
3. Tarlanın çukur yerlerinde göllenen fazla sular 

buradaki bitki köklerini havasızlıktan 

çürütebilir.  

4. Fazla sular topraktaki fazla bitki besin 

maddelerini bitkilerin faydalanamayacağı 

derinliklere taşır.  

5. Taban suyunun yükselmesine sebep olabilir. 

Yüksek taban suyu bitki beslenmesine 

olumsuz etki yapar. Böyle topraklar geç tava 

gelir. Zamanında ekim yapılamaz. 

6. Aşırı su toprağın yapısını ve bünyesini bozar. 

Taban suyunun yükselmesi veya suyun uzun 

süre yüzeyde kalması sonucu toprakta 

bulunan toprakta bulunan çeşitli tuzlar erir. 

Suyun hareketi ile yüzeye çıkarak çoraklık 

yapar.  

 

 
 

Aşırı Sulamaya Karşı Alınacak Önlemler  

1. Sulama suyu toprağı sürüklemeyecek 

hız ve miktarda olmalıdır. Sulama suyunun 

yüksek hızda uygulanmasıyla oluşan yüzey akış 

üst toprağın taşınarak toprağın veriminin 

azalmasına yol açar.  

2. Arazinin uygulanacak sulama 

yöntemine uygun şekilde tesviyesi yapılmalıdır. 

Tesviye edilen arazide su kayıpları azalır. Suyun 

derine sızması bitki besin maddelerinin 

yıkanması, erozyon gibi problemler ortadan 

kalkar. Bitkiler sudan eşit şekilde yararlanır. 

Tesviye edilmemiş arazide bir tarafa su 

göllenirken diğer taraf susuz kalır.  

3. Her yıl aynı derinlikte işlendiğinden 

toprakta 8-10 cm kalınlığında geçirimsiz bir 

tabaka oluşur. Taban taşı denilen bu tabaka 

nedeniyle su toprakta alt katmanlara inemez. Bu 

nedenle taban taşının üç dört yılda bir dip 

kazanlarla kırılması gerekir. Böylece suyun 

derinlere süzülmesi sağlanır.  

4. Bitkiler için en iyi faydayı sağlayacak 

sulama yöntemi seçilmelidir. Sulamalarda bitki 

köklerinin en uygun olduğu toprak katını 

doyuracak kadar su verilmelidir.  

5. Bitki su isteğine ve sulama aralığına 

dikkat edilerek sulama yapılmalıdır. Suyun azıda 

zararlıdır. Etkili kök bölgesinde yeteri kadar nem 

bulunmazsa bitki gelişmez, solmaya başlar ve 

sonunda kurur. 
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Tarımda Sulama Hataları 
 

Tarımsal faaliyetlerde yetersiz sulamanın 

verime olumsuz etkisi olduğu gibi aşırı 

sulamanın da zararları bulunmaktadır. Bu 

zararlar: 

1. Bitki hastalık ve zararlıları artar, 

2. Bitki besin maddeleri ve iz elementler 

yıkanarak aşağılara iner, yeraltı suları 

kirlenir, 

3. Toprakta tuzluluk ve çoraklaşma başlar, 

4. Taban suyu yükselir, 

5. Drenaj sorunları ortaya çıkar, 

6. Su israfına sebep olur. 

 

Bitkilerde Susuzluk Belirtileri 

 Genç sürgünlerin ve yaprakların solması 

ve pörsümesi  

 Yapraklarda renk değişimi.  

 Büyümenin yavaşlaması.  

 Çiçekler ve daha sonra yaprakların 

dökülmeye başlaması.  

 Meyve dökümleri, çatlamalar, genç 

sürgünlerde kurumaların görülmesi. 

 Kalın dalların kuruması.  

 Toprak yüzeyinin çatlamış bir görüntüde 

olması gibi belirtilerin ortaya çıkmasının 

genel sebebi bitki bünyesinde ve toprakta 

su miktarının azalmasıdır. 

 

Ekonomik bir faaliyet olan bitki 

yetiştiriciliğinde hiçbir zaman suyun 

eksilmemesi gerekir. Bu bakımdan bitkilerde su 

eksikliğini gösteren ilk belirtiler yakalanmalı ve 

derhal toprakta azalan suyu karşılamak üzere 

sulama yapılmalıdır.  

 

 

 
 

Genel Olarak Sulama Zamanı 

Damlama ve sızdırma sulama yöntemleri 

dışında, diğer sulama yöntemlerinde genel kaide 

olarak günün sıcak saatlerinde sulama yapılmaz. 

Günün sıcak saatlerinde sulama yapıldığında, 

bitki yaprakları ve çiçekleri üzerinde yağmur 

damlaları mercek etkisi yaparak, yakma etkisi 

yapabilir aynı zamanda, rüzgârlı durumlarda da 

sulama yapmak önerilmez. Çünkü bu tür 

durumlarda su dağılımı uygun olmaz ve bu 

nedenle toprak yeterli ve dengeli sulanmayabilir. 

Bu yüzden bitkilerin sulanması için en iyi vakit 

sabah veya akşamüstü serinliğidir. 

 

 

Aşırı ve Yanlış Sulama  

Topraklar hacimleri değişik bir depoya 

benzetilebilir. Her cins toprağın tutabileceği su 

miktarı farklıdır. Verilen suyun bir kısmı torakta 

tutulur.  

Fazla su derine süzülür ve ya yüzeyden 

akıp giden sulardan sonra toprakta 

göllenmeyecek şekilde tutulup, bitkinin 

yaralanabileceği suya faydalı su diyoruz. Sulama 

suyu miktarı bitkinin kök bölgesindeki suyun 

eksiğini tamamlayacak kadar olmalıdır. Kök 

bölgesini terk ederek kaybolan su ne kadar az ise 

sulama o kadar başarılı sayılır.  

”Çok su verirsem çok ürün alırım” 

şeklinde düşünce ve hareket hatalıdır. Toprağa 

bitkinin ihtiyacı olan miktardan fazla su vererek, 

derine süzülme ile taban suyunun yükselmesine, 

yüzeyden akıp gidere toprağın taşımasına ve 

toprağın tüm gözeneklerini doldurarak havasız 

kalmasına yol açacak şekilde yapılan sulamaya 

aşırı sulama diyoruz.  

 

 
 

Aşırı ve Yanlış Sulamanın Zararları 

1. Aşırı sulama ile su kaynağı boşuna harcanmış 

olur. 

2. Toprağın derinliklerine sızar, bitki bundan 

yararlanamaz 


