alet ve ekipmanlarının kullanıcı bakımlarını 

yaptınız mı? 

  

4. Çapalama makinesi ile çalışamaya başlamadan önce gerekli tedbirleri 

aldınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

Bitkinin su ihtiyacına bağlı olarak uygun sulama sistemleri ile sulama 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sulama sistemlerinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini araştırarak tablo hâline 

getiriniz. 

 Kuruluş masrafları açısından sulama sistemlerini araştırınız. 

 Çevrenizdeki tarımsal işletmeleri gezerek çiftçilerin çoğunlukla kullandığı sulama 

sistemlerini ve nedenlerini araştırınız. 

 

2. SULAMA 
 

2.1. Sulamanın Tanımı ve Önemi 
 

Bitkilerin çimlenmesi, büyümesi ve gelişimlerini devam ettirebilmeleri için su hayati 

bir önem taşımaktadır. Tekniğine uygun yapılacak sulama ile önemli derecede ürün ve kalite 

artışları sağlanabilir. 

 

2.1.1. Tarımsal Sulamanın Tanımı ve Önemi 
 

Bitkilerin büyüme döneminde normal gelişmelerini sağlamak için doğal yollarla 

karşılayamadıkları suyu değişik yöntem ve kaynaklar kullanılarak toprağa verilmesine 

tarımsal sulama denir.  

 

Resim 2.1: İyi sulanmış pamuk tarlası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

Sulama yapılmayan alanlarda yetiştirilen kültür bitkilerinin verimi ile sulama yapılan 

alanlardaki bitkilerin verim miktarı arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Bu durum 

sulamanın önemi konusundaki en önemli göstergedir.  

Sulamanın başlıca faydaları şunlardır: 

 

 Sulama ile bitkinin su ihtiyacı tam karşılanır.  

 Diğer tarımsal girdilerin etkinliği artar.  

 Sulama toprak içerisindeki fazla tuzun yıkanmasını sağlar.  

 Toprakta bulunan ve bitki gelişimini sınırlayan taban taşının yumuşamasını sağlar.  

 Bazı gübreler ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte bitkiye verilebilir. 

 Bazı bitkilerin dondan korunmasını sağlar.  

 

Sulamanın faydalı yönlerinin yanında, bilinçsiz su kullanımının bitki ve toprak için 

zararlı olduğu unutulmamalıdır. Toprağa ihtiyacından fazla su verildiğinde su bütün toprak 

gözeneklerini doldurarak bitki kök bölgesinin havasız kalmasına neden olur, taban suyu 

seviyesi yükselir, bitki kökleri çürür ve toprakta tuzlanmaya neden olur. 

 

2.1.2. Sulama Zamanı ve Sulamada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Bitkilerde sulama zamanı bitki çeşidine ve toprak yapısına göre değişiklik 

göstermektedir. Sulama zamanının tespitinde aşağıdaki yöntemlere bakarak değerlendirme 

yapılabilir.  

 

 Toprak neminin elle kontrolüyle yapılması,  

 Toprak nemi ölçme cihazı ile ölçülmesi,  

 Bitki yapraklarının rengine, canlılığına ve duruş açısına bakılarak,  

 Bitki su tüketimi oranlarına göre sulama zamanı tespit edilebilir.  

 

Resim 2.2: Toprak nemi ölçme cihazı 

Sulama zamanının tespitinden sonraki aşama ise bitkiye ne kadar su verilmesi 

gerektiğidir. Bu konuda temel amaç; toprak nemini sulamaya başlanacak nem düzeyine 

düştüğünde tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulamaktır. 

 

 



 

 

 

Sulama yapılırken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:  

 Sulama suyunun kalitesi, miktarı ve mevsimlere göre durumu bilinmedir.  

 Toprak yapısı ve arazinin şekline göre en uygun sulama yöntemi seçilmelidir. 

 Yetiştirilecek bitki çeşidinin; vejetasyon süreleri, su ihtiyaçları, sulama aralıkları 

ve o bitkiler için sulama periyodu bilinmelidir.  

 Sulama sistemi kurulurken, su dağıtım kanalları, tarla başı ve tahliye kanallarının 

yerleştirilmesi sağlanmalıdır.  

 Bitkiye verilecek su miktarı sulama yöntemine göre hesaplanmalıdır.  

 Tarla parsellerinde su işleme derinliğinin kontrolü teknik olarak elle veya 

tansiyometre ile yapılmalıdır.  

 

2.2. Sulama Suyu Kalitesi ve Su Analizi 
 

2.2.1. Tarımsal Sulamada Kullanılacak Suyun Özellikleri 
 

Tarımsal sulamada, sulama zamanı, sulama suyu miktarı ve sulama yöntemi kadar 

sulama suyunun kalitesi de önemli bir faktördür. Sulamada kullanılan su kaliteli değilse elde 

edebileceğimiz ürün miktarı ve kalitesinde düşüşler, toprakta ise tuzlanma ve çoraklaşma 

sıkıntıları görülür. Üretimde böyle sorunlar ile karşılaşılmak istenmiyorsa sulama suyunun 

kalitesinin önceden bilinmesi gerekir. Sulama suyu kalitesi su içerisindeki çözünmüş tuzların 

miktarı ile ölçülür. Bütün sular az veya çok içerisinde çözünmüş durumda bulunan madensel 

tuzlar bulundurur. Bu tuzların miktarı bitki su alımını doğrudan etkiler. Ayrıca toprağın 

tuzlanma derecesini belirler. 

 

Resim 2.3: Toprak su alımı ve tuzun etkisi 

Sulama suyunun kalitesi suyun elektriksel iletkenliğini ölçen EC metre adı verilen bir 

alet ile ölçülür. Ölçülen değerler, sulama suyu sınıflarındaki standart değerler ile 

karşılaştırılarak sulama suyunun kalitesi tespit edilir. Sulama suyu içerisinde en çok sodyum, 

magnezyum ve kalsiyum tuzları bulunur. Ayrıca bitkiye zehir etkisi yapan elementler de 

bulunabilir.  

 

Tarımsal sulamada kullanılacak sular aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:  

 

 



 

 

 

 Az tuzlu sular  

Birinci sınıf sulama suyudur. Her türlü bitkinin sulanmasında kullanılabilir. 

 Orta tuzlu sular 
İkinci sınıf sulama suyudur. Suya çok hassas bitkiler hariç diğer bütün bitkilerin 

sulanmasında kullanılabilir. 

 Yüksek tuzlu sular 
Üçüncü sınıf sulama suyudur. Tuza dayanıklı bitkilerin sulanmasında 

kullanılabilir. 

 Çok yüksek tuzlu sular 
 Dördüncü sınıf sulama suyudur. Normal koşullarda sulama suyu olarak 

kullanılmazlar. Ancak zorunlu durumlarda yüksek tuza dayanıklı bitkilerin 

sulanmasında kullanılabilir. 

 

2.2.2. Su Numunesi Alma 
 

Tarımsal sulamada su numuneleri, sulamanın yapıldığı dönem içinde alınmalıdır. 

Herhangi bir probleme ilişkin su numunesi alınacaksa problemin en fazla olduğu zamanda 

alınması gerekir. Kullanım amacına bağlı olarak sulama suyu kalitesi belirlenmek isteniyorsa 

su numunesi; mevsimlik, aylık, haftalık veya günlük olarak alınır.  

 

Su numuneleri kaynaklara göre; akarsulardan, kuyulardan, baraj ve göletlerden 

alınabilir. Numune alınırken 1-2 litrelik ve ağzı kapaklı temiz şişeler kullanılır. Numuneler 

alındıktan sonra en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer aynı gün içerisinde 

laboratuvara ulaştırma imkânı yoksa buzdolabında saklanmalı ve bu süre 1 günü 

geçmemelidir. 

 

Resim 2.4: Numune alma şişesi 

Sulama suyu örnekleri alınırken genellikle 2 litre su örneği alınmalıdır. Alınan örnek 

su kaynağını temsil edebilecek biçimde olmalıdır. Akarsularda; suyun durgun olmayan 

hareketli kısımlarından; baraj ve göletlerde, sahilden en az bir metre uzaklıktan; kuyularda 

ise pompanın bir süre çalışmasından sonra numune alınmalıdır. 



 

 

 

 

Resim 2.5: Akarsulardan numune alınması 

Su örneklerinin alınacağı cam şişeler, numune alınan yerin özelliğine uygun olarak ve 

sağlıklı analiz sonuçlarının çıkması için uygun bir yöntemle sterilize edilmelidir. Örnekler 

alındıktan sonra şişelerin ağzı kapatılır ve üzerine etiket yapıştırılır. Etikete; örneğin alındığı 

yer, alınma tarihi, alan kişi adı soyadı ve hangi amaçla alındığı gibi bilgiler yazılmalıdır. 

 

2.3. Sulama Yöntemleri  
 

Sulama sistemleri yüzeysel sulama sistemleri ve toprak altı sulama sistemleri olarak 

iki ana başlık altında incelenebilir. 

 

2.3.1. Yüzeysel Sulama Sistemleri 
 

Yüzeysel sulama sistemlerinde su araziye, tarla başı kanalları veya boru hatları ile 

getirilir ve toprak yüzeyine dağıtılır. Su, arazi yüzeyinde belirli bir eğim doğrultusunda yer 

çekiminin etkisi ile hareket eder. Arazinin belirli bir noktasında, bitkinin ihtiyacı olan su 

miktarı kök bölgesine sızıncaya kadar suyun arazi yüzeyinden akması sağlanır. 

 

Yüzeysel sulama sistemleri kurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Su toprağa homojen olarak verilmeli, 

 Sulama su bitkinin kök bölgesinde depolanmalı, 

 Toprak erozyonu ve yüzey akışları en alt düzeye indirilmeli, 

 Yüzey akışı ile uzaklaşan su, arazinin aşağı kısımlarında yeniden kullanılabilmeli, 

 Su dağıtım sistemi az yer kaplamalı, 

 İşçilik ihtiyacının en alt seviyede tutulması sağlanmalıdır. 

 

Tarımsal sulamada kullanılan başlıca yüzeysel sulama sistemleri şunlardır: 

 

 

 



 

 

 

 Salma sulama sistemi 
Bu sistemde su, toprak yüzeyini devamlı bir tabaka şeklinde kaplayacak 

biçimde ve tarla üzerinde gelişigüzel yayılmaya bırakılır. Salma sulama sistemi, 

su tutma kapasitesi yüksek, derin, doğal drenajı iyi, orta ve ağır bünyeli 

topraklarda uygulanabilir. Bu sistemin sulama parseli içinde suyu yöneten 

sedde, çizi ve iç karık gibi suyun yönünü tayin eden sulama unsurları 

mevcuttur. Başlıca salma sulama sistemleri şunlardır: 

 

Resim 2.6: Salma sulama 

 Serbest salma sulama yöntemi 

 Adi tava sulama yöntemi 

 Uzun tava (Border) sulama yöntemi 

 Tesviye eğrili tava sulama 

 

 Karık sulama sistemi (Sızdırma sulama sistemi) 
Bu yöntem sıraya ekilen ve boğaz doldurmasının makinelerle yapılması sonucu 

oluşan karıkların sulanmasında kullanılan sulama yöntemidir. Bitkiler karıkların 

yüksek olan ve tümsek denilen kısımlarında yetiştirtilir. Sulama suyu bu 

tümsekler arasındaki karıklara akıtılır. Su, karıktan düşey ve yanal akışlarla 

toprağa sızar. Sulama suyu tarla başı kanalından karıklara sifon, tüpler, borular 

veya kapaklı borularla verilir. Karık sulama sistemi kurulurken tarla bitkileri ve 

sebzelerde karık aralığı, bitki sıra aralığına göre seçilir. Bitki sıra aralığı 50 cm 

ve daha fazla ise her bitki sıra arası için bir karık açılır ve karık aralığı bitki sıra 

aralığına eşit olur. Bitki sıra aralığı 50 cm’den az ise birden fazla (genellikle iki) 

bitki sırası için bir karık açılır. Bu durumda karık aralığı, bir karığın hizmet 

ettiği sıra sayısının sıra aralığı ile çarpımı sonunda bulunur. Yeni tesis edilen 

meyve bahçelerinde her ağaç sırasına bir karık, genç meyve ağaçlarında her 

sıraya iki karık ve olgun meyve ağaçlarında ise ağaç sıra aralığına bağlı olarak 

her sıraya iki ya da dört karık açılarak sulama yapılır. Başlıca karık sulama 

sistemleri şunlardır: 



 

 

 

 

Resim 2.7: Karık sulama sistemi 

 Adi karık usulü sulama sistemi 

 Sifon usulü sulama sistemi 

 Düdük usulü sulama sistemi 

 Çinko boru usulü (tüp usulü) sulama sistemi 

 Tahta yalak usulü sulama sistemi 

 

 Damla Sulama Sistemi 
 Bu yöntem bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan her 

defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin 

geliştiği ortama vermeyi amaçlar. Damla sulama sisteminde arındırılmış su, 

basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir. 

Damlatıcılardan düşük basınç altında toprak yüzeyine verilir. Damla sulama 

sistemi su kaynağı, pompa birimi, kontrol birimi, ana boru hattı, yan boru hattı 

(manifold boru hattı), lateral boru hatları ve damlatıcılardan oluşur. 

 

Resim 2.8: Damla sulama sistemi 

 Yağmurlama sulama sistemi 
 Bu yöntem sulama suyunun belirli açılarla ve basınç ile havaya püskürtülerek 

suyun kendi ağırlığı ile toprak ve ürün üzerine ince damlacıklar hâlinde 

düşürülmesi ilkesi ile yapılmıştır. Yağmurlama sulama sistemi her tür toprak 

koşulunda, eğimli ve düz arazilerde ve bitki türlerinin çoğunluğunda rahatlıkla 



 

 

 

kullanılabilir. Bir yağmurlama sulama sistemi genellikle pompaj ünitesi, ana 

boru hattı, lateral boru hatları ve yağmurlama başlıklarından oluşmaktadır. 

 

Resim 2.9: Yağmurlama sulama sistemi 

 

2.3.2. Toprak Altı Sulama Sistemleri 
 

Toprak altı sulama sistemi ile suyun toprak altına yapay olarak verilmesi ve bu sayede 

taban suyu seviyesinin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Buharlaşma kayıpları yüzey sulama 

sistemlerine oranla düşük olmasına rağmen uygulama alanı daha az olan bir sulama 

sistemidir. Toprak altı sulama sistemi; doğal toprak altı sulama, yapay toprak altı sulama ve 

toprak altı damla sulama sistemi olarak üç ana bölümde incelenebilir.  

