
KORUYUCU TOPRAK İŞLEME 
YÖNTEMLERİ

Rifat Zafer ARISOY

Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

KONYA

1



TOPRAK NEDİR ?

• Hava (atmosfer), canlılar (biyosfer), su (hidrosfer) ve kayalar 
(litosfer) arasında gerçekleşen etkileşimlerin arayüzü, yaşamın 
döngüsünü sağlayan en önemli ekosistemdir. 

• Toprak ekosistemi, bitkiler için su ve besin maddesi sağlarken; 
kirleticileri temizleyerek ve uzaklaştırarak su kaynaklarını da korur. 
Toprak, canlılar için muazzam bir yaşam alanıdır. Aynı zamanda 
insan ihtiyaçları için gereken hammaddelerin kaynağı, sel ve baskın 
riskini azaltan bir unsur olmanın yanı sıra kültürel ve tarihi 
varlığımızın devamı için de vazgeçilmezdir (Orgiazzi vd., 2016).
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TOPRAK CANLIDIR

• Bitkiler

• Mantarlar, bakteriler, nematodlar, protozoalar

• Küçük ve büyük eklem bacaklılar

• Solucanlar, sürüngenler

• Hayvanlar
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TOPRAĞIN YAPISI
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Toprak Horizonları:
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Çizim: Melisa Özdilek

O (humus ya da organik) horizonu: Çoğunlukla 
ayrışmamış ya da az ayrışmış organik maddeden 
oluşur. Bazı topraklarda ince, bazılarında kalın 
olmakla birlikte bazı topraklarda hiç bulunmayabilir.
A horizonu: Ana materyale bağlı olarak mineraller 
ve organik maddeden oluşur. Bitki ve diğer 
organizmaların yaşaması için uygun olan tabakadır, 
organik madde içeriğinden dolayı koyu renklidir.
B horizonu (alt toprak): A ve horizonundan
yıkanarak gelen mineraller nedeniyle mineral içeriği 
yönünden zengindir.
C horizonu (ana materyal): Toprağın oluştuğu ana 
materyalin özelliklerini taşıyan katmandır.
R horizonu (anakaya): Granit, bazalt ya da kireç taşı 
gibi ayrışmaya uğramayan, sürekliliğe sahip ana 
kayadan oluşan katmandır. Toprak ana materyalini 
oluşturur (Soil Science Society of America, 2020).



Toprak Bünyesi (Tekstürü)

• Toprağın mineral bileşenini oluşturan kil, silt (mil) ve kum 
taneciklerinin, topraktaki karışım oranına denir. Bu orana bağlı 
olarak, toprağın su ve besin maddesi tutma kapasitesini 
belirleyen toprak bünyesi, toprağın içindeki suyun hareket 
hızını da etkiler.

6



Toprak Yapısı (Strüktürü)

• Toprak taneciklerinin bir araya geliş şekli, toprağın yapısını 
meydana getirir. Taneciklerin dizilişi ve kümelenişi, toprakta su 
ve havanın hareketini şekillendirerek nemliliği, mikroorganizma 
faaliyetini ve ısı iletimini etkilediği için toprak verimliliğinde en 
önemli fiziksel etkenler arasındadır. 

• Toprak bünyesinin aksine toprak yapısı, uygun agronomik
düzenlemeler ile değiştirilebilir 
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Toprak Reaksiyonu (pH)

• Toprağın kimyasal reaksiyonu “pH” birimi olarak ifade edilir. Bu 
birim toprağın içindeki H+ ve OH- iyonlarının negatif 
logaritmasını gösteren pH değeri, 0 (asidik) ile 14 (alkali) 
arasında değişir. 

• Bitki gelişimi ve ona bağlı olarak uygun mikrobiyolojik faaliyet 
için gereken ideal pH değeri, 6.0-7.0 arasında kabul 
edilmektedir.
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Toprakta Tuzluluk

• Tuzlanma, suda çözünmüş halde bulunan magnezyum, kalsiyum ve 
sodyum tuzlarının, suyun buharlaşma ve terleme yoluyla 
kaybedilmesi sonucu toprakta birikmesidir. 

