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Toprak Altı 
Damla Sulama
Sistemleri

Geoflow TOPRAK ALTI DAMLA 
SULAMA BORULARI

Geoflow toprak altı damla sulama boruları GEOFLOW Inc. 
lisansı ve patentli Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile Türkiye de 
yalnızca Geoflow tarafından tedarik edilmektedir.  
Geoflow toprak altı damla sulama boruları; 16 mm ve 20 
mm çapında, 2.1 ve 3.5 L/s debi aralığında 1 mm et 
kalınlığında ve istenilen damlatıcı aralığında piyasaya 
sunulmaktadır.

Geoflow toprak altı damla sulama boruları, 
Nano-ROOTGUARD teknolojisi sayesinde, hiçbir bakım 
gerektirmeden köklerin tıkanmasına karşı 10 yıl garantilidir. 

Kuru toprak yüzeyi ile tüm yeşil alan sulamalarında ve her 
türlü peyzaj uygulamasında kullanımı en kolay, en uzun 
ömürlü ve en işlevsel sulama yöntemidir.

TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA 
SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

Toprak altı damla sulama sistemlerinde de, toprak üstü 
damla sulama sistemlerinde kullanılan; filtre ve 
gübreleme ünitesi, ana ve yan ana borular, damla 
sulama boruları, vantuzlar, kontrol vanaları, yıkama 
vanaları ve benzeri temel sistem bileşenleri kullanılır. 
Ancak toprak altı damla sulama sistemlerindeki tüm 
damla sulama borusu hatları, sulama sistemi 
kapatıldığında oluşacak vakum ile damlatıcıların toprak 
parçacıkları ile tıkanmaması için sistem hava tahliye 
vanaları ile kontrol edilmelidir. 

Ayrıca toprak altı sulama uygulamalarında, köklerin 
neden olabileceği tıkanmayı engelleyebilecek tipte bir 
damlatıcıya sahip olan özel toprak altı damla sulama 
borusu kullanılmalı, klasik damla sulama boruları 
kullanılmamalıdır.

Nano-ROOTGUARD AVANTAJI

Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile, damla sulama borusu içindeki damlatıcılar, damlatıcılı hammaddesi ile Balan* 
bütünleştirilerek üretilir. Damla sulama boruları toprak altına döşendikten sonra damlatıcılardaki bu bileşen, sabit bir hızla 
sürekli olarak damlatıcıdan dışarıya doğru salınım göstererek damlatıcı etrafında köklerin içeri girmesini engelleyecek bir 
alan oluşturur. Böylelikle damlatıcılara bitki köklerinin girişi kesin olarak engellenir.

ROOTGUARD’ın en son geliştirilmiş şekli olan Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile Balan salınımı çok daha homojen, hassas 
ve uzun süreli yapılmakta olup damlatıcıların kökler tarafından tıkanmaması Geoflow tarafından 10 yıl garanti 
edilmektedir.

Ülkemizde, toprak altı damla sulama borusu olarak piyasada yer alan diğer birçok üründe ise toprak üstü damla sulama 
borularında bulunan aynı damlatıcılar kullanılmakta, köklerin yol açabileceği tıkanmaları önlemek amacıyla gübre tankı 
vasıtası ile sulama suyuna karıştırılan özel bir madde toprağa verilmektedir. Bu sistemle tarlanın tüm bölgelerinde 
tıkanmaya karşı homojen bir korunma sağlanamamakta, insan ve çevre sağlığı açısından da sakıncalı durumlar ortaya 
çıkabilmektedir. Bu nedenle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok gelişmiş ülkede bu uygulama yöntemi terk 
edilmiştir.

*  Balan, Dow Agro Science’ın tescilli markasıdır.
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Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi 

Nedir?

Karşılaştırma Tablosu

Toprak üstü sulama ile aynı miktardaki suyu toprak altından 
verdiğimizde, toprakta % 46 daha fazla bir alanın ıslandığı 
görülmektedir. Bu sistem ile toprağın suya olan doygunluğu 
azaltılarak köklerin hava alması için daha geniş bir alan 
sağlanır. Suyun topraktaki kılcal yollarda hareketi arttırılarak, 
derinlere sızma nedeni ile oluşacak su kayıpları da en aza 
indirilir2.

Toprak altı damla sulama

Toprak üstü damla sulama

1 Saatlik sulamadan 10 saat sonra 
topraktaki su dağılımı

1- ROOTGUARD,  A.I.Innovations �rmasının tescilli markasıdır.
2- Araştırma, ABD Tarım Bakanlığı’nca yapılmıştır.
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Geleneksel damla sulama yönteminde damla sulama boruları toprak üstünde bulunurken, 
toprak altı damla sulama yönteminde toprak altında yer almaktadırlar.