 

 Doğal toprak altı sulama sistemi 

 Bu sistemde bitkinin su ihtiyacı iyi bir şekilde kontrol edilen taban suyundan 

sağlanmaktadır. Taban suyu düzeyi toprak yüzeyinden belirli bir derinlikte 

tutularak bitki, suyu taban suyunun üzerindeki ıslak bölgeden sağlar.  Bu 

yöntemin uygulanabilmesi için toprağın jeolojik ve topoğrafik yapısının uygun 

olması gerekir. 

 

 Yapay toprak altı sulama sistemi 
 Bu sistemde toprak altına 35-40 cm derinlikte delikli borular yerleştirilir ve bu 

borulara basınçlı su uygulanarak suyun toprağa sızması sağlanır. Bitkinin su 

ihtiyacı olduğunda borulara su verilir. Uygun bir su dağılımı için borular çok 

yakın aralıklarla döşenmelidir. 

 

 Toprak altı damla sulama sistemi 
 Bu sistem hemen hemen her tür kültür bitkisine uygulanabilir. Fakat 

uygulanacak olan bitki çeşidine göre sistemin gömülme derinliğinde farklılık 

gösterir.  



 

 

 

 

Resim 2.10: Toprak altı damla sulama sistemi 

 Toprak yüzeyinden 5–10 cm derinliğe gömülen ve saçak köke sahip kültür 

bitkisi yetiştiriciliğinde uygulanan sisteme ‘yakın yüzey uygulamaları’ adı 

verilir.  

 Toprak yüzeyinden 25 cm derinliğe gömülerek şeker kamışı, baharat, 

ananas, patlıcan, biber, karnabahar, salatalık, şeker pancarı ve baklagil gibi 

bitkilere uygulanan sisteme ‘genel derinlik uygulamaları’ adı verilir.  

 Toprak yüzeyinden yüzeyden 30-40 cm derinliğe gömülerek kazık kök 

yapısına sahip tek ve çok yıllık kültür bitkileri yetiştiriciliğinde uygulanan 

sisteme ‘derin toprak altı uygulamaları’ adı verilir.  

 

Toprak altı sulama sistemleri kurulurken toprak hazırlığı bitirilmiş olmalı, toprak 

tesviyesi yapılmış olmalı ve arazide çakıl, taş gibi maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Bu 

işlemler yapıldıktan sonra traktöre bağlanan gömme aletleri ile oldukça hızlı ve kolay bir 

şekilde toprak altına döşenir. İlk sulama ile kontrol edilir. Toprak suya iyice doyuncaya 

kadar (6-8 saat) sistem çalıştırılır.  

 

2.4. Basınçlı Sulamada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar  
 

Basınçlı sulamada kullanılan alet ve ekipmanlar, uygulanacak sulama sistemine göre 

değişiklik gösterir. Yaygın olarak kullanılan damla sulama ve yağmurlama sulama 

sistemlerinin görevleri ve ana parçaları aşağıda anlatılmıştır. 

 

2.4.1. Basınçlı Sulamada Kullanılan Alet ve Ekipmanların Görevleri 
 

Damla sulama yönteminin uygulanmasını sağlayan alet ve ekipmandan oluşan sisteme 

damla sulama sistemi denir. Damla sulama sisteminin elemanları üç ana gruba ayrılır: 

 

 Basınç ve denetim birimi  
Görevi; sistemin çalışması için gerekli olan basıncı sağlamak, basınç ve debiyi 

kontrol altında tutmak, gerektiğinde sisteme gübre ve diğer kimyasalların 

verilmesini sağlama ve sistemdeki tıkanmaları önlemek için suyun süzülmesini 

sağlamaktır. Başlıca parçaları; 



 

 

 

 Su kaynağı, 

 Pompa, 

 Gübre tankı, 

 Hidro-Siklon, 

 Filtre, 

 Debi - basınç ölçme ve düzenleme elemanlarıdır. 

 

Resim 2.11: Damla sulama sistemi basınç ve denetim birimi 

 Su iletim ve dağıtım elemanları (borular) 
 Görevi; pompa ve denetim biriminden alınan sulama suyunu, bitkinin etkili kök 

bölgesi yakınında bulunan damlatıcılara taşımaktır. Başlıca parçaları; 

 Ana boru hattı, 

 Yan boru hattı (Manifold), 

 Damlatıcı borulardır (Lateral borular). 

 Damlatıcılar 
 Görevi; sulama suyunu basınçsız veya sıfıra yakın basınç ve çok düşük debi ile 

toprağa ulaştırmaktır. 

 
Yağmurlama sulama sisteminde su, arazi yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen 

yağmurlama başlıklarından belirli bir basınç ile püskürtülerek önce havaya, buradan da 

toprağa verilir. Yağmurlama sulama sisteminin başlıca elemanları şunlardır: 

 

Resim 2.12: Yağmurlama sulama sistemi ekipmanları 

 Pompaj ünitesi 
 Görevi; suyu belirli bir basınç altında borulara ve başlıklara iletmektir.  



 

 

 

 Ana boru hattı 
 Görevi; sulama suyunu lateral borulara bir basınç altında iletmektir. 

 Lateral boru hatları 

Görevi; yağmurlama başlıkları bulunan boru hatlarıdır. 

 Yağmurlama başlıkları 
 Görevi; sulama suyunun önce havaya, sonra da toprağa düşmesini sağlamaktır.    

 

Resim 2.13: Yağmurlama sulama sistemi 

 

2.5. Sulama Sistemlerinde Kullanılan Otomasyon Sistemleri 
 

Basınçlı sulama sistemlerinde otomasyon sistemlerinden faydalanmak mümkündür. 

Bu otomasyon sistemleri içerisinde basitçe günlük ve haftalık program uygulanabileceği gibi 

daha geniş kapsamlı olarak meteorolojik verileri ve toprak verilerini değerlendirerek 

sulamaya karar veren sistemler de bulunabilmektedir.  

Bu sistemlerin kullanılabilmesi için belli bir bilgi birikimine ve ekonomik güce ihtiyaç 

vardır. Bu sistemler oldukça hassas ve pahalıdır. Kurulumu sırasında profesyonel kuruluş ve 

kişilerden yardım almak gerekmektedir. Sistemin planlanması ve uygulanması oldukça fazla 

teknik bilgi gerektirir.  

Sistemi oluşturan parçaların içerisinde selenoid vanalar, selenoid vanaların açılıp 

kapanmasını sağlayan kontrol üniteleri, kontrol ünitesi ile selenoid vana arasında bağlantı 

kabloları, tansiyometreler, meteoroloji istasyonları, PC, çeşitli sensörler, kablolu veya 

kablosuz iletişim sistemleri, gübreleme üniteleri gibi birçok parça vardır. Bu parçaların 

tamamı kullanılabileceği gibi bir kaçının da kullanılabileceği sistemler kurulabilir. Bu 

sistemler uzaktan telefon veya internet ile kontrol edilebilir. PC’ye kurulacak bir program ile 

bağımsız bir şekilde çalışabilir.  

 



 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Su analizi numunesi alınız ve sonucunu 

değerlendiriniz. 

 Numune alınacak yeri belirleyiniz. 

 Numune almada kullanılacak 

ekipmanları hazırlayınız. 

 Alet ve ekipmanların temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Numune alınacak yere uygun olan su 

numunesi alma yöntemini kullanınız. 

 Numuneyi aldıktan sonra etiketleri 

hazırlayınız. 

 Numuneyi laboratuvara gönderiniz. 

 Gelen analiz sonucuna göre su 

kaynağının sulamaya elverişli olup 

olmadığına karar veriniz.  

 Sulama yöntemleri ile ilgili panolar 

oluşturunuz. 

 Sulama sistemlerinin ve bu sistemlere 

uygun parçalara ait afiş, broşür vb. 

kaynakları temin ediniz. 

 Sınıfta veya okulda uygun bir yere pano 

hazırlayınız. 

 Afiş ve broşürleri panoya yapıştırınız. 

 Sulama sistemlerini kurunuz. 

 Su kaynağı, bitki ve arazi özelliklerini 

tespit ediniz. 

 Bu özelliklere uygun sulama sistemini 

belirleyiniz. 

 Sistemin kuruluşu için gerekli malzeme 

ve ekipmanları hazırlayınız. 

 Sulama sistemini kurunuz. 

 Sistem kurulduktan sonra deneme 

amaçlı çalıştırarak aksaklıkları 

belirleyiniz. 

 Aksaklık varsa gideriniz.    

 Sulama yapınız. 

 Bitkinin sulamaya ihtiyacı olup 

olmadığını belirleyiniz. 

 Sulama sisteminin çalışma ilkesini 

kavrayınız. 

 Sulama sistemini çalıştırınız. 

 Ark, kanal ve borularda tıkanma olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Bitkinin su ihtiyacı giderildikten sonra 

sistemi kapatınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1. Sulama zamanının tespitinde aşağıdaki yöntemlerden hangisine bakılarak 

değerlendirme yapılamaz? 

A) Toprak neminin elle kontrolüyle 

B) Toprak neminin ölçülmesi ile  

C) Havanın mutlak nemi ölçülerek  

D) Bitki yapraklarının rengine, canlılığına ve duruş açısına bakılarak  

E) Bitki su tüketimi oralarına göre  

2. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal suların sınıflandırılmasında yer alan unsurlardan 

değildir? 

A) Tuz içermeyen sular 

B) Az Tuzlu Sular  

C) Orta Tuzlu Sular  

D) Yüksek Tuzlu Sular 

E) Çok Yüksek Tuzlu Sular 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3.  (   ) Sulama suyunun kalitesi, suyun elektriksel iletkenliğini ölçen pH metre adı 

verilen bir alet ile ölçülür. 

4.  (   ) Az tuzlu sular, birinci sınıf sulama suyudur ve her türlü bitkinin sulanmasında 

kullanılabilir. 

5.  (   ) Damla sulama sistemi, sulama suyunun belirli açılarla ve basınç ile havaya 

püskürtülerek suyun kendi ağırlığı ile toprak ve ürün üzerine ince damlacıklar halinde 

düşürülmesi ilkesi ile yapılmıştır. 

6.  (   ) Doğal toprak altı sulama sisteminde bitkinin su ihtiyacı iyi bir şekilde kontrol 

edilen taban suyundan sağlanmaktadır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

7. Yüksek tuzlu sular …………….. sınıf sulama suyudur. 

8. Sulama suyu örnekleri alınırken akarsularda suyun ……………. olmayan 

……………. kısımlarından alınmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

9. Yapay toprak altı sulama sisteminde toprak altına 35-40 cm derinlikte …………… 

borular yerleştirilir. 

10. Yağmurlama sulama sisteminde su, arazi yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen 

………………….. başlıklarından belirli bir basınç ile püskürtülür. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

ÖRNEK:  

Tarımsal sulama amacıyla akarsulardan su numunesi alınız. 

 

 Su numunesi alma 

 Malzemeler 

o Numune alma şişesi 

o El ve numune şişeleri için dezenfektan 

o İp 

o Uzun bir çubuk 

o Numune etiketleri 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Su analizi numunesi alıp  sonucunu değerlendirdiniz mi?   

2. Sulama yöntemleri ile ilgili panolar oluşturdunuz mu?   

3. Sulama sistemlerini kurdunuz mu?   

4. Sulama yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 



 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Organik ve kimyasal gübrelerin toprak ve bitkiye faydalarını araştırarak tablo 

hâline getiriniz. 

 Gübrelerin bitki türlerine göre atılması gereken zamanları araştırınız. 

 Çevrenizdeki tarım işletmelerini ziyaret ederek en çok kullandıkları gübreleri ve 

bunların tercih nedenlerini araştırınız. 

 

3. GÜBRELEME 
 

3.1. Gübrelemenin Tanımı ve Önemi 
 

Bitkiler de hayatlarını devam ettirmek için diğer canlılar gibi beslenmek zorundadır. 

Besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleriyle alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin 

ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa toprağa bitki besin maddeleri verilmesi 

gerekir. Eğer bu durum yetiştirici tarafından karşılanmazsa bir süre sonra besin maddelerinin 

eksilmesi nedeniyle üretim azalır. Sonuçta yeterli ve kaliteli ürün alabilmek için bitkinin 

besin madde ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. 

 

Resim 3.1: İyi gübreleme sonucu yeterli ve kaliteli ürün 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

3.1.1. Gübrelemenin Tanımı 
 

Tarımsal üretimde hedeflenen yüksek verim ve kaliteye ulaşmak amacıyla; içerisinde 

bir veya birden fazla bitki besin maddesi bulunduran organik veya inorganik bileşiklerin 

toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesine gübreleme adı verilir. 

Gübrelemenin temel olarak iki amacı vardır. Bunlar: 

 

 Toprağı bitki besin maddelerince zenginleştirmek, 

 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek yetiştirilecek 

bitkiye daha iyi bir gelişme ortamı sağlamaktır. 

 

3.1.2. Gübrelemenin Önemi 
 

Tarımsal üretimde tekniğine uygun ve dengeli gübreleme yapılarak bol ve kaliteli ürün 

almak mümkündür. Bu nedenle bitki ve toprağın besin maddesi ihtiyaçlarının bilinmesi 

gereklidir. Bu olay ancak analiz sonuçları ile belirlenebilir. Yapılacak toprak analizleri ile 

sadece toprağın verimlilik durumu belirlenirken, bitki analizleriyle hem bitki hem de 

yetiştiricilik yapılacak toprağın durumu belirlenebilir. Toprakta yeter miktarda bitkiye 

yarayışlı besin maddesinin bulunmasından çok o besin maddesinden bitkinin ne oranda 

yararlandığı veya yararlanıp yararlanamayacağı önemlidir. Bu da en çok bitki ve toprak 

analizlerinin birlikte yapılmasıyla anlaşılmaktadır. 

 

Gübreleme ile sağlanacak başlıca faydalar şunlardır: 

 

 Ürün kalitesinde artış sağlanır. 

 Toprağın verim gücünü yükselterek birim alandan daha yüksek verim alınabilir. 

 Toprakta verimliliğin sürekliliğini sağlar ve kazanç sürekli hale getirilir. 

 Toprağın kimyasal yapısı düzeltilir. 

 Toprağın besin içeriği arttırılarak düzeltilir. 