• Buharlaşma ve terleme oranlarının yüksek olması ve yanlış sulama 
gibi insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan tuzlanma, toprak 
verimliliğini olumsuz yönde etkilediği gibi belli bir eşiği aştığındaysa 
verimliliği tamamen ortadan kaldırabilir 
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Topraktaki Temel Bitki Besinleri

MAKRO BESİN 
ELEMENTLERİ

Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K),  Kalsiyum 
(Ca), Magnezyum (Mg) ve  Kükürt (S)

MİKRO BESİN 
ELEMENTLERİ

Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu), 
Bor (B), Molibden (Mo), Klor (Cl)
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Toprak Organik Maddesi (TOM)

• Canlı organizma kaynaklı ve çürüme yoluyla toprağa dönen her 
türlü materyal, başka bir deyişle toprağın içindeki ya da 
üstündeki organik maddelerinin tamamıdır (Bot ve Benites, 2005,Ingham vd., 2000).

• Toprakta yaşayan tüm organizmaların doğrudan ya da dolaylı 
olarak temel besin maddesini sağlayan TOM, bitkiler ve diğer 
organizmalar için enerji ve besin deposu olarak iş görür (Ingham vd., 2000).
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Toprak Organik Maddesi
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I. Canlı organizmalar (bitki 
ve hayvan dokuları, 
mikroorganizmalar) (%5)
II. Henüz ayrışmakta olan 
ölü dokular (%10)
III. Ayrışmış materyalden 
oluşan humus (%35) ve
IV.  Ayrışmakta olan aktif 
organik maddeden (%50) 
oluşur 



TOPRAK ORGANİK MADDESİ 
NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Besin maddelerinin topraktan yıkanarak gitmesini engeller ve toprak pH’sının
dengelenmesine katkı sağlar.

• Katyon değişim ve su tutma kapasitesini geliştirerek toprağın fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini iyileştirir.

• Bitki ve mikroorganizmalara enerji ve iz elementler gibi önemli diğer besin 
maddelerini sağlar.

• Ekosistem hizmetlerinde, toprağın önemli işlevlerinden organik karbon 
yutağı görevini alarak makro ölçekte iklimi dengelemeye katkı sağlar.

• Zararlı kirleticilerin etkisiz hale getirilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlar.

Kaynak: FAO ve ITPS, 2015; Toor, Shober ve 

Reisinger, 2018

14



TOPRAK ORGANİK MADDESİ 
NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Organik madde öncelikle kil, silt ve kum taneciklerinin bir araya 
gelerek toprağın küme yapı (agregatlaşma) oluşturmasını 
sağlamaktadır.

• Küme yapıda, organik maddece zengin olan topraklar, iyi 
havalanmakta, ilkbaharda daha çabuk ısınmaktadır. 

• Havalanma kapasitesinin artması etkili kök derinliğini 
artırmakta, bitkiler daha geniş toprak kitlesinden 
yararlanabilmektedir. Daha derinlere inen kökleri sayesinde 
kuraklığa daha fazla dayanabilmektedirler. 



TOPRAK ORGANİK MADDESİ 
NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Toprakta organik madde, toprağın su infiltrasyon (su emme) kapasitesini 
artırdığı gibi, su tutma kapasitesini de artırmaktadır. Daha uzun süre 
tutulan tarla kapasitesindeki su, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını 
bir kat daha artırmaktadır. 

• Organik maddece fakir topraklarda, yetersiz havalanma nedeniyle kökler 
toprağın üst kısımlarında yoğunlaşmakta, daha fazla gübre ve sık sık 
sulamaya gereksinim göstermektedir. İşlemesi zorlaşmakta, sürekli kesek 
oluşturmaktadır.

• Organik maddenin parçalanmasıyla ortaya çıkan farklı bitki besin 
elementleri, Hüminli bileşikler, hümik asit gibi maddelerle bitkilerin 
daha az kimyasal gübre kullanımı ile daha iyi beslenmesini sağlarlar.



