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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 525MT0238 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri  

MODÜLÜN ADI Gübreleme Makinelerinin Bakımı 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Gübreleme makinelerinin görevleri, çeĢitleri, özellikleri ve 

bakımları ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Gübreleme makinelerinin bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak düz bir zeminde gübreleme makinelerinin periyodik 

bakımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Mineral gübre atma makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 

2. Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

3. Sıvı gübre dağıtma makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin 

Donatım: Mineral gübre atma, çiftlik gübresi dağıtma, sıvı gübre 

dağıtma makineleri, temizlik bezi, bakım için gerekli araç ve 

gereçler, gübre atma ve dağıtma makinelerinin yedek parçaları, 

makine yağı çeĢitleri, gres pompası, bakım ve kullanma kitabı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Tarımsal üretimde önemli olan birim alandan kârlı, bol ve 

kaliteli ürün almaktır. Bu amaç doğrultusunda tarımsal üretimde bitkilerin ihtiyacı olan besin 

maddelerinin toprağa verilmesi aĢamasında makinelerden istifade edilmektedir. Gübreleme 

makineleri olarak adlandırılan bu makinelerin kullanım öncesi ve sonrasında bir dizi 

bakımdan geçirilmesi gerekmektedir. Bu bakımlar, hem makinemizin ömrünü uzatmakta 

hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 
 

Tarımsal üretimde yatırımın büyük kısmını makineler oluĢturmaktadır. Üretimin 

belirli aĢamalarında kullanacağımız bu makineler pahalı makineler olup yanlıĢ kullanım ve 

bakım hataları gibi sebeplerden dolayı kısa sürede elden çıkmaları, istenmeyen bir husustur. 

Elden çıkan her bir makine hem üreticilerimiz hem de devletimiz için milli bir servettir. 
 

Bu modül içerisinde gübreleme makinelerinin bakımı sırasında dikkat edeceğimiz 

önemli hususları göreceksiniz. Gübreleme makinelerini genel olarak tanıyıp bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen esaslara uygun bakımlarını öğrenerek, yaparak, yetenek ve 

tecrübelerinizi geliĢtirerek bu alanda baĢarılı bir teknik eleman olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

Mineral gübre atma makinelerinin bakımı için gerekli olan araç gereç verildiğinde 

bakım kullanma kitaplarına uygun olarak mineral gübre atma makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde kullanılan mineral gübre atma makineleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek mineral gübre atma makinelerinin bakımlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. MĠNERAL GÜBRE ATMA MAKĠNELERĠ 
 

Tohumun çimlenmesinden baĢlayarak olgunluk devresinin sonuna kadar bitkinin 

toprak altı ve toprak üstü kısımları tarafından alınabilen, bitkilerde geliĢmeyi uyaran 

mineralleri içeren, organik veya inorganik esaslı maddelere gübre denir. 
 

Ġnorganik (mineral) gübreler, yapılarında belirli oranlarda makro ( N-P-K) ve mikro 

(Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, S, B vb.) besin elementleri bulunduran yapay  (suni) gübrelerdir. 

Ġnorganik gübreler bitki besin maddelerinin sadece birini içeriyorsa bu tip gübrelere basit 

gübreler denir. 
 

Örnek: üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat   
 

Ġnorganik gübreler besin maddelerinin sadece birini içerebildiği gibi bir kaçını birlikte 

de içerebilirler. Bu tür gübrelere kompoze gübre denir.  
 

Kompoze gübreler azot, fosfor ve potasyum elementlerinin simgeleri (N-P-K) ile ifade 

edilirler.  
 

Örnek; 15-15-15, 20-20-0, 18-46-0   
 

Birinci rakam saf azot (N) oranını (%) 

Ġkinci rakam fosfor (P2 O5)  oranını (%) 

Üçüncü rakam potasyum (K2 O) oranını (%) ifade eder.  

Bazen bu üç elementin yanında mikroelementler de bulunabilir. Bu elementlerde 

bulunuĢ oranlarına göre simgeleriyle beraber ifade edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Organik gübreler, çürümüĢ bitki artıkları, hayvanların katı ve sıvı dıĢkıları organik 

gübre olarak adlandırılır. 
 

1.1. Gübreleme ĠĢlemlerinde Kullanılan Makinelerin ÇeĢitleri 
 

Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki 

yapraklarına vermeye yarayan makinelere gübreleme makineleri denir. Gübreleme 

makineleri ile bitkilere verilen bitki besin maddelerine kısaca gübre denir. Gübreler, bitki 

besin maddelerin bir veya birkaçını içerisinde farklı oranlarda bulundurabildikleri gibi 

değiĢik formlarda da (toz, granül, sıvı, gaz vb.) bulunabilirler.  
 

Gübrelerin bu değiĢik özelliklerinden dolayı uygulamada kolaylık sağlaması 

bakımından gübreleme makineleri değiĢik yapılarda imal edilmiĢlerdir. Gübreleme 

makinelerini aĢağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: 
 

 Ġnorganik (mineral) gübre atma makineleri 
 

 Katı mineral gübre atma makineleri 

 

o Santrifüjlü gübre atma makineleri 
 

o Sandıklı gübre atma makineleri 
 

o GeniĢ dağıtma düzenli gübre atma makineleri 
 

o Özel dağıtıcılı gübre atma makineleri 
 

 Sıvı ve gaz mineral gübre atma makineleri 
 

 Organik gübre atma makineleri 
 

 Çiftlik gübresi dağıtma makineleri 
 

 Sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makineleri 
 

1.2. Mineral Gübre Atma Makineleri 
 

Mineral gübreler kimyasal yollarla fabrikalarda imal edilir. Halk arasında kimyevi 

gübre,  suni gübre olarak da adlandırılır. Mineral gübreler üç değiĢik formda ( katı, sıvı ve 

gaz ) bulunabilir. Aynı makine ile değiĢik formlardaki bu gübreleri atmak çoğu zaman 

mümkün olamamaktadır. Bu nedenle mineral gübre atma makineleri değiĢik özelliklerde 

imal edilmiĢlerdir.  
 

 Santrifüjlü gübre atma makineleri  
 

Bu makineler genellikle askılı tipte ve hareketini traktör kuyruk milinden alacak 

Ģekilde imal edilmiĢlerdir. Depo kapasiteleri büyük olanlar çekilir tipte kuyruk milinden 

hareketli olarak da imal edilmektedir. Son zamanlarda özellikle çim alanlarının 

gübrelenmesinde hareketini kendi tekerleğinden alan çekilir tipleri de imal edilmektedir. 
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Santrifüj gübreleme makinelerinin iĢ verimleri yüksektir. Fakat katlamalardan dolayı 

gübreleme hassasiyeti iyi değildir. Askılı tip santrifüj gübre atma makineleri tarla 

bitkilerinde üst gübrelemede yaygın olarak kullanılır. 

 

Resim 1.1: Çekilir tip santrifüj gübre atma 

makinesi 

Resim 1.2: Askılı tip santrifüj gübre atma 

makinesi 

 

Santrifüj gübre atma makinelerinin dağıtma organlarına göre üç değiĢik tipi vardır. 

Bunlar; 

 Tek diskli santrifüj gübre atma makineleri, 

 Çift diskli santrifüj gübre atma makineleri, 

 Sarkaç borulu gübre atma makineleridir. 

