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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 525MT0239 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Gübreleme Makinelerinin Ayarları ve Kullanılması 

MODÜLÜN TANIMI 

Gübreleme makinelerinin ayarlarının yapılması ve 

kullanılması ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Gübreleme makinelerinin ayarlarını yapmak ve kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak gübreleme makinelerinin ayarlarını yapabilecek 

ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Mineral gübre atma makinelerinin ayarlarını yapabilecek 

ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

2. Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin ayarlarını 

yapabilecek ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

3. Sıvı gübre dağıtma makinelerinin ayarlarını yapabilecek 

ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin, tarla 

Donanım: Traktör, mineral gübre atma makineleri, çiftlik 

gübresi dağıtma, sıvı gübre dağıtma makineleri, temizlik bezi, 

ayar için gerekli araç gereçler, metre, tartı, muhtelif gübreler, 

bakım  ve kullanma kitabı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Tarımsal üretimde önemli olan birim alandan kârlı, bol ve 

kaliteli ürün almaktır. Bu amaç doğrultusunda tarımsal üretimde, bitkilerin ihtiyacı olan 

besin maddelerinin toprağa verilmesi aĢamasında makinelerden istifade edilmektedir.  
 

Gübreleme makineleri olarak adlandırılan bu makinelerin kullanım öncesi ayarlarının 

yapılması gerekmektedir. Bu ayarlar ile gereksiz gübre israfının önüne geçilerek hem üretici 

hem de ülke ekonomisine  katkı sağlanacaktır. 
 

Bu modül içerisinde gübreleme makinelerinin ayarlarını ve kullanımı sırasında dikkat 

edeceğiniz önemli hususları  öğrenerek ayarları yapabilir hâle geleceksiniz ve bu makineleri 

kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Mineral gübre atma makinelerinin ayarları için gerekli olan araç gereç verildiğinde 

bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak mineral gübre atma makinelerinin ayarlarını 

yapabileceksiniz ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde kullanılan mineral gübre atma makinelerinde yapılan ayarlar 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek mineral gübre atma makinelerinin ayarlarının nasıl 

yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. MĠNERAL GÜBRE ATMA 

MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

1.1. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Ayarları 

 

Resim 1.1: Santrifüjlü mineral gübre atma makinesi 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 



 

 4 

Santrifüjlü gübreleme makineleri ile iĢe baĢlamadan önce birtakım ayarların yapılması 

gereklidir. Bu ayarlar, makinemizin gübre dağıtım kalitesine olumlu katkılar sağlayacaktır.  
 

1.1.1. Ön Arka Paralellik Ayarı 
 

Makinenin ön ve arka kısmının yere olan uzaklığının eĢit olması için ön arka paralellik 

ayarı yapılır. Makine askıda iken makinenin yanından bakıldığında ön ve arka tarafının yere 

olan mesafesi kontrol edilir. Bu mesafelerin eĢit olması gerekir. Ön arka paralellik bozuksa 

üst bağlantı kolundan paralellik ayarlanır. Üst bağlantı kolu uzatıldığında makine geriye 

gider, kısaltıldığında öne doğru gelir. 

 

Resim 1.2: Ön arka paralellik ayarının yapılması 

1.1.2. Sağ Sol Paralellik Ayarı 
 

Bu ayar, makinenin sağ ve sol kısmının yere olan uzaklığının eĢit olması için yapılır. 

Makine askıda iken makinenin arkasından bakıldığında sağ ve sol taraflarının yere olan 

mesafesi kontrol edilir. Bu mesafenin eĢit olması gerekir. Paralellik bozuksa traktörün ayarlı 

yan bağlantı kollarının uzatılıp kısaltılması Ģeklinde sağ sol paralellik ayarı yapılmıĢ olur.  
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Resim 1.3: Sağ sol paralellik ayarının yapılması 

1.1.3. Disklerin yükseklik ayarı 

 