 Toprakta mikroorganizma faaliyeti arttırılır. 

 Bitkiler için daha iyi bir gelişme ortamı sağlanır. 

 Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinleri toprağa tekrar kazandırılır. 

 

3.1.3. Toprak ve Yaprak Analizi 
 

Gübrelemeye karar vermek için toprak ve yaprak analizlerinin yapılması gereklidir. 

Toprak ve yaprak örneklerinin laboratuvarda yapılacak analizleri sonucunda, toprakta 

yetişecek bitkinin iyi bir şekilde büyümesi ve kaliteli ürün alınması için hangi besin 

maddelerine gereksinim duyduğu, hangi maddelerin eksik ya da fazla olduğu belirlenmiş 

olur. 

 

Toprak analizi için örnek alınırken farklı tarladan ayrı ayrı toprak örneği alınmasına, 

aynı tarla içerisinde farklı özellikler gösteren kısımlardan (toprağın bir kısmı açık diğer 

kısmı koyu renkli) ayrı ayrı toprak örneği alınmasına ve gübreli yerlerden, sap, ot ve kök 



 

 

 

artıklarının bulunduğu ortamlardan toprak örneği alınmamasına dikkat edilmelidir. Toprak 

örneği aşağıdaki şekilde alınmalıdır: 

 

 Örnekler alınırken; toprak burgusu, toprak sondası, kürek ve bel kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.2: Toprak burgusu 

 Seralarda ve tek yıllık bitki yetiştiriciliğinde ekim veya dikimden, meyve 

bahçelerinde ise gübreleme zamanından yaklaşık 1-1,5 ay önce alınmalıdır. 

 Toprak örneğinin alınacağı alanlar; toprak rengi, arazi meyli, yükseklik, toprak 

tipi ve drenaj durumuna göre kısımlara ayrılmalıdır. 

 Örnek alınırken arazide zikzaklı yürünerek araziyi temsil edecek noktalar 

işaretlenmelidir. 

 

Resim 3.3: Numune almak için arazinin işaretlenmesi 

 Arazi büyüklüğüne göre örnek alınmalıdır. Örneğin 20 dekarlık bir arazide en az 6 

örnek alınmalıdır. 

 Öncelikle örnek alınacak alandaki bitkiler ve kökler temizlenmelidir. 

 Daha önceden işaretlenmiş ve temizlenmiş yerlerin her birinden kürek veya bel ile 

V şeklinde 30 cm derinliğinde çukurlar kazılmalıdır.  

 Sonra yine kürek ile çukurun düzgün tarafından yaklaşık 3-4 cm kalınlığında 

toprak dilimi bir kova içerisine konulmalıdır. 

 

 



 

 

 

 

Resim 3.4: Kürek ile numune alınması 

 Bu işlem arazinin değişik yerlerinde tekrarlanarak ve tüm noktalardan alınan 

toprak dilimleri aynı kova içerisine konulmalıdır.  

 Sertleşmiş ve çamur topu olmuş büyük parçalar ufalanıp iyice karıştırılmalıdır. 

  

Resim 3.5: Numunenin karıştırılması 

 Tüm araziyi temsil eden bu topraktan yaklaşık 1 kg ayrılarak temiz bir naylon 

torbaya konulmalıdır. 

 

Resim 3.6: Numunenin torbaya konulması 

 Naylon torba için iki adet etiket hazırlanmalıdır. Etiketlere; arazi sahibinin 

bilgileri, alınma tarihi, örneğin alındığı yer, derinliği ve sonda numarası 

yazılmalıdır. Etiketlerden biri torbanın içine konmalı, diğeri ise torbanın ağzına 

bağlanmalı ve analizin yapılacağı laboratuvara gönderilmelidir. 

 



 

 

 

Yaprak analizleri için örnek alınırken aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır:  

 

 Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak 

örnek alınmamalıdır. 

 Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil etmelidirler. Örnekleme 

alanının toprak ve bitkilerinde farklılıklar varsa örnekler bu alanları temsil edecek 

şekilde ayrı ayrı alınmalıdır. 

 Yaprak örnekleri günün herhangi bir zamanında alınabilir. Fakat yaprakların ıslak 

olmamasına özen gösterilmelidir. 

 Yaprak örnekleri; bahçe içerisinde Z veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç 

atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait gelişimini tamamlamış genç sürgünlerden ve 

ağacın dört bir tarafından alınmalıdır. 

 Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 

yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. 

 Aşırı derecede beslenme noksanlığı gösteren hastalıklı yapraklar seçilmeli ve bu 

durum laboratuvara bildirilmelidir. Bahçenin tamamında aşırı besin noksanlığı 

gösteren yaprakları ayırmaya gerek yoktur.  

 Alınan yaprak örnekleri delikli naylon torbalara konulmalı ve etiketlenmelidir. 

Etiketlerde; örneğin alındığı arazi sahibinin adı, örneğin alındığı tarih, yer ve 

örnek alınan bitki bilgileri yazılmalıdır. İki adet etiket hazırlanarak biri torbanın 

içine atılır, diğeri ise torbanın ağzına bağlanır.  

 Yapraklardan alınan örnekler serin ortamda ve en kısa zamanda laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. Örnekler laboratuvara hemen gönderilmeyecekse buzdolabında +4 

°C’de saklanmalıdır. 

 

Resim 3.7: Yaprak analizi için numune alınması 

 

3.2. Gübre Çeşitleri 
 

Tarımsal üretimde kullanılan gübreler kimyasal, organik ve mikrobiyal gübrelerden 

meydana gelmektedir. Fakat son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan bitki gelişim 

düzenleyicileri ve bitkisel hormonlar, gübreleme başlığı altınca incelenmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.1. Kimyasal Gübreler 
 

Kimyasal gübreler, fabrikalarda yapay olarak üretilen ve tarımsal işlemlerde en büyük 

paya sahip olan gübrelerdir. 

 

 

Resim 3.8: Bitki-gübre ilişkileri 

Bitkilere verilecek kimyasal gübre miktarı, tarla bitkilerine ve meyve ağaçlarına göre 

farklı hesaplanmaktadır. 

 

Tarla bitkilerine verilecek gübre miktarı için şöyle bir formül uygulanabilir:  

 

D = Y x S  

D = Dekara verilecek gübre miktarı.  

Y = Dekara verilecek gübrenin yüzde değeri.  

S = Dekara verilmesi gereken saf gübre miktarı.  

 

Örnek; İçeriğinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat gübresinden dekara 13 kg saf 

azot verilmesi isteniyorsa bir dekara ne kadar amonyum sülfat gübresi kullanmalıdır?  

 

Bu amaçla önce dekara verilecek gübrenin yüzde değeri bulunmalıdır. Bu yüzde değer 

100 / 21 = 4,8 olarak bulunur. Daha sonra bize verilen formüle göre sonuç bulunmalıdır.  

 

D = Y x S  

D = 4,8 x 13  

D = 62,4 kg amonyum sülfat gübresi bir dekara uygulanmalıdır.  

 

Meyve ağaçlarında yapılacak gübrelemede dikkat edilecek önemli husus; verilecek 

gübrenin ağaç taç genişliğine verilip toprağa karıştırılmasıdır. Meyve ağaçlarına verilecek 

gübre miktarı hesaplanırken ağacın yaşı esas alınarak şöyle bir formülle hesaplama 

yapılabilir.  

 



 

 

 

G = Y x 2,27 / Gİ  

G= Ağaç başına atılacak gübre miktarını  

Y= Ağacın yaşını 

2,27=Sabit rakam  

Gİ= Gübrenin içerdiği etkili madde miktarını ifade etmektedir.  

 

Örnek; On üç yaşındaki bir ağaca amonyum nitrat gübresi verilmesi gerekiyorsa ağaç 

başına verilecek gübre miktarı ne kadar olmalıdır?  

Burada amonyum nitratın azot içeriği % 26’dır. Formüle uygularsak;  

G = Y x 2,27 / Gİ  

G= 13 x 2,27 / 26 = 1,14 kg sonucu bulunur. Yani ağaç başına 1,14 kg amonyum nitrat 

gübresi atılması gereklidir. Bu değer bahçemizde bulunan ağaç sayısı ile çarpılarak gerekli 

gübre miktarı hesaplanır. 

 

3.2.1.1. Azotlu Gübreler 
 

Dünyada bitki beslemesinde en çok kullanılan gübre çeşidi azotlu gübrelerdir. 

Bitkilerin sağlıklı gelişme ve büyümelerinde temel maddelerden olan azot, doğada organik 

maddelerde ve havada bulunmaktadır. Azotlu gübreler; nafta, doğal gaz, pirit ve sülfürik asit 

gibi kimyasal maddelerin belirli form ve oranda birleşmeleri ile meydana gelmişlerdir. 

Fabrikalarda yapay olarak da üretilmektedirler. 

   

Azotlu gübreler; bitkilerde karbonhidrat içeriği, bitki özsuyu, kök gelişimi, dane ve 

meyve verimi, bitkilerde yatma, hasat zamanı, hastalıklara dayanıklılık ile olgunlaşma ve 

ürün kalitesi üzerine etki ederler. 

 

Resim 3.9: Çeşitli azotlu gübreler 

Başlıca azotlu gübreler ve içerikleri aşağıdaki şekildedir: 

  

 Amonyum Sülfat: Kimyasal yapısında % 21 oranında azot ve % 24 oranında 

kükürt bulunur.  

 Amonyum Nitrat: Kimyasal yapısında % 33 oranında azot bulunur.  

 Üre: Kimyasal yapısında % 45–46 oranında azot bulunur.  

 Kalsiyum Amonyum Nitrat: Kimyasal yapısında %26 oranında azot bulunur.  



 

 

 

 Kalsiyum Nitrat: Kimyasal yapısında %15 oranında azot, % 28 oranında 

kalsiyum ve % 1’den fazla olmamak üzere nitrat bulunur.  

 Sodyum Nitrat: Kimyasal yapısında % 16 oranında azot ve % 26 oranında 

sodyum bulunur.  

 

Azotlu gübrelerin uygulama zamanları bitki gruplarına göre değişir. 

  

 Tahıllarda, amonyum sülfat ve üre ekimle birlikte uygulanabilir. 

 Meyvelerde,  azotlu gübreler sıra araları birinci yıl kuzey-güney doğrultusunda, 

ikinci yıl doğu-batı doğrultusunda sürülerek verilebilir. Meyve yetiştiriciliği 

yapılan bahçelerde yapılan tahlil sonuçlarına göre azot noksanlığı tespit edilirse 

ilkbaharda çiçeklenme öncesi ve sonbaharda yaprak dökümü sonrasında % 0,5-1 

oranında üre gübresi hazırlanarak püskürtme şeklinde ağaçlara verilebilir. 

 Bağlarda, amonyum sülfat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin yarısı şubat 

veya mart aylarında yapılan toprak işlemesi sırasında, üre ise ilk çapadan önce 

uygulanabilir.  

 Sebzelerde, azotlu gübrenin yarısı dikimden on beş gün sonra geri kalan kısım ise 

meyve bağlandıktan sonra uygulanabilir.  

 

3.2.1.2. Fosforlu Gübreler 
 

Azotlu gübrelerden sonra kullanımı en fazla olan ikinci gübredir. Fosforlu gübreler, 

fosforu suda eriyebilir fosfat anyonu hâlinde bulundurur. Toprağa atıldıktan sonra 

bünyesindeki fosfor alınabilir hâle dönüşür.  

 

Fosforlu gübreler; bitkilerde kök gelişimi, gelişme ve olgunluk, hastalıklara 

dayanıklılık ve ürün kalitesi üzerine etki ederler. 

 

Başlıca fosforlu gübreler ve içerikleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Resim 3.10: Çeşitli fosforlu gübreler 

 Mono Amonyum Fosfat: Kimyasal yapısında % 61 oranında fosfor ve % 12 

oranında azot bulunur.  

 Triple Süper Fosfat: Kimyasal yapısında % 43–46 oranında fosfor bulunur.  

 

Fosforlu gübrelerin uygulama zamanları, bitki gruplarına göre değişir. 

 



 

 

 

 Tahıllarda, tohum ekimden hemen önce veya ekim ile birlikte toprağa 

uygulanabilir. 

 Meyve ağaçlarında, genel olarak kış sonu veya erken ilkbahar döneminde 

uygulanabilir. 

 Sebzelerde, gübrenin tamamı dikim esnasında uygulanabilir. 

 Bağlarda, sulu şartlarda, azotun yarısı ile fosfor ve potasın tamamı kış döneminde 

toprak altına uygulanabilir, susuz şartlarda ise azotlu gübrelerle en geç ocak sonu 

veya şubat ayı başlarında toprak altına uygulanabilir. 

 

3.2.1.3. Potasyumlu Gübreler 
 

Kimyasal yapılarında potasyum bulunan gübrelerdir. Potasyum içeren gübreler toprak 

analizi yaptırıldıktan sonra, tahlil sonuçlarına uygulanmalıdır. 

 

Potasyumlu gübreler; bitkilerde karbonhidrat ve azot metabolizması, azot etkinliği, 

sentezlenen organik maddenin taşınması, bitkilerde yatma, bitki kök gelişimi, soğuğa 

dayanıklılık, olgunluk zamanı ve ürün kalitesi üzerine etki ederler.  

 

Başlıca potasyumlu gübreler ve içerikleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Resim 3.11: Çeşitli potasyumlu gübreler 

 Potasyum Sülfat: Kimyasal yapısında % 50–53 oranında potasyum ve %18 

oranında kükürt bulunur.  

 Potasyum Nitrat: Kimyasal yapısında % 46 oranında potasyum ve % 13 oranında 

azot bulunur.  

 Potasyum Klorür: Kimyasal yapısında % 60–62,5 oranında potasyum bulunur.  

 

Potasyumlu gübrelerin uygulama zamanları bitki gruplarına göre değişir. 

 

 Tahıllarda, ekimden hemen önce uygulanabilir. 

 Meyvelerde, sonbaharda yaprak dökümü döneminde veya hasattan sonra 

uygulanabilir. 

 Sebzelerde, dikim öncesi, çiçeklenme öncesi ve olgunlaşma öncesi olmak üzere üç 

dönemde uygulanabilir. 

 Bağlarda, kış döneminde uygulanabilir. 

