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EKEKİİM MAKM MAKİİNALARINALARI
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EkimEkim

�� Ana bitkiyi oluAna bitkiyi oluşşturacak turacak 
tohumlartohumlarıın n ççimlenme imlenme 
ve ve ççııkkışış öözelliklerine zelliklerine 
uygun olarak toprauygun olarak toprağğa a 
yerleyerleşştirilip tirilip üüzerinin zerinin 
kapatkapatıılmaslmasıı iişşlemidir lemidir 
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Ekimde yEkimde yüüksek verim ksek verim 
iiççin gerekli koin gerekli koşşulul

�� iyi bir iyi bir ççimlenme imlenme 

�� ççııkkışış
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ÇÇimlenmeye etkili faktimlenmeye etkili faktöörlerrler

�� ssııcaklcaklııkk, , 

�� susu ve ve 

�� oksijeninoksijenin

uygun miktar ve uygun miktar ve 
oranda hazoranda hazıır duruma r duruma 
gelmesinde en gelmesinde en öönemli nemli 
etken ise etken ise ekim ekim 
derinliderinliğğidiridir..
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Ekim derinliEkim derinliğğii

�� TopraToprağğa yerlea yerleşştirilen tirilen 
tohum ile toprak tohum ile toprak üüst st 
yyüüzeyi araszeyi arasıındaki ndaki 
ddüüşşey uzakley uzaklıık (h)k (h)

�� ÇÇok fazla veya az ok fazla veya az 
olmasolmasıı ççimlenme ve imlenme ve 
ççııkkışış üüzerinde zerinde 
olumsuz etkilere olumsuz etkilere 
neden olmaktadneden olmaktadıırr
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Ekim derinliEkim derinliğğii

�� Fazla yFazla yüüzeye veya zeye veya 
derine dderine düüşşen tohumlar en tohumlar 
ççimlenme ve imlenme ve ççııkkışış iiççin in 
yeterli yeterli şşartlarartlarıı
sasağğlayamazlarlayamazlar

�� Ekim derinliEkim derinliğğinin einin eşşit it 
tutulmastutulmasıı, e, eşş zamanda zamanda 
bitki gelibitki gelişşimi ve yimi ve yüüksek ksek 
verim averim aççııssıından ndan öönem nem 
kazanmaktadkazanmaktadıır r 
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Ekim derinliEkim derinliğği saptani saptanıırkenrken

�� tohum btohum büüyyüüklklüüğğüü

�� iklim, iklim, 

�� nem ve nem ve 

�� toprak kotoprak koşşullarullarıı
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�� IlIlııman, nemli iklim bman, nemli iklim böölgelerinde ve lgelerinde ve 
aağığır toprak yapr toprak yapııssıında ekim nda ekim 
derinliderinliğği ayni aynıı tohum itohum iççin daha in daha 
yyüüzeyselzeysel olmasolmasıına karna karşışın n 

�� Sert, kuru iklim bSert, kuru iklim böölgelerinde ve lgelerinde ve 
hafif toprak kohafif toprak koşşullarullarıında daha nda daha 
derinderin

Ekim derinliEkim derinliğğii
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Ekim derinliEkim derinliğğii

�� Ekilecek tohumun Ekilecek tohumun 
bbüüyyüüklklüüğğüü ile ekim ile ekim 
derinliderinliğği arasi arasıında nda 
dodoğğrusalrusal bir ilibir ilişşki ki 
vardvardıırr

�� Tohum bTohum büüyyüüklklüüğğüü
arttarttııkkçça ekim derinlia ekim derinliğği i 
de artmaktadde artmaktadıırr

ÜÜrrüün n 
ÇÇeeşşidiidi

Ekim DerinliEkim Derinliğği i 
(cm)(cm)

BuBuğğdayday

ArpaArpa

ÇÇavdaravdar

YulafYulaf

MMııssıırr

AyAyççiiççeeğğii

BezelyeBezelye

22--55

22--44

1.51.5--33

2.52.5--5.55.5

44--88

33--77

33--88
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Bitki YaBitki Yaşşam Alanam Alanıı

�� Verimi etkileyen bir Verimi etkileyen bir 
didiğğer fakter faktöör her bir r her bir 
bitkinin sahip oldubitkinin sahip olduğğu u 
yayaşşam alanam alanııddıırr

�� Bitkilerin saBitkilerin sağğllııklklıı
bbüüyyüüyyüüp p 
olgunlaolgunlaşşabilmesi iabilmesi iççin in 
yeterli su, yeterli su, ışıışık, sk, sııcaklcaklıık, k, 
hava ve besin hava ve besin 
maddelerini maddelerini 
sasağğlayabilecelayabileceğği bir i bir 
yayaşşam alanam alanıına na 
gereksinimi vardgereksinimi vardıırr
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Bitki YaBitki Yaşşam Alanam Alanıı

�� Uygun ve yeterli bir yaUygun ve yeterli bir yaşşam alanam alanıı iiççin in 
tohumlar tohumlar eeşşit aralit aralııklarlaklarla toprak itoprak iççerisine erisine 
yerleyerleşştirilmelidir tirilmelidir 

�� BBööylece her bitki strese girmeden (komylece her bitki strese girmeden (komşşu u 
rekabetinden kaynaklanan) yetirekabetinden kaynaklanan) yetişşme me 
ssüüresince gereksinimlerini kolayca resince gereksinimlerini kolayca 
topraktan kartopraktan karşışılayabilirlayabilir

�� YaYaşşam alanam alanıınnıın bn büüyyüümesi bitkide verimi mesi bitkide verimi 
yyüükseltirkseltir
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�� Birim alandaki bitki sayBirim alandaki bitki sayııssıınnıın azalmasn azalmasıı alan alan 
veriminin dveriminin düüşşmesine yol amesine yol aççar ar 

�� YaYaşşam alanam alanıınnıın kn küçüüçültltüülmesi ise birim lmesi ise birim 
alandaki bitki sayalandaki bitki sayııssıınnıın artn artışıışına neden na neden 
olurken bitki baolurken bitki başışına verimi dna verimi düüşşüürrüürr

�� Her bitki iHer bitki iççin ayrin ayrıı bir yabir yaşşam alanam alanıınnıın ve n ve 
dolaydolayııssııyla birim alan iyla birim alan iççin bitki sin bitki sııklklığıığınnıın n 
belirlenmesine yol abelirlenmesine yol aççmaktadmaktadıır  r  
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Ekim normuEkim normu

�� Birim alana ekilebilecek Birim alana ekilebilecek 
tohum miktartohum miktarıı olarak bilinir olarak bilinir 
ve ave aşşaağığıdaki edaki eşşitlik itlik 
yardyardıımmııyla hesaplanyla hesaplanıır;r;

Burada:Burada:

�� Q:Q: Ekim normu (kg/da),Ekim normu (kg/da),

�� b:b: TohumluTohumluğğun bin dane un bin dane 
aağığırlrlığıığı (kg/1000 tohum),(kg/1000 tohum),

�� h:h: Birim alanda istenen Birim alanda istenen 
bitki saybitki sayııssıı (bitki/m(bitki/m22),),

�� s:s: TohumluTohumluğğun safiyeti un safiyeti 
(%),(%),

�� çç:: TohumluTohumluğğun un ççimlenme imlenme 
ggüüccüü (%)(%)’’ddüür.r.

ç.s

h.b
10Q 3−

=
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Ekim BaEkim Başşararııssıı

�� SSııra ra üüzeri bitki dazeri bitki dağığıllıım m 
ddüüzgzgüünlnlüüğğüü

�� Ekim derinliEkim derinliğği di düüzgzgüünlnlüüğğüü

�� YYüüksek tarla filiz ksek tarla filiz ççııkkışış
derecesine baderecesine bağğllııddıırr
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Ekim
Makinası

Tohumluk

Doğa 
Koşulları

YYüüksek ksek 
TarlaTarla

Filiz Filiz ÇÇııkkışıışı
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Kaliteli TohumlukKaliteli Tohumluk

�� Kolay ekilebilirKolay ekilebilir

�� HHıızlzlıı ççimlenenimlenen

�� HastalHastalıık ve zararlk ve zararlıılara karlara karşışı korumaya korumaya 
alalıınmnmışış

�� Tarla filiz Tarla filiz ççııkkışış derecesi yderecesi yüüksekksek

�� Verimi yVerimi yüüksekksek
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Ekim Ekim makinasmakinasıı tasartasarıımmıındanda

�� Ekim normuEkim normu

�� SSııra aralra aralığıığı

�� Ekim derinliEkim derinliğğii

�� TohumlarTohumlarıın n fizikofiziko--mekanik mekanik öözellikleri zellikleri 
dikkate aldikkate alıınnıırr
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TohumlarTohumlarıın n FizikoFiziko--Mekanik Mekanik ÖÖzelliklerizellikleri

�� Tohumun boyutlarTohumun boyutlarıı ve kve küüresellik oranresellik oranıı

�� Bin dane aBin dane ağığırlrlığıığı (g/1000 dane) veya (g/1000 dane) veya 
tohum indeksi (g/100 dane)tohum indeksi (g/100 dane)

�� Tohumun hacim aTohumun hacim ağığırlrlığıığı (kg/dm(kg/dm33))

�� Tohumun yTohumun yığıığılma alma aççııssıı ((oo))

�� Birim hacimdeki dane sayBirim hacimdeki dane sayııssıı (adet/cm(adet/cm33))

�� Tohumun bir delikten serbestTohumun bir delikten serbestççe akma e akma 
yeteneyeteneğğii
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KKüüresellik Oranresellik Oranıı (%)(%)

100.
a

)c.b.a(
KO

3/1

=

�� a: Tohum uzunlua: Tohum uzunluğğu (mm)u (mm)

�� b: Tohum genib: Tohum genişşliliğği (mm)i (mm)

�� c: Tohum kalc: Tohum kalıınlnlığıığı (mm)(mm)
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Ekim YEkim Yööntemleri ntemleri 

Bitkilerin farklBitkilerin farklıı yetiyetişşme istekleri, iklim ve toprak me istekleri, iklim ve toprak 
kokoşşullarullarıı, ekonomik ve sosyal etkilerden dolay, ekonomik ve sosyal etkilerden dolayıı
dedeğğiişşik tip ekim yik tip ekim yööntemleri gelintemleri gelişştirilmitirilmişştirtir

�� Ekim yEkim yööntemleri genel olarak ntemleri genel olarak 
•• serpme ve serpme ve 

•• ssııraya ekim raya ekim 

�� Serpme ekimde tohumlar tarla ySerpme ekimde tohumlar tarla yüüzeyinin zeyinin % 1OO% 1OO
ssııraya ekimde ise ortalama olarak raya ekimde ise ortalama olarak %10%10‘‘una una 
dadağığıttıılmaktadlmaktadıır r 
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Serpme Ekim YSerpme Ekim Yööntemintemi

�� en eski ve basit ekim en eski ve basit ekim 
yyööntemidirntemidir

�� tohumlar, tarla ytohumlar, tarla yüüzeyine zeyine 
elle veya santrifelle veya santrifüüjljlüü
dadağığıttııccıılar ile lar ile rasgelerasgele
dadağığıttıılmakta daha sonra lmakta daha sonra 
ttıırmrmıık, kk, küültivatltivatöör gibi r gibi 
toprak itoprak işşleme aletleri leme aletleri 
kullankullanıılarak topralarak toprağğa a 
karkarışışttıırrıılmaktadlmaktadıırr
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Serpme Ekim YSerpme Ekim Yööntemintemi
�� TohumlarTohumlarıın tarla yn tarla yüüzeyine dazeyine dağığıllıımmıı ve ekim ve ekim 

derinliderinliğği tamamen rastlanti tamamen rastlantııya baya bağğllıı olup olup 
tekdtekdüüzelik sazelik sağğlanamamaktadlanamamaktadıırr

�� TohumlarTohumlarıın bir kn bir kıısmsmıı ççok yok yüüzeyde kalzeyde kalıır kur kuşşlara, lara, 
karkarııncalara yem olur ya da yetersiz nemden ncalara yem olur ya da yetersiz nemden 
dolaydolayıı ççimlenip geliimlenip gelişşemezleremezler

�� Derine dDerine düüşşen tohumlar ise en tohumlar ise ççimlenseler bile imlenseler bile ççııkkışış
iiççin enerjileri yetersiz kalacain enerjileri yetersiz kalacağığından toprak ndan toprak 
yyüüzeyine zeyine ççııkamazlarkamazlar

�� Serpme ekimde %25Serpme ekimde %25--30 oran30 oranıında fazla tohum nda fazla tohum 
kullankullanııllıır r 

�� Her bitkiye dHer bitkiye düüşşen yaen yaşşam alanam alanıı tamamen tesadtamamen tesadüüfe fe 
babağğllııddıırr
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Serpme Ekim YSerpme Ekim Yööntemintemi

�� GeliGelişşmimişş üülkelerde serpme ekim ylkelerde serpme ekim yööntemi, ntemi, 
ssıık ekilmesi gereken yem bitkileri ve yek ekilmesi gereken yem bitkileri ve yeşşil il 
ggüübre bitkilerinin ekiminde, bre bitkilerinin ekiminde, 

�� SSııraya ekim raya ekim makinasmakinasıınnıınn ççalalışışamayacaamayacağığı
eeğğimli ve nemli  arazilerde imli ve nemli  arazilerde 
uygulanmaktaduygulanmaktadıırr

�� BBüüyyüük k ööllççekli modern tarekli modern tarıım im işşletmelerinde letmelerinde 
serpme ekimde serpme ekimde helikopterhelikopter veya veya uuççaklaraklar
kullankullanıılabilmektedir labilmektedir 
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SSııraya Ekim Yraya Ekim Yööntemintemi

�� Tohumlar birbirine Tohumlar birbirine 
paralel sparalel sııralar ralar üüzerine zerine 
ekilir ekilir 

�� ĐĐklim, toprak koklim, toprak koşşullarullarıı
ve bitkinin ve bitkinin 
öözelliklerine gzelliklerine gööre re 
tohumlar;tohumlar;
•• ddüüz ekim (d)z ekim (d)

•• ççizi (karizi (karıık) ik) iççi (a)i (a)

•• ssıırt ekim (b, c)rt ekim (b, c)
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KarKarıık ik iççine ekim yine ekim yööntemintemi;;
�� yayağışğış mevsiminin gemevsiminin geçç babaşşladladığıığı ve ve 

sonbahar aylarsonbahar aylarıınnıın n ççooğğunlukla kurak unlukla kurak 
gegeççtitiğği, ki, kışıışı sert, erken don tehlikesi olan sert, erken don tehlikesi olan 
ve az yave az yağışğışllıı bböölgelerde lgelerde 

SSıırtlara ekim yrtlara ekim yööntemi;ntemi;

�� yyııllllıık yak yağışğış miktarmiktarıı ççok fazla olan ok fazla olan 
bböölgelerde, topralgelerde, toprağığın tava gelmesini n tava gelmesini 
hhıızlandzlandıırmak ya da krmak ya da kışıışın yan yağğan kar ve an kar ve 
yayağğmur sularmur sularıınnıı depolama amacdepolama amacııyla yla 
uygulanuygulanıırr
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SSııraya ekimde, serpme ekimin olumsuz raya ekimde, serpme ekimin olumsuz 
yyöönleri ortadan kaldnleri ortadan kaldıırrıılaraklarak

�� tohum kullantohum kullanıımmıında korunum, nda korunum, 

�� tohum datohum dağığıllıımmıında tekdnda tekdüüzelik, zelik, 

�� verimde ise %20 oranverimde ise %20 oranıında bir artnda bir artışış

�� ççııkkışış sonrassonrasıı makinalmakinalıı bakbakıım im işşlemleri yaplemleri yapııllıırr
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SSııraya ekimde tohumlar tarla raya ekimde tohumlar tarla 
yyüüzeyine bir hat halindezeyine bir hat halinde; ; 

�� kesintisiz, kesintisiz, 

�� kküüme veya me veya 

�� tek tek btek tek bıırakrakııllıırr
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SSııraya Kesiksiz Ekimraya Kesiksiz Ekim

�� tohumlar, atohumlar, aççıılan lan ççizilere sizilere süürekli bir akrekli bir akışış
halinde bhalinde bıırakrakııllıırr

�� tohumlartohumlarıın yan yaşşam alanam alanıı isteklerine gisteklerine gööre re 
•• dar, dar, 

•• normal veya normal veya 

•• genigenişş ssııra ekim olmak ra ekim olmak üüzere 3zere 3’’e ayre ayrııllıır.  r.  