Topraklarımızın % 69 Düşük Organik Madde
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ORGANİK MADDE ’nin düşük olma nedenleri

I. Toprakların işlenmesi

II. Anızların yakılması

III. Uygun ekim nöbetinin olmayışı

Eksik ORGANİK MADDE

Toprakların teksel bir yapı 

Yağışları yüzeyden kaybedilmesine

Erozyonun etkisinin artmasına



Toprak İşleme

Bitki gelişimi, toprak-su 
muhafazası ve 
mekanizasyon işlemleri 
için istenilen ortamın 
oluşturulması amacıyla 
farklı yöntemlerle 
toprak koşullarını 
değiştirmeye ve 
iyileştirmeye yönelik 
olarak toprağın elden 
geçirilmesi işlemi
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Toprak İşlemenin Amacı

 İyi bir tohum yatağı hazırlanmak,

 Yabancı ot kontrolü sağlamak,

 Toprak yüzeyindeki bitki hastalık ve zararlı etmenlerini kontrol edebilmek,

 Bitki artıkları, anız, gübre  ve bazı herbisitleri toprağa gömmek,

 İnfiltrasyonun artırmak, yağmur suyunu tarlada muhafaza etmek, 

 Tarlayı sulamaya hazırlanmak, 

 Toprağı havalandırmak ve gevşetmek,

 Rüzgar ve su erozyonunun azaltmak,
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Bilinçsiz, Aşırı Toprak İşleme ile;

Düşük organik maddeli

 Fakir

Teksel yapıda

Erozyona açık

TOPRAKLAR
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Aşırı Toprak İşleme ve Toz Fırtınaları
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Rüzgar Erozyonu
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2020 yılında POLATLI ve EREĞLİ 
ilçelerinde Toz Bulutları
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Şiddetli Rüzgarda açığa çıkan kökler
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Su Erozyonu
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KORUYUCU TARIM

• FAO’nun tanımına göre “Koruyucu Tarım, ekilebilir arazilerde 
kayıpların gerçekleşmesini engellerken aynı zamanda tahribata 
uğramış arazileri de iyileştirebilen çiftçilik sistemidir.” (FAO, 2021). 

Koruyucu Tarımın üç ilkesi (FAO, 2018): 

1. Toprak işlenmesinin en aza indirilmesi: Toprağa yapılacak mekanik 
müdahalelerin azaltılarak toprak işlemesiz doğrudan ekime geçilmesi, 

2. Toprak yüzeyinde daimi organik örtü sağlanması: Ekin kalıntıları 
ve/veya örtü bitkileri ile daimi toprak organik örtünün sağlanması, 

3. Ürün çeşitliliğinin sağlanması: Ekim nöbetine dahil edilen ürün 
deseninde çeşitlilik gerçekleştirilmesidir.
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KORUYUCU TOPRAK İŞLEME

• A. Toprak İşlemesiz (Doğrudan Ekim) Tarım

• B. Azaltılmış Toprak İşlemeli Tarım

1. Malçlı Toprak İşlemeli Ekim

2. Azaltılmış Toprak İşlemeli Ekim

2. Bozulmamış Sırta Ekim

3. Şeritvari Toprak İşlemeli Ekim
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Dünyada Koruyucu Toprak İşleme Ekim Alanları
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Doğrudan Ekim Nedir?

Önceki ürünün hasadı sonrası
herhangi bir toprak işleme
yapmadan, doğrudan ekim
makinesi ile yapılan ekimdir

29



Dünyada 
Doğrudan 

Ekim 
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Doğrudan Ekimi Başarılı Kılan
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I. Çevreye Katkıları

II. Ekonomik Getirileri



Doğrudan Ekimin 
Çevreye Katkıları

32

 İnfiltrasyon hızı artmakta

 Yüzey akışları azalmakta

 Buharlaşma hızı düşmekte

 Toprakta daha fazla su tutulmakta

 Yağmur damlalarının toprak yüzeyine verdiği zarar azalmakta

 Yatay ve düşey erozyona engel olmakta

 Kök bölgesinde biyolojik aktivite çoğalmakta

 Ekstrem sıcaklık değerlerinin olumsuz etkisi azalmakta

 İnorganik maddeye dönüşüm hızı yavaşlamakta

 Organik madde artışı gözlenmekte

 Toprakta daha fazla karbon tutulmakta

 Karbondioksit salınımı azalmakta

 Gübre ve diğer kimyasalların kullanımı azalmaktadır



Doğrudan Ekimin Ekonomik Getirileri 
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 İşgücünden tasarruf edilmekte, yakıt tüketimi azalmaktadır

 Alet ekipmanlar için yapılan yatırım tutarları daha azdır

 Verim aynı kalmakta veya artmaktadır

 Üretimin farklılaşması ile işgücü isteği farklı zamana
yayılmakta ve gelir dağılımı çeşitlendirilmekte

