


Giriş 

Ağaçların kendilerini geliştirebilmesi, ürün verebilmesi ve en önemlisi 

hayatiyetlerini devam ettirebilmesi için suya ihtiyaçları vardır. 

Ağaçların gelişmesi için gerekli fakat doğal yollarla karşılanamıyan eksik suyun 

toprağa verilmesidir.  

Üretimin arttırılmasında önemli faktörlerdendir.  

 

Sulama Şu Amaçlarla Yapılır 

Ağaçların gelişmesi için gerekli nemin sağlanması, 

Kısa süreli kuraklığın giderilmesi, 

Topraktaki buharlaşmayı azaltması, 

Toprak işlemeyi kolaylaştırılması.  

Zeytin ağaçlarının % 75’i sulama olanaklarından yoksun, besin maddelerince 

fakir ve meyilli yerlerde, geri kalan % 25 zeytinliklerimiz az meyilli veya düz 

arazilerde bulunmaktadır. Ülkemiz arazi yapısı,alt yapının yetersizliği ve zeytin 

dışındaki bazı bitkilerin sulanmada öncelikli olarak tercih edilmesi sonucunda 

zeytincilikte sulama istenilen düzeyde uygulanamamaktadır. 



Hasadın bitiminden Şubat-Mart aylarına kadar devam eden kış dinlenme 

döneminde su gerksinmi en düşük seviyededir. 

İlkbaharda yeni sürgün ve somakların oluşmaya başladığı dönemde 

toprakdaki suyun yeterli düzeyde olması arzulanır. 

 

Zeytin Ağacının Suya Gereksinim Duyduğu Dönemler 

Vejetasyon başlangıcında,çiçeklenmenin tamamlanmasından 15 gün 

sonrasına uzanan dönem.(Nisan-Mayıs ayları) 

Meyve oluşumunun başlanğıcında (Haziran sonu-Temmuz başı) 

Meyvenin renk değişimine kadar uzanan dönem yani olgunluk dönemi. 

İyi bir sulama programı sonucunda verimde önemli ölçüde artış sağlanır, 

kalitede de iyileşme görülür. 

 

Vejetasyon Döneminde İhtiyaç Duyulan 750 mm’lik Yağışın Yüzde Olarak 

Dönemlere Dağalımı Şöyledir 

Gelişme başlangıcı ve gelişme dönemi    % 24 

Çiçeklenme dönemi                                   %   6 

Meyve büyümesi dönemi                          %  50  

Olgunluk dönemi                                      %  20 



Kuraklığın Zeytin Üzerindeki Etkisi 

Zeytin ağacının kurağa dayanıklı olduğu ve sulanmayan şartlarda da ürün 

verdiği bilinsede düzenli ürün alınabilmek için suya ihtiyaç vardır. 

Havaların kurak gitmesi ve su ihtiyacının karşılanamaması sonucunda zeytin 

ağaçlarında kuraklığın etkisine raslanır. 

Susuzluğun devamlılığı halinde zeytin ağacı ölüme kadar gider. 

Su yetmezliğinin devamlı olması durumunda ağaçların vejetatif ve generatif 

gelişmesi durur,normal hacimlerine ulaşamazlar, yapraklar küçülür ve sularının 

buharlaşmasıyla kurur dökülür. 

Sürgünler ve çiçeklerde istenilen düzeyde olamayacağı için ürün miktarında 

da azalma olur. 
 

Kuraklıktan  Korunmak İçin 

Toprak işleme derin yapılmamalı, 

İlkbaharda ağaçların altındaki yabancı otlar temizlenmeli, 

Tek yönlü gübre kullanımından kaçınılmalı, 

Kuraklığın sorun olduğu yerlerde ağaçlar alçaktan taçlandırılmalı, 

Budama ile gereksiz dal ve dalcıklar kesilerek ağaç üzerinden uzaklaştırılmalı, 

Zeytinliklerde kesinlikle ara ziraatı yapılmamalı, 

Yeşil gübreleme amacıyla kullanılan bitkiler erkenden sürülerek toprağa 

karıştırılmalıdır. 