2929

Normal sNormal sııraya kesiksiz ekim raya kesiksiz ekim 

�� fazla yafazla yaşşam alanam alanıı
gereksinimi olmayan gereksinimi olmayan 
tahtahııl, yem bitkileri, l, yem bitkileri, 
bazbazıı yayağğ ve lif ve lif 
bitkilerinin tohumlarbitkilerinin tohumlarıı
1515--20 cm aral20 cm aralııklklıı
paralel sparalel sııralara ralara 
bbıırakrakııllıır r 
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DarDar SSııraya Kesiksiz Ekimraya Kesiksiz Ekim

�� TahTahııl ve l ve ççayayıır otlarr otlarıınnıın n 
ekimindeekiminde

�� ssııra aralra aralığıığı 77--12 cm12 cm

�� Normal sNormal sııra ekimin bir ra ekimin bir 
ssıırasrasıındaki tohum ndaki tohum 
yoyoğğunluunluğğu azaltu azaltıılarak larak 
ekim normu ekim normu 
dedeğğiişştirilmeden stirilmeden sııra ra 
saysayııssıı arttarttıırrıılarak larak 
uygulanan bir uygulanan bir 
yyööntemdir.  ntemdir.  
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DarDar SSııraya Kesiksiz Ekimraya Kesiksiz Ekim

�� BazBazıı teknik zorluklara neden olmasteknik zorluklara neden olmasıına na 
karkarşışın, yan, yaşşam alanam alanıı şşeklini iyileeklini iyileşştirmesi tirmesi 
nedeniyle nedeniyle üüzerinde durulan bir ekim zerinde durulan bir ekim 
yyööntemidirntemidir

�� ÜÜrrüün veriminde n veriminde % 20% 20--2525 artartışış
sasağğlayabilmektedirlayabilmektedir
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GeniGenişş SSııraya Kesiksiz Ekimraya Kesiksiz Ekim

�� Daha bDaha büüyyüük yak yaşşam am 
alanalanıına gereksinim na gereksinim 
duyulan duyulan şşekerpancarekerpancarıı, , 
pamuk, mpamuk, mııssıır, soya, r, soya, 
ayayççiiççeeğği gibi i gibi ççapa bitkileriapa bitkileri

�� SSııralar arasralar arasıı uzakluzaklıık 40k 40--
100 cm 100 cm 

�� GeniGenişş ssııra aralra aralığıığı makinalmakinalıı
bakbakıım im işşlemlerini lemlerini 
kolaylakolaylaşşttıırmaktadrmaktadıır.r.
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Bant EkimBant Ekim

�� Bu yBu yööntemde ntemde 
tohumlar 5tohumlar 5--10 cm 10 cm 
genigenişşliliğğinde ainde aççıılan lan ççizi izi 
iiççerisine bant erisine bant şşeklinde eklinde 
geligelişşigigüüzel bzel bıırakrakııllıırr

�� Bitkilerin daha bol Bitkilerin daha bol ışıışık k 
almalaralmalarıı iiççin bant in bant 
aralaralııklarklarıı 3030--40 40 cmcm’’dirdir..
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Bant EkimBant Ekim

�� ÇÇapa apa şşeklindeki ayaklareklindeki ayaklarıın kullann kullanıılmaslmasııyla yla 
yapyapıılan bu ekimde, tahlan bu ekimde, tahıılda iyi bir lda iyi bir 
kardekardeşşlenme olur lenme olur 

�� Bantlar arasBantlar arasıı genigenişş olduolduğğundan bitkilerin undan bitkilerin 
ççapalama, ilaapalama, ilaççlama, glama, güübreleme gibi bakbreleme gibi bakıım m 
iişşlerinde alet ve lerinde alet ve makinalarmakinalar kolaylkolaylııkla kla 
kullankullanıılabilirlabilir
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ŞŞerit Ekimerit Ekim

�� Dar aralDar aralııklklıı her 2her 2--3 s3 sııra ra 
grubundan sonra grubundan sonra 

�� 5050--70 cm aral70 cm aralıık k 
bbıırakrakıılarak slarak sııra gruplarra gruplarıı
halinde uygulanan ekim halinde uygulanan ekim 
yyööntemidirntemidir
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ŞŞerit Ekimerit Ekim

�� GGüübreleme, breleme, ççapalama, ilaapalama, ilaççlama gibi baklama gibi bakıım m 
iişşlemleri kolayllemleri kolaylııkla yapkla yapııllıır r 

�� SSıık sk sııralardaki bitkiler birbirine destek ralardaki bitkiler birbirine destek 
vererek dik konumlarvererek dik konumlarıınnıı korurlarkorurlar

�� BazBazıı yem bitkileri, yayem bitkileri, yağğ bitkileri ve abitkileri ve aççıık k 
tarla sebze yetitarla sebze yetişştiricilitiriciliğğinde inde 
uygulanmaktaduygulanmaktadıır r 
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ÇÇapraz Ekimapraz Ekim

�� Bitkilerin yaBitkilerin yaşşam am 
alanalanıınnıı iyileiyileşştirmeye tirmeye 
yyöönelik olan bu ekim nelik olan bu ekim 
yyöönteminde ekim nteminde ekim 
makinasmakinasıı, , ekim ekim 
normunun yarnormunun yarııssıı
kadar tohum atacak kadar tohum atacak 
şşekilde ayarlanekilde ayarlanıır ve r ve 
birbirine birbirine ççapraz apraz 
ssııralarralar halinde ekim halinde ekim 
yapyapııllıırr
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ÇÇapraz Ekimapraz Ekim

�� TarlanTarlanıın iki kez ekilmesi in iki kez ekilmesi işşletmecilik letmecilik 
aaççııssıından ekim masraflarndan ekim masraflarıınnıı artartıırrıır r 

�� TraktTraktöör ve ekim r ve ekim makinasmakinasıınnıınn iki kez geiki kez geççiişşi i 
toprak stoprak sııkkışıışıklklığıığınnıın artmasn artmasıına neden olurna neden olur

�� AyrAyrııca tarlanca tarlanıın yeterince bn yeterince büüyyüük ve otsuz k ve otsuz 
olmasolmasıı gerekir gerekir 

�� Teknik ve ekonomik yTeknik ve ekonomik yöönden iyi bir ynden iyi bir yööntem ntem 
olmadolmadığıığından uygulamada pek kullanndan uygulamada pek kullanıılmaz lmaz 
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KKüüme (Ocak) Ekimme (Ocak) Ekim

�� ÖÖzel ekim zel ekim makinalarmakinalarııylayla
tohumlartohumlarıın 3n 3--4 adedi bir 4 adedi bir 
kküüme olume oluşşturacak turacak 
şşekilde topraekilde toprağğa ba bıırakrakııllıır r 

�� MMııssıır, pamuk, ayr, pamuk, ayççiiççeeğği i 
ve bazve bazıı baklagillerin baklagillerin 
ekiminde kullanekiminde kullanııllıır r 

�� YaYaşşam alanam alanıınnıın dn düüzgzgüün n 
olmasolmasıı iiççin ocaklar, in ocaklar, 
karelerin kkarelerin kööşşelerine elerine 
gelecek gelecek şşekilde aekilde aççııllıır. r. 



4040

Tek Tohum (Hassas) EkimTek Tohum (Hassas) Ekim

�� BBüüyyüük yak yaşşam alanam alanıına na 
gereksinim duyan ve gereksinim duyan ve 
ççııkkışıştan sonra tan sonra 
seyreltilmesi gereken seyreltilmesi gereken 
bitkilerin ekiminde bitkilerin ekiminde 
uygulanmaktaduygulanmaktadıır r 

�� SSııra arasra arasıı ve sve sııra ra üüzeri zeri 
uzakluzaklııklar ayarlanarak, klar ayarlanarak, 
aaççıılan lan ççizilere izilere 
tohumlar etohumlar eşşit it 
aralaralııklarla tek tek klarla tek tek 
bbıırakrakıılmaktadlmaktadıırr
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Tek Tohum (Hassas) EkimTek Tohum (Hassas) Ekim

�� Tohum ve seyreltme iTohum ve seyreltme iççin gerekli iin gerekli işş ggüüccüü
ttüüketimi en aza indirilmektedirketimi en aza indirilmektedir

�� Ekilecek tohumlarEkilecek tohumlarıın hasat sonrasn hasat sonrasıı bir bir 
taktakıım im işşlemlerden gelemlerden geççmimişş (kaplama, (kaplama, 
ilailaççlama vb.) olmaslama vb.) olmasıı bu ekim ybu ekim yööntemin ntemin 
babaşşararııssıınnıı arttarttıırmaktadrmaktadıır r 

�� ÇÇapa bitkileri (pamuk, mapa bitkileri (pamuk, mııssıır, ayr, ayççiiççeeğği i 
vb.) tohumlarvb.) tohumlarıınnıın ve  kn ve  kııymetli olan bazymetli olan bazıı
sebze tohumlarsebze tohumlarıınnıın ekiminde n ekiminde 
kullankullanıılmaktadlmaktadıırr
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DoDoğğrudan (Toprak rudan (Toprak İşİşlemesiz) Ekimlemesiz) Ekim

�� ĐşĐşlenmemilenmemişş ve ve öön bitki n bitki 
artartııklarklarııyla yla öörtrtüüllüü
topratoprağğa doa doğğrudan rudan 
tohumun ekilmesi tohumun ekilmesi 
iişşlemidir lemidir 

�� Bu yBu yööntemde toprak, ntemde toprak, 
ekimden hasada ve ekimden hasada ve 
hasattan ekime kadar hasattan ekime kadar 
iişşlenmeden blenmeden bıırakrakııllıırr
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DoDoğğrudan (Toprak rudan (Toprak İşİşlemesiz) Ekimlemesiz) Ekim

�� Sadece doSadece doğğrudan ekim rudan ekim makinasmakinasıınnıınn sap sap 
parparççalayalayııccıı ve ve ççizi aizi aççııccıı ayaklarayaklarıı ile toprak ile toprak 
dar bir dar bir şşerit erit şşeklinde ieklinde işşlenmektedir lenmektedir 

�� Bitkinin geliBitkinin gelişşme ve olgunlame ve olgunlaşşma dma dööneminde neminde 
ççapalama amacapalama amacııyla herhangi bir toprak yla herhangi bir toprak 
iişşleme yapleme yapıılmamaktadlmamaktadıır r 

�� YabancYabancıı otlarotlarıın kontroln kontrolüü herbisitlerleherbisitlerle
sasağğlanmaktadlanmaktadıırr



4444

DoDoğğrudan (Toprak rudan (Toprak İşİşlemesiz) Ekimlemesiz) Ekim

�� toprak nemini korur, toprak nemini korur, 

�� topratoprağığın organik madde in organik madde iççerieriğği i 
artar, artar, 

�� toprak stoprak sııkkışıışıklklığıığı azalazalıır, r, 

�� erozyon erozyon öönlenir,nlenir,

�� üüretim giderlerini azaltretim giderlerini azaltıır.  r.  



4545

DoDoğğrudan ekimi srudan ekimi sıınnıırlayan etkenlerrlayan etkenler

�� aağığır ve drenaj sorunu olan tarlalarda r ve drenaj sorunu olan tarlalarda 
uygulama olanauygulama olanağığınnıın zor olmasn zor olmasıı, , 

�� daha daha ççok kimyasal kullanok kimyasal kullanıılmaslmasıı, , 

�� verimin dverimin düüşşmesi mesi 

�� bilgi eksiklibilgi eksikliğğii
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SSııraya Ekim raya Ekim MakinalarMakinalarıı

�� FarklFarklıı ççeeşşit ve bit ve büüyyüüklklüükteki tohumlarkteki tohumlarıı, , 
ayarlanan ekim normlarayarlanan ekim normlarıında birbirine nda birbirine 
paralel sparalel sııralara ekebilen ralara ekebilen makinalardmakinalardıırr

�� KKüçüüçük tohumlu yem bitkilerinden, k tohumlu yem bitkilerinden, 
bbüüyyüük tohumlu k tohumlu baklagilbaklagil tohumlartohumlarıına na 
kadar her tkadar her tüürlrlüü tohumu ekebilecek tohumu ekebilecek 
öözellikte zellikte ççeeşşitli tip sitli tip sııraya ekim raya ekim 
makinalarmakinalarıı geligelişştirilmitirilmişştirtir
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Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda bulunmasbulunmasıı gereken gereken 
temel temel öözelliklerzellikler

�� AAççıılan slan sııralar birbirine eralar birbirine eşşit uzaklit uzaklııkta olmalkta olmalıı,,
�� Her sHer sııraya olabildiraya olabildiğğince eince eşşit miktarda tohum atit miktarda tohum atıılmallmalıı ve ve 

ssııralara atralara atıılan tohum miktarlarlan tohum miktarlarıı arasarasıındaki fark %ndaki fark %±±55’’i i 
aaşşmamalmamalıı,,

�� Tohumlar sTohumlar sııra ra üüzerine dzerine düüzgzgüün dan dağığıttıılmallmalıı,,
�� Tohumlar istenilen ve eTohumlar istenilen ve eşşit derinliit derinliğğe ekilebilmeli,e ekilebilmeli,
�� Ekimde tohumlarda Ekimde tohumlarda ççimlenmeyi olumsuz etkileyebilecek imlenmeyi olumsuz etkileyebilecek 

mekanik zedelenmeler meydana gelmemeli,mekanik zedelenmeler meydana gelmemeli,
�� Ekim Ekim makinasmakinasıı farklfarklıı tohumlara gtohumlara gööre sere seççilen ekim ilen ekim 

normlarnormlarıına kolay ve hassas bir na kolay ve hassas bir şşekilde ayarlanabilmeli,ekilde ayarlanabilmeli,
�� Ekim normu, arazinin eEkim normu, arazinin eğğiminden, ilerleme himinden, ilerleme hıızzıı dedeğğiişşiminden iminden 

ve depodaki tohum seviyesinden etkilenmemeli,ve depodaki tohum seviyesinden etkilenmemeli,
�� MakinanMakinanıınn kullankullanıımmıı ve bakve bakıımmıı kolay, ucuz, yapkolay, ucuz, yapııssıı ise ise 

sasağğlam olmallam olmalııddıır. r. 
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�� SSııraya ekim raya ekim makinasmakinasıındanda
bir depo ibir depo iççerisinde erisinde 
tataşışınan tohumlar, ekici nan tohumlar, ekici 
ddüüzen tarafzen tarafıından ndan 
ayarlanan ekim ayarlanan ekim 
normlarnormlarıında alnda alıınarak narak 
tohum borusuna tohum borusuna 
ggöönderilir. nderilir. 

�� Tohumlar, buradan Tohumlar, buradan 
agroteknikagroteknik öözelliklere zelliklere 
uygun olarak auygun olarak aççıılmlmışış
ççizilere iletilir veizilere iletilir ve

�� ÜÜzerleri yumuzerleri yumuşşak bir ak bir 
toprak tabakastoprak tabakasıı ile ile 
kapatkapatıılarak ekim ilarak ekim işşlemi lemi 
tamamlantamamlanıır r 
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SSııraya ekim raya ekim makinalarmakinalarıındanda bulunan genel bulunan genel 
parparççalaralar

�� tohum deposu (sandtohum deposu (sandığıığı), ), 
�� ekici dekici düüzen, zen, 
�� tohum borusu, tohum borusu, 
�� ççizi aizi aççııccıı ayaklar, ayaklar, 
�� baskbaskıı tekerletekerleğği, i, 
�� kapatkapatııccıılar, lar, 
�� hareket iletim sistemi, hareket iletim sistemi, 
�� derinlik ve ekim normu ayar dderinlik ve ekim normu ayar düüzeni, zeni, 
�� ççatatıı ve tekerleklerdir ve tekerleklerdir 
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Tohum DeposuTohum Deposu

�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda
tohum deposunun gtohum deposunun göörevi revi 
tohumu tatohumu taşışımaktmaktıır r 

�� Tohum deposu, Tohum deposu, 
tohumlartohumlarıın ekici dn ekici düüzene zene 
kolay akkolay akışıışınnıı sasağğlayacak layacak 
şşekilde tasarlanekilde tasarlanıırr

�� Sert plastik, galvanize Sert plastik, galvanize 
sasaçç, boyal, boyalıı ççelik saelik saçç veya veya 
ahahşşap malzemeden ap malzemeden 
yapyapıılmaktadlmaktadıırr
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Tohum DeposuTohum Deposu

�� TahTahııl ekim l ekim 
makinalarmakinalarıındanda tek tek 
parparççalalıı,,

�� Pamuk, mPamuk, mııssıır, soya r, soya 
gibi gibi ççapa bitkileri ekim apa bitkileri ekim 
makinalarmakinalarıındanda ise her ise her 
ekici dekici düüzen izen iççin ayrin ayrıı
bir tohum deposu bir tohum deposu 
bulunur bulunur 
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Tohum DeposuTohum Deposu

�� AyrAyrıı depolu ekim depolu ekim 
makinalarmakinalarıındanda her bir her bir 
depo hacmi 36 depo hacmi 36 
litre/ayak litre/ayak 
olabilmektedir olabilmektedir 

�� Tek parTek parççalalıı tahtahııl ekim l ekim 
makinalarmakinalarıınnıınn tohum tohum 
sandsandııklarklarıı 8080--110 110 
dmdm3/m hacimlidir./m hacimlidir.
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�� UzunluUzunluğğu iki metreden bu iki metreden büüyyüük olan k olan makinalardamakinalarda
eeğğimli alanlarimli alanlarıın ekiminde, tohumlarn ekiminde, tohumlarıın akarak n akarak 
deponun bir yandeponun bir yanıına toplanmasna toplanmasıınnıı öönlemek inlemek iççin, in, 
depo kayma perdeleriyle bdepo kayma perdeleriyle bööllüünnüür r 

�� Bu perdeler aynBu perdeler aynıı zamanda deponun sazamanda deponun sağğlamllamlığıığınnıı
artartıırrıır ve karr ve karışışttıırrııccıı miline ek miline ek yataklamayataklama olanaolanağığı
sasağğlar lar 

�� Bu tip uzun tohum depolarBu tip uzun tohum depolarıında kapaklar da iki nda kapaklar da iki 
parparççalalıı yapyapııllıır. r. 

