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Giriş
Orta Anadolu Bölgesi tarımında üretim alanı, üretim miktarı ve
yetiştiren üretici sayıları bakımından en yüksek değer serin iklim
tahılları (SİT) grubuna aittir. SİT grubu ise arpa, buğday, çavdar,
tritikale ve yulaftan oluşmaktadır. Toplamda 4.100 milyon (M) ha
alanda SİT ekilmekte ve yaklaşık %15’i sulanabilmektedir. Diğer taraftan 2.400 M ha alan nadasa bırakılarak (hasadı takip eden üretim
döneminde tarlada hiçbir ürün ekimi yapılmadan, genelde toprak
işleyerek) takip eden yılda çoğunlukla SİT ekilmektedir. Dolayısıyla 6.500 M ha alan üzerinde yağışa dayalı sistemde SİT tarımı
yapılmaktadır (Anonim 2016a).
SİT tarımının yapıldığı alanların yaklaşık %80’inin kuru tarım
koşullarında (yıllık yağışının 500 mm altında) olduğu görülmektedir (Anonim 2016b). Bu alanlarda yetiştirme dönemi boyunca 650
mm’ye kadar suya ihtiyaç duyabilen SİT için genel manada bir su
sıkıntısı mevcuttur. Bu nedenle elde edilen verimler alınan yağışlara
bağımlı kalmaktadır. Yağışların ortalamanın üzerinde gerçekleştiği
yıllarda, beklenilen verim ve kaliteye ulaşılamasa bile alınan yüksek
düzeydeki verim üreticileri göreceli olarak memnun etmektedir. Fakat yağışların ortalama veya daha aşağıda alındığı yıllarda, verimler
beklentiden öte düşmekte ve hatta hasat edememe durumu ortaya
çıkmaktadır. Buna neden olarak da çoğunlukla kuraklık gösterilmektedir. Kuraklık ise “Yağışların belli bir dönemde (yıl, mevsim) kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucunda
ortaya çıkan su sıkıntısının” kavramsal karşılığıdır (Şahin ve Kurnaz
2014). Günümüzde erişilen bilgi düzeyi ile kuraklık, öngörülebilir
olmasa da beklenebilir doğal bir afettir.

Kuraklık SİT gelişme süresi içinde çıkış, vejatatif ve genaratif
dönemlerin birisinde veya bir kaçında görülebilir. Görüldüğü döneme ve süresine bağlı olarak SİT verimi olumsuz etkilenmektedir.
Kuru koşullar altında kuraklığın görüldüğü anda çözüm üreterek
olumsuz etkiyi yok etmek neredeyse imkânsızdır. Fakat doğal kaynaklar arasındaki dengeyi kurmaya yardımcı olacak düzeyde SİT yetiştirme tekniği uygulayarak kuraklığın olumsuz etkisi tamamen yok
edilemezse de azaltılması mümkündür. Uygulanacak SİT yetiştirme
tekniğinde bitkinin tutunduğu yer olan toprağın, fiziksel yapısını,
kimyasal bileşimini, içinde bulunan bitki besin maddelerini ve su
miktarını, SİT gelişimi için mümkün olduğunca elverişli hâle getirip,
ekonomik sınırlar içerisinde üretim yapabilecek işlemler bütünlüğü sağlanmalıdır. Bütünlüğü sağlamak için de işlemlere ekimden
önce başlanmalı ve ekili dönemde devam ettirilmelidir. Bu amaçla
yapılması gereken işlemler:

1.

