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Bitki bakım alet ve makinelerinin periyodik bakımını ve 
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uygun olarak düz bir zeminde bitki bakım alet ve 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tarımda bitkisel üretimde birim alandan elde edilecek ürün miktarının 

yükseltilmesinde; toprak iĢleme, ekim ve dikim iĢlemlerinin yanında bakım iĢlemlerinin de 

tekniğine uygun Ģekilde yapılması etkili olmaktadır.  
 

Bütün bunlardan daha da önemlisi tekniğine uygun olarak kullanılmayan bir alet ve 

makine, yaralanmalara hatta ölümlere kadar varabilecek kazalara neden olmaktadır. Bunların 

baĢında güç iletme organı olan ve kuyruk milinden hareketini alan mafsallar gelmektedir. 

Mafsallarla çalıĢma esnasında koruyucu kapakların takılması ve zincirle sabitlenmesi 

gerekmektedir. Ara çapa makineleri,  frezeli ara çapa makineleri, kimyasal ilaçlama 

makineleri, mineral gübre atma makineleri ve çiftlik gübresi dağıtma makineleri bu tehlike 

arz eden unsurları taĢımakta olup çalıĢma esnasında bu hususlara dikkat edilmelidir. 
 

Bitki koruma, ilaçların etkinlik dereceleri ve uygulama dozlarındaki geliĢmeler, çevre-

insan sağlığı konusundaki dikkatsizlik, mineral gübrelerin atılma oran ve zamanları, çiftlik 

gübresinin fermantasyonundan sonra toprağa karıĢtırılması uygulamalarının makineler 

vasıtasıyla olması bitkisel üretimi olumlu etkilemektedir.  
 

Bu makineler pahalı makineler olup bunların yanlıĢ kullanımı ve bakım hataları gibi 

sebeplerden dolayı kısa sürede elden çıkmaları istenmeyen bir durumdur. Elden çıkan her bir 

makine hem üreticilerimiz hem de devletimiz için millî bir servet kaybıdır.  
 

Bitki bakım alet ve makinelerinin ayarları ve bunların tekniğine uygun olarak 

kullanılmaları ve bu makinelerinin bakımları sırasında yapılması gerekenleri öğrenerek 

ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman unvanını kazanabileceksiniz. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Çapalama alet ve makinelerinin bakımını ve ayarlarını bakım kullanma kitaplarına 

uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çapalama alet ve makineleri hakkında hem internet hem de tarım alet ve makineleri 

satıĢ bayilerinden gerekli bilgileri toplayınız. 

 Çapalama alet ve makinelerinde hangi bakımların ve ayarların yapılması gerektiğini 

araĢtırınız. 

 Çapalama alet ve makinelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları 

araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek çapalama alet ve makinelerinin bakım ve ayarlarının nasıl 

yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Bulduğunuz sonuçlarla ilgili hazırladığınız sunumu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÇAPALAMA ALET VE MAKĠNELERĠ 
 

Çapalama denildiğinde yabancı otların yok edilmesi ve toprağın kabartılması amacıyla 

yapılan bakım iĢleri anlaĢılmaktadır. Yabancı otlarla mücadelenin birçok değiĢik yolu 

olmakla birlikte uygulanan en etkili yöntemlerden biri çapalama alet ve makineleri ile 

yapılan mücadele yöntemidir. Bu iĢlemin en iyi Ģekilde yapılabilmesi için uygun çapalar 

seçilmelidir. 
 

Yabancı otlar yaĢamlarını sürdürebilmek için ihtiyaçları olan suyu, ıĢığı ve besin 

maddelerini; üretimlerini yapmak istediğimiz kültür bitkilerine ortak olacak Ģekilde kullanır. 

Bu nedenle yabancı otlar; ürün kayıplarına, kalite düĢmesine ve hasat zorluklarına yol açar. 

Makineli bakım ve toprak iĢleme, yabancı ot kontrolünde en önemli ve kullanılabildiği 

yerlerde en ekonomik yöntemdir.  
 

Ülkemizde oldukça geniĢ bir Ģekilde üretimi yapılan, ekonomik değerleri yüksek 

kültür bitkilerinin sağlıklı geliĢebileceği Ģartları sağlamak için bitki sıra araları ve sıra 

üzerinde uygun alet ve makinelerle yapılan; toprağı yarmak, parçalamak ve kabartmak için 

yabancı ot mücadelesi amacıyla yapılan yüzeysel toprak iĢleme metoduna “çapalama” denir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bakım iĢlerinin en önemlilerinden olan çapalama iĢlemlerinin uygun alet ve makineler 

kullanılarak yapılmasının sağlayacağı faydaları Ģöyle özetleyebiliriz: 
 

 Tarlanın yabancı otlardan temizlenmesinde çok büyük rol oynar. 

 Çapalama iĢçiliğinden yüzde 70-80 tasarruf sağlayarak iĢletme gelirlerini artırır. 

 Bitkilerin su ihtiyacını geciktirerek sulamadan büyük ölçüde tasarruf sağlar. 

 Toprağın yapısını incelterek tavın uzun süre muhafaza edilmesini sağlar ve 

geliĢmesine yardımcı olarak verimi artırır. 

 Toprağın havalanmasını, güneĢle temasını sağlayarak bitki köklerinin geliĢmesine 

yardımcı olarak verimi artırır. 
 

Genel olarak bakım iĢlerinde kullanılacak traktörlerin lastikleri dar olmalıdır. GeniĢ 

lastiklerin çiğneme yüzeyi de geniĢ olduğundan toprak sıkıĢabilir ve bitkiler bundan büyük 

zararlar görebilir. 
 

Çapalamanın en uygun koĢullarda yapılabilmesi için alet ve makinelerde Ģu özellikler 

aranmalıdır: 
 

 Traktöre bağlanıp sökülmesi ve iĢleyici organların değiĢtirilmesi gayet kolay 

olmalıdır. 

 Çapalama esnasında derinlik ayar ve kumanda düzenlerine sahip olmalıdır. 

 Her ürünün değiĢik sıra aralarına uyabilmeleri için sıra arası ayarlanabilir makineler 

olmalıdır. 

 ÇalıĢma esnasında alet veya makinenin gövdesinin ve çatısının yerden yüksekliğinin, 

bitkilere zarar vermeyecek Ģekilde ayarlanması gerekir. 

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

toprağı kabartarak yabancı otları sökebilmelidir. 

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

bölgesine yanaĢabilmelidir. 

 ĠĢleme derinliği her yerde aynı olmalıdır. 
 

1.1. Sabit Ayaklı Çapa Aletleri 
 

Bu çapalar üç nokta askı düzeni ile traktörün arkasına bağlanan bir çatı ile bu çatıya 

bağlanan ve keskin kenarları ile toprağı, yabancı ot köklerini yüzeyden kesmeye ve 

parçalamaya yarayan sabit, yarı yaylı ve yaylı çapa ayaklarından ibarettir. 
 

1.1.1. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Görevleri 
 

Sabit ayaklı çapa aletlerinin görevleri Ģunlardır: 
 

 Sıraya ve serpme olarak ekim yapılmıĢ bitkilerin yetiĢtiği ortamda çıkan yabancı otları 

sıra üzerine dokunmadan almak 

 Bitkilerin boğazlarını (kazayağı tipi) doldurmak 

 Sıra arasındaki yabancı otları almak ve oldukları yerde bırakmak (kırlangıçkuyruğu 

tipi) 
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 Serpme ekim yapılmıĢ endüstri bitkilerinde kullanılmak suretiyle toprağı kabartarak 

toprağın havalanmasını sağlanmak  

 Kültür bitkisinin kullanacağı bitki besin maddelerinin yalnız kültür bitkisinin 

kullanmasına imkân vermek 
 

1.1.2. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Parçaları 
 

Üç nokta askı düzeni, çatı, iĢleyici organlar sabit ayaklı çapa aletinin parçalarını 

oluĢturmaktadır. 
 

 Ekipman Çatısı: Bir bağlama kafası ve ana kiriĢten oluĢur. Ana kiriĢler kare, 

dikdörtgen, yuvarlak veya özel profillerden değiĢik Ģekillerde yapılmıĢtır. 

 

ġekil 1.1: DeğiĢik ekipman çatı kiriĢ kesitleri 

 

Çapaların çatıları genellikle ana kiriĢ ile birlikte üniversal tiptedir. Yani aynı çatıya 

değiĢik iĢlerde kullanılan üniteler takılabilir. Üç nokta askı düzeni de sabit ayaklı çapa 

aletinin, traktör hidrolik kaldırma düzenine bağlandığı parçadır. 

 

Resim 1.1: Çatı, üç nokta askı düzeni ve sağ sol hidrolik bağlantı kolları 

 

 ĠĢleyici organlar: Bir kenarlı uç demiri; birisi yabancı ot köklerini kesen, toprağı 

parçalayıp kabartan keskin kenarlı plaka, diğeri bununla 95°lik bir açı yapan düĢey 

plakadan oluĢur. 
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Ġki kenarlı uç demiri; simetrik bir yapıya sahiptir. Bu özelliği, makinenin toprakta 

dengeli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlar. Çapalarda yaygın olarak kullanılan bu uç demirleri, 

yüksekliği ayarlanabilen bir kola gömme baĢlı cıvata ile bağlanmıĢtır. 
 

Koruyucu diskler; bir mil üzerine yataklanmıĢ birbirine paralel iki düz ve dıĢbükey 

diskten oluĢan ve bitki sırasını çapalamanın olumsuz etkilerinden koruyan organdır. 

 

Resim 1.2: Bir ve iki kenarlı uç demirleri 

 

 

Resim 1.3: Koruyucu disk 

 

1.1.3. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Ayarları 
 

Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi sabit ayaklı çapa aletlerinde de çalıĢma öncesi 

yapılması gereken bazı ayarlar vardır. Aletten istenilen neticenin alınabilmesi, verimli ve 

ekonomik bir çalıĢma yapılabilmesi için bütün iĢlem ve ayarlar, bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalıdır. 
 

 Sağ sol paralellik ayarı: ÇalıĢma sırasında, aletin bütün iĢleyici organlarının dengeli 

bir Ģekilde iĢ yapabilmesi için sağ sol paralellik ayarının doğru bir Ģekilde yapılmıĢ 

olması gerekir. Aksi durumda, iĢleyici organların bir kısmı daha fazla batacak, diğer 

kısmı ise daha yüzeyde kalacaktır. 

 

Resim 1.4: Sağ sol paralellik ayarının kontrolü 
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Bu durum hem traktörün çalıĢmasını olumsuz yönde etkileyecek hem de düzensiz bir 

iĢ ortaya çıkaracaktır. Bu ayarın kontrolü için alet, traktöre bağlanır, yerden bir miktar 

yükseğe kaldırılır. Arka tarafından alete bakılarak sağ sol paralellik durumu kontrol edilir. 

Arkadan bakıldığında, aletin sağ ve sol taraflarının yere olan mesafesi eĢit olmalıdır. Bu 

mesafeler eĢit değilse traktörün ayarlı yan bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak mesafeler 

eĢitlenmelidir. 
 

 Ön arka paralellik ayarı: Yine çalıĢma sırasında, aletin dengeli ve düzenli 

çalıĢabilmesi için ön arka paralellik ayarının yapılmıĢ olması gerekir. 

 

ġekil 1.4: Ön arka paralellik ayarı 

Bu ayarın kontrolü için alet traktöre bağlandıktan sonra yerden bir miktar kaldırılır. 

Yan taraftan bakılarak aletin ön ve arka taraflarının yere olan mesafeleri kontrol edilir. Bu 

mesafeler eĢit olmalıdır. Eğer eĢit değilse traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak 

mesafeler eĢitlenmelidir. Eğer ön taraf yere daha yakın ise üst bağlantı kolu uzatılmalıdır. 

Arka taraf yere daha yakın ise üst bağlantı kolu kısaltılmalıdır. 

 

Resim 1.5: Ön arka paralellik ayarının kontrolü 

Çapa aletlerinin önde, arkada ve yanlarda tarla yüzeyine paralel olması için yapılan 

ayarlardır. 
 

 ĠĢ derinliği ayarı: ĠĢe baĢlamadan önce toprağın durumuna, tarlada bulunan yabancı 

otların ve çapası yapılacak bitkilerin türüne göre iĢ derinliği ayarı yapılmalıdır. Daha 

çok yüzlek köklü yabancı otların yoğun olduğu bir tarlada iĢ derinliğini daha fazla 

artırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü fazladan artırılan her iĢ derinliği, daha fazla güç 

ve yakıt ihtiyacı demektir. Ancak kuvvetli ve derin kök yapısına sahip yabancı otlar, 

yoğun ise bu otları ortadan kaldırabilmek için iĢ derinliği artırılmalıdır. 
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Çapa aletlerinde derinlik, her ünitede eĢit olarak ayarlanmalıdır. Ġlk önce çapa 

ayaklarının uzunluğu istenilen boyda ayarlanır ve her ünitede bulunan derinlik ayar tekerleği 

ile istenilen çapalama derinliği tespit edilebilir.  Destek tekerlerinin çatıyla olan bağlantıları 

gevĢetilerek istenilen yüksekliğe getirildikten sonra destek tekerleri tekrar sabitlenir.  
 

 

ġekil 1.5: Çapa derinlik ayar organları 

1-Ünite derinlik ayar ve tespit tekeri 

2-Yay ayar konumları 

3-Ayak ayar vidası 

4-Çapa (tespit destek ve taĢıma) tekeri 
 

Çapası yapılacak bitki, kuvvetli geliĢen bir bitki ise daha derin, zayıf bünyeli bir bitki 

ise daha yüzlek çapa yapılmalıdır. Çapası yapılacak bitkinin geliĢim dönemi de iĢ derinliğini 

belirleyen bir husustur. Yeni geliĢim dönemlerinde daha yüzeysel bir çapalama yapılırken 

ileriki dönemlerde daha derin bir çapalama yapmak gerekir. 

 

Resim 1.6: ĠĢ derinliği ayarı 
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 Sıra arası ayarı: Bu ayardan amaç, çapa ayaklarının en uygun Ģekilde sıra aralarına 

yerleĢtirilmeleridir. Bunun için aletin bağlandığı traktör tekerleklerinin iz geniĢliğinin 

bitkilerin sıra aralarına uyması gerekir. 
 

 

ġekil 1.6: Ünitelerin çatıya bağlanıĢı (1-Çatı, 2-Kazayağı, 3-Yükseklik ayarı, 4-Kızak) 

Pamuk, ayçiçeği, mısır ve patates gibi bitkilerde sıra arası elde mevcut traktörün iz 

geniĢliğinin yarısı kadar; Ģeker pancarı, soya gibi bitkilerde sıra arası traktörün iz 

geniĢliğinin üçte biri kadar seçilirse iyi bir çapalama yapılabilir. Uygun iz geniĢliği tespit 

edildikten sonra çapa ayaklarını ihtiva eden ünitelerin çatı üzerine bağlanmasında genellikle 

imalatçıların bakım ve kullanma kitaplarında tavsiye ettiği; farklı traktör iz geniĢliklerinde, 

farklı çatı uzunluklarında, istenilen sıra arasına uygun gerekli ünite sayısı ve bağlama Ģekil 

özellikleri ile ilgili notlara ve çizelgelere uymak yeterlidir. 

 

Resim 1.7: Sıra arası ayarı 

Sıra arası ayarı yapıldıktan sonra yine bitkinin durumuna göre iĢleyici organ üzerinde 

bulunan bıçakların birbirine olan konumları ayarlanır. Bunun için bıçakların organa bağlantı 

noktaları gevĢetilir. Ġstenilen ölçüye getirildikten sonra sıkılır.  
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Resim 1.8: Bıçakların konum ayarı 

1.1.4. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Bakımı 
 

Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi bitki bakım alet ve makineleri de iĢ sonunda 

iyice temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Alet ve makineyi temizlemeden olduğu gibi 

bırakmanın birçok mahsuru vardır. Alet ve makineyi kirli bırakmanın diğer bir mahsuru da 

çalıĢma sırasında olabilecek basit arızalar, bağlantı elemanlarında meydana gelebilecek 

gevĢemeler gözden kaçabilir. Ancak iĢ sonunda temizliği yapılan bir alet ve makinede, 

temizlik sırasında bu tür aksaklıklar ortaya çıkabileceğinden arıza büyümeden müdahale 

etme imkânı olacaktır. Ayrıca makinenin iĢleyen kısımları, korozyona maruz kalmaması için 

muhafaza edileceği yere bırakılmalıdır.  
 

 Makinenin yağlanması: Bakım sırasında aletin bağlama çatısı ve bağlantı 

muylularındaki gresörlüklere gres basılmalı, alet temizlendikten sonra paslanmayı 

önlemek için iĢleyici organların uç demirlerine kullanılmıĢ motor yağı (yanık yağ) 

sürülmelidir. 

 

Resim 1.9: Bağlama çatısı yataklarının ve bağlantı muylularının greslenmesi 
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Resim 1.10: Ayakların yağlanması 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması: Alet üzerindeki bütün bağlantı 

elemanları (cıvata, somun, saplama vb.) tek tek kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa 

mutlaka sıkılmalıdır. 

 

Resim 1.11: GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması 

 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi: Bağlantı elemanlarının kontrolü 

sırasında, aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 

Resim 1.12: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç 

demirleri varsa bunlar sökülüp yenileriyle değiĢtirilmelidir. 
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Resim 1.13: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi 

 

 Aletin kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alınması ve muhafaza 

edilmesi: Bakımı yapıldıktan sonra aleti hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden 

korumak için alet, sundurma tipi kapalı ve kuru bir yerde (devrilme gibi tehlikelere 

karĢı emniyet açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak)  muhafaza 

edilmelidir. 

 

Resim 1.14: Aletin kapalı bir ortamda muhafazası 

1.2. Gübreli Ara Çapa Aletleri 
 

Gübreli ara çapa aletleri, gübre depolarına konan gübrenin çapa ayaklarının boğaz 

doldurma noktalarının ön tarafına gübrenin dökülmesi ve çapa uç demirinin kanatları vasıtası 

ile gübrenin toprağa gömülmesi görevini yapar. 
 

Hareket tekerlek milindeki zincir vasıtasıyla ana mil diĢlisine ve buradan da ana mil 

diĢlisine yekpare bağlanan gübre mili diĢlisine gelerek ünite içerisindeki plakayı veya oluklu 

makarayı döndürür. Gübre ayar klapesi kolu ile ayarlanan gübre, çıkıĢ oluğundan borular 

vasıtasıyla gömücü ayaklara iletilerek toprağa verilir. 
 

ÇalıĢma esnasında hidrolik kumanda kolu yüzücü konumda ve çalıĢma hızı 6 km/h 

olmalıdır. 
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Resim 1.15: Gübreli ara çapa makinesi 

1.2.1. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Görevleri 
 

Traktör üç nokta askı sistemine bağlanan gübreli ara çapa makinesi, makineye hareket 

veren tekerlek vasıtasıyla gübre atma iĢini; çatıya bağlanan çapa veya lister ile çapalama iĢini 

gerçekleĢtirir. 
 

Gübreli ara çapa makineleri, özellikle mısır, ayçiçeği, pamuk gibi kültür bitkileri 8-10 

yapraklı durumunda iken ikinci parti gübreleme ile birlikte hem ara çapa hem de boğaz 

doldurma iĢini aynı anda yaparak tasarruf sağlayan makinelerdir. 
 

1.2.2. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Parçaları 
 

 Üç nokta askı düzeni: Gübreli ara çapa makinesinin, traktör hidrolik kaldırma 

düzenine bağlandığı parçadır.  

 

Resim 1.16: Üç nokta askı düzeni 
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 Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların, gübre ünitelerinin bağlandığı ve sıra arası 

ayarının yapıldığı Ģasidir. Üniversal tiptedir yani aynı çatıya değiĢik iĢlerde kullanılan 

üniteler takılabilir. 

 

Resim 1.17: Bağlama çatısı 

 ĠĢleyici organlar 
 

 Bir veya iki kenarlı uç demirleri: Yabancı ot köklerini kesme, toprağı 

parçalayıp kabartma görevini yerine getirir. 

 

Resim 1.18: Bir kenarlı uç demiri 

 Listerler: Boğaz doldurma görevini yapar. Çapalamadan sonra boğaz 

doldurma yaparak köklerin açıkta kalmasını önler. 
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Resim 1.19: Listerler 

 Gübre deposu: Bağlama çatısına ayarlanabilir bir düzenle bağlanmıĢtır. Ayrı ayrı her 

ünitenin gübre deposu olduğu gibi, bir bütün olarak da imal edilmektedir. 

 

Resim 1.20: Farklı gübre deposu Ģekilleri 

 Gübre hareket iletim sistemi: Makine tekerleğinden gelen hareketi zincir ve diĢliler 

vasıtasıyla gübre ekici miline ileten, plaka veya oluklu makarayı döndürmek suretiyle 

gübre atımını gerçekleĢtiren sistemdir.  

 

Resim 1.21: Gübre hareket iletim düzeni 

1.2.3. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Ayarları 
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Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi gübreli ara çapa makinelerinde de çalıĢma 

öncesi yapılması gereken bazı ayarlar vardır. Makinenin istenilen neticenin alınabilmesi, 

verimli ve ekonomik bir çalıĢma yapılabilmesi için bütün iĢlem ve ayarlar, bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalıdır. 
 

 Sağ sol paralellik ayarı: Diğer alet ve makinelerde olduğu gibi makine traktöre 

bağladıktan sonra kaldırılır ve arka taraftan makineye bakılır. Bu durumda makine 

yere paralel olmalı yani makinenin sağ ve sol taraflarının yere olan mesafeleri eĢit 

olmalıdır. Bu mesafeler eĢit değilse traktörün ayarlı yan bağlantı kolu uzatılıp 

kısaltılarak mesafeler eĢitlenmelidir. 



 

17 

 

 

 

ġekil.22: Sağ sol paralellik ayarı 

 Ön arka paralellik ayarı: Sağ sol paralellik ayarından sonra makinenin yan 

tarafından bakarak makinenin ön ve arka taraflarının yere olan mesafeleri kontrol 

edilir. Eğer mesafeler eĢit değilse traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak 

paralellik sağlanmalıdır. 
 

 

Resim 1.23: Ön arka paralellik ayarı 

 ĠĢ derinliği ayarı: Tarlanın, çapası yapılacak bitkilerin ve tarlada bulunan yabancı 

otların durumuna göre iĢ derinliği ayarı yapılmalıdır. ĠĢ derinliği ayarı, makinenin 

gübre düzenine hareket veren tekerleğin yüksekliği veya bu tekerleğe etki eden yay 

basıncı (yayın uzunluğu) değiĢtirilerek yapılır. 
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Resim 1.24: ĠĢ derinliği ayarı 

 Sıra arası ayarı: Çapası yapılıp gübre verilecek bitkinin sıra arası ölçülerine göre 

makinenin sıra arası ayarı yapılmalıdır. Bunun için iĢleyici organ olan ayakların 

çatıyla olan bağlantıları gevĢetilir. Ayaklar arası mesafeler, çapası yapılacak bitkinin 

sıra arası mesafesine getirildikten sonra bağlantılar sıkılır. Sıra arası yaparken çalıĢma 

sırasında kullanılacak traktörün tekerlekleri arasındaki ölçüler dikkate alınmalıdır. 

 

 

Resim 1.25: Sıra arası ayarı 

 Zincir gerginlik ayarı: Zincir gerginlik ayarının kontrolü için zincirin bel vermiĢ 

tarafı üzerine bastırılır. Normal olarak zincir, zincire hareket veren ve alan diĢliler 

arası mesafe (dingil mesafesi)nin (a) % 1’i kadar esnemelidir. 