�� Deponun iDeponun iççinde tohumlarinde tohumlarıın ekici dn ekici düüzenlere akzenlere akışıışınnıı
kolaylakolaylaşşttııran bir karran bir karışışttıırrııccıı bulunur. bulunur. 

Tohum DeposuTohum Deposu
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Tohum DeposuTohum Deposu

�� Tohum deposunun Tohum deposunun 
hacmine ghacmine gööre ire iççindeki indeki 
tohumlukla ekilebilecek tohumlukla ekilebilecek 
tarla tarla şşeridinin uzunlueridinin uzunluğğu;u;

��

�� Burada:Burada:
�� L: Bir depo tohumla L: Bir depo tohumla 

ekilecek tarla ekilecek tarla şşerit erit 
uzunluuzunluğğu (m),u (m),

�� E: Tohum deposunun E: Tohum deposunun 
hacmi (dmhacmi (dm33),),

�� aa: Depo hacminden : Depo hacminden 
yararlanma katsayyararlanma katsayııssıı
(%(% 8080--85),85),

�� γγ: Tohum hacim a: Tohum hacim ağığırlrlığıığı
(kg/dm(kg/dm33))

�� Q: Ekim normu (kg/da),Q: Ekim normu (kg/da),
�� B: Ekim B: Ekim makinasmakinasıınnıınn iişş

genigenişşliliğği (m)i (m)’’dirdir

B.Q

..E
10L 3 γα

=
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�� Depo iDepo iççindeki tohum miktarindeki tohum miktarıı %% 20'nin alt20'nin altıına na 
ddüüşşmemelidir memelidir 

�� Depoda daha az tohum bulunduDepoda daha az tohum bulunduğğunda ekici unda ekici 
ddüüzenlerin bazzenlerin bazıılarlarıında tohum aknda tohum akışıışı azalabilir ya azalabilir ya 
da durabilir da durabilir 

�� Bu durum tohum daBu durum tohum dağığıllıım dm düüzgzgüünlnlüüğğüünnüün n 
bozulmasbozulmasıına yol ana yol aççarar

�� Kombine ekim Kombine ekim makinalarmakinalarıındanda ya ayrya ayrıı iki depo ya iki depo ya 
da tek tohum deposu boydan boya ikiye da tek tohum deposu boydan boya ikiye 
bbööllüünerek kullannerek kullanııllıırr

Tohum DeposuTohum Deposu
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Tohum DeposuTohum Deposu

�� Merkezi daMerkezi dağığıtma dtma düüzenleri zenleri 
ile donatile donatıılmlmışış ekim ekim 
makinalarmakinalarıındanda tohum tohum 
deposunun yapdeposunun yapııssıı farklfarklııddıırr

�� Alt tarafAlt tarafıı konik konik üüst kst kıısmsmıı
silindirik silindirik şşekilde olan ve ekilde olan ve 
genigenişşliliğği daha dar tohum i daha dar tohum 
depolardepolarıı kullankullanıılmaktadlmaktadıırr

�� Depo kapasiteleri 15 000 Depo kapasiteleri 15 000 
litre kadar olabilmektedirlitre kadar olabilmektedir

�� Tek dolum ile bTek dolum ile büüyyüük k 
alanlaralanlarıın ekimi sn ekimi sööz z 
konusudur konusudur 
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BBüüyyüük  depolark  depolarıın n 
doldurulmasdoldurulmasıındanda
öözel sistemler zel sistemler 
kullankullanıılmaktalmakta



5858

KarKarışışttıırrııccıılarlar



5959
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Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıınnıınn en en öönemli parnemli parççasasıınnıı ekici ekici 
ddüüzenler oluzenler oluşştururturur

�� Ekim tekniEkim tekniğğine uygun bir ekimin yapine uygun bir ekimin yapıılabilmesi labilmesi 
birinci derecede ekici dbirinci derecede ekici düüzenlere bazenlere bağğllııddıırr

�� Depo iDepo iççindeki tohumlarindeki tohumlarıı belli miktarlarda albelli miktarlarda alıır ve r ve 
tohum borusuna ya da tohum borusuna ya da ççizilere bizilere bıırakrakıırlar rlar 

�� GGüünnüümmüüz tarz tarıımmıında en nda en ççok kullanok kullanıılan dlan düüzenlerzenler
•• ssııraya kesiksiz ekim yapan ekici draya kesiksiz ekim yapan ekici düüzenler, zenler, 

•• ocaocağğa (ka (küümeye) ekim yapan ekici dmeye) ekim yapan ekici düüzenler ve zenler ve 

•• tek tek tohum eken ekici dtek tek tohum eken ekici düüzenler zenler 
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SSııraya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici Draya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici Düüzenlerzenler

�� Daha Daha ççok tahok tahııl, l, baklagilbaklagil ve yem  ve yem  
bitkilerinin ekiminde kullanbitkilerinin ekiminde kullanııllıırr

�� Ekimde sEkimde süürekli akrekli akışış sasağğlar   lar   

�� Tohum deposunun Tohum deposunun ççııkkışış delideliğği alti altıına na 
yerleyerleşştirilirtirilir

�� Genellikle tekerlekten hareket alan Genellikle tekerlekten hareket alan 
bir mil bir mil üüzerine bazerine bağğlanarak lanarak ççalalışışttıırrııllıırr
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SSııraya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici Draya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici Düüzenlerzenler

�� En yaygEn yaygıın olanlarn olanlarıı; ; 
•• oluklu makaralar, oluklu makaralar, 

•• didişşli makaralar, li makaralar, 

•• iiççten kertikli bilezikliler, ten kertikli bilezikliler, 

•• santrifsantrifüüj etkili, j etkili, 

•• pnpnöömatikmatik dadağığıtmaltmalıı ve ve 

•• helezonlu makaralhelezonlu makaralıı ekici dekici düüzenlerdir zenlerdir 
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Oluklu makaralOluklu makaralıı ekici dekici düüzenzen

�� Ekici dEkici düüzen oluklu makara zen oluklu makara 
şşeklindedireklindedir

�� TahTahııl ve benzeri tohumlarl ve benzeri tohumlarıın n 
ekiminde kullanekiminde kullanııllıır,r,

�� DDöökme demir, pirinkme demir, pirinçç ya da ya da 
sert plastikten yapsert plastikten yapıılmaktadlmaktadıırr

�� Bu makaralarBu makaralarıın n ççaplaraplarıı 4040--
65 mm, uzunluklar65 mm, uzunluklarıı 2424--36 36 
mm, oluk saymm, oluk sayıılarlarıı ise 10ise 10--12 12 
arasarasıında denda değğiişşmektedir mektedir 
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Oluklu makaralOluklu makaralıı ekici dekici düüzenzen

�� Ekim sEkim sıırasrasıında alttan nda alttan 
veya veya üüstten dstten döönerek nerek 
ççalalışıışırlar rlar 

�� MakaranMakaranıın bir n bir 
devrinde atacadevrinde atacağığı
tohum miktartohum miktarıı, , 
makaranmakaranıın aktif alan n aktif alan 
uzunluuzunluğğu, oluk u, oluk üüst st 
ççapapıı ve tohumluve tohumluğğun un 
yapyapıısal sal öözelliklerine zelliklerine 
babağğllııddıır r 



6565

Oluklu makaralOluklu makaralıı ekici dekici düüzenzen

�� Aktif uzunluAktif uzunluğğu deu değğiişşen ekicilerde aten ekicilerde atıılan tohum miktarlan tohum miktarıı
tohum htohum hüücresi icresi iççinde kalan makara oluklarinde kalan makara oluklarıınnıın aktif n aktif 
uzunluuzunluğğu ve makaranu ve makaranıın dn döönnüü hhıızzıı dedeğğiişştirilerek tirilerek 
ayarlanmaktadayarlanmaktadıır r 

�� Aktif uzunluAktif uzunluğğu deu değğiişşmeyen makaralarda ise sadece meyen makaralarda ise sadece 
makaranmakaranıın dn döönnüü hhıızzıına gna gööre ayarlanmaktadre ayarlanmaktadıır r 



6666

Ekici makaranEkici makaranıın in işş hacmihacmi

�� Bir makaranBir makaranıın bir n bir 
devrinde atdevrinde atıılan lan 
tohumlartohumlarıın hacmi, n hacmi, 

�� VoVo: Makaran: Makaranıın bir n bir 
devrinde atdevrinde atıılan tohum lan tohum 
hacmi (dmhacmi (dm33),),

�� D: Ekim D: Ekim makinasmakinasıı
tekerlek tekerlek ççapapıı (m),(m),

�� Q: Ekim normu Q: Ekim normu 
(kg/da),(kg/da),

�� a: Sa: Sııralar arasralar arasıı uzakluzaklıık k 
(m), (m), 

�� γγ: Tohumun hacim : Tohumun hacim 
aağığırlrlığıığı (kg/dm3),(kg/dm3),

�� i: Hareket iletim orani: Hareket iletim oranıı
(i=(i=nmnm//ntnt),),

i..10

a.Q.D.
Vo

3
γ

π
=
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Kombine oluklu makaraKombine oluklu makara
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DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Tohum hTohum hüücresi cresi 
iiççerisinde bulunan dierisinde bulunan dişşli li 
makaralar, oluklu makaralar, oluklu 
makaralara makaralara 
benzemekle birlikte benzemekle birlikte 
makaralar makaralar üüzerinde zerinde 
oluk yerine dioluk yerine dişş
şşeklinde eklinde ççııkkııntntıılar lar 
vardvardıırr

�� Ekici makara Ekici makara üüzerine zerine 
didişşler bir, iki veya ler bir, iki veya üçüç
ssııra olarak ra olarak 
yerleyerleşştirilmitirilmişştir tir 
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�� DiDişşler tarafler tarafıından ndan 
yakalanan yakalanan 
tohumlarla birlikte tohumlarla birlikte 
ssüürtrtüünme etkisiyle nme etkisiyle 
taban klapesi taban klapesi 
üüzerindeki zerindeki 
tohumlar da tohumlar da 
hareketlendirilerek hareketlendirilerek 
tohum borusuna tohum borusuna 
itiliritilir

DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler
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DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Tohum miktarTohum miktarıı ayarayarıı ddöönme hnme hıızzıınnıın n 
dedeğğiişştirilmesiyle yaptirilmesiyle yapııllıırr

�� DiDişşli makaralarda taban klapesinin tohum irilili makaralarda taban klapesinin tohum iriliğğine ine 
ggööre ayarlanmasre ayarlanmasıı, tohumlarda mekanik zararlar, tohumlarda mekanik zararlarıı
artartıırdrdığıığı gibi, akgibi, akışış ddüüzgzgüünlnlüüğğüünnüü de bozmaktadde bozmaktadıır r 

�� Bu nedenle bu makaralar, oluklu makaralarBu nedenle bu makaralar, oluklu makaralarıın n 
tersine tersine ççeeşşitli tohumlaritli tohumlarıı ekebilecek nitelikte ekebilecek nitelikte ççok ok 
amaamaççllıı ekici dekici düüzenler dezenler değğildirildir

�� Tohum bTohum büüyyüüklklüüğğüüne gne gööre re öözel yapzel yapııda dida dişşli li 
makaralar gelimakaralar gelişştirilmitirilmişştir tir 
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DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Fasulye, gibi iri Fasulye, gibi iri 
tohumlar, tohumlar, öözel dizel dişşli li 
makara ile zedelenme makara ile zedelenme 
olmaksolmaksıızzıın ekilebilir n ekilebilir 
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DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� DDüüşşüük ekim normuyla k ekim normuyla 
ekilen yonca gibi kekilen yonca gibi küçüüçük k 
tohumlartohumlarıın ekimi, kenarlarn ekimi, kenarlarıı
ddüüzlezleşştirilerek kapattirilerek kapatıılan, lan, 
orta korta kıısmsmıına ince dina ince dişşler ler 
yerleyerleşştirilmitirilmişş olan makara olan makara 
ile yapile yapııllıırr
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DiDişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Hemen hemen bHemen hemen büüttüün n 
tohumlartohumlarıın ekiminde n ekiminde 
kullankullanıılabilen dilabilen dişşli makaralli makaralıı
ekici dekici düüzenler, zenler, öözellikle zellikle 
tahtahııl ve benzeri iri l ve benzeri iri 
tohumlartohumlarıın ekimi in ekimi iççin daha in daha 
uygundur uygundur 

�� Kombine diKombine dişşli makaralarli makaralarıın n 
üüzerinde farklzerinde farklıı bbüüyyüüklklüükte kte 
didişşli grubu yer alli grubu yer alıır ve aynr ve aynıı
makara ile farklmakara ile farklıı
boyutlardaki tohumlar boyutlardaki tohumlar 
ekilebilir ekilebilir 



7474
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İİççten Kertikli Bilezikli Ekici Dten Kertikli Bilezikli Ekici Düüzenlerzenler
�� TahTahııl ve bazl ve bazıı iri taneli tohumlariri taneli tohumlarıın ekimine uygun bir ekici dn ekimine uygun bir ekici düüzendir   zendir   
�� Aktif alanAktif alanıı dedeğğiişşen ve aktif alanen ve aktif alanıı dedeğğiişşmeyen olmak meyen olmak üüzere iki tipte zere iki tipte 

üüretilirler retilirler 
�� Aktif alanAktif alanıı dedeğğiişşebilen ekicilerde, tohum deposunun alt yanebilen ekicilerde, tohum deposunun alt yanıındaki ndaki 

tohum htohum hüücresine yerlecresine yerleşştirilen itirilen iççten kertikli bilezik (1) bir gten kertikli bilezik (1) bir gööbek (2) bek (2) 
ile  mile (3) baile  mile (3) bağğllıı olan ortadaki disk (4) tarafolan ortadaki disk (4) tarafıından yuvasndan yuvasıı iiççinde inde 
ddööndndüürrüüllüür r 

�� Disk bir ayar koluyla, saDisk bir ayar koluyla, sağğaa--sola hareket ettirilerek bilezisola hareket ettirilerek bileziğğin aktif in aktif 
uzunluuzunluğğu deu değğiişştirilir. tirilir. 
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İİççten Kertikli Bilezikli Ekici Dten Kertikli Bilezikli Ekici Düüzenlerzenler

�� Aktif alan uzunluAktif alan uzunluğğu deu değğiişşmeyen ekicilerde tohum meyen ekicilerde tohum 
hhüücresinin tam ortascresinin tam ortasıında bulunan bilezik ortadan nda bulunan bilezik ortadan 
asimetrik olarak ikiye basimetrik olarak ikiye bööllüünmnmüüşşttüür. r. 

�� BileziBileziğğin bir yin bir yüüzzüünde kaba ve uzun kertikler, nde kaba ve uzun kertikler, 
didiğğer yer yüüzzüünde ise ince ve daha knde ise ince ve daha kıısa kertikler sa kertikler 
oluoluşşturulmuturulmuşştur. tur. 

