
BİTKİSEL ÜRETİM DE HEDEFLENEN KONULARDA TESPİT 
İÇİN SORULAN SORULAR:

Üreticinin adı

Ürünün ekildiği bölge/mevki

Ekim alanı (da)

Yetiştirilen ürün

Önceki yıl yetiştirilen ürün 

Torak analizi 

Ekim /dikim tarihi

Kullanılan tohumluk (setifikasyon)

Gübreleme programı

Kullanılan gübreler

Sulama sayısı ve tarihleri

Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları

Hasat tarihi

Verim 



AMAÇ :

Bölgemizde ki bitkisel üretim yapan üreticilerimizin; 
tarım yaparken kullandıkları yol ve yöntemleri 
belirlemek, ne kadar bilinçli tarım yapıp yapmadıklarını 
tespit etmek ve bunların yanın da tarımsal üretimde 
önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususların, 
bölgemiz çiftçisi tarafından ne kadar önemsendiğini ve 
uygulandığını anlamak amacı ile yapılmış bir çalışmalıdır.

 Tespit maçlı sorulan sorularda öğrenilmek istenen 
konular;

-Toprak analizi yaptırma oranları ve tutumları

-Ekim nöbetine uyumları

-Kullandıkları tohumların setifikalı olup olmaması

-Ürünlere göre ekim dikim tarihlerinin uygunluğu

-Kimyasal gübre kullanımı, kullanılan gübre çeşitleri ve 
neye göre gübre kullandıkları 

-Kullanılan bitki koruma ürünlerinin çeşiti , kmiktarları 
ve tarım ilaçlarına olan yaklaşım ve tutumları 

-Tarım arazilerinin sulama sistemleri ve ürüne göre 
sulama dönemlerine uygunluğu 

-Ürüne göre hasat dönemi uygunluğu 

-Ürünlere göre verim tespiti

YÖNTEM:

Hazırlanan bitkisel üretim tespit formundaki sorular , 
üreticilerle buluşularak gerek tarım arazisinde gerekse 
tarım arazisi dışındaki alanlarda ( iş yeri, ev, köy 
kahveleri gibi) birebir olarak sorular sohbet havası 



içinde yöneltilmiş ve cevaplar formlar üzerine yetkili kişi 
tarafından doldurulmuştur.

SONUÇ:

Bölgemizde ki araştırmalarım sonucunda bitkisel 
üretimde izlenen yolda geleneksel yöntemlere  bağlı 
kalındığına ve geçmişten günümüze kadar alışılagelmiş 
uygulamaların devam ettiğine bunlardan da hiçbir 
endişe duymadıklarına aksine bu yöntemlerin 
doğruluğuna inandıklarına şahit oldum. Bu geleneksel  
yöntemler; tarla hazırlığından hasata kadar devam eden 
sürecin tamamında yer almakta. 

 Her zaman duyduğumuz iki kelime vardır iyi toprak, 
kötü toprak….

Bu kelimeleri hemen hemen her çiftçimizden 
duymuşuzdur. Neye göre iyi veya  neye göre kötüdür 
toprak ; size verdiği verime göre mi ,yoksa sizin ona 
verdiğiniz  zarara göre mi? Sorunun cevabını hepimizin 
bildiği ve günlük hayatta hep kullandığımız atasözümüz 
“Ne ekersen ,onu biçersin” cümlesi açıklıyor. 

Peki çiftçi toprağa ne yapıyor nasıl zarar veriyor ? Onlara
göre; tarlayı sürdüm, ektim, suladım, gübreledim, 
ilaçladım  herşeyi yaptım ama verim alamadım demek ki 
bu tarlanın toprağı kötüymüş  demek en kolay olanı ve 
vicdanlarını rahatlatan en bilindik cümleler.

 Toprak ile konuşup anlaşma yolunun en başı toprağın ne
istediğini bilmekten geçer yani toprak analizi… 

En başında toprak analizinin gerekliliğini ve önemini 
anlatmıştım. Bölgemizdeki çiftçilerimiz ile 
konuştuğumda onların  toprak analizine sıcak 
bakmadıklarını, analizin gerekli olmadığını zaten 
kullandıkları gübrelerin uygun olduğunu, toprak analizi 



yaptırmanın zahmetli ve maliyetli olduğunu 
savunduklarını gördüm. 

Bu konunun büyük bir eksiklik ve geri kalmışlık olduğu 
ortada olup toprak analizi yaptırılmadığı için meydana 
gelen diğer sorunlarında çözümünün bu ilk yoldan 
geçtiği aşikardır. 

Çiftçimizin geçmişe olan bağlılığı tarımda modernleşme 
yolunda atılan adımların önünü kesmekle beraber tarım 
arazilerimizin deforme olması, kalite ve verimin azalması
gibi büyük sorunlarında sebebi olmaktadır.

Tarımda bilim ve teknolojiyi kullanmayan, ilkel alet –
ekipman ve yöntemlerini kullanmakta ısrar eden , 
modern tarımı maliyetli bulan bunun yanında 
gerekliliğine ve önemine inanmayan bir toplum 
bölgemizde varlığını sürdürmekte…

Araştırma konularımın içeriği ne olursa olsun hepsinin 
başı bilinçli çiftçi ve modern tarım uygulamalarından 
geçmekte olup bunun ilk aşaması da anlattığım topraktır.

Tespit etmek istediğim konu başlıkları;  bölgemizdeki 
çiftçimizin ;

Toprak analizi, sulama sistemleri, ekim dikim tarihleri, 
hasat tarihleri, kullandıkları gübreler ve gübreleme 
programları, ekim nöbeti uygulamaları, tarım ilaçları 
kullanımı gibi bitkisel üretimin can damarları olan 
konuların araştırmasını yapmaktı. 

Sonuç olarak ;bölgemiz çiftçisinin geleneksel ilkel tarım 
uygulamalarına bağlı kaldığını, modern tarıma karşı ön 
yargılı olduklarını ve alıştıklarının daha güvenli olduğuna
inandıklarını gördüm.

Bu konuda bölgemizde hızlı bir şekilde bizler tarafından 
yapılacak çalışmalar ile çiftçimizin bilinçlendirilmesine, 
gerekli konularda onlara uygulamalı çiftçi eğitimlerinin 
verilmesine, modern tarımın gerekliliğinin ve öneminin 



sonuç olarak gerçekten onlara gösterilip inandırılmasına,
yanlış uygulamalar ile doğru uygulamalar yan yana 
getirilerek kıyaslanmasına ihtiyaç olduğunu ve gerekli 
olduğunu düşünüyorum.
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