Resim 1.4: Disklerin yerden yüksekliğinin ölçülmesi 

Disklerin yerden yüksekliği arttıkça fırlatma geniĢliği artar. Yani gübre daha geniĢ bir 

alana fırlatılır. Bu yükseklik 55-85 cm arasında değiĢir. Bakım ve kullanma kitabında 

bulunan talimat veya alet üzerine yapıĢtırılmıĢ etiket üzerindeki talimatlara uyularak 

ayarlama yapılmalıdır.  
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Toz gübrelerin uçuĢup baĢka yerlere gitmesini önlemek için diskin yerden 55 cm 

yükseklikte tutulması gerekmektedir. Dağılmayı önlemek için de rüzgâr perdesi 

kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.5: Toz gübrede kullanılan rüzgar perdesi 

Kristal ve granüle gübreler için diski yerden yüksekliği 75 cm olacak Ģekilde hidrolik 

kumanda kolu ile ayarlamak gerekmektedir. 

 

Resim 1.6: Kristal ve granüle gübrelerde disklerin yüksekliği 

1.1.4. Gübre Normu Ayarı 
 

Birim alana (1000 m
2
) atılacak gübre miktarına gübre normu denir. Gübre normu ayarı 

için genellikle makineler üzerinde değiĢik gübreler için hazırlanmıĢ ayar cetveli mevcuttur. 

Fakat gübrelerin dıĢ ortam Ģartlarından kolay etkilenebileceği düĢünülürse gübreyi tarlaya 

atmadan önce makinenin norm ayarının yapılması gerekmektedir. Atılan gübre çeĢidine göre 

makinenin yerden yüksekliği tespit edilir. Genel bir kaide olarak makinenin yerden 
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yüksekliği granüle gübreler için 75 cm, toz gübreler için 55 cm’dir. Bu rakamlar kesin 

rakamlar değildir. Gübrenin yapısına göre artırılıp azaltılabilir. Gübre norm ayarı iki 

yöntemle yapılabilir. 
 

Ġlk yönteme göre gübre normu ayarında, traktörün geçeceği geniĢlik boyunca 4-5 adet 

1x1 metrelik kaplar konur. Makinenin gübre çıkıĢ deliği herhangi bir konuma getirilir. 

Traktör kuyruk mili devri 540 devir/dakika olacak Ģekilde gaz kolu ayarlanır. 

 

 

Resim 1.7: Traktörmetre 

Traktörmetre üzerindeki gösterge çalıĢmıyorsa turmetre yardımıyla uygun kuyruk mili 

devrini veren gaz konumu ayarlanır. Traktör uygun bir viteste, sabit hızda kaplar üzerinden 

geçirilerek kaplara gübre dolması sağlanır.  

 

Resim 1.8: Gübre norm ayarının yapılması 
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Her kapta biriken gübre miktarının eĢit olmasına dikkat edilerek kaplar ayrı ayrı 

tartılır. Örneğin, tek bir kapta 15 g gübre birikmiĢse bu ayarla dekara 15 kg gübre atılacağı 

anlamına gelir. Bu miktarın az veya çok olması durumunda gübre çıkıĢ aralığı azaltılıp 

çoğaltılarak veya traktör hızı artırılıp azaltılarak istenilen norm elde edilinceye kadar 

denemelere devam edilir. 

 

Resim 1.9: Kaplara biriken gübrenin tartılması 

Ġkinci yöntemde, disklerin ağzına bir torba veya özel kaplar takılarak gübrenin kaba 

dolması sağlanır. Traktör kuyruk mili 540 devir/dakika ve sabit bir hız kademesinde 100 

metre yol aldıktan sonra kapta biriken gübre tartılarak hesaplama yapılır. Bu durumda 

makinenin iĢ geniĢliğinin önceden bilinmesi gerekir. 

