
 
 

Kısaca sistemin esası bitkinin ihtiyaç 

duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum 

seviyede tutmaktır. Bu yöntem sera, meyve, 

sebze bahçelerinde en çok kullanılan ve 

ekonomik su kullanımı sağlayan bir yöntemdir. 

 

 
 

Avantajları 

1. Bitkinin toprak üstü aksamı ıslatılmadığı 

için hastalık ve zararlıların gelişmesi 

engellenir, 

2. Fazla sulama suyuna ihtiyaç yoktur, sulama 

masrafı düşüktür, 

3. Islak alanlar bitki tarafından gölgelendiği 

için buharlaşma ile su kaybı az olur, 

4. Kök bölgesinde nem oranı sabit 

tutulduğundan bitki suyu kolay alır, 

5. İhtiyaç duyulduğu dönemlerde sulama 

sistemiyle gübreleme yapılabilir, 

6. Tuzlu arazilerde tuz ıslak şeridin dışına 

itildiğinden emniyetle tarım yapılabilir, 

7. İşçilik masrafı yoktur. 

 

 
 

Dezavantajları 

1. Damlatıcıların sık sık tıkanmaması için su iyi 

filtre edilmelidir, 

2. Tuzlu arazilerde hasat sonrası arazi 

yıkanmalıdır, 

3. Damla sulama sisteminde bitki kökleri 

yüzeyde gelişeceği için fazla rüzgâr alan 

alanlarda meyve ağaçları devrilebilir, 

4. İlk yatırım masrafı yüksektir. 
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Damla Sulama 
 

Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu 

ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta 

bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda 

verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına 

kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün 

tarlaya üniform bir şekilde yayılmasıdır. 

Sulama konusunda pek çok sistem vardır. 

Bu sistemlerden sulamada birinin seçilmesi 

topoğrafyaya, tarlanın tesviyesinin düzgün olup 

olmamasına, yetiştirilen mahsulün cinsine, 

toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, 

sulama suyunun miktarına ve kalitesine, bölgenin 

rüzgâr, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim 

koşullarına bağlıdır. 

Tesviyeli arazilerde bütün sulama 

sistemleri uygulanabildiği halde tesviyesiz 

arazilerde yağmurlama sulama, hakim rüzgarı 

şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi 

yerine ya damla sulama yada karık sulama daha 

uygun bir sulama sistemi tercih edilmelidir. 

 

İyi Bir Sulama İçin 

1. Uygun Sulama Zamanının Tespiti: 
Toprağın yapısı ve üzerindeki bitkinin gelişme 

evresine göre en uygun sulama zamanları tespit 

edilir. 

 

2. Verilecek Su Miktarının Tespiti: 
Bitkinin etkili kök derinliği, bitkinin yetişme 

dönemi, toprak yapısı, iklim durumu ve 

uygulanacak sulama yöntemine göre her 

sulamada toprağa verilecek su miktarı belirlenir. 

 

3. Uygun Sulama Yönteminin Tespiti: Su 

kaynağı ve sulama suyunun özellikleri, toprak 

özellikleri, arazinin topoğrafik yapısı, iklim 

özellikleri, bitki özellikleri, çiftçinin 

alışkanlıkları ve ekonomik durumuna göre 

sulama yöntemi belirlenir. 

 

Sulama Yöntemleri 

1) Yüzey Sulama Yöntemleri 

a- Salma Sulama Yöntemi 

b- Uzun Tava Sulama Yöntemi 

c- Adi Tava (göllendirme) Sulama yöntemi 

 

 
 

2) Yağmurlama Sulama Yöntemi 

 

 
 

3) Damla Sulama Yöntemi 

Damla Sulama Yöntemi 

 

Damla sulama entansif sulu tarımda 

kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir 

yöntemdir. Damla sulaması toprak yüzeyine veya 

yüzeyin hemen altına yerleştirilen damlatıcılarla 

suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir 

sistemdir. 

 

 
 

Bu sistem suyun belirlenmiş bir desene 

alçak basınç altında verilmesine imkân sağlar. 

Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her 

bitkiye düşük basınç altında (1-1,5 atm) bitkinin 

kök bölgesine damlatıcılar veya mini springlerle 

damla veya sprey şeklinde sık aralıklarla az su 

kullanılarak yapılan sulama şeklidir. 

 

 