Sulama Zamanının Belirlenmesi 
Sulama zamanının belirlenmesi, toprak neminin aşağıdaki yöntemlerden birisiyle tespit 
edilmesinden sonra yapılır. 
Gravimetrik metot ile, 
Bouyoucus alçı blokları ile, 
Tansiyometre ile, 
Nötron metodu ile, 
His yöntemi ile, 
 
Bitkilerin Görünüşünden Yararlanarak Sulama Zamanının Belirlenmesi                      
Yaprakların 
Pörsümesi, 
Renginin solması, 
Gelişmenin yavaşlaması, 
şeklinde kendini gösterir. 



Zeytin Bahçelerinde Sulama Yöntemleri 

 

Sulama 

Bitkisel üretimde kök bölgesindeki eksik suyun tamamlanmasına  denir. 

 

Sulama Yöntemi 

Suyun toprağa uygulanış biçimine denir. 

 

Sulama Yöntemlerinin Seçiminde 

Sulama suyunun miktarı, kalitesi, 

Sulanacak arazinin topoğrafik yapısı, 

Toprak özellikleri, 

İklim şartları, 

Yetiştiricilikte uygulanacak entansite, 

Ekonomik ve sosyal durum,v.s gibi faktörler rol oynar. 



Sulama Yöntemleri 

 

1.Yüzey Sulama Yöntemleri 

Salma Sulama 

Karık Usülü Sulama 

Çanak Usülü Sulama 

 

2.Yağmurlama Yöntemi İle Sulama 

 

3.Mikro Sulama Yöntemleri 

Damla Sulama Yöntemi 

Mini Sprinklerle Sulama 

 

4. Sızdırma Yöntemi İle Sulama 



Yüzey Sulama Yöntemleri 

 

Salma Sulama 

Toprak hazırlığı gerektirmez, 

Arazinin tesviyesi yapılmalıdır, 

Az eğimli alanlar için uygundur, 

Su yerçekiminin etkisiyle toprak yüzeyine yayılarak toprak altına sızdırılarak 

bitkilerin su ihtiyacı karşılanır. 

 

Karık Usulü Sulama 

Su sıralar arasına açılan karıklara verilir, 

Toprak geçirgenliğine göre karık sayısı ve uzunluğu değişir, 

Sulama mevsimi sonunda karıklar bozulmalıdır. 

 

Çanak Usulü Sulama 

Özellikle küçük ağaçlar için uygundur, 

Ağaç taç izdüşümüne açılan çanaklara su verilir, 

Ağaç tacı büyüdükçe, çanaklar da ona göre büyütülür, 

Sulama mevsimi sonunda çanaklar bozulmalıdır. 



Yağmurlama Tesisinde Gözönüne Alınacak Faktörler 

Toprağın su tutma kapasitesi, 

Toprağın su alma hızı, 

Bitkinin kök derinliği, 

Maksimum su tüketimi, 

Rüzgarın yönü ve şiddeti, 

Su kaynağının yeri ve debisi, 

Kullanılacak güç kaynağı, 

Yağmurlama başlıklarının tipi ve debisi 



Yağmurlama Sulama Yönteminin Üstünlükleri 

Sulama öncesi toprak hazırlığı gerektirmez, 

Ekonomik su kullanımına imkan sağlar, 

Sulama homojen olur, 

Özellikle meyilli arazilerde sulama sırasında erozyon sorunu ile karşılaşılmaz, 

Derinliği az geçirgen topraklarda etkili bir sulama yapma imkanı sağlar, 

Gerktiğinde dona karşı önlem olarak kullanılır, 

Suda eriyen gübreler sulama suyu ile verilebilir, 

Sulama işçiliği masraflarında önemli ölçüde azalma sağlar. 

Bu üstünlüklerinin yanı sıra ilk tesis masrafı yüksektir ve suyun belirli bir basınçta 

verilmesi için bir enerji kaynağına gereksinim vardır 



Damla Sulama Yöntemi 

Bitkilerin günlük olarak kullandığı suyu ve su ile birlikte bitki  besin maddelerini 

kök bölgesine damla şeklinde veren bir sulama yöntemidir. 