 

Resim 1.10: Biriken gübrenin tartım için boĢaltılması 

Örneğin, iĢ geniĢliği 8 metre olan bir gübre makinesi ile traktör 100 metre yol aldıktan 

sonra kapta 24 kg gübre birikmiĢse 1000 m
2
 ye atılacak gübre miktarı Ģu Ģekilde bulunur: 

 

8 m x 100 m = 800 m
2
  alan gübrelenmiĢ olur. Bu durumda Ģu Ģekilde bir orantı 

kurulur: 
 

800 m
2
 ye ……………………24 kg gübre atılırsa 
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1000 m
2
 ye ……………………X kg gübre atılır. 

 

         24 x 1000 

X=                         = 30 kg gübre atılmaktadır. 

              800 
 

Atmak istediğimiz miktar, hesaplamada bulunan bu değerden (30 kg) az ise gübre 

çıkıĢ deliğinin açıklığı azaltılır. Atmak istediğimiz miktar bu değerden (30 kg) fazla ise 

gübre çıkıĢ deliğinin açıklığı artırılır.  
 

Ġmal edilen bir santrifüjlü gübre dağıtma makinesinin kullanma ve bakım kitabı ile 

birlikte atılabilecek gübrelere göre düzenlenmiĢ bir ayar tabelasının da bulunması gereklidir. 

Ayar tabelasında makineye ait fırlatma geniĢliğine bağlı olan gerçek iĢ geniĢliği ve sürgünün 

çeĢitli konumlarına göre hıza bağlı olarak atılacak gübre miktarı gösterilir.  
 

Düz ve temiz bir zemin üzerinde dağıtma yapıldığında yeknesaklığın bozulmaya 

baĢladığı yerle en son fırlatılan noktanın ortası gerçek iĢ geniĢliğidir.  
 

Dağıtım tabelası, her gübre çeĢidine göre imalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı 

düzenlenir. 

 

Resim 1.11: Gübre dağıtma tabelası 

Örnek: Dönüme 15 kg süper fosfat (granüle) gübresi atılmak isteniyorsa makinenin 

ayar değerleri aĢağıda açıklanan Ģekilde bulunur:  
 

 Tablonun orta bölümünden 15 kg/dekar değeri veya buna en yakın değer 15,1 

değeri bulunur. 

 15,1 değerinin bulunduğu sütunun yukarısına çıkılarak en üst sırada gübre çıkıĢ 

deliği açıklık ayar değeri olan “7” rakamı bulunur.  
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 15,1 değerinin bulunduğu hizada sola doğru gidilerek en solda bulunan 

sütundan da traktör ilerleme hızı olan 10 km/saat değeri bulunur. 
 

1.2. Mineral Gübre Atma Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında Dikkat 

Edilecek Hususlar 
 

Mineral gübre atma makineleri ile çalıĢmaya baĢlamadan önce makinenin traktöre 

bağlanması, tarlaya götürülmesi, makineye tarlada gübre ikmalinin yapılması, hidrolik ön 

seçme kolunun konumunun belirlenmesi ve katlama iĢlemleri sırasında dikkat edilmesi 

gerekilen hususlar önemlidir. 
 

1.2.1. Makinenin traktöre bağlanması 
 

Önce traktördeki ayarlı kollar ve en son olarak da üst bağlantı kolu makinenin bağlantı 

noktalarına bağlanır. Makineyi traktörden sökerken bağlama sırasında yapılan iĢlemler ters 

sıra ile yapılır. Yani önce üst bağlantı kolu sonra sırasıyla ayarlı yan bağlantı kolları çıkarılır. 
 

1.2.2. Makinenin tarlaya götürülmesi 
 

Traktör bir dakika kadar çalıĢtırılır. Makine, traktör ana hidrolik kaldırma kolu ile 

kaldırılır. Yoldaki sarsıntılardan hidrolik sistemin zarar görmemesi için traktör hidrolik 

sisteminin emniyet kilidi takılır. Yan bağlantı kollarında bulunan gergi zincirleri gerdirilerek 

taĢıma sırasında makinenin sarsıntı yapmasına engel olunur.  
 

 

Resim 1.12: Makinenin tarlaya götürülmesi 

1.2.3. Gübre ikmali 
 

Makine tarlaya boĢ olarak götürülür. Makinenin deposuna gübre, tarlada doldurulur. 

