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TÜRKÇE İNGİLİZCE TARIM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
(tane) bağlama dönemi (bakla): (grain) formation period, seed setting period
alçak plastik tünel: low plastic tunnel
alttan sızdırma (sulama yöntemi): ground irrigation
alüviyal: alluvial
anaç: stock, parent
anız mibzeri (yani tohum ekme makinesi): stubble drill
anız yakmak: stubble burning
anız: stubble
antepfıstığı: pistachio
antraknoz: antrachnose
arazi: field
arpa: barley
aşı yöntemleri: graft methods, vaccination methods
aşının tutma oranı: rate of inoculation take
azot: azote; nitrogen
azotlu gübre: nitrogenous fertilizer
azotlu: nitrogenous (nitrous)

baba: male
bakla (bitki): bean
bakla (yiyecek): broad-bean
baklagiller: leguminosae
biber: pepper
biçmek: reap; mow
bitki tabla çapı: ..... diameter of the plant
boğaz doldurma: neck filling (meyan kökü)
boru aşısı: tubular vaccination
bostan: vegetable garden

canlı ağırlık: alive weight
CLLAS A: pan evaporation

çeltik: paddy unhusked rice

çeşit: variety
çıkış (pamuğun topraktan bitmesi): first growing; appearing
çırçır: cotton gin
çırçırlama: ginning
çırçırlamak: to gin
çiçeklenme: blooming; blossom time
çimlenmek: germinate; sprout
çizgi kaynaklı yağmurlama: line sprinkler irrigation
çöğür: eryngium; any seed-grown bush

da : da dekar (one tenth of hectare)
da: da
damla sulama sistemi: drip irrigation system
dane ağırlığı: grain weight
dane sayısı: grain number
dane verimi: grain yield
delikli boru sistemi: perforated pipe system
demir noksanlığı: iron deficiency
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demir: iron
demirli: ferrous; ferric
deneme (bitki): trial
Dicle 74 (durum): Dicle 74
dikim: planting
dökülmek: defoliate
döl: germ

eğime dik sürüm ve ekim: ploughing and sowing vertical to slope
eğime paralel sürüm ve ekim: ploughing and sowing parallel to slope
ekili: sown
ekim: sowing
ekmeklik ve makarnalık buğday: wheat for bread and for macaroni
erginlik: ripeness; maturity
erkencilik: earliness

fide: seedling plant

geriye melezleme: retro-hybridization
görüntü zenginleştirmesi: image enhancement
gövde çevresi: basal circumference
göz aşısı: spot vaccination
gübre: fertilizer

ha: ha
ham selüloz: raw cellulose
hasat etmek: reap; harvest
hasat: harvest
hat (iki yerli hattın melezlenmesi): hybridization of two local types
havza: basin
hayvancılık: husbandry
hibrit: hybrid

ıskarta oranı (boşa giden oran): scrap rate
ıslah: rehabilitation, improvement
ıslah programı : breeding programme

iç meyve oranı: inner fruit rate
iki zamanlı sayısal uydu verileri: bichronous statistical satellite data

kantere edilen ivesi hayvanları: countered ruminants
karık (tarlaya çizilen çizgiler): furrow
karık sulama: furrow- irrigation
katyon: cation
kırmızı mercimek: red lentil
kil: clay
kireç: lime
kloroz: chlorosis
kolon: colon
konservecilik: canning of goods
koza açımı (pamukta): boll opening
koza olumu: boll ripening
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü: General Directorate of Rural Affairs
kuadratik denklem: quadratic equation
kültüre almak (bitkiyi): cultivate
kütlü verim (çırçırlanmamış verim): unginned yield

lif inceliği: fibre fineness

melez: hybrid
melezlemek: cross-breed
melezleşmek , melezleştirmek: hybridize , hybridization
mera: pasture
meyan kökü: liquorice (Glycyrrhiza Glabra L)
meyve eti: pulp
meyve iç kurdu: fruit weavil
mısır: maize
mibzer: drill for sowing
muamele etmek: treat

nadas; field ploughed and left fallow (adj. fallow)
nimf (dönemi): nymph period
nitrat: nitrate (adj. nitro)
nohut: chick-pea
nokta kaynaklı yağmurlama: point sprinkler irrigation