 

Resim 1.3: Tek diskli 

 

Resim 1.4: Çift diskli 

 

Resim 1.5: Sarkaç borulu 
 

 Sandıklı gübre atma makineleri   
 

Hareketini genellikle kendi tekerleğinden alacak Ģekilde çekilir tipte imal 

edilmiĢlerdir. Günümüzde kullanımı yok denecek kadar azalmıĢtır. Hassas bir gübreleme 

yapar. Fakat iĢ verimleri düĢüktür. 
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Resim 1.6: Sandıklı gübre atma makinesi 

Sandıklı gübre atma makinelerinin dağıtıcı organlarına göre beĢ değiĢik tipi vardır: 
 

 Yarıklı dağıtıcılı sandıklı gübre atma makineleri 
 

 Delikli plakalı dağıtıcılı sandıklı gübre atma makineleri 
 

 Merdaneli dağıtıcılı sandıklı gübre atma makineleri (Resim 1.2) 
 

 Zincirli dağıtıcılı sandıklı gübre atma makineleri 
 

 Tabaklı dağıtıcılı sandıklı gübre atma makineleri 
 

 GeniĢ dağıtma düzenli gübre dağıtma makineleri  
 

Santrifüj ve sandıklı gübre atma makinelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak 

için geliĢtirilen makinelerdir. Santrifüj dağıtıcılara göre daha hassas bir gübreleme yapar. 

Sandıklı tip gübreleme makinelerine göre de depo hacimleri daha fazladır. DeğiĢik tipleri 

vardır. AĢağıdaki resimde taĢıyıcı bantlı ve zincirli dağıtıcılı tipe ait resim görülmektedir. 

 

Resim 1.7:  TaĢıyıcı bantlı ve zincirli dağıtıcı organa sahip geniĢ dağıtma düzenli gübreleme 

makinesi 
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GeniĢ dağıtma düzenli gübre atma makineleri dağıtıcı organlarına göre dört değiĢik 

tipi vardır: 

 TaĢıyıcı helezonlu dağıtıcılar 

 TaĢıyıcı bantlı ve zincirli dağıtıcılar  

 Yatay ve dikey helezonlu dağıtıcılar 

 Pnomatik dağıtıcılar  
 

 Özel dağıtma düzenli gübre atma makineleri  
 

Bu tip gübreleme atma makineleri değiĢik toprak iĢleme veya bitki bakım makineleri 

ile beraber kombine olarak da kullanılır. Bu makinelerle iki iĢlem aynı anda yapıldığından 

zamandan ve enerjiden tasarruf edilir. Çapa makinesi ile kombine edilen gübreleme 

makineleri ve dip kazanla kombine edilen gübreleme makineleri bunlara örnek verilebilir. 

 

Resim 1.8: Ara çapalı gübre dağıtma makinesi 

 Sıvı ve gaz mineral gübre atma makineleri  
 

Sıvı gübrelemede azot, fosfor, potasyum ve iz element içeren sıvı gübreler kullanıldığı 

gibi katı gübreler de eritme düzenekleriyle sıvı olarak toprağa verilebilir. Gaz gübrelemede 

ise genellikle içerisinde % 82’ye kadar azot bulunan amonyak kullanılır. Amonyak yüksek 

basınçta sıvı, normal basınçta gaz hâlinde bulunur. 

 

Resim 1.9: Amonyak tankı 
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Resim 1.10: Amonyak gübrelemesi 

Sıvı ve gaz gübreleme geliĢmiĢ ülkelerde özellikle ABD’de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanımı fazla yaygınlaĢmamıĢtır. Bu tür gübrelemede sıvı 

veya gaz formdaki mineral gübre özel düzeneklerle (gömücü ayaklarla) toprak altına 

verilmektedir. Amonyak, tanklar içinde piyasaya sürülerek iĢletmelerde küçük tanklara 

oradan da dağıtma makinelerine aktarılır.  
 

Basınç altında olmayan sıvı gübreler içerisinde azotun yanında fosfor, potas gibi 

değiĢik besin maddelerini eriyik hâlinde bulundurabilir. Bunlar pülverizatörlerle tarlaya 

verilebildiği gibi bu amaç için yapılmıĢ özel sıvı gübre makineleri veya sulama suyuna 

karıĢtırılarak da verilebilir. 
 

Resim 1.11: Sulama suyuna gübre veriliĢi Resim 1.12: Sıvı gübreleme makinesi  

 

1.2.1. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Parçaları 
 

Bu bölümde santrifüjlü, sandıklı, geniĢ dağıtma düzenli ve özel dağıtıcılı gübre atma 

makinelerinin parçalarından bahsedilecektir. 
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 Santrifüj gübre atma makinesinin parçaları 

 

Resim 1.13: Santrifüj gübre atma makinesinin parçaları 

 Depo: Gübreyi içerisinde bulundurur. Ayrıca üstten alta doğru daralan 

yapısı sayesinde gübrenin çıkıĢ deliğine doğru akmasını sağlayacak bir 

yapıda imal edilir.  

 

Resim 1.14: Çift diskli santrifüjlü gübre dağıtma makinesine ait iki bölmeli deponun üstten 

görünüĢü 

 KarıĢtırıcı: Deponun alt kısmında bulunur. Deponun içerisinde sürekli 

dönü hareketi yaparak gübrenin topaklaĢmasını ve köprü oluĢturmasını 

önler. Ayrıca gübreye akıcılık sağlar. DeğiĢik tipleri vardır. 

 

Resim 1.15: KarıĢtırıcı 
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 Kanatlar: Dağıtıcı disk üzerine yerleĢtirilmiĢlerdir. ÇıkıĢ deliğinden disk 

üzerine dökülen gübreyi fırlatmaya yarar. Fırlatma uzaklığı kanatların 

disk üzerindeki konumlarının değiĢtirilmesi ile ayarlanır. 

 

Resim 1.16: Kanatlar 

 Disk: DiĢli kutusundan aldığı dönü hareketi ile gübreyi üzerinde bulunan 

kanatlar vasıtasıyla tarlaya fırlatır. Bazı disklerin üzerinde kanat 

açılarının değiĢtirilebilmesi için derecelendirilmiĢ slotlar konulmuĢtur. 

Ortasından Ģanzımandan gelen mile yataklandırılır. 

 

Resim 1.17: Disk 

 ġanzıman: Traktör kuyruk milinden gelen hareketi disklere ve 

karıĢtırıcıya iletmeye yarayan diĢli kutusudur. Kuyruk milinden gelen 

yatay yöndeki dönü hareketini 90° çevirerek disklere iletir. 

 

Resim 1.18: ġanzıman ( Alttan görünüĢ) 
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 Gübre çıkıĢ deliği: Gübrenin depodan disk üzerine dökülmesini sağlar. 

Ayrıca üzerinde bulunan sürgü ile atılacak gübre miktarını ayarlamaya 

yarar. 
 

 Sandıklı gübre atma makinesinin parçaları 

 

Resim 1.19: Sandıklı gübre atma makinesinin (merdaneli tip) ana organları 

 Dağıtıcı helezon: Depo içerisindeki gübreyi tekerlekten aldığı hareketle 

ayar sürgüsü ile depo tabanı arasındaki açıklıktan tarla yüzeyine bırakır. 

 Ayar sürgüsü: Atılacak gübre miktarına bağlı olarak gübre çıkıĢ aralığını 

kontrol eder. 

 Ayar kolu: Ayar sürgüsünü istenilen açıklığa getirmeye yarayan komuta 

koludur.  

 Depo: Ġçerisinde gübreyi bulunduran kısımdır. Gübrenin tabana doğru 

akıĢını sağlayacak Ģekilde üstten alta doğru daralacak Ģekilde imal edilir. 
 