�� Kaba ve uzun kertikli bKaba ve uzun kertikli bööllüümmüü fasulye, bezelye ve fasulye, bezelye ve 
mmııssıır gibi iri tohumlarr gibi iri tohumlarıın ekilmesinde, ince ve kn ekilmesinde, ince ve kıısa sa 
kertikli ykertikli yüüzzüü tahtahııl ve yonca gibi kl ve yonca gibi küçüüçük tohumlark tohumlarıın n 
ekiminde kullanekiminde kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 

�� ĐĐççten kertikli ekici dten kertikli ekici düüzende de tohum miktarzende de tohum miktarıı
ayarayarıı genellikle tekerlekler ile ekici mil arasgenellikle tekerlekler ile ekici mil arasıındaki ndaki 
hareket iletim oranhareket iletim oranıı dedeğğiişştirilerek yaptirilerek yapııllıır. r. 
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SantrifSantrifüüj Daj Dağığıttııccııllıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Bu sistemde tohumlar tek Bu sistemde tohumlar tek 
merkezden tohum merkezden tohum 
borularborularıına dana dağığıttıılmaktadlmaktadıırr

�� ĐĐççi boi boşş ters koni ters koni şşeklindeki eklindeki 
dadağığıttııccıı ddüüzen, dik bir mil zen, dik bir mil 
aracaracııllığıığıyla ekim yla ekim makinasmakinasıı
tekerletekerleğği veya trakti veya traktöör r 
kuyruk milinden hareket kuyruk milinden hareket 
almaktadalmaktadıır r 

�� ĐĐçç taraftarafıı boydan boya boydan boya 
helisel kanatlarla donathelisel kanatlarla donatıılan lan 
dadağığıttııccıı koninin alt tepe koninin alt tepe 
noktasnoktasıına yakna yakıın bir yere n bir yere 
aaççııklklığıığı ayarlanabilir tohum ayarlanabilir tohum 
besleme abesleme ağğzzıı
yerleyerleşştirilmitirilmişştir tir 

�� DaDağığıttııccıı ddüüzenin bulunduzenin bulunduğğu u 
tohum htohum hüücresi, ortascresi, ortasıında nda 
bir hava borusu bulunan bir hava borusu bulunan 
kapakla kapakla üüstten kapatstten kapatıılmlmışışttıır r 
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SantrifSantrifüüj Daj Dağığıttııccııllıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Depodan daDepodan dağığıttııccıı koninin koninin 
besleme abesleme ağğzzıına dona doğğru akan ru akan 
tohumlar, koninin itohumlar, koninin iççine ine 
girince hgirince hıızla dzla döönen helisel nen helisel 
kanatlar tarafkanatlar tarafıından yaratndan yaratıılan lan 
santrifsantrifüüj kuvvetle koni ij kuvvetle koni içç
yyüüzeyinden yukarzeyinden yukarıı dodoğğru ru 
yyüükselir ve tohum kselir ve tohum 
borularborularıınnıın n ççepeepeççevre baevre bağğllıı
olduolduğğu u ççııkkışış kanallarkanallarıına na 
ffıırlatrlatııllıır r 

�� DaDağığıttııccıı ddüüzenin hzenin hıızzıı 300300--
1200 d/1200 d/minmin arasarasıında nda 
dedeğğiişştirilebilmektedir tirilebilmektedir 

�� AtAtıılacak tohum miktarlacak tohum miktarıı
ayarayarıı, bu h, bu hıızzıın n 
dedeğğiişştirilmesiyle ve koninin tirilmesiyle ve koninin 
girigirişş aağğzzıındaki andaki aççııklklığıığın n 
dedeğğiişştirilmesiyle yaptirilmesiyle yapııllıırr
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SantrifSantrifüüj Daj Dağığıttııccııllıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� DaDağığıttııccıı ddüüzeni kuyruk milinden hareket alan ve zeni kuyruk milinden hareket alan ve 
ilerleme hilerleme hıızzıı ile senkronize ile senkronize ççalalışışmayan ekim mayan ekim 
makinalarmakinalarıındanda ekim normunun deekim normunun değğiişşmemesi imemesi iççin in 
hhıızzıın tn tüüm ekim im ekim işşlemi slemi süüresince sabit tutulmasresince sabit tutulmasıı
gerekirgerekir

�� SantrifSantrifüüj daj dağığıtma sistemiyle ot ve sebze gibi tma sistemiyle ot ve sebze gibi 
kküçüüçük, bezelye, nohut gibi bk, bezelye, nohut gibi büüyyüük olan k olan ççok ok ççeeşşitli itli 
tohumlartohumlarıın sn sııraya kesiksiz ekimi yapraya kesiksiz ekimi yapıılabilmektedirlabilmektedir

�� Ekim normu ayarlarEkim normu ayarlarıı 11--400 kg/da aras400 kg/da arasıında nda 
dedeğğiişştirilebilmektedir. tirilebilmektedir. 
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PnPnöömatikmatik Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� TohumlarTohumlarıın dan dağığıllıımmıı hava akhava akıımmıı
yardyardıımmııyla yapyla yapııllıır r 

�� Tohum sandTohum sandığıığı ters koni ters koni 
şşeklindedir ve alt ucuna yuvaleklindedir ve alt ucuna yuvalıı
bir bir ççark yerleark yerleşştirilmitirilmişştir tir 

�� Ekim Ekim makinasmakinasıı tekerletekerleğğinden inden 
hareket alan hareket alan ççark, tohumlarark, tohumlarıı
hava akhava akıımmıı öönnüüne bne bıırakrakıır r 

�� VantilatVantilatöörrüün olun oluşşturduturduğğu hava u hava 
akakıımmıı ile tohumlar yukarile tohumlar yukarııya ya 
tataşışınnıır ve r ve ççevresinde tohum evresinde tohum 
borularborularıı bulunan yatay bulunan yatay 
dadağığıttııccııya ya ççarparak tohum arparak tohum 
borularborularıına dana dağığıllıır r 

�� Hava akHava akıımmıı yardyardıımmııyla yla 
tohumlar ekici ayaklara kadar tohumlar ekici ayaklara kadar 
iletiliriletilir
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PnPnöömatikmatik Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� TohumlarTohumlarıın, dan, dağığıttııccıılardan tohum lardan tohum 
borularborularıına ena eşşit miktarlarda dait miktarlarda dağığılmaslmasıı iiççin, in, 
besleme abesleme aççııklklııklarklarıınnıın en eşşit olmasit olmasıı gerekirgerekir

�� DaDağığıttııccıı babaşşllığıığın yatay konumunu n yatay konumunu 
korumaskorumasıı gerektigerektiğğinden, bu inden, bu makinalarlamakinalarla
eeğğimli arazilerde imli arazilerde ççalalışışma ayaklar ma ayaklar 
arasarasıındaki dndaki düüzensizlizensizliğği arti artıırmaktadrmaktadıır r 

�� ĐşĐş genigenişşlikleri 5likleri 5--15 m aras15 m arasıında denda değğiişşirir
�� Tohum deposu traktTohum deposu traktöörrüün n öön tarafn tarafıına na 

taktakıılabilmektedirlabilmektedir
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PnPnöömatikmatik Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� PnPnöömatikmatik dadağığıtma tma 
ddüüzenli gelizenli gelişşmimişş ekim ekim 
makinalarmakinalarıındanda fandan fandan 
gelen havangelen havanıın bir n bir 
kkıısmsmıı tohum deposuna tohum deposuna 
ggöönderilerek depo nderilerek depo 
iiççerisinde sabit bir erisinde sabit bir 
basbasıınnçç elde edilmekte elde edilmekte 
ve daha dve daha düüzgzgüün n 
tohum aktohum akışıışı
sasağğlanmaktadlanmaktadıır r 
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�� Kombine Kombine makinalardamakinalarda ggüübrenin ayaklara kadar iletimi brenin ayaklara kadar iletimi 
tohumda oldutohumda olduğğu gibi hava aku gibi hava akıımmııyla yapyla yapıılabilmektedir labilmektedir 

�� ÇÇift depolu ekim ift depolu ekim makinalarmakinalarıındanda fandan alfandan alıınan hava (1) ikiye nan hava (1) ikiye 
ayrayrııllıır, biri ekici r, biri ekici üünitenin gnitenin göönderdinderdiğği tohumlari tohumlarıı (2) di(2) diğğeri de eri de 
ggüübre dabre dağığıttııccııssıınnıın gn göönderdinderdiğği gi güübreleri (3) ayaklara tabreleri (3) ayaklara taşışır r 



8484

Helezonlu DiHelezonlu Dişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Tohum, ekim Tohum, ekim makinasmakinasıınnıınn ortasortasıında bulunan nda bulunan üüststüü silindir silindir 
altaltıı kesik koni kesik koni şşeklindeki tohum deposunun tabaneklindeki tohum deposunun tabanıından ndan 
ddüüşşey taey taşışıyyııccıı elevatelevatöörere (1) iletilir (1) iletilir 

�� DDüüşşey ey elevatelevatöördenrden gelen tohumlar, yatay helezon (2) gelen tohumlar, yatay helezon (2) 
yardyardıımmııyla diyla dişşli makaralara (3) gli makaralara (3) göönderilir nderilir 

�� DiDişşli makaralarli makaralarıın tohum borularn tohum borularıına (4) ilettina (4) ilettiğği tohumlar i tohumlar 
aaççıılan lan ççizilere (5) yerleizilere (5) yerleşştirilir tirilir 

�� Yatay helezonun taYatay helezonun taşışıddığıığı fazla tohum depoya geri (6) fazla tohum depoya geri (6) 
ggöönderilirnderilir
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Helezonlu DiHelezonlu Dişşli Makaralli Makaralıı Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Ekim sEkim sıırasrasıında tohuma depoda toz ilanda tohuma depoda toz ilaççlamaslamasıı
yapyapıılabilir labilir 

�� Tohum borularTohum borularıı kkıırrıılma, blma, büükküülme yapmayacak lme yapmayacak 
şşekilde uzakta bulunan ekici ayaklara ekilde uzakta bulunan ekici ayaklara 
babağğlanmlanmışışttıırr

�� Ekim Ekim makinasmakinasıınnıınn engebeli arazilerde engebeli arazilerde ççalalışıışırken rken 
savrulma ve devrilme tehlikesine karsavrulma ve devrilme tehlikesine karşışı aağığırlrlıık k 
merkezi mmerkezi müümkmküün oldun olduğğunca aunca aşşaağığı ççekilmiekilmişştirtir

�� Ekici makaralar hareketlerini ekim Ekici makaralar hareketlerini ekim makinasmakinasıı
tekerletekerleğğinden alinden alıırlar rlar 

�� AtAtıılacak tohum miktarlacak tohum miktarıına gna gööre sere seççilen makara ilen makara 
ddöönnüü saysayıılarlarıı kademesiz dikademesiz dişşli kutusundan li kutusundan 
ayarlanayarlanıır r 
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Ocaklara Ekim Yapan Ekici DOcaklara Ekim Yapan Ekici Düüzenlerzenler
�� Yatay plakalYatay plakalıı ekici dekici düüzenler kullanzenler kullanııllıırr
�� Ekici dEkici düüzen yatay delikli plaka, szen yatay delikli plaka, sııyyıırrııccıı ve tohum iticisinden ve tohum iticisinden 

oluoluşşmaktadmaktadıır r 
�� Zedelenmeye dayanZedelenmeye dayanııklklıı tohumlarda yayltohumlarda yaylıı metal mandal metal mandal 

şşeklinde seklinde sııyyıırrııccıı kullankullanıılmaslmasıına karna karşışın yerfn yerfııststığıığı gibi gibi 
zedelenmeye karzedelenmeye karşışı hassas olan tohumlarda fhassas olan tohumlarda fıırrççalalıı ssııyyıırrııccıı
kullankullanıılmaktadlmaktadıır r 
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Ocaklara ekim yapan ekici plaka Ocaklara ekim yapan ekici plaka ççeeşşitleri itleri 
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KKüüme ekimde ocame ekimde ocağğa da düüşşen tohum sayen tohum sayııssıı
bakbakıımmıından dondan doğğruluk derecesi (P) ruluk derecesi (P) 

�� Burada:Burada:

�� nncc: : MakinanMakinanıınn
ayarlandayarlandığıığı tohum tohum 
saysayııssıına ena eşşit sayit sayııda da 
tohum bulunan ocak tohum bulunan ocak 
saysayııssıı,,

�� nntctc: Toplam teorik : Toplam teorik 
ocak sayocak sayııssıı

100
n

n
(%)P

tc

c
=
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�� ĐĐlerleme ylerleme yöönnüünde ocak uzunlunde ocak uzunluğğunu 4unu 4--6 cm 6 cm 
arasarasıında denda değğiişşmektedir mektedir 

�� Ocak uzunluOcak uzunluğğuna; una; 
•• plakadaki delik plakadaki delik şşekli, ekli, 

•• plaka hplaka hıızzıı, , 

•• tohum iticisinin konumu ve tipi, tohum iticisinin konumu ve tipi, 

•• tohum borusu tohum borusu şşekli ekli 

•• makinanmakinanıınn ilerleme hilerleme hıızzıı etkilidir etkilidir 



9090

Tek tohum ekici dTek tohum ekici düüzenlerzenler

�� Her Her ççeeşşit tohumun ekimi iit tohumun ekimi iççin geliin gelişştirilen tirilen 
bu dbu düüzenler, tohumlarzenler, tohumlarıı ayarlanan sayarlanan sııra ra 
üüzeri uzaklzeri uzaklııklarda tek tek ekebilecek klarda tek tek ekebilecek 
hassasiyettedir hassasiyettedir 
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�� SSııraya kesiksiz ekime graya kesiksiz ekime gööre tohumluk tre tohumluk tüüketiminde ketiminde 
öönemli korunum sanemli korunum sağğlar,lar,

�� Ekim derinliEkim derinliğği daha tekdi daha tekdüüze ve bunun sonucunda ze ve bunun sonucunda 
makinalmakinalıı hasat kayhasat kayııplarplarıı daha azddaha azdıır, r, 

�� Her bitki iHer bitki iççin en uygun yain en uygun yaşşam alanam alanıı sasağğlar, lar, 

�� Seyreltme iSeyreltme işşggüüccüü gereksinimini ortadan kaldgereksinimini ortadan kaldıırrıır. r. 

�� HastalHastalıık ve zararlk ve zararlıılara dayanlara dayanııklklıı, , ççimlenme gimlenme güüccüü
yyüüksek tohumluk kullanksek tohumluk kullanıımmıı verim artverim artışıışı sasağğlar,lar,

Tek tohum ekici dTek tohum ekici düüzenlerin sazenlerin sağğladladığıığı
avantajlar avantajlar 
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Tek tohum ekici dTek tohum ekici düüzenler yapzenler yapıısal farklsal farklııllıık k 
olarak iki ana gruba ayrolarak iki ana gruba ayrııllıır r 

�� 1. Mekanik tek tohum ekici d1. Mekanik tek tohum ekici düüzenlerzenler
•• YuvalYuvalıı ççarklar,arklar,

•• Delikli plakalar Delikli plakalar 

•• KaKaşışıklklıı ççarklararklar

•• ÇÇift ift ççarklararklar

•• Bant ekicilerBant ekiciler

•• KKııskaskaççllıı ekicilerekiciler

�� 2. 2. PnPnöömatikmatik tek tohum ekici dtek tohum ekici düüzenlerzenler
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Mekanik Tek Tohum Ekici DMekanik Tek Tohum Ekici Düüzenlerzenler
1. 1. ÇÇatatıı profili profili 

2. Derinlik ayar kolu2. Derinlik ayar kolu

3. Paralel ba3. Paralel bağğlantlantıı

4. Depo4. Depo

5. Konik bask5. Konik baskıı tekeritekeri

6. 6. ÇÇizi kapatizi kapatııccıı

7. Ara tekerlek7. Ara tekerlek

8. Ekici d8. Ekici düüzenzen

9. 9. ÇÇizi aizi aççııccıı ayakayak

10. 10. ÖÖn baskn baskıı tekeritekeri

�� Bu dBu düüzenler, ekim zenler, ekim makinasmakinasıı tekerletekerleğğinden aldinden aldığıığı hareketle tohum hareketle tohum 
deposu altdeposu altıındaki tohum hndaki tohum hüücresinde cresinde ççalalışıışırlar rlar 

�� Tohum hTohum hüücresinden ekici dcresinden ekici düüzen tarafzen tarafıından tek tek alndan tek tek alıınan nan 
tohumlar kendi atohumlar kendi ağığırlrlığıığı ile ile ççizi ayaklarizi ayaklarıı taraftarafıından andan aççıılan lan ççiziye iziye 
iletiliriletilir
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Mekanik tek tohum ekici dMekanik tek tohum ekici düüzenlerin bazenlerin başşararııssıı;;

•• ilerleme hilerleme hıızzıına, na, 

•• tohum ile yuva/delik arastohum ile yuva/delik arasıındaki boyut uyumuna,ndaki boyut uyumuna,

•• tohumlutohumluğğun sun sıınnııflandflandıırrıılmlmışış olmasolmasıına bana bağğllııddıır. r. 