 



 

 

 

3.2.1.4. Kompoze Gübreler 
 

Kompoze gübreler azot, fosfor ve potasyum gibi birden fazla bitki besin elementini 

bünyesinde bulunduran gübrelerdir. Kompoze gübrelerin içerisindeki besin elementleri % 

olarak ve azot, fosfor ve potasyum sıralamasıyla ifade edilir. Örneğin 16 16 8 olarak bilinen 

bir kompoze gübre içerisinde % 16 oranında azot, % 16 oranında fosfor ve % 8 oranında da 

potasyum bulunmaktadır. Yani 100 kg gübre içerisinde 16 kg azot, 16 kg fosfor ve 8 kg 

potasyum bulunmaktadır. Geriye kalan 60 kg’lık miktar ise dolgu maddesidir. Dolgu 

maddeleri gübrelerde topaklaşmayı önler, gübrenin makine ile verilmesini kolaylaştırır, 

ortamın asit etkisini düzenler ve diğer besin maddelerine kaynak oluşturur.  

 

Resim 3.12: Kompoze gübre 

Günümüzde farklı bileşikler ve isimlerde pek çok kompoze gübre bulunmaktadır. 

Kompoze gübrelerin içeriğindeki azot, amonyum, nitrat ve üre formunda olabilir. Kompoze 

gübreler, yine farklı oranlarda fosfor ve potasyum içerirler. İçerdikleri fosfor ve potasyum 

suda eriyebilen özellikte olursa bitkiler, bu besin elementlerinden daha kolay faydalanırlar. 

 

Başlıca kompoze gübreler ve içerikleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 Di Amonyum Fosfat (DAP): Kimyasal yapısında % 18 oranında azot ve % 46 

oranında fosfor bulunur. 

 20 20 0 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 20 oranında azot ve % 20 

oranında fosfor bulunur.  

 15 15 15 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 15 oranında azot, % 15 

oranında fosfor ve % 15 oranında potasyum bulunur.  

 0 52 34 (Mono Potasyum Fosfat) (MPK): Kimyasal yapısında % 52 oranında 

fosfor ve % 34 oranında potasyum bulunur.  

 20 20 20 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 20 oranında azot, % 20 

oranında fosfor ve % 20 oranında potasyum bulunur.  

 26 13 0 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 26 oranında azot ve % 13 

oranında fosfor bulunur.  

 25 5 10 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 25 oranında azot, % 5 oranında 

fosfor ve % 10 oranında potasyum bulunur.  



 

 

 

 12 30 12 Kompoze Gübre: Kimyasal yapısında % 12 oranında azot, % 30 

oranında fosfor ve % 12 oranında potasyum bulunur. 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre, örneğin hububatlarda ekim öncesi (taban gübreleme) 

ve ekim sonrası (üst gübreleme) yapılabilir. Meyve ağaçlarında sonbaharda veya erken 

ilkbaharda gübreleme yapılabilir. Sonuç olarak kompoze gübrelerle gübreleme yapmadan 

önce toprak ve yaprak analizi yaptırmak ve çıkacak sonuçlara göre gübreleme yapmak 

gereklidir. 

 

3.2.2. Organik Gübreler 
 

3.2.2.1. Çiftlik Gübresi 
 

Çiftlik gübresi, genellikle çiftlik hayvanlarının sıvı ve katı dışkıları ile yataklıklarının 

karışımlarından oluşmaktadır. Bunun haricinde farklı hayvan gübreleri de çiftlik gübresi 

olarak kullanılabilir. Çiftlik gübresinin pek çok faydası bulunmaktadır. Başlıca faydaları 

arasında; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerini düzeltmek gelmektedir. Diğer 

faydaları arasında toprağa bitki besin maddesi sağlamak ve bitki besin maddelerinin yüzeyde 

tutulmasını sağlamak gelir. 

 

Resim 3.13: Toprağın yapısı 

Çiftlik gübresinin en uygun verilme zamanı erken ilkbahar ve sonbahardır. Gübrenin 

atılma zamanı; toprağın yapısına, bölgenin yağış durumuna, arazinin eğimine ve 

yetiştirilecek bitki çeşidine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ülkemizde kullanılan 

başlıca çiftlik gübreleri şunlardır: 

 

 Ahır Gübresi: Sığır, tavuk, at, koyun ve keçi gibi küçük ve büyük baş hayvan 

gübreleri ahır gübreleri arasında yer almaktadır. 

 Tavuk Gübresi: Bitki için besin değeri yüksek olan bir gübre çeşididir. 

Ülkemizde tavuk gübresi genellikle sebze tarımında kullanılır. 

 Kuş Gübresi: Kuş gübresi çatılarda, güvercinliklerde ve kuşhanelerde kuşların 

gelip oralarda yuva yapmaları ile oluşur. 

 Şerbet: Ahır hayvanlarının sıvı dışkılarının bir alanda biriktirilmesi ile elde edilen 

gübrelerdir. Bu gübrenin doğrudan bitkiye verilmesi zararlıdır. Ahır gübresi ile 

birlikte olgunlaştırılarak kullanılmalıdır. 



 

 

 

 

Resim 3.14: Çiftlik gübresi 

3.2.2.2. Kompost 
 

Organik tarımsal artıkların toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanarak humus 

formuna dönüştürülmesi sonucu elde edilen organik gübre kompost olarak adlandırılır. 

Kompost kullanımının başlıca faydaları şunlardır: 

 

 Toprağın yapısını iyileştirir.  

 Bitki-besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar. 

 Toprak pH’nı düzenler. 

 Toprağın su tutma kapasitesini artırır ve daha kolay havalanmasını sağlar. 

 Toprak işlemeyi kolaylaştırır. 

 Toprakların çoraklaşmasını ve tuzlanmasını önler. 

 

Resim 3.15: Kompost 

3.2.2.3. Yeşil Gübre Bitkileri 
 

Gelişimlerinin belirli bir dönemini tamamlayan baklagil ve buğdaygil bitkilerinin 

yetiştiği ortamda veya bir başka alanda yetiştirildikten sonra sürülerek toprağa 

karıştırılmasına yeşil gübreleme, bu amaçla kullanılan bitkilere ise yeşil gübre bitkileri adı 

verilir.  Yeşil gübrelemenin asıl amacı toprağa organik madde sağlamaktır. Yeşil gübre 

bitkisi olarak çoğunlukla baklagiller kullanılır. Bazen buğdaygil bitkilerde kullanılmaktadır. 

Yeşil gübrelemede kullanılan başlıca bitkiler; yonca, fiğ, böğrülce, soya, bezelye, kırmızı 

tırfıl, çavdar, yulaf, üçgül, acı bakla ve yem baklasıdır. Yeşil gübrelemeden etkili sonuç 



 

 

 

alınabilmesi için en önemli faktör sudur. Kuru tarımın uygulandığı kurak ve yarı kurak tarım 

bölgelerinde yeşil gübre uygulamalarından beklenen faydalar sağlanamaz. 

 

Yeşil gübre bitkisinin toprağa karıştırılma zamanının çok iyi seçilmesi gerekir. Yeşil 

gübre bitkisinin toprağa karıştırılma zamanına; bitkinin gelişim derecesi, hava şartları, toprak 

özellikleri ve yeşil gübre bitkisinden sonra tarlaya ekilecek kültür bitkisinin özellikleri gibi 

birçok faktör etki eder. Genel olarak en uygun zaman bitki bünyesinde azot ve organik 

madde oranlarının daha dengeli olduğu çiçeklenme dönemi olarak kabul edilir. 

 

Yeşil gübrelemenin başlıca faydaları şunlardır: 

  

 Toprakta organik madde birikiminin artması,  

 Toprakta biyolojik aktivitenin artması,  

 Toprakta azot birikimi,  

 Topraklara yağış sularının girişine uygun bir yapı kazandırarak, yağışların bitkisel 

üretimdeki yararlılığının arttırılması,  

 Toprak yüzeyinin örtülü olması nedeni ile toprakların su ve rüzgâr erozyonuna 

karşı dayanıklılık kazanması,  

 Yabancı otlar, hastalıklar ve zararlılarla mücadelenin kolaylaşmasıdır.  

 

Resim 3.16: Yeşil gübreleme 

3.2.3. Mikrobiyal Gübreler  

 
 Bitkisel üretim esnasında üretimi artıracak her türlü gübre özelliği gösteren madde 

kullanılmaktadır. Toprakların doğal yapılarında bulunan ve toprakta yetişen baklagil türleri 

ile ortakçı yaşayarak havanın serbest azotunu konukçu olduğu bitkinin hizmetine sunan 

rhizobium bakterileri, yine topraklarda bulunan ve herhangi bir bitki türü ile konukçu 

yaşama ihtiyaç göstermeden yine havanın serbest azotunu bitkilerin hizmetine sunan 

azotobakteriler, toprak fosforunu elverişli hâle getiren fosfat çözücü bakteriler ve mavi yeşil 

algler vb. gibi mikroorganizmalar gübre olarak da sınıflandırılabilirler. 

 
Özellikle de bazı rhizobium bakterileri baklagil köklerinde nodozite denilen küçük 

yumrucuklar oluşturarak burada havada bulunan serbest azotu fikse ederler. Bu 

mikroorganizmalar üretilerek gübre olarak tohuma sardırılarak ekimle birlikte toprağa 

uygulanabilir. Bu mikroorganizmalar sayesinde yılda bir dekar alanda yetiştirilen baklagiller 



 

 

 

5-10 kg azot sağlanabilir. Bu değer ise yaklaşık olarak 25-50 kg kadar amonyum sülfat 

gübresine eş değerdir. 

 
Her baklagil türü için farklı rhizobium türünden hazırlamış olan mikrobiyal gübre 

kullanılmalıdır (nohut için nohut bakterisi, fiğ için fiğ bakterisi gibi). Ekilecek olan baklagil 

tohumlarının iri daneli olanları (soya, mercimek, nohut, mercimek gibi) için 100 kg, yonca 

gibi küçük daneli olanları için ise 50 kg tohuma 1 kg mikrobiyal gübre uygulaması yapılır. 

Tohumlar gölgelik bir yerde su ile hafifçe ıslatılarak mikrobiyal gübre ile hafifçe karıştırılır. 

Karıştırma ile ıslanan tohum yüzeylerine mikrobiyal gübrenin iyice yapışması sağlanır. Bu 

şekilde hazırlanan tohum, güneş ışığı ile fazla temas ettirilmeden hemen ekilmelidir. 

 

3.2.4. Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD) ve Bitkisel Hormonlar  
 

Bitkisel hormonlar; bitki bünyesinde doğal olarak oluşan büyüme ve buna bağlı diğer 

fizyolojik olayları yöneten, oluştukları yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınabilen ve bu 

kısımlarda çok düşük oranlarda bile etkisini gösterebilen organik maddelerdir. Bitki gelişim 

düzenleyicileri (BGD) ise bitkisel hormonlarına yapı ve fizyolojik etki bakımından 

benzeyen, laboratuvarda sentetik yollarla elde edilen kimyasal maddeler olarak tanımlanır. 

Hormonların bir kısmı bitkilerde büyümeyi teşvik ederken bir kısmı da büyümeyi engelleyici 

özelliklere sahiptir. Doğal hormonlarla sentetik hormonlar arasında oluşacak bir kavram 

kargaşasını önlemek amacıyla bitkide hormon etkili tüm maddelere bitki gelişim 

düzenleyicisi adı verilmiştir. 

 

Hormonlarının tarımsal üretimde kullanımlarının ana nedenleri şunlardır:  

 

 Kısa zamanda daha çok ürün elde etmek,  

 Tarımsal ürünlerin daha canlı ve güzel görünmesini sağlamak,  

 Her zaman ve her koşulda (serada ve tarlada) ürün sahibi olmak,  

 Depolama esnasında ürünlerin ihracat şansını arttırmaktır.  

 

Yukarıda belirtilen olumlu yönlerinin yanında kontrolsüz hormon uygulanan ürünlerin 

insanlarda kanser, kalp hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları, sindirim 

bozuklukları, uykusuzluk ve psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

nedenle bu maddelerin kullanımında mutlaka tavsiye edilen dozlarda uygulama yapılmalıdır. 

 

Hormonlar; oksin, sitokinin, gibberellin, etilen ve dormin (absisik asit) adlarıyla beş 

ana gruba ayrılmıştır. Bitki gelişim düzenleyicilerinin bitkide doğal olarak bulunanlardan 

çok daha aktif oldukları, yani çok daha az kullanıldıklarında benzer etkiler oluşturdukları 

gözlemlenmiştir. 

 

Günümüzde bitki gelişim düzenleyicilerin bitkiler üzerindeki başlıca kullanım alanları 

şunlardır: 

 

 Bitkilerde çelikle üretimin sağlanması, 

 Tohumda çimlenme gücünün arttırılması, 



 

 

 

 Çiçeklenmenin teşvik edilmesi veya geciktirilmesi, 

 Bitkilerde soğuk ve donlara dayanıklılığın artırılması, 

 Meyvede tohum miktarının artırılması, 

 Meyve iriliğinin artırılması, 

 Meyvelerde periyodisitenin (her yıl meyve oluşturmama) azaltılması, 

 Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi, 

 Meyve kalitesinin iyileştirilmesi, 

 Bitkilerde hasadın kolaylaştırılması, 

 Meyve muhafaza süresinin uzatılması, 

 Meyve renginin iyileştirilmesi, 

 Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü, 

 Doku kültürü çalışmaları, 

 Bitkilerde ıslah çalışmaları, 

 Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığının arttırılması, 

 Yabancı ot kontrolünün sağlanmasıdır. 

 

3.3. Gübreleme Yöntemleri  
 

Bitkilere atılacak gübre çeşidi kadar uygulanacak yöntem de önem taşımaktadır. 

Yetiştirilecek olan bitki çeşidine göre gübreleme yöntemleri değişiklik gösterebilir. Bu 

yöntemler aşağıda anlatılmıştır. 

 

3.3.1. Serpme Gübreleme 
 

Serpme gübreleme yönteminde, uygulanacak gübre ekim öncesi toprak yüzeyine 

serpildikten sonra uygun bir toprak işleme aletleri ile toprağa gömülür ve daha sonra ekim 

yapılır. Bu yöntem ile gübrelemede işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır. 

 

Resim 3.17: Serpme gübreleme 

3.3.2. Banda Verme Yöntemiyle Gübreleme 
 

Banda verme yöntemiyle yapılan gübrelemede, uygulanacak gübre ekim öncesi tohum 

veya fidenin 3–5 cm altına ve 5–8 cm yanına bantlar açılarak verilebileceği gibi açılacak 

bantlara toplu hâlde verildikten sonra üzerleri toprakla örtülerek de uygulanabilir. Bu 



 

 

 

yöntemle yapılan gübrelemede, bitki gübreden serpme yönteme oranla % 10–15 daha fazla 

yararlanabilmektedir.  