 

Resim 1.26: Zincir gerginlik ayarı 

Örneğin, dingil mesafesi 100 cm (a) ise zincir 1 cm esnemelidir. Eğer zincire 

bastırıldığında yukarıda bildirilen değerden daha fazla esniyorsa hareket iletiminde 

aksamalar olabileceğinden germe diĢlisi veya ağaç, plastikten yapılmıĢ gerdirme 

takozlarından oluĢan gerdirme düzenekleri ile gerdirilmelidir. Esnemenin daha az olması 

durumunda zincir ve diĢliler zarar görebileceğinden bu durumda, zincir gerginliği 

azaltılmalıdır.  
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ġekil 1.7: Zincir gerginlik ayarı 

 Gübre normu ayarı: Bu makinelerde çapa ile birlikte gübre de verildiğinden diğer 

ayarlar bittikten sonra gübre norm ayarı da yapılmalıdır. Gübre norm ayarına 

geçmeden önce ilgili tarım kurum ve kuruluĢlarında toprak tahlili yaptırılmalıdır. 

YetiĢtirilecek bitki için hangi gübreden, birim alana ne kadar verilmesi gerektiğinin 

belirlenmiĢ olması gerekir. Bu bilgiler elde edildikten sonra makinede gübre normu 

ayarı Ģu Ģekilde yapılır: 
 

Öncelikle makinenin iĢ geniĢliği bulunur. ĠĢ geniĢliği, makinenin sıra sayısı ile sıra 

arası mesafenin çarpımıyla bulunabileceği gibi doğrudan ölçüm yoluyla da bulunabilir. 

Makinenin en dıĢtaki iki ayak arası mesafesi ölçülür. Bulunan bu değer, makinenin iz 

geniĢliğidir. Bu değere, bir sıra arası mesafe eklendiğinde makinenin iĢ geniĢliği bulunmuĢ 

olur. Ġkinci adımda, makinenin gübre ünitesine hareket veren tekerleğin çevresi bulunur. 

Tekerleğin çevresi, esnek bir metre yardımıyla veya bir ip yardımıyla doğrudan 

ölçülebileceği gibi tekerleğin çapı hesaplanarak formül yardımıyla da bulunabilir.  
 

Tekerleğin çevresi ile makinenin iĢ geniĢliği çarpıldığında tekerleğin bir turunda 

makinenin gübre atmıĢ olduğu alan bulunmaktadır. Kontrolün sağlıklı olması için bulunan 

bu değer 20 ile çarpılarak tekerleğin 20 turunda gübrelenen alan bulunur. Basit bir doğru 

orantı yöntemiyle, birim alana atılması gereken miktar üzerinden tekerleğin 20 turunda 

gübrelenen alana atılması gereken gübre miktarı bulunur.  
 

Hesaplama iĢlemi bittikten sonra traktöre bağlı bulunan gübreli ara çapa makinesi 

kaldırılır. Makinenin altına, makineyi sabitleyecek Ģekilde sağlam destek ayakları konularak 

makine emniyete alınır ve traktörün motoru durdurulur. Makinenin gübre deposuna bitkiye 

verilecek olan gübre doldurulur. Farklı gübrelerin granül büyüklükleri ve özgül ağırlıkları 

farklı olabileceğinden bitkiye hangi gübre verilecekse ayar sırasında mutlaka bu gübre 

kullanılmalıdır. Makinenin altına, atılacak gübrenin toplanması için branda serilir ve gübre 

ünitesine hareket veren tekerlek 20 tur çevrilir. Bu iĢlem sonunda dökülen gübre miktarı 

hassas bir terazi yardımıyla ölçülür. Ölçülen gübre miktarı, bir önceki aĢamada hesaplamada 

bulunan gübre miktarıyla karĢılaĢtırılır. Hareket tekerleğinin 20 tur çevrilmesi sonunda 

dökülen gübre miktarı hesapla bulunan gübre miktarına eĢit olmalıdır. 



 

20 

 

 

ġekil 1.8: Tekerleğin 20. turunda gübrelenen alan 

Örnek: Sıra arası mesafe 50 cm olan 4 sıralı bir gübreli ara çapa makinesinde, gübre 

ünitesine hareket veren tekerleğin çevresi 1,50 m’dir. Bir dekar alana atılması istenen gübre 

15 kg olduğuna göre bu makinede gübre normu ayarını yapınız.  
 

Çözüm:  Sıra arası (S.A.) 50 cm ve sıra sayısı (S.S.) 4 olduğuna göre iĢ geniĢliği (B) 

Ģu Ģekilde bulunur: 
 

 B= S.A. x S.S.                    B= 50 x 4                     B= 200 cm = 2 m olur.  
 

Tekerleğin 20 turunda gübrelenen alan (A) = B x T.Ç.x 20  
 

A= 2 x 1.50 x 20                 A= 60 m
2

 olur.  
 

1000 m
2
 (1 dekar)ye →15000 gram (15 kg) gübre atılırsa  

60 m
2
 ye                   → X gram gübre atılır. 

 

 X = 60 x 15000 → X = 900 gram gübre atılması gerekir. 

                      1000 
 

Sonuç: Makineyi askıya alıp hareket tekerleğini 20 tur çevirdiğimizde 900 gram gübre 

dökülmesi gerekmektedir. Dökülen gübre bundan fazla ise dökülen gübre miktarı azaltılır, az 

ise artırılır. Dökülen gübre miktarını değiĢtirmek için gübre deposundan gübrenin aktığı çıkıĢ 

deliğinin açıklığı azaltılarak veya artırılarak iĢlem tekrarlanır. Ġstenilen miktar elde edildikten 

sonra gübre çıkıĢ deliğinin kapağı sabitlenir.  
 

Hareket tekerleğinden alınan hareket, zincir yardımıyla değiĢtirilebilir diĢliler 

üzerinden gübre ünitesine iletildiği durumlarda, hareket alan ve veren diĢlilerin çapları 

değiĢtirilmek suretiyle de dökülen gübre miktarı değiĢtirilebilir. 
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Resim 1.27: Gübre ayar kolu 

1.2.4. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Bakımı 
 

Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi bitki gübreli ara çapa makinesi de iĢ sonunda 

iyice temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Alet ve makineyi kirli bırakmanın diğer bir 

mahsuru da çalıĢma sırasında olabilecek basit arızalar, bağlantı elemanlarında meydana 

gelebilecek gevĢemeler gözden kaçabilir. Ancak iĢ sonunda temizliği yapılan bir alet ve 

makinede, temizlik sırasında bu tür aksaklıklar ortaya çıkabileceğinden arıza büyümeden 

müdahale etme imkânı olacaktır.  
 

 Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolünün yapılması: Bakım esnasında,  

zincirlerin sağlamlığı ve gerginliği düzenli kontrol edilir. Kontrol için zincirin bel 

vermiĢ tarafı üzerine bastırılır. Normal olarak zincire hareket veren ve alan diĢliler 

dingil mesafesinin (a) en fazla % 1’i kadar esnemelidir. Örneğin dingil mesafesi 100 

cm (a) ise zincir 1 cm esnemelidir. Eğer zincire bastırıldığında yukarıda bildirilen 

değerden daha fazla esniyorsa germe diĢlisi veya ağaç ve plastikten yapılmıĢ germe 

takozları olan germe düzenekleri ile gerdirilmelidir. 

 

Resim 1.28: Zincir gerginlik ayarı 

 Zincir ve diĢlilerin temizlenmesi ve yağlanması: Zincir ve diĢliler, gaz yağı veya 

benzin veya mazotla temizlenmeli, daha sonra ince yağ (SAE  10) ile yağlanmalıdır. 

Temizleme iĢleminde plastik veya kıl fırçalar, yağlama iĢleminde ise fırça veya 

yağdanlık kullanılmalıdır. 
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Resim 1.29: Zincirlerin temizliği 

 

Resim 1.30: Zincir ve diĢlilerin yağlanması 

 Makinenin yağlanması: Bakım sırasında, makinenin bağlama çatısı ve bağlantı 

muylularındaki gresörlüklere gres yağı basılır. ĠĢ dönüĢü, makine temizlendikten sonra 

paslanmayı önlemek için iĢleyici organların uç demirlerine kullanılmıĢ motor yağı 

(yanık yağ) sürülmelidir. 

 

Resim 1.30: Bağlama çatısı yataklarının greslenmesi 
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Resim 1.31: Ayakların yağlanması 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması: Makine üzerindeki bütün bağlama 

elemanları (cıvata, somun, kelepçe vb.) tek tek kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa 

mutlaka sıkılmalıdır. 

 

Resim 1.32: GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması 

 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi: Bağlantı elemanlarının kontrolü 

sırasında, aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 

Resim 1.33: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi 
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 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç 

demirleri varsa bunların sökülüp yenileriyle değiĢtirilmesi gerekir. 

 

Resim 1.34: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi 

 

 Makinenin kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alınması ve muhafaza 

edilmesi: Makinenin genel bir temizliği yapıldıktan sonra makineyi hava Ģartlarının 

olumsuz etkilerinden korumak için makine; sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde 

devrilme vb. tehlikelere karĢı emniyet açısından mümkünse tahta veya takozla 

sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir. 
 

1.3. Frezeli Ara Çapa Aletleri 
 

Frezeli ara çapa makineleri, pamuk, ayçiçeği, mısır, pancar vb. bitkilerin aralarını 

çapalayarak toprak neminin korunmasını sağlayan, yabancı otlara karĢı tam bir mücadele 

yapan makinelerdir. 

 

Resim 1.35: Frezeli ara çapa makinesi 

 

Bu çapa aletlerinde çapa üniteleri, sivri parmaklı veya parçalı diĢlilerin uygun 

aralıklarla bir mil üzerinde dönecek Ģekilde dizilmeleri ile meydana gelir. Döner çapa 

ünitelerinin bağlantı noktasından sağa ve sola iĢ geniĢliği ayarlamasının yanı sıra; gidiĢ 
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yönüne göre açısını değiĢtirerek çapalama, kaymak kırma ve dip bastırma görevi de 

yapabilir. Bu aletlerle yabancı ot kontrolü için çalıĢma hızı en az 6 km/saat olmalıdır. 
 

1.3.1. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Görevleri 
 

Sıraya ekili sebze, pancar, pamuk, mısır, tütün, domates, çilek ve ayçiçeği gibi 

bitkilerin aralarını çapalayarak toprak nemini korur ve yabancı otlara karĢı tam bir mücadele 

sağlar.  

 

Resim 1.36: Frezeli ara çapa makinesinin çalıĢması 

Fazla otlu ve ağır yapıdaki topraklarda da baĢarı ile çalıĢan bu makineler; iĢlendikleri 

toprakta taban yapmamaları, iĢleme sırasında gübre de atabilmeleri ve ikinci çapada boğaz 

doldurma düzenleri ile (lister) bitki diplerine toprak yığarak bitkinin daha hızlı geliĢmesini 

sağlama gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmelidir. 
 

1.3.2. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Parçaları 
 

 Üç nokta askı düzeni: Gübreli ara çapa makinesinin traktör hidrolik kaldırma 

düzenine bağlandığı parçadır.  

 

Resim 1.37: Üç nokta askı düzeni 

 Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların (freze ünitelerinin) gübre ünitelerinin bağlandığı 

ve sıra arası ayarının yapıldığı Ģasidir.  
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Resim 1.38: Bağlama çatısı 

 Ana mil: ĠĢleyici organların hareketlerini aldığı, bağlama çatısına bağlı bir diĢli 

kutusundan döndürülen parçadır. 

 

Resim 1.39: Ana mil 

 DiĢli kutusu: Traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaftla alınan hareketi 90° döndürerek 

ana mile ileten parçadır. 

 

Resim 1.40: DiĢli kutusu 

 Zincir diĢli kutusu: DiĢli kutusundan ana mile gelen hareketi, kapalı bir kutu içinde 

yer alan zincir ve zincir diĢlisi yardımıyla iĢleyici organlara ileten parçadır. 
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Resim 1.41: Zincir diĢli kutusu 

 ĠĢleyici organ: Alt zincir diĢlisine bağlı sağ ve sol flanĢlar üzerine monte edilen freze 

ayakları, çapalama görevini yapan parçalardır. 

 

Resim 1.42: ĠĢleyici organ 

 Koruyucu kapak: Her freze ünitesinin ön tarafında zincir diĢli kutusu altında kalan 

toprak Ģeridini iĢlemeye yarayan parçadır. 

 

Resim 1.43: Koruyucu kapak 

 Kazayağı: Her freze ünitesinin ön tarafında, zincir diĢli kutusu altında kalan toprak 

Ģeridini iĢlemeye yarayan parçadır. 
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Resim 1.44: Kaz ayağı 

 Destek tekeri: Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan ve çapalama derinliğini sağlayan 

parçadır. 

 

Resim 1.45: Destek tekeri 

 Yol ve iĢ durum pimi: Her freze ünitesinde bulunan, yol durumunda üniteyi askıya 

almaya, iĢ durumunda serbest (çalıĢma) konumuna getirmeye yarayan parçadır. 

 

Resim 1.46: Yol ve iĢ durum pimi 

 Gübre deposu: Gübrenin konulduğu, bağlama çatısına ayarlanabilir bir düzenle bağlı 

olan parçadır. 
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Resim 1.47: Gübre deposu 

 Gübre hareket iletim düzeni: Hareketini zincir ve zincir diĢlileri yardımıyla ana 

milden alarak gübre atımını gerçekleĢtiren parçadır. 

 

Resim 1.48: Gübre hareket iletim düzeni 

 Gübre normu düzeni: Gübre ayar kolu ile atılacak gübre miktarını ayarlayan 

düzendir. Ayar kolu ile aktif yüzey artırılarak veya azaltılarak gübre miktarı ayarlanır. 

 

Resim 1.49: Gübre normu ayar kolu 
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1.3.3. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Ayarları 
 

Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi frezeli ara çapa makinelerinde de çalıĢma 

öncesi yapılması gereken bazı ayarlar vardır. Makineden istenilen neticenin alınabilmesi, 

verimli ve ekonomik bir çalıĢma yapılabilmesi için ayarların, bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen esaslara uygun olarak yapılması gereklidir. 
 

 Sağ sol paralellik ayarı: Diğer alet ve makinelerde olduğu gibi frezeli ara çapa 

makinesi de traktöre bağladıktan sonra kaldırılır ve arka taraftan bakılır. Bu durumda 

makine, yere paralel değilse traktörün ayarlı yan bağlantı kolunun uzatılıp 

kısaltılmasıyla sağ sol paralellik ayarı yapılmalıdır. 

 

Resim 1.50: Sağ sol paralellik ayarı 

 Ön arka paralellik ayarı: Sağ sol paralellik ayarından sonra makinenin yan 

tarafından bakılır ve makinenin ön ve arka taraflarının yere olan mesafeleri kontrol 

edilir. Eğer mesafeler eĢit değilse traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltarak ön ve 

arkada paralellik sağlanmalıdır. 
 

 ĠĢ derinliği ayarı: Tarlanın durumuna, çapası yapılacak bitkilerin ve tarlada bulunan 

yabancı otların durumuna göre iĢ derinliği ayarı yapılmalıdır. Öncelikle her bir iĢleyici 

ünitede bulunan ve o ünitenin iĢ derinliğini sınırlayan seviye kızaklarının yüksekliği 

ayarlanır. Bunun için seviye kızağı, istenen iĢleme derinliğine göre kızağın 

bağlantısında bulunan deliklerden birine bağlanır. Bu iĢlem, bütün üniteler aynı 

seviyede olacak Ģekilde yapılmalıdır.  
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Resim 1.51: ĠĢ derinliği ayar kolları 

Bütün ünitelerde, seviye kızağının ayarını yaptıktan sonra makinenin asıl iĢ derinliği 

ayarı, makinenin baĢ taraflarında bulunan destek tekerleklerinin yüksekliği değiĢtirilerek 

yapılır. Bunun için tekerleklerin baĢ tarafında bulunan ayar kolları kullanılır. Her iki taraftaki 

tekerleklerin yüksekliklerinin eĢit olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.52: Seviye kızağından iĢ derinliği ayarı 

 Ayrıca özellikle sert topraklarda, istenilen iĢleme derinliğini muhafaza edebilmek 

amacıyla, iĢleyici organlar üzerinde bulunan baskı yayları, ayar somunları vasıtasıyla sıkılır. 

Bu sayede, yayın bıçaklara olan baskısı artırılır ve daha derin bir toprak iĢleme yapılması 

sağlanmıĢ olur. Daha az iĢ derinliği istenen durumlarda yaylar gevĢetilerek baskı azaltılır.   
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 Sıra arası ayarı: Çapası yapılacak bitkinin sıra arası ölçülerine göre makinenin sıra 

arası ayarı yapılmalıdır. Her bir ünitenin geniĢliği, çapası yapılacak bitkilerin sıra arası 

mesafesine göre ayarlanmalıdır.  

 

Resim 1.53: Sıra arası mesafe 

 

Bunun için öncelikli olarak iĢleyici bıçakların konumlarının değiĢtirilmesi gerekir. 

Freze mili, aynı zamanda bıçakların bağlanmasında kullanılan cıvatalarla birbirine eklenen 

parçalardan oluĢmaktadır. Bu parçaların farklı uzunlukları seçilir. Ayrıca sağa ya da sola 

bükük bıçakların kullanılmasıyla frezelerin (her bir ünitenin) iĢ geniĢliği, istenildiği Ģekilde 

ayarlanabilmektedir.  

 

ġekil 1.9: ĠĢleyici bıçakların farklı konumları  

Bu iĢlemin ardından, iĢleyici üniteler çatı üzerinde kaydırılarak makinenin sıra arası 

mesafesi ayarlanır. 
 

 Muhafaza kapağıyla bıçaklar arası mesafe ayarı: Muhafaza kapağı, bıçaklar 

tarafından iĢlenen toprağın, çapası yapılan bitkilerin üzerine atılmasını önler. Her bir 

ünitenin kendine ait bir muhafaza kapağı bulunur. Muhafaza kapağı birbiri üzerinde 

kayan parçalardan oluĢtuğundan her bir ünitenin muhafaza kapağının geniĢliğinin 

değiĢtirilme imkânı vardır. ĠĢ durumuna göre bıçaklarda gerekli değiĢiklikler ve 

konum ayarları yapıldıktan sonra muhafaza kapağı ayarlanmalıdır. Muhafaza kapağı 

ile bıçaklar arasındaki mesafe, bıçaklar muhafaza kapağına temas etmeyecek kadar 

olmalıdır. Bu mesafe gereğinden az olursa bıçaklar muhafaza kapağına çarparak zarar 

görebilir. Bu ayar, yan kapakların üst kapağa bağlandığı noktada bulunan kademeli 

delikler sayesinde yapılır (ġekil 1.10-A). 
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ġekil 1.10: Muhafaza kapağı ayarı 

 

Muhafaza kapağı ile bıçaklar arası mesafe ayarlandıktan sonra muhafaza kapağının 

yanlarında bulunan uzatma parçalarının yükseklik ayarı da yapılmalıdır. Özellikle iĢleme 

derinliği artırıldıktan sonra bu parçaların ayarı yapılmazsa bıçakların hareketi nedeniyle 

etrafa toprak parçaları sıçrar, bu da çapası yapılan bitkilere zarar verebilir. Bu ayar, uzatma 

parçalarının yan kapaklara bağlandığı noktada bulunan kademeli delikler sayesinde yapılır. 
 

Bıçaklar ile muhafaza kapağı arasındaki mesafe fazla olursa çalıĢma sırasında 

çapalama yapılan tarladaki bitkiler zarar görebilir. Bu açıdan çapası yapılacak bitkilerin sıra 

arası mesafesi düĢük ise muhafaza kapağı, bıçaklara yaklaĢtırılmalıdır. Bıçaklar, muhafaza 

kapağına temas etmemelidir. 

 

ġekil 1.11: Sıra arası mesafeye göre muhafaza kapağı ayarı 

 Zincir gerginlik ayarı: Traktör kuyruk milinden alınan hareket, her bir ünitede 

bulunan iĢleyici bıçaklara, zincir diĢli sistemi ile iletilir. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce 

her bir ünite için zincir gerginlik ayarı kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa ayar cıvatası 

yardımıyla zincir gerginlik ayarı yapılmalıdır. 
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1.3.4. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Bakımı 
 

Bakımları kolaydır. Hangar veya kapalı bir yerde takoz üzerinde muhafaza edilmeli, 

aĢınan bıçaklar yenileri ile değiĢtirilmeli ve eğilen bıçaklar doğrultulmalıdır. DiĢli kutusuna 

uygun ve yeteri kadar diĢli yağı konulmalıdır. Hareket kayıĢı olanlarda ise kayıĢlar sökülüp 

duvara asılarak muhafaza edilmelidir. Kuyruk milinden hareket aktaran Ģaft mafsalının 

gresörlüklerine de gres basılmalıdır. 
 

 Makinenin yağlanması: Bakım sırasında, Ģaftın mafsallarında, freze ünite 

muylularında ve destek tekerlerinde bulunan gresörlüklere gres yağı basılmalı, 

paslanmayı önlemek için freze ayaklarına kullanılmıĢ motor yağı sürülmelidir. 

 

Resim 1.54: ġaft muylularının ve freze muylularının greslenmesi 

 

Resim 1.55: Freze ayaklarının yağlanması 

 

 DiĢli kutusu yağının kontrol edilmesi: Bakım esnasında, diĢli kutusu ve zincir diĢli 

kutusu yağları kontrol edilmelidir. Bunun için yağ doldurma tapaları sökülerek 

seviyelerine bakılmalı, eksik ise firma tarafından tavsiye edilen yağ ile 

tamamlanmalıdır. 
 



 

35 

 

 

Resim 1.56: DiĢli kutusu ve zincir diĢli kutusu yağ kontrolü 

 

 DiĢli kutusu yağının değiĢtirilmesi: Makine yeni alındığında diĢli kutusu ve zincir 

diĢli kutusunda, firma tarafından yağ doldurulmuĢ durumdadır. Bu yağların, yine 

firma tarafından tavsiye edilen belli bir çalıĢma saati veya çalıĢma alanından sonra 

değiĢtirilmesi gerekir. Bunun için alt ve yan tarafta bulunan boĢaltma tapası açılır, 

altına yağ toplama kabı konur. Yağın kolay akması için yağ doldurma tapası da açılır 

ve yağ boĢaltılır. Daha sonra yağ boĢaltma tapası yerine takılır ve sıkılır. Firma 

tarafından tavsiye edilen cins ve miktarda diĢli kutusu yağ doldurma deliğinden 

doldurulur. 
 

 

Resim 1.57: DiĢli kutusu ve zincir diĢli kutusu yağı değiĢimi 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması: Makine üzerindeki bütün bağlama 

elemanları (cıvata, somun, kelepçe vb.) tek tek kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa 

mutlaka sıkılmalıdır. 
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Resim 1.58: GevĢemiĢ bağlantı elemanların sıkılması 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi: Bağlantı elemanlarının kontrolü 

sırasında, aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 

Resim 1.59: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakların değiĢtirilmesi: Freze ayakları (bıçaklar) kontrol 

edilmelidir. AĢınmıĢ ve bozulmuĢ freze ayakları varsa bunların çıkarılıp yenileriyle 

değiĢtirilmesi gerekir. 