ŞŞekli dekli düüzgzgüün olmayan ve n olmayan ve ççok kok küçüüçük tohumlark tohumlarıın  bu n  bu 
tip dtip düüzenlerle hassas olarak ekilebilmesi izenlerle hassas olarak ekilebilmesi iççin in 
kaplama yapkaplama yapıılarak tohum 2larak tohum 2--4 mm 4 mm ççapapıında knda küüre re 
haline getirilir haline getirilir 

SSııra ra üüzeri tohum aralzeri tohum aralığıığı ekicilerin dekicilerin döönnüü hhıızzıı veya veya 
ekicilerdeki delik, kaekicilerdeki delik, kaşışık veya kk veya kııskaskaçç saysayııssıı
dedeğğiişştirilerek ayarlantirilerek ayarlanıır r 
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YuvalYuvalıı ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen
�� EEğğimli veya dimli veya düüşşey ey 

konumda konumda ççalalışışabilen, abilen, 
ççevresinde belli sayevresinde belli sayıı
ve ve ööllçüçüde yuvalar de yuvalar 
bulunan bir bulunan bir ççarktan arktan 
oluoluşşmaktadmaktadıır r 

�� Tohum deposu altTohum deposu altıına na 
ddüüşşey olarak ey olarak 
yerleyerleşştirilen tirilen ççarkarkıın n 
depo idepo iççerisine giren erisine giren 
bbööllüümmüündeki yuvalara, ndeki yuvalara, 
tohumlar yuvarlanma tohumlar yuvarlanma 
etkisiyle dolmaktadetkisiyle dolmaktadıır r 

�� Yuva iYuva iççerisindeki fazla erisindeki fazla 
tohumlar bir stohumlar bir sııyyıırrııccıı
yardyardıımmııyla tohum yla tohum 
hhüücresine geri cresine geri 
ggöönderilirnderilir
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YuvalYuvalıı ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� Bu dBu düüzenlerde zenlerde 
•• basbasıınnççllıı hava, hava, 

•• ters yters yöönde dnde döönen nen 
silindir veya silindir veya 

•• yuvalaryuvalarıı birlebirleşştiren tiren 
kanalkanalıın in iççine ine 
yerleyerleşştirilen  plaka tirilen  plaka 
şşeklinde seklinde sııyyıırrııccıılar lar 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır r 
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Yuva Yuva şşekilleri ekilleri 

�� YuvalYuvalıı ççarklararklarıın, n, 
yuva byuva büüyyüüklklüükleri kleri 
ve yuvalar arasve yuvalar arasıı
uzakluzaklııklarklarıı farklfarklıı
dedeğğerlerde yaperlerde yapııllıırlarrlar

�� FarklFarklıı yuva sayyuva sayıılarlarıı
ssııra ra üüzeri tohum zeri tohum 
aralaralııklarklarıınnıın n 
dedeğğiişştirilmesini tirilmesini 
sasağğlarlar
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YuvalYuvalıı ççark ark ççeeşşitleri itleri 

�� AlAlüüminyum alaminyum alaşışımmıından yapndan yapıılan yuvallan yuvalıı ççarklararklarıın n ççaplaraplarıı
150150--500 mm aras500 mm arasıında denda değğiişşmektedir mektedir 

�� Yuvalar, Yuvalar, ççarkarkıın n ççevresinde tek sevresinde tek sııra, iki veya ra, iki veya üçüç ssııra olarak ra olarak 
aaççııllıırr

�� ÇÇarklararklarıın dn döönnüü hhıızzıı ddüüşşüürrüülerek tohum dalerek tohum dağığıllıım dm düüzgzgüünlnlüüğğüü
iyileiyileşştirilmitirilmişştir tir 



9999

Delikli PlakalDelikli Plakalıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� Tohum deposu tabanTohum deposu tabanıına yatay ya da belli ena yatay ya da belli eğğimle imle 
yerleyerleşştirilmitirilmişş olan disk olan disk şşeklinde delikli plaka ile eklinde delikli plaka ile 
tohumlar depodan altohumlar depodan alıınnııp p ççiziye biziye bıırakrakııllıırr

�� MMııssıır, sorgum, ayr, sorgum, ayççiiççeeğği gibi tohumlari gibi tohumlarıın ekiminde n ekiminde 
kullankullanııllıır  r  

�� Ekiciler, delikli plaka, sEkiciler, delikli plaka, sııyyıırrııccıı, yayl, yaylıı bir iticiden bir iticiden 
oluoluşşmaktadmaktadıırr

�� Tohumlar, depo tabanTohumlar, depo tabanıındaki plakanndaki plakanıın deliklerine n deliklerine 
yerleyerleşşir, birden fazla tohum sir, birden fazla tohum sııyyıırrııccıı taraftarafıından ndan 
delikten uzakladelikten uzaklaşşttıırrııllıır ve plakanr ve plakanıın dn döönmesi ile nmesi ile 
tohumlar tohum borusuna kadar tatohumlar tohum borusuna kadar taşışınnıırr

�� DDüüşşme noktasme noktasıında tohumlar yaylnda tohumlar yaylıı bir itici ile bir itici ile 
tohum borusuna dtohum borusuna düüşşüürrüüllüürr
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�� Bu ekicilerin tek plakalBu ekicilerin tek plakalıı olanlarolanlarıınnıın yann yanıı ssııra  ikili ve ra  ikili ve üçüçllüü plakalplakalıı
olanlarolanlarıı da vardda vardıır r 

�� ÜçÜçllüü plakalardan birincisi, plakalardan birincisi, üüzerinde tohum boyutlarzerinde tohum boyutlarıına uyan na uyan 
delikler bulunan tadelikler bulunan taşışıyyııccıı plaka, plaka, 

�� ĐĐkincisi deliksiz ara plakaskincisi deliksiz ara plakasıı ve ve 
�� ÜçüÜçüncncüüssüü ise ise üüzerinde daha bzerinde daha büüyyüük boyutlu delikler bulunan k boyutlu delikler bulunan 

ekici plakadekici plakadıırr
�� TaTaşışıyyııccıı ve ekici plakalar birbirine bave ekici plakalar birbirine bağğllııddıır ve birlikte dr ve birlikte döönerlernerler
�� Ara plakasAra plakasıı ise sabittir ve ise sabittir ve üüst kst kıısmsmıında bnda büüyyüük bir ak bir aççııklklığıığı vardvardıırr
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ÇÇift ift ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

Sistem iki ayrSistem iki ayrıı ççarktan arktan 
oluoluşşurur

�� birisi ibirisi içç tarafta dtarafta döönen nen 
kküçüüçük k ççaplaplıı olan yuvalolan yuvalıı
ççark,ark,

�� didiğğeri ise yuvaleri ise yuvalıı ççarkarkıın n 
ddışıışında bulunan daha nda bulunan daha 
bbüüyyüük k ççaplaplıı oluklu oluklu 
ççarktarktıır r 

�� Her iki Her iki ççark birlikte ark birlikte 
ddöönerner
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ÇÇift ift ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� BBüüyyüük k ççaplaplıı olan oluklu olan oluklu ççarkarkıın n ççevre hevre hıızzıı, yuval, yuvalıı
ççarka garka gööre daha yre daha yüüksektir ksektir 

�� YuvalYuvalıı ççarkarkıın n ççevre hevre hıızzıınnıın dn düüşşüüklklüüğğüü yuvalara yuvalara 
tohumlartohumlarıın girmesini kolaylan girmesini kolaylaşşttıırrıırr

�� Bu durum Bu durum ççift ift ççarklarklıı tek tohum ekim tek tohum ekim 
makinalarmakinalarıınnıınn daha ydaha yüüksek ilerleme hksek ilerleme hıızlarzlarıında nda 
ççalalışışmasmasıınnıı sasağğlarlar

�� FarklFarklıı bbüüyyüüklklüüklerdeki tohumlarklerdeki tohumlarıın ekilebilmesi n ekilebilmesi 
iiççin sadece yuvalin sadece yuvalıı ççarkarkıın den değğiişştirilmesi yeterlidir tirilmesi yeterlidir 
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KaKaşışıklklıı ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� En belirgin En belirgin üüststüünlnlüüğğüü, belirli s, belirli sıınnıırlar irlar iççerisinde erisinde 
kalmak kokalmak koşşuluyla, farkluluyla, farklıı bbüüyyüüklklüük ve k ve şşekildeki ekildeki 
tohum kartohum karışıışımmıınnıın ekiminde n ekiminde 
kullankullanıılabilmesidirlabilmesidir

�� Bu Bu öözellizelliğğinden dolayinden dolayıı babaşşta mta mııssıır, ayr, ayççiiççeeğği, i, 
pancar olmak pancar olmak üüzere genizere genişş ssııra aralra aralığıığında nda 
ekimi yapekimi yapıılan tohumlarlan tohumlarıın ekiminde n ekiminde 
kullankullanıılmaktadlmaktadıırr

�� ÇÇok bok büüyyüük ya da k ya da ççok kok küçüüçük tohumlar ik tohumlar iççin in öözel zel 
yapyapııda da ççarklararklarıın n makinamakina üüzerine takzerine takıılma lma 
olanaolanağığı vardvardıı
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KaKaşışıklklıı ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� KaKaşışıklklıı ççark ekici ark ekici 
ddüüzeni, yan yana zeni, yan yana 
yerleyerleşştirilmitirilmişş birlikte birlikte 
ddöönen iki nen iki ççarktan arktan 
oluoluşşmaktadmaktadıırr

�� Biri kaBiri kaşışıklklıı, di, diğğeri ise eri ise 
bböölmeli olan iki lmeli olan iki ççark ark 
bir bir ççererççeve ieve iççinde inde 
birlikte dbirlikte döönerlernerler
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KaKaşışıklklıı ÇÇarklarklıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� Biri kaBiri kaşışıklklıı, di, diğğeri ise beri ise böölmeli olan iki lmeli olan iki ççark bir ark bir ççererççeve ieve iççinde inde 
birlikte dbirlikte döönerler. nerler. 

�� Bu Bu ççererççeve ayneve aynıı zamanda iki zamanda iki ççarkarkıın bn böölmelerini lmelerini öön taraftan n taraftan 
kapatkapatıır; sadece r; sadece üüst kst kıısmsmıında tohumun kanda tohumun kaşışıklardan klardan 
bböölmelere gelmelere geççmesini samesini sağğlayacak bir alayacak bir aççııklklığıığı vardvardıır. r. 

�� Tohum deposundan gelen tohumlar Tohum deposundan gelen tohumlar ççarkarkıın kan kaşışıklarklarıı
taraftarafıından alndan alıınarak yukarnarak yukarıı tataşışınnıır. r. 

�� Bu taBu taşışıma sma sıırasrasıında kanda kaşışıkkççııklarklarıın in iççerisine yerleerisine yerleşşen en 
tohumlartohumlarıın birden fazlasn birden fazlasıı kakaşışık yk yüükseldikkseldikççe ae aşşaağığı ddüüşşer. er. 
KaKaşışıklarla klarla ççererççevedeki aevedeki aççııklklığığa dek taa dek taşışınan tohumlar, dinan tohumlar, diğğer er 
ççarkarkıın bn böölmelerine gelmelerine geççerler. erler. 

�� Bu geBu geççiişş kakaşışıklarklarıın veya n veya ççarklararklarıın en eğğimli yerleimli yerleşştirilmesiyle tirilmesiyle 
sasağğlanlanıır. r. 

�� BBööylece bylece böölmeler ilmeler iççine geine geççen tohumlar aen tohumlar aşşaağığı dodoğğru ru 
tataşışınarak narak ççııkkışış aağğzzıından ndan ççiziye diziye düüşşerler. erler. 
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BantlBantlıı Ekici DEkici Düüzenzen
�� Tohum bTohum büüyyüüklklüüğğüüne ne 

ggööre belli aralre belli aralııklarla klarla 
üüzerine delikler zerine delikler 
aaççıılmlmışış bir bant (1) bir bant (1) 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır  r  

�� Bant, tekerlekten Bant, tekerlekten 
hareket alan bir hareket alan bir 
makara (2) ile makara (2) ile 
ddööndndüürrüülmektedirlmektedir

�� Bant tohum Bant tohum 
deposunun(4) deposunun(4) 
altaltıından gendan geççerken erken 
deliklere tohum dolardeliklere tohum dolar

�� Tohumun, dTohumun, düüşşme me 
noktasnoktasıında delinda deliğği terk i terk 
etmesini bir itici etmesini bir itici 
makara (3) makara (3) 
sasağğlamaktadlamaktadıırr
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BantlBantlıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� SSııra ra üüzeri tohum aralzeri tohum aralığıığı;;
•• bant hbant hıızzıı veya veya 

•• bant bant üüzerindeki delik sayzerindeki delik sayııssıı dedeğğiişştirilerek tirilerek 
ayarlanmaktadayarlanmaktadıırr

ŞŞekerpancarekerpancarıı ve sebze tohumlarve sebze tohumlarıınnıın ekiminde n ekiminde 
yaygyaygıın olarak kullann olarak kullanıılmaktadlmaktadıır r 
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KKııskaskaççllıı Ekici DEkici Düüzenzen

�� Sistemde bir Sistemde bir ççark ve ark ve 
bunun bunun üüzerine zerine 
yerleyerleşştirilmitirilmişş tutucu tutucu 
öözellikli yaylzellikli yaylıı kkııskaskaççlar lar 
bulunur bulunur 

�� Tohum deposundan, Tohum deposundan, 
tohum htohum hüücresine dcresine düüşşen en 
tohumlar, tohumlar, ççarkarkıın n 
ddöönmesiyle yaylnmesiyle yaylıı kkııskaskaççlar lar 
taraftarafıından tutulurndan tutulur

�� ÖÖzellikle mzellikle mııssıır tohumlarr tohumlarıınnıın n 
ekiminde tercih edilen bir ekiminde tercih edilen bir 
ddüüzendir zendir 
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PnPnöömatikmatik Ekici DEkici Düüzenlerzenler

�� Tohumun hTohumun hüücreden alcreden alıınnııp p ççiziye kadar iziye kadar 
tataşışınmasnmasıı trakttraktöör kuyruk milinden hareket r kuyruk milinden hareket 
alan bir aspiratalan bir aspiratöörrüün olun oluşşturduturduğğu vakumlu u vakumlu 
hava ile yaphava ile yapııllıırr

�� Tohumlar dTohumlar düüşşey dey düüzlemde dzlemde döönen delikli nen delikli 
tohum plakastohum plakasıına vakumla tutunarak na vakumla tutunarak 
ddüüşşme noktasme noktasıına kadar tana kadar taşışınnıırr

�� DDüüşşme noktasme noktasıında vakum kesildinda vakum kesildiğğinden inden 
tohumlar kendi atohumlar kendi ağığırlrlığıığı ile ayaile ayağığın an aççttığıığı
ççiziye tek tek diziye tek tek düüşşer er 
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1.1. ÇÇizi temizleyici ayak,  izi temizleyici ayak,  2.2. Tohum deposu,  Tohum deposu,  3.3. Tohum plakasTohum plakasıı,  ,  4.4. Vakum Vakum 
hatthattıı, , 5.5. BasBasıınnçç hatthattıı,  ,  6.6. SSııyyıırrııccıı,  ,  7.7. ÇÇizi aizi aççııccıı ayak,  ayak,  8.8. BaskBaskıı tekeritekeri
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�� Tohum plakasTohum plakasıı üüzerindeki zerindeki 
deliklerin deliklerin ççapapıı tohum tohum 
boyutlarboyutlarıından daha ndan daha 
kküçüüçüktktüür r 

�� PlakanPlakanıın arka yn arka yüüzzüünden nden 
etki eden vakumlu hava etki eden vakumlu hava 
(1), delikler (1), delikler üüzerinde zerinde 
tohumlartohumlarıın tutulmasn tutulmasıınnıı
sasağğlarlar

�� PlakanPlakanıın (2) dn (2) döönnüüşşüüyle yle 
tutulan tohumlar yukartutulan tohumlar yukarıı
dodoğğru taru taşışınnıır r 

�� Ayarlanabilen bir sAyarlanabilen bir sııyyıırrııccıı
(4) kullan(4) kullanıılarak fazla larak fazla 
tohumlartohumlarıın hn hüücreye (3) creye (3) 
geri dgeri düüşşmesi samesi sağğlanlanıırr
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ÇÇift delikli plakalift delikli plakalıı hhüücreli ekici dcreli ekici düüzenzen
�� Merkez doMerkez doğğrultusunda yan yana ikirultusunda yan yana ikişşer er 

delik (2) delinmidelik (2) delinmişş tohum plakastohum plakasıı hhüücreli creli 
bir bir ççark (3) ile birleark (3) ile birleşştirilmitirilmişştirtir

�� Tohum hTohum hüücresindeki (1) tohum, vakum cresindeki (1) tohum, vakum 
basbasııncncıı etkisinde kalan detkisinde kalan dışıştaki delikler taki delikler 
taraftarafıından emilerek sndan emilerek sııyyıırrııccıınnıın n 
bulundubulunduğğu noktaya (4) kadar tau noktaya (4) kadar taşışınnıırr

�� Bu noktada dBu noktada dışıştaki deliklerin bastaki deliklerin basııncncıı
kesilir ikesilir iççteki delikler basteki delikler basıınnçç etkisinde etkisinde 
kalkalıırr

�� SSııyyıırrııccıınnıın da yardn da yardıımmııyla tohumlar bu yla tohumlar bu 
noktada inoktada iççteki deliklere kaydteki deliklere kaydıırrııllıır, fazla r, fazla 
tohumlar tohum htohumlar tohum hüücresine geri cresine geri 
ggöönderilirnderilir

�� ĐĐççteki deliteki deliğğe vakum etkisi ile tutunan e vakum etkisi ile tutunan 
tohum iticinin bulundutohum iticinin bulunduğğu noktaya (5) u noktaya (5) 
kadar takadar taşışınnıırr

�� Bu noktada vakum basBu noktada vakum basııncncıı tamamen tamamen 
kesilir ve tohum iticinin de yardkesilir ve tohum iticinin de yardıımmııyla yla 
tohum plakastohum plakasııyla birlikte dyla birlikte döönen hnen hüücreli creli 
ççarkarkıın yuvasn yuvasıına dna düüşşerer