Bölgede yağış yetersizliği ve dağılımındaki dengesizliklerin
oluşturduğu riskleri azaltmak için üretimi planlayarak yapmak gerekir. Üretim planlamasının ilk aşamasında nadasa gerek var mı
yok mu sorusu cevaplandırılmalıdır. Bölgede yıllık yağışın 400 mm
üstünde alındığı yörelerde gereksiz görülen nadas, daha az yağışa
sahip bölgelere önerilmiştir (Güler ve ark. 1981). Nadasın gereksiz görüldüğü bölgelerde arazinin yarısı SİT tarımına diğer yarısı da
münavebe bitkilerine ayrılmalıdır. Nadas önerilen alanlarda toplam
arazinin %25’i nadas olarak bırakılırsa %25’inde de SİT tahılı sonrasında münavebe bitkisi ekimi yapılırsa kalan %50 alanda SİT tarımı
yapılması gerçekçi bir yaklaşımdır. Şöyle ki SİT üretimi yapılacak
alanın yarısı nadas sonrası, yarısı ise münavebe bitkisi sonrasında
ekilmiş olacaktır. Sonuçta her türlü koşulu (iyi ya da kötü) en iyi
değerlendirme şansı yakalanacaktır. Planlamanın ikinci aşamasında ürün çeşitliliğine gidilmelidir. Ürün çeşitliliğinde toprak yapısı,
ihtiyaç ve pazar koşulları dikkate alınarak arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf türlerinden en az ikisi ekilmelidir. Bu sayede ekili bitki
gelişme dönemleri, farklı zaman dilimlerine yayılacak ve dönemsel
kuraklıkların olumsuz etkisi azaltılabilecektir.

2.
Şekil 1. 2016 Yılında Yaşanan Kuraklığın Etkisi.

Üretim planlaması

Ekim Nöbeti (Münavebe)

Mevcut iklim ve toprak şartlarında maksimum gelir sağlayabilmek amacı ile kültür bitkilerine birbirlerini karşılıklı olarak destekle
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yebilecek ve tamamlayabilecek bir şekilde art arda sıralanması işlemi ekim nöbeti (münavebe) olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada
ekonomik gerekçeler, iş gücü ve alet ekipman parkı mevcudiyeti
ön planda tutulsa da münavebe üretim alanlarının sürdürülebilirliği
için zorunludur. Aksi takdirde devam ettirilen mono kültür tarımda
hastalık ve zararlıların zaman içerisinde gelişerek büyük sorunlar
ortaya çıkarması yanında, topraklardan tek yönlü yarar sağlandığı
için yapısal bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bunun somut örneği ise
toprak kalitesinin en önemli unsuru olan organik madde miktarının
azlığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bölgede SİT üretim alanlarında münavebe bitkileri olarak aspir, ayçiçeği, kimyon ve baklagil (nohut, mercimek, yem bezelyesi
ve fiğ) seçeneğini mevcuttur. Ekilen münavebe bitkisi sonrasında
SİT verimleri özellikle düşük yağış koşullarında ön bitkiye göre değişkenlik gösterecek ve nadasa nazaran daha az gerçekleşecektir.
Çünkü SİT ekim zamanında toprakta bulunan nem, ön bitki su tüketimi ve nadas koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekte
bunun sonucu olarak SİT’in ekim-mayıs arasındaki bitki su tüketimi
farklılaşmakta ve sonuçta verim etkilenmektedir (Işık ve ark. 1984).
Tüm bu koşullar dikkate alınarak münavebede baklagillerden yem
bezelyesi ve Macar fiğinin kışlık olarak ekilmesi daha iyi sonuçlar
vermektedir. Bu bitkiler kış yağışlarından faydalanmakta, erozyonu
önleyici rol üstlenmekte, tarlayı daha iyi koşullarda ve daha erken
terk etmektedir.

3.

Tarlayı Ekime Hazırlama

SİT ekimi yapılacak toprak, bitkinin sağlıklı bir şekilde çimlenerek çıkış yapabilmesi için yabancı otlardan ari ve mümkün mertebe
en üst düzeyde nem içermelidir. Toprakta nem tutmak için toprak
yapısı özelliklede organik madde miktarı önemli işleve sahiptir.
Toprak yapısının iyi olması için anızların tarlada kalması yararlıdır.
Tarlada kalan anızın ekime sorun oluşturmaması ve yabancı ot gelişiminin önüne geçmek için önümüzde iki ayrı seçenek mevcuttur.
Bunlardan birincisi çoğunluğun bildiği ve genelde uygulanan toprak
işlemedir. Diğeri ise doğrudan ekim olarak adlandırılan sistemdir.

a.