 GeniĢ dağıtma düzenli gübre atma makinelerinin parçaları 

 

Resim 1.20: TaĢıyıcı bantlı tip geniĢ dağıtma düzenli gübreleme makinesinin ana organları 

 Ayar sürgüsü: Depo içerisindeki gübrenin çıkıĢ aralığını ayarlayan 

kısımdır. 
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 ġaft: Kuyruk milinden aldığı hareketi taĢıyıcı bant ve zincirlere iletmeye 

yarar. 

 Depo: Ġçerisinde gübreyi bulunduran kısımdır. Hacimleri daha büyüktür. 

 

Resim 1.21:Pnomatik geniĢ dağıtma düzenli gübreleme makinesinin ana organları 

 Vantilatör :  Ürettiği hava akımı ile depo içerisindeki gübreleri önüne 

alarak gübrenin iletim boruları içerisinde hareketini sağlar. 

 Dağıtma kafası: Vantilatörün ürettiği hava akımına kapılıp gelen gübre 

tanelerini iletim borularına eĢit bir Ģekilde dağıtma görevi yapar. 

 Çarpma parçası: Hava akımıyla iletim borularında ilerleyen gübre 

tanelerinin dağınık bir Ģekilde düĢmesini sağlar. 

 Depo: Gübrenin tabana doğru akıĢını kolaylaĢtıracak Ģekilde imal edilir. 

 Ġletim boruları: Dağıtma kafasından itibaren gübre tanelerini içerisinden 

çarpma parçasına taĢır.  
 

 Özel dağıtma düzenli gübre atma makinelerinin parçaları  

 

Resim 1.22: Ara çapalı gübreleme makinesinin parçaları 

Depo: Gübrenin içerisine konulduğu kısımdır. Gübre akıĢını engellemeyecek Ģekilde 

üstten alta doğru daralan biçimde imal edilir. 

Gübre atıcı makara: Depodan gelen gübreyi gübre borusuna sevk eder. DeğiĢik 

tipleri vardır. 

Gübre borusu: Makaranın sevk ettiği gübreleri ayaklara kadar taĢır. 
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Ayak: Bitki sıra aralarına çizi açmaya yarar.Aynı zamanda gübre borusundan gelen 

gübre tanelerini toprağa gömer. 

Hareket tekeri: Makaralara hareket vermeye yarar. Toprakta ilerlerken aldığı dönü 

hareketini zincirlere iletir. 

Hareket iletim düzeni: Tekerleğin hareketini makaralara iletir. 
 

 Sıvı mineral gübre atma makinelerinin parçaları  

 

Resim 1.23: Alçak basınçlı sıvı gübrelerin toprağa verilmesinde kullanılan makine 

 

 Depo: Sıvı gübreyi içerisinde taĢıyan kısımdır. Genellikle fiberglastan 

veya gübrenin kimyasal etkisine maruz kalmayacak malzemelerden 

yapılır.  

 Kompresör: Depo içerisine hava basarak sıvının depodan memelere 

iletimini sağlar  

 Ayak ve meme: Ayak çiziĢ açarak memenin sıvıyı toprak altına 

püskürtmesini sağlar. 

 Musluk: Depodan sıvı iletimini kesip açmaya ve depoyu boĢaltma görevi 

yapar. 

 Manometre: Sistemdeki sıvı basıncını gösterir. 
 

1.2.2. Mineral Gübre Atma Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Bu bölümde santrifüjlü, sandıklı, geniĢ dağıtma düzenli ve özel dağıtıcılı gübre atma 

makinelerinin çalıĢma sisteminden bahsedilecektir. 
 

 Santrifüj gübre atma makinesinin çalıĢma sistemi: 
 

Askılı tiplerde traktör kuyruk milinden Ģaft aracılığıyla alınan hareket Ģanzıman 

vasıtasıyla disklere dolayısıyla diskin üzerinde bulunan kanatlara gelir. Depodan çıkıĢ deliği 

vasıtasıyla disk üzerine düĢen gübre taneleri diskin üzerinde bulunan kanatlar vasıtasıyla 

hızlı bir Ģekilde tarlaya savrulur.  
 



 

 14 

 

Resim 1.24: Askılı tip santrifüj gübreleme makinesi çalıĢma anında 

 

Resim 1.25: Gübre tanelerin kanatlar tarafından fırlatılıĢı 

 

Resim 1.26: Gübre tanelerin kanatlartarafından fırlatılıĢı  

KarıĢtırıcı gübrenin çıkıĢ deliği üzerinde köprü yapmasını engelleyerek çıkıĢ deliğini 

devamlı besler. Dağıtıcı diskler 720-800 d/d ile dönerler. Diskler üzerindeki kanatlar gübre 

zerrelerine hız vererek savurur. Dağılım kalitesine etki eder. Kanat sayıları 2-18 arasında 

değiĢebilir. 
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Resim 1.27: Çift diskli bir santrifüj gübreleme makinesi deposu çıkarılmıĢ hâlde 

Çekilir tiplerde ise hareket kuyruk mili yerine tekerlekten alınarak Ģanzımana iletilir. 

Genellikle çim ve yeĢil alanların gübrelenmesinde tercih edilir. Daha hafif yapılıdır. ÇalıĢma 

prensipleri hareketi alıĢ Ģekilleri haricinde askılı tiplerle aynıdır. 

 

Resim 1.28: Çekilir tip santrifüj gübreleme makinesi ile çalıĢma 

Santrifüj gübreleme makinelerinde gübrenin fırlatılma uzaklığı aĢağıdaki faktörlere 

bağlıdır: 

 Diskin çevre hızı   

 Kanatçıkların durumu 

 Disklerin yerden yüksekliği 

 Disklerin yere göre konumu 

 Gübrenin yapısı 

 Rüzgâr durumu 

 Kanatçıkların yapısı 
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 Sandıklı gübre atma makinesinin çalıĢma sistemi: 

 

Resim 1.29: Sandıklı gübre dağıtma makinesi 

Sandıklı gübre atma makineleri hareketini kendi tekerleğinden alacak Ģekilde imal 

edilmiĢlerdir. Tekerlek hareketi diĢliler yardımıyla dağıtıcı helezona iletilir. Makine yol 

durumunda helezona hareket veren diĢli bir kol vasıtasıyla boĢa çıkarılır. Böylece yol 

durumunda tekerlek diĢlisi boĢa dönerek helezona hareket iletmez. Tarlada iĢ durumunda bu 

kol vasıtasıyla diĢlilerin birbiriyle iĢtiraki sağlanır.  

 

Resim 1.30: Yol durumundan iĢ durumuna geçiĢ 

 

Resim 1.31: Tekerlekten dağıtıcı organa hareket iletimi 
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Böylece hareket helezonu tahrik eden diĢli miline geçerek dağıtıcı helezonun dönmesi 

sağlanır. Hareketli olan sürgü yardımıyla gübre norm ayarı değiĢtirilebilir.   

 

Resim 1.32: Sürgülerin açıklığını kontrol eden ayar kolu 

Tekerleğin hareketiyle beraber ayar sürgüsünün açıklığının müsaade ettiği kadar gübre 

depo tabanı ile sürgü aralığından geçerek dağıtıcı merdanenin önüne gelir. Merdanenin dönü 

hareketi gübreyi olukları arasına alır ve tarla yüzeyine bırakır. 
 