Tarlaya dolu gidiĢlerde makine ve gübrenin ağırlığından dolayı, virajlarda ve meyilli 

arazilerde traktörün dengesi bozulabilir. Bunun neticesinde traktörün devrilmesi veya 

Ģahlanması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. 
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Resim 1.13: Tarlada gübre ikmali 

1.2.4. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunun belirlenmesi 
 

Askılı tip santrifüjlü gübreleme makinelerinde, tarlada gübrelemeye baĢlamadan önce 

traktör hidrolik kumanda kolunu pozisyon kontrol konumuna getirerek yükseklik ayarı 

yapılır. Hidrolik kumanda kolları üzerinde yazı yoksa pozisyon kontrol konumunu bulmak 

için hidrolik kolu hafifçe kaldırılır. Kolun kadran üzerinde aldığı yola paralel olarak 

makinede hassas bir Ģekilde kalkıyorsa pozisyon kontroldedir. 

 

Resim 1.14: Traktör ön seçme kolu 

Pozisyon kontrol konumunda hidrolik kolu hafifçe oynatıldığında makine yukarı 

kalkar, belirli bir seviyede durur. Kola tekrar hareket verilirse biraz daha kalkar, tekrar durur. 

Yani çeki kontrolde olduğu gibi en üst noktaya kadar çıkmaz. 
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1.2.5. Katlama 
 

Makinenin gübre fırlatma açısı 120-180 derece arasında değiĢir. Fırlatma halkasının 

tamamında gübre dağılımı yeknesak değildir. Dağıtma profilinin uç kısımlarında gübreleme 

daha azdır. Bunun için makinenin dönüĢünde az gübre düĢen bu kısma ikinci sefer 

gübreleme yapılması gerekir. Aynı alanın ikinci sefer gübrelenmesi iĢlemine “katlama” 

denir. Fırlatma geniĢliğinden katlama mesafesi çıkartılarak gerçek iĢ geniĢliği bulunur. 

 

Resim 1.14: Gübre dağıtma profili 

Gübrelerin değiĢik özelliklerinden dolayı dağıtma halkası geniĢliği farklıdır. Bu da 

katlamanın uzunluğunu belirler. Uygulamada katlamanın doğru yapılabilmesi için 

dönüĢlerde sürücüyü yönlendirici flamalar veya iĢaretler kullanılır. 
 

Tarla ve kanal kenarlarının gübrelenmesi sırasında makinenin yan tarafı kapatılır, tek 

taraflı gübre atılması, yola veya kanala gübre atılması engellenmiĢ olur. 
 

Gübreleme yapmak için hava durumu takip edilmelidir. Özellikle rüzgârlı havalarda 

gübre dağılımı bozulabilir. Bu yüzden rüzgârlı havalarda gübreleme yapmaktan 

kaçınılmalıdır. Üst gübrelemede, gübrenin bir an önce toprağa karıĢması için gübreleme 

iĢlemi yağmurdan veya sulamadan hemen önce yapılmalıdır. 
 

1.3. Gübreleme Makinelerinde ĠĢ Sonu Temizliğinin Önemi 
 

Gübre kimyasal bir madde olduğundan depo tabanında kalacak gübre kalıntıları 

deponun aĢınmasına ve deforme olmasına sebep olabilir. Bu yüzden iĢ sonunda depoda kalan 

gübre artıkları boĢaltma deliğinden tamamen boĢaltılmalı, basınçlı su ile depo ve makinenin 

diğer kısımları iyice temizlenmelidir. 
 

Bu aĢınma (korozyon), metal depolarda fiberglas depolara göre daha fazla olmaktadır. 

Bu nedenle metal depolarda bu konu üzerinde daha hassas durulmasında makinenin ömrü 

açısından büyük önem vardır. 
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Santrifüjlü gübreleme makinelerini alırken deponun temizliği açısından kolay 

boĢaltılıp temizlenebilir yapıda olanların, pasa ve korozyona dayanıklı olanların tercih 

edilmesi uygulamada kolaylık sağlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mineral gübre atma makinelerinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız ve makine ile gübre atma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 

Resim 1.16: ĠĢ tulumu 

 ĠĢ güvenliği önlemleri almayı unutmayınız. 

