
 
 

Sistemin çalışması için basınç 

gerekmektedir. İyi bir yağmurlama sulama 

yönteminde yüzey akışına neden olmamalıdır,  

sulama randımanı yüksek olmalı,  yetiştirilecek 

her türlü bitkinin ihtiyacını karşılayacak 

kapasitede olmalı, basınçla fırlatılan su bitkiye 

zarar vermemeli, sulama suyu uygun olan en 

ucuz şekilde uygulanmalıdır, 

 

Avantajları

 
1. Arazi tesviyesine gerek yoktur. 

2. Yüzlek ve geçirgenliği yüksek topraklar 

sulanabilir. 

3. Taban suyu yüksek yerler kontrollü olarak 

sulanabilir. 

4. Az sulama suyu kullanılır. 

5. Dik meyilli ve engebeli arazilerde erozyona 

neden olmadan uygulanabilir. 

6. Tarla hendeklerine gerek yoktur. 

7. Tohum çimlenmesi kolaylaşır. 

8. Fazla işgücüne gerek yoktur. 

9. Sulama suyu ile yıkanmaya sebebiyet 

vermeden yapay gübre uygulaması 

yapılabilir, 

10. Dondan korunmada yararlanılır. 

11. Özel bir teknik bilgiye ve eğitime ihtiyaç 

duyulmaz. 

 

 
 

Dezavantajları: 

1. Tesis masrafları nispeten çok, 

2. Ek enerji kullanılıyorsa İşletme masrafları 

(enerji nedeniyle) yüksektir, 

3. Rüzgâr dağılıma olumsuz etki eder, 

4. Sıcak iklimlerde buharlaşma kaybı yüksek 

olur, 

5. Bazı bitkilerde yapraklarda mercek etkisi 

yapar ve tozlaşma zamanında zararlıdır  
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Yağmurlama 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) Damla Sulama Yöntemi 

 

 
 

3) Yağmurlama Sulama Yöntemi 

Yağmurlama Sulama Yöntemi 

 

Yağmurlama sulama yöntemi, suyun 

kaynaktan belirli bir basınçta alınarak kapalı bir 

sistem ile tarlaya kadar iletildiği ve atmosfere 

damlacıklar halinde püskürtüldüğü yöntemdir. 

Bu yöntem çok değişik özelliklere ve sistem 

kapasitesine sahip olduğundan birçok bitki için 

sulanabilir nitelikteki her toprakta 

kullanılabilmektedir. 

 

 
 

Gerekli parçaların sağlanabilirliği, 

uygulama sırasında denetlenebilir olması tüm 

dünyada yaygın olarak kullanılabilir olmasını 

sağlamaktadır. 

 

 


