
 Tulumba ile çekilen kuyu sularından 

numune almak için önce tulumba veya 

motopomp 15–20 dakika boşa çalıştırılır 

ve sonra numune alınır. Gerekirse kuyu 

suyunun değişik derinliklerinden de 

numune alınabilir. 

 Sulama suyunun kalitesini, belirlemek 

amacıyla alınacak su numuneleri 

genellikle sulanacak alana açılan kanalın 

bas tarafından alınmalıdır. 

 

Su Numunelerinin Alınma Zamanı 

En uygun numuneler sulama mevsiminde 

alınan numunelerdir. 

 

 
 

Numune Alma ve Laboratuvara Gönderme 

 Alınan su numuneleri, 1.5-2 litrelik cam 

sise ve plastikten (polietilen) yapılmış 

numune kaplarına konur. 

 Su numunesinin alınacağı şişe gazlı 

içecek (cola, fanta, gazoz, vb) şişesi 

olmamalıdır. 

 Numune kaplarının çok temiz olmasına 

dikkat edilir. 

 Temiz olan bu kap (şişe) ayrıca numunesi 

alınacak su ile 4-5 defa yıkanır, sonra su 

şişenin ağzına kadar doldurulur. 

 Sise ile kapağı arasında boşluk 

bırakılmaz. 

 Şişenin ağzına birde etiket bağlanır. 

 Aynı şekilde bir etikette şişe üzerine 

yapıştırılır. 

 Bu etiketlerin üzerine numuneyi alanın 

adı, numunenin alındığı yer ve tarih 

yazılır. 

 

Genel olarak, numunenin alınması ile 

laboratuvarda analize başlanması arasında geçen 

süre azaldıkça, analiz sonuçları daha güvenilir 

olabilmektedir. 

Su numunelerinin alındıktan sonra analize 

alınıncaya kadar uzun süre beklemesi halinde; 

suda cereyan edecek kimyasal ve biyolojik 

faaliyetler numunenin bileşimini 

değiştirebilmektedir. 

Bu nedenle su numuneleri alınır alınmaz en 

kısa zamanda ve en seri vasıta ile laboratuvara 

gönderilmek suretiyle analize alınmaları 

sağlanmalıdır.  
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Sulama Suyu Numunesi Alınması 
 

Bitkilerin su gereksinimini gidermek 

amacıyla, herhangi bir su kaynağından (akarsu, 

gölet, kuyu suyu vs.) numune alınarak, bu suyun 

sulama suyu olarak kullanılıp kullanılmayacağı 

yönünde gerekli analizler yapılarak, değerlerin 

tavsiye edilen veya izin verilebilecek değer 

aralıklarında olup olmadığının tespitinin 

yapılmasına “Sulama Suyu Analizi” denir. 

Su kalitesi, bitkisel üretimde suyun kullanım 

amacıyla ilgilidir. Kullanılan su kullanım alanına 

göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle su 

kaynağından alınan su örneklerinin kullanım 

amacı kriterlerine göre laboratuvarda ayrıntılı 

analizlerinin yapılması gerekir. 

 

 
 

Sulama sularının kalite özelliklerinin ve 

içerisinde bulunan maddelerin bilinmesi toprak 

verimliliğinin devamlılığı yönünden önem 

taşımaktadır. Bitki gelişiminde gözlemlenen 

gerileme veya durmada sulama suyunun 

kalitesinin çok etkisi vardır. 

Sulama suyu kalitesinin iyi olmaması bitki 

gelişimini olumsuz etkileyebileceği gibi bu su ile 

sulanan arazilerin zamanla tuzluluğunun 

artmasına, çoraklaşmasına sebep olabilmektedir. 

Bu nedenle sulama sularının bitkisel üretimde 

kullanılıp kullanılamayacağının önceden 

laboratuvar analizleri yaptırılarak belirlenmesi 

şarttır. 

 

 
 

Laboratuvarlarda yapılan analiz sonucunda 

özellikleri saptanan sulama suyunun içerisindeki 

maddelerin bilinmesiyle uygun değer aralığında 

olan sular tarımsal uygulamalarda güvenle 

kullanılabilir. 

Su kaynaklarının amacına uygun olarak 

doğru kullanılması toprak verimliliği, kullanılan 

gübrelerin etkinliği ve bitkinin vejetasyon 

boyunca gelişmesini de olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 

 

Bu amaca uygun olarak üreticilerimizin 

sulama suyunu analiz ettirmeleri verimliliğin 

sağlanması açısından çok önemlidir. Ayrıca 

sağlıklı bir analizin de sağlıklı numune almaya 

dayalı olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. 

 

 
 

Su Numunelerinin Alındıkları Yerler 

Su numunesinin alınmasında, örneğin 

alındığı esas suyun suyu en iyi bir şekilde temsil 

etmesi gerekmektedir. 

Aslına ve usulüne uygun olarak alınmayan 

su numunelerinin analiz sonuçları esas suyun 

özelliklerini tam olarak yansıtamayacağı için 

yapılan bütün emek ve masraflar boşa gider. 

Böylece su analizlerinden beklenen faydada 

sağlanamamış olur. 

Tarımda kullanılan sulardan numune alınırken: 

 Numuneler akarsuların durgun olmayan 

ve en hızlı bir şekilde akan yerinin orta 

kısmından alınır. 

 Gölün en çok suyu olan derin 

kısımlarının üstünden, biraz derininden 

ve daha derininden olmak üzere çeşitli 

derinliklerinden numuneler alınır. 

 Göle akan dere ağızlarından numune 

alınmaz. 