Toprak İşleme

Toprak işleme önceki üründen kalan bitki artıklarını toprağa
gömmek, mevcut yabancı otları öldürmek, toprakta nem biriktirmek ve iyi bir tohum yatağı oluşturmak için yapılmalıdır. SİT üretiminin nadas ve ön bitki sonrası yapılmasına göre toprak işleme
farklılık gösterir.

i. Nadasta Toprak İşleme
Nadas döneminde yapılan toprak işlemeler serisiyle, bir sonraki
üretim yılı için tarla SİT ekimine hazırlanır. Burada asıl amaç nadas
süresince alınan yağışların bir kısmını toprakta muhafaza ederek
ekili yıldaki bitkinin kullanımına sunabilmektir. Amaca ulaşmak için
de yağışlı dönemde toprağın su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini
arttırarak azami su biriktirmek ve yağışsız sıcak dönemlerde topraktan su kaybını engellemek gerekir. Konuya ilişkin olarak bölgede
başta 1931 yılında Ali Numan Kıraç tarafından başlatılan ve devamında yapılan çalışmalarda, genel olarak benimsenen şekliyle; Top-

rak ilkbaharda tava geldiği anda 15-20 cm derinlikte soklu pullukla
sürülmelidir. Yaz başlangıcında kazayağı+tırmık takımı ile 10-12
cm derinlikte ikilenir. Tarla otlandıkça veya toprak yüzeyi kaymak
bağladıkça üçleme veya dörtleme kazayağı+tırmık takımı ile 8-10
cm derinlikte yapılmalıdır (Gerek 1968). Bu işlemlerin bir bütünlük
göstermesiyle en alta sürülmemiş nemli bir kat, ortada pullukla sürülmüş ve nem içeren bir kat ve en üstte ufalanmış topraktan su kaybını engelleyici kuru bir katman oluşturulur. Böylece ekim zamanında toprağın çoğunlukla 10-11 cm derinliğinden alta kalan kısımdan
itibaren nem tutulmuş olur. Tutulan bu nem de nadas döneminde
alınan yağışların %29’u oranına kadar çıkabilir. Nadas sonrası alınan
yüksek verimlerin nedeni de toprakta tutulan bu nemdir. Tutulan nemin fazlalığı kuraklık etkisini indirgemeye yardımcı olacaktır.

ii. Ön Bitki Sonrası Toprak İşleme
Hasat edilen münavebe bitkisinden sonra tarla SİT ekim zamanına kadar toprak yapısı ve duruma uygun şekilde hazırlanmalıdır. Genel olarak hasat sonrası (gölge tavında) mümkün
olan en kısa zamanda tarla pullukla 15-20 cm derinlikte sürülerek takip eden süreçte 10-12 cm derinliği geçmeyecek şekilde
kazayağı+tırmık veya toprak frezesi kullanılarak ekime hazır hâle
getirilir. SİT sonrasında münavebeye girecek kışlık bitki ekilecekse aynı yöntem izlenir. Ancak baharlık bitki ekilecekse pullukla ilk
işleme sonbahar yağışları sonrasına, kazayağı+tırmık işlemi ise
ilkbahardaki ekim öncesine bırakılır.
Toprak işleme hangi dönemde yapılırsa yapılsın kesinlikle anız
yakılmamalıdır. Çünkü ilk toprak işleme aleti olarak kullanılan pulluk,
yüzeyde bulunan anızların %90-95’ini toprak altına gömebilmektedir
(Stewart ve Koohafkan 2004). Toprak altında kalan anız ekime engel
olmazken, en basit ve ucuz yöntemle organik madde kazanılmış olur.
Yüzeyden yapılan ikincil toprak işleme veya işlemelerde anızları tekrar yüzeye çıkarmaz çimlenme eğilimindeki yabacı otlarla mücadele
edilerek iyi bir tohum yatağı hazırlanır.

b.