�� HHüücrenin icrenin iççinde tainde taşışınan tohum ayanan tohum ayağığın n 
aaççttığıığı ççiziye kendi aiziye kendi ağığırlrlığıığı ile bile bıırakrakııllıır r 
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�� Tek tohum ekicilerinde ekim normu (sTek tohum ekicilerinde ekim normu (sııra ra 
üüzeri tohum aralzeri tohum aralığıığı), ), 

•• delik saydelik sayııssıı farklfarklıı tohum plakastohum plakasıı kullankullanıılarak larak 

•• plakanplakanıın dn döönnüü hhıızzıı dedeğğiişştirilerek ayarlantirilerek ayarlanıır r 
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SSııyyıırrııccıılarlar

�� Ekici dEkici düüzen zen üüzerinde birden fazla tohumun zerinde birden fazla tohumun 
tutunmastutunmasıınnıı engellerengeller

�� Tek tohum ekim Tek tohum ekim makinalarmakinalarıındanda mekanik (a, b ve mekanik (a, b ve 
c) ve hava akc) ve hava akıımlmlıı (d) s(d) sııyyıırrııccıılar lar 

�� TohumlarTohumlarıın dn düüşşme noktasme noktasıında delikleri kolaylnda delikleri kolaylııkla kla 
terk etmesi iterk etmesi iççin mekanik iticiler (e,f)in mekanik iticiler (e,f)
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SSııyyıırrııccıılarlar

�� Tek tohum ekim Tek tohum ekim 
makinalarmakinalarıındanda
kullankullanıılan silindirli lan silindirli 
ssııyyıırrııccıı
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Tohum BorularTohum Borularıı

�� TohumlarTohumlarıı ççizi aizi aççııccıı ayaklara ulaayaklara ulaşşttıırrıırr

�� ÇÇapa bitkileri ekiminde kullanapa bitkileri ekiminde kullanıılan bazlan bazıı
ekim ekim makinalarmakinalarıındanda, tohum borular, tohum borularıı ekici ekici 
ayakla birlikte imal edilirayakla birlikte imal edilir

�� TahTahııl ve benzeri bitki tohumlarl ve benzeri bitki tohumlarıınnıın n 
ekiminde kullanekiminde kullanıılan lan makinalardamakinalarda ise tohum ise tohum 
borularborularıı ayrayrıı bir parbir parçça a şşeklindedireklindedir

�� Tohum borularTohum borularıınnıın uygun n uygun öözelliklerde zelliklerde 
olmamasolmamasıı tohum datohum dağığıllıım dm düüzgzgüünlnlüüğğüünnüün n 
bozulmasbozulmasıına neden olmaktadna neden olmaktadıırr
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Tohum borularTohum borularıında aranan nda aranan öözellikler zellikler 

�� Tohum borularTohum borularıı ççizi aizi aççııccıı ayaklarayaklarıın n 
hareketine engel olmayacak hareketine engel olmayacak şşekilde ekici ekilde ekici 
ddüüzene bazene bağğlanmallanmalıı,,

�� Tohum borularTohum borularıı her yher yööne bne büükküülebilmeli ve lebilmeli ve 
bu bbu büükküülme slme sıırasrasıında inda içç kesitleri tohum kesitleri tohum 
akakışıışınnıı yavayavaşşlatacak veya durduracak latacak veya durduracak 
şşekilde daralmamalekilde daralmamalıı, , 

�� Tohum borularTohum borularıınnıın in içç yyüüzeyi tohum akzeyi tohum akışıışınnıı
engellemeyecek engellemeyecek şşekilde pekilde püürrüüzszsüüz olmalz olmalıı,,

�� Tohum borularTohum borularıı dedeğğiişştirilen stirilen sııra sayra sayııssıına na 
ggööre uzatre uzatııllııp kp kıısaltsaltıılabilmelidir labilmelidir 
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Tohum borularTohum borularıı

�� KauKauççuk (a), uk (a), 

�� plastik  (b)plastik  (b)

�� ççelik elik 
•• Hunili (c)Hunili (c)

•• Teleskopik (d)Teleskopik (d)

•• Helezonlu (e, f)Helezonlu (e, f)
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ÇÇizi Aizi Aççııccıı AyaklarAyaklar

�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıınnıınn öönemli parnemli parççalaralarıından ndan 
biri olan ayaklarbiri olan ayaklarıın gn göörevi, revi, 

•• tohumlartohumlarıın yerlen yerleşşeceeceğği i ççizileri aizileri aççmak,mak,

•• tohumlartohumlarıı ççimlenme koimlenme koşşullarullarıına uygun olarak na uygun olarak 
ççiziye yerleiziye yerleşştirmek ve tirmek ve 

•• üüzerlerini toprakla kapatmaktzerlerini toprakla kapatmaktıır r 
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ÇÇizi Ayaizi Ayağığı
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Ayaklarda Aranan Ayaklarda Aranan ÖÖzelliklerzellikler

�� FarklFarklıı toprak ve tohum yatatoprak ve tohum yatağığı hazhazıırlrlıık k 
kokoşşullarullarıında tnda tııkanmadan kanmadan ççalalışışabilmelidir,abilmelidir,

�� Tohum, toprak ve iklim Tohum, toprak ve iklim öözelliklerine uygun zelliklerine uygun 
dedeğğiişşik ekim derinliklerine ayarlanabilmelidir,ik ekim derinliklerine ayarlanabilmelidir,

�� Su hareketini hSu hareketini hıızlandzlandıırmak irmak iççin in ççizi tabanizi tabanıınnıı
hafifhafifççe baste bastıırabilmeli ve tohumu nemin yeterli rabilmeli ve tohumu nemin yeterli 
olduolduğğu toprak katmanu toprak katmanıına bna bıırakabilmeli,rakabilmeli,

�� Su kaybSu kaybıınnıı öönlemek, nlemek, ççimlenmeyi ve imlenmeyi ve ççııkkışıışı
sasağğlamak ilamak iççin tohumlarin tohumlarıın n üüzerini gevzerini gevşşek kabarek kabarıık k 
toprakla toprakla öörtebilmeli,rtebilmeli,

�� Tohum ile toprak arasTohum ile toprak arasıında temasnda temasıı sasağğlayabilmeli,layabilmeli,
�� AyaklarAyaklarıın sn söökküüllüüp takp takıılmaslmasıı ve yeni sve yeni sııra aralra aralııklarklarıı

iiççin ayarlanmasin ayarlanmasıı kolay olmalkolay olmalıı
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TopraToprağğa batma aa batma aççııssıına gna gööre ayaklarre ayaklar

•• Dar aDar aççııllıı ayaklar: ayaklar: 
��ÇÇapa ayaklar,apa ayaklar,

��ÇÇizelizel ayaklarayaklar

•• GeniGenişş aaççııllıı ayaklar:ayaklar:
��Balta ayaklarBalta ayaklar

��Diskli ayaklarDiskli ayaklar
•• Tek diskli ayaklarTek diskli ayaklar

•• ÇÇift diskli ayaklarift diskli ayaklar
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ÇÇizelizel ayaklarayaklar

�� TopraToprağığı yararak yararak 
kabartan dar ukabartan dar uçç
demirli kdemirli küültivatltivatöör r 
ayaklarayaklarıına benzerlerna benzerler

�� Daha Daha ççok sok sııra arasra arasıı
dar olan tahdar olan tahııl ekim l ekim 
makinalarmakinalarıındanda tercih tercih 
edilmektedir edilmektedir 

�� Tohum, uTohum, uçç demirinin demirinin 
arkasarkasıından ndan ççiziye iziye 
ddüüşşerer
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ÇÇapa Ayaklarapa Ayaklar

�� ĐĐyi iyi işşlenmilenmişş toprakta iyi toprakta iyi 
tutunur ve bitki arttutunur ve bitki artııklarklarıınnıı
yyüüze ze ççııkarkarıırlar, rlar, 

�� Sert topraklarda kesek Sert topraklarda kesek 
ççııkardkardııklarklarıı iiççin tohum iyi in tohum iyi 
kapanmaz,kapanmaz,

�� Tesviyesi dTesviyesi düüzgzgüün olmayan n olmayan 
topraklarda ise tohumlartopraklarda ise tohumlarıı
aynaynıı derinliderinliğğe e 
yerleyerleşştiremezlertiremezler

�� Fazla anFazla anıızlzlıı alanlarda alanlarda ççabuk abuk 
ttııkankanıırlar, fazla nemli rlar, fazla nemli 
topraklarda ise topraklarda ise 
ççalalışışttıırrıılamazlarlamazlar
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ÇÇapa Ayaklarapa Ayaklar

�� ÜÜststüü kurumukurumuşş ya da fazla otlanmya da fazla otlanmışış topraklarda topraklarda 
batma yetenebatma yeteneğği dii diğğer ger göömmüüccüü ayak tiplerine gayak tiplerine gööre re 
fazladfazladıır r 

�� ÇÇapa ayaklar sapa ayaklar süürekli toprarekli toprağğa batmaya a batmaya 
ççalalışışttııklarklarıından, toprandan, toprağığı yukaryukarıı kaldkaldıırrıır ve r ve üüst st 
toprak katmantoprak katmanıınnıı karkarışışttıırrıırr

�� Bu durum Bu durum öözellikle kurak bzellikle kurak böölgelerde nem kayblgelerde nem kaybıınnıı
arttarttıırrıırr

�� YYüüksek hksek hıızla zla ççalalışışttıırrııldldııklarklarıında ekim derinlinda ekim derinliğğinde inde 
de bde büüyyüük sapmalar ortaya k sapmalar ortaya ççııkar kar 

�� Son ySon yııllarda kullanllarda kullanıım alanm alanıı oldukoldukçça azalma azalmışışttıır r 
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Balta ayaklarBalta ayaklar

�� GeniGenişş batma abatma aççııssıından dolayndan dolayıı bilebileşşke direnke dirençç
kuvveti, ayakuvveti, ayağığı topraktan topraktan ççııkmaya zorladkmaya zorladığıığından ndan 
ekim derinliekim derinliğği ek yi ek yüükle artkle artıırrıılabilirlabilir

�� Bu nedenle aBu nedenle aççıılan lan ççizinin tabanizinin tabanıı hafifhafifççe baste bastıırrııllıır; r; 
bu etki balta ayaklarbu etki balta ayaklarıın n öönemli bir nemli bir üüststüünlnlüüğğüünnüü
oluoluşştururturur

�� Balta ayaklarda, tohum yataBalta ayaklarda, tohum yatağığı iyi bir iyi bir şşekilde ekilde 
hazhazıırlandrlandığıığında olduknda oldukçça iyi bir ekim derinlia iyi bir ekim derinliğği i 
ddüüzgzgüünlnlüüğğüüne ulane ulaşışıllıır r 

�� Kuru, kesekli, otlu, kKuru, kesekli, otlu, kööklklüü ve fazla nemli ve fazla nemli 
topraklarda etkin topraklarda etkin ççalalışışamazlar, ayak amazlar, ayak ççiziden iziden ççııkar kar 

�� Balta ayaklarla Balta ayaklarla ççok ok yyüüzlekzlek ekim yapekim yapıılabildilabildiğğinden, inden, 
ekim derinliekim derinliğği az olan tohumlari az olan tohumlarıın ekiminde n ekiminde 
babaşşararııllıı bir bir şşekilde kullanekilde kullanıılabilirler.labilirler.
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Balta ayaklarBalta ayaklar

�� Sert dSert döökküümden yapmden yapıılmlmışış
bir gbir gööğğüüs ks kıısmsmıı ile buna ile buna 
babağğlanmlanmışış olan iki yan olan iki yan 
kanatkanatççııktan oluktan oluşşurur

�� KanatKanatççııklar arasklar arasıında inda iççine ine 
tohum borusunun tohum borusunun 
yerleyerleşştirilditirildiğği bir huni yer i bir huni yer 
alalıır r 

�� Daha Daha ççok ok ççapa bitkilerinin apa bitkilerinin 
ekiminde tercih edilirekiminde tercih edilir

�� AyaklarAyaklarıın uzunlun uzunluğğu 250u 250--
380 mm, 380 mm, 

�� derinliderinliğği 76i 76--127 mm 127 mm 
arasarasıındadndadıırr
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KazayaKazayağığı şşekilli ayaklarekilli ayaklar

�� Bant ekim Bant ekim makinalarmakinalarıındanda
kullankullanııllıır r 

�� GeniGenişş uuççlu klu küültivatltivatöör r 
ayaklarayaklarıına benzer na benzer 

�� TopraToprağığı yyıırtarak genirtarak genişş ççizi izi 
aaççarlararlar

�� Tohumlar, ayaTohumlar, ayağığın n 
ggöövdesine bavdesine bağğllıı ana tohum ana tohum 
borusundan geniborusundan genişş uuçç
demirinin altdemirinin altıına na 
yerleyerleşştirilen tohum borulartirilen tohum borularıı
yardyardıımmııyla yla ççiziye bant iziye bant 
halinde bhalinde bıırakrakııllıır r 
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Diskli ayaklarDiskli ayaklar

�� DiDiğğer ayaklara ker ayaklara kııyasla kesekli,  kuru veya nemli yasla kesekli,  kuru veya nemli 
toprak kotoprak koşşullarullarıında daha rahat nda daha rahat ççalalışışabilirlerabilirler

�� Diskli ayaklar dDiskli ayaklar döönerek nerek ççalalışışttııklarklarıından kesek ve ndan kesek ve 
bitki artbitki artııklarklarıından tndan tııkanmazlarkanmazlar

�� Kendi kendilerini temizlerlerKendi kendilerini temizlerler

�� ÇÇok sok sııralralıı ekim ekim makinalarmakinalarıınnıınn yyüüksek hksek hıızla zla 
ççalalışışttıırrııllıırlarrlar

�� Diskli ayaklarla Diskli ayaklarla yyüüzlekzlek ekim yapekim yapıılamaz. Bu lamaz. Bu 
nedenle knedenle küçüüçük tohumlark tohumlarıın ekiminde kullann ekiminde kullanıım m 
alanalanıı ssıınnıırlrlııddıır r 
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Tek Diskli AyaklarTek Diskli Ayaklar

�� Tek diskli ayak, yTek diskli ayak, yöön an aççııssıı 33°°--88°°
arasarasıında denda değğiişşen bir ien bir iççbbüükey key 
ççelik bir disk ve tohum elik bir disk ve tohum 
borusunun sokulduborusunun sokulduğğu bir u bir 
huniden oluhuniden oluşşurur

�� Ekim derinliEkim derinliğği tek di tek düüze deze değğildirildir
�� Kuru ve nemli topraKuru ve nemli toprağığı birbirine birbirine 

karkarışışttıırdrdığıığı iiççin in öözellikle kuru zellikle kuru 
tartarıım bm böölgelerinde lgelerinde ççimlenme imlenme 
iiççin uygun olmayan bir ortam in uygun olmayan bir ortam 
yaratyaratıırr

�� Tek diskli ayaklar Tek diskli ayaklar üülkemizde lkemizde 
yapyapıılan tahlan tahııl ekim l ekim 
makinalarmakinalarıındanda yaygyaygıın olarak n olarak 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır r 
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ÇÇift Diskli Ayaklarift Diskli Ayaklar

�� ÇÇift diskli ayaklar, aralarift diskli ayaklar, aralarıında nda 
belirli bir abelirli bir aççıı (9(9--1111oo) bulunan ) bulunan 
iki diki düüz veya konkav disk ve z veya konkav disk ve 
diskler arasdiskler arasıındaki bondaki boşşluluğğa a 
yerleyerleşştirilmitirilmişş bir tohum bir tohum 
borusu hunisinden oluborusu hunisinden oluşşurur

�� Ayaklar topraAyaklar toprağığı iki yana iki yana 
iterek topraiterek toprağığın alt ve n alt ve üüst st 
katmanlarkatmanlarıınnıı karkarışışttıırmadan rmadan 
ççizi aizi aççarar

�� AAççıılan lan ççizi geniizi genişş olduolduğğu iu iççin in 
tohumlartohumlarıın kapatn kapatıılmaslmasıı, , 
ayaklarayaklarıın arkasn arkasıına bana bağğlanan lanan 
kapatkapatııccıı zincirlerle sazincirlerle sağğlanlanıırr
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ÇÇift Diskli Ayaklarift Diskli Ayaklar

�� Disklerin birbirine deDisklerin birbirine değğdidiğği nokta, i nokta, öön tarafta ve n tarafta ve ççizi izi 
tabantabanıınnıın biraz yukarn biraz yukarııssıındadndadıırr

�� ÇÇift diskli ayaklarla aift diskli ayaklarla aççıılan lan ççizinin ortasizinin ortasıında, bir nda, bir 
ssıırt olurt oluşşur ve bu sur ve bu sıırtrtıın yn yüüksekliksekliğği iki diskin dei iki diskin değğme me 
noktasnoktasıınnıın yn yüüksekliksekliğğine baine bağğllııddıırr