 

Resim 3.18: Banda verme yöntemiyle gübreleme 

 

3.3.3. Yapraklara Püskürtme Yöntemiyle Gübreleme 
 

Yapraklara püskürtme yöntemiyle gübreleme daha çok bitkilerde mikro element 

noksanlıklarında uygulanır. Bu yöntem ile dane oluşumu döneminde kök sisteminde 

oluşabilecek zarar en alt seviyeye düşürülebilir. Bu sayede kök sisteminde meydana gelecek 

zarar nedeniyle generatif gelişmedeki gecikmelerin önüne geçilmiş olur. 

 

3.3.4. Sulama Suyu ile Gübreleme 
 

Sulama suyu ile gübreleme yönteminde, uygulanacak gübre sulama suyuna 

karıştırılarak toprağa verilmektedir. Ayrıca yağmurlama ve damlama sulama yapılan 

bitkilerde sulama tankı içerisine gübre konularak sulama ile beraber gübreleme yapılabilir. 

 

Resim 3.19: Sulama suyu ile gübreleme 

 



 

 

 

3.4. Gübrelemede Kullanılan Alet ve Makineler 
 

Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki 

yapraklarına vermeye yarayan makinelere gübreleme makineleri denir. 

 

3.4.1. Gübrelemede Kullanılan Alet ve Makinelerin Genel Özellikleri 
 

Gübrelemede kullanılan başlıca makineler şunlardır. 

 

3.4.1.1. Mineral Gübre Atma Makineleri 
 

Mineral gübre atma makineleri, kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini 

toprağa vermeye yarayan makinelerdir. Hareketini traktör kuyruk milinden ve kendi 

tekerleğinden alan,  çekilir ve askılı tipleri bulunmaktadır.  

 

Resim 3.20: Mineral gübre atma makinesi 

 

3.4.1.2. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri 
 

Bu tip makineler çoğunlukla tarlanın organik madde içeriğini düzenlemek amacıyla 

kullanılır. Çiftlik gübresi dağıtma makineleri, yanmış gübrelerin makineye yüklenerek 

araziye düzenli bir şekilde iş genişliği kadar bant oluşturularak atılmasını sağlar. 



 

 

 

 

Resim 3.21: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 

 

3.4.1.3. Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri 
 

Sıvı gübre dağıtma makineleri, hayvancılık işletmelerinde biriktirilen sıvı gübrenin 

depolama alanından alınarak tanklar vasıtasıyla araziye taşınmasını sağlayan makinelerdir. 

Bu tip makineler sıvı gübreyi serbest, çarpmalı, basınçlı ve gömücü ayaklar vasıtasıyla 

toprak içerisine uygular. Uygulamada sıvı gübrenin bitkiyi olumsuz şekilde etkilememesi 

amacıyla suyla seyreltilerek verilmesine dikkat etmek gerekir. 

 

Resim 3.22: Sıvı gübre dağıtma makinesi 



 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gübre çeşitleri ile ilgili tablo ve panolar 

oluşturunuz. 

 Gübrelerle ilgili tablolar temin ediniz. 

 Tarımda kullanılan gübrelerden 

örnekler temin ediniz. 

 Örnekleri küçük poşet veya şişelere 

koyunuz. 

 Gübrelerin özelliklerini belirten kısa 

notlar hazırlayınız. 

 Tabloları, gübre örneklerini ve 

özelliklerini belirten notları bir panoya 

yapıştırınız ve uygun bir yere asınız.  

 Gübreleme alet ve makinelerinin ayar ve 

bakımlarını yapınız. 

 Gübreleme alet ve makinelerine ait 

kullanım ve bakım kılavuzunu iyice 

okuyunuz. 

 Alet ve makinelerin parçalarını 

tanıyınız. 

 Öğretmen gözetiminde, iş güvenliği 

tedbirlerini alarak ve kullanım 

kılavuzuna uygun olarak ayar yapınız. 

 Yaptığınız ayarları kontrol amaçlı 

deneyiniz. 

 İş sonrası gübreleme alet ve 

makinelerinin temizliğini yapınız. 

 Bakım için gerekli araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Kullanım ve kılavuzuna göre bakım 

yapınız. 

 Makineyi uygun bir alanda muhafaza 

altına alınız.   

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak veya yaprak analizi yaptırarak 

gübre ihtiyacını belirleyiniz. 

 Analiz sonucuna uygun gübreyi temin 

ediniz. 

 Bitki çeşidine göre gübreleme 

yöntemini belirleyiniz. 

 Uygun gübreleme makinesini seçiniz ve 

gübre normunu ayarlayınız. 

 İş ve işçi güvenliği tedbirlerini alarak 

gübrelemeye başlayınız. 

 Depodaki gübre miktarını kontrol 

ederek eksilmişse tamamlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi gübreleme ile sağlanacak faydalardan biri değildir? 

A) Alınacak ürün miktarında azalma meydana gelir. 

B) Ürün kalitesinde artış sağlanır. 

C) Toprağın kimyasal yapısı düzeltilir.  

D) Toprağın besin içeriği artırılarak düzeltilir. 

E) Toprakta mikroorganizma faaliyeti arttırılır.  

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gübrelerden biri değildir? 

A) Azotlu gübreler  

B) Fosforlu gübreler 

C) Kompost 

D) Potasyumlu gübreler 

E) Kompoze gübreler 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3.  (   ) Gübrelemeye karar vermek için toprak ve yaprak analizlerinin yapılması 

gereklidir. 

4.  (   ) Alınan yaprak örnekleri deliksiz naylon torbalara konulmalı ve etiketlenmelidir. 

5.  (   ) Triple süper fosfat gübresinin kimyasal yapısında % 43–46 oranında fosfor 

bulunur. 

6.  (   ) İnorganik tarımsal artıkların toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanarak 

humus formuna dönüştürülmesi sonucu elde edilen organik gübre kompost olarak 

adlandırılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

7. Amonyum nitrat gübresinin kimyasal yapısında ……….. oranında azot bulunur. 

8. Ahır hayvanlarının sıvı dışkılarının bir alanda biriktirilmesi ile elde edilen gübrelere 

……………. adı verilir. 

9. Gelişimlerinin belirli bir dönemini tamamlayan baklagil ve buğdaygil bitkilerinin 

yetiştiği ortamda veya bir başka alanda yetiştirildikten sonra sürülerek toprağa 

karıştırılmasına …………… ……………… adı verilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

10. Bitki bünyesinde doğal olarak oluşan, büyüme ve buna bağlı diğer fizyolojik olayları 

yöneten, oluştukları yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınabilen ve bu kısımlarda 

çok düşük oranlarda bile etkisini gösterebilen organik maddelere ………… 

…………….. adı verilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

ÖRNEK:  

Analiz amacıyla toprak numunesi alınız. 

 

 Toprak analizi 

 Malzemeler 

o Toprak burgusu  

o Toprak sondası 

o Kürek 

o Bel 

o Kova 

o Naylon poşetler 

o Etiketler 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gübre çeşitleri ile ilgili tablo ve panolar oluşturdunuz mu?   

2. Gübreleme alet ve makinelerinin ayar ve bakımlarını yaptınız mı?   

3. Gübreleme yaptınız mı?   

4. Toprak analizi için örnek aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Bitkinin gelişim durumu ve tür özelliğine göre budama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Farklı bitki türlerinde yapılan değişik budama şekillerinin nedenlerini araştırınız. 

 Çevrenizdeki tarım işletmelerini ziyaret ederek bitkilerin budama şekillerini 

gözlemleyiniz. Hatalı yapılmış budamaları tespit etmeye çalışınız. 

 

4. BUDAMA 
 

4.1. Budamanın Tanımı ve Önemi 
 

4.1.1. Budamanın Tanımı 
 

Budama, ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç meydana getirebilmeleri, verim 

çağlarında daha uzun zaman kalabilmeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden 

kuvvetlenebilmeleri ve yüksek kaliteli ürün verebilmeleri amacıyla yapılan işlemler olarak 

tanımlanabilir.  

 

Resim 4.1: Budama 

Budamanın temel amacı; bitkinin yaşlı, kuru, zayıf, hasta ve bitki gelişimini 

engelleyecek biçimde oluşan bölümlerin uygun alet ve ekipmanlar kullanılarak tekniğine 

uygun olarak kesilmesidir. 

 

4.1.2. Budamanın Önemi 
 

Budama; bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. 

Budamanın kapsamı oldukça geniştir. Bitkilerde eğme, bükme, açı açma, tomurcuk koparma 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

ve çizme gibi işlemler, budamanın kapsamına girer. Budamaya ilişkin tüm uygulamalar ağaç 

üzerinde fizyolojik bir etki yapar.  

Budamanın önemini maddeler hâlinde sıralayacak olursak: 

 Fidanın dikimi sırasında yapılan budama ile kökle taç arasında bir denge 

kurulmasını sağlar. 

 Ağaçlara belirli bir şekil verilmesini sağlar.  

 Bitkideki ana dalların doruk dal üzerindeki yerleşimlerinin ve sayılarının 

ayarlanmasını sağlar. 

 Ağaçların kısa sürede verime gelmelerini sağlar. 

 Güneş ışığının ağacın iç kısımlarına girmesini sağlar. 

 Meyvelerin renk ve irilik yönünden kalitelerinin yükselmesini sağlar. 

 Ağaçlarda çiçeklenmenin artmasını sağlar. 

 Ağaçları gençleştirerek verim çağının uzamasını sağlar. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele işlerinin yapılmasını sağlar. 

 Hasat işlemlerinin kolayca yapılmasını sağlar. 

 Süs ağaçlarının ve çalılarının budanması ile şekillerinin ve güzelliklerinin 

muhafaza edilmesini sağlar. 

 

4.2.  Budama Esnasında Uyulması gereken Kurallar 
 

4.2.1. Budamanın Temel İlkeleri 
 

Meyve ağaçlarının budanma şekli, meyve tür ve çeşidine, ağaçların yaşına, toprak ve 

iklim koşullarına, budamadan beklenen amaca ve ağacın gelişme gücüne göre değişir. Bu 

nedenle her meyve tür ve çeşidinin değişik iklim ve toprak koşullarındaki gelişme gücünün 

ve bunların budamaya karşı gösterdiği tepkilerin iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca dalların 

kesilmesi, bırakılacak ve kesilecek dalların iyi seçilmesi konusundaki temel ilkelerin 

bilinmesi gerekir. 

 Bu temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Meyve ağaçlarının yapılarına uygun, büyümelerine imkân sağlayan şekiller 

verilmelidir.  

 Kuvvetli gelişen ağaçlarda veya dallarda az kesim yapılmalı, zayıf gelişenlerde ise 

fazla kesim yapılmalıdır.  

 Ağaçlarda dal kesimi yeni sürgün oluşumunu artırır ve genç ağaçlarda meyveye 

yatmayı geciktirir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Zayıf gelişen dalların gelişmesini artırmak için açıları daraltılmalı, kuvvetli 

gelişen dalların gelişmesini azaltmak için ise dallar eğilerek açıları 

genişletilmelidir.  

 Dallar, ana dala birleştiği yerden itibaren geniş bir yay yapacak şekilde 

eğilmelidir.  

 Şekil oluşturma amacıyla ana dalların açılarının düzenlenmesinde ana dalların 

gövde ile açıları 45-60 ° olmalıdır.  

 Kuvvetli gelişen ve yan dal oluşturmayan türlerde gerekirse yaz aylarında da uç 

alarak istenilen aralıklarda yan dal oluşması sağlanmalıdır.  



 

 

 

 Budanan yerlerde tırnak veya budak bırakılmamalıdır.  

 Fazla yara açmamak için çok sayıda yan dal kesimi yerine mümkünse bir dal 

kesimi ile aynı işi görmeye çalışmalıdır.  

 Kesimler fazla meyilli olmamalıdır.  

 Kalın dal kesimlerinde mutlaka yük alma işlemi yapılmalıdır.  

 Budama sonucu açılan yara yerleri aşı macunu ile kapatılmalıdır.  

 Dallar çok sık değilse ana dalların alt kısımlarından dipten dal çıkarılmamalıdır.  

 Dal üzerindeki meyve yükü öncelikle uçtan itibaren geriye doğru dal çıkarılarak 

sağlanmalıdır.  

 Uçta bırakılan dal altta kalan en yakın dallara göre daha kuvvetli gelişmiş 

olmalıdır.  

 Dal kesimleri bir yan dalın veya gözün hemen üzerinden gözün veya dalın aksi 

yönüne doğru hafif meyilli olarak yapılmalıdır. 

 

4.3.  Terbiye Sistemleri 
 

4.3.1. Meyve Ağaçlarında Budama 
 

 Meyve ağaçlarından kaliteli ve bol ürün alabilmek için diğer bakım işlemlerinin 

yanında budama yapılması da zorunludur. Budama yapılmayan ağaçlarda; düzensiz taç 

gelişimi, küçük ve kalitesiz meyve oluşumu, fazla ürün nedeniyle dal kırılmaları, sık 

dallanma sonucu iç kısımdaki dalların ışık alamaması, verim düşüklüğü ve periyodisite (bir 

yıl ürün alınıp diğer yıl alınamaması) görülür.  

 

Resim 4.2: Ağaçlarda budama aşamaları 

Meyvelerde budama yaz ve kış dönemlerinde yapılabilir. Yaz ve kış budamalarının 

ağaç üzerine etkileri farklıdır. 

  

 Yaz budaması  

Yaz budaması, ağaçlarda yapraklanma ile başlayıp sonbaharda yaprakların 

dökümüne kadar devam eder. Bu dönemde, koltuk alma (yeni oluşan sürgünler 

koparılır), tepe alma (sürgünlerin tepe kısmı kesilir), bilezik alma, boğma, açı 

açma, eğme ve bükme gibi uygulamalar yapılır.  

 

 Kış budaması 
Kış budaması, sonbaharda yaprak dökümünden sonra başlar, ilkbaharda 

tomurcukların kabarmaya başladığı döneme kadar devam eder. Ağaçlarda asıl 



 

 

 

budama işlemleri kış döneminde yapılır. Hastalıklı, kırılmış ve ağacın şeklini 

bozan  dal ve sürgünler özellikle bu dönemde budanır.  