Üretim maliyetleri düşmektedir



Daha fazla nem
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Farklı toprak işleme sistemlerinde, ekim döneminde buğday
tohumlarının çimlenmesi için yeterli nem seviyesinin bulunduğu toprak
derinliği

(Marakoğlu, 21.06.2010 ÇATAK sunusundan)



Daha fazla nem

35(Akkaya, 21.06.2010 ÇATAK sunusundan alıntı)

Organik madde

Su tutma
Havalanma

ısınma
Agregatlaşma sağlar

Erozyonu önler
Kaymak bağlamayı önler

 OM deki her % 0.5’lik artış siltli tınlı toprakta su 
tutma kapasitesini % 7 artırıyor

 Stabil OM, ağırlığının 6-8 katı su absorbe edebiliyor

C salınımını engeller
Suyu temizler

Verim ve kaliteyi artırır

Fauna için enerji kaynağı
Biyolojik çeşitlilik

Besin elementi depolar
pH yı dengeler

Kirleticileri tutar ve parçalar



Yakıt Tasarrufu
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2006-2008 yılları arasında Polatlı TİM’de yürütülen bir denemede

(Marakoğlu, 21.06.2010 ÇATAK sunusundan)



Ekim için zaman 
kazandırır
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Nasıl Yapılır ?
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Doğrudan Ekimin Başarısı İçin

I. Toprak işlenmemeli: Topraktaki biyolojik dengenin kurulması, toprak
organik maddesinin dönüşüm hızını indirgeyerek iyileştirme sağlamak

II. Ekim nöbeti uygulanmalı: Hastalık, zararlı ve üst üste aynı bitki ekimlerinin
yarattığı olumsuzluklardan uzaklaşarak doğal denge oluşturmaya çalışmak

III.Toprak yüzeyi (anız/bitki) kaplı tutulmalı : Nemi toprakta tutabilmek,
sıcaklık hareketindeki değişimini azaltmak, organik madde miktarını
artırmak ve yabancı otlarla mücadeleyi kolaylaştırmak

SİSTEMİN KENDİNE ÖZGÜ YÖNLERİNİN OLDUĞU BİLİNEREK BAŞARISI İÇİN 
ÇABA GÖSTERİLMELİ
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Doğrudan Ekimde Toprak İşlenmez
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Ekimler işlenmeyen topraklara
özel makinelerle yapılır
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Mevcut Doğrudan Ekim Makineleri
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Doğrudan Ekimde Ekim Nöbeti 

Sürülen tarlada üst üste buğday

Doğrudan ekimde üst üste buğday
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Ekim 
Nöbeti

Fasulye yerine buğday

Buğday yerine buğday



Ekim Nöbeti
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Buğday 
Buğday

Nohut
Buğday
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Farklı Bitki Desenleri
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Farklı Bitki Desenleri
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Farklı Bitki Desenleri



50

Farklı Bitki Desenleri



Doğrudan Ekimde 
Anız 

Tarlada Kalmalı
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 Nemi tutmaya yardımcı

 Organik maddeyi artırır

 Yabancı otlarla mücadele 
etmeyi kolaylaştırır
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Doğrudan Ekimde Anız 



Anızların Tarlada Bırakılması
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 Doğrudan ekimde toprak işleme
yapılmadığı için yabancı ot
popülasyonunun dağılımı genellikle
geleneksel sistemden farklı olarak yüzey
ve yüzeye yakın konumdadır

 Bu nedenle yüzeyde bulunan yoğun
anız kitlesi yabancı otların çimlenme ve
çıkışlarını zorlaştırmaktadır

 Dolayısıyla yüzeyde bulunan anızlar
ekilecek bitki lehine önemli bir avantaj
sağlamanın yolunu açmaktadır
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Anızın Su 
Tutmaya 

Etkisi 



Yüzeyde bırakılan bitki    Akışa geçiş          infiltrasyon Toprak kaybı

artıkları (ton/ha) % ' si %'si ton/ha

0 * 45 54 13

0,625 40 60 7.5

1,250 25 74 2.5

2,500 0.5 99 0.75

5,000 0.1 99 0.75

10,000 0 100 0

Tarla Yüzeyinde Bırakılan Bitki Artıklarının İnfiltrasyon ve 

Erozyonla  İlişkisi                                                    (USDA. SCS.,1985)

* : Anız yakılmış ve pullukla sürülmüş.