 GeniĢ dağıtma düzenli gübre atma makinesinin çalıĢma sistemi: 

 

Resim 1.33: GeniĢ dağıtma düzenli pnomatik mineral gübre atma makinesi  

Bir vantilatörün ürettiği hava akımına yakalanan gübre taneleri dağıtma kafasına 

oradan da dağıtıcı borulara gelir. Borular sonunda bulunan çarpma parçalarının etkisiyle 

dağılır. Bu makinelerin çizi açıcı ve gömücü ayaklı tipleri sayesinde toprak altı gübrelemesi 

de yapılabilmektedir. 
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 Özel dağıtma düzenli gübre atma makinesinin çalıĢma sistemi: 

 

Resim 1.34: Frezeli tip özel dağıtma düzenli mineral gübre atma makinesi 

Bu tip makinelerle toprak altına ve bitki sıra aralarına gübre verilmesi ile iĢ ve 

zamandan tasarruf sağlanır. Resim 1.34’teki makinede olduğu gibi bitki sıra aralarına çapa 

iĢlemi yapılırken aynı zamanda gübreleme iĢlemi de yapılmaktadır. Böylece zaman ve enerji 

tasarrufu sağlanmıĢ olmaktadır. 
 

Frezeli ara çapalı tiplerde kuyruk milinden Ģaft aracılığıyla alınan hareket Ģanzımana,  

buradan da diĢli ve zincirler yardımıyla freze ünitelerine hareket veren mile ve gübreleme 

makaralarına hareket veren mile iletilmektedir. Depo içerisinde bulunan gübre bir karıĢtırıcı 

yardımıyla topaklanma olmaması için karıĢtırılmaktadır. Makaralar arasındaki oluklara dolan 

gübre taneleri makaraların dönü hareketiyle gübre borularına dökülür. Borular içerisinde 

serbest düĢüĢe geçen gübre taneleri freze bıçaklarının önüne düĢerek toprağa karıĢır. (Resim 

1.29) 
 

Bazı makinelerde frezeli çapa yerine düz çapa ayaklarda da kombine edilen tipleri de 

vardır. Bu tip makinelerde hareket, makine tekerleğinden alınarak gübre dağıtıcı makaralara 

iletilmektedir. Çapa ayaklar bitki sıra aralarını çapalarken aynı zamanda gübre boruları 

vasıtasıyla ayakların altına gübre taneleri de aynı zamanda bırakılmaktadır (Resim 1.17).  
 

 Sıvı ve gaz mineral gübreleme makinesinin çalıĢma sistemi: 

 

Resim 1.35: Sıvı mineral gübre atma makinesi tarlada çalıĢırken 
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Depoda bulunan sıvı gübre bir pompa yardımıyla dağıtım borularına gönderilir. 

Basınçlı çözeltilerde gübre toprak altına özel gömücü ayaklar yardımıyla verilir. Çapa 

makineleri ile kombine edilebilir. Yüzeye yapılacak sıvı gübrelemelerde tarla 

pülverizatörleri de bu amaç için kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.36: Gaz gübreleme makinesi dağıtıcı ve gömücü organı 

Gaz gübrelemede amonyak gazı kullanılır. Amonyak tankta bulunan basınç etkisiyle 

veya özel pompalarla dağıtım borularına gönderilir. Birim alana atılacak miktar ayar 

musluğu yardımıyla ayarlanarak özel gömücü ayaklara gönderilir. Ayaklar gazı 

kaçırmayacak Ģekilde yapılır.  
 

1.2.3. Mineral Gübre Atma Makinelerinin Bakımı 
 

Gübre, makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. Bundan 

dolayı makinenin kullanma süresini kısaltır ve gübre dağıtma hassasiyetini bozar. Bu 

nedenle makine her iĢ bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir. 

Bunlar: 

 ĠĢ bitiminden sonra gübre deposunda gübre kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Makine basınçlı su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları bakım ve kullanma kitabına uygun olarak 

yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan 

eklenmelidir. 

 Parlak olan yerlere koruyucu yağ sürülmeli ve yağlanmalıdır.  

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmeli, hava eksikse istenilen basınç değerine 

kadar hava basılmalıdır. 

 Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
 

 Emniyet kuralları: 
 

 Bazı gübre çeĢitleri insan sağlığı için zararlıdır. Bunun için koruyucu 

maske takılmalı ve rüzgar yönüne dikkat edilmelidir. 

 Bakım ve kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı, verilen bilgilere 

harfiyen uyulmalıdır. 
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 Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

 Arıza veya herhangi bir sebeple durmada kuyruk mili derhal 

durdurulmalıdır. 
 

 Ġyi bir mineral gübre dağıtıcıda aranacak özellikler; 
 

 Bütün gübre çeĢitlerini (toz, kristal, granül) dağıtabilmeli, 

 Gübrenin özelliğine göre hassas olmalı, 

 Üst kısmında bir tel ızgara bulunmalı (topaklanmıĢ gübreler böylece 

ufalanır), 

 Mafsallı Ģaftı emniyet kavramalı veya kesme pimli olmalı, 

 Gübre dozu ayar skalası makinenin üzerine yapıĢtırılmıĢ veya 

perçinlenmiĢ olmalı, 

 Gübre sandığında gübre köprü yapmamalı, bir karıĢtırıcısı olmalı, 

 Rüzgara karĢı da gübre dağıtabilecek durumda olmalı, 

 Tarlanın düz ve engebeli oluĢu dağıtmasına etki etmemeli, 

 Gübre dozu ayarı basit ve emniyetli olmalı, 

 Bütün iĢ geniĢliği boyunca eĢit gübre dağıtabilmeli, 

 Deposu yeteri derecede büyük olmalı ve çok kısa zamanda 

doldurulabilmeli, 

 Gübrenin yıpratıcı etkisine karĢı sağlam olmalı, 

 Temizlenmesi kolay olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mineral gübre atma makinelerinin bakımlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Makineyi yağlayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 
 

 

Resim 1.37: ĠĢ tulumu 

 

 ĠĢ güvenliği önlemleri almayı unutmayınız. 

 

Resim 1.38: KaldırılmıĢ bir aletin altına girme, emniyetli 

mesafede çalıĢ 

 

 Gres pompasının bakım ve kontrollerini yapınız. 

 Pompada gres eksikse tamamlayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 22 

 

Resim 1.39: Gres tabancası 

 ĠĢe baĢlamadan önce makineye ait bakım ve kullanma 

kitabını dikkatlice okuyunuz. 

 

Resim 1.40: ĠĢe baĢlamadan önce traktörü stop et,  bakım ve 

kullanma kitabını dikkatlice oku 

 

 Yağlama yapılacak noktaları tespit ediniz. 

 

Resim 1.41: ġaft için gresleme noktaları 

 

 Yağlama noktalarını temizleyiniz. 
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ġekil 1.42: Gresörlüklerin temizlenmesi 

 

 Gresörlükleri kontrol ediniz, arızalı olanları 

yağlamadan önce değiĢtiriniz. 
 

 

Resim 1.43: Gresörlük 

 Yataklardan gres çıkıncaya kadar gres basınız. 

 

Resim 1.44:Gresleme 
 

 Yataklardan çıkan gresi temizleyiniz. 
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Resim 1.45: Yataklardan çıkan gresi ve gres artıklarını silin 

 

 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 Dönen elemanlara yaklaĢmayınız. 

 

ġekil 1.46: Dönen elemanlara dikkat et 

 Hareketi kesiniz. 

 GevĢemiĢ elemanı sıkınız. 

 

Resim 1.47: Bağlantı elemanının sıkılması 
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 Özelliğini kaybetmiĢ 

bağlantı elemanlarını 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Uygun anahtar seçiniz. 

 Özelliğini kaybetmiĢ, diĢ sıyırmıĢ bağlantı elemanını 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 

Resim 1.48: Bağlantı elemanı değiĢikliği 

 Lastik havalarını kontrol 

ediniz.  

 Eksikse tamamlayınız. 

 Lastik havasını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.49: Lastik havasının kontrolü 

 Eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağının 

seviyesini kontrol ediniz. 