Doğrudan Ekim

Toprak işleme yöntemleri verim açısından geçerli bir yol olarak kanıksanmıştır. Ancak her türlü toprak işleme erozyona, organik
maddenin mineralize olmasına, ekim sonrasında alınan yağışların
bir kısmının kullanılamamasına ve maliyet artışına neden olmaktadır. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması için “Önceki ürünün hasadı
sonrası herhangi bir toprak işleme yapmadan bitki artıkları (anız)
ile kaplı tarlaya özel makine (doğrudan ekim makinesi) ile yapılan
doğrudan ekim yöntemi” iyi bir seçenektir. Doğrudan ekim uzun yıllar uygulanırsa toprağın su tutma kapasitesini arttıracak ve verimler
toprak işlemeli sisteme göre daha yüksek oranda gerçekleşecektir.
Doğrudan ekimde kullanılan ekim makinelerinin anızlı tarlada
iş yapabilme becerisi olduğu için, tarlanın ekime hazırlanmasında
sadece yabacı otların kontrol edilmesi yeterlidir. Doğrudan ekim
yönteminde münavebe uygulanıyorsa ekim zamanından 3-5 gün
öncesinde tarlada yabancı otlara karşı kimyasal mücadele yapmak
yeterlidir. Ancak doğrudan ekimde nadas (kimyasal nadas) yapılıyorsa, ilkbahara kadar tarlada hiçbir işlem yapılmazken bu tarihte
yabacı ot kontrolü kimyasallarla sağlanır. Daha sonraki süreçte
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tarla %20-25 seviyesinde otlanırsa, işlem tekrar edilmedir. Ekim
öncesinde tarlada yabancı ot varsa mutlak suretle ilaçlı mücadele
gerekir.

5.

Ekilecek Tür ve Çeşidin Belirlenmesi

SİT türleri olan arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale görünüşte benzerlik gösterse de farklı iklim ve toprak koşullarından değişik
verimler ortaya koymaktadır. Kötü koşullar için çavdar ve tritikale,
iyileşmesine bağlı olarak da arpa, yulaf ve buğday daha iyi sonuç
vermektedir. Ekilecek türün belirlenmesinden sonra çeşit seçilmelidir. Özellikle buğdayda ve daha az olmakla birlikte arpada çok sayıda çeşit mevcuttur. Seçim yapma konusunda ise yüksek verim ve
iyi satış fiyatı ilk akla gelen etkendir. Ancak çeşitlerin verim potansiyelleri yanında kurağa dayanıklılığı farklıdır. Dolayısıyla seçilecek
çeşidin su kullanım etkinliğinin yüksek olması ve kuraklığa dayanıklı
olması gerekir. Yeni bir çeşit tercih edilecekse de daha az bir alanda ekilerek görülüp bilgi sahibi olunmalıdır. Ayrıca tüm alanlara tek
bir çeşit ekimi yapılmamalı ve en az iki çeşit üzerinde durulmalıdır.
Bu çeşitlerden birisinin erkenci diğerinin daha geççi olması hâlinde
farklı iklim koşullarına karşıda önlem alınmış olur.

6.

Tohumluk Temini

Üretim başlangıcını oluşturan tohumluğun verim üzerinde etkisi
yadsınamaz. SİT’ da iyi tohumluğun diğer bitki, yabancı ot tohumları içermeyen hastalık ve zararlılardan ari, sürme ve rastığa karşı
ilaçlı, çimlenme oranı %85 üzerinde, bünyesinde kırık ve cılız tane
barındırmaması gerekir. Ülkemizde belirtilen özellikleri taşıyan tohumluklar için sertifika verilmektedir. Sertifikalı tohumluk kullanımı
da desteklenmektedir. Üreticilerin sertifikalı tohumluk tercih etmesi
kuraklıkla mücadele için yarar sağlaması yanında daha ekonomik
olacaktır.

7.

9.

Ekim Şekli

Ekimde baskılı mibzerler tercih edilmelidir. Basklı mibzerle
ekimde aynı derinlik koşuluyla tohumluk düz mibzerlere göre daha
derine bırakılacaktır. Bu sayede ilk köklerin nemli tabakaya ulaşması
daha kısa zamanda gerçekleşecek ve kök gelişimi daha derine uzanarak sudan faydalanmayı arttıracaktır. Ayrıca tohumluk atılan yerin
üzerine yapılan baskılar sayesinde oluşturulan kanalların içerisinde
tohuma daha yakın mesafede toplanacağı için daha iyi çimlenme ve
çıkış ortamı sağlanacaktır.