Çıkışlara Etkisi
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Doğrudan Ekimde Geleneksel Ekimden  
farklılıklar olacağı bilinmelidir
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 Ekim zamanı: Doğrudan ekimde toprak yüzeyini kaplayan anızların

oluşturduğu malç tabakası yüzeyde daha geç ısınma ve soğumalara

neden olabilmektedir. Doğrudan ekimde ekilen bitkinin ekileceği

dönem içerisinde mümkün olan en erken zamanda ekilmesi gerekir.

Böylece ekili bitki yüzey ve yüzeye yakın konumda olan yabacı otlara

karşı daha gelişmiş olarak rekabet edebilecektir. Seçilen çeşidin bunu

sağlayabilecek özellikte olması gerekir

 Yabancı ot: Populasyonunda farklılık göze çarpıyor buda kullanılacak 

ilaçların farklılaşmaya gidilmesini gerektiriyor.



Doğrudan Ekimde Yabancı Ot Kontrolü

Ekili dönem ve ekim öncesi dönemde olmak üzere iki ayrı
dönemde ele alınmaktadır

Ekili dönem mücadelesinde bitki ve yabancı ot gelişim
safhaları ön planda tutularak değişik mücadele yöntemleri
uygulanmaktadır

Ekim öncesi dönemde ise ilaçlı mücadelenin yanı sıra yabancı
ot gelişimini engellemek için ekim nöbeti ve tarlanın mümkün
olduğunca ekili bitki yada anızla kaplı olması önerilmektedir
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Kuruda Ön Bitki Sonrası Ortalama Buğday 
Verimleri (kg/da)
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0-20 cm’de Toprak Nemi (%)
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DE Ekonomik Analiz (4 yıllık münavebe)
Örnek : Aspir-Buğday-Nadas-Buğday
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Dörtlü Münavebede    Buğdayın Ortalama Verimi Üzerinden  Brüt ve Net Gelirleri 

(TL/da 2020 yılı fiyatları ile)

Ekim Yöntemi
Ön  Bitki

Ort,verim

(kg/da) Ürün fiyatı Brüt gelir Değişen masraf Net Gelir

Geleneksel  

Ekim

Aspir 147,90 1,8338 271,22 236,10 35,12

Macar Fiği 163,70 1,8338 300,19 236,10 64,09

Mercimek 179,40 1,8338 328,98 236,10 92,88

Nadas 256,60 1,8338 470,55 246,10 224,45

Nohut 172,80 1,8338 316,88 236,10 80,78

Doğrudan  

Ekim

Aspir 169,40 1,8338 310,65 186,10 124,55

Macar Fiği 175,50 1,8338 321,83 186,10 135,73

Mercimek 218,20 1,8338 400,14 186,10 214,04

Kimyasal Nadas 258,60 1,8338 474,22 201,10 273,12

Nohut 236,90 1,8338 434,43 186,10 248,33



Konya - 2016 (185 mm Yağış) Uzun Yıllar ort: 320mm 

DOĞRUDAN 
EKİM 

(162kg/da)

GELENEKSEL 
EKİM 

(23kg/da)



Sonuç Olarak
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Masrafları azaltmak

Karlılığı artırmak

Tarlayı zamanla daha verimli hale getirmek

Kuraklık, rüzgar gibi sıkıntılardan daha az
zarar görmek

Verimi zamanla artırmak için

Doğrudan ekim 



Malçlı Toprak İşlemeli Ekim
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Malçlı Toprak İşlemeli Ekim

• Bu yöntemde amaç, toprak yüzeyini yıl boyunca bitki ve bitki 
kalıntılarıyla örtülü tutmaktır. Bunun için toprak sadece ekim 
öncesi işlenir ve bitki kalıntıları çizel, tarla kültivatörü ve diskli 
tırmık gibi aletlerle toprağa karıştırılır (Önal, 1995; TWB, 2012).

• Malçlı toprak işleminden sonra, tohumun ekileceği bölgenin 
bitki kalıntılarından temizlenmesini sağlayan diskli makinelerin 
kullanılması çok önemlidir (Aykas vd., 2005).
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Azaltılmış Toprak İşlemeli Ekim
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Azaltılmış Toprak İşlemeli Ekim

• Azaltılmış toprak işlemede, pulluk kullanmaksızın ilk adımda 
çizel ve diskli aletler, ikinci adımda ise tohum yatağı da 
hazırlamak üzere diskli aletler ve kültivatör kullanılır (Aykas vd., 2005).