 

Resim 4.3: Kışın budanacak hastalıklı dal 

Meyve ağaçlarında şekil, mahsul ve gençleştirme budaması olmak üzere üç tür 

budama yapılmaktadır. 

 

 Şekil budaması 

 Meyve fidanı dikildikten sonra verim dönemine kadar yapılan ve ağacın taç 

yapısını oluşturmak için uygulanan budama işlemlerine şekil budaması adı 

verilir. Şekil budaması ağacın ilerdeki verimini ve meyve kalitesini büyük 

ölçüde etkiler. Ayrıca budama, hasat, ilaçlama gibi bakım işlerinin de kolay ve 

uygun şekilde yapılmasını sağlar. Meyve ağaçlarına şekil verilirken, seçilen ana 

dalların gelişme güçlerinin aynı olması dengeli bir tacın oluşması için 

önemlidir. Ağaca şekil verilirken nemli bölgelerde ortası açık şekiller; güneşli, 

sıcak ve kurak bölgelerde ise ortası kapalı şekiller tercih edilmelidir.  

 

Resim 4.4: Şekil budaması yapılmış ağaçlar 

 Mahsul budaması 
 Meyve ağacının normal verim dönemine geldikten sonra uygulanan budama 

işlemlerine mahsul budaması adı verilir. Mahsul budaması yapılmadan önce 



 

 

 

ağaç genel olarak incelenmeli, kesilecek ve bırakılacak kalın dallar tespit 

edilmelidir. Dal kesimlerine öncelikle kuru, yaralanmış ve hastalıklı dallarla ana 

dallardan çıkmış obur dallardan başlanmalıdır. Bundan sonraki budama, meyve 

dalları seyreltilerek ve ana dallar dengelenerek yapılmalıdır. Meyve dalı 

seyreltmesi, ağacın gelişme gücü dikkate alınarak yapılır. Ana ve yan dalların 

budanmasına dal uçlarından başlanır ve geriye kesim uygulanarak bu dalların 

gereğinden fazla uzaması engellenir. Budama sonucunda ağaçta bırakılacak en 

uç dallar veya gözler daha öncede belirtildiği gibi tacın dışına doğru bakmalı, 

diğer dallar ise ağacın boşluklarını doldurmalı ve güneş görebilmelidir. Kalın 

dallar üzerinde bulunan küçük meyve dalları çok sık değilse kesilmemelidir.  

 

 Gençleştirme budaması 
 Yaşlı meyve ağaçları yaşlandıkça genel olarak bir verim artışı olur. Bununla 

birlikte sürgün gelişmesi zayıflar. Bu tür bir gelişmenin uzun süre devam 

etmesi, zamanla verimin de azalmasına neden olur. Yaşlı ağaçlarda, ağaçta 

yapılacak kalın dal kesimleri yani gençleştirme budaması da ağacın verimini ve 

sürgün gelişmesini dengeler. Bazı sert çekirdekli meyve türleri çok kalın dal 

keserek ağacı gençleştirmeye karşı zamk çıkarma, kuruma gibi olumsuz tepki 

gösterirler. Bu gruba meyve türlerinde gençleştirme budaması, daha genç ve 

ince dalları keserek yapılmalıdır. Elma, armut, zeytin, ayva ve turunçgiller gibi 

meyve türlerinde gençleştirme budaması başarıyla uygulanabilir.  

 

Meyve ağaçlarında budama sonunda çıkan budama artıkları, bahçe kenarlarındaki 

çalılıklar ve kuru bitki parçaları hastalık ve zararlılar için en iyi barınak yeridir. Bu nedenle 

budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı veya yakılmalıdır. 

 

4.3.2. Bağlarda Budama 
 

Asmalardan yüksek kalitede verim ve ürün elde etmek amacıyla toprak üstü organları 

(özellikle bir yaşlı dallar) ve sürgünler üzerinde gerçekleştirilen kısaltma, çıkarma ve 

seyreltme gibi işlemlere budama denir. Asma, şiddetli veya sert budama yapılabilen bir 

bitkidir. Bağlarda budamanın başlıca amaçları şunlardır: 

 

 Asmalara, şekil vermek ve bu şekli korumak, 

 Asmanın verim ve kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve bu düzeyi korumak, 

 Yaz budamaları (yeşil budama) ile ürün kalitesini artırmak, 

 Yaşlanmış, şekli bozulmuş ve verimi düşmüş asmalarda gençleştirme budaması 

yapmak. 



 

 

 

 

Resim 4.5: Budaması yapılmış bağ 

Bağlarda budama kısa budama ve karışık budama olmak üzere iki şekilde 

yapılmaktadır. 

 

 Kısa budama 

Bir yaşlı dalların 2-4 göz üzerinden kesilmesine kısa budama denir. 

 Karışık budama 

 Aynı asma üzerinde bir yaşlı dalların bulunduğu yere bağlı olarak birinin kısa 

(2 göz) diğerinin uzun (5-7 veya daha fazla göz) kesilmesine karışık budama 

denir. 

 

Terbiye sistemleri; asmalara şekil vermek, büyüme ve gelişmeyi dengede tutmak, iyi 

havalanma ve güneşten yararlanmayı artırmak, gövdeyi yükselterek geç don tehlikesinden 

korunmak ve kültürel işlemleri kolaylaştırmak amaçları ile yapılır. Asmalar geleneksel veya 

modern anlamda farklı şekillerle terbiye edilebilmektedir. Bununla birlikte, dünyada ve 

ülkemizde en yaygın kullanılan terbiye şekilleri, telli dayanak sisteminin kurulmadığı 

koşullarda goble, telli dayanak sisteminde ise çift kollu kordon ve çift kollu guyot terbiye 

şekilleridir. 

 

4.3.3. Sebzelerde Budama 
 

Sebzecilikte budama ve terbiye sistemleri meyvecilik ve bağcılığa oranla daha az 

uygulanmaktadır. Budama ve terbiye işlemleri tüm sebzeler için uygulanmaz, yalnızca bazı 

sebze türleri için geçerlidir. Bu işlemler genellikle serada uygulanmaktadır. Sebzecilikte 

yapılan budamada genellikle tek, bazen de 3-4 ana dalın gelişmesine izin verilir ve diğer 

dallar bıçakla kesilir. Sera içi sebze yetiştiriciliğinde, özellikle domates, hıyar ve kavunların 

yerde sürünerek gelişmesine izin verilmez. Bu nedenle genç fideler toprak seviyesinden 2 

metre yüksekliğe kadar gerilen iplere ana gövdeli olarak bağlanır. Bu amaçla domateste 

gövdenin yaprak koltuklarından çıkan sürgünleri kopartılır. Bu işleme koltuk alma adı 

verilir. Hıyar ve kavunda ise alt yaprakların koltuk sürgünleri alınır, daha üsttekilerin ise 

ikişer boğumdan uçları alınır. Bu boğumlardan meyve oluşmasına izin verilmez. 



 

 

 

 

Resim 4.6: Sebzelerde budama 

 

4.4. Budamada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar 
 

Budamanın tekniğine uygun yapılabilmesi için temiz ve keskin budama aletlerinin 

kullanılması gerekir. Budamada kullanılan başlıca aletler şunlardır: 

 

 Budama makası  

 Dal makası 

 Budama testeresi  

 Serpet 

 Merdiven 

 Aşı macunu 

 

Resim 4.7: Çeşitli budama aletleri 

Budamada kullanılacak aletler, budanacak bitkinin dal kalınlığına, kuru veya yaş 

olmasına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak budama makası, parmak kalınlığında olan 

dallarda iyi bir şekilde kullanılırken, daha kalın dallarda kullanım oranı zayıftır. Kalın 

dallarda kalın dal budama aletleri kullanılabilir. Bazı dallar ise daha kalın olup budamada 

testere kullanılması gerekir. Testereler özel dişli budama testereleridir. Yüksek ağaçlar için 

teleskopik olarak uzayabilen yüksek dal budama testereleri kullanılmalıdır. Çit bitkilerinde 



 

 

 

ve çimlerde kullanılan çit ve çim makasları da aynı zamanda budama aleti içerisinde yer 

almaktadır. 

 

Budamada kullanılacak alet ve ekipmanların, budama esnasında ve sonrasında uygun 

bir çözelti ile dezenfekte edilmeleri gereklidir. Aksi takdirde hastalıkların bir ağaçtan başka 

bir ağaca bulaşmaları söz konusu olur. Bu amaçla pratikte en çok çamaşır suyu kullanılır. 

Çamaşır suyu belirli bir oranda su ile seyreltilerek bir kova içerisine konur ve her dal 

kesiminden sonra kullanılan alet bu kovaya daldırılarak dezenfekte işlemi yapılır.   

 

 



 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Terbiye sistemleri ile ilgili panolar 

oluşturunuz. 

 Meyveler, bağlar ve sebzelerle ilgili afiş 

ve broşürler temin ediniz. 

 Bu afiş ve broşürleri bir panoya 

yapıştırarak uygun bir yere asınız. 

 Budamada kullanılan alet ve 

ekipmanların dezenfeksiyonunu yapıp  

kullanıma hazır halde tutunuz. 

 Dezenfektan madde temin ederek 

gerekiyorsa su ile seyreltiniz. 

 Dezenfektan maddenin cilde ve gözlere 

zarar vermemesi için gerekli önlemleri 

alınız. 

 Budama esnasında ve budama işlemi 

tamamlandıktan sonra budama alet ve 

ekipmanlarını dezenfektan madde 

içerisine batırınız. 

 Budama sonrası alet ve ekipmanları 

iyice temizleyerek uygun bir yerde 

kullanıma hazır hâlde tutunuz.   

 Terbiye sistemlerini kurunuz. 

 Çeşit özelliğini belirleyiniz. 

 Sistemin kurulması için gerekli 

ekipmanları temin ediniz. 

 Meyve ağaçlarında terbiye sistemlerini 

kurunuz. 

 Bağlarda terbiye sistemlerini kurunuz. 

 Sebzelerde terbiye sistemlerini kurunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Ağaçlarda yapraklanma ile başlayıp sonbaharda yaprakların dökümüne kadar devam 

eden budama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaz budaması 

B) Kış budaması 

C) Gençleştirme budaması 

D) Şekil budaması 

E) Mahsul budaması 

2. Aşağıdakilerden hangisi bağlarda budamanın amaçlarından biri değildir? 

A) Asmalara, şekil vermek ve bu şekli korumak . 

B) Asmanın verim ve kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve bu düzeyi korumak.  

C) Yaz budamaları (yeşil budama) ile ürün kalitesini artırmak.  

D) Yaşlanmış, şekli bozulmuş ve verimi düşmüş asmalarda gençleştirme budaması 

yapmak . 

E) Asmanın su alım kapasitesini düşürmek. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3.  (   ) Bitkilerde eğme, bükme, açı açma, tomurcuk koparma ve çizme gibi işlemler 

budamanın kapsamına girer. 

4.  (   ) Budama ağaçlarda çiçeklenmenin azalmasını sağlar. 

5.  (   ) Bağlarda budama kısa budama ve karışık budama olmak üzere iki şekilde 

yapılmaktadır. 

6.  (   ) Sebzelerde tüm türlere budama uygulanabilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
7. Budamaya ilişkin tüm uygulamalar ağaç üzerinde ……………….. bir etki yapar. 

8. Budama yapılırken şekil oluşturma amacıyla ana dalların açılarının düzenlenmesinde 

ana dalların gövde ile açıları …………….. olmalıdır. 

9. Meyve fidanı dikildikten sonra verim dönemine kadar yapılan ve ağacın taç yapısını 

oluşturmak için uygulanan budama işlemlerine ………….. budaması adı verilir. 

10. Bağlarda bir yaşlı dalların 2-4 göz üzerinden kesilmesine ………. budama denir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

ÖRNEK:  
Budama esnasında budama aletlerini dezenfekte ediniz. 

 

 Dezenfeksiyon 

 Malzemeler 

o Budama makası 

o Dal makası 

o Budama testeresi 

o Serpet 

o Plastik eldiven 

o Kova 

o Dezenfektan madde 

o Su 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Terbiye sistemleri ile ilgili panolar oluşturdunuz mu?   

2. Budama kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunu yapıp ve 

kullanıma hazır hâlde tuttunuz mu? 

  

3. Terbiye sistemlerini kurdunuz mu?   

4. Budama sırasında kullandığınız alet ve ekipmanları dezenfekte ettiniz 

mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

Bitki sağlığı işlemlerini zirai mücadele teknik talimatlarına göre yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bitkilerde verim kaybına neden olan faktörleri araştırarak en çok zarara neden 

olan faktörü belirleyiniz. 

 Bitkileri gözlemleyerek anormallik olanları tespit etmeye çalışınız. 

 Çevrenizdeki tarım işletmelerini ziyaret ederek çiftçilerin yetiştiricilikte 

karşılaştıkları sorunları belirleyiniz, bu sorunları bir tablo hâline getiriniz. 

 

5. BİTKİ SAĞLIĞI 
 

5.1. Yabancı Otların Tanımı ve Sınıflandırılması 
 

Yabancı otlar tarımsal üretim alanlarında önemli derecede zarar yapan bitkilerdir. 

Mücadele yapılmadığı zamanlarda ürün miktarı ve kalitesinde düşüşlere neden olurlar.  

 

5.1.1. Yabancı Otların Tanımı ve Kültür Bitkilerine Olan Etkileri 
 

Kültür bitkilerinin yaşama alanları, besin maddeleri, su, ışık ve oksijenlerine ortak 

olan ve kültür bitkileri ile rekabet eden bitkilere ‘yabancı ot’ adı verilir. Tarımsal üretimde 

yabancı ot ve yabani ot kavramları birbirinden farklıdır. Yabani otlar kültüre alınmamış, 

tarımsal üretim değeri olmayan bitkilerdir. Fakat üretimi hedeflenen kültür bitkisi 

haricindeki başka bir kültür bitkisi de yabancı ot kabul edilir. Örneğin buğday tarlası 

içerisinde bulunan arpa yabancı ot grubunda yer alır. Yabancı ot tohumları kültür bitkisi 

tohumlarına göre canlılıklarını daha uzun süre muhafaza ederler. 