10. Tohumluk Miktarı
Ekimde kullanılacak tohumluk miktarı m2 de 500-550 adet
olmalıdır. Bu da pratikte 16-18 kg/da tohumluk miktarına karşılık
gelmektedir. Genel uygulama içerisinde daha az kullanım yoktur,
aksine çok daha fazla tohumluk kullanılmaktadır. Fazladan tohumluk
kullanma ise masraf artışına, çıkışta topraktaki suyun daha fazladan
kullanılmasına ve birim alanda daha fazla bitki gelişmesine neden
olmaktadır. Daha sonra alınan yağışlar öncelikli olarak kaybedileni
ikame ettiği için, bitkiler daha az oranda yarar sağlar. Birim alanda
gereğinden fazla olan bitkilerde hayatta kalabilmek için birbirleri ile
rekabet ederek daha fazla yeşil aksam geliştirerek sonuçta gereksiz
yere daha fazla suya ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Ekim Zamanı

Bölgede SİT ekimin eylül sonu ve ekimin ilk haftasında tamamlanması yararlıdır. Daha öncesinde yapılan ekimlerde; yüksek sıcaklıktaki toprakta kök tacı yüzeye daha yakın oluşmaktadır. Yüzeyde
oluşan kök tacı bitkinin zayıf kalmasına neden olur. Erken ekimlerde
az bir yağış ile birlikte bazı tohumlar su alarak şişer ama çimlenerek
toprak yüzeyine çıkamayabilir (alatav). Yağışlar yeterli olursa erken
çıkış ve kışa girişlerde istenilenden öte gelişmeyle birlikte olası soğuklarda daha fazla zarar görür. Görülen zararların etkisiyle kuraklık
daha fazla tahribata neden olacaktır. Ekimin geç yapılması hâlinde; kış öncesi gelişme istenilen seviyeden daha az olmakta, bu da
kıştan daha fazla zarar görme ve yetiştirme süresinin kısalmasına
neden olarak kuraklıkta etkiyi arttıracaktır.

8.

makta ve ileriki aşamalarda kök gelişimi olumsuz etkilenerek, bitkinin kurak koşullarda daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır.
Yüzeysel ekimlerde kış zararları artırmakta, daha yüzlek kök oluşmasına neden olarak derinlerde bulunan su ve besin maddelerinden
faydalanmayı azaltmaktadır.

Ekim Derinliği

Ekim derinliği çeşidin çim kını uzunluğuna bağlıdır. Genelde
günümüzde 5-7 cm arasında olacak şekilde yapılan ekimler en
iyi sonucu vermektedir. Ekimler daha derine yapılırsa yetersiz kalan çim kını uzunluğuna bağlı çıkış eksikleri görülebilir. Çıkışların
gerçekleştiği hâllerde ise tohumlukta bulunan besin maddelerinin
çoğunluğu çıkışa harcandığı için ilk köklerin gelişimini zayıf kal-

Ekimde Fazlandan Verilen Azotun Çıkışa Olumsuz Etkisi

11. Gübreleme
Yapılacak gübrelemenin en ideali toprak analizi sonuçlarına
dayandırılmasıdır. Analiz sonuçlarında önerilerin çoğunlukla dekara
6-9 kg azot (N) ve 6-7 kg fosfor (P2O5) olarak yoğunlaştığı görülmektedir. Fosforun ekimde azotunda bölünerek verilmesi daha iyi
sonuçlar ortaya çıkardığı için SİT tarımında gübreleme iki ayrı döneme ayrılmaktadır.