• Toprak yüzeyinde, %15 ile %30 arasında bitki kalıntısı kalacak 
şekilde, toprak devirmeden yapılan bu mekanik müdahale 
sonunda hektar başına 500 - 1000 kg kalıntı kalmış olur (TWB, 2012).
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Azaltılmış Toprak İşlemeli Ekim

 Rotovatör, rototiller gibi 
çiftçiler arasında Alabora 
olarak bilinen ve toprağı un 
gibi yapan ekipmanlarla 
yapılan toprak işleme her ne 
kadar azaltılmış toprak 
işleme olarak görülse de 
toprağı teksel bir hale 
getirdiği için tavsiye edilmez.
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Bozulmamış Sırta Ekim
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Bozulmamış Sırta Ekim

• Sırta ekim, drenajı düşük olan topraklarda tercih edilen bir yöntem 
olup ilk toprak işleme ve sırt oluşturma geleneksel toprak işlemeyi 
andırır. Ancak sonraki yıllarda bu sırtlar muhafaza edilerek 
üzerlerine dönüşümlü olarak doğrudan ekim özel makinelerle 
yapılır.

• Bitki kalıntıları, sırtlar arasındaki sıralarda kalacak şekilde toprak, 
kazayağı, diskli ekici, kesici disk veya hat temizleyici gibi aletlerle 
işlenebilir. Geleneksel toprak işlemeden farklı olarak, uygun 
görüldüğü takdirde gübre vermek dışında hasattan ekime kadar 
toprak işleme yapılmaz 
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ŞERİTVARİ
TOPRAK İŞLEME 

76



Şeritvari Toprak İşleme

 Tohum yatağı hazırlığı için
ekim öncesi tarla yüzeyinin
yaklaşık 1/3’ünün işlenmesine
izin veren koruyucu toprak
işleme uygulamasıdır.

 Bu uygulamada toprak işleme
genellikle ekim öncesinde
yada ekimle beraber yapılır.

 Beraberinde gübre, ilaç
uygulaması yapılabilir.
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Şeritvari Toprak İşleme

 Tarlanın Tamamı işlenmez.
Sıra arası mesafesi 45-70cm
olan ekim sistemlerinde
sadece tohumun ekileceği
sıralar 5-30cm genişliğinde
işlenir.

 Bunun dışında kalan bölgeler
anızla örtülü bırakılır
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Şeritvari Toprak İşleme 

79

 Özel Üretilmiş Makinelerle yapılır.

• Toprak işleme + Gübreleme

• Toprak İşleme + Gübreleme + Ekim
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Makinenin 
İşleyici Ünitesi

Şeritvari Toprak İşleme



Şeritvari Toprak İşleme 
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Şeritvari Toprak İşleme 
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Faydaları
Organik madde artışı
 İnfiltrasyon artışı
 Toprak sütrüktürünü

düzeltme
 Su tasarrufu ve 

muhafazası
 Zaman yönetimi
Düşük işçilik ve üretim 

giderleri



Şeritvari Toprak İşleme Demonstrasyonları 

Lokasyon

Verim (kg/da)

Geleneksel Şeritvari

Konya Karapınar Hotamış (Mısır) 1140 1061

Konya Çumra Dinlendik (Ayçiçeği) 205 184

Konya Karatay Göçü (Mısır) 1200 1119

Konya Çumra Güvercinlik  (Ayçiçeği) 200 195

Konya Karapınar Alp Petrol (Mısır) 1350 1320

Konya Karapınar Devrent (Mısır) 1195 1185

Konya Bahri Dağdaş UTAEM (Mısır) 1195 1180



Lokasyon
Verim (kg /da) 

(%15 neme göre)

Geleneksel Şeritvari

Bahri
Dağdaş
UTAEM 

1278 1362

Şeritvari Toprak İşleme Demonstrasyonları 

TAGEM-18/AR-GE/42 
projesi ile Özdöken firması 

Yerli Şeritvari Toprak işleme 
makinesi üretmeye başladı.

2021 Yılı Danelik Mısır Deneme 
Verim Sonuçları



Teşekkürler…

Rifat Zafer ARISOY
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı

rifatzafer.arisoy@tarimorman.gov.tr

http://www.arastirma.tarimorman.gov.tr/bahridagdas
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