  Eksikse tamamlayınız. 

 Yağ seviye penceresinden kontrol ediniz. 

 

Resim 1.50: Yağ seviye penceresi 
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 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar 

kollarını düzeltiniz. 

 Gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.51: Ayar kolu 

 Depo karıĢtırıcıyı kontrol 

ediniz.  

 Hafif eğilmeleri 

düzeltiniz.  

 Depo karıĢtırıcıya gerekli müdahaleyi yapınız.  

 

Resim 1.52: KarıĢtırıcı 

 BozulmuĢ ve aĢırı eğilmiĢ 

depo karıĢtırıcıyı 

değiĢtiriniz. 

 BozulmuĢ ve aĢırı eğilmiĢ depo karıĢtırıcıyı 

değiĢtiriniz. 

 

 

Resim 1.53: KarıĢtırıcı değiĢimi 
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 Hasarlı ve aĢınmıĢ disk 

kanatçıklarını değiĢtiriniz. 

 Önce diski yuvasından çıkarınız. 

 

Resim 1.54: Diskin çıkarılıĢı 

 Hasarlı olan kanadı yenisi ile değiĢtiriniz. 

 

Resim 1.55: Hasarlı kanadın değiĢtirilmesi 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Muhafazaları takarak gerekli güvenlik önlemlerini 

alınız. 

 

Resim 1.56: Hareketli kısımların muhafazalarını takınız. 
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 Makineyi kapalı bir yerde 

muhafaza ediniz. 

 Makineyi takoza alarak bakımlarını yaparak muhafaza 

ediniz. 

 

Resim 1.57: Makineyi kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Makineyi yağladınız mı?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz mi?   

4 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

5 
DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi? 

Eksikse tamamladınız mı? 
  

6 
EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzeltiniz mi? Gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

7 
Depo karıĢtırıcıyı kontrol ettiniz mi? Hafif eğilmeleri düzelttiniz 

mi? 
  

8 BozulmuĢ ve aĢırı eğilmiĢ depo karıĢtırıcıyı değiĢtiriniz mi?   

9 Hasarlı ve aĢınmıĢ disk kanatçıklarını değiĢtirdiniz mi?   

10 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız  mı?   

11 
Makineyi kapalı bir yerde tahta takoza alarak muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

1. Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki 

yapraklarına vermeye yarayan makinelere …………………………………..denir.  

2. …………… tip santrifüj gübre atma makineleri tarla bitkilerinde üst gübrelemede 

yaygın olarak kullanılırlar. 

3. Santrifüj gübre atma makinelerinde ………………, çıkıĢ deliğinden disk üzerine 

dökülen gübreyi fırlatmaya yararlar.  

4. Yüzeye yapılacak sıvı gübrelemelerde …………………………………… de bu amaç 

için kullanılmaktadır. 

5. Santrifüjlü gübreleme makineleri hareketini traktör kuyruk milinden ya da makine 

………………….. alır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi santrifüjlü gübreleme makinelerinde fırlatma uzaklığına etki 

eder? 

A) Diskin yerden yüksekliği 

B) Kanatların konumu 

C) Gübrenin yapısı 

D) Hepsi 
 

7. AĢağıdakilerden hangisi gaz gübrelemede kullanılan bitki besin maddesidir? 

A) Klor 

B) Amonyak 

C) Potasyum 

D) Fosfor 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin bakımı için gerekli olan araç gereç verildiğinde 

bakım kullanma kitaplarına uygun olarak çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan çiftçilerin çiftlik gübrelerini tarlaya nasıl attıklarını 

araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin bakımlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. ÇĠFTLĠK GÜBRESĠ DAĞITMA 

MAKĠNELERĠ 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makineleri, çiftlik gübresini ahırdan alarak tarlaya taĢımada ve 

dağıtmada kullanılır. Sığır, koyun, tavuk gibi hayvanların dıĢkılarının fermente olmuĢ 

hâllerine çiftlik gübresi denir. Çiftlik gübreleri tarlaya, bitki besin maddesi 

kazandırılmasından daha çok tarlanın organik madde içeriğini düzenlemek amacıyla verilir. 

Ġçerilerinde mineral gübrelere oranla daha düĢük seviyelerde de olsa bitki besin maddeleri de 

bulunur. Özellikle uzun yıllar tarım yapılan alanlarda toprak yapısının düzeltilmesinde çok 

baĢarılıdır. 

 

Resim 2.1: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi (yatay tamburlu) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġyi bir çiftlik gübresi dağıtma makinesinde aranılacak özellikler Ģunlardır: 
 

 Gübreyi tarlanın yüzeyine yeknesak bir Ģekilde dağıtabilir özellikte olmalıdır. 

 Tarlaya atılan gübre miktarı ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

 Kullanımı ve bakımı kolay olmalıdır. 

 DeğiĢik organik gübreleri atabilecek yapıda olmalıdır.  

 Destek tekeri ve park freni bulunmalıdır. 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makineleri gübreyi tarlaya atıĢ Ģekillerine göre ikiye ayrılırlar: 
 

 Gübreyi arkadan atanlar (Resim 2.1) 

 Gübreyi yandan atanlar (Resim 2.2) 

 

Resim 2.2: Gübreyi yandan atan çiftlik gübresi dağıtma makinesi tarlada çalıĢırken 

 

Gübreyi arkadan atanlar tamburun römork tabanına konumuna göre ikiye ayrılırlar: 
 

o Dikey tamburlular  

o Yatay tamburlular  

  

Resim 2.3: Dikey tamburlu  Resim 2.4: Yatay tamburlu 
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2.1. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Parçaları 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerini ana organları itibariyle dörde ayırabiliriz: 
 

 TaĢıyıcı kısım: Gübreyi içerisinde bulunduran ve taĢıyan römork kısmıdır. Tek, 

çift veya tandem akslı olarak imal edilir.  

 

Resim 2.5: TaĢıyıcı kısım 

 Sürükleyici düzen: Gübreyi römork içerisinden dağıtma düzenine doğru 

sürükleyen kısımdır. Bu kısımda römork tabanında gübreyi sürükleyen lamalar 

ve bağlı oldukları zincirler bulunur. Lamalar römork tabanında tek sıralı 

olabildikleri gibi büyük kapasiteli römorklarda çift sıralı olarak da imal edilir. 

 

Resim 2.6: Sürükleyici lamalar ve zincirler 

 Dağıtıcı düzen: Sürükleyici düzenin getirdiği gübreyi tarlaya dağıtan kısımdır. 

Makinenin tipine göre yatay veya dikey tamburlardan oluĢur. Tamburlar diĢli-

helezonlu veya parmaklı-helezonlu yapıda olabilir. 
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Resim 2.7: Dağıtıcı tambur 

 Hareket iletim düzeni: Sürükleyici lamalara ve dağıtıcı tamburlara hareket 

veren (diĢliler, zincirler vb.) hareket iletim sistemleridir.  

 

Resim 2.8: Çiftlik gübresi dağıtma makinesinin parçaları 

1. Çeki oku 

2. ġaft 

3. Sürükleyici lama hız ayar kolu 

4. El freni 

5. Destek tekeri 

6. Sürükleyici lamalara hareket veren zincir 

7. Römork gövdesi 

8. Hareket dağıtıcı 

9. Eksantrik kol 

10. Dağıtıcı tambur 
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2.2. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Resim 2.9: Dikey tamburlu bir çiftlik gübre dağıtma makinesiyle tarlada çalıĢma 

Bir Ģaftla kuyruk milinden alınan hareket, dağıtıcı yardımıyla lamaların bağlı olduğu 

zincirlere ve dağıtıcı tamburlara iletilir. Sürükleyici lamaların hareketi kesikli olup bu 

hareket bir eksantrik düzenle sağlanır. Sürükleyici düzen gidiĢ yönüne paralel hareket eden 

zincirlerden ve bu zincirlere bağlı lamalardan oluĢur. Seçilen hız kademesinde gübreyi 

dağıtma organının önüne iletir. 
 