 

Üretim alanlarında görülen yabancı otlar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaçları 

olan su, ışık, oksijen ve besin maddelerini kültür bitkileri ile rekabet hâlinde ve onlara ortak 

olarak kullanırlar. Bu nedenle ürün kayıplarına, kalite düşüşlerine ve hasat döneminde bazı 

zorluklara yol açarlar. Kültür bitkilerinde yabancı otlar nedeniyle meydana gelen ürün 

kayıpları, uygulanan tarım sistemine ve kültür bitkisine göre değişmekle birlikte ülkemizde 

ortalama % 20 civarındadır. Yabancı otlar kültür bitkilerinin 3-4 katı kadar besin maddesi ve 

su tüketirler.  

 

Yabancı otların başlıca zararları şunlardır: 

 

 Toprak sıcaklığının düşmesine neden olurlar. 

 Kültür bitkilerinin ışık alımını azaltırlar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

 Kültür bitkilerinin besinine ortak olurlar. 

 Kültür bitkilerinin suyuna ortak olurlar, 

 Çıkardıkları salgılarla kültür bitkisinin gelişmesini engellerler. 

 Kültür bitkilerinin gelişimini zayıflatırlar. 

 Tarım ürünlerinin kalitesini düşürür. 

 Arazinin değerini düşürürler. 

 Hastalık ve zararlılara yataklık ederler. 

 Üretim masraflarının yükselmesine neden olurlar. 

 Sulamada sorunlara neden olurlar.  

 Bazı zehirli yabancı otlar, çiftlik hayvanlarının zehirlenmelerine neden olurlar.  

 Yaz döneminde yangın tehlikesine neden olurlar. 

 

5.1.2. Yabancı Otların Sınıflandırılması 
 

Yabancı otlar sınıflandırılırken; yaşam süreleri, yaprak yüzeyleri, gövde yapıları, 

gelişme mevsimi, özelleşmiş oldukları kültür bitkileri, yetiştiği ortam,  kökeni, toprak 

istekleri ve zarar dereceleri gibi çok çeşitli kriterler kullanılır.  

 

Yabancı otları sınıflandırmada en çok kullanılan kriter yaşam sürelerine göre 

sınıflandırmadır. Buna göre yabancı otlar üç ana gruba ayrılarak incelenebilir. 

 

 Tek yıllık yabancı otlar: Bu gruptaki yabancı otlar bir vejetasyon döneminde 

çimlenir, çiçek açar ve tohum bağlar. 

 

 Tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlar  

 Tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar 

 

 İki yıllık yabancı otlar 
   Bu gruptaki yabancı otlar gelişimlerini iki vejetasyon  döneminde tamamlar. 

Çimlendikleri yılı rozet halinde geçirir, ikinci yıl ise çiçek açar ve tohum bağlar. 

 

 Çok yıllık yabancı otlar 

 
          Bu gruptaki yabancı otlar iki yıldan fazla yaşarlar. Çok yıllık yabancı otlar 

genellikle vejetatif yolla çoğalır ve yayılırlar. 

  

 Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar 

 Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlar 



 

 

 

 

Resim 5.1: Çeşitli yabancı otlar 

5.2. Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemleri 
 

Yabancı otlarla mücadelede; kültürel önlemler, mekanik mücadele ve kimyasal 

mücadele başlıca uygulanan yöntemlerdir. 

 

5.2.1. Kültürel Mücadele Yöntemleri 
 

Kültürel mücadele ile bitkiler sağlıklı gelişir ve yabancı otlarla rekabet gücü artar. 

Başlıca kültürel mücadele yöntemleri şunlardır: 

 

 Ekim öncesi toprak işlemesi yapılmalı, 

 Yabancı otların gelişip tohum vermeleri engellenmeli,  

 İyi bir tohum yatağı hazırlanmalı, 

 Ekim derinliği iyi ayarlanmalıdır. 

 

5.2.2. Mekanik Mücadele Yöntemleri 
 

Mekanik mücadelede üretim alanlarında çıkan yabancı otlar el çapası, çapa makinesi 

veya diğer toprak işleme aletleriyle sürülerek yok edilmektedir. 

 

Resim 5.2: Yabancı otlara karşı el aletleri ile çapalama 

 



 

 

 

5.2.3. Kimyasal Mücadele Yöntemleri 
 

Yabancı otlarla mücadelede diğer yöntemlerin yetersiz kalması durumunda kimyasal 

(ilaçlı) mücadele yöntemleri uygulanır. Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlara herbisit adı 

verilmektedir. Uygulama zamanlarına göre kimyasal mücadele farklılık gösterebilir. 

 

 Ekim veya dikim öncesi uygulama 
 Ekim veya dikim öncesi arazinin ilaçlanması ilkesine dayanır. Kullanılacak 

herbisit ekim veya dikim öncesi toprak yüzeyine uygulanır ve toprağa 

karıştırılır. 

 Çıkış öncesi uygulama 

 Kültür bitkisi ve yabani otlar çıkış yapmadan önce toprak yüzeyinin 

ilaçlanması ilkesine dayanır. 

 Çıkış sonrası uygulama 

 Kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkış yaptıktan sonra ilaçlama yapılması ilkesine 

dayanır. Bu yöntemde yabancı ot ve kültür bitkisinin gelişme dönemi önemli 

olup mutlaka ilaç etiketinde önerilen dönemde uygulama yapılmalıdır. 

 

Yabancı otlarla kimyasal mücadele yapılırken mutlaka zirai mücadele teknik 

talimatlarına uygun olan ve bakanlıkça ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

Resim 5.3: Yabancı otlara karşı ilaçlama 

 

5.3. Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması 
 

5.3.1. Hastalık Etmenlerinin Tanımı ve Kültür Bitkilerine Olan Etkileri 
 

Bitkilerdeki fizyolojik olayların normalden sapması ve bu durumun gözle görülebilir 

belirtilerle sergilenmesi hastalık olarak adlandırılır. Bitki hastalıkları değişik etmenlerin 

bitkiye değişik yollardan giriş yapmaları ve gelişmeleri sonucu meydana gelir.  

 

Hastalıklar kültür bitkilerinde; verim kaybına, kalite düşüklüğüne, bitkinin 

zayıflamasına ve sonuçta bitkinin ölümüne neden olabilir. Hastalıklar bitkilerde değişik 

şekillerde görülebilir. 



 

 

 

 Bitkilerde görülen başlıca belirtiler şunlardır:   

 

 Nekrotik belirtiler 
Bu belirtiler hücrelerin ölümüyle meydana gelir. Birbirine komşu olan 

hücrelerin ölümü ile doku içerisinde ölü kısımlar oluşur. Bunlar dışarıdan esmer 

ve koyu kahverengi lekeler şeklinde görünür. Bu görüntülere nekroz denir. 

Nekrozlu hücreler topluluğuna nekrotik dokular denir. Nekrotik belirtiler, bitki 

üzerinde değişik şekillerde görülür. Her hastalığın oluşturduğu nekrozlar farklı 

olabilir.  

Bu belirtiler şunlardır: 

 

 Solgunluk 

 Sararma (kloroz) 

 Sulanma 

 Lekeler 

 Yanma 

 Geriye doğru ölüm 

 Kanser ve yaralar 

 

Resim 5.4: Bitki kökünde kanser 

 Baygınlık (çökerten) 

 Çürüklük 

 Akıntılar 

 

 Hipoplastik belirtiler 
 Bitki hücre, doku ve organlarının normal gelişim gösterememesine ileri 

hipoplastik belirtiler adı verilir. Hastalıklı kısımlar normalden küçük veya açık 

renkli olur. Bu belirtiler şunlardır: 

 

 Renksizleşme 

 Durgunluk 

 Bodur büyüme (cüceleşme) 

 Rozetleşme 

 



 

 

 

 

 

Resim 5.5: Rozetleşme 

 Etiolasyon 

 

 Hiperplastik belirtiler 
 Hücre, doku ve organlarının normalden fazla gelişmesine hiperplastik belirtiler 

adı verilir. Bu belirtiler şunlardır: 

 

 Gal ve tümör teşekkülü 

 Erken ayrım tabakası (suberin) oluşması 

 Biçimsiz teşekkül 

 Yassılaşma  

 Burulma 

 Çalılaşma  

 

5.3.2. Hastalık Etmenlerinin Sınıflandırılması 
 

Bitkilerde görülen hastalık etmenleri cansız ve canlı hastalık etmenleri olarak iki grup 

altında incelenebilir. 

 

5.3.2.1. Cansız Hastalık Etmenleri 
 

Bitkiler değişik çevre şartları içerisinde büyüyüp gelişirler. Her bitki türü için belli bir 

uygun yaşama ortamı vardır. Bu ortam normal değerlerin dışında olursa bitkilerde fiziksel 

yapı bozuklukları meydana gelir. Bu değişikliğin derecesi bitkinin hastalanıp hastalanmadığı 

hakkında bir fikir verir. Bitkilerin hastalanmasına neden olan cansız faktörler; iklim şartları, 

toprak ve hatalı tarımsal işlemlerdir. 

 

 İklimin etkileri 

 

 Sıcaklığın etkisi  

 Işığın etkisi  

 Rüzgârın etkisi  

 Rutubetin (nem) etkisi  

 Havadaki kimyevi maddelerin etkisi 



 

 

 

 Yıldırımın etkisi 

 Dolu zararı 

 

Resim 5.6: Dolu zararı 

 Toprağın etkileri 

 

 Toprağın fiziksel yapısı  

 Toprağın kimyasal özellikleri  

 

 Hatalı tarımsal işlemler  

 

 İyi hazırlanmamış tohum yatağı  

 Gübrelemede yapılan hatalar 

 Hatalı sulama yapılması 

 Ekim zamanının iyi ayarlanmaması  

 Mücadelede yanlış ilaç kullanımı 

 Uygun zamanda ilaçlama yapılmaması  

 Kültür değeri yüksek verimli bitki çeşitleri yetiştirilmesi  

 Ekim nöbeti uygulanmaması  

 Uygun hasat ekipmanı kullanılmaması  

 Hatalı depolama 

 

5.3.2.2. Canlı Hastalık Etmenleri 
 

Bitkilerde hastalıklara neden olan başlıca canlı hastalık etmenleri mantarlar 

(funguslar), bakteriler ve virüslerdir. Canlı hastalık etmenleri bitkilerde önemli derecede 

zararlara neden olurlar. 

 

 Mantari (Fungal) hastalık etmenleri 
 Bitkilerde görülen hastalıkların büyük bir çoğunluğu funguslar tarafından 

meydana getirilmektedir. Fungal hastalıklarının gelişebilmesi için çevre 

şartlarından sıcaklığa, yüksek neme ve gıda ortamına ihtiyaçları vardır. 

Funguslar, bitki dokularına yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş yaparlar. 

Bitkilerde; nekrozlara, dokularının ölümüne, cüceleşmeye ve anormal 

büyümelere neden olurlar. Yaygın olarak görülen nekrotik belirtiler; kök 



 

 

 

çürüklüğü, kök boğazı çürümesi, baygınlık, yaprak lekeleri, uyuz, mildiyö, 

yumuşak ve kuru çürüklüktür. 

 

Resim 5.7: Mantari (fungal) hastalık 

 Bakteriyel hastalık etmenleri 
 Bitkilere yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş yaparlar. Bitkilerde; yaprak ve 

sürgünlerinde lekeler, kurumalar, bazı bitki organlarında yumuşak çürükler, 

solgunluk ve bitkilerin çeşitli organlarında urlar meydana getirirler. 

 

Resim 5.8: Bakteriyel hastalık 

 Viral hastalik etmenleri 
Virüsler, elektron mikroskobuyla görülebilecek seviyede küçük canlılardır. 

Bitkiden bitkiye; böcek, tohum, akar, nematod, polen, vejetatif çoğalma 

organları, bitki öz suyu ve küskütlerle taşınırlar. Virüslerin hastalık 

yapabilmeleri için  hücreden hücreye ve bütün dokulara dağılması gerekir. 

Hücreden hücreye yayılma hızı; virüsün çeşidine, konukçu bitki hücresinin 

yaşına ve hücrenin şekline bağlıdır.  



 

 

 

 

Resim 5.9: Virüs kaynaklı hastalık 

 

5.4. Bitkilerde Hastalık Yapan Etmenlere Karşı Alınacak Önlemler 
 

5.4.1. Kültürel Mücadele 
 

Bitkilerde hastalık oluşumunu etkileyebilecek tüm işlemlere kültürel mücadele 

yöntemleri denir. Tarımsal üretimde ekim, dikim, gübreleme, sulama, toprak işleme, budama 

ve hasat gibi işlemlerin uygun şekilde yapılarak hastalıklarla mücadele edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

5.4.2. Mekanik Mücadele 

 

Hastalıklı bitki ve bitki kısımlarını; budamak, yakmak, su altında bırakmak gibi 

mekanik uygulamalar ile hastalıklarla mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

5.4.3 Fiziksel Mücadele 

 

Bitki hastalıklarına yüksek veya düşük sıcaklık, kuru hava, radyasyon ve değişik dalga 

boylarındaki ışınların kullanılarak hastalıklarla mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

5.4.4. Biyolojik Mücadele 

 

Hastalık etmenlerinin gelişiminin bazı mikroorganizmalar kullanılarak hastalığın 

ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması amaçlanmaktadır. 

 

5.4.5. Kimyasal Mücadele 

 

Hastalıklara karşı kimyasal ilaçların kullanılarak hastalıklarla mücadele edilmesi 

amaçlanmaktadır. Kimyasal ilaçlar etkili oldukları canlı grubuna göre isimlendirilir. Fungal 

hastalık etmenlerine karşı kullanılanlara fungisit, bakteriyel hastalık etmenlerine karşı 

kullanılanlara bakterisit adı verilir. Virüs hastalıklarına karşı uygulanabilecek kimyasal 

mücadele yöntemleri bulunmamaktadır. 

 



 

 

 

Bitki hastalıklarına karşı kimyasal mücadele yapılırken mutlaka zirai mücadele teknik 

talimatlarına uygun olan ve bakanlıkça ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

Resim 5.10: Hastalıklara karşı ilaçlama 

5.4.6. Yasal Önlemler 
 

Hastalık taşıyan bitkilerin veya üretim materyallerinin daha önce bulunmadığı bir 

bölgeye veya ülkeye girmesini önlemek için yasal düzenlemeler ile hastalıklarla mücadele 

edilmesi amaçlanmaktadır. Ülke içerisinde uygulanan yasal tedbirler iç karantina, ülke 

dışından hastalık etmeninin gelmemesi için uygulanan yasal tedbirler dış karantina olarak 

adlandırılır. 