 Uyarı levhalarındaki uyarıları dikkate alınız. 

 

Resim 1.17: Uyarı levhaları  

 ĠĢe baĢlamadan önce makineye ait bakım ve 

kullanma kitabını dikkatlice okuyunuz. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen sıraya 

göre makineyi traktöre bağlayınız. 
 

 Gübreyi makineye koyunuz. 

 

Resim 1.18: Gübrenin makineye doldurulması 

 Makineye gübreyi tarlada doldurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 

Resim 1.19: Ön seçme kolu 

 Askılı tip santrifüjlü gübreleme makinelerinde 

tarlada gübrelemeye baĢlamadan önce traktör 

hidrolik kumanda kolunu pozisyon kontrol 

konumuna getiriniz. 

 Ön arka paralellik ayarını 

yapınız. 
 

Resim 1.20: Ön arka paralellik 

 Makinenin ön ve arka kısmının yere olan 

uzaklığının eĢit olması için ön arka paralellik 

ayarı yapınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 

Resim 1.21: Sağ sol paralellik 

 Makinenin sağ sol kısmının yere olan 

uzaklığının eĢit olması için sağ sol paralellik 

ayarı yapınız. 
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 Klape açıklık ayarını yapınız. 

 

Resim 1.22: Klape açıklık ayarı 

 Yapılan gübre normu hesaplamasına  göre 

klape açıklık ayarını yapınız. 

 Uygun çalıĢma hızını 

belirleyiniz. 

 

Resim 1.23: Vites kademeleri 

 Bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen 

uygun viteslerde uygun çalıĢma hızlarına göre 

çalıĢma yapınız. 

 Gübre normu ayarını yapınız. 

 

Resim 1.24: Gübre norm ayarı 

 Makine üzerinde değiĢik gübreler için 

hazırlanmıĢ ayar cetvellerine göre gübre normu 

ayarı yapınız. 



 

 17 

 ĠĢ sonunda depoyu tamamen 

boĢaltınız ve temizleyiniz. 

 

Resim 1.25: Deponun boĢaltılması 

 ĠĢ sonunda depoda kalan gübre artıkları 

boĢaltma deliğinden tamamen boĢaltınız. 

 Basınçlı su ile depo ve makinenin diğer 

kısımlarını iyice temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Gübreyi makinenin deposuna koydunuz mu?   

3. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

4. Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

5. Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

6. Klape açıklık ayarını yaptınız mı?   

7. Uygun çalıĢma hızını belirlediniz mi?   

8. Gübre normu ayarını yaptınız mı?   

9. ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltıp temizlediniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Sağ sol paralellik ayarı traktörün………….yan bağlantı kollarının uzatılıp kısaltılması 

ile yapılır.  
 

2. Gübreleme makinesinin dağıtma profilinin ……………kısımlarında gübreleme daha 

azdır. 
 

3. Askılı tip santrifüjlü gübreleme makineleri ile çalıĢırken traktör ön seçme 

kolu…………………. kontroldedir. 
 

4. Gübre normu ayarlanırken tartım sonucu çıkan değer istenilen değerden 

………………. ise gübre çıkıĢ deliği ayar sürgüsü kısılır. 
 