ot: grass
ovipzitör (yumurtlama borusu): ovipositor

öz madde: substance

parmalkı / diskli çayır biçme makineleri: spoke / disk lawn mowers
parsel: lot
patlıcan: aubergine
randıman, verim: yield
randıman, verim: yield; efficiency
ruminant (geviş getiren hayvan): aynı

sa/da: aynı bıraktım
salkım sayısı: bunch (raceme)
saman verimi: straw yield
sanayi bitkileri işletmesi: industrial crop plantation
sanayi domatesi: industrial tomato
sap (bitkide): stem
Sayar 314 (pamuk çeşidi): &
sebze yetiştiriciliği: cultivation of vegetables
sıklık: density
sıra üzeri: above- row
sivri biber: long green pepper
sofralık yer domatesi: table tomato
soya: soya bean
sulama: irrigation
sulu tarım: irrigated agriculture
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suluda: in watery conditions
sürmek: plough
süt olum devresi: sap formation period

şeftali: peach
şelat, şellak: shellac

tahıl: cereals; grain
tane ağırlığı: granular weight
tapan: harrow
tarak (bitkide): bud
tarım işletmeleri: agricultural enterprises
tarla: field
taş yığını: mass of stones
tav: maturity correct heat; humidity
tekdüze: monotonous
tesadüf mblokları deneme deseni: random m blocks test pattern
toprağı işlemek: cultivate
toprak oluşumu: soil formation
tozlamak: pollinate
tozlayıcı erkek tipler: pollinating male types
tutmak (bitkilerin tutması): take; take root
tüplü (fidan): tubaceous (sapling)

ülkesel açıkta: country-wide
ümitvar: promising
üre: urea
üretim olanakları: possibilities of .. cultivation / production

verim: yield; efficiency; profit

yağmurlama: sprinkler irrigation
yaprak biti: aphid
yatak (bitkilerde): drill
yem: food
yemeklik: table
yer domatesi: ground tomato
yerfıstığı: groundnut
yetişme periyodu: growth period
yonca: clover, alfalfa
yoz (nadas): fallow
yüzde çıtlama oranı: percent crackling rate

zarar etmek: suffer loss
zirai mücadele: pest eradication
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KARIŞIK OLARAK SIRALANMIŞ TERİMLER

KURU MADDE: DRY SUBSTANCE
TOPRAK İŞLEME: SOIL PROCESSING
AYÇİÇEĞİ: SUN-FLOWER
TAVA: CHECK
MTA: MINERAL RESEARCH INSTITUTE
YAĞLI TOHUM: OILY SEED