 

Resim 1.60: AĢınmıĢ freze ayaklarının değiĢimi 

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması: Muhafazasız hareketli kısımlarla 

çalıĢmak, çalıĢma emniyeti için büyük bir risktir. Bu yüzden,  mafsallı Ģaft ve gübre 

hareket iletim düzenlerinin muhafazalarının takılı olmaları gerekir. Eğer yoksa 

mutlaka muhafazaları takılmalı, takılı ise kontrol edilmelidir. 

 



 

37 

 

Resim 1.61: Mafsallı Ģaft  ve gübre hareket iletim muhafazası   

 Makinenin kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alınması ve muhafaza 

edilmesi: Makinenin genel bir temizliği yapıldıktan sonra makineyi hava Ģartlarının 

olumsuz etkilerinden korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vb. 

tehlikelere karĢı emniyet açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza etmek gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre çapalama alet ve makinelerinin bakım ve 

ayarlarını yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çapalama alet ve makinelerini yağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Bağlama çatısı ve bağlantı 

muylularındaki gresörlükleri 

temizleyiniz. 

 Yataklara eski gres yağı çıkıncaya kadar 

gres yağı basınız. 

 Çıkan eski gres yağını temizleyiniz. 

 ĠĢleyici organları temizleyiniz ve 

yağlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 Cıvata ve somunları kontrol ediniz. 

 GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla 

sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Cıvata ve somunlarda eğilme, burulma, 

aĢınma kontrolü yapınız. 

 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle 

değiĢtiriniz. 

 Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık 

kontrolü yapınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Zincirin bel vermiĢ tarafına bastırarak 

gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapınız. 

 GevĢeklik varsa germe 

mekanizmasından gerdiriniz. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Zincir ve diĢlileri temizleyiniz ve 

yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Gaz yağı, benzin veya mazot kullanarak 

fırça ile zincir ve diĢlileri temizleyiniz. 

 Ġnce yağ ile yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Çapalama alet ve makinelerinin ayarlarını 

yapınız. 

 Ayarları, bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen esaslara uygun olarak yapınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Çapalama alet ve makinesini traktöre  Çapa alet ve makinesini tekniğine uygun 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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bağlayınız. olarak traktöre bağlayınız.  

 Ayarlı bağlantı kollarını ve son olarak da 

üst bağlantı kolunu bağlayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 Çapalama alet ve makinesiyle çalıĢırken 

traktör hidrolik ön seçme kolunun 

konumunu, yüzücü konuma alınız. 

 Sağ, sol, ön, arka paralellik ayarını 

yapınız. 

 Tarlada makinenin düzenli çalıĢabilmesi 

için çapa alet ve makinenin sağ sol 

paralellik ayarını yapmayı ihmal 

etmeyiniz. 

 Çapalama alet ve makinesini traktöre 

bağlandıktan sonra arka taraftan bakarak 

aletin yan taraflarının yere olan 

mesafelerini kontrol ediniz. 

 Sağ sol paralellik ayarında olduğu gibi 

çapa aletini traktöre bağladıktan sonra 

yan taraftan bakarak çapa aletinin ön ve 

arka taraflarının yere olan mesafelerini 

kontrol ediniz. 

 Aletin yan, ön ve arka taraflarının yere 

olan mesafeleri eĢit değilse traktörün 

ayarlı yan bağlantı kollarını uzatıp 

kısaltarak ayarlayınız ve tekrar kontrol 

ediniz. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 Toprağın durumu, çapası yapılacak 

bitkinin çeĢidi ve yetiĢtirme dönemi ile 

tarladaki yabancı otların durumuna göre 

iĢ derinliğini belirleyiniz. 

 ĠĢ derinliğini destek tekeri vasıtasıyla 

ayarlayınız. 

 Destek tekeri bağlantısını gevĢetiniz. 

Ġstenilen iĢ derinliği ölçüsüne getirdikten 

sonra bağlantıları sıkınız. 

 Sıra arası ayarını yapınız. 

 Çapası yapılacak bitkinin sıra arası 

mesafesine göre ayaklar arası mesafeyi 

belirleyiniz. 

 Ayakların çatıya olan bağlantılarını 

gevĢetip istenilen sıra arası mesafeye 

ayarladıktan sonra bağlantıları sıkınız. 

 Sıra arası ayar yaparken çalıĢma 

sırasında kullanacağınız traktörün 

tekerlek iz geniĢliklerini dikkate almayı 

unutmayınız.  

 Uygun çalıĢma hızını belirleyiniz ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Arazi Ģartlarına ve çapası yapılacak 

bitkinin durumuna göre 5-7 km/saat 
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hızları arasında çalıĢma yapınız. 

 ÇalıĢma sırasında iĢ durumunu kontrol 

ederek hızınızı gözden geçiriniz, 

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 ÇalıĢma sırasında sabit hızla çalıĢmaya 

özen gösteriniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde muhafaza 

ediniz. 

 Makineyi açıkta bırakmayınız. 

 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz. 

 Mümkünse tahta veya takozla sehpaya 

alınız. 
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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 yağladınız mı?   

2. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3. AĢınmıĢ elemanları değiĢtirdiniz mi?   

4. Zincir gerginlik ayarını yaptınız mı?   

5. Zincir ve diĢlileri temizleyip yağladınız mı?   

6. Çapalama alet ve makinenin ayarlarını yaptınız mı?   

7. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

8. Çapalama alet veya makinesini traktöre bağladınız mı?   

9. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

10. Sağ sol ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

11. ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı?   

12. Sıra arası ayarını yaptınız mı?   

13. Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı?   

14. Makineyi kapalı bir yerde muhafaza ettiniz 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 cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (….) Çapaların en önemli kısımları çapalama görevi yapan ayaklardır. 
 

2. (….)Modern çapa aletlerinin toprağı aynı açıda kesebilmesi için seri konum bağlama 

düzeni kullanılır. 
 

3. (….)Zincir gerginlik ayarının kontrolü için zincirin bel vermiĢ tarafı üzerine bastırılır. 

Normal olarak zincir, zincire hareket veren ve alan diĢliler arası mesafe (dingil 

mesafesi)nin % 1’i kadar esnemelidir. 

 

4. (….)Sağ sol paralellik ayarı traktörün üst bağlantı kolunun uzatılıp kısaltılmasıyla 

yapılır. 

 

5. (….) Frezeli ara çapa makineleri ile çalıĢmada, sağ sol ve ön arka paralellik ayarlarının 

bir önemi yoktur. 
 

6. (….) Frezeli ara çapa makinesi, yetiĢtirilen kültür bitkisi ve yabancı otların büyüklüğü, 

sıra arası mesafesi, toprağın durumu gibi faktörlere bağlı olarak ortalama 3-7 km/saat 

hızda kullanılabilir. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Gübreli ara çapa makinelerinde, iĢ geniĢliği, makinenin sıra sayısı ile 

................................ mesafenin çarpımıyla bulunabileceği gibi doğrudan ölçüm 

yoluyla da bulunabilir. 
 

8. 8.     Gübreli ara çapa makinelerinde gübre düzenine hareket veren tekerleğin çevresi 

ile makinenin  ...................................  çarpıldığında, tekerleğin bir turunda makinenin 

gübre atmıĢ olduğu alan bulunur. 
 

9. 9.     Frezeli ara çapa makinesinde iĢ derinliği ayarında öncelikle her bir iĢleyici 

ünitede bulunan ve o ünitenin iĢ derinliğini sınırlayan ……………  kızaklarının 

yüksekliği ayarlanır. 
 

10. 10.     Frzeli ara çapa makinesinde ................................................ bıçaklar tarafından 

iĢlenen 

toprağın, çapası yapılan bitkilerin üzerine atılmasını önler. 
 

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 
 

 

 

 

Bitki koruma alet ve makinelerinin bakım ve ayarlarını bakım kullanma kitaplarına 

uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Bitki koruma alet ve makineleri hakkında hem internet hem de tarım alet ve 

makineleri satıĢ bayilerinden gerekli bilgileri toplayınız. 

 Bitki koruma alet ve makinelerinde hangi bakımların ve ayarların yapılması 

gerektiğini araĢtırınız. 

 Bitki koruma alet ve makinelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları 

araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek bitki koruma alet ve makinelerinin bakım ve ayarlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Bulduğunuz sonuçlarla ilgili hazırladığınız sunumu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

2. BĠTKĠ KORUMA ALET VE MAKĠNELERĠ 
 

Hastalık ve zararlılara karĢı yapılan bitki koruma faaliyetleri, bitkisel üretim zincirinin 

önemli bir halkasıdır. Zirai mücadele olarak ifade edilen bu çalıĢmalar, tüm toplumu ve 

çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Henüz tam bir alternatifinin ortaya 

konulamaması nedeniyle kimyasal yolla yapılan bitki koruma, önemini büyük ölçüde devam 

ettirmektedir. Kimyasal bitki koruma çalıĢmalarının en önemli kısmını da kimyasal ilaçlar ve 

bunların uygulanmasında kullanılan makineler oluĢturmaktadır. 
 

2.1. Pülverizatörler 
 

Pülverizatörler, genel olarak depolarındaki ilaçlı sıvıyı üzerindeki değiĢik tip memeler 

yardımıyla istenilen büyüklükte zerrecikler hâline getirerek bitkiler üzerine püskürten bitki 

koruma makineleridir. Pülverizatörler, püskürtme iĢlemini yaparken sıvı ilacın devamlı aynı 

konsantrasyonda ve eĢit basınç altında iletilmesini sağlamaktadır.  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Pülverizatörler güç kaynağı bakımından sırtta taĢınan, kendinden motorlu, traktörle 

çekilen, traktöre asılır tip ve kendi yürür pülverizatörler olmak üzere beĢ ana grupta 

toplanabilmektedir. Ġlaçlama için yapılacak ayar yönünden kendinden motorlu, çekilir ve 

asılır tip pülverizatörler arasında çok ciddi farklılıklar bulunmamaktadır. 
 

2.1.1. Pülverizatörlerin Görevleri 
 

Pülverizatörlerin görevi; sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eĢit basınç altında 

ileterek bitki koruma iĢlemini mümkün kılmaktır. Püskürtme sıvısı depo içindeki bir 

karıĢtırıcı tarafından karıĢtırılır ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından 

ilaçlama borularına oradan da memelere basınçla gönderilerek tarlaya püskürtülür. 
 

2.1.2. Pülverizatörlerin Parçaları 
 

Bir pülverizatörün genel olarak yapısı ve parçaları ġekil  2.1.de görülmektedir: 

 

ġekil 2.1: Pülverizatör parçaları 

1-Kuyruk milinden hareketli pompa,  

2-Hava tüpü,  

3-Armatürlere giden basınçlı boru,  

4-Basınç ayarlayıcı supap,  
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5-EĢit basınçta tek tek memeleri çalıĢtırma supapları,  

6- Dağıtma boruları,  

7- Püskürtme borusu (bumlar),  

8-Geri dönüĢ,  

9-Depo ve karıĢtırıcı,  

10-Emme armatürü,  

11-Pompa emme borusu,  

12-Manometre, 

13-Hidrolik karıĢtırıcının geri dönüĢ borusu 
 

 Depo: Pülverizatörlerde kullanılan depolar, püskürtülecek sıvı ilacı içinde taĢıyan 

organdır. Ağzı süzgeçli ve kapaklıdır. Altında boĢaltma vanası ve ilacı pompaya ileten 

emme ağzı bulunur. Günümüz pülverizatörlerinde depolar, ilaçların etkilerine karĢı 

yarı Ģeffaf plastik (polietilen) veya cam elyafı ile güçlendirilmiĢ Ģeffaf plastikten 

(polyester) yapılmaktadır. Büyük hacimli depolar (1500 litre ve üzeri) ucuz olması 

sebebiyle polyesterden yapılır. Ancak plastiklere göre darbelere karĢı daha az 

dayanıklı ve kırılgan yapıdadır. Bunlar hafif, direnci fazla, uzun ömürlüdür ve 

bunların temizlenmeleri kolaydır. Bu depolara; kolay açılıp kapanabilen geniĢ bir 

doldurma yeri, süzgeç, havalandırma kapağı, altta depo boĢaltma vanası ile üzerine 

hacim iĢaret çizgileri yerleĢtirilmiĢtir. 
 

 

ġekil 2.2: Depo hacmi litre göstergeleri 

ÇalıĢma esnasında depodaki sıvı seviyesinin sürücü tarafından kolaylıkla 

gözlenebilmesi için depo üzerinde ve sürücü tarafında, depo içindeki ilaçlı sıvı miktarını 

gösteren rakam ve iĢaret çizgileri bulunur.   

 

 KarıĢtırıcı: KarıĢtırıcılar, ilaç depolarında sıvı hâldeki ilaçları karıĢtırarak ilaç etkili 

maddesinin konsantrasyonunun değiĢmemesini ve düzgün bir konsantrasyonla 

ilaçlama yapılmasını sağlamaktadır (ġekil 2.3). Pülverizatörlerde kullanılan 

karıĢtırıcılar mekanik, hidrolik ve pnömatik tipte olmak üzere üç grupta 

toplanmaktadır. 
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ġekil 2.3: KarıĢtırıcılar 

Mekanik karıĢtırıcılar, pompa ve meme verdilerine bağlı kalmadan etkin bir karıĢtırma 

sağlamaktadır. Bunlar, pistonlu veya membranlı pompaya sahip, depo kapasitesi 800 litre 

üzerindeki pülverizatörlerde sıklıkla kullanılmaktadır.  
 

Hidrolik karıĢtırıcılarda, depo kapasitesi 600 litreden büyük olan pülverizatörlerde, 

ilaç deposunun dip kısmına yerleĢtirilen ve üzerinde delikler bulunan bir boru içine basınçla 

gönderilen sıvıyla karıĢtırma iĢlemi gerçekleĢmektedir. Hidrolik karıĢtırıcının kapasitesi, en 

az depo hacminin % 5'i kadar Ɩ/dk. olmalıdır. 
 

Örneğin:400 Ɩ’lik bir tarla pülveriztörünün hidrolik karıĢtırıcısının kapasitesi 

400x0,05=20 Ɩ/dk. olmalıdır. 
 

 Filtreler: Filtreler, sıvı ilaç içindeki çözünmemiĢ katı parçacıkları, kum, toprak ve 

diğer yabancı maddeleri ayırarak pompayı aĢınmaya karĢı, memeleri ise hem 

aĢınmaya hem de tıkanmaya karĢı korumaktadır. 
 

 

Resim 2.1: Filtre 
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 Pülverizatörlerde meme tıkanmalarının önüne geçebilmek için aletin değiĢik yerlerine 

farklı gözenek çaplarında filtreler yerleĢtirilmiĢtir.  

 

ġekil 2.4: Pülverizatördeki filtrelerin yerleri ve özellikleri 

 Pompa: Pompanın görevi, gereği kadar püskürtme sıvısını yeteri miktarda bir basınçla 

ve sabit bir akıĢ hızıyla memelerden atmaktır. Pompalar değiĢik ilaç 

konsantrasyonlarına, su kalitesine ve aĢınmaya karĢı dayanıklı olmalıdır. Aynı 

zamanda gerektiği kadar suyu da emebilmelidir. 
 

Bitki koruma aletlerinde genellikle pistonlu, membranlı, pistonlu membranlı ve döner 

silindirik tip pompalar kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.2: Yüksek basınçlı pompalar 
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Bitki koruma makinelerinde kullanılan değiĢik tip pompalar ve özellikleri aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.5: Pompa sembolleri 

Pülverizatörde bulunan pompalarda dikkat edilmesi gerekilen hususlar Ģunlardır: 
 

 Mafsallı Ģaft pompa bağlantısı yağlanmalıdır. 

 Pompanın yağ seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalıdır. 

 100 çalıĢma saati sonunda pompanın yağı değiĢtirilmelidir. 

 Pompanın Ģaft üstünde yer alan gresörlükleri her gün yağlanmalıdır ki Ģaft etkili bir 

Ģekilde çalıĢsın ve tam yüklemelerde zorlanmasın.  

 

Resim 2.3: Gresörlük 

 Yağ değiĢtirmek için yağ boĢaltma tapası açılmalı, yağın damlalar hâlinde 

boĢalmasına kadar beklenmelidir. Tapa yerine dikkatlice takılmalı ve yağ, yağ 

seviyesine kadar doldurulmalıdır. Pompa mili elle bir miktar çevrildikten sonra yağ 

seviyesi tekrar kontrol edilmelidir. 
 

 Pistonlu-membranlı pompalarda pompa membranı 200 çalıĢma saatinde veya 

en geç iki senede bir değiĢtirilmelidir. 
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 Emme ve basma supapları kontrol edilmelidir. YapıĢmıĢ, hasarlı supaplar 

değiĢtirilmelidir. 
 

 Kirli ve yapıĢmıĢ supap ve supap yuvaları pompa veriminin düĢmesine sebep olur. Bu 

nedenle sezon baĢlangıcında supaplar kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Önemli 

olan, sökerken supap yerleĢmelerine dikkat edilmesidir. Supap ters yerleĢtirilirse 

pompa zarar görür. 

 

Resim 2.4: Pompa 

 Pompa monte edilirken pompa kapaklarındaki cıvatalar dikkatli ve çapraz sıkılmalıdır. 

YanlıĢ sıkılmalarda pompa kapaklarında bükülme ve titreĢim olabilir (Resim 2.4.). 
 

 Hava deposu (hava tüpü): Tarla pülverizatörlerinde pülverizasyon sistemindeki 

akıĢın ve basıncın sürekliliğini sağlayabilmek için pülverizatör pompaları üzerine bir 

hava deposu yerleĢtirilmiĢtir. Eski tip pülverizatörlerde bu depo hava tüpü Ģeklinde 

idi. 

 

Resim 2.5: Hava deposu 

Pompalama esnasında basınçlı boru bağlantılarından hava kaçıyor ise hava tüpünün 

membranı yırtılmıĢtır, yenilenmelidir. Hava, hava tüpünün gövdesinden dıĢarıya çıkıyorsa 

ilk önce gövde bağlantı cıvataları sökülmeli, cıvatalar yağlanmalı, hava tüpünün kapağı 

yenilenmeli ve cıvatalar sıkılmalıdır. 
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ġekil 2.6: Hava deposunun parçaları 

 Basınç ayarlama düzeni (basınç regülatörü): Regülatör, pülverizatörlerde çalıĢma 

basıncının sabit tutulmasını sağlayan parçadır. Belirli bir meme türü için püskürtülen 

debi, doğrudan basınca bağlıdır. Pülverizatörler, değiĢik ayar durumları için ilerleme 

hızı ile istenilen hacim/hektara göre debi ve basınç ayarlamayı sağlayan sisteme 

sahiptir. Pülverizatörlerde basıncı ayarlamayı sağlayan en uygun sistem, sabit basınçlı 

ayar sistemleridir.  

 

Resim 2.6: Basınçlı regülatör ve manometre 

Memeler sabit bir basınç ve tekdüze bir dağılımı garantilemelidir. Bunun için de yay 

ile çalıĢtırılan basınç ayarlama supabı, dozaj supabı (ilerleme hızına bağlı olarak dozaj 

ayarlayan) ve ayar sistemleri (hıza bağlı olmadan otomatik çalıĢan) yapılmıĢtır. 
 

 Manometreler: Pülverizasyon esnasında sistemdeki basıncı kontrol edebilmek için 

çalıĢma basınçlarını gösteren Resim 2.7’de görülen çeĢitli manometreler kullanılır. 
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Resim 2.7: Manometreler 

 

Manometrelerin düzgün olmayan arazilerde çalıĢırken pülverizasyon sırasındaki 

basınç dalgalanmasından kaynaklanan titreĢimlerden etkilenmemeleri için manometre 

göstergelerinin içi, sıvı gliserinle doldurulmaktadır. Gliserin, aynı zamanda manometrenin 

ölçme mekanizmasını aĢınmaya, korozyona ve yoğuĢmaya karĢı da korumaktadır. Bunlar 

tercih edilmelidir. Manometrelerin sistemdeki basıncı doğru olarak gösterebilmeleri için 

belirli çalıĢma periyotlarında test edilmeleri gerekir. 
 

Tarla, bağ, bahçe ilaçlamalarında farklı manometreler kullanılır. Örneğin; tarla 

ilaçlamalarında düĢük basınçlı (5 Bar), bahçe ilaçlamalarında (20 – 40 Bar)-lık manometreler 

kullanılmaktadır. 
 

 Püskürtme çubuğu (bum): Pülverizatörlerde, depodaki sıvı ilacın püskürtme 

sistemine iletilmesi için farklı çap ve uzunlukta, düz hortum ve borular 

kullanılmaktadır. Bunlar, püskürtme sistemindeki aĢırı basınçlara dayanabilecek 

yapıda ve güneĢ ıĢığına; yağ ve aĢındırıcı özellikteki ilaçlara karĢı dayanıklı olmalıdır. 

Sıvı basıncı, pülverizatör üzerindeki farklı noktalarda değiĢiklik göstermektedir. Bu 

yüzden hortumların seçiminde hortum tasarımına, malzemesine ve ölçüsüne dikkat 

edilmelidir. 
 

 

 6   2                                             1     7                3                                   5           4 
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Resim 2.8: Bum tertibatı 

1-Memelerin yerden yüksekliğini ayarlayan kol 

2-Yaylı asma tertibatı (Püskürtmenin yeknesaklığını sağlar.) 

3-Püskürtme çubuğunun taĢıyıcı çerçeveye bağlandığı yer 

4-Bum kılavuzu (Bu kılavuz daima yağlı olmalıdır.) 

5-Memeler 

6-Püskürtme çubuğunun katlanma noktası 

7-Son memeyi darbelere karĢı koruyan düzenek 

 

Resim 2.9: Çelik halatla yükseklik ayarı yapabilen bum taĢıyıcı çerçevesi 

Bum üzerinde memeleri taĢıyan püskürtme çubuğu bir taĢıyıcı çerçeveye monte edilir. 

Bu çerçevede memelerin yere olan mesafeleri ya hidrolik olarak ya da çelik bir halat yardımı 

ile kaydırılarak ayarlanabilir. Daha sonra bu çerçeve üç nokta hidrolik bağlamalı olarak 

traktörün ön veya arkasına bağlanır. Püskürtme çubuğunun yere olan mesafesi ilaçlanan bitki 

boyuna göre ayarlanabilir özellikte yapılmıĢtır. 
 

Aynı zamanda gerek taĢıma kolaylığı ve gerekse küçük parsel ilaçlamalarında tarla 

kenarlarının da ilaçlanabilmesi için 3–4 m’de bir katlanabilir yapılırlar. GeniĢ püskürtme 

çubuklu makinelerle doğru (bir önceki izden sapmadan) bir ilaçlama yapabilmek için çubuk 

uçlarına köpük veya kireçle iz bırakan iĢaretleme düzenekleri yerleĢtirilmiĢtir. 
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Resim 2.10: Ġlaçlama yapan püskürtme ve bumlar 

Yeknesak bir püskürtme, yalnız püskürtme çubuğunun yere paralel konumda 

durmasıyla mümkün olur.  

 

ġekil 2.7: Püskürtme çubukları 

AĢağıdaki Ģekillerde memelerin püskürtme konilerinin birbirlerini kapatabilmeleri için 

memelerin bum üzerine yerleĢtirilme mesafeleri ile yerleĢtirilme açıları ve bumun yerden 

olan yüksekliği görülmektedir.  