Ayar kolu ile buna bağlı olan gerdirme teli gerdirildiğinde hız ayar sürgüsü hareket 

ederek hareket kamasının atlayacağı diĢ sayısını artırır. Dolayısıyla kama diĢliye daha hızlı 

bir hareket sağlar. Eksantrikli kola bağlı olan sarkaç kolun her ileri hareketinde hareket 

diĢlisinin miline yataklanmıĢ olan zincir yatak diĢlisi döner ve zincir vasıtasıyla lamaları 

geriye doğru sürükler. Eksantrik kolun geri hareketinde sarkaç kol da geri gelir. Fakat diĢli 

geri tutucu hareket diĢlisinin geri gitmesini önler. Bu esnada zincir yatak diĢlisi hareketsiz 

kalır ve lamalar durur. 
 

Götürücü lamalar bu kesikli hareketi devam ettirerek dağıtıcı tamburları besler. 

Lamalar römork altından dolaĢarak römork tabanının üst yüzeyine geçer. 
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Resim 2.10: Sürükleyici lamalara hareket sağlayan eksantrik düzen 

1-Sürükleme düzeni ayar sürgüsü 

2-Hareket kaması gerdirme yayı 

3-Sarkaç kol 

4-Eksantrik 

5-Eksantrik kolu 

6-Hareket kaması 

7-Römork gövdesi 

8-DiĢli geri tutucu 

9-Hareket diĢlisi 
 

2.3. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinelerinin Bakımı 
 

Çiftlik gübresi, makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. 

Bundan dolayı makinenin kullanma süresini kısaltır ve dağıtma hassasiyetini bozar. Bu 

nedenle makine her iĢ bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir. 

Bunlar: 

 ĠĢ bitiminden sonra gübre deposunda gübre kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Makine basınçlı su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları bakım ve kullanma kitabına uygun olarak yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan 

eklenmelidir. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmeli, hava eksikse istenilen basınç değerine kadar 

hava basılmalıdır. 

 Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
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 Emniyet kuralları 
 

o Kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı, verilen bilgilere harfiyen 

uyulmalıdır. 

o Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

o Arıza veya herhangi bir sebeple durmada kuyruk mili derhal 

durdurulmalıdır. 

o Römork üzerine kimse bindirilmemelidir. 

o Fırlatıcı tamburların arkasında durulmamalıdır (Gübre içerisine taĢ 

karıĢmıĢ olabilir.). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinin bakımlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız.Ġ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi 

yağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 

Resim 2.11: ĠĢ tulumu 

 ĠĢ güvenliği önlemleri almayı unutmayınız. 

 

Resim 2.12: KaldırılmıĢ bir aletin altına girme, emniyetli mesafede 

çalıĢ 

 Gres pompasının bakım ve kontrollerini yapınız. 

 Pompada gres eksikse tamamlayınız. 

 

Resim 2.13:Gres tabancası 

 Makineye ait bakım ve kullanma kitabını dikkatlice 

okuyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 2.14:ĠĢe baĢlamadan önce motor hareketini kes,  bakım ve 

kullanma kitabını dikkatlice oku 
 

 Yağlama yapılacak noktaları tespit ediniz. 

Yağlama noktalarını temizleyiniz. 

 

Resim 2.16: Yağlama noktalarının temizliği 

 

Resim 2.15: ġaft için gresleme noktaları 
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 Gresörlükleri kontrol ediniz arızalı olanları yağlamadan önce 

değiĢtiriniz. 

 

Resim 2.17: DeğiĢik tipteki gresörlükler 

 

 

 Yataklardan gres çıkıncaya kadar gres basınız. 

 

Resim 2.18:Gresleme 

 

 

 

 Yataklardan çıkan gresi temizleyiniz. 

 

Resim 2.19: TaĢan greslerin temizliği 
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 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 Dönen elemanlara yaklaĢmayınız. 

 

Resim 2.20: Dönen elemanlara yaklaĢma  

 GevĢemiĢ bağlantı elemanını sıkınız. 

 

Resim 2.21: GevĢemiĢ bağlantı elemanının sıkılması 

 Özelliğini 

kaybetmiĢ bağlantı 

elemanlarını yenisi 

ile değiĢtiriniz. 

 Uygun anahtar seçiniz 

 

Resim 2.22: Takım dolabı 

 Özelliğini kaybetmiĢ, diĢ sıyırmıĢ bağlantı elemanını yenisi 

ile değiĢtiriniz. 

 

Resim 2.23: Bozuk bağlantı elamanı sökümü 
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 Lastik havalarını 

kontrol ediniz.  

 Lastik havasını kontrol ediniz. 

 

Resim 2.24: Lastik havasının kontrolü ve tamamlama 

 Eksikse tamamlayınız. 
 

 DiĢli kutusu yağının 

seviyesini kontrol 

ediniz. 

 Eksikse 

tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağının seviyesini kontrol ediniz, bakım ve 

kullanma kitabına göre uygun yağ ile eksik yağ miktarını 

tamamlayınız. 

 

Resim 2.25: DiĢli kutusu yağı kontrolü 

 Sezon sonunda 

zincirleri sökünüz. 

 Sezon sonunda zincirleri muhafaza etmek için sökünüz. 

 

Resim 2.26: Zincir 

 Zincirleri 

temizleyiniz ve kuru 

bir yerde muhafaza 

ediniz. 

 Zincirleri mazot veya gaz yağı ile temizleyiniz. 

 Kuru bir yerde muhafaza ediniz. 

 

Resim 2.27: Zincir temizliği 
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 Zincirlerde 

gerginlik kontrolü 

ve ayarı yapınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarını bakım kullanma kitabına göre 

yapınız. 

 

Resim 2.28: Zincir gerginlik kontrolü ve ayarı 

 Götürücü zincirlerin 

gerginliğini kontrol 

ediniz. 

 Götürücü zincirlerde gerginliğinin kontrolünü bakım ve 

kullanma kitabına göre yapınız. 

 

Resim 2.29: Götürücü zincirler 

 

 

 

 

 

 

 Götürücü zincirlerin 

gerginliğini 

ayarlayınız. 
 

 

 

 

 

 Götürücü zincirlerde gerginlik ayarını bakım kullanma 

kitabına göre yapınız. 

 

Resim 2.30: Götürücü zincir ayar vidası 

 DiĢli kutusu yağını 

kontrol ediniz 

eksikse 

tamamlayınız. 

 Yağ seviye penceresinden kontrol ediniz. 

 

Resim 2.31: DiĢli kutusu yağı kontrolü 
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 DiĢli kutusu yağını 

değiĢtiriniz. 

 DiĢli kutusu yağını bakım ve kullanma kitabına bakarak 

uygun diĢli yağı ile değiĢtiriniz. 

 

Resim 2.32: Yağ değiĢimi 

 Hareketli 

kısımların 

muhafazalarını 

takınız. 

 ÇalıĢma sırasında ve sonrasında iĢ güvenliğini sağlamak 

için muhafazaları takınız. 

 Makineyi kapalı bir 

yerde muhafaza 

ediniz. 

 Makineyi takoza alarak, bakımlarını yaparak muhafaza  

ediniz. 