�� DeDeğğme noktasme noktasıı ne kadar yne kadar yüüksek olursa oluksek olursa oluşşan an 
ssıırtrtıın yn yüüksekliksekliğği ve i ve ççizi geniizi genişşliliğği de  o oranda i de  o oranda 
artarartar

�� Buna baBuna bağğllıı olarak tohumlarolarak tohumlarıın yatay ve dn yatay ve düüşşey ey 
dadağığıllıım dm düüzgzgüünlnlüüğğüü bozulurbozulur
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ÇÇift Diskli Ayaklarift Diskli Ayaklar

�� AAççıılan lan ççizinin geniizinin genişşliliğği, ayai, ayağığın disk n disk ççapapıına, na, 
diskler arasdiskler arasıındaki andaki aççııya ve disklerin deya ve disklerin değğme me 
noktasnoktasıınnıın yn yüüksekliksekliğğini belirleyen aini belirleyen aççııya ya 
babağğllııddıırr

�� Disklerin her ikisi de aynDisklerin her ikisi de aynıı ççapta veya farklapta veya farklıı
bbüüyyüüklklüükte olabilirkte olabilir

�� Disk Disk ççaplaraplarıı 200200--600 mm, kal600 mm, kalıınlnlııklarklarıı 33--6 6 
mm arasmm arasıında denda değğiişşir ir 

�� ÇÇift diskli ayaklar, her tift diskli ayaklar, her tüürlrlüü iklim ve toprak iklim ve toprak 
kokoşşullarullarıında kullannda kullanıılabilirlerlabilirler
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Diskli AyaklarDiskli Ayaklar

�� Bitki artBitki artığıığı fazla olan veya dofazla olan veya doğğrudan ekim rudan ekim 
makinalarmakinalarıındanda daha iyi bir tohum yatadaha iyi bir tohum yatağığı iiççin in ççift ift 
diskli ayadiskli ayağığın n öönnüünde bitki parnde bitki parççalayalayııccıı bir bir üçüüçüncncüü
disk kullandisk kullanıılabilmektedir labilmektedir 
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Tek tohum ekim Tek tohum ekim 
makinalarmakinalarıındanda ekici ekici 
ayaklarayaklarıın n ççalalışışma ma 
derinliderinliğği ayari ayarıı,,

�� yay baskyay baskııssııyla veyla ve

�� baskbaskıı tekerlekleri tekerlekleri 
yardyardıımmııyla yla 
yapyapıılabilmektedir labilmektedir 
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BaskBaskıı Tekerlekleri Tekerlekleri 

Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda genellikle ekici ayagenellikle ekici ayağığın arkasn arkasıına na 
babağğlanan basklanan baskıı tekerleklerinin gtekerleklerinin göörevleri, revleri, 

�� tohumun btohumun bıırakrakııldldığıığı ççizi izi üüzerindeki toprazerindeki toprağığı
bastbastıırarak  tohumla daha iyi temasrarak  tohumla daha iyi temasıınnıı sasağğlamak lamak 

�� ççiziye yerleiziye yerleşştirilen tohumun tirilen tohumun üüzerini toprakla zerini toprakla 
öörtmek, rtmek, 

�� ççiziyi kapatmak, iziyi kapatmak, 

�� ççizi izi üüzerinde zerinde öözel profil oluzel profil oluşşturmak, turmak, 

�� ekim derinliekim derinliğğini ayarlamak, ini ayarlamak, 

�� ekici ekici üünite veya dinite veya diğğer mekanizmalara hareket er mekanizmalara hareket 
sasağğlamak lamak 
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Geniş düz 
baskı tekeri

Dışa konkav
baskı tekeri 

“V” şekilli dar 
baskı tekeri 

Đçe konkav
baskı tekeri 

Açılı çift baskı tekeri Đki dar parçalı
baskı tekerleği 

Çift düz baskı tekerleği 
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�� TahTahııl ekim l ekim makinalarmakinalarıındanda baskbaskıı tekerlekleri tekerlekleri 
tek partek parççalalıı, , 

�� BazBazıı tek tohum ekim tek tohum ekim makinalarmakinalarıındanda ise ise ççift ift 
parparççalalıı olanlarolanlarıı tercih edilir tercih edilir 

�� Tek parTek parççalalıı baskbaskıı tekerlekleri tohumlartekerlekleri tohumlarıı
üüstten, stten, ççift parift parççalalıı olanlar ise iki yandan olanlar ise iki yandan 
ççizi tabanizi tabanıına dona doğğru sru sııkkışışttıırrıırlar rlar 

�� BaskBaskıı tekerlekleri satekerlekleri saççtan tan şşekillendirilerek ekillendirilerek 
yapyapııllıır, r, ççooğğunlukla unlukla üüzerleri lastikle kaplanzerleri lastikle kaplanıır r 
ve ve ççaplaraplarıı 305305--660 mm aras660 mm arasıında denda değğiişşir ir 

BaskBaskıı TekerlekleriTekerlekleri
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KapatKapatııccıılarlar

�� ÇÇizi aizi aççııccıı ayaayağığın veya baskn veya baskıı tekerletekerleğğinin arkasinin arkasıına na 
yerleyerleşştirilir, tirilir, 

�� tohum tohum ççizisinin gevizisinin gevşşek bir toprakla kapatek bir toprakla kapatıılmaslmasıınnıı
sasağğlarlarlarlar

�� ÇÇooğğunlukla iki parunlukla iki parççalalıı yapyapıılan kapatlan kapatııccıılar, topralar, toprağığı
ççizi kenarlarizi kenarlarıından ortaya dondan ortaya doğğru iterek ru iterek ççalalışıışırlarrlar

�� KapatKapatııccıılar, diskli, demir lar, diskli, demir ççubuk, tubuk, tıırmrmıık veya ik veya içç iiççe e 
gegeççmimişş zincir zincir şşeklinde yapeklinde yapıılmaktadlmaktadıırr

�� BaskBaskıı tekerletekerleğği kullani kullanıılmayan bazlmayan bazıı tahtahııl ekim l ekim 
makinalarmakinalarıındanda kapatkapatııccıılar ekici lar ekici üünitelerin arkasnitelerin arkasıına na 
babağğlanmaktadlanmaktadıır.  r.  
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Diskli kapatıcı Tırmıklı kapatıcı

Uç demirli kapatıcı Zincirli kapatıcı
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Hareket Hareket İİletim Sistemleriletim Sistemleri
�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda ekici dekici düüzenler; zenler; 

•• makinamakina tekerletekerleğğinden, inden, 
•• trakttraktöör kuyruk milinden veya r kuyruk milinden veya 
•• ayrayrıı bir motordan hareket alarak bir motordan hareket alarak ççalalışıışırlarrlar

�� Uygulamada daha Uygulamada daha ççok ekici dok ekici düüzenler zenler makinamakina
tekerletekerleğğinden hareketlidirinden hareketlidir

�� Hareketin ekici dHareketin ekici düüzenlere iletilerek dzenlere iletilerek düüzgzgüün ve n ve 
isteisteğğe uygun bir ekimin gere uygun bir ekimin gerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin in 
ççeeşşitli tip diitli tip dişşli sistemleri kullanli sistemleri kullanııllıırr

�� Ekici dEkici düüzenlerin hareketi ekilen tohumun cinsi, zenlerin hareketi ekilen tohumun cinsi, 
ekim koekim koşşullarullarıı ve ve makinamakina öözelliklerine gzelliklerine gööre re 
ddüüzenlenir. zenlenir. 
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Hareket Hareket İİletim Sistemleriletim Sistemleri

�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda kullankullanıılan dilan dişşli sistemlerinin, li sistemlerinin, 
ekimi yapekimi yapıılan her tip tohum ilan her tip tohum iççin ekici din ekici düüzenlerin zenlerin 
babaşşararııllıı ççalalışışmalarmalarıınnıı sasağğlamalarlamalarıı bakbakıımmıından bazndan bazıı
öözelliklere sahip olmalarzelliklere sahip olmalarıı gerekir. gerekir. 
•• DiDişşli sisteminin basit yapli sisteminin basit yapııda, da, 

•• ssüürtrtüünmeye karnmeye karşışı dayandayanııklklıı olmasolmasıı ve ve 

•• dedeğğiişşik ekim normlarik ekim normlarıına gna gööre kolaylre kolaylııkla ayarlanabilmesi kla ayarlanabilmesi 
gerekirgerekir

�� MakinanMakinanıınn tekerletekerleğği ile ekici mil arasi ile ekici mil arasıındaki iletim ndaki iletim 
oranoranıı dedeğğiişştirme dtirme düüzenleri ekim zenleri ekim makinalarmakinalarıınnıınn
hem tohum ve hem de ghem tohum ve hem de güübre atma dbre atma düüzenleri izenleri iççin in 
kullankullanııllıır r 
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1.1. Basit kademeli hareket iletim sistemiBasit kademeli hareket iletim sistemi

2.2. ÇÇok kademeli hareket iletim sistemiok kademeli hareket iletim sistemi
•• Norton diNorton dişşli, li, 

•• Konik diKonik dişşli,li,

•• Planet diPlanet dişşli,li,

3.3. Kademesiz hKademesiz hıız dez değğiişştirme sistemitirme sistemi
•• Konik kasnaklKonik kasnaklıı,,

•• ParmaklParmaklıı tip hareket iletim sistemleridir.tip hareket iletim sistemleridir.

Hareket Hareket İİletim Sistemleriletim Sistemleri
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Basit kademeli hareket iletim sistemiBasit kademeli hareket iletim sistemi

�� ÜÜzerinde ekim normu ayarzerinde ekim normu ayarıı
yapyapıılabilen ekicilere sahip labilen ekicilere sahip 
makinalardamakinalarda
kullankullanıılmaktadlmaktadıırr

�� Tekerlek ile ekici mil Tekerlek ile ekici mil 
arasarasıındaki hareket iletimi ndaki hareket iletimi 
1/2, 1/3 veya 1/5 gibi 1/2, 1/3 veya 1/5 gibi 
oranlarda oranlarda 
dedeğğiişştirilmektedir tirilmektedir 

�� Ekim Ekim makinasmakinasıı
tekerletekerleğğinden hareket alan inden hareket alan 
didişşli (1) ara dili (1) ara dişşliler (2, 3, liler (2, 3, 
4) 4) üüzerinden ekici mile zerinden ekici mile 
hareket veren dihareket veren dişşliye (6) liye (6) 
hareketi iletir hareketi iletir 
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Norton DiNorton Dişşli Sistemili Sistemi

�� Sistem, tohum deposu ile ekici mil Sistem, tohum deposu ile ekici mil 
arasarasıına yerlena yerleşştirilirtirilir

�� Tekerlek milinden bir ara diTekerlek milinden bir ara dişşli li 
(Z1/Z2) grubu ile al(Z1/Z2) grubu ile alıınan hareket nan hareket 
birinci mile ulabirinci mile ulaşşttıırrııllıırr

�� Bu mil Bu mil üüzerindeki bir dizerindeki bir diğğer dier dişşli li ççifti ifti 
(Z3) ise ikinci ara mil (II) (Z3) ise ikinci ara mil (II) üüzerinde zerinde 
ssııralanmralanmışış dedeğğiişşik ik ççaplaplıı didişşli li 
gruplargruplarıından biri ndan biri üüzerine getirilir zerine getirilir 

�� Bu diBu dişşli grubunu tali grubunu taşışıyan ikinci ara mil yan ikinci ara mil 
hareketi yine bir dihareketi yine bir dişşli li ççifti ( Z4/Z5) ifti ( Z4/Z5) 
üüzerinden ekici mile iletirzerinden ekici mile iletir

�� Birinci ara mil Birinci ara mil üüzerinde sezerinde seççenekli enekli 
olarak iki veya olarak iki veya üçüç didişşli grubu li grubu 
kullankullanıılarak hlarak hıız kademeleri 30z kademeleri 30’’a a 
kadar kadar ççııkartkartıılabilirlabilir

�� Hatta geliHatta gelişşmimişş makinalardamakinalarda bu hbu hıız z 
kademeleri 72kademeleri 72’’ye kadar ye kadar 
yyüükseltilmikseltilmişştirtir

�� Sistem aSistem aççııkta veya yakta veya yağğ banyolu bir banyolu bir 
didişşli kutusu ili kutusu iççerisine erisine 
yerleyerleşştirilmektedir tirilmektedir 
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Konik DiKonik Dişşli Sistemili Sistemi

�� Ekici milin dEkici milin döönnüü hhıızzıı, , makinamakina
tekerletekerleğğinin aksinin aksıı üüzerinde zerinde 
bulunan bulunan ççok kademeli konik diok kademeli konik dişşli li 
(Z1) yard(Z1) yardıımmıı ile ayarlanile ayarlanıırr

�� Konik diKonik dişşlinin her kademesi ayrlinin her kademesi ayrıı
bir dibir dişşli gibi li gibi ççalalışıışırr

�� Kare mil Kare mil üüzerinde kayan ayar zerinde kayan ayar 
didişşlisi (Z2), ayarlanmak istenilen lisi (Z2), ayarlanmak istenilen 
ekim normunu verecek iletim ekim normunu verecek iletim 
oranoranıı iiççin, konik diin, konik dişşli li üüzerinde zerinde 
gezdirilerek kademelerden birisi gezdirilerek kademelerden birisi 
üüzerinde durdurulurzerinde durdurulur

�� Hareket bir konik diHareket bir konik dişşli li ççifti ifti 
(Z3/Z4)ve zincir di(Z3/Z4)ve zincir dişşli (Z5/Z6) li (Z5/Z6) 
üüzerinden ekici mile ulazerinden ekici mile ulaşışırr

�� YaYağğ banyolu bir dibanyolu bir dişşli kutusu li kutusu 
iiççerisinde erisinde ççalalışışttıırrııllıır r 
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Planet DiPlanet Dişşli Sistemili Sistemi

�� Tekerlek milinden alTekerlek milinden alıınan nan 
hareket bir ara dihareket bir ara dişşlisi lisi 
üüzerinden farklzerinden farklıı ççaplarda aplarda 
olan iki adet kavrama olan iki adet kavrama 
didişşlilerine gelmekte ve lilerine gelmekte ve 
buradan planet diburadan planet dişşlilerine lilerine 
iletilmektedir iletilmektedir 

�� Planet diPlanet dişşliler gliler güüneneşş
didişşlisini dlisini dööndndüürerek ekici rerek ekici 
mile hareketi iletirmile hareketi iletir

�� Bu Bu şşekilde dekilde düüzenlenen bir zenlenen bir 
hareket iletim sisteminde hareket iletim sisteminde 
ddöört planet dirt planet dişşli iki farklli iki farklıı
ççaptaki kavrama diaptaki kavrama dişşlileri ile lileri ile 
hareketlendirilerek, ghareketlendirilerek, güüneneşş
didişşlisi (2 x 4 = 8) farkllisi (2 x 4 = 8) farklıı
hhıızda dzda dööndndüürrüülebilmektedirlebilmektedir
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Konik KasnaklKonik Kasnaklıı Hareket Hareket İİletim Sistemiletim Sistemi

�� Kademesiz devir deKademesiz devir değğiişştirme tirme 
sistemidirsistemidir

�� iki konik kasnak ile bunlar iki konik kasnak ile bunlar üüzerinde zerinde 
ileriileri--geri kaydgeri kaydıırrıılabilen bir labilen bir ççelik elik 
bilezikten olubilezikten oluşşmaktadmaktadıırr

�� ÇÇelik bilezik bir vidalelik bilezik bir vidalıı ayar kolu ile ayar kolu ile 
birbirine gbirbirine gööre ters yerlere ters yerleşştirilmitirilmişş
konik kasnaklar konik kasnaklar üüzerinde zerinde 
kaydkaydıırrıılarak tekerlek ile ekici mil larak tekerlek ile ekici mil 
arasarasıındaki iletim oranndaki iletim oranıınnıın n 
dedeğğiişştirilmektedirtirilmektedir

�� Ekim Ekim makinasmakinasıı tekerlek akstekerlek aksıından ndan 
hareket alan kasnak bilezik hareket alan kasnak bilezik 
yardyardıımmııyla dyla döönnüü hareketini dihareketini diğğer er 
kasnak  kasnak  üüzerinden ekici mile iletirzerinden ekici mile iletir

�� Kademesiz konik kasnaklKademesiz konik kasnaklıı hareket hareket 
iletim sistemi, tekerlek ve ekici mil iletim sistemi, tekerlek ve ekici mil 
arasarasıına yerlena yerleşştirilen tirilen öözel bir zel bir 
kutunun ikutunun iççinde bulunur inde bulunur 



151151

Tek tohum ekim Tek tohum ekim makinalarmakinalarıındanda ekim ekim makinasmakinasıı tekerletekerleğğinden alinden alıınan nan 
hareket bir zincir dihareket bir zincir dişşli sistemi veya mafsal aracli sistemi veya mafsal aracııllığıığıyla ekici mile iletiliryla ekici mile iletilir
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MafsallMafsallıı Hareket Hareket İİletimi letimi 