 

ġekil 2.8: Konik memelerde yerleĢtirme açıları 

Bum bağlantı cıvataları düzenli olarak kontrol edilip sıkılmalıdır. Bumlar açılmalı, 

tüm iĢ geniĢliği boyunca yere paralel olmalıdır. Bumların paralel olmaması durumunda bum 

bağlantı cıvatalarından gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.  
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 Memeler: Sıvı hâldeki bitki koruma ilaçlarını geniĢ tarım alanlarına dağıtabilmenin 

yolu, ilacı küçük damlacıklar hâlinde parçalayarak belli bir hızda hedefe doğru 

yönlendirmektir. Pülverizatörlerde ilacın parçalanmasını ve hedefe ulaĢmasını 

sağlayan parça, memelerdir. Bir pülverizatörün yapısı göz önüne alındığında genel 

olarak hepsinin üç ortak özelliğinden söz edilebilir. Bunlar; depo, pompa ve pompanın 

hareketlendirdiği ilaçlı sıvının çıkıĢ ağızları yani memelerdir. 
 

Pülverizatörlerde, çok değiĢik tipte memeler kullanılabilmektedir. Çünkü her ilaç 

uygulamasını aynı meme tipi ile yapmak uygun değildir. Eğer ilaç uygulamasının 

gerektirdiği özellikte bir meme tipi seçilmezse ilaç uygulamasından beklenen biyolojik 

etkinlik sağlanamaz. Meme çıkısında parçalanan ilaçlı sıvı damlacıklarının dağılması, esas 

olarak doğal hava akımı ile sağlanmakta ise de günümüzde kullanılan pülverizatörlerin bir 

kısmında damlacıkların istenilen hedefe ulaĢmasında bir üretecin sağladığı hava akımı da 

kullanılmaktadır. Bugün memeler pirinç, sert plastik, paslanmaz çelik ve seramik gibi 

değiĢik malzemelerden yapılabilmektedir. 

 

Resim 2.11: Meme çeĢitleri 

Yüksek basınç altında çalıĢtıkları için aĢınmaya karĢı dayanıklı malzemeden (krom - 

nikel çeliği) yapılan memeler en iyi ve tercih edilmesi gerekenlerdir. AĢağıda ġekil 2.9’da 

bir memenin parçaları görülmektedir. 
 

 

ġekil 2.9: Meme parçaları 

1-Meme gövdesi  

2-Geri tepme supaplı  meme filtresi  
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3-Conta  

4-Meme  

5-Somun 
 

Bugün pülverizatörlerde aĢağıda belirtilen meme tipleri kullanılmaktadır: 
 

  Yelpaze hüzmeli meme 

  Konik hüzmeli meme 
 

Yelpaze hüzmeli memelerin püskürtme hüzmelerinin kesitleri eliptiktir. Daha çok 

yabancı otların ilaçlanmasında kullanılmakla birlikte fungisit ve insektisitlerin verilmesinde 

de kullanılır. Duruma göre ayrı ayrı parçalar Ģeklinde ya da cıvataya geçme Ģeklinde olabilir.  
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Resim 2.12: Yelpaze hüzmeli meme tipi 

Konik hüzmeli memeler, girdaplı memeler olarak da isimlendirilir. Bu memelerde, 

girdap plakası memenin en önemli kısmını oluĢturur.  

      

Resim 2.13: Konik hüzmeli meme tipi 

2.1.3. Pülverizatörlerin Ayarları 
 

Bütün makinelerde olduğu gibi pülverizatörlerden beklenen faydanın elde 

edilebilmesi, ayarlarının tam ve doğru olarak yapılması ve tekniğine uygun olarak 

kullanılmalarıyla mümkün olacaktır. 
 

 Hava tüpünün basınç ayarı: Pülverizatörlerde sıvı akıĢının ve basıncının 

devamlılığını sağlayabilmek için pompa üzerine bir hava deposu (hava tüpü) 

konulmuĢtur. Ġlaçlamaya baĢlamadan önce hava deposuna gerekli olan hava, hava 

doldurma supabından basılmalıdır. Havanın basınç değeri için makine bakım kullanma 

kitabından faydalanılmalıdır. Hava basıldıktan sonra bir hava saati ile hava tüpündeki 

hava basıncı kontrol edilmelidir. Hava basıncıyla ilgili olarak Tablo 2.1’de örnek 

değerler verilmiĢtir. 
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Tablo 2.1: Hava tüpü basınç değerleri 

Ġlaçlama sırasında memelerden veya ilaçlama tabancasından atılan sıvı, kesik kesik 

geliyorsa muhtemelen hava deposundaki hava basıncı yetersizdir. Bu durumda hava 

deposundaki hava basıncı kontrol edilmeli ve tamamlanmalıdır. 
 

 Basınç ayarı: Belirli bir meme türü ve ilerleme hızı için püskürtülen debi, doğrudan 

basınca bağlıdır. Memelerde istenilen püskürtme basıncı regülatör üzerinden ayarlanır 

ve elde edilen basınç değeri, basma hattı üzerinde bulunan manometreden okunur. 

Olması gereken basınç değerleri, meme tipi ve ilerleme hızına bağlı olarak istenilen 

debiyi elde edebilmek amacıyla makinenin bakım kullanma kitaplarında verilmiĢtir.  
 

Doğru bir basınç ayarı için bakım kullanma kitabında verilen tablolardan 

faydalanılmalıdır. Mesela tarla ilaçlamalarında basınç değeri, yelpaze tip memelerle herbisit 

(yabancı ot ilacı) uygulamalarında 1,5-3 bar, fungusit (mantar ilacı) ve insektisit (böcek 

ilacı) uygulamalarında 2-5 bar olmalıdır. Konik memeler ve büyük damlacık veren 

memelerde ise 5-8 bar aralığında olmalıdır. Ġlaçlama basıncı arttıkça oluĢan damlacık çapı da 

küçülür. 

 

Resim 2.14: Regülatörlü basınç ayarı 

 

Basınç ayarı için özellikle ileri teknolojiye sahip makinelerde farklı basınç ayar 

sistemleri bulunabilmekle birlikte ülkemizde kullanılan pülverizatörlerde genellikle mekanik 
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regülatörler kullanılmaktadır. Bunlarda ayar için bilinmesi gereken temel prensip, yay 

sıkıĢtırıldıkça ilaçlama basıncının artacağıdır. 

 

Resim 2.15: Basınç ayarı 

Ayar yapmadan önce makinenin deposuna bir miktar temiz su konmalıdır. Ġlacın boĢa 

gitmemesi ve çevreye zarar vermemesi için bütün ayar ve kontroller su ile yapılmalıdır.  
 

Basınç ayarı için mandal (8) bastırılarak valf teli (1) regülatör gövdesinde yer alan ve 

üzerinde farklı kademeler bulunan basınç seçme kolunun (7) herhangi bir kademesine takılır. 

Daha sonra kilitleme mandalı (2) ile sistem kilitlenir. Daha hassas bir ayar için yay üzerinde 

bulunan somun (9) aĢağı yukarı hareket ettirilerek sistemin basıncı değiĢtirilir. Ġstenen 

basınçların elde edilmesi için traktör kuyruk mili 540 devir/dakikada çalıĢıyor olmalıdır. 

Makineye hareket vermeden önce bütün musluklar kapatılmalı ve kilitleme mandalı (2) 

yukarıda (kapalı) olmalıdır. ġafta hareket verdikten sonra birkaç saniye beklenir ve kilitleme 

mandalı (2) istenen kademede kilitlenir ve çalıĢma basıncı manometreden okunur. Okunan 

değer istenen değerden farklı ise istenen basınç değeri elde edilinceye kadar kademeler (7) 

arasında değiĢiklik yaparak basınç ayarı yapılır. 
 

 Memelerin kontrolü: Makinenin kulanım amacına göre uygun meme tipi seçilmiĢ 

olmalıdır. Bunun için makine bakım kullanma kitabı ve kullanılacak ilacın etiket 

bilgilerinden faydalanılır. Basınç ayarı yapıldıktan sonra memelerin püskürtme açıları 

ve püskürtme geniĢlikleri kontrol edilmelidir. Ġlaçlama yapılacak ürünün boyuna göre 

ilaçlama kollarının yerden yüksekliği belirlenir. Düz bir zeminde makinenin ilaçlama 

kolları açılır ve belirlenen yükseklikte sabitlenerek makineye hareket verilir. Bu 

esnada bütün memelerden suyun dengeli olarak atılıp atılmadığı kontrol edilmelidir.  
 

Püskürtme açısı ve geniĢliği meme tipine göre değiĢir. Ancak aynı meme için basınç 

değiĢtikçe farklı püskürtme açısı ve püskürtme geniĢliği ortaya çıkar. Düzgün bir püskürtme 

dağılımı için yelpaze meme huzmelerinin her birinin yanındaki huzmeyi belirli oranda 

(örneğin % 50) örtmesi gerekir. Ġki meme arasında kuru alan kalıyorsa basınç değeri ve 

memelerin yerden yüksekliği yetersiz demektir. Ġki meme aynı alanı gereğinden fazla 

ıslatıyorsa basınç değeri yüksek demektir. Bu durumlarda basınç ayarı yeniden yapılmalıdır. 

Bu kontrol esnasında düzensiz çalıĢan ya da hiç çalıĢmayan memeler kontrol edilmeli, 
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tıkanmıĢ olan memeler mümkünse temizlenmelidir. Arızalı olanlar, aynı özellikteki yeni 

meme ile değiĢtirilmelidir. 

 

Resim 2.16: Memelerin kontrolü ve temizlenmesi 

 Ġlaçlama normu (debi) ayarı: Birim alana atılması gereken ilaç miktarına ilaç normu 

veya doz adı verilir. Ġlaç normunun belirlenmesinde ilacın kullanım amacı, 

kullanılacak ilacın özellikleri, ilaçlanacak bitki, bitkinin geliĢme durumu ve 

kullanılacak makinenin özellikleri dikkate alınır. Meme debisi doğrudan püskürtme 

basıncına göre değiĢir. Basınç artırıldığında debi artırılmıĢ, basınç azaltıldığında ise 

debi azaltılmıĢ olmaktadır. Ġlaçlama normunu ayarlamadan önce kullanılacak ilacın 

tanıtım bilgilerinden birim alana ne kadar ilaç ve ilaçlı sıvı kullanılması gerektiği 

belirlenmelidir. Makinenin bakım kullanma kitabında verilen cetveller yardımıyla 

seçilen meme tipi, basınç ve ilerleme hızına bağlı olarak ürün veya tarlaya atılacak 

ilaçlı sıvı miktarı belirlenir. Mesela, Resim 2.17’de verilen cetvelden, üçüncü tip (ST 

80-02) memenin kullanıldığı bir makineyle ilaçlamada, bir hektar alana 122 litre ilaçlı 

sıvı atabilmek için basınç 2,5 bar, traktör ilerleme hızı ise 7 km/saat olmalıdır. Bu 

durumda bir memenin debisi ise 0,71 litre/dakika olacaktır.  

 

Resim 2.17: Örnek ilaç normu cetveli 

Tabloda belirtilen değerlere göre ayar yapıldıktan sonra değerlerin doğruluğu kontrol 

edilmelidir. Bunun için makine çalıĢacak konuma getirilir. Her bir memenin altına ölçü kabı 

konarak traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde 1 (bir) dakika süreyle makine 

çalıĢtırılır. Bu süre içinde her bir memeden atılan sıvı miktarı 0,71 litre (Resim 2.18) 



 

60 

 

olmalıdır. Ölçülen değer bundan farklı ise basınç, ayarlar değiĢtirilerek yeniden kontrol 

edilmelidir. 
 

Ancak her zaman elimizde örnekte verilen cetvel bulunmayabilir. Bu durumda iki yol 

izlenebilir. 
 

 Birinci yol: Memelerin basıncı dengeli ve yeterli ilaç atacak Ģekilde 

ayarlanır. Ardından bu basınçta ilacı istenen normda atacak traktör 

ilerleme hızı belirlenir. Bu durumda yapılacak iĢlemler aĢağıda verilen 

örnekteki gibi olacaktır.  
 

Örnek: Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak pülverizatörün 

meme sayısı 20 adet ve iki meme arası mesafe 0,5 metredir. Atılacak ilacın bilgilerinde bir 

hektar alana 400 litre (400 litre/hektar) ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Bu durumda 

pülverizatörle çalıĢma hızı ne olmalıdır? 
 

Çözüm: Öncelikle meme sayısı ile iki meme arası mesafe çarpılarak makinenin iĢ 

geniĢliği bulunur. 
 

ĠĢ geniĢliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe 
 

Ġ.G.= 20 x 0,5 = 10 m 
 

Memelerin basıncı, dengeli ve yeterli ilaç atacak Ģekilde ayarlanır. Memelerin altına 

ölçü kabı konarak traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde makine 1 (bir) dakika 

süreyle çalıĢtırılır. Ortalama her bir memeden atılan sıvı miktarı ölçülür. Burada her bir 

meme debisinin ortalama 2,4 litre bulunduğu kabul edilirse makinenin toplam debisi Ģu 

Ģekilde hesaplanır: 
 

Toplam debi= Bir memenin debisi x meme sayısı 
 

T.D=2,4 x 20 = 48 litre/dakika olur. 
 

Olması gereken ilerleme hızı Ģu Ģekilde bulunur: 
 

Ġlerleme hızı (km/saat)= 600 (sabit sayı) x toplam debi (litre/dakika)  

                                           Ġlaç normu (litre/hektar) x ĠĢ geniĢliği (m) 
 

Ġ.H.= 600 x 48 = 7,2 km/saat bulunur. 

          400 x 10 
 

Örnekte verilen Ģartlarda istenen ilaçlama debisinin elde edilmesi için 7,2 km/saat 

hızla çalıĢılmalıdır. Bulunan bu çalıĢma hızının uygulanabilmesi için traktör kuyruk mili 540 

devir/dakika devirde el gazı ile sabitlenir. Motorun bu devrinde 7,2 km/saat çalıĢma hızını 

verecek uygun vites kademesi seçilir. Belirlenen motor devri ve vites kademesinde 

çalıĢılarak ilaçlama yapılır. 
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 Ġkinci yol: Mevcut Ģartlara (arazi, ürün, traktör vb.) uygun çalıĢma hızına 

göre memelerin debisi dolayısıyla makinenin basıncı değiĢtirilir. Bu 

durumda da yapılması gereken iĢlemler aĢağıda verilen örnekte olduğu 

gibi yapılır.  
 

Örnek: Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak pülverizatörün 

meme sayısı 20 adet ve iki meme arası mesafe 0,5 metredir. Atılacak ilacın bilgilerinde bir 

hektar alana 400 litre (400 litre/hektar) ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Traktör kuyruk mili 

devrinin 540 devir/dakika olması için farklı vites konumlarında farklı hız değerleri elde 

edilebilmektedir. Bu alternatiflerin arasından mevcut çalıĢma Ģartlarına göre 5. viteste 7,2 

km/saat ilerleme hızı seçilmiĢtir. Bu durumda istenen ilaçlama normunun sağlanabilmesi için 

her bir memenin ortalama debi değeri ne olmalıdır? 
 

Çözüm:  
 

ĠĢ geniĢliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe 
 

Ġ.G.= 20 x 0,5 = 10 m 
 

Toplam debi (litre/dakika)=Ġlaç normu (litre/hektar) x ĠĢ geniĢliği (m) x Hız (km/saat) 

600 (sabit sayı) 
 

T.D= 400 x 10 x 7,2 

                  600 
 

T.D= 48 litre/dakika (tüm memelerden bir dakikada atılan ilaçlı sıvı miktarı) 
 

Bir memenin debisi = Toplam debi (litre/dakika) 

                                               Meme sayısı 
 

M.D=   48 

              20 
 

M.D= 2,4 litre/dakika (bir memeden bir dakikada atılması gereken ilaçlı sıvı miktarı) 
 

Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra depoya bir miktar su doldurularak 

memelerin altına ölçü kabı konur. Regülatör üzerinden basınç ayarı yapılır. Traktör kuyruk 

mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde el gazı sabitlenip makineye hareket verilerek makine bir 

dakika süreyle çalıĢtırılır. Bir dakika içinde atılan su ölçülür. Elde edilen değer, hesapla 

bulunan değerden (2,4 litre) farklı ise basınç ayarı değiĢtirilerek aynı kontroller tekrar yapılır 

ve bu değer elde edilinceye kadar ayar ve kontrole devam edilir. 
 

Her iki yöntemde de yapılan kontrollerde ortalama debi değerinin % 10 fazlasını veren 

memeler aĢınmıĢ olarak kabul edilir ve yenisi ile değiĢtirilmesi gerekir. Daha az atan 

memelerde ise tıkanma veya bozulma olabileceği düĢünülerek memeler kontrol edilmelidir. 

Her bir memenin debisindeki sapma ± % 5 kabul edilebilir değerdir. 
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 Ġlerleme hızının kontrolü: Normal Ģartlarda traktör üzerindeki hız göstergesi 

(traktörmetre) kullanılarak hız kontrol edilir. Ancak hız göstergesinin bozuk olduğu 

veya arazi Ģartlarından dolayı patinaj olabileceği düĢünülerek uygulamada hızın 

kontrol edilmesinde fayda vardır. Bunun için arazide belirli bir mesafe (genellikle 60 

veya 100 metre) belirlenir. Belirlenen noktaya gelmeden önce traktör kuyruk mili 540 

devir/dakika olacak Ģekilde daha önceden belirlenen vites kademesinde çalıĢmaya 

baĢlanır. Belirlenen mesafenin alınması için geçen süre ölçülür. AĢağıda verilen eĢitlik 

yardımıyla traktörün gerçek hızı bulunur. 
 

Gerçek hız (km/saat) = Ölçülen mesafe (m) x 3,6 (sabit) 

                                                      Ölçülen zaman (saniye) 
 

 Püskürtme tabancalarının ayarları: Püskürtme tabancaları kendinden motorlu 

bahçe pülverizatörlerinde veya tarla pülverizatörlerinde meyve ağaçlarının 

ilaçlanmasında kullanılan ve memelerin bağlı bulunduğu borulardır.  
 

Kullanılacak ilacın özelliğine uygun meme seçimi yapılmalıdır. ÇalıĢmaya 

baĢlamadan önce makine çalıĢtırılarak tabancadan atılan ilacın basıncı ve dağılımı kontrol 

edilmelidir. Atılan sıvının ağacın bütün yüzeylerini ıslatacak Ģekilde, memelerin hüzme açısı 

ve basıncı ayarlanmalıdır. 

 

Tablo 2.2: Püskürtme tabancalarında örnek debi değerleri 

Makine bakım kullanma kitaplarında verilen örnek tablolar yardımıyla mevcut 

Ģartlarımıza en uygun meme ve basınç seçimi yapılarak debi ayarı yapılmalıdır. 
 

 Ġlaç su karıĢımının hazırlanması: Ayarlardan sonra makinenin genel kontrolü 

yapılır. Bağlantılarda ve ilaçlama hortumlarında kaçak olup olmadığı kontrol edilir. 

Bu iĢlemler bittikten sonra ilaç su karıĢımı hazırlanmalıdır. Bu iĢlem öncesi ilaç etiketi 

dikkatli bir Ģekilde okunmalı, verilen talimatlara uyulmalıdır. Ġlaç su karıĢımını 

hazırlamadan önce makinenin deposuna konulacak ilaç miktarı belirlenmelidir. Bunun 

için aĢağıdaki eĢitlikten faydalanılabilir. 
 

Bir depoya konulacak ilaç miktarı (litre)= Ġ.D (litre/hektar) x D.K (litre) 
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                                                                            Ġ.S.M (litre/hektar) 

Ġ.D= Ġlaç dozu (litre/hektar)  

D.K= Depo kapasitesi (litre)  

Ġ.S.M= Bir hektara verilmesi gereken ilaçlı su miktarı (litre/hektar) 
 

Örnek: Yabancı ot mücadelesi amacıyla ilaçlama yapılacaktır. Bunun için 

kullanılacak ilaç etiketinde bir hektara 2 litre ilacın 30 litre ilaçlı su ile verilmesi tavsiye 

ediliyor. Kullanılacak pülverizatörün deposu 600 litre olduğuna göre bu pülverizatörün bir 

deposuna kullanılması konulması gereken ilaç miktarını bulunuz. 
 

Çözüm: ĠD= 2 litre/hektar 

              D.K=  600 litre 

              Ġ.S.M= 30 litre/hektar 
 

Bir depoya konulacak ilaç miktarı= Ġ.Dx D.K = 2 x 600 = 40 litre 

                                                             Ġ.S.M            30 
 

Bu örnekteki Ģartlarda çalıĢmada dikkat edilecek bir husus, hektara 30 litre ilaçlı su 

verilmesi istendiğinden yapılan ayarlar neticesinde (600/30=20) bir depo ilaçlı su ile 20 

hektar alanın ilaçlanması gerekmektedir. Depo daha önce veya daha sonra bitiyorsa makine 

ayarlarında ve parçalarında bir problem var demektir. ÇalıĢmayı durdurup makinenin genel 

durumu ve ayarları kontrol edilmelidir. 
 

Bir depoya katılması gereken ilaç miktarı belirlendikten sonra ilaç etiketinde verilen 

talimatlara uyularak karıĢım hazırlanmalıdır. Kullanılacak ilaç, sıvı ise doğrudan makinenin 

deposuna konulabilir. Bunun için depo 2/3 seviyesine kadar temiz su ile doldurulur. Ġlaç 

depoya konulmadan önce makineye hareket verilerek karıĢtırıcının çalıĢması sağlanır. 

Belirlenen miktarda ilaç dikkatli bir Ģekilde etrafa sıçratılmadan yavaĢ yavaĢ makinenin 

deposuna boĢaltılır ve makineyi çalıĢtırmaya 5 dakika daha devam edilir. Ardından depo 

tamamen temiz su ile doldurulur. 
 

Kullanılacak ilaç, toz ise önce ayrı bir kapta az bir miktar su ile iyice karıĢtırıldıktan 

sonra makinenin deposuna boĢaltılmalıdır. 
 

Makinenin ön ilaç hazırlama ve karıĢtırma deposu varsa ilaç karıĢımı burada 

hazırlandıktan sonra ana depoya gönderilmelidir. 
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Resim 2.18: Pülverizatör ve arazideki çalıĢması 

Tarla püskürtme aletleri ile yeknesak bir dağılım yapılabilmesi için beklentiler: 
 

 Tüm memelerden eĢit bir sıvı akıĢı olmalıdır. 

 Daima sabit kalabilen bir çalıĢma basıncı olmalıdır. 

 Püskürtme Ģeklinde yeteri kadar katlama yapmalıdır. 

 Püskürtme çubuğu yükseklik ayarı doğru yapılmalıdır. 

 Sabit kalabilen bir ilerleme hızına sahip olmalıdır. 

 Tam ve düz bir traktör kullanmalıdır. 
 

DeğiĢik hesaplamalarda kullanılan formüller ve örnekler: 
 

 Pompanın püskürtme miktarı= ĠĢ G. x Traktörün hızı x Birim alana 

atılacak miktar (Ɩ/ha) 

        (litre/dakika)                                             600 (Sabit sayı) 
 

Örnek: ĠĢ geniĢliği 10 m olan pülverizatörün saatte 5 km hızla hektara 400 Ɩ ilaçlı 

suyun dakikada attığı ilaç miktarını bulunuz. 
 

ĠĢ geniĢliği (m)= 10  

Traktör hızı (km/saat)= 5 

Birim alana atılacak miktar (Ɩ/ha)= 400 
 

Püskürtme miktarı=10 x 5 x 400/ 600 = 33 Ɩ/dak. 
 