Toprak altı damla sulama sistemlerinde en sık karşılaşılan problem, damlatıcıların içine giren bitki 
köklerinin damlatıcıyı tıkayarak sistemi çalışmaz hale getirmesidir. Patentli Nano-ROODGUARD1 
teknolojisi ile üretilen özel damlatıcılara sahip Geoflow toprak altı damla sulama borularında, 
damlatıcıların bünyesinde bulunan özel bir madde  bu problemi kesin olarak çözmektedir. 
Geoflow, Nano-ROOTGUARD teknolojisiyle üretilen en güvenilir, en kaliteli ve kullanımı en kolay 
toprak altı damla sulama sistemlerinin Türkiye’de ilk ve tek tedarikçisidir.

Toprak altı damla sulama borularında kullandığımız Nano-ROODGUARD teknolojisinin (Türkçe 
Kök Bekçisi anlamına gelmektedir.) Türkiye’de ve Dünya’da bir benzeri yoktur.

Boruların döşeme derinliği toprak ve bitki yapısına göre 10 ile 60 cm arasında (çim için 10-20 cm) 
değişmektedir. Kısa süreli ancak sık sulama (bazen gün içinde birden fazla) yapılması esastır. 
Böylelikle, topraktaki kılcal yollarda su hareketi en üst düzeye çıkarılır, toprak yüzeyi kuru 
tutulurken suyun kök bölgesine en verimli şekilde yayılması sağlanır. 

Geoflow toprak altı damla sulama boruları; tüm tarla bitkileri üretiminde, bağlarda, zeytin ve 
meyve bahçelerinde, her türlü yeşil alan sulamasında ve peyzaj uygulamalarında güvenle 
kullanılabilir.

ÜRÜNLERİMİZ KÖK TIKANMASINA KARŞI HEM FİRMAMIZIN HEM DE PATENT SAHİBİ 
ABD GEOFLOW INC. FİRMASININ 10 YIL GARANTİSİ ALTINDADIR.

NEDEN TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMi KULLANILMALI?

Uzun Ömürlü Sulama Sistemi
Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile üretilen damlatıcılar ve üstün kaliteli polimer malzemeden oluşan Geoflow toprak 
altı damla sulama boruları, UV ışınlarından, hava sıcaklığı değişimlerinden, toprak üstündeki kemirgenlerden 
etkilenmez. Isı, ışık ve buharlaşma nedenleriyle damlatıcı çıkışlarında oluşabilecek kireçlenme ve yosunlanma riski 
ortadan kalkar. Nano-ROOTGUARD teknolojisiyle, damlatıcılardan 10 yıllık kullanım ömrü boyunca düzenli olarak 
salgılanan özel madde köklerin yol açabileceği tıkanmayı engeller.

Daha Az Fiziki Tahrip
Tarımsal sulamada tarladaki kültürel uygulamalar ve hasat sırasında oluşabilecek ya da peyzaj uygulamalarında yeşil 
alanlar üzerinde insan ve hayvanların yol açabileceği zararlardan etkilenmez.

Düşük Bakım ve İşletme Giderleri
Sistem genelde toprak işleme derinliğinin altında gömülü olduğu için bakım gereksinimi en alt düzeydedir. Sulama 
sezonu sonunda toplanıp, gelecek sezon tekrar serilmesi/düzenlenmesi gerekmez. Boruların yıpranması, kuş ve toprak 
üstü canlı hayvanlar tarafından zarar verilmesi, çalınması söz konusu değildir.

Kuru Toprak Yüzeyi, Kuru Karayolları, Çevre Dostu Uygulamalar
Yeşil alan sulamalarında, peyzaj uygulamalarında sulama devam ederken dahi yeşil alanlar kullanılabilir. Borular 
toprak altında olduğu için toprak üstünde görüntü kirliliği oluşmaz. Tarımsal uygulamalarda, tarla içinde her türlü 
kültürel uygulama ve hasat her an yapılabilir. Karayollarındaki orta refüj sulamalarında, karayolunun ıslanması söz 
konusu olmayacağı için sürüş güvenliği tamdır. Hava alanlarında pist kenarlarında kullanılabilecek en uygun sulama 
yöntemidir.

Yüksek Verim
Doğrudan bitki kök bölgesine verilen su ve bitki besin malzemeleri ile 
bitkinin stresi azaltılır, sağlıklı gelişimi sağlanır, verimi artar.

Kaliteli Mahsul
Toprak ve bitki yeşil aksamı kuru kalır, yüzey veya 
aşırı sulama kaynaklı mantar hastalıkları ve 
meyve/sebzelerde oluşabilecek lekeler azaltılır.

Daha Az Otlanma
Kuru toprak yüzeyi ot oluşumunu engeller.

Daha İyi Toprak Havalanması
Toprak sıkışmaz, havalanma üst düzeyde olur. 
Böylelikle mükemmel bitki gelişimi sağlanır.

Üst Düzeyde Su Tasarrufu
Toprak yüzeyinden akış, buharlaşma vb. 
nedenlerle olabilecek su kayıpları ortadan kalkar.

Daha Az Tuzlanma
Daha az ve etkin su kullanımı toprakta 
daha az tuzlanmaya neden olur.

Daha Az Kimyasal, Daha Etkin Gübreleme
Toprak üstü sulamada olduğu gibi mantar ve böcek 
ilaçları, gübreler suyla yıkanıp gitmez, 
doğrudan kök bölgesine ulaştırılır.
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