Kaynaktan alınan su, su pompası ile belirli bir basınçta SU KONTROL ÜNİTESİ’ne 

getirilir. 

Su kontrol ünitesi şu parçalardan oluşur. 

HİDROSİKLON, kaba yabancı maddeleri tutar, 

İNCE FİLİTRE, ince ufak maddeleri tutar, 

BASINÇ REGÜLATÖRÜ, damla sulama sisteminin basıncının düzenli olmasını 

sağlar, 

GÜBRE TANKI, istendiğinde sulama suyu ile birlikte gübrelemeye imkan verir. 



Damla Sulama Yönteminin Üstünlükleri 

Gereksiz alanlar sulanmadığından yabancı ot çıkışı azalacağından yabancı ot 

mücadelesi az yapılır, 

Sulamadan sonra kaymak tabakası oluşturmadığı için toprak işleme 

gerektirmez, 

Su kontrollü olarak  ve ağaçın istediği doğrultuda verildiğinden su tasarrufu 

sağlanırken  verimde artış görülür, 

Su dağalımında rüzgardan etkilenme söz konusu değildir. 

Bu üstünlüklerin yanı sıra ilk tesis masrafı oldukça yüksek,ayrıca bu sistemde 

kullanılacak su yabancı maddelerden arınmış,filitre sistemlerinden geçrilerek 

temizlenmiş olmalıdır. 



Damla Sulama Sistemi İle Gübreleme 

Sulama sistemi çalışma basıncına erişinceye kadar gübre eriyiği kullanılmamalı, 

Gübreleme bittikten sonra sistem 10-15 dakika su ile çalıştırılmaya devam 

etmeli, 

Kullanılacak gübre eriğiyi önceden hazırlanarak,süzüldükten sonra sulama 

sistemine verilmeli, 

Sulama suyunun kireci fazla ise Fosforlu gübrelerin damla sulama sistemi ile 

verilmesi uygun değildir. 

 

Damla Sulamada Kullanılabilecek Gübreler 

Potasyum Nitrat,  Fosforik Asit, Amonyum Nitrat,  Üre, Magnezyum Sülfat, Çinko 

Sülfat,  Mangan Sülfat,  Demir Edta  eritilerek  

Triple Süper Fosfat, Diamonyum Fosfat gibi gübreler de iyice eritilerek 

süzüldükten sonra kullanılmalıdır. 



Mini Sprinklerle Sulama 

Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinde karşılaşılan olumsuzlukları 

ortadan kaldırmak ve iki yöntemin olumlu yönlerini bir araya toplamak için bu 

sistem oluşmuştur. 

 

Mini Sprinklerle Sulama Sistemin Üstünlükleri 

Alçak basınçta çalıştığı için fazla enerji tüketmez, 

Sulama randımanı yağmurlamadan fazladır, 

Toprakta kaymak tabakası oluşumunu önler, 

Islatılan toprak alanı damla sulamaya oranla daha geniştir, 

Suyun yatay hareketi damla sulamaya göre daha iyidir, 

Toprağın ıslak ve kuru bölgeleri arasındaki sınırda oluşacak tuz  birikimi bitkiden 

oldukça uzakta kalır. 



Zeytin ağacının suya ihtiyaç duyduğu dönemler  

Çiçeklenme, 

Meyve bağlama, 

Çekirdek sertleşmesi, 

Renk dönüşünün olduğu  dönemlerde. 

Sulama suyu  köklerin en yoğun olduğu bölgeye verilmelidir. 

Zeytin ağaçları susuzluktan etkilendiği kadar su fazlalığından da olunsuz yönde 

etkilenir. 

 

Kısaca  

Sulamadan beklenen vejetatif gelişme, verim ve kaliteye yönelik yararların 

sağlanabilmesi için; 

sulamaya uygun kalitede, 

ağaçın suya ihtiyaç   duydugu dönemde, 

ekonomik yöntemle, ağaca verilmelidir. 

 

Sonuç 

Ağaçların yaşamak, gelişmek ve ürün vermek için suya ihtiyaçları vardır. 

Zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı Akdeniz Havzası ülkelerinde sulama ilkbahar ve 

yaz aylarında yapılmalıdır. 