 Hektara atılacak sıvı miktarı: 
Su sarf. (Ɩ/birim ölçülü yol) x 10000 m

2
 

         Sabit ölçülü yolun uzunluğu (m) x ĠĢ geniĢliği (m) 
 

Hektara atılacak sıvı miktarı = (Sabit ölçülü yol üzerinde deneme püskürtmesi) 
 

Örnek: 100 m ölçülmüĢ yol üzerindeki su sarfiyatı 40 Ɩ olan ve 10000 m
2 
lik alanda iĢ 

geniĢliği 10 metre olan pülverizatörle hektara atılacak sıvı miktarını bulunuz. 
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Hektara atılacak sıvı miktarı = 40 x 10000 / 100x10 =400 Ɩ/ha 

 

 

 Tarla püskürtme aletlerinin depo kapasitelerindeki ilaç miktarının 

hesaplanması:Ġlaç sarfiyatı (kg veya Ɩ/ha) x Depo kapasitesi (Ɩ) / Su 

sarfiyatı (Ɩ/ha)= kg-depo 
 

 

Örnek: 1000 Ɩ kapasiteli pülverizatörün içerisine konan 4 kg ilacın hektara 400 kg 

sarfiyatla atılacak miktarını bulunuz. 
 

 

Tarla püs.ilaç.mik.= 4 kg/ha x 1000 Ɩ    =  10 kg ilaç 1000 Ɩ su için  

                                       400 Ɩ/ha 
 

 Bant ilaçlamalarında aletin bir dolu deposuna konacak ilaç miktarı: 
 

Tarla ilaçlamasında hektara sarf edilen ilaç miktarı (kg veya Ɩ/ha) x Depo kapasitesi (Ɩ) 

x Bant geniĢliği (cm)/Su sarfiyatı (Ɩ/ha) x Sıra arası mesafe (cm) 

Örnek:  400 Ɩ kapasiteli pülverizatör ile sıra arası 50 cm olan hektara 4 kg ilaç atılmak 

isteniyor. Hektara 200 Ɩ su sarf edilen arazi için ilaç miktarını bulunuz. 
 

 

Tar.ilaç.hekt. sarf.ilaç miktarı = 4 kg/ha x 400 Ɩ x 25 cm =  4 kg ilaç 400 Ɩ su için 

                                                              200 Ɩ/ha x 50 cm 
 

 Bant ilaçlamalarında hektara atılacak ilaç sarfiyat: 
 

Sarf edilen ilaç miktarı (Ɩ/ha) x Bant geniĢliği/ Sıra arası mesafe (cm) 
 

 

Örnek: Hektara 4 kg ilaç atılması düĢünülen ve sıra arası mesafe 50 cm olan arazinin 

25 cm’lik bant ilaçlaması için hektara atılacak ilaç miktarını bulunuz. 
 

 

Bant ilaçlamalarında hektara atılacak ilaç sarfiyatı = 4 kg/ha x 25 cm   = 2 kg/ha ilaç sarf. 

                                                                                         50 cm 
 

 Deponun doldurulması: Pülverizatör deposunu sabit durgun su kaynaklarından su ile 

doldurmak için genellikle depo üzerinde bulunan çabuk doldurma (ejektör) 

sistemlerinden faydalanılır. Makine tipine göre üstten ve alttan olmak üzere iki tip 

çabuk doldurma sistemi olmakla birlikte üstten doldurma sistemi daha yaygındır. 
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Resim 2.19: Çabuk doldurma sistemi 

Öncelikli olarak pompanın kuru çalıĢmasını önlemek için depoya 5-10 litre su 

doldurulur. Ardından ejektör üzerindeki kapak (1) çıkarılarak haricî emiĢ hortumu (4) 

bağlanır. EmiĢ hortumunun filtreli olan diğer ucu emiĢ yapılacak su kaynağına daldırılır. 

Ejektör hortumunun (3) bir ucu regülatör üzerindeki boĢ musluklardan birine (boĢ musluk 

yoksa karıĢtırıcı hortumun yerine), diğer ucu da ejektöre (2) bağlanır. Bütün musluklar 

kapatılıp regülatör basınç mandalı kapalı (boĢta) pozisyona getirilerek traktör kuyruk mili 

çalıĢtırılır. Pompa birkaç saniye çalıĢtıktan sonra regülatör en üst basınca getirilerek ejektöre 

giden hortumun musluğu açılır. Ejektör ağzından geçen bu sıvı, yüksek basınçtan dolayı 

vakum meydana getirir. Bu vakumun etkisiyle yine ejektöre bağlı bulunan haricî hortum 

üzerinden su kaynağından su çekilmiĢ olur. Deponun büyüklüğüne ve pompa tipine bağlı 

olarak doldurma iĢlemi 5-10 dakika gibi kısa bir sürede dolmuĢ olacaktır. 

 
 Pülverizatörün bağlantı ayarları: Askılı pülverizatörlerde ön arka paralellik ayarı, 

traktörün üst bağlantı kolunun uzatılıp kısaltılmasıyla yapılır. Makinenin yan 

tarafından bakılarak ön arka paralellik ayarı kontrol edilmelidir. 
 

Pülverizatörün sağ sol paralellik ayarı, traktörün ayarlı yan bağlantı kollarından 

yapılır. Ayar yapıldıktan sonra makinenin arka tarafından bakılarak sağ sol paralellik ayarı 

kontrol edilmelidir. 
 

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce traktör ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna 

alınmalıdır. 
 

2.1.4. Pülverizatörlerin Bakımı 
 

Pülverizatörlerin ömürlerini uzatmak, kullanıĢlıklarını artırmak için tamir, bakım ve 

koruma esaslarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Pülverizatörlerin bakımları iĢe 

hazırlama, iĢ sonrası bakım ve mevsimlik bakım olarak yapılmalıdır. 
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 ĠĢe hazırlama bakımı:  
 

 ĠĢ öncesi sökülmüĢ parçalar yerine takılmalı ve çalıĢmayı engelleyecek 

unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.  

 ĠĢleyen parçalar için yağlama gerekiyorsa yapılmalıdır.  

 Emniyet düzenleri kontrol edilmelidir.  

 Yağ ve yakıt kontrolü yapılmalıdır.  

 Filtreler kontrol edilip temizlenmelidir.  

 Memeler kontrol edilip temizlenmelidir, eksik varsa tamamlanmalıdır.  
 

 ĠĢ sonrası bakım: Pülverizatörün kullanımdan hemen sonra temizlenmesi makinenin 

güvenliği ve bir sonraki yapılacak ilaç uygulamasına hazırlık açısından yararlı olur. 

Ayrıca parçaların zarar görmesi de engellenir. Pülverizatörün temizlenmesi sırasında 

aĢağıdaki iĢlem basamakları takip edilmelidir:  
 

 Depoda kalan ilaçlı sıvı en az 10 kat su ile seyreltilerek ilaçlanan alana 

atılmalıdır.  

 Koruyucu kıyafetler mutlaka kullanılmalı, eğer gerekiyorsa deterjan veya 

ilacı temizleyecek diaktif maddeler yıkama sırasında kullanılmalıdır.  

 Pülverizatörün ve traktörün dıĢ yüzeyleri de yıkanmalıdır.  

 Depo ve depo ağzındaki filtre temizlenmelidir.  

 Pompa çalıĢırken deponun içi temizlenmelidir. Ġlaçla temas eden bütün 

parçalar yıkanmalıdır.  

 Ġlaçlama sıvısı tamamıyla boĢaltıldıktan sonra pompa durdurulup depoya 

en az 1/5’i kadar temiz su doldurulmalı ve temizlik maddeleri 

eklenmelidir.  

 Pompa yeniden çalıĢtırılarak bütün parçaların depoda hazırlanan bu 

karıĢımla temizlenmesi sağlanmalıdır.  

 Depo, boĢaltma tapası açılarak boĢaltılmalı ve pompa kısa bir süre boĢta 

çalıĢtırılmalıdır.  

 Pompa durdurulduktan sonra tıkanma ihtimaline karĢı tüm filtre ve 

memeler çıkarılıp temizlenmelidir.  

 Filtre ve memeler takıldıktan sonra bazı ilaçların aĢındırıcı etkiye sahip 

olması nedeniyle depo kapağı açık bırakılmalıdır.  
 

 Mevsimlik bakım:  
 

 Tüm ilaçlamalar tamamlandıktan sonra yapılacak bakımdır.  

 Gelecek iĢ dönemi için kontrol, tamir, revizyon, yağlama, parça ayırma 

gibi iĢlemleri kapsamaktadır.  

 Kullanılmayan dönemde pülverizatörün hangar, garaj, sundurma gibi 

koruma alanlarında bulundurulmalıdır.  
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2.2. Atomizörler 
 

Atomizörler, özellikle bağ bahçe, orman ve çeĢitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında 

uygundur. Hava hareketi Ģekil itibarıyla yoğun yapıdaki hedeflerin ilaçlanmasında, ilacın 

nüfuz etmesinde önemli rol oynar. Bu yüzden esas olarak insektisit ve fungusitlerle yapılan 

uygulamalarda kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.20: Motorlu sırt atomizörü ve çalıĢması 

Atomizörler genel olarak sırt tipi (sırtta taĢınan) ve traktörle kullanılan tipler olmak 

üzere iki tiptir. Sırt tipi atomizörler küçük kapasiteli olup daha çok küçük alanlarda 

kullanılırken traktörle kullanılan atomizörler daha büyük kapasitelidir, daha geniĢ alanlarda 

kullanılır. 
 

 

Resim 2.21: Turbo atomizör 

2.2.1. Atomizörlerin Görevleri 
 

Atomizörler, çalıĢma prensibi itibariyle genel olarak pülverizatörlerle aynı özelliklere 

sahiptir. Pülverizatörlerde karıĢımın parçalanması, memelerde sıvı basıncıyla sağlanır. 

OluĢan bu damlalar pompanın sağladığı basınç enerjisiyle ile hedefe taĢınır. Atomizörlerde 

ise damlaların oluĢması ve hedefe ulaĢtırılması hava akımı sayesinde olmaktadır. 
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Pülverizatörler, bitki örtüsünün zayıf olduğu ve memelerin bitki örtüsünden uzaklığının 60 

cm’den az olduğu durumlarda kullanılır. Atomizörler ise genellikle yaprakların ıslatılmasının 

istendiği ve bitki uzaklığının fazla olduğu durumlarda (ağaçların ilaçlanmasında) kullanılır. 
 

Atomizörler; motorlu veya elektrik ile çalıĢırlar. Motorlu olanlar sırtta taĢınanlar veya 

traktör ile çekilenler olarak ayrılır. Bunlar bitki ilaçlamalarında kullanılır. Elektrik ile 

çalıĢanlar ambar ve depo ilaçlamalarında kullanılır. Atomizörler sıvı ve toz ilaçların 

püskürtülmesinde kullanılır. 
 

2.2.2. Atomizörlerin Parçaları 
 

Traktörle kullanılan atomizörler, genel olarak traktörle kullanılan pülverizatörlere 

benzer. Ancak bazı farklılıkları vardır. AĢağıda askılı ve çekilir tip bağ bahçe atomizörlerine 

ait parçalar görülmektedir. Bu kısımda traktörle kullanılan pülverizatörlerde bulunmayan, 

traktörle kullanılan atomizörlerde bulunan parçalar açıklanacaktır. 
 

Askılı tip bahçe atomizörünün genel yapısı ve parçaları aĢağıdaki resimde 

görülmektedir.  
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Resim 2.22: Askılı tip traktörle kullanılan atomizörün parçaları 

 

Motorlu sırt atomizöründe  baĢlıca Ģu kısımlar göze çarpar. 

 

Resim 2.23: Atomizör ve parçaları 

 ġase: Aletin diğer bütün parçalarını üzerinde taĢır. Operatörün sırtına gelen kısım 

yastıklanmıĢtır. Ġki adet askı kayıĢıyla alet sırtta taĢınmaktadır. 
 

1. ġase   7. Enjektör hortumu   13. Dağıtım hortumu 

2. Pompa  8. Regülatör    14. Dağıtım muslukları 

3. Depo   9. Filtre     15. EmiĢ dirseği 

4. Depo kapağı  10. Geri dönüĢ hortumu   16. Kelepçe 

5. Enjektör meme 11. Regülatör açma-kapama kolu 17. EmiĢ hortumu 

6. Turbo fan  12. Regülatör basınç ayar kolu  18. Plastik pervane 
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 Motor: Motor iki zamanlı, hava ile soğur, 3 beygir gücündedir. Dakikada 4800 

devirle döner. Yakıtı 35 Ɩ benzine 1 Ɩ yağ karıĢtırmak suretiyle hazırlanır. Motorun gaz 

ayar çubuğu ve stop düğmesi aletin sol alt yan tarafından öne doğru uzanan bir çıkıntı 

üzerindedir. Yakıt deposu Ģeffaf plastikten yapılmıĢtır. 
 

 Vantilatör: Hareketini (V) kayıĢı vasıtasıyla motordan, 2,5 defa yükseltilerek alır. 

Yani vantilatör pervanesi dakikada azami 1200 devirle döner. Verdiği hava akımının 

sürati saatte 400 km’dir. Hava sürati ve miktarı, motora az veya çok yakıt verilerek, 

devir sayısı azaltılıp çoğaltılarak ayarlanabilir. 
 

 Ġlaç depoları : Toz ilaç deposu pirinç levhadan yapılmıĢtır.  Ġstenildiği zaman daha 

fazla ilaç koymak için ilave bir parçası mevcuttur ve esas depoya tespit mandalları ile 

sıkıca yerleĢmektedir. Sıvı ilaç deposu - Ģeffaf plastikten yapılmıĢtır. Islak tozlama 

yapmak için aletin, pirinç levhadan yapılmıĢ bir de su deposu mevcuttur. Bu depo da 

sıvı ilaç deposu gibi toz ilaç deposu üzerine tespit mandalları ile yerleĢtirilmektedir. 
 

 Hortum ve borular: Vantilatörün çıkıĢında, aletin sağ yanından öne doğru dirsek 

yapan geniĢ bir madenî boru vardır. Bunun üzerinde ilaç depolarına hava sevk eden 

plastik ve lastik boruların takıldığı yerler, depolara sevk edilen hava miktarını 

değiĢtiren ayar tertibatı bulunmaktadır. Bu boruya, 50 cm uzunlukta, boğumlu ve 

geniĢ lastik hortum takılmaktadır. Bunun ortasında ise bir kroĢe ile tutturulmuĢ el 

tutamağı mevcuttur. Ucunda da plastikten yapılmıĢ, kısa çıkıĢ borusu vardır. Ġçinde, 

geçen hava akımını döner Ģekle sokan sabit bir pervane mevcuttur. Bundan baĢka sıvı 

ilacı hava akımına bırakan, ince pirinç boru bulunmaktadır. Alevleme yapılacağı 

zaman boğumlu lastik hortum çıkarılır ve yerine demir sacdan imal edilmiĢ olan alev 

borusu ve alev baĢlığı takılır. El tutamağının önünde sıvı ilaç veya su deposundan, 

Ģeffaf, plastik hortumla gelen sıvı ilaç (mazot veya su) miktarını ayarlamaya yarayan 

musluk mevcuttur. 
 

2.2.3. Atomizörlerin Ayarları 
 

Atomizörlerde yapılması gereken ayarlar traktörle kullanılan atomizörlerin ayarları ve 

sırt tipi atomizörlerin ayarları olmak üzere iki kısımda incelenir. 
 

 Traktörle kullanılan atomizörlerin ayarları: Atomizörlerde yapılması gereken 

ayarların büyük bir kısmı pülverizatörlerde yapılan ayarlarla aynı olduğundan bu 

öğrenme faaliyetinde pülverizatörlerden farklı olarak yapılan ayarlar konusu 

iĢlenecektir. 
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Resim 2.24: Atomizör basınç ayar vanası 

 Basınç ayarı: Atomizörlerde basınç ayarlanması için kullanılan 

regülatörler genel olarak iki tiptir. Birinci tip ve yaygın olan tip 

pülverizatörlerin regülatörüne benzeyen standart tip regülatörlerdir. 

Bunlarda basınç ayarı pülverizatörlerde olduğu gibi yapılır.  
 

Milenyum tip de denilen ikinci tipte regülatör, vidalı bir vana görünümündedir. Resim 

2.25’te görülen bu tipteki bir regülatörde basınç ayarı yapmak için regülatör açma kapama 

kolu (1) kapalı pozisyona getirilir. Regülatör açma kapama kolunun açık kapalı konumları 

makineye göre değiĢiklik arz edebilir. AĢağı veya yukarı konumlarından biri olabilir. Bunu 

tespit için makine bakım kullanma kitabına bakmak veya makine üzerinde deneme yaparak 

belirlemek doğru olacaktır. Regülatörden çıkan bütün bağlantıların muslukları kapatılır. 

Traktör kuyruk miline hareket verilerek makine çalıĢtırılır. Traktör kuyruk mili devri 540 

devir/dakikaya ayarlanır. Makine çalıĢtıktan birkaç saniye sonra regülatör açma kapama kolu 

(1) açık pozisyona getirilir. Manometredeki (2) basınç değerine bakılarak basınç ayar vidası 

(3) döndürülmek suretiyle çalıĢma basıncı ayarlanır. 
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Resim 2.25: Atomizörde basınç ayarı 

 Memelerin ayarlanması: Atomizörlerde kullanılan memeler genellikle 

çift taraflı yapılmıĢtır. Memenin bir tarafında ayar imkânı varken diğer 

tarafı sabittir. Ayarlanabilen taraf genellikle yüksek (uzak) mesafelerin 

ilaçlanmasında, diğer taraf ise kısa mesafelerin ilaçlanmasında 

kullanılmaktadır. Ġlaçlanacak bitkinin durumuna ve kullanılacak ilaca 

göre memenin ayarlı tarafı kullanılacaksa memenin ayarı memenin baĢ 

tarafında bulunan plastik baĢlığın sağa sola çevrilmesi suretiyle 

yapılmalıdır. 

 

Resim 2.26: Memelerin farklı konumları 
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Meme yönü, herhangi bir açıda döndürülmek suretiyle ayarlanabilmektedir. 

Memelerin akıĢ yönü değiĢtirilmek isteniyorsa bir anahtar yardımıyla memenin yönü 

değiĢtirilmelidir. Resim 2.27’de görüldüğü gibi çevrilirse memelerde hiç sıvı akıĢı 

olmayacaktır. 

 

Resim 2.27: Memelerin kapalı konumu 

 Ġlaçlama normu ayarı: Ġlk olarak ilaç normu değerleri, kullanılacak 

ilacın etiket bilgilerinden alınmalıdır. Kullanılacak ilaca göre ilaç normu 

litre/hektar olarak verilmiĢse ilacın kullanılacağı bahçedeki ağaç sayısı, 

ağaç yükseklikleri ve taç durumuna göre bu değer değiĢtirilmelidir. 

Bahçedeki ağaç sayısı, ağaç büyüklüğü ve taç geniĢliği arttıkça verilen bu 

ilaç normu artırılmalıdır. 
 

Pek yaygın olmasa da kullanılacak ilaç normunun birim vejetasyon hacmi için litre/m
3
 

olarak verildiği durumlar da olabilmektedir. Bu durumda bir ağaç yaklaĢık dikdörtgen 

prizma gibi kabul edilerek ağaç yüksekliği ve taç geniĢliği üzerinden bir ağacın yaklaĢık 

hacmi hesap edilir. Bulunan değer, bir hektar alandaki ağaç sayısı ile çarpılarak bir hektar 

alandaki vejetasyon hacmi bulunur. Ġlaç etiketinde verilen birim vejetasyon hacme atılması 

gereken ilaç miktarı üzerinden orantı yapılarak bir hektar alana atılması gereken ilaç miktarı 

bulunur. 
 

Ancak uygulamada meyve bahçesi ilaçlamalarında daha çok birim suya atılması 

gereken ilaç miktarı verilmektedir. Buna göre belirtilen dozda ilaçlı su hazırlanır ve ağacın 

tamamını ıslatacak Ģekilde ilaçlama yapılır. 
 

Örnek: 100 litre suya 20 mililitre ilaç (20 mililitre ilaç/100 litre su) tavsiye edilen bir 

ilaç, depo hacmi 600 litre olan bir atomizörle verilecektir. Bir depoya konulması gereken ilaç 

miktarını bulunuz. 
 

Çözüm: Ġ.M= Depo hacmi x Doz 
 

Ġ.M= 600 litre x 20 mililitre 

                               100 litre 
 

Ġ.M= 120 ml ilaç 
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Ġlaç norm ayarı için günümüzde birçok ilaç ve ilaçlama makinesi ile birlikte 

kalibrasyon kartı verilmektedir. Verilen bu kalibrasyon kartı kullanılarak yapılacak 

ilaçlamanın amacına uygun olarak meme tipi, makinenin çalıĢma basıncı, ilerleme hızı ve 

meme debilerine ait değerler belirlenebilmektedir. 

 

Resim 2.28: Kalibrasyon kartı 

 

Makinenin debisinin istenilen değerde olup olmadığı pratik olarak kontrol 

edilebilmektedir. Eğer her bir meme için yetecek kadar ölçü kabı mevcut ise 29 memenin 

debisi ölçülebilir. Bunun için makinenin deposuna bir miktar su doldurulur ve traktör kuyruk 

mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde makine çalıĢtırılır. Makine devrini aldıktan sonra her bir 

meme için ölçü kabı konarak bir dakika içinde akan su miktarı ölçülür. Bir dakika içinde 

akan su miktarı o memenin debisini verir (litre/dakika). Bu kontrol sonunda her bir memenin 

debisi ve toplam debi kontrol edilir. Memeler arasında farklı olan varsa kontrol edilip nedeni 

tespit edilerek sorun giderilmelidir. Eğer toplam debi istenilen değerden farklı ise basınç 

ayarı gözden geçirilerek tekrar kontrol edilmelidir. 

 

ġekil 2.10: Bumlarda ölçü kaplarıyla sıvı ölçümü 
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Her bir memenin kontrolünün zor olduğu durumlarda pratik olarak depo yöntemi 

denilen basit bir yöntemle makinenin toplam debisi kontrol edilmelidir. Bunun için depoda 

seviye göstergesi varsa göstergeden takip edilerek yoksa ayrı bir kapla ölçülerek makinenin 

deposuna bir miktar su doldurulur. Ayarlar yapıldıktan sonra vanalar normal çalıĢma 

konumuna alınarak makine çalıĢtırılır ve depodaki suyun bitmesi için geçen süre ölçülür. 

Depodan atılan su miktarının (litre) deponun boĢalması için geçen süreye (dakika) 

bölünmesiyle makinenin toplam debisi (litre/dakika) bulunmuĢ olur. 

 

 Fan ayarları: Makineden atılan ilacın etkin ve doğru bir Ģekilde hedefine 

ulaĢabilmesi doğru bir fan ayarı, dolayısıyla doğru bir hava ayarının 

yapılmasına bağlıdır. Hava miktarı gereğinden az olursa ilaç damlaları 

istenilen hedefe ulaĢamaz. Gereğinden fazla olması durumunda da ilaç 

damlaları hedefi aĢarak yine istenilen düzeyde ilaçlama yapılamayacaktır. 

Her iki durumda da ilaçlamadan beklenen fayda sağlanamayacağı gibi 

boĢa giden ilaç da gereksiz yere çevreyi kirletmiĢ olacaktır. Ġlaçlama 

yapılacak sahadaki bitkilerin sıra arası mesafe ve yetiĢme dönemi ile 

geliĢme durumları dikkate alınarak gerekli hava miktarı belirlenmelidir. 