5. Tarla ve kanal kenarlarının gübrelenmesi sırasında makinenin ……. tarafı kapatılır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin ayarları için gerekli olan araç gereç verildiğinde 

bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak çiftlik gübresi dağıtan makinelerin ayarlarını 

yapabileceksiniz ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde kullanılan çiftlik gübresi atma makinelerinde yapılan ayarlar 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin ayarlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. ÇĠFTLĠK GÜBRESĠ DAĞITMA 

MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

2.1. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Ayarları 
 

Makinenin birim zamanda attığı gübre miktarı, dağıtıcı tambur uzunluğuna (dm), 

götürücü lamaların hareket hızına (dm/sn.), tambur tarafından etkilenen gübre tabakası 

kalınlığına (dm), gübrenin hacim ağırlığına (kg/dm³) bağlı olarak değiĢir. Hacim ağırlığı 

kabarık ve basılmamıĢ gübreler için 0,5 kg/dm³, yaĢ ve sıkıĢık gübreler için 0,95 kg/dm³ 

alınır. Buna göre birim zamanda atılan miktar Ģu formül ile hesaplanır: 
 

M =TU x VL x GK x GHA 
 

M= Birim zamanda atılan miktar (kg/sn.) 

TU= Tambur uzunluğu (dm) 

VL= Götürücü lamaların hareket hızı (dm/sn.) 

GK= Etkilenen  gübre tabaka kalınlığı (dm) 

GHA= Gübrenin hacim ağırlığı (kg/dm³) 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Birim alana atılan miktar:  

 

                M 

Q= 

            ĠG x VÇ 
 

 

Q= Birim alana atılan miktar (kg/m
2
) 

M= Birim zamanda atılan miktar (kg/sn.) 

ĠG= ĠĢ geniĢliği (m) 

VÇ= ÇalıĢma hızı (m/sn.) 
 

ĠĢ geniĢliği ve çalıĢma hızı sabit kabul edilirse makinenin gübre normuna etki edecek 

en önemli faktör, birim zamanda atılan gübre miktarıdır. Birim zamanda atılan gübre 

miktarını, sürükleyici lamaların hızını artırıp azaltarak ayarlayabiliriz. Bu iĢ için römorkun 

ön kısmında bulunan lama hızı ayar kolu değiĢik hız kademelerine alınarak lamaların hızı 

istenen değere getirilir. 

 

Resim 2.1: Lama hızı ayar kolu 

2.2. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında 

Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Resim 2.2: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 
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Çiftlik gübresi dağıtma makineleri iĢe Ģöyle hazırlanır: 
 

 Makinede gerekli yerler yağlanır, bütün organların iyi çalıĢıp çalıĢmadığı 

kontrol edilir. 
 

 Koruyucu kısımlar ve muhafazalar takılır, lastik havaları ve zincir gerginlikleri 

ayarlanır. 
 

 Yükleme sırasında lamaların römork tabanının üstünde olmasına dikkat edilir. 
 

 Makine, her tarafta eĢit olacak Ģekilde gübre ile doldurulur.  
 

 Tarlaya gidildiğinde seçilen kuyruk mili devrine göre lama hızları ve gidiĢ hızı 

ayarlanır. 
 

 Ayarlanan hızlar değiĢtirilmeden gübreleme tamamlanır. 
 

 DönüĢlerde kuyruk mili hareketi durdurulur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız ve gübre dağıtma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre 

bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 

Resim 2.3: ĠĢ tulumu 

 ĠĢ güvenliği önlemleri almayı unutmayınız. 

 Uyarı levhalarındaki uyarıları dikkate alınız. 

 

Resim 2.4: Uyarı levhaları 

 Bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen Ģekilde 

makineyi traktöre bağlayınız. 

 Gübreyi makineye 

koyunuz. 

 

Resim 2.5: Gübre nakli 

 Makineyi, her tarafta eĢit olacak Ģekilde gübre ile 

doldurunuz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Götürücü lamaların 

hız ayarını yapınız. 

 

Resim 2.6: Hız ayar kolu 

 Römorkun ön kısmında bulunan lama hızı ayar kolu ile 

lamaların hızını istenen değere getiriniz. 

 Traktör kuyruk mili 

devrini ayarlayınız. 

 

Resim 2.7: Devir tablosu 

 Traktör kuyruk mili devri 540 devir/dakika olacak Ģekilde 

gaz kolu ile ayarlayınız. 

 Uygun çalıĢma hızını 

belirleyiniz. 