i. Ekimde Gübreleme
Fosfor ve azotun birlikte bulunduğu kompoze gübreler kullanım
kolaylığı sağladığı için tercih edilebilir. Tercihte bulunurken de ve
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rilecek azot ve fosfor miktarına dikkat edilmeli kesinlikle fosforun
tamamı verilmelidir. Fosfor miktarının karşılığında azot 4 kg/da ve
üzerinde bir miktara ulaşıyorsa, kullanılacak gübre formu mutlak suretle değiştirilmelidir. Bu rakamın üzerinde verilecek azot miktarı,
ekim döneminde yağış yetersizliği görülmesi hâlinde çimlenmeyi
olumsuz etkileyerek çıkışların azalmasına ve verimlerin düşmesine
yol açabilmektedir.
Ayrıca tarlada mikroelement eksiklikleri varsa ekim öncesi ya da
ekimle birlikte mutlaka giderilmelidir. Bölgede mikrobesin maddesi
yönünden en yaygın eksiklik çinko (Zn) olarak görülmektedir. Çinko
eksikliğini gidermenin en ekonomik yolu topraktaki çinko miktarını
arttrmaktır. Toprakta çinko miktarını arttırmak için ekim öncesinde
herhangi bir toprak işleme öncesinde dekara 2-3 kg çinko sülfat
suda eritilerek pülverizatör (holder) ile verilmeli ve yapılan toprak
işleme ile bitki kök bölgesine indirilmelidir. İşlemin 4-5 yılda tekrar edilmesi gerekir. Buna fırsat kalmamış ise, ekimde tohumluğa
karıştırılan aynı miktarda çinko sülfat kullanmak ya da çinko katkılı
kompoze gübre kullanmak gerekir. Çinko katkılı gübrelerde kullanılacak miktar ise fosfor ve yukarıda verilen azot miktarına göre
ayarlanmalıdır. Çinko eksikliği var fakat bu giderilmeden ekim yapılmışsa kuraklığın etkisi çok daha fazla olacaktır. Bunun her ne kadar
telafisi olmasa da etkiyi azalmak için yabacı ot ilaçlamasıyla birlikte
pülverizatörün her 100 litresi için 0,5 kg çinko sülfat ve 1,5 kg ÜRE
başka bir kapta eritilerek verilmelidir. Yalnız bu uygulamada ester
terkipli dışında bir ilaç kullanılıyorsa ilacın karışa bilirlik durumu
kontrol edilmelidir.

ii. Üst Gübreleme
Toprak analizinde önerilen ve ekimde verilen azottan arta kalan
kısmın tamamlanması işlemidir. Tamamlama işlemi için bugüne
özel olarak üre veya amonyum sülfat kullanım seçeneği mevcuttur.
Ürenin kullanılması hâlinde bölge geneli için şubat ayı içinde kar
ve buzlanma olduğu günlerin tercih edilmesi daha iyi sonuçlar vermektedir. Daha geçe kalınması hâlinde amonyum sülfat uygulamak
yerinde olacaktır. Tamamlama işleminde o ana kadar alınan yağış ve
bitki gelişimine bakılarak beklenilen verim doğrultusunda inisiyatif
kullanılabilir. Şayet kuraklık var ve etkisi de belirgin ise azotlu gübre
duruma göre ya hiç verilmemeli ya da dozajı indirgenmelidir. Böylesi durumlarda fazladan verilecek azot kuraklık etkisini katlayarak
artıracaktır.

12. Zararlı Mücadelesi
SİT’de çıkışların başladığı ve gelişmenin ilerlediği dönemlerde
ortaya çıkan kuraklık bölgede ısınan hava koşullarını işaret etmektedir. Isınan hava ile birlikte doğal hayatta kendi olağan gelişme sürecini başlatmaktadır. Göreceli olarak daha az gelişen SİT zararlılara
karşı daha kırılgan bir yapıya bürünmektedir. Yapıdaki kırılganlığın
önüne geçerek SİT için daha iyi bir gelişme ortamı sağlamak gerekir. Bunun içinde zararlı olarak görülebilecek zabrus, tel kurtları afit,
kımıl, süne ve bambula karşı tarla kontrolleri mutlaka zamanında
yapılmalı ve zararlı gözlenirse mücadele edilmelidir. Bazen kurak
koşullara da bu zararlıların bazıları ya da hiçbiri de tamamı görülmeyebilir. Ancak yabancı otlarda mutlak suretle bir artış olacaktır. Artan
yabancı otlarda SİT gelişme alanını kısıtlayacak ve topraktaki suyu

kullanarak verimi düşürecektir. Bunun engellenmesi için kuraklık
gözlemi varsa yabancı otlarla ilaçlı mücadelenin mümkün olduğunca erken yapılması gerekir. İlaçlama içinde sabahın erken saatleri
tercih edilmelidir. İlaçlamada herhangi bir nedenle geç kalınırsa
yapıştırıcı kullanarak dozaj azaltılmalıdır.

Zamanında Kontrol Edilmemiş Yabancı Otların Tarlayı İstila Etmesi

Öz
Yetiştirme tekniği olarak yukarıda özetlenen işlemler bir bütün
hâlinde uygulandığında kuraklığın etkisini azaltmak olasıdır. Aksi
takdirde çaresizlik içinde telafisi güç sorunlarla uğraşılmak zorunda
kalınır.
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