Doğru bir çalıĢma için ayar yaptıktan sonra temiz su ile ayarların 

doğruluğu çalıĢılacak alanda kontrol edilmelidir. 
 

Gerekli olan hava miktarının ayarlanabilmesi için fan kanatları ayarlanabilir 

özelliktedir. Ayar için makine traktörden sökülmeli veya en azından ayar, traktör 

çalıĢmıyorken yapılmalıdır. Farklı firmalara ait farklı model atomizörler için değiĢiklikler 

gösterebilmekle birlikte genel prensip, fan kanat açılarının değiĢtirilmesidir. Bu iĢlemin nasıl 

yapılacağı ile ilgili en doğru kararı vermek için o makinenin bakım kullanma kitabının 

incelenmesi faydalı olacaktır. 
 

Fan ayarı yapıldıktan sonra fan deflektörlerinin veya hava kanallarının da ayarlanması 

gerekir. Deflektör ayarı yapılırken ilaçlama yapılacak bahçedeki ağaçların geliĢme dönemi 

ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Deflektör ayarı, atılan ilacın ağacın taç yapısının alt ve üst 

sınırları arasına (dal ve yaprakların olduğu kısma) isabet edecek Ģekilde yapılmalıdır. 

 

ġekil 2.11: Doğru yapılmıĢ bir deflektör ayarı 
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Traktör kuyruk milinden alınan hareket, hava akımı üreten fana genellikle bir kayıĢ 

yardımıyla gelir. Fan belli bir süre çalıĢtıktan sonra kayıĢ gevĢeyebilir. Bu durum, ilk 

çalıĢtırmada anormal bir sesten, lastik kokusundan veya makinenin titreĢiminden anlaĢılabilir 

Bir anormallik olmasa bile çalıĢmaya baĢlamadan önce kontrol edilmelidir. Makine bakım 

kullanma kitabındaki tavsiyelere uyularak kayıĢ ayarı yapılmalıdır. 

 Sırt tipi atomizörlerinin ayarları: Sırt tipi atomizörlerin birçoğu ile günümüzde sıvı, 

toz ve granül ilaç atma imkânı mevcuttur. Ayarlara baĢlamadan önce makine bakım 

kullanma kitabından faydalanarak gerekli değiĢiklikler yapılmalıdır. Genellikle 

püskürtme baĢlığı ve bağlantılarında yapılacak küçük değiĢikliklerle farklı ilaç 

formları için kullanılabilmektedir. Her form için kullanılacak parçalar atomizörler ile 

birlikte verilmektedir. 
 

Sıvı ilaçlama için debi ayar musluğuna ve püskürtme konumuna göre püskürtme 

miktarları makine bakım kullanma kitaplarında tablolar hâlinde verilmiĢtir. Püskürtme 

borusunun ucuna püskürtme baĢlığı monte edilmektedir. Ayar somunu vasıtası ile püskürtme 

baĢlığı ileri geri hareket edebilmektedir. Bu sayede isteğe göre dar veya geniĢ açıda ilaç atma 

imkânı ortaya çıkmaktadır. 
 

Debi ayarını doğru bir Ģekilde yapabilmek için önce kullanılacak ilacın bilgilerinden 

ilaç dozu belirlenir. Kullanılacak ilacın özelliğine ve ilaçlamanın amacına göre istenen 

debiyi elde edebilmek için debi ayar musluğu tabloda belirtilen konuma alınmalıdır. Ayar 

pozisyonlarında debi ayar musluğunun köĢelerinin baĢlıktaki köĢe ile üst üste gelmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.29: Sırt atomizöründe sıvı ilaç için debi ayarı 

Doğru bir ayar için ayar, yapıldıktan sonra kontrol edilmelidir. Kullanılacak ilacın 

dozu, ilaç etiket bilgilerinden belirlenir. Yüzey ilaçlamalarında kontrol için atomizöre su 

doldurularak kuru bir yüzeyde püskürtme geniĢliği belirlenir. Bulunan püskürtme 

geniĢliğinden faydalanılarak 100 m
2
 alanın ilaçlanması için alınması gereken mesafe 

(uzunluk) hesap edilir. Ölçülen mesafenin ilaçlanması için gereken süre, ilaçlama 

yapıyormuĢ gibi yürünerek bulunur (Ortalama bir değer olarak ilerleme hızı 60 m/dakika 
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kabul edilebilir.). Bulunan bu süre kadar atomizör çalıĢtırılarak atılan su miktarı ölçülür. 

Ölçülen bu su miktarı 100 ile çarpılarak birim alana atılacak ilaçlı sıvı miktarı bulunmuĢ 

olur. Bu değer ilaç etiketinde tavsiye edilen değerden farklı ise ayar tekrar gözden geçirilerek 

kontrol edilmelidir. 
 

Örnek: Ölçülen püskürtme geniĢliğinin 50 cm olduğu bir durumda 100 m
2 alanın 

ilaçlanması için ölçülen mesafe 200 m (100m2/0.5 m) olacaktır. Bu mesafenin ilaçlanması 

için geçen süre de 3 dakika 20 saniye olarak belirlenmiĢ olsun. Bu durumda atomizörde ayar 

yapıldıktan sonra 3 dakika 20 saniye çalıĢtırılır ve atılan sıvı miktarı ölçülür. Atılan sıvı 

miktarının 2.5 litre olarak ölçüldüğü kabul edilirse bu durumda birim alana (hektar) atılan 

ilaçlı sıvı miktarı 250 litre olacaktır (2.5 x 100). Bu değer ilaç etiketinde tavsiye edilen 

değerden farklı ise ayar tekrar gözden geçirilerek kontrol edilmelidir. 
 

Atomizörün toz veya granül ilaç (granül gübre olabilir) atma özelliği varsa ilaç 

hazırlanıp motor çalıĢtırılmadan önce gaz ve toz/granül ayar kolları en alt konuma 

alınmalıdır. Aksi durumda ilaç depo içinde ilaçlama borusunun içine dökülebilecektir. Motor 

çalıĢtırıldıktan sonra gaz kolu vasıtası ile ilaç atma uzaklığı, toz/granül ayar kolu ile de ilaç 

dozu ayarlanabilmektedir. Kullanılacak ilacın toz, orta kalınlıkta ince granül veya iri daneli 

ilaç/gübre olma durumuna göre kumanda mafsalı uygun konuma alınmalıdır. 
 

2.2.4. Atomizörlerin Bakımı 
 

Atomizörlerin bakımı traktörle kullanılan atomizörlerin bakımı ve sırt tipi 

atomizörlerin bakımı olmak üzere iki kısımda incelenir. 
 

 Traktörle kullanılan atomizörlerin bakımı: ÇalıĢmaya baĢlamadan önce makinenin 

genel kontrolleri yapılmalıdır. GevĢek bağlantılar ilaçlı sıvı kaçaklarına sebep 

olacağından kontrol edilerek sıkılmalıdır. KırılmıĢ, çatlamıĢ bağlantı elemanları varsa 

bunlar yenileriyle değiĢtirilmelidir. Yine özellikle her kullanımdan önce ve sonra 

ilaçlama deposu kayıĢlarının sıkılıkları kontrol edilmelidir. Eğer gevĢemiĢ ise (Resim 

2.30.) üstteki somun (1) gevĢetilip alttaki somun (2) sıkılır. Eğer kayıĢ yeterince 

sıkıysa (deponun yukarı kalkmasını engelleyecek kadar) kancayı sabitlemek için 

üstteki somunu sıkılır (1).  
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Resim 2.30: Depo kayıĢ ayarı  

 

Ġlaçlı sıvıda damla büyüklüğü arttıkça sürüklenme ve buharlaĢma kayıpları azaldığı 

gibi küçük damlalara göre hedef bitki içine daha iyi iĢler. Ancak bunun yanında damla çapı 

küçüldükçe birim alana isabet eden damla sayısı artar. Bu durumda damlaların hedef üzerine 

sıvanması daha iyi olur. Bu faktörler göz önüne alınarak ilacın amacına ve etki Ģekline göre 

damla büyüklüğü ayarlanmalıdır. Genellikle insektisitlerde (böcek ilacı) damla büyüklüğü 

daha fazla (200-300 μm) olurken fungusitlerde daha düĢük (100-250 μm) olmaktadır. Doğru 

bir karar için ilaç etiket bilgilerinden faydalanılmalıdır. Makinenin çalıĢma basıncı arttıkça 

damla çapı küçülecektir. Bu yüzden damla çapını ayarlamak için makinenin basınç ayarı 

gözden geçirilmelidir. 
 

Yukarıda sayılan hususların dıĢında genel olarak pülverizatörle çalıĢırken dikkat 

edilmesi gereken genel hususlara atomizörle çalıĢırken de dikkat edilmelidir. Ġlaçlamaya 

baĢlamadan önce traktör kuyruk mili devri, makine bakım kullanma kitabında baĢka bir 

değer tavsiye edilmemiĢse 540 devir/dakika olacak Ģekilde ayarlanmalı, daha sonra 

makinenin ilaçlama vanaları açılmalıdır. DönüĢlerde ilaçlama kesilerek boĢa ilaç israfı 

önlenmelidir. Bunun için traktör kuyruk mili hareketi kesilmeli ya da ilaçlama vanaları 

kapatılmalıdır. Ağaç sıralarının araları ilaçlanırken atomizörün her iki taraftaki memeleri 

ilaçlama yapacak Ģekilde olmalı ancak ilk ve son sıra ilaçlanırken ağaç olmayan tarafın 

memeleri kapatılmalıdır. Bu iĢlem için makine üzerinde istenilen taraftaki memelerden 

ilaçlama yapabilmek için mekanik kontrollü vana ya da uzaktan kumandalı kontrol sistemleri 

bulunur. Makinenin özelliğine göre kontrol sistemi kullanılarak ilaçlama yapılmayacak 

tarafın ilaç atması önlenmelidir.  
 

Ġlaçlama iĢi bitmiĢse ya da farklı bir ilaç atılacaksa birinci öğrenme faaliyetinde 

anlatıldığı Ģekliyle makine iyice yıkanmalıdır. 
 

 Sırt tipi atomizörlerin bakımı: Atomizör motorları iki zamanlıdır. Bunlar yağsız 

benzinle çalıĢtırılmamalıdır. Bunun için ya hazır iki zamanlı motor yakıtı kullanılmalı 

ya da SAE 30-50 numaralı yağ, benzine karıĢtırılmalıdır. Yakıtın hazırlanmasında eğer 

iki zamanlı motor yağı kullanılıyorsa 1/40 (40’da 1) oranında, SAE 30-50 numaralı 

yağ kullanılıyorsa 1/25 (25’de 1) oranında yağ benzin karıĢımı hesaplanıp ayrı bir 

kapta karıĢtırıldıktan sonra yakıt deposuna konulmalıdır.  
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Resim 2.31: Sırt atomizör motorunun çalıĢtırılması 

Motoru çalıĢtırmak için önce kabza tertibatı üzerindeki durdurma düğmesi (Resim 

2.31’deki 2 numaralı parça) açık (1) konuma alınır. Kabza tertibatı üzerindeki gaz verme 

tetiği/düğmesi yarım gaz pozisyonuna getirilerek sabitleme kolu (Resim 2.31’deki 1 

numaralı parça) ile sabitlenir. Karbüratörün üzerindeki yakıt pompası 3-4 kez bastırılarak 

karbüratörün içine benzin dolması sağlanır (Resim 2.31.b). Jikle yukarı (açık konuma) 

kaldırılır (Resim 2.31.c). Makine bir elle sağlam bir Ģekilde tutularak diğer elle starter kolu 

hızla çekilir (Resim 2.31.d). Motor çalıĢsın veya çalıĢmasın starter kolu yavaĢça bırakılarak 

ipin düzgün bir Ģekilde sarılması sağlanır. Motor çalıĢtıktan sonra jikle kolu aĢağıya (kapalı 

konuma) indirilir. Motor sıcakken çalıĢtırma durumlarında jikleyi açmaya gerek yoktur. 
 

Motoru durdurmak için kabza üzerindeki gaz ve sabitleme kolu (Resim 2.31’deki 1 

numaralı parça) yukarı kaldırılarak motor rölanti devrine getirilir. Ardından kabza tertibatı 

üzerinde bulunan durdurma düğmesi (Resim 2.31’deki 2 numaralı parça) 0 konumuna 

alınarak motor durdurulur. Motorun daha sonra tekrar çalıĢtırılabilmesi için gaz verme 

kolu/durdurma kolu (Resim 2.31’deki 3 numaralı parça) mutlaka 1 konumunda olmalıdır. 
 

Motor, düğmesine basılarak stop edilirse ikinci defa zor çalıĢır. Bu nedenle motor 

benzin musluğu kapatılarak stop edilmelidir. Bu suretle karbüratördeki benzin yanarak 

tükendikten sonra motor kendi kendine stop eder ve ikinci çalıĢtırmada kolay çalıĢır.  
 

Ġlaçlama yaparken makine rüzgâra karĢı kullanılmamalıdır. Ġlaçlama yapılırken kulaklık, 

kapalı elbise, kapalı ayakkabı, koruyucu gözlük, ilaçlamaya elveriĢli eldiven ve maske 

kullanılmalıdır.  
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Resim 2.32: Sırt tipi atömizör 

 

Ġlaçlama sonunda atomizörün içi ve dıĢı bol temiz su ile yıkanıp kurulanmalıdır. 

Makine, özellikle yabancı ot ilaçlamasında kullanılmıĢsa baĢka ilaçlamaya geçilmeden önce 

çok iyi yıkanmalıdır. Aksi hâlde zehirli olan bu ilaç bulaĢığı, baĢka ürüne zarar verebilir. Her 

kullanım sonunda makine yakıt deposu boĢaltılmalıdır. 

2.3. Sisleme Makineleri 
 

Bunlara termik pülverizatör veya ısı enerjisi ile çalıĢan pülverizatörler de 

denilmektedir. Sisleme makineleri, sıvı ilacın bir sis bulutu Ģeklinde yayılması amacıyla 

kullanılan sis jeneratörleridir. 
 

Sisleme makineleri alan spreylemesi amacıyla kullanılan makinelerdir. Alan 

spreylemesi genellikle uçan zararlıların ergin dönemlerine karĢı yapılır. Alan spreylemesinde 

soğuk sisleme (ULV) ve sıcak sisleme (thermal fogging) olmak üzere iki farklı metot 

kullanılmaktadır.  
 

Termal sislemeye (TF=termal fog) sıcak sisleme de denilmektedir. 

ġehir ve kırsal kesimde eriĢkin, uçan haĢere kontrolünde kullanılır. Ġlaç, mazot ya da 

kerosenle karıĢarak aletin içinde sıcak hava karıĢımı ile süratle buharlaĢır. Buhar dıĢarıda 

soğuk hava ile temas edince yoğunlaĢıp küçük damlacıklar hâlinde sis bulutu oluĢturarak 

uçan haĢere ile mücadelede % 100’e yakın bir baĢarı sağlar. Hacim ilaçlamaları 20 °C’nin 

üstünde ve 4-6 km/saat hızla uygulanır. Daha hızlı rüzgârda uygulanmaz. Sahanın 

koĢullarına göre ULV yöntemi ile birlikte uygulanabilir. 
 

ULV (ultra low volume); çok düĢük hacimli ilaçlama tekniğidir. Bu teknikte elde 

edilen sis, son derece ince püskürtme tekniği ile oluĢturulan aerosol sisidir. HaĢereleri yok 

etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi 
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sağlar. ULV tekniği ile oluĢan zerrecikler 38, 48-68, 40 mikron büyüklüğündedir. Uçan ve 

yürüyen haĢereleri anında etkiler, hızla yok eder ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür. 

ULV (soğuk sisleme) ile amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre (8-10 saat) kalacak 

Ģekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir. 

Ġlaç damlacıkları, havada rüzgârın tesiri ile yayıldığından rüzgâr faktörü önem 

kazanmaktadır. Rüzgârın durgun olduğu sabah ve akĢam, gün batımında yapılan ilaçlama 

özellikle uçan insektisitlerin havada yoğun olduğu saatlere rastlar. Saatte 10-15 km hızla 

yapılan ilaçlama idealdir. ULV sistemi, bu değiĢik özelliklerinden dolayı haĢere ile 

mücadelenin yanında antiseptik ve deodorantların da atılmasına müsaade eder. 

 

Resim 2.33: Sisleme makinesi 

Bu makineler sırtta taĢınabilir olabildiği gibi daha büyük ölçüde olanları araca monte 

edilerek de kullanılmaktadır. 
 

2.3.1. Sisleme Makinelerinin Görevleri 
 

Sislemede ısı veya mekanik yollarla havada asılı hâlde kalabilen damlacıklardan bir 

ince sis tabakası oluĢur. Damlacıklar atömizasyondakine göre daha da küçüktür. Sisleme 

rüzgâra karĢı çok hassastır ve hava Ģartlarına bağlıdır. Bu nedenle yalnız sakin havalarda 

uygulanır. 
 

2.3.2. Sisleme Makinelerinin Parçaları 
 

Termal sisleyiciler Ģu kısımlardan oluĢmaktadır: 
 

 Namlu  

 Ġlaç ayar vidası 

 Hava pompa tutamağı 

 Ġlaç musluğu 

 Ġlaç tankı 

 ÇalıĢtırma düğmesi 

 Kapatma düğmesi 

 Regülasyon iğnesi 

 Yakıt tankı 
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Resim 2.34: Sıcak sisleme makinesinin ana parçaları 

2.3.3. Sisleme Makinelerinin Ayarları 
 

Sisleme makineleri iki gruba ayrılmıĢ olmasına rağmen gerek kullanım, gerekse ayar 

açısından aralarında çok büyük farklar yoktur. Temel özellikleri birbirine çok yakındır. 

Aralarındaki ayrıntılar için her bir makinenin bakım kullanma kitabındaki tavsiyelere uymak 

yeterli olacaktır. 
 

Kullanılacak ilaca ve ilaçlamanın amacına göre değiĢmekle birlikte yaklaĢık bir fikir 

vermesi açısından ilaç+seyreltici oranı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO); sıcak sisleme için 

hektara 5 litre konsantrasyon, soğuk sisleme için hektara 0,5 litre konsantrasyon tavsiye 

etmiĢtir. Yapılacak uygulamalarda insan ve çevre sağlığı açısından bu değerleri aĢmamaya 

dikkat edilmesi faydalı olacaktır. 
 

Uygun debi değerinin belirlenmesi için makinenin bakım kullanma kitaplarında örnek 

tablolar verilmiĢtir. Kullanılacak ilacın özelliğine göre uygun meme ve buna bağlı olarak 

debi değerleri belirlenmelidir. 
 

 

Tablo 2.3: Meme çapına göre örnek debi değerleri 

 

Bakım kullanma kitabında verilen değerler, belirli bir sıcaklık (genellikle 15 °C) için 

verilen yaklaĢık değerlerdir. Ġlaçlamanın yapılacağı Ģartlarda debi kontrolü yapılmalıdır. 

Bunun için debi ayar memesi (vidası), meme bağlantı nipeli gevĢetilir, sonra beraber meme 

bağlantı nipelinin arkası serbest kalacak Ģekilde elle tekrar takılır. Cihaz çalıĢtırılıp ilaç 
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tankında basınç oluĢana kadar beklenir. Ġlaç musluğu çıkarılıp sislemeye baĢlanır. Bir dakika 

sonra dereceli kapta toplanan sıvı ölçülüp bir saatlik kullanım (debi) hesaplanır. 
 

Mesela, meme çapı 1,2 mm olan meme kullanılan bir çalıĢmada 1 dakikada 0,3 litre 

sıvı ölçüldü ise 1 saatte atılan sıvı yani debi 18 litre/saat (60 x 0,3) olarak gerçekleĢmiĢ olur. 
 

Ayrıca eğer depoda seviye göstergesi varsa atılan ilaç miktarı, depo seviye 

göstergesindeki düĢüĢ miktarı ile de tespit edilebilir. Bunun için iki kademe arasında azalan 

ilaç miktarı ile geçen süre ölçülür. 
 

Mesela, depoda iki gösterge noktası arasındaki ilaç miktarı 1 litre olan bir makinede, 

bu iki nokta arasındaki sıvının atılması için geçen süre 400 saniye ise bu durumda debi 9 

litre/saat (1 litre x 3600/400) olarak gerçekleĢmiĢ olur. 
 

 Ön hazırlık: Sıcak sisleme makinelerinde yangın riski oluĢturabileceği için su bazlı 

ilaçlar için imal edilen namlu, yağ bazlı ilaç uygulamalarında kullanılmamalıdır. 

Bunun için kullanılacak ilacın özelliğine göre gerekli değiĢiklikler öncelikli olarak 

yapılmalıdır.  

 

Resim 2.35: Namlu değiĢikliğinin yapılması 

 Yakıtın doldurulması: Ġlaçlama borusu yatay konuma alınarak yakıt deposu 

doldurulur. Yakıt doldururken huni her zaman süzgeçle birlikte kullanılmalıdır. Daha 

sonra depo kapağı sıkılır. Dolum öncesinde, çözelti musluğunun kapalı olup olmadığı 

kontrol edilmeli, açıksa kapatılmalıdır.  
 

 Makinenin çalıĢtırılması: Makineyi çalıĢtırmak için yakıt musluğu, musluk eksenine 

paralel ¼ tur çevrilerek açılır. Aynı anda marĢ motor düğmesine basılarak hava 

pompası çalıĢtırılır. Ünite çalıĢtırılırken her Ģey pompanın düzgün çalıĢmasına 

bağlıdır. Ġlk patlamalar duyulduktan sonra karbüratör sisteminde basıncın birikmesi 

için 2-3 defa daha önceki gibi pompalanır. Daha sonra marĢ düğmesi ve pompa mili 

bırakılır. Hava pompası, yakıt üzerinde basınç oluĢturacağından pompa mili tarafından 

üretilen gerekli çalıĢtırma havası yakıt deposunda bulunan yakıt seviyesine bağlıdır. 

Yakıt deposunda ne kadar az yakıt bulunursa hava pompasını o kadar çok kullanmak 
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gerekecektir. Dolayısıyla yakıt deposu daima dolu vaziyette çalıĢtırmalıdır. Yakıt 

deposu dolu, cihaz ılık ya da sıcakken çok sert ve hızlı pompalama yapılırsa 

karbüratör boğulacaktır. Bu durumda ya namlu sonunda siyah duman oluĢacaktır ya da 

patlama sesi duyulmaksızın bir alev görülecektir. Bu durumda yakıt musluğu kapatılıp 

yukarıda çalıĢtırma ile ilgili anlatılan iĢlemler tekrarlanmalıdır.  
 

 Sisleme iĢlemi: Cihaz çalıĢtıktan sonra 1-2 dakika kadar ısınması için beklenir. Sonra 

ilaç musluğu açılır ve sislemeye baĢlanır. Yakıt deposunda ilaçlamayı bitirecek kadar 

yakıt bulunması sağlanmalıdır.  
 

 Makinenin durdurulması: Sıcak sisleme makinelerinde ilaç deposu boĢken makineyi 

durdurmak için ilk olarak ilaç musluğu kapatılır. Ġlaç deposu kapağı saat yönünün 

tersine çevrilerek açılır. Bu sırada basınç boĢalması hissedilir. Yakıt musluğu saat 

yönünde ¼ tur çevrilerek kapatılır. Ġlaç deposunda yakıt varken ilk olarak ilaç 

musluğu havalandırma konumuna getirilir. Sis bitene kadar bu konumda tutulur. 