 

Resim 2.8: Vites kademeleri 

 Bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen çalıĢma 

hızlarında ve viteslerde çalıĢma yapınız. 
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 ĠĢ sonunda depoyu 

tamamen boĢaltıp 

temizleyiniz. 

 

Resim 2.9: TemizlenmiĢ depo  

 Gübre kimyasal bir madde olduğundan depo tabanında 

kalacak gübre kalıntıları deponun aĢınmasına ve deforme 

olmasına sebep olabileceğini hatırlayınız. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Gübreyi makineye koydunuz  mu?   

3. Götürücü lamaların hız ayarını yaptınız mı?   

4. Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

5. Uygun çalıĢma hızını belirlediniz mi?   

6. ÇalıĢmaya baĢladınız mı?   

7. ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltıp temizlediniz mi?    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çiftlik gübresi dağıtma makinelerine yükleme yapılırken götürücü lamaların römork 

tabanının ………….. olmasına dikkat edilmelidir. 
 

2. Atılan gübre miktarını artırmak için götürücü lamaların hızı ……..……….dır. 
 

3. Seçilen hız kademesi ve kuyruk mili devri gübre boĢalıncaya kadar ……………….dir. 
 

4. Hesaplamalarda yaĢ ve sıkıĢık gübreler için hacim ağırlığı…………….kg/dm³ 

alınmalıdır. 
 

5. DönüĢlerde kuyruk mili hareketi  ……………………dir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makinelerinin ayarları için gerekli olan araç gereç 

verildiğinde bakım kullanma kitaplarına uygun olarak sıvı gübre makinelerinin ayarlarını 

yapabileceksiniz ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde kullanılan sıvı gübre dağıtma makinelerinde yapılan ayarlar 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makinelerinin 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

3. SIVI GÜBRE (ġERBET) DAĞITMA 

MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

3.1. Sıvı Gübre Dağıtma Makinelerinin Ayarları 
 

Birim alana atılacak Ģerbet miktarı; tank hacminin, Ģerbet tankının, boĢalıncaya kadar 

aldığı yol ile dağıtıcı iĢ geniĢliğinin çarpımına bölünmesiyle bulunur. Yani; 
 

               H 

ġM= 

           Y x ĠG 
 

ġM =Birim alana atılacak Ģerbet miktarı (l/m
2
) 

H = Tank hacmi (l)  

Y= ġerbet tankının boĢalıncaya kadar aldığı yol (m) 

ĠG= Dağıtıcı iĢ geniĢliği (m) 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Örnek 
 

Tank hacmi, 3000 litre ve dağıtma geniĢliği 2 metre olan bir sıvı gübre dağıtma 

makinesinde, tank 300 metre yol aldıktan sonra boĢalıyorsa birim alan atılan Ģerbet miktarı 

Ģöyle bulunur: 

 
Bulunan bu değer istediğimiz değerden fazla ise traktör hızı artırılmalı, az ise traktör 

hızı azaltılmalıdır. Bu ayar, dağıtım vanasından da yapılabilir. Tank fazla Ģerbet atıyorsa 

vana kısılmalı, az Ģerbet atıyorsa vana açılmalıdır. 
 

3.2. Sıvı Gübre Dağıtma Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında Dikkat 

Edilecek Hususlar 

 

Resim 3.1: ġerbet dağıtma makinesiyle çalıĢma  

 ġerbetten yayılan keskin ve rahatsız edici kokunun çevreyi rahatsız etmemesi 

için Ģerbet mümkün olduğunca kısa sürede tarlaya atılmalıdır. 
 

 ġerbetin tank içersinde çalkalanmasından dolayı, tankın dengesini bozabileceği 

unutulmamalı, meyilli ve engebeli arazilerde dikkatli olunmalıdır. 
 

 Biriktirme sırasında Ģerbet içerisine çeĢitli katı parçalar da karıĢabilir. Böyle 

durumlarda Ģerbetin akıcılığı azalır, tıkanmalara sebep olabilir. 
 