 

Resim 2.34: Makineyi kapalı bir yerde muhafaza edin 

Resim 2.33: Hareketli kısımların muhafazalarını takın 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Makineyi yağladınız mı?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz mi?   

4 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

5 Sezon sonunda zincirleri söktünüz mü?   

6 Zincirleri temizleyip ve kuru bir yerde muhafaza ettiniz mi?    

7 Zincirlerde gerginlik kontrolü ve ayarı yaptınız mı?   

8 Götürücü zincirlerin gerginliğini kontrol ettiniz mi?   

9 Götürücü zincirlerin gerginliğini ayarladınız mı?   

10 DiĢli kutusu yağını kontrol edip eksikse tamamladınız mı?   

11 DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

12 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

13 
Makineyi kapalı bir yerde tahta takoza alarak muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çiftlik gübresi dağıtma makineleri gübreyi dağıtıĢ Ģekline göre gübreyi arkadan 

atanlar ve …………………………atanlar olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

2. Gübreyi arkadan atanlar dağıtıcı organların konumuna göre yatay tamburlular ve  

……………… tamburlular olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

3. Sürükleyici kısmın görevi gübreyi …………………….organa iletmektir. 
 

4. Ayar kolu ile buna bağlı olan gerdirme teli gerdirildiğinde hız ayar sürgüsü hareket 

ederek hareket kamasının atlayacağı ………………..…. artırır. 
 

5. Hareket diĢlisinin geri gidiĢini …………………………..engeller. 
 

6. …………………., sürükleyici düzenin getirdiği gübreyi tarlaya dağıtan kısımdır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makinelerinin bakımı için gerekli olan araç gereç 

verildiğinde bakım kullanma kitaplarına uygun olarak sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma 

makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmeler sıvı gübreyi (Ģerbet) nasıl değerlendiriyor, araĢtırınız? 

 Mevcut iĢletmelere giderek sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makinelerinin 

bakımlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. SIVI GÜBRE (ġERBET) DAĞITMA 

MAKĠNELERĠ 
 

Hayvanların sıvı dıĢkılarından  (idrar) ve katı gübrelerinden sızan sıvıların su 

geçirmez yerlerde biriktirilmesiyle elde edilen karıĢıma Ģerbet (sıvı gübre) adı verilir. 

Biriktirilen bu sıvı karıĢımların tarlaya verilmesinde kullanılan makinelere de Ģerbet dağıtma 

makineleri denir. ġerbet içeresinde genellikle katı gübre parçacıkları da bulunur. KarıĢık 

durumdaki bu Ģerbet genellikle tarla yüzeyine verilir. Katı parçacıklardan arındırılmıĢ temiz 

Ģerbet ise özel Ģerbet dağıtma makineleri ile toprak altına ve bitki sıra aralarına verilir.  

 

Resim 3.1: ġerbet dağıtma makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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KarıĢım hâlindeki Ģerbetlerin içinde katı parçacıklar bulunduğundan dolayı bunları 

atacak makinelerin dağıtıcı organlarının tıkanma olmayacak Ģekilde yapılmaları 

gerekmektedir. 

 

Resim 3.4: Çarpma etkili dağıtıcı 

3.1. Sıvı Gübre ( ġerbet) Dağıtma Makinelerinin Parçaları 
 

 Depo: ġerbeti taĢıyan tanker kısmıdır. Depo kısmı gübrenin aĢındırıcı 

etkisinden etkilenmeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Genellikle pasa karĢı dayanıklı 

özel çelik veya fiberglastan yapılır. 

 

Resim 3.6: Çoklu depo kullanımlarında depolar arası bağlantı 

Resim 3.3: Toprak altına Ģerbet veren 

Ģerbet dağıtıcısı 

Resim 3.2:Tarla yüzeyine Ģerbet veren 

Ģerbet çarpma etkili dağıtıcısı 
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Resim 3.5: Depo 

 BoĢaltma ve dağıtma düzeni: Bu düzen Ģerbetin depodan tarlaya yeknesak bir 

Ģekilde dağıtılmasını sağlar.  

 

Resim 3.7: Dağıtma düzeni 

 Doldurma düzeni: ġerbeti bulunduğu depodan veya havuzdan tanka çekmeye 

yarayan düzendir. 

 

Resim 3.8: Doldurma düzeni 
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3.2. Sıvı Gübre ( ġerbet) Dağıtma Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Resim 3.9: ġerbet dağıtma makinesi tarlada çalıĢırken 

Tank içerisinde Ģerbetin karıĢması ve dağılımın daha yeknesak olması için çeĢitli 

tiplerde dağıtma düzenleri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar: 
 

 Kompresörlü Ģerbet dağıtma tankları 

 Pompalı Ģerbet dağıtma tankları 

 Santrifüjlü Ģerbet dağıtma tankları 
 

Kompresörlü Ģerbet dağıtma tanklarında kuyruk mili ile çalıĢtırılan bir kompresörle 

sıvı üzerine verilen basınçlı hava karıĢımın ve akıĢın düzgün olmasını sağlar. Diğer tiplerde 

pompa ve santrifüj düzenle sağlanır. 
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Resim 3.10: Kompresörlü, pompalı ve santrifüjlü dağıtma tankları 

ġerbet toprak altına özel olarak yapılmıĢ gömücü ayakları ve iletim boruları bulunan 

aletlerle verilir. 
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Resim 3.11: ġerbetin sıra arasına veriliĢi  

3.3. Sıvı Gübre (ġerbet) Dağıtma Makinelerinin Bakımı 
 

ġerbet, makinelerin metal kısımlarını aĢındırır ve paslanmasına yol açar. Bundan 

dolayı makinenin kullanma süresini kısaltır ve dağıtma hassasiyetini bozar. Bu nedenle 

makine her iĢ bitiminden sonra ve iĢe baĢlamadan bazı bakımlardan geçirilmelidir. Bunlar: 
 

 ĠĢ bitiminden sonra tank içerisinde Ģerbet kalmıĢsa boĢaltılmalıdır. 

 Tank içi su ile iyice temizlenmelidir. 

 Yağlama noktaları bakım ve kullanma kitabına uygun olarak 

yağlanmalıdır. 

 DiĢli kutusu yağı kontrol edilip gerekirse SAE 90 numaralı yağdan 

eklenmelidir. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parça varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 Tekerlek havaları kontrol edilmeli. Eksikse istenilen basınç değerine 

kadar hava basılmalıdır. 

 Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
 

 Emniyet kuralları 
 

 ġerbet kokusu insanları rahatsız edebilir. Bunun için koruyucu maske 

takılmalı ve rüzgâr yönüne dikkat edilmelidir. 

 Kullanma kitabı çok dikkatlice okunmalı, verilen bilgilere harfiyen 

uyulmalıdır. 

 Kuyruk mili ve zincirler muhafazasız çalıĢtırılmamalıdır. 

 Arıza veya herhangi bir sebeple durmada kuyruk mili hareketi derhal 

durdurulmalıdır. 
 

 Ġyi bir Ģerbet dağıtıcıda aranacak özellikler 
 

 Tıkanma yapmamalıdır. 

 Sıra arasına ve tarla yüzeyine Ģerbet uygulamaları için ayrı dağıtıcıları 

olmalı ve bağlantıları kolay olmalıdır. 

 Mafsallı Ģaftı emniyet kavramalı veya kesme pimli olmalıdır. 
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 Tarlanın düz ve engebeli oluĢu dağıtmasına etki etmemelidir. 

 Bütün iĢ geniĢliği boyunca eĢit Ģerbet dağıtabilmelidir. 

 Deposu yeteri derecede büyük olmalı ve çok kısa zamanda 

doldurulabilmelidir. 