153153

ÇÇizekizek

�� SSııraya ekim raya ekim makinalarmakinalarıındanda
tarla sonu dtarla sonu döönnüüşşlerinde lerinde 
ssııralar arasralar arasıı uzakluzaklığıığı
eeşşitlemek iitlemek iççin kullanin kullanııllıır r 

�� DDöönnüüşş sonrassonrasıı trakttraktöör r öön n 
tekerletekerleğğinin izleyeceinin izleyeceğği yolu i yolu 
öönceden nceden ççizerizer

�� ĐĐçç bbüükeykey ççelik bir disk veya elik bir disk veya 
uuçç demiri demiri şşeklinde yapeklinde yapııllıır ve r ve 
ekim ekim makinasmakinasıınnıınn iki yaniki yanıına na 
uzunluuzunluğğu ayarlanabilen bir u ayarlanabilen bir 
kolun ucuna takkolun ucuna takııllıırlarrlar

�� Ekim anEkim anıında nda ççizeklerdenizeklerden biri biri 
trakttraktöörrüün izleyecen izleyeceğği yolu i yolu 
belirlerken dibelirlerken diğğeri eri ççalalışışmazmaz
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ÇÇatatıı ve Tekerleklerve Tekerlekler

�� Ekim Ekim makinasmakinasıınnıı parparççalaralarıı üüzerine zerine 
babağğlanlanıırr

�� KKööşşebent, I profil ya da boru ebent, I profil ya da boru 
malzemeden yapmalzemeden yapııllıırr

�� Genellikle iki lastik tekerlek Genellikle iki lastik tekerlek 
üüzerine bindirilir zerine bindirilir 

�� TraktTraktöörle rle ççekilen ekilen makinalardamakinalarda
ççatatııya ya ççeki oku, aseki oku, asııllıır tip ekim r tip ekim 
makinalarmakinalarıındanda ise ise üçüç nokta asknokta askıı
ddüüzeni bazeni bağğlanlanıırr

�� TahTahııl ekim l ekim makinalarmakinalarıınnıınn bir bir 
ççooğğunda unda ççatatıınnıın arka kn arka kıısmsmıına na 
gezinti platformu bagezinti platformu bağğlanmlanmışışttıırr

�� Tek tohum ekim Tek tohum ekim makinalarmakinalarıındanda
ççatatıı, birden fazla , birden fazla üünitenin nitenin 
babağğlanmaslanmasıınnıı sasağğlayacak layacak şşekilde ekilde 
öözel bir borudan zel bir borudan üüretilmektedirretilmektedir
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�� Ayarlanan sAyarlanan sııra arasra arasıı
uzakluzaklığığa ga gööre ekim re ekim 
üüniteleri niteleri 
kelepkelepççelerle bu elerle bu 
boruya baboruya bağğlanlanıırr

�� ÖÖzellikle izellikle işş genigenişşliliğği i 
uzun olan ekim uzun olan ekim 
makinalarmakinalarıındanda ççatatıı, , 
yanlara veya yanlara veya üüste ste 
katlanabilir katlanabilir öözellikte zellikte 
yapyapıılmaktadlmaktadıır r 
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Yol KonumuYol Konumu
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Yol KonumuYol Konumu
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Paralel baParalel bağğlantlantıı sistemlerisistemleri

�� Ekici Ekici üünitelerin birbirinden nitelerin birbirinden 
babağığımsmsıız olarak arazi z olarak arazi 
kokoşşullarullarıına gna gööre hareket re hareket 
etmelerini ve eetmelerini ve eşş ekim ekim 
derinliderinliğğinde inde ççalalışışmalarmalarıınnıı
sasağğlarlar

�� BaBağğlantlantıı eklemli bir eklemli bir şşekilde ekilde 
yapyapııllıır ve her r ve her üünite nite ççatatııya ya 
paralel iki lama ile oynak paralel iki lama ile oynak 
olarak tutturulurolarak tutturulur

�� ĐşĐşlenmilenmişş alana ekim yapan alana ekim yapan 
klasik ekim klasik ekim makinalarmakinalarıı (a), (a), 
dodoğğrudan ekim rudan ekim makinalarmakinalarıı
(b) ve k(b) ve küçüüçük tohum ekim k tohum ekim 
makinalarmakinalarıındanda (c) farkl(c) farklıı
yapyapıısal sal öözelliklerdeki ekici zelliklerdeki ekici 
üüniteleri niteleri makinanmakinanıınn ççatatııssıına na 
babağğlanmaslanmasıınnıı sasağğlarlar
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Paralel baParalel bağğlantlantıı
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Ekim Ekim MakinasMakinasıınnıınn DiDiğğer Yarder Yardıımcmcıı ParParççalaralarıı

�� makinanmakinanıınn yol ve iyol ve işş konumunu konumunu 
ayarlayan kaldayarlayan kaldıırmarma--indirme dindirme düüzenleri, zenleri, 

�� ekim derinliekim derinliğği ayari ayarıı iiççin kullanin kullanıılan ek lan ek 
aağığırlrlııklar, yedek tohum kutularklar, yedek tohum kutularıı, , 

�� hareket kontrol sistemleri, hareket kontrol sistemleri, 

�� ekilen alanekilen alanıı ggöösteren dekar saysteren dekar sayııccıı, , 

�� elektronik ekim kontrol sistemleri vb.elektronik ekim kontrol sistemleri vb.
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Elektronik ekim kontrol sisteminin traktElektronik ekim kontrol sisteminin traktöör ve r ve 
ekim ekim makinasmakinasıınana babağğlantlantıı durumu durumu 
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DoDoğğrudan Ekim rudan Ekim 
MakinalarMakinalarıı

�� Toprak yToprak yüüzeyinin zeyinin 
öön bitki n bitki 
kalkalııntntıılarlarııyla kaplyla kaplıı
olduolduğğu alanlarda, u alanlarda, 
iişşlenmemilenmemişş
topratoprağğa ekim a ekim 
yapmak yapmak üüzere zere 
öözel olarak zel olarak 
geligelişştirilmitirilmişştirtir
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�� Bitki kalBitki kalııntntıılarlarııyla kaplyla kaplıı iişşlenmemilenmemişş topraklarda topraklarda 
ekimin baekimin başşararııssıı ekim ekim makinanmakinanıınn aağığırlrlığıığına ve bu na ve bu 
aağığırlrlığıığın ekici n ekici üünitelere ve dinitelere ve diğğer toprak ier toprak işşleyicilere leyicilere 
iletilebilmesine bailetilebilmesine bağğllııddıır r 

�� DDöönnüüşşttüürrüülmlmüüşş veya doveya doğğrudan ekim irudan ekim iççin in öözel zel 
olarak dizayn edilmiolarak dizayn edilmişş olmak olmak üüzere iki zere iki ççeeşşit it 
dodoğğrudan ekim rudan ekim makinasmakinasıı kullankullanıılmaktadlmaktadıırr
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DoDoğğrudan Ekim rudan Ekim 
MakinalarMakinalarıı

•• tohum depolartohum depolarıı, , 

•• keski demiri, keski demiri, 

•• ççizi aizi aççııccıılar, lar, 

•• tohum stohum sııkkışışttıırma ve rma ve 
baskbaskıı tekerlekleri, tekerlekleri, 

•• ayar sistemleri, ayar sistemleri, 

•• ççatatıı ve tave taşışıma ma 
tekerleklerinden tekerleklerinden 
oluoluşşmaktadmaktadıır r 
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Đşlem Đşleyici Organlar

Bitki Parçalama

Dar oluklu disk 
keski

Geniş oluklu 
disk keski

Çapa ayak
Döner 

bıçak

Ön Baskı ve 
Derinlik Ayarı

Konik ön baskı tekerleği Düz ön baskı tekerleği  
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Đşlem Đşleyici Organlar

Çizi Açma  ve 
Tohum 

Yerleştirme

Çift diskli Çizel Çapa

Tohum Bastırma 
ve Kapatma

Ara baskı tekerleği
Ara baskı tekerleği 
ve kapatma diskleri

Kapatma 
diskleri

Tohum ve 
Toprak Teması

Düz baskı tekerleği
Çıkıntılı baskı

tekerleği
“V” profilli 

baskı tekerleği 
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Ekim Ekim MakinasMakinasıınana İİlilişşkin Ayarlar kin Ayarlar 

1.1. SSııra Arasra Arasıı UzaklUzaklığıığınnıın Ayarlanmasn Ayarlanmasıı

2.2. Ekim DerinliEkim Derinliğği Ayari Ayarıı

3.3. Ekim Normunun AyarlanmasEkim Normunun Ayarlanmasıı

4.4. ÇÇizekizek AyarAyarıı
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SSııra Arasra Arasıı UzaklUzaklığıığınnıın Ayarlanmasn Ayarlanmasıı

Ekim Ekim makinalarmakinalarıınnıınn ana kiriana kirişş uzunluuzunluğğu ve u ve 
babağğlantlantıı kelepkelepççelerinin genielerinin genişşliliğği i ööllçüçülerek lerek 
istenen sistenen sııra aralra aralığıığına gna gööre kirire kirişşe bae bağğlanacak lanacak 
ayak sayayak sayııssıı hesapla bulunurhesapla bulunur

L = (n L = (n -- 1) m + c1) m + c

Burada;Burada;

L= KiriL= Kirişş uzunluuzunluğğu (cm),u (cm),

n= Sn= Sııra sayra sayııssıı,,

m= m= ĐĐki ski sııra arasra arasıı uzakluzaklıık (cm),k (cm),

c= Bac= Bağğlantlantıı kelepkelepççe genie genişşliliğği (cm)i (cm)
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Ekim DerinliEkim Derinliğği Ayari Ayarıı

�� Ekim Ekim makinalarmakinalarıındanda derinlik ayarderinlik ayarıı
kullankullanıılan lan ççizi ayaizi ayağğaa ggööre farklre farklıı
şşekillerde yapekillerde yapıılmaktadlmaktadıırr

�� ÇÇapa tipi apa tipi ççiziizi ayaklarayaklarıında ekim derinlinda ekim derinliğği i 
ayaayağığın batma an batma aççııssıı dedeğğiişştirilerektirilerek

�� balta ve diskli ayaklardabalta ve diskli ayaklarda ise ise ek ek 
aağığırlrlııkk uygulayarak veya uygulayarak veya yayyay
sistemleriylesistemleriyle ayarlanmaktadayarlanmaktadıırr
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Yay Sistemli Ekim DerinliYay Sistemli Ekim Derinliğği Ayari Ayarıı
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Ekim Normunun AyarlanmasEkim Normunun Ayarlanmasıı

�� Norm ayarNorm ayarıı;;

•• teorik ve teorik ve 

•• deneyseldeneysel
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ĐşĐşleme, istenen ekim normuna gleme, istenen ekim normuna gööre re makinamakina üüzerinde gerekli zerinde gerekli 
ööllçüçüler aller alıınarak teorik hesaplama ile banarak teorik hesaplama ile başşlanlanıırr

QQ2020 = 0.063 x D x B x Q= 0.063 x D x B x Q

Burada; Burada; 
BB: : MakinanMakinanıınn iişş genigenişşliliğği (m)i (m)

B=n.mB=n.m

n: Sn: Sııra sayra sayııssıı, , 

m: Sm: Sııralar arasralar arasıı uzakluzaklıık (m)k (m)

QQ2020: : MakinaMakina tekerletekerleğğin yirmi devrinde atin yirmi devrinde atıılmaslmasıı gereken gereken 
tohum miktartohum miktarıı (kg)(kg)

DD: Tekerlek : Tekerlek ççapapıı (m)(m)
QQ: Ekim normu (kg/da): Ekim normu (kg/da)

Ekim Normunun AyarlanmasEkim Normunun Ayarlanmasıı
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�� Deneysel aDeneysel aşşamasamasıında ise depoya tohum nda ise depoya tohum 
konularak konularak makinamakina istenen ekim normuna istenen ekim normuna 
((makinadakimakinadaki ççizelgeye gizelgeye gööre) ayarlanre) ayarlanıırr

�� Daha sonra ekici dDaha sonra ekici düüzenlere hareket veren zenlere hareket veren 
tekerletekerleğğin din dööndndüürrüülmesi ilmesi iççin in makinamakina takoza altakoza alıınnıırr

�� Sabit hSabit hıızla tekerlek 20 kez dzla tekerlek 20 kez dööndndüürrüüllüür r 
�� TTüüm ekicilerden dm ekicilerden döökküülen tohumlar toplanlen tohumlar toplanııp tartp tartııllıır r 
�� Hesaplanan teorik deHesaplanan teorik değğer ile deneysel deer ile deneysel değğer er 

karkarşışılalaşşttıırrııllıır r 
�� AralarAralarıındaki fark ndaki fark ±±%2%2--33’ü’ü aaşşmmııyor ise ekim yor ise ekim 

normu ayarnormu ayarıı ddüüzgzgüün yapn yapıılmlmışış demektir demektir 
�� Aksi halde ekici dAksi halde ekici düüzende yeniden bir ayar zende yeniden bir ayar 

yapyapıılmaslmasıı gerekir. gerekir. 

Ekim Normunun AyarlanmasEkim Normunun Ayarlanmasıı
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Ekim Normunun AyarlanmasEkim Normunun Ayarlanmasıı

�� Tek tohum ekim Tek tohum ekim 
makinalarmakinalarıındanda ekim normu ekim normu 
ayarayarıı yerine syerine sııra ra üüzeri tohum zeri tohum 
aralaralığıığı ayarayarıı yapyapııllıırr

�� SSııra ra üüzeri tohum aralzeri tohum aralığıığı ((aa), ), 
tohum plakastohum plakasıındaki delik ndaki delik 
saysayııssıı ve hareket veren ve hareket veren 
tekerletekerleğğin in ççapapıına bana bağğllıı olarak olarak 
belirlenir:belirlenir:

Burada;Burada;

D:D: Hareket veren tekerlek Hareket veren tekerlek 
ççapapıı (m),(m),

n:n: Plaka Plaka üüzerindeki delik zerindeki delik 
saysayııssıı,,

i:i: Hareket iletim oranHareket iletim oranıı
(tohum plakas(tohum plakasıı

devri/tekerlek devri/tekerlek 
devri)devri)

i.n

D.
a

π
=
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ÇÇizekizek AyarAyarıı

�� SSııraya ekim yapan raya ekim yapan makinalardamakinalarda, s, sııra arasra arasıı
uzakluzaklııklar tklar tüüm ekim im ekim işşlemi slemi süüresince eresince eşşit it 
kalmalkalmalııddıırr

�� MakinanMakinanıınn gidigidişş ve dve döönnüüşşte son ekici te son ekici 
ayaklarayaklarıı arasarasıındaki sndaki sııra aralra aralığıığı ççizekizek
yardyardıımmıı ile belirlenirile belirlenir

�� MakinanMakinanıınn iki yaniki yanıına takna takıılan lan ççizekizek, , 
uzayabilen bir kol uzayabilen bir kol üüzerine takzerine takıılmlmışış ççelik bir elik bir 
disk ya da sivri kdisk ya da sivri küültivatltivatöör ur uçç demiri demiri 
şşeklindedir eklindedir 
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�� DDöönnüüşş yyöönleri dikkate alnleri dikkate alıınarak narak ççizekizek
uzunluklaruzunluklarıı; ; 

•• ekim ekim makinasmakinasıı simetri ekseninden,simetri ekseninden,

•• tekerletekerleğğinden ya dainden ya da

•• son ekici ayaktan olmak son ekici ayaktan olmak üüzere zere üçüç ayrayrıı noktaya noktaya 
ggööre hesaplanre hesaplanıır r 

ÇÇizekizek AyarAyarıı



179179

1. Ekim 1. Ekim makinasmakinasıınnıınn simetri eksenine gsimetri eksenine göörere

2/ÖBXe ±=

2. Ekim 2. Ekim makinasmakinasıınnıınn tekerletekerleğğine gine göörere

3. Ekim 3. Ekim makinasmakinasıınnıınn son ekici ayason ekici ayağığına gna göörere

2/A2/ÖBXt −±=

2

Ö

2

)1n(m
Xa ±

+
=



180180

Burada;Burada;

XXee : : MakinanMakinanıınn simetri eksenine gsimetri eksenine gööre re ççizekizek uzunluuzunluğğu (m)u (m)

XXtt : : MakinanMakinanıınn tekerletekerleğğine gine gööre re ççizekizek uzunluuzunluğğu (m)u (m)

XXaa : : MakinanMakinanıınn son ekici ayason ekici ayağığına gna gööre  re  ççizekizek uzunluuzunluğğu (m)u (m)

BB : : MakinanMakinanıınn iişş genigenişşliliğği (m)i (m)

ÖÖ : Trakt: Traktöör r öön tekerlek iz genin tekerlek iz genişşliliğği (m)i (m)

AA : Ekim : Ekim makinasmakinasıı tekerletekerleğği iz genii iz genişşliliğği (m)i (m)

nn : : MakinanMakinanıınn ekici ayak sayekici ayak sayııssıı

mm : S: Sııra arasra arasıı uzakluzaklıık (m) k (m) 

ÇÇizekizek AyarAyarıı
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