Sisleme bitince ilaç musluğu kapalı konuma getirilir. Kapatma düğmesine aĢağı doğru 

kapalı konumuna gelene kadar basılır. Cihazda ateĢleme bitecek ve patlama sesi 

duyulmayacaktır.  
 

2.3.4. Sisleme Makinelerinin Bakımı 
 

Makineyi ilk kez çalıĢtırmadan önce bakım kullanma kitabında tavsiye edilen emniyet 

talimatlarına ve ilaç dozuyla ilgili tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır. Yakıtla çalıĢırken 

kesinlikle sigara içilmemeli ayrıca yakıtın yakın çevresinde alev veya diğer sıcak ısı 

kaynakları bulunmamalıdır. Makine sıcakken yakıt tankı doldurulmamalıdır. Makine 

sıcakken yangın ve patlama riski mevcuttur. Yakıt koyarken huni ve süzgeç kullanılmalı, 

etrafa dökmemeye ve sıçratmamaya dikkat edilmelidir. Yakıtın sıçraması hâlinde kuru bir 

bezle silinmelidir. 
 

Silolar gibi çok küçük taneli patlayıcı özelliği olan toz parçacıkların bulunduğu kapalı 

hacimlerde, patlama riski nedeniyle sıcak sisleme makineleri kullanılmamalıdır.  
 

Makine sıcakken kapalı bir araç içinde nakledilmemelidir. Eğer bu Ģekilde 

nakledilecekse cihazın soğuması beklenmelidir. Her taĢıma öncesinde yakıt musluğu ve ilaç 

musluğu kapatılmalıdır. 
 

ÇalıĢma sırasında koruyucu kulaklık, maske ve koruyucu giysi kullanılmalıdır. Büyük 

çaplı makinelerle çalıĢırken makine yatay ve oynamayacak Ģekilde araca yerleĢtirilmelidir. 

Sırt tipi makineler kullanılırken taĢıyıcı kemer (omuz askısı) kullanılmalıdır. TaĢıma 

esnasında tank vücuda bakacak Ģekilde taĢınmalıdır. Omuz askısı, makinenin sıcak 

kısımlarına temas etmemelidir. Makinenin sıcak kısımlarına dokunulmamalıdır. Özellikle 

namlusu, yanma odası ve ayar parçaları çok fazla ısınmaktadır. 
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Resim 2.36: Sisleme makinesi ile çalıĢma 

 

Makinede yapılacak ayar ve bakımlar makine soğukken yapılmalıdır. Onarımlar 

sonrasında tüm koruyucu düzenekler tekrar takılmalıdır. Ġlaç deposu içinde motor çalıĢtığı 

sürece basınç oluĢtuğundan motor çalıĢırken depo kapağı açılmamalıdır. 
 

Duvarlara ve diğer cisimlere direkt sisleme yapılmamalıdır. Namlu ile sisleme 

yapılacak yerler arasında en az 3 m mesafe olmalıdır. Eğer yanlıĢ kullanım ya da yakıt 

kalmaması gibi bir nedenle makine durursa acilen ilaçlama vanası kapatılmalıdır. Namlu 

yavaĢça aĢağı doğru çevrilmelidir. Bu durumda ilaçlı sıvı aĢağıya akacaktır. Sıcak sisleme 

makinelerinde sıvı yanıcıdır. Sıvıyı toplamak için metal bir kap kullanılmalıdır. 
 

Makine uzun süre kullanılmayacaksa kaldırmadan önce içindeki yakıt ve ilaç 

boĢaltılmalı; ilaç çözeltileri, yakıt ve makine baĢta çocuklar olmak üzere bunlardan 

kaynaklanabilecek tehlikeler ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi olmayan 

diğer kiĢilerin ulaĢamayacağı yerlerde saklanmalıdır. 
 

Araç üzerinde taĢınan makinelerle çalıĢma yaparken saatte 10-15 km hızla yapılan 

ilaçlama idealdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre bitki koruma alet ve makinelerinin bakımını ve 

ayarlarını yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bitki koruma alet veya makinesini 

yağlayınız. 

 Bağlama çatısı ve bağlantı yerlerindeki 

yağlanacak yerleri temizleyiniz. 

 Kuyruk mili mafsallarına eski gres yağı 

çıkıncaya kadar gres yağı basınız. 

 Çıkan eski gres yağını temizleyiniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 Cıvata ve somunları kontrol ediniz. 

 GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla 

sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Cıvata ve somunlarda eğilme, burulma, 

aĢınma kontrolü yapınız. 

 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle 

değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz. 

 Ġlaç deposuna su dolumu yapıldıktan 

sonra lastik havalarını kontrol ediniz. 

 Eksikse tamamlayınız. 

 Pompanın yağını kontrol ediniz. 

 Pompanın yağ seviyesini kontrol ediniz. 

 Eksikse pompanın çeĢidine göre uygun 

yağla tamamlayınız. 

 Hava tüpündeki hava basıncını kontrol 

ediniz. 

 Bir hava saati yardımıyla hava basıncının 

istenilen seviyede olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Pülverizatör asılır tip ise önce traktör 

ayarlı kollarını, son olarak da üst 

bağlantı kolunu bağlayınız.  

 Pülverizatör deposunu su ile doldurunuz. 

  

 Pülverizatörün deposunu temiz bir su ile 

kaynağından doldurmaya dikkat ediniz.  

 Su kaynağı durgun bir kaynak ise 

pülverizatörün çabuk doldurma sistemini 

kullanınız. 

 Bunun için depoya az miktarda (5-10 

litre) su doldurunuz (Pompanın boĢta 

çalıĢtırmanın pompaya zarar vereceğini 

unutmayınız.). 

 Çabuk doldurma sistemini kullanırken 

haricî doldurma hortumunun ucunda 

filtre kullanmayı unutmayınız. 

 Su ilaç karıĢımını hazırlayarak depoya  Ġlacı hazırlamadan önce ilacın tanıtım 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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boĢaltınız. bilgilerini ve kullanma talimatlarını 

dikkatli bir Ģekilde okuyunuz.   

 Hazırlık aĢamasında güvenlik 

talimatlarına mutlaka uyunuz.  

 Kullanılacak ilaç, toz ise ayrı bir kapta az 

bir miktardaki su ile iyice sulandırdıktan 

sonra makineye doldurunuz.  

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce makineyi 

boĢta çalıĢtırarak ilaç ve suyun iyice 

karıĢmasını sağlayınız.  

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce traktörmetre 

üzerinden kontrol ederek kuyruk mili 

devrinin 540 devir/dakika sabit hızda 

çalıĢmasını sağlayınız. 

 Emme ve basma hattında sızdırmazlık 

kontrolü yapınız. 

 Sızdırma olmaması için bağlantı 

yerlerini, yağ veya sabun sürerek takınız. 

 Memeleri kontrol edip temizleyiniz. 

  

 Kullanım amacına göre makine bakım 

kullanma kitabından uygun meme tipini 

seçiniz.  

 Memelerin tıkalı olup olmadığını ve 

hepsinin aynı Ģekilde püskürtme yapıp 

yapmadığını kontrol ediniz.  

 Tıkalı veya bozuk meme varsa 

temizleyiniz veya yenisi ile değiĢtiriniz.  

 Makineyi çalıĢtırarak memelerin 

püskürtme açılarını kontrol ediniz.  

 Her iki meme arasında yeterince örtme 

payı bulunmasına dikkat ediniz. Aksi 

durumda ilaçlanmayan boĢ alan kalabilir.  

 Örtme payının gereğinden fazla 

olmamasına da dikkat ediniz.  

 Atomizör için su ilaç karıĢımını 

hazırlayınız. 

 Ġlacı hazırlamadan önce ilacın tanıtım 

bilgilerini ve kullanma talimatlarını 

dikkatli bir Ģekilde okuyunuz.  

 Ġlaç hazırlama iĢini pülverizatörler 

konusunda anlatıldığı Ģekliyle yapınız.  

 Motor devrini ayarlayınız. 
 Motor gaz devrini kuyruk milinin 540 

dev/dak. olmasını sabitleyiniz. 

 Ġlaçlama normunu ayarlayınız. 

 Ġlacın kullanım amacı, kullanılacak ilacın 

özellikleri, ilaçlanacak bitki, bitkinin 

geliĢme durumu ve kullanılacak 

makinenin özelliklerini dikkate alarak 

ilaç normunu belirleyiniz.  

 Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya 

baĢlayınız. 

 Ġlaç norm ayarı aĢamasında belirlenen 

çalıĢma hızı ile sabit çalıĢma yapmanız 
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gerektiğini unutmayınız.  

 ÇalıĢma sırasında aralarda boĢluk 

kalmamasına dikkat ediniz.  

 ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltıp 

temizleyiniz.  

 ÇalıĢma bittikten sonra makinenin 

kimyasal ilaçlardan dolayı zarar 

görmemesi için makineyi iyi bir Ģekilde 

yıkayınız. 

  Makineden çıkan ilaçlı suyu uygun bir 

Ģekilde imha ediniz ve makinede ilaç 

kalıntısı olmamasına dikkat ediniz.  

 Aleti kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 
 Makineyi açıkta bırakmayınız. 

 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz. 
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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 yağladınız mı?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ elemanları değiĢtirdiniz mi?   

4 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi?   

5 Pompanın yağını kontrol ettiniz mi?   

6 Hava tüpündeki hava basıncını ayarladınız mı?   

7 Pülverizatörü tekniğine uygun olarak traktöre bağladınız mı?   

8 Depoyu su ile doldurdunuz mu?    

9 Su ve ilaç karıĢımını hazırlayıp depoya boĢalttınız mı?   

10 Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

11 Emme ve basma hattında sızdırmazlık kontrolünü yaptınız mı?   

12 Memeleri kontrol edip ayarlarını yaptınız mı?   

13 Su ve ilaç karıĢımını hazırlayıp depoya boĢalttınız mı?   

14 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

15 Ġlaçlama normunu ayarladınız mı?   

16 ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltarak makineyi temizlediniz mi?   

17 Makineyi kapalı bir yerde muhafaza ettiniz 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. Pülverizatörlerde kullanılan ……...lar, püskürtülecek sıvı ilacı içinde taĢıyan organdır. 
 

2. ……………….ler, genel olarak depolarındaki ilaçlı sıvıyı üzerindeki değiĢik tip 

memeler yardımıyla istenilen büyüklükte zerrecikler hâline getirerek bitkiler üzerine 

püskürten bitki koruma makineleridir 
 

3. Atomizörlerde gerekli olan hava miktarının ayarlanabilmesi için fan kanatları 

ayarlanabilir özelliktedir. Bunun için genel prensip fan kanat ……larının 

değiĢtirilmesidir. 
 

4. Alan spreylemesinde …………… sisleme (ULV) ve …………….. sisleme (thermal 

fogging) olmak üzere iki farklı metot kullanılmaktadır. 
 

5. Sislemede ısı veya mekanik yollarla havada asılı hâlde kalabilen damlacıklardan bir 

ince ………………. oluĢur. Damlacıklar atömizasyondakine göre daha da 

……………tür. 
 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. (     ) Manometreler, pülverizatörlerin içindeki sıvı miktarını gösterir. 
 

7. (     ) Pompanın debisinin sabit kalması için traktör kuyruk mili devrinin 540 dev./dk. 

olmalıdır 
 

8. (     ) Atomizörlerde kullanılan memeler, genellikle çift taraflı olarak yapılmıĢlardır. 

Memenin bir tarafında ayar imkânı varken diğer tarafı sabit olarak yapılmıĢtır. 
 

9. (     ) Pülverizatörler, bitki örtüsünün zayıf olduğu ve memelerin bitki örtüsünden 

uzaklığının 60 cm’den az olduğu durumlarda kullanılır. Atomizörler ise genellikle 

yaprakların ıslatılmasının istendiği ve bitki uzaklığının fazla olduğu durumlarda 

(ağaçların ilaçlanmasında) kullanılır. 
 

10. (     ) Sıcak sisleme makinelerinde ilaç deposu boĢken makineyi durdurmak için ilk 

olarak ilaç musluğunu kapatmanın bir önemi yoktur. 
 

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 
 

 

 

 

Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak gübre dağıtma makinelerinin bakımını ve 

ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde kullanılan gübre dağıtma makineleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan çiftçilerin çiftlik gübrelerini tarlaya nasıl attıklarını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeler sıvı gübreyi nasıl değerlendiriyor? AraĢtırınız. 

 Bulduğunuz sonuçlarla ilgili hazırladığınız sunumu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. GÜBRE DAĞITMA MAKĠNELERĠ 
 

Gübre bitkinin büyüyüp verim verebilmesi için mutlaka gereklidir. Gübre atma ve 

dağıtma sistemleri ile gübrenin bitkilere verilmesini sağlarız.  
 

Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki 

yapraklarına vermeye yarayan makinelere gübreleme makineleri denir.  
 

3.1. Mineral Gübre Atma Makineleri 
 

Tohumun çimlenmesinden baĢlayarak olgunluk devresinin sonuna kadar bitkinin 

toprak altı ve toprak üstü kısımları tarafından alınabilen, bitkilerde geliĢmeyi uyaran 

mineralleri içeren, organik veya inorganik esaslı maddelere gübre denir. 
 

Gübreler inorganik (mineral) ve organik olmak üzere iki çeĢittir. Mineral gübreler 

kimyasal yollarla fabrikalarda imal edilir. Halk arasında kimyevi gübre,  suni gübre olarak da 

adlandırılır. Mineral gübreler üç değiĢik formda (katı, sıvı ve gaz) bulunabilir. Aynı makine 

ile değiĢik formlardaki bu gübreleri atmak çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 
 

 Ġnorganik (mineral) gübreler: Yapılarında belirli oranlarda makro (N,P,K) ve mikro 

(Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, S, B vb.) besin elementleri bulunduran yapay (suni) 

gübrelerdir.    
 

 Organik gübreler: ÇürümüĢ bitki artıkları, hayvanların katı ve sıvı dıĢkıları organik 

gübre olarak adlandırılır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Gübrelerin bu değiĢik özelliklerinden dolayı uygulamada kolaylık sağlaması 

bakımından gübreleme makineleri değiĢik yapılarda imal edilmiĢlerdir.  
 

Bu makineler genellikle askılı tipte ve hareketini traktör kuyruk milinden alacak 

Ģekilde imal edilmiĢtir. Depo kapasiteleri büyük olanların çekilir tipte ve kuyruk milinden 

hareketli olanları da vardır. Son zamanlarda özellikle çim alanlarının gübrelenmesinde 

hareketini kendi tekerleğinden alan çekilir tipleri de imal edilmektedir. Santrifüj gübreleme 

makinelerinin iĢ verimleri yüksektir. Fakat gübreleme hassasiyeti iyi değildir. Askılı tip 

santrifüj gübre atma makineleri tarla bitkilerinde üst gübrelemede yaygın olarak kullanılır. 

 

Resim 3.1: Çekilir tip santrifüj gübre atma makinesi 

 

Resim 3.2: Askılı tip santrifüj gübre atma makinesi 

Santrifüj gübre atma makinelerinin dağıtma organlarına göre üç değiĢik tipi vardır. 

Bunlar; 

 Tek diskli santrifüj gübre atma makineleri, 

 Çift diskli santrifüj gübre atma makineleri, 

 Sarkaç borulu gübre atma makineleridir. 
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ġekil 3.1: Tek diskli 

 

ġekil 3.2: Çift diskli 

 

ġekil 3.3: Sarkaç borulu 

 

3.1.1. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Görevleri 
 

Ekim yapılacak ve yapılmıĢ kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa 

veya doğrudan bitki yapraklarına vermeye yarayan makinelerdir. 
 

3.1.2. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Parçaları 
 

Mineral gübre atma makineleri iĢe uygunluk açısından değiĢik Ģekillerde yapılmıĢtır. 

Her özellikteki makinenin de kendine özel parçaları vardır.    
 

 Santrifüj gübre atma makinesinin parçaları: 

 

ġekil 3.4: Santrifüj gübre atma makinesinin parçaları  

 Depo: Gübreyi içerisinde bulundurur. Ayrıca üstten alta doğru daralan 

yapısı sayesinde gübrenin çıkıĢ deliğine doğru akmasını sağlayacak bir 

yapıda imal edilir. 
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Resim 3.3: Çift diskli santrifüjlü gübre dağıtma makinesine ait iki bölmeli deponun üstten 

görünüĢü 

 KarıĢtırıcı: Deponun alt kısmında bulunur. Deponun içerisinde sürekli 

dönü hareketi yaparak gübrenin topaklaĢmasını ve köprü oluĢturmasını 

önler. Ayrıca gübreye akıcılık sağlar. DeğiĢik tipleri vardır. 

 

Resim 3.4: KarıĢtırıcı 

 Kanatlar: Dağıtıcı disk üzerine yerleĢtirilmiĢtir. ÇıkıĢ deliğinden disk 

üzerine dökülen gübreyi fırlatmaya yarar. Fırlatma uzaklığı kanatların 

disk üzerindeki konumlarının değiĢtirilmesi ile ayarlanır. 

 

Resim 3.5: Kanatlar 
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 Disk: DiĢli kutusundan aldığı dönü hareketi ile gübreyi, üzerinde bulunan 

kanatlar vasıtasıyla tarlaya fırlatır. Bazı disklerin üzerinde kanat 

açılarının değiĢtirilebilmesi için derecelendirilmiĢ slotlar (ayar düzeneği) 

konulmuĢtur. Ortasından Ģanzımandan gelen mile yataklandırılır 

(yerleĢtirilir). 

 

Resim 3.6: Disk 

 ġanzıman: Traktör kuyruk milinden gelen hareketi disklere ve 

karıĢtırıcıya iletmeye yarayan diĢli kutusudur. Kuyruk milinden gelen 

yatay yöndeki dönü hareketini 90° çevirerek disklere iletir. 

 

Resim 3.7: ġanzıman (Alttan görünüĢ) 

 Gübre çıkıĢ deliği: Gübrenin depodan disk üzerine dökülmesini sağlar. 

Ayrıca üzerinde bulunan sürgü ile atılacak gübre miktarını ayarlamaya 

yarar. 
 

 Pnömatik (geniĢ dağıtma düzenli) gübre atma makinesinin parçaları: 
 

 Vantilatör: Ürettiği hava akımı ile depo içerisindeki gübreleri önüne 

alarak gübrenin iletim boruları içerisinde hareketini sağlar. 
 

 Dağıtma kafası: Vantilatörün ürettiği hava akımına kapılıp gelen gübre 

tanelerini iletim borularına eĢit bir Ģekilde dağıtma görevi yapar.  
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 Çarpma parçası: Hava akımıyla iletim borularında ilerleyen gübre 

tanelerinin dağınık bir Ģekilde düĢmesini sağlar. 
 

 Depo: Gübrenin tabana doğru akıĢını kolaylaĢtıracak Ģekilde imal edilir. 
 

 Ġletim boruları: Dağıtma kafasından itibaren gübre tanelerini içerisinden 

çarpma parçasına taĢır. 
 

 

ġekil 3.5: Pnömatik gübre atma makinesi parçaları 

 Özel dağıtma düzenli gübre atma makinelerinin parçaları: 
 

 Depo: Gübrenin içerisine konulduğu kısımdır. Gübre akıĢını 

engellemeyecek Ģekilde üstten alta doğru daralan biçimde imal edilir. 
 

 Gübre atıcı makara: Depodan gelen gübreyi gübre borusuna sevk eder. 

DeğiĢik tipleri vardır. 
 

 Gübre borusu: Makaranın sevk ettiği gübreleri ayaklara kadar taĢır. 
 

 Ayak: Bitki sıra aralarına çizi açmaya yarar. Aynı zamanda gübre 

borusundan gelen gübre tanelerini toprağa gömer. 
 

 Hareket tekeri: Makaralara hareket vermeye yarar. Toprakta ilerlerken 

aldığı dönü hareketini zincirlere iletir. 
 

 Hareket iletim düzeni: Tekerleğin hareketini makaralara iletir. 
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Resim 3.8: Ara çapalı gübre atma makinesinin parçaları 

 

3.1.3. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Ayarları 
 

Mineral gübre atma makineleri yapısına ekilecek veya ekimi yapılmıĢ bitkinin ekim 

tarzına göre ayarlanmaktadır. 
 

 Santrifüj gübre atma makinesinin ayarları: Santrifüjlü gübreleme makineleri ile iĢe 

baĢlamadan önce birtakım ayarların yapılması gereklidir. Bu ayarlar, makinemizin 

gübre dağıtım kalitesine olumlu katkılar sağlayacaktır. ġimdi bu ayarları sırasıyla 

görelim: 
 

 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. Paralellik 

bozuksa üst bağlantı kolundan ayarlanır. Üst bağlantı kolu uzatıldığında 

makine geriye gider, kısaltıldığında öne doğru gelir. 
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Resim 3.9: Ön-arka paralellik ayarının yapılması 

  Sağ sol paralellik ayarı: 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. 
 

 

ġekil 3.6: Sağ sol paralellik ayarı 

 

Resim 3.10: Sağ-sol paralellik ayarının yapılması 
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 Disklerin yükseklik ayarı: Disklerin yerden yüksekliği arttıkça fırlatma 

geniĢliği artar. Yani gübre daha geniĢ bir alana fırlatılır. Bu yükseklik 55-

85 cm arasında değiĢir. Bakım kullanma kitabında bulunan bir talimat 

veya alet üzerine yapıĢtırılmıĢ bir etiket varsa bunların talimatlarına 

uyulmalıdır. 

 

Resim 3.11: Disklerin yerden yüksekliğinin ölçülmesi 

 

ġekil 3.7: Gübre dağıtma profili 

 

Toz gübrelerin uçuĢup baĢka yerlere gitmesini önlemek için diskin, yerden 55 cm 

yükseklikte tutulması gerekmektedir. Dağılmayı önlemek için rüzgâr perdesi kullanılmalıdır. 
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Resim 3.12: Toz gübrede kullanılan rüzgâr perdesi  

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

kumanda kolu ile ayarlamak gerekmektedir. 
 

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

gübre normu denir. Gübre normu ayarı için genellikle makineler üzerinde 

değiĢik gübrelere göre 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 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. 
 

o Birinci yöntem: Bu yöntemde, traktörün geçeceği geniĢlik 

boyunca 4-5 adet 1x1metrelik kaplar konur. Makinenin gübre çıkıĢ 

deliği herhangi bir konuma getirilir. Traktör kuyruk mili devri 540 

devir/dakika olacak Ģekilde gaz kolu ayarlanır. 

      

Resim 3.13: 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. 
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Resim 3.14: Gübre norm ayarının yapılması 

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 3.15: Kaplara biriken gübrenin tartılması 

o Ġkinci yöntem: Bu 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. 
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Resim 3.16: 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 

1000 m
2
ye…………………   X kg gübre atılır. 

 

          24 x 1000 

X=       800            = 30 kg gübre atılmaktadır. 
 

Atılmak istenen miktar, hesaplamada bulunan bu değerden (30 kg) az ise gübre çıkıĢ 

deliğinin açıklığı azaltılır. Atılmak istenen miktar bu değerden (30kg) fazla ise gübre çıkıĢ 

deliğinin açıklığı artırılır. 
 

3.1.4. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Bakımı 
 

Gübre, makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. Makinenin 

kullanma süresini kısaltır ve dağıtma hassasiyetini bozar. Bu nedenle makine her iĢ 

bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir. Ayrıca bazı emniyet 

kurallarına da uyulmalıdır. Bunlar: 
 

 ĠĢ bitiminden sonra gübre deposunda gübre kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Makine basınçlı su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları, bakım ve kullanma kitabına uygun olarak yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan eklenmelidir. 