 KarıĢık durumdaki Ģerbetin daha kolay verilebilmesi için Ģerbet tanklarının 

dağıtıcı organlarında tıkanma olmamalıdır. 
 

 Genellikle karıĢık durumdaki Ģerbet daha çok tarla, çayır ve meraların 

gübrelenmesinde kullanılır. 
 

 Temiz Ģerbet ise özel yapılmıĢ kombine aletler ile toprak altına, bitki sıra 

aralarına verilir. 
 

 ġerbet toprak altına özel olarak yapılmıĢ arkasında gömücü ayakları ve platin 

boruları bulunan kombine aletlerle verilir. 
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Resim 3.2: Gömücü ayak tipleri 

 

Resim 3.3: DeğiĢik tipte gömücü ayak tipleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sıvı gübre dağıtma makinelerinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız ve sıvı gübre dağıtma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre 

bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 

Resim 3.4: ĠĢ tulumu 

 ĠĢ güvenliği önlemleri almayı unutmayınız. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen Ģekilde makineyi 

traktöre bağlayınız. 

 Sıvı gübreyi 

makineye doldurunuz. 

 

Resim 3.5: Tanka Ģerbetin doldurulması 

 ġerbet doldurma düzeni ile Ģerbeti tankın içerisine 

doldurunuz. 

 Traktör kuyruk mili 

devrini ayarlayınız. 

 

ġekil 3.6: Kuyruk mili devir tablosu 

 Traktör kuyruk mili devri 540 devir/dakika olacak Ģekilde 

gaz kolu ile ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uygun çalıĢma hızını 

belirleyiniz ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 

Resim 3.7: Vites kademeleri 

 Bakım kullanma kitaplarında belirtilen çalıĢma hızlarında 

ve viteslerde çalıĢma yapınız. 

 ĠĢ sonunda depoyu 

tamamen boĢaltınız ve 

temizleyiniz. 

 

Resim 3.7: Deponun temiz su ile temizliği 

 ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltınız ve temiz su ile 

temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Sıvı gübreyi makineye doldurdunuz  mu?   

3. Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

4. Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı?   

5. ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltıp temizlediniz mi?    

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. ġerbetten yayılan keskin ve rahatsız edici kokunun çevreyi rahatsız etmemesi için 

Ģerbet mümkün olduğunca ……. sürede tarlaya atılmalıdır. 
 

2. Atılan Ģerbet miktarı istediğimiz değerden fazla ise traktör hızı …………dır. 
 

3. Birim alana düĢen Ģerbet miktarı istediğimiz değerden az ise dağıtım vanası  

…………..dır. 
 

4. ………………….. Ģerbet  özel yapılmıĢ kombine aletler ile toprak altına, bitki sıra 

aralarına verilir. 
 

5. ġerbetin tank içersinde …………………………… dolayı, tankın dengesini 

bozabileceği unutulmamalıdır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1.  ……………………………ayarı traktörün ayarlı yan bağlantı kolundan yapılır.  
 

2.  Mineral gübre dağıtma makinelerinde gübre dağıtma profilinin uç kısımlarında 

gübreleme daha……………...dır.  
 

3.  Askılı tip santrifüjlü gübreleme makineleri ile çalıĢırken traktör ön seçme kolu 

………………………… kontrolde olmalıdır. 
 

4.  Gübre normu ayarlanırken tartım sonucu çıkan değer istenilen değerden fazla ise 

gübre çıkıĢ deliğinin açıklığı ………... 
 

5.  Atılan gübre miktarımı artırmak için götürücü ……………ın hızı artırılmalıdır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Ayarlı yan 

2. Uç 

3. Pozisyon kontrol 

4. Fazla 

5. Yan 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Üstünde 

2. Artırılmalı 

3. DeğiĢmemeli 

4. 0,95 

5. Kesilmeli 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Kısa 

2. Artırılmalı 

3. Açılmalı 

4. Temiz 

5. Çalkalanmasından 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Sağ sol paralellik 

2. Az 

3. Pozisyon 

4. Azaltılır 

5. Lamalar 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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