 ġerbetin yıpratıcı etkisine karĢı sağlam olmalıdır. 

 Temizlenmesi kolay olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makinelerinin bakımlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi 

yağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz. 

 

Resim 3.12: ĠĢ tulumu 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini almayı unutmayınız. 

 

Resim 3.13: KaldırılmıĢ bir aletin altına girme, emniyetli 

mesafede çalıĢ 

 Gres pompasının bakım ve kontrollerini yapınız. Pompada 

gres eksikse tamamlayınız. 

 

Resim 3.14: Gres tabancası 

 Makineye ait bakım ve kullanma kitabını dikkatlice 

okuyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 3.15: ĠĢe baĢlamadan önce motor hareketini kes,  bakım ve 

kullanma kitabını dikkatlice oku 

 

 Yağlama yapılacak noktaları tespit ediniz. 

 

 

 Yağlama noktalarını temizleyiniz. Önceki öğrenme 

faaliyetlerinde olduğu gibi gresleyiniz. 

 

Resim 3.17: Greslemeden önce gresörlükleri temizleyerek kontrol 

ediniz. 

 

Resim 3.16: ġaft için gresleme noktaları 
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 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 
 

 

 

 

 Dönen elemanlara yaklaĢmayınız. 

 

Resim 3.18: Hareketli elemanlara dikkat et 

 GevĢemiĢ elemanı sıkınız. 

 

Resim 3.19: Bağlantı elemanının sıkılması 

 Özelliğini 

kaybetmiĢ 

bağlantı 

elemanlarını 

yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Uygun anahtar seçiniz. 

 

Resim 3.20: Takım dolabı 

 Özelliğini kaybetmiĢ, diĢ sıyırmıĢ bağlantı elemanını yenisi 

ile değiĢtiriniz. 

 

 ġekil 3.21: Bağlantı  elemanının sökümü 



 

 57 

 

 

 

 

 

 

 Lastik havalarını 

kontrol ediniz. 

Eksikse 

tamamlayınız. 
 

 

 

 Lastik havasını kontrol ediniz. 

 

Resim 3.22: Lastik havasının kontrolü ve ĢiĢirilmesi 

 Eksikse tamamlayınız. 
 

 

 

 

 

 

 Dağıtım borularını 

kontrol ediniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 Dağıtım borularında sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

Resim 3.23: Dağıtım boruları tanka bağlı hâlde 

 

 

 

 

 

 

 BozulmuĢ dağıtım 

borularını 

değiĢtiriniz. 
 

 

 

 

 BozulmuĢ dağıtım borularını sağlam ve yenileri ile 

değiĢtiriniz. 

 

Resim 3.24: Dağıtım boruları tanktan ayrılmıĢ hâlde 
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 DiĢli kutusu yağını 

kontrol ediniz, 

eksikse 

tamamlayınız. 
 

 Yağ seviye penceresinden kontrol ediniz. 

 

Resim 3.25: DiĢli kutusu yağı kontrolü 

 

 

 

 

 

 

 DiĢli kutusu yağını 

değiĢtiriniz. 
 

 DiĢli kutusu yağını bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

yağ ile değiĢtiriniz. 

 

Resim 3.26: Eski yağ boĢaltılmıĢ hâlde 

 

 

 

 

 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını 

takınız. 
 

 

 

 

 

 

 Muhafazaları takarak gerekli güvenlik önlemlerini alınız.  

 

Resim 3.27: Hareketli kısımların muhafaza kapaklarını takınız. 
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 Makineyi kapalı 

bir yerde 

muhafaza 

ediniz. 
 

 

 

 

 

 

 Makineyi takoza alarak, bakımlarını yaparak muhafaza 

ediniz. 

 

Resim 3.28: Makineyi kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Makineyi yağladınız mı?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz mi?   

4 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

5 Dağıtım borularını kontrol ettiniz mi?   

6 Dağıtım borularını değiĢtirdiniz mi?   

7 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

8 DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

10 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

11 
Makineyi kapalı bir yerde tahta takoza alarak muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Hayvanların sıvı dıĢkılarından  (idrar) ve katı gübrelerinden sızan sıvıların su 

geçirmez yerlerde biriktirilmesiyle elde edilen karıĢıma …………. adı verilir.  
 

2. KarıĢık durumdaki  Ģerbet genellikle tarla………….. verilir.  
 

3. Katı parçacıklardan arındırılmıĢ temiz Ģerbet ise özel Ģerbet dağıtma makineleri ile 

………………….. ve bitki sıra aralarına verilir.  
 

4. Depo kısmı gübrenin aĢındırıcı etkisinden etkilenmeyecek Ģekilde pasa karĢı dayanıklı 

özel çelik veya ………………………tan  yapılırlar. 
 

5. ġerbet tankı içerisinde Ģerbetin karıĢması ve dağılımın daha yeknesak olması için 

çeĢitli tiplerde …………………. düzenleri geliĢtirilmiĢtir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

MENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ġçersinde birden fazla bitki besin maddesi bulunduran gübrelere……………….. 

………………. denir. 
 

2. Gübreleme makineleri; ………………….. atma makineleri ve  organik gübre atma 

makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

3. Mineral gübre atma makineleri; ……………….. mineral gübreleme makineleri ve 

sıvı-gaz mineral gübreleme makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

4. Organik gübreleme makineleri; …………………… dağıtma makineleri ve Ģerbet 

dağıtma makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

5. Santrifüjlü gübreleme makineleri hareketini traktör ……………………. ya da makine 

tekerleğinden alır. 
 

6. Çiftlik gübresi dağıtma makineleri gübreyi dağıtıĢ Ģekline göre gübreyi 

………………..atanlar ve yandan atanlar olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

7. Gübreyi arkadan atan çiftlik gübresi dağıtma makineleri dağıtıcı organların konumuna 

göre yatay tamburlular ve  ……………… tamburlular olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

8. Çiftlik gübresi dağıtma makinesinde sürükleyici kısmın görevi gübreyi 

…………………….organa iletmektir. 
 

9. Ayar kolu ile buna bağlı olan gerdirme teli gerdirildiğinde hız ayar sürgüsü hareket 

ederek hareket kamasının atlayacağı ………………..…. artırır. 
 

10. Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinde lamalara hareket veren hareket diĢlisinin geri 

gidiĢini …………………………..engeller. 
 

11. Hayvanların sıvı dıĢkılarından  (idrar) ve katı gübrelerinden sızan sıvıların su 

geçirmez yerlerde biriktirilmesiyle elde edilen karıĢıma …………. adı verilir.  
 

12. KarıĢık durumdaki  Ģerbet genellikle ………………….. verilir.  
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

CEVAP ANAHTARLARI 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
Gübreleme 

makineleri 

2 Askılı 

3 Kanatlar 

4 
Tarla 

pülverizatörü 

5 Tekerleğinden 

6 D 

7 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yandan 

2 Dikey 

3 Dağıtıcı organa 

4 DiĢ sayısını 

5 DiĢli geri tutucu 

6 Dağıtıcı düzen 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ġerbet 

2 Yüzeyine 

3 Toprak altına 

4 Fiber-glass 

5 Dağıtma 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kompoze gübre 

2 Ġnorganik(mineral) 

3 Katı 

4 Çiftlik gübresi 

5 Kuyruk milinden 

6 Arkadan 

7 Dikey 

8 Dağıtıcı organa 

9 DiĢ sayısını 

10 DiĢli geri tutucu 

11 ġerbet 

12 Tarla yüzeyine 

KAYNAKÇA 

KAYNAKÇA 
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