 Parlak olan yerlere koruyucu yağ sürülmeli ve yağlanmalıdır. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmelidir. Eksikse istenilen basınç değerine kadar hava 

basılmalıdır. 
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 Makine, kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 

 Bazı gübre çeĢitleri insan sağlığı için zararlıdır. Bunun için koruyucu maske takılmalı 

ve rüzgâr yönüne dikkat edilmelidir. 

 Kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı, verilen bilgilere harfiyen uyulmalıdır. 

 Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

 Arıza veya herhangi bir sebeple durulduğunda kuyruk mili derhâl durdurulmalıdır. 
 

3.2. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makineleri, çiftlik gübresini ahırdan alarak tarlaya taĢımada ve 

dağıtmada kullanılır. Sığır, koyun, tavuk gibi hayvanların dıĢkılarının fermente olmuĢ 

hâllerine çiftlik gübresi denir. Çiftlik gübreleri tarlaya bitki besin maddesi 

kazandırılmasından daha çok tarlanın organik madde içeriğini düzenlemek amacıyla verilir. 

Ġçerisinde mineral gübrelere oranla daha düĢük seviyelerde de olsa bitki besin maddeleri 

bulunur. Özellikle uzun yıllar tarım yapılan alanlarda toprak yapısının düzeltilmesinde çok 

baĢarılıdır. 

Ġyi bir çiftlik gübresi dağıtma makinesinde aranılacak özellikler Ģunlardır: 
 

 Gübreyi tarlanın yüzeyine yeknesak bir Ģekilde dağıtabilir özellikte olmalıdır. 

 Tarlaya atılan gübre miktarı ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

 Kullanımı ve bakımı kolay olmalıdır. 

 DeğiĢik organik gübreleri atabilecek özellikte olmalıdır (Örneğin kompost). 

 Destek tekeri ve park freni bulunmalıdır. 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makineleri gübreyi tarlaya atıĢ Ģekillerine göre ikiye ayrılır: 
 

 Gübreyi arkadan atanlar  
 

o Dikey tamburlular 

o Yatay tamburlular 

 

Resim 3.17: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi (yatay tamburlu) 
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Resim 3.18: Dikey tamburlu  

 Gübreyi yandan atanlar  

 

Resim 3.19: Gübreyi yandan atan çiftlik gübresi dağıtma makinesi  

3.2.1. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Görevleri 
 

Çiftlik gübre dağıtma makineleri tarlaya bitki besin maddesi kazandırılmasından daha 

çok tarlanın organik madde içeriğini düzenlemek amacıyla verilir. Gübreliklerde yanmıĢ 

(fermente olmuĢ) gübrelerin, dağıtma makinelerine yüklenerek araziye düzenli bir Ģekilde iĢ 

geniĢliği kadar bant oluĢturularak atılma iĢlemi yapılır.  
 

3.2.2. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Parçaları 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerini ana organları itibariyle dörde ayırabiliriz: 
 

 TaĢıyıcı kısım: Gübreyi içerisinde bulunduran ve taĢıyan römork kısmıdır. Tek, çift 

veya tandem akslı olarak imal edilir. 
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Resim 3.21: TaĢıyıcı kısım 

 Sürükleyici düzen: Gübreyi römork içerisinden dağıtma düzenine doğru sürükleyen 

kısımdır. Bu kısımda römork tabanında gübreyi sürükleyen lamalar ve bağlı oldukları 

zincirler bulunur. Lamalar römork tabanında tek sıralı olabildikleri gibi büyük römork 

kapasitelilerde çift sıralı olarak imal edilir. 

 

Resim 3.22: Sürükleyici lamalar ve zincirler 

 Dağıtıcı düzen: Sürükleyici düzenin getirdiği gübreyi tarlaya dağıtan kısımdır. 

Makinenin tipine göre yatay veya dikey tamburlardan oluĢur. Tamburlar diĢli 

helezonlu veya parmaklı-helezonlu yapıda olabilir. 
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Resim 3.23: Dağıtıcı tambur 

 Hareket iletim düzeni: Sürükleyici lamalara ve dağıtıcı tamburlara hareket veren 

(diĢliler, zincirler vb.) hareket iletim sistemleridir. 

 

1- Çeki oku  

2- Şaft 

3- Sürükleyici lama hız ayar kolu 

4- El freni 

5- Destek tekeri 

6- Sürükleyici lamalara hareket veren zincir 

7- Römork gövdesi 

8- Hareket dağıtıcı 

9- Eksantrik kol 

10- Dağıtıcı tambur 

ġekil 3.8: Çiftlik gübresi dağıtma makinesinin parçaları 

 

Resim 3.24: Çiftlik gübre dağıtma makinesiyle tarlada çalıĢma 

Bir Ģaftla kuyruk milinden alınan hareket dağıtıcı yardımıyla lamaların bağlı olduğu 

zincirlere ve dağıtıcı tamburlara iletilir. Sürükleyici lamaların hareketi kesikli olup bu 

hareket bir eksantrik düzenle sağlanır. Sürükleyici düzen gidiĢ yönüne paralel hareket eden 

zincirlerden ve bu zincirlere bağlı lamalardan oluĢur. Seçilen hız kademesinde gübreyi 
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dağıtma organının önüne iletir. Ayar kolu ile buna bağlı olan gerdirme teli gerdirildiğinde 

hız ayar sürgüsü hareket ederek hareket kamasının atlayacağı diĢ sayısını artırır. Dolayısıyla 

kama diĢliye daha hızlı bir hareket sağlar. Eksantrikli kola bağlı olan sarkaç kolun her ileri 

hareketinde hareket diĢlisinin miline yataklanmıĢ olan zincir yatak diĢlisi döner ve zincir 

vasıtasıyla lamaları geriye doğru sürükler. Eksantrik kolun geri hareketinde sarkaç kolda geri 

gelir. Fakat diĢli geri tutucu hareket diĢlisinin geri gitmesini önler. Bu esnada zincir yatak 

diĢlisi hareketsiz kalır ve lamalar durur. Götürücü lamalar bu kesikli hareketi devam ettirerek 

dağıtıcı tamburları besler. Lamalar römork altından dolaĢarak römork tabanının üst yüzeyine 

geçer. 
 

3.2.3. 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 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) 
 

Birim alana atılan miktar ise aĢağıdaki formülle bulunur.     

 
 

Q= Birim alana atılan miktar (kg/m²) 

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

ĠG= ĠĢ geniĢliği (m) 

VÇ= ÇalıĢma hızı (m/sn.) 
 

ĠĢ geniĢliği ve çalıĢma hızını sabit kabul edersek makinenin gübre normuna etki 

edecek bir faktör kalıyor: O da 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. 
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Resim 3.25: Lama hızı ayar kolu 

Çiftlik gübresi dağıtma makineleriyle çalıĢma sırasında makineye ilk hareket verme ve 

gübrenin nem derecesine göre devri ayarlama önemlidir. 

 

Resim 3.26: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerini iĢe hazırlanırken; 
 

 Makinede gerekli yerler yağlanır, bütün organların iyi çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilir. 

 Koruyucu kısımlar takılır, lastik havaları ve zincir gerginlikleri ayarlanır. 

 Yükleme sırasında lamaların römork tabanının üstünde olmasına dikkat edilir. 

 Makine her tarafı 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 kesinlikle durdurulmalıdır. 
 

3.2.4. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Bakımı 
 

Çiftlik gübresi makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. 

Bundan dolayı makinenin kullanma süresini kısaltır ve dağıtma hassasiyetini bozar. Bu 

nedenle makine her iĢ bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir.  
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Bunlar: 

 ĠĢ bitiminden sonra gübre deposunda gübre kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Makine basınçlı su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları, bakım ve kullanma kitabına uygun olarak yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan eklenmelidir. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmeli, eksikse istenilen basınç değerine kadar hava 

basılmalıdır. 

 Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 

 

Resim 3.27: Çiftlik gübre atma römorku 

 Kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı, verilen bilgilere harfiyen uyulmalıdır. 

 Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

 Arıza veya herhangi bir sebeple durulduğunda kuyruk mili derhâl durdurulmalıdır. 

 Römork üzerine kimse bindirilmemelidir. 

 Fırlatıcı tamburların arkasında durulmamalıdır (Gübre içerisine taĢ karıĢmıĢ olabilir.). 

3.3. Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri 
 

Hayvanların sıvı dıĢkılarından (idrar) ve katı gübrelerinden sızan sıvıların su geçirmez 

yerlerde biriktirilmesiyle elde edilen karıĢıma Ģerbet adı verilir. Biriktirilen bu sıvı 

karıĢımların tarlaya verilmesinde kullanılan makinelere de Ģerbet dağıtma makineleri denir. 

ġerbet içerisinde genellikle katı gübre parçacıkları da bulunur. KarıĢık durumdaki bu Ģerbet 

genellikle tarla yüzeyine verilir. Katı parçacıklardan arındırılmıĢ temiz Ģerbet ise özel Ģerbet 

dağıtma makineleri ile toprak altına ve bitki sıra aralarına verilir. 
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Resim 3.28: Toprak altına veren Ģerbet dağıtma makinesi 

 

Resim 3.29: ġerbetin sıra arasına veriliĢi 

KarıĢım hâlindeki Ģerbetlerin içinde katı parçacıklar bulunduğundan bunları atacak 

makinelerin dağıtıcı organlarının tıkanma olmayacak Ģekilde yapılmaları gerekmektedir. 

 

Resim 3.30: Çarpma etkili dağıtıcı 

3.3.1. Sıvı Gübre Dağıtma Makinelerinin Görevleri 
 

Hayvancılık iĢletmesinin sıvı gübre atıklarının toplama noktasından alınan sıvı 

gübrenin tanklar vasıtasıyla araziye taĢınarak serbest, çarpmalı, basınçlı ve gömücü ayaklar 
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vasıtasıyla toprak içerisine verilmesini sağlayan makinelerdir. Sıvı gübreler toprağa uygun 

ve bitkiyi olumsuz etkilemeyecek derecede suyla seyreltilerek verilir. 
 

3.3.2. Sıvı Gübre Dağıtma Makinelerinin Parçaları 
 

 Depo: ġerbeti taĢıyan tanker kısmıdır. Depo kısmı gübrenin aĢındırıcı etkisinden 

etkilenmeyecek Ģekilde yapılamalıdırlar. Genellikle pasa karĢı dayanıklı özel çelik 

veya fiber- glastan yapılır. 

                            

Resim 3.31: Depo Resim                                               3.38: Çoklu depo kullanımlarında 

depolar arası bağlantı 

 BoĢaltma ve dağıtma düzeni: Bu düzen Ģerbetin depodan tarlaya yeknesak bir 

Ģekilde dağıtılmasını sağlar. 

 

 

Resim 3.32: Dağıtma düzeni 
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Tank içerisinde Ģerbetin karıĢması ve dağılımın daha yeknesak olması için çeĢitli 

tiplerde dağıtma düzenleri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar; 
 

 Kompresörlü Ģerbet dağıtma tankları, 

 Pompalı Ģerbet dağıtma tankları, 

 Santrifüjlü Ģerbet dağıtma tanklarıdır. 
 

Kompresörlü Ģerbet dağıtma tanklarında kuyruk mili ile çalıĢtırılan bir kompresörle 

sıvı üzerine verilen basınçlı hava, karıĢımın ve akıĢın düzgün olmasını sağlar. Diğer tiplerde 

pompa ve santrifüj düzenle sağlanır. 
 

  Doldurma düzeni: ġerbeti bulunduğu depodan veya havuzdan tanka çekmeye 

yarayan düzendir. 

 

Resim 3.33: Doldurma düzeni 

3.3.3. 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.  

                    H  

ġM=---------- 

                   Y x ĠG 
 

ġM =Birim alana atılacak Ģerbet miktarı (Ɩ/m²) 

H = Tank hacmi (Ɩ) 

Y= ġerbet tankının boĢalıncaya kadar aldığı yol (m) 

ĠG= Dağıtıcı iĢ geniĢliği (m) 
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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 alana atılan Ģerbet miktarı 

Ģöyle bulunur:  

                                         3000 

Atılan Ģerbet miktarı =------------- =5 Ɩ/m²dir. 

                                          300 x 2   

Bulunan bu değer istenilen 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. 
 

3.3.4. Sıvı Gübre Dağıtma Makinelerinin Bakımı 
 

ġerbet, makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. Makinenin 

kullanma süresini kısaltır ve dağıtma hassasiyetini bozar. Bu nedenle makine her iĢ 

bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir.  

Bunlar: 

 ĠĢ bitiminden sonra tank içerisinde Ģerbet kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Tank içi su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları, bakım ve kullanma kitabına uygun olarak yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan eklenmelidir. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmeli, eksikse istenilen basınç değerine kadar hava 

basılmalıdır. 

 Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 

 

Resim 3.34: ġerbet dağıtma makinesi tarlada çalıĢırken 

 ġerbet kokusu insanları rahatsız edebilir. Bunun için koruyucu maske takılmalı ve 

rüzgâr yönüne dikkat edilmelidir. 

 Kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı verilen bilgilere harfiyen uyulmalıdır. 

 Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

 Arıza veya herhangi bir sebeple durulduğunda kuyruk mili hareketi derhâl 

durdurulmalıdır. 
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Ġyi bir sıvı gübre atma makinesinde aranacak özellikler: 
 

 Tıkanma yapmamalıdır. 

 Sıra arasına ve tarla yüzeyine Ģerbet uygulamaları için ayrı dağıtıcıları ve 

bunların bağlantıları kolay olmalıdır. 

 Mafsallı Ģaftı emniyet kavramalı veya kesme pimli olmalıdır. 

 Tarlanın düz ve engebeli oluĢu dağıtmasına etki etmemelidir. 

 Bütün iĢ geniĢliği boyunca eĢit Ģerbet dağıtabilmelidir. 

 Deposu yeteri derecede büyük olmalı ve çok kısa zamanda 

doldurulabilmelidir. 

 ġerbetin yıpratıcı etkisine karĢı sağlam olmalıdır. 

 Temizlenmesi kolay olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre gübre dağıtma makinelerinin bakımını ve 

ayarlarını yapınız ve bu aletleri kullanınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gübre atma makinesini yağlayınız. 

 Bağlama çatısı ve bağlantı zincirlerinin 

gresörlüklerini temizleyiniz. 

 Götürücü yataklarda eski gres yağı 

çıkıncaya kadar gres yağı basınız. 

 ĠĢleyici organları temizleyiniz ve 

yağlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 Diskteki cıvata ve somunları kontrol 

ediniz. 

 GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla 

sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz. 

 Disk kanatlarında eğilme, burulma, 

aĢınma kontrolü yapınız. 

 Özelliğini kaybetmiĢ, diĢ sıyırmıĢ 

bağlantı elemanını yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz. 
 Lastik havasını kontrol ediniz. 

 Eksikse tamamlayınız. 

 Zarar görmüĢ ayar kollarını düzeltiniz. 

 Mineral gübre makinesinin ayar 

kollarını, cıvatalarını yenileyiniz ve 

yaylı hâle getiriniz. 

 Depo karıĢtırıcıyı kontrol ediniz. 
 Hafif eğilmiĢ karıĢtırıcı kanatlarını 

düzeltiniz. 

 Hasarlı ve aĢınmıĢ disk ve disk 

kanatçıklarını değiĢtiriniz. 

 Önce disk üzerinde hasarlı kanat varsa 

cıvatalarından sökünüz. 

 Hasarlı olan kanadı yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarından olan mafsal ve 

karıĢtırıcının muhafazalarını takıp 

zincirini sabitleyiniz. 

 Sezon sonunda zincirleri sökünüz. 
 Sezon sonunda paslanma olmaması ve 

bakım için zincirleri sökünüz. 

 DiĢli kutusu yağının seviyesini kontrol 

ediniz. Eksikse tamamlayınız. 

 Bakım kullanma kitabına göre uygun 

diĢli kutusu yağını diĢli kutusuna 

koyunuz. 

 Zincirleri temizleyiniz ve kuru bir yerde 

muhafaza ediniz. 

 DiĢli üzerindeki zincirleri temizleyiniz. 

Uygun diĢli yağını koyunuz. 

 Kuru bir yerde muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Zincirlerde gerginlik kontrolü yapınız. 

 Zincirler belli bir esneme ile çalıĢtığı 

için zincir gergileri ona göre 

ayarlanmalıdır. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 ĠĢ güvenliği için çalıĢma sırasında 

hareket ileten kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 
 Makineyi üç bağlantı kolu ile traktöre 

bağlayınız. 

 Gübreyi mineral gübre dağıtma 

makinesinin deposuna koyunuz. 
 Gübre topaklaĢmıĢsa parçalayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolunu 

yüzücü pozisyona alıp kilidini 

kapatınız. 

 Paralellik ayarını yapınız. 

 Hidrolik yan kolları ile sağ sol ve üst 

bağlantı kolu ile ön arka paralellik 

ayarını yapınız. 

 Klape açıklık ayarını yapınız. 
 Klape açıklığı ile atılacak gübre 

miktarını ayarlayınız 

 Gübre normu ayarını yapınız. 

 Makineler üzerindeki değiĢik gübrelere 

hazırlanmıĢ ayar cetvellerine göre gübre 

normu ayarını yapınız. 

 Atılan gübre çeĢidine göre makinenin 

yerden yüksekliğini tespit ediniz. 

 Çiftlik gübresi dağıtma makinesinde 

götürücü lamaların hız ayarını yapınız. 

 Lama hız ayarını ya tekerden ya da 

kuyruk mili devrinden yapınız. 

 Sıvı gübreyi makineye doldurunuz. 

 Doldurma düzeni ile Ģerbeti bulunduğu 

depodan veya havuzdan makineye 

doldurunuz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 Traktör kuyruk mili devri 540 dev/dak. 

ya da makinenin büyüklüğü ve hacmi 

ile değiĢtiğini öğreniniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyiniz. 
 Makine traktör ve arazi Ģartlarına göre 

5-12 km hız ayarını sağlayınız. 

 ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltınız ve 

temizleyiniz. 

 ĠĢ sonu arazi içinde bütün Ģerbeti 

boĢaltınız ve temiz su ile yıkayınız. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz. 

 Makineyi iĢ bitiminde yıkayıp 

yağladıktan sonra kapalı yerde üzerini 

örtü kullanarak muhafaza ediniz. 
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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 Gübre atma makinesini yağladınız mı?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanları uygun anahtarla sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını yenisi ile değiĢtirdiniz mi?   

4 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

5 
EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzeltiniz mi? Gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 

  

6 BozulmuĢ ve aĢırı eğilmiĢ depo karıĢtırıcıyı değiĢtiriniz mi?   

7 Hasarlı ve aĢınmıĢ disk ve ve disk kanatçıklarını değiĢtirdiniz mi?   

8 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

9 Sezon sonunda zincirleri söktünüz mü?   

10 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

11 Zincirleri temizleyip kuru bir yerde muhafaza ettiniz mi?   

12 Zincirlerde gerginlik kontrolünü ve ayarını yaptınız mı?   

13 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

14 Makineyi traktöre bağladınız mı?   

15 Gübreyi mineral gübre dağıtma makinesinin deposuna koydunuz mu?   

16 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

17 Sağ sol, ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

18 Klape  açıklık ayarını yaptınız mı?   

19 Gübre normu ayarını yaptınız mı?   

20 
Çiftlik gübresi dağıtma makinesinde götürücü lamaların hız ayarını 

tekerden ya da kuyruk milinden yaptınız mı? 

  

21 Sıvı gübreyi makineye doldurdunuz mu?   

22 Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

23 Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı?   

24 ĠĢ sonunda depoyu tamamen boĢaltıp temizlediniz mi?   

25 Makineyi kapalı bir yerde tahta takoza alarak muhafaza ettiniz 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. Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki 

yapraklarına vermeye yarayan makinelere …………………………………..denir. 
 

2. Gübreleme makineleri, mineral gübre atma makineleri ve ……………………………. 

atma makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

3. Gübre normu ayarlanırken tartım sonucu çıkan değer istenilen 

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

4. Gübreyi arkadan atanlar dağıtıcı organların konumuna göre yatay tamburlular ve 

………………tamburlular olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

5. Sürükleyici kısmın görevi gübreyi …………………….organa iletmektir. 
 

6. Çiftlik gübresi dağıtma makineleri gübreyi dağıtıĢ Ģekline göre gübreyi arkadan 

atanlar ve …………………………atanlar olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

7. Katı parçacıklardan arındırılmıĢ temiz Ģerbet ise özel Ģerbet dağıtma makineleri ile 

………………….. ve bitki sıra aralarına verilir. 
 

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

mümkün olduğunca ……. sürede tarlaya atılmalıdır. 
 

9. KarıĢık durumdaki Ģerbet genellikle tarla………….. verilir. 
 

10. Birim alana düĢen Ģerbet miktarı, istenilen değerden az ise dağıtım vanası 

…………..dır. 
 

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 Değerlendirmeye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çapa aletinin ön arka paralellik ayarının kontrolünde, yan taraftan baktığımızda aletin 

…………… ve …….…… taraflarının yere olan mesafesi eĢit olmalıdır. 
 

2. Çapa aletinin sağ sol paralellik ayarının kontrolünde, arkadan bakıldığında aletin sağ ve 
sol taraflarının yere olan mesafesi ………… olmalıdır. 

 

3. Frezeli ara çapa makinesinde her bir ünitede bulunan ……………………………, 
bıçaklar tarafından iĢlenen toprağın, çapası yapılan bitkilerin üzerine atılmasını önler. 

 

4. Muhafaza kapağı ile bıçaklar arasındaki mesafe, ……………………… muhafaza 
kapağına temas etmeyecek kadar olmalıdır. 

 

5. Gübreleme makinesinin dağıtma profilinin ……………kısımlarında gübreleme daha 
azdır. 

 

6. Santrifüjlü gübreleme makineleri hareketini traktör kuyruk milinden ya da makine 
………………….. alır. 

 

7. Hayvanların sıvı dıĢkılarından (idrar) ve katı gübrelerinden sızan sıvıların su geçirmez 
yerlerde biriktirilmesiyle elde edilen karıĢıma …………. adı verilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

8. (     )Pülverizatörle çalıĢmada ilaçlama sırasında memelerden veya ilaçlama 
tabancasından atılan sıvı kesik kesik geliyorsa muhtemelen hava deposundaki hava 
basıncı yetersiz demektir. Bu durumda hava deposundaki hava basıncı kontrol edilmeli 
ve tamamlanmalıdır. 

 

9. .(     )Atomizörlerde fan ayarından maksat, fanın ürettiği hava miktarının 

ayarlanmasıdır 
 

10. (     )Ġlaçlama makineleriyle çalıĢma sırasında havanın rüzgârlı olup olmamasının bir 

önemi yoktur. Her türlü hava Ģartlarında ilaçlama yapılabilir. 
 

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 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 sıra arası 

8 iĢ geniĢliği 

9 seviye 

10 muhafaza kapağı 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 depo 

2 pülverizatör 

3 açı 

4 soğuk-sıcak 

5 
sis tabakası-

küçük 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 
8 Doğru 
9 Doğru 

10 YanlıĢ 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
gübreleme 

makineleri 

2 organik 

3 fazla 

4 dikey 

5 dağıtıcı organa 

6 yandan 

7 toprak altına 

8 kısa 

9 Yüzeyine 

10 açılmalı 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

1 ön-arka 

2 eĢit 

3 muhafaza kapağı 

4 bıçaklar 

5 uç 

6 tekerleğinden 

7 Ģerbet 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
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