 

5.5. Bitki Zararlılarının Tanımı ve Sınıflandırılması 
 

5.5.1. Bitki Zararlılarının Tanımı ve Kültür Bitkilerine Olan Etkileri 
 

Tarımsal üretimde bitkileri yiyerek, keserek ve emgi yaparak, verim ve kalitesinin 

düşmesine, depolanan ürünlerin muhafazası sırasında bunları yiyerek ve pisliklerini 

bırakarak verim ve kalitesinin düşmesine neden olan canlılara bitki zararlıları adı verilir.  

 

Bitkilerde zarar yaparak ürün kaybına neden olan canlıların başında böcekler 

gelmektedir. Böcekler, kültür bitkilerinin kök, gövde, yaprak, meyve, sap gibi kısımları ile 

beslenerek bitkilerde önemli ürün kayıplarına neden olurlar. Böceklerin haricinde kırmızı 

örümcekler, nematodlar, tarla fareleri, kuşlar, toprak altında yaşayan kemirgenler gibi canlı 

grupları da bitkilerde zarara neden olmaktadır. 

 

Bitki zararlılarının başlıca zararları şunlardır: 

 

 Bitkilere verdikleri zarar ile ürün kaybına neden olurlar, 

 Ürünün kalite ve kantitesinin bozulmasına neden olurlar, 

 Bitkileri zayıflatarak hastalıklara daha açık hâle gelmesine neden olurlar, 

 Depolanmış ürünlerde ürüne büyük zararlar verirler, 

 Zararlılara karşı yapılacak mücadele sonucu işletme maliyetinin artmasına neden 

olurlar. 



 

 

 

5.5.2. Bitki Zararlılarının Sınıflandırılması 
 

Bitki zararlısı canlılar, özellikle böcekler dünyada en fazla türe canlı grubudur. Bu 

nedenle sınıflandırmada değişik kriterler göz önünde bulundurulur. Bitkilerde zarar yapan 

canlılar zarar şekilleri, yapısal özellikleri gibi pek çok kriterlere ayrılarak incelenebilir.  

 

Bitki zararlıları; bitkileri kemirerek, yiyerek, emgi yaparak, delerek, ballı madde 

salgılayarak (fumajin) ve pisliklerini bırakarak zarar yaparlar. Bu özellikler bitki 

zararlılarının sınıflandırmalarında kriter olarak kullanılabilir.  

 

Resim 5.11: Yaprakta emgi zararı 

 

5.6. Bitki Zararlılarına Karşı Alınacak Önlemler 
 

Bitki zararlılarına karşı alınacak önlemler, bu zararlıların tamamen yok edilmesi 

amacını taşımaz. Bu zararlılara karşı alınacak önlemler ile zararlarının ekonomik zarar 

eşiğinin altına çekilmesi amaçlanır. Bitki zararlılarına karşı alınacak başlıca önlemler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

5.6.1. Kültürel Mücadele Yöntemleri 
 

Zararlıların yaşayışını bozarak ve çoğalmalarını engelleyerek zarar seviyesinin 

düşürülmesini amaçlayan yönteme kültürel mücadele yöntemleri adı verilir. 

 

5.6.2. Biyolojik Mücadele Yöntemleri 
 

Zararlıları, predatör (avcı böcek), parazioit, parazit (asalaklar) veya patojen (hastalık 

etmenleri) adı verilen diğer canlı grupları kullanılarak baskı altına almayı amaçlayan 

yönteme biyolojik mücadele yöntemleri adı verilir. 



 

 

 

 

Resim 5.12: Biyolojik mücadele 

 

5.6.3. Fiziksel Mücadele Yöntemleri 
 

Zararlıların yaşadıkları ortamların fiziksel şartlarını değiştirmek suretiyle zarar 

seviyesinin düşürülmesini amaçlayan yönteme fiziksel mücadele yöntemleri adı verilir. 

 

5.6.4. Mekanik Mücadele Yöntemleri 
 

Zararlıların mekaniksel olarak elle, araç veya makineler ile zarar seviyesinin 

düşürülmesini amaçlayan yönteme mekanik mücadele yöntemleri adı verilir. 

 

5.6.5. Kimyasal Mücadele Yöntemleri 
 

Tarımsal ilaçlar kullanarak zararlıların azaltılmasını veya yok edilmesini amaçlayan 

mücadeleye kimyasal mücadele yöntemi adı verilir. Tarımsal mücadelede en çok başvurulan 

yöntemdir.  

 

Resim 5.13: Zararlılara karşı ilaçlama 

Zararlı gruplarına karşı kullanılan ilaçlar şu şekilde isimlendirilir. 

 

 İnsektisit: Böcek öldürücü  



 

 

 

 Akarisit: Akar öldürücü  

 Nematisit: Nematot öldürücü  

 Rodentisit: Kemirgen öldürücü  

 Avisit: Kuş öldürücü  

 

Bitki zararlılarına karşı kimyasal mücadele yapılırken mutlaka zirai mücadele teknik 

talimatlarına uygun olan ve bakanlıkça ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

5.6.6. Yasal Mücadele (Karantina Tedbirleri) Yöntemleri 
 

Ülkemizde bulunmayan hastalık ve zararlıların ülkeye girişini veya ülkemizin 

herhangi bir bölgesinde bulunan hastalık ve zararlıların diğer bölgelere yayılmasını ve 

taşınmasını önlemeyi amaçlayan yönteme yasal mücadele (karantina tedbirleri) yöntemleri 

adı verilir. 

 

5.6.7. Genetik Mücadele Yöntemleri 
 

Zararlıları kısırlaştırma veya genetik yapısını değiştirme amacıyla yapılan yönteme 

genetik mücadele yöntemleri adı verilir. 

 

5.6.8. Entegre Mücadele Yöntemleri 
 

Kültür bitkisinde zarar oluşturan etmenlerin yoğunluklarını ve bunların çevre ile 

ilişkilerini dikkate alarak uygun olan tüm mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir 

şekilde kullanarak bunların popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmayı 

amaçlayan zararlı yönetim sistemine entegre mücadele yöntemleri adı verilir. 

 

5.7. Bitkilerde Görülen Fizyolojik Bozukluklar 
 

Bitkilerin, büyüyüp sağlıklı olarak gelişebilmeleri için bazı besin elementlerine ve 

uygun çevre koşullarına ihtiyaçları vardır. Bu şartlar uygun olmadığında üründe kalite ve 

verim düşüklüğü görülür. Bitkilerde uygun olmayan çevre koşulları, besin elementlerinin 

eksikliği ve genetik faktörlerden kaynaklanan bozukluklara fizyolojik bozukluklar adı verilir. 

 

 Çevresel koşullar  

İklim en önemli çevresel etkenlerden biridir. Düşük ve yüksek sıcaklıklar, 

yağışlar, dolu, kar, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı ile havada bulunan 

zararlı gazların etkisi bitkilerde fizyolojik bozukluklara neden olur. 

 Besin elementleri 

 Bazı besin elementleri toprak tarafından tutulur ve bitki bu elementlerden 

faydalanamaz. Bu nedenle bitkilerde fizyolojik bozukluklar meydana gelir. 

Toprağın su tutma kapasitesinin azalışı veya artışı, toprak neminin fazlalığı, 

toprakta bulunan ağır metaller, toprağın hava kapasitesi, toprak zerreleri 

arasındaki boşlukların su ile dolu olması ve toprağın kimyasal özellikleri 

bitkilerde fizyolojik bozukluklara neden olur. 



 

 

 

 Genetik faktörler 
 Çok yıllık bitkilerde aniden görülen şekil bozuklukları genetik faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Bitkilerde görülen başlıca fizyolojik bozukluklar şunlardır: 

 

 Yapraklarda sararma, 

 Yaprak uç ve kenarlarında yanma,  

 Alaca yaprakların düz yeşile dönmesi,  

 Yapraklarda şişkinlik,  

 Yaprak dökülmesi, 

 Tomurcuk oluşmaması ve tomurcuk dökülmesidir. 

 

Resim 5.14: Yapraklarda sararma 



 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bitkilere zarar veren etmenlerle ilgili 

panolar oluşturunuz. 

 Yabancı otlarla ilgili afiş ve broşürler 

temin ediniz. 

 Bitki hastalıkları ile ilgili afiş ve 

broşürler temin ediniz. 

 Bitki zararlıları ile ilgili afiş ve 

broşürler temin ediniz. 

 Bitkilerde fizyolojik bozukluklar ile 

ilgili afiş ve broşürler temin ediniz. 

 Bu afiş ve broşürleri panoya 

yapıştırarak uygun bir yere asınız. 

 Bitkilere zarar veren etmenlerle 

mücadele ediniz. 

 Zarar veren etmeni belirleyiniz. 

 Etmenin zarar şekillerini inceleyiniz. 

 Zarar şekline uygun mücadele 

yöntemini belirleyiniz. 

 Kimyasal mücadele yapacaksanız 

ruhsatlandırılmış ilaçları temin ediniz. 

 Mücadele yöntemleri için gerekli 

güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Seçtiğiniz mücadele yöntemini 

uygulayınız. 

 Fizyolojik bozuklukların oluşumuna 

karşı gerekli tedbirleri alınız. 

 Fizyolojik bozukluklara neden olan 

çevre koşullarını düzenleyiniz. 

 Fizyolojik bozukluklara neden olan 

besin elementlerini toprağa veya bitkiye 

uygulayınız. 

 Genetik faktörlerden kaynaklanan 

fizyolojik bozukluklara karşı farklı çeşit 

seçiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yabancı otların zararlarında biri değildir? 

A) Toprak sıcaklığının düşmesine neden olurlar.  

B) Kültür bitkilerinin gelişimini hızlandırırlar. 

C) Kültür bitkilerinin ışık alımını azaltırlar. 

D) Kültür bitkilerinin besinine ortak olurlar. 

E) Kültür bitkilerinin suyuna ortak olurlar.  

2. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde görülen nekrotik belirtilerden biri değildir? 

A) Solgunluk 

B) Lekeler 

C) Geriye doğru ölüm   

D) Rozetleşme 

E) Çürüklük 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3.  (   ) Çok yıllık yabancı otlar, bir vejetasyon döneminde çimlenir, çiçek açar ve tohum 

bağlar. 

4. (   ) Hücre, doku ve organlarının normalden fazla gelişmesine hiperplastik belirtiler adı 

verilir. 

5. (   ) Bitkilerde hastalık oluşumunu etkileyebilecek tüm işlemlere kültürel mücadele 

yöntemleri denir. 

6.  (   ) Bitki zararlılarını kısırlaştırma veya genetik yapısını değiştirme amacıyla yapılan 

yöntemlere biyolojik mücadele yöntemleri adı verilir 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
7. Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlara …………….. adı verilmektedir. 

8. Bitkilerde görülen hastalıkların büyük bir çoğunluğu …………………… tarafından 

meydana getirilmektedir. 

9. Zararlıları, predatör (avcı böcek), parazioit, parazit (asalaklar) veya patojen (hastalık 

etmenleri) adı verilen diğer canlı gruplarını kullanarak baskı altına almayı amaçlayan 

yöntemlere ……………….. mücadele yöntemleri adı verilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

10. Bitkilerde uygun olmayan çevre koşulları, besin elementlerinin eksikliği ve genetik 

faktörlerden kaynaklanan bozukluklara ……………………. bozukluklar adı verilir. 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

ÖRNEK:  
Bitkilerde zarar yapan hastalıklara ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 

 Kimyasal mücadele 

 Malzemeler 

o Kimyasal ilaç 

o İlaçlama makinesi 

o Traktör 

o Kova 

o Su 

o Eldiven 

o Maske 

o Koruyucu gözlük 

o Koruyucu kıyafet 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitkilere zarar veren etmenlerle ilgili panolar oluşturdunuz mu?   

2. Bitkilere zarar veren etmenlerle mücadele ettiniz mi?   

3. Fizyolojik bozuklukların oluşumuna karşı gerekli tedbirleri aldınız 

mı? 

  

4. Bitkilerde zarar yapan hastalıklara ve zararlılara karşı kimyasal 

mücadele yöntemlerini uyguladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

 

 

Bu modül ile, bitkisel üretim sırasında bitki bakım işlemlerini zamanında yaparak 

tekniğe uygun sağlıklı bitkiler yetiştirmek ile ilgili bilgi ve becerileri kazandınız. Çeşitli bitki 

bakımları yaparak aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre işlemleri tam olarak yapıp 

yapamadığınızı kontrol ediniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. El aletleri ile çapalama yaptınız mı?   

2. Çapalama makinelerini kullandınız mı?   

3. Çapalama makinesi, alet ve ekipmanlarının kullanıcı bakımlarını 

yaptınız mı? 

  

4. Çapalama makinesi ile çalışamaya başlamadan önce gerekli tedbirleri 

aldınız mı? 

  

5. Su analizi numunesi alıp  sonucunu değerlendirdiniz mi?   

6. Sulama yöntemleri ile ilgili panolar oluşturdunuz mu?   

7. Sulama sistemlerini kurdunuz mu?   

8. Sulama yaptınız mı?   

9. Gübre çeşitleri ile ilgili tablo ve panolar oluşturdunuz mu?   

10. Gübreleme alet ve makinelerinin ayar ve bakımlarını yaptınız mı?   

11. Gübreleme yaptınız mı?   

12. Toprak analizi için örnek aldınız mı?   

13. Terbiye sistemleri ile ilgili panolar oluşturdunuz mu?.   

14. Budama kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunu yapıp 

kullanıma hazır hâlde tuttunuz mu? 

  

15. Terbiye sistemlerini kurdunuz mu?   

16. Budama sırasında kullandığınız alet ve ekipmanları dezenfekte ettiniz 

mi? 

  

17. Bitkilere zarar veren etmenlerle ilgili panolar oluşturdunuz mu?   

18. Bitkilere zarar veren etmenlerle mücadele ettiniz mi?   

19. Fizyolojik bozuklukların oluşumuna karşı gerekli tedbirleri aldınız 

mı? 

  

20. Bitkilerde zarar yapan hastalıklara ve zararlılara karşı kimyasal 

mücadele yöntemlerini uyguladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 kaymak 

8 3 cm’ye 

9 Dar 

10 durdurulmalı 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 üçüncü 

8 
durgun- 

hareketli 

9 delikli 

10 yağmurlama 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 % 33 

8 şerbet 

9 yeşil gübreleme 

10 
bitkisel 

hormonlar 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 fizyolojik 

8 45-60 ° 

9 şekil 

10 kısa 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 herbisit 

8 funguslar 

9 biyolojik 

10 fizyolojik 
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