Köy Hizmetleri genel md : Directorate general of Rural Services
Sayar 314 (pamuk çeşidi) : &
çıkış (pamuğun topraktan bitmesi) first growing, appearing
koza açımı (pamukta) : boll opening
koza olumu ripening
yetişme periyodu: growth period
random m blocks test pattern tesadüf mblokları deneme deseni
CLLAS A pan evaporation
verim yield / efficiency / ( profit )
ha &
süt olum devresi sap formation period
tav correct heat / humidity
çimlenmek germinate, sprout
dane verimi grain yield
da &
mısır maize
patlıcan aubergine
dikim planting
ıskarta oranı scrap rate (boşa giden oran)
alttan sızdırma (sulama yöntemi) : ground irrigation (porous pipes geçiyor)
delikli boru sistemi : perforated pipe system
yerfıstığı groundnut
tekdüze monotonous
damla sulama sistemi trickle / drip irrigation system
tarla field
kırmızı mercimek red lentil dedim
bakla (yiyecek) broad- bean, (bitki) bean
bağlama dönemi (bakla) grain formation period (dane)
saman verimi hay yield
randıman yield ( profit / output)
karık furrow (tarlaya çizilen çizgiler)
karık sulama furrow- irrigation
yağmurlama sprinkler irrigation
nokta kaynaklı yağmurlama point sprinkler irrigation
çizgi kaynaklı yağmurlama line sprinkler irrigation
soya : soya bean
eğime dik sürüm ve ekim: ploughing and sowing vertical to slope
eğime paralel sürüm ve ekim: ploughing and sowing parallel to slope
sürmek plough
ekim sowing
ekili sown
anız stubble
anız yakmak stubble burning
toprak oluşumu formation
nitrat nitrate (adj: nitro)
gübre fertilizer
azot (azote), nitrogen
antep fıstığı pistachio
kireç lime
alüviyal alluvial
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kil clay
kolon colon
katyon cation
iki zamalı sayısal uydu verileri: bichronous statistical satellite data
görüntü zenginleştirmesi image enhancement
tahıl cereals, grain
nadas field ploughed and left fallow adj fallow
mera pasture
bostan vegetable garden
kloroz chlorosis
demir iron
demirli ferrous, ferric
şellak: shellac (şellat : challate : pıhtılaşma)
demir noksanlığı iron deficiency
dane ağırlığı grain weight
yüzde çıtlama oranı : percent crackling rate
iç meyve oranı inner fruit rate
Dicle 74 (durum) aynı
sıklık density
toprağı işlemek cultivate
deneme (bitki) test
mibzer drill for sowing
anız stubble
anız mibzeri stubble drill (yani tohum ekme makinesi)
tapan harrow
çeşit variety
sulama irrigation
çırçır cotton gin
çırçırlama ginning -k : to gin
randıman yield (efficiency)
lif inceliği fibre fineness
sulu tarım irrigated agriculture
azotlu nitrogenous (nitrous)
azotlu gübre nitrogenous fertilizer
kuadratik denklem quadratic equation
şeftali peach
biber pepper
hasat harvest .. etmek: to harvest
yaprak biti aphid
meyve iç kurdu : fruit weavil
dökülmek (leaf) drop off, fall döktürmek defoliate
sanayi domatesi industrial tomato
yer domatesi ground tomato
sanayi bitkileri işletmesi industrial crop plantation
sofralık yer domatesi table ground tomato
çeltik : paddy unhusked rice
dane sayısı grain number
 salkım sayısı bunch (raceme)
ekmeklik ve makarnalık buğday hard / durum wheat
arpa barley
 bitki tabla çapı : table diameter of the plant
konservecilik canning
meyve eti pulp
kütlü verim : unginned yield
baklagiller leguminosae
yemeklik table
nohut chick - pea
 sıra üzeri above- row
antraknoz antrachnosis
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antepfıstığı pistachio
yoz (nadas) fallow
tozlayıcı erkek tipler pollinating male types / pollinants
gövde çevresi basal circumference
tane ağırlığı grain weight
anaç stock
melez hybrid
ümitvar promising
çöğür eryngium (any seed-grown bush)
tutmak (bitkilerin tutması) take / hold root
arazi field
tüplü (fidan) tubaceous (sapling)
sivri biber long green pepper
sebze yetiştiriciliği cultivation of vegetables
ülkesel açıkta country-wide
da : da decare
parsel lot
taş yığını mass of stones
yatak (bitkilerde) drill
tarım işletmeleri agricultural establishments
hayvancılık husbandry
suluda : in watery conditions
 sa/da : aynı bıraktım sa 48.sayfa
zarar etmek suffer loss
havza basin
alçak plastik tünel low plastic tunnel
 erkencilik earliness (ürünlerden erken hasat alma)
fide seedling plant
üretim olanakları possibilities of .. cultivation / production
baba male
meyan kökü liquorice (Glycyrrhiza Glabra l)
boğaz doldurma : neck filling (meyan kökü)
kültüre almak (bitkiyi) cultivate
ıslah rehabilitation
hibrit hybrid
hat (iki yerli hattın melezlenmesi) : hybridization of two local types
melezlemek cross-breed
melezleşmek , melezleştirmek hybridize , hybridization
geriye melezleme retro-hybridization
canlı ağırlık live weight
üre urea
ham selüloz raw cellulose
öz madde substance
kantere edilen ivesi hayvanları : countered ruminants
ruminant aynı (geviş getiren hayvan)
muamele etmek treat
aşının tutma oranı rate of inoculation take
göz aşısı spot vaccination
boru aşısı tubular vaccination
anaç türleri stocks
aşı yöntemleri vaccination methods
biçmek reap, mow
yonca : clover
ot grass
parmaklı / diskli çayır biçme makineleri : spoke / disk lawn mowers
çiçeklenme blooming, blossom - time
tozlamak pollinate
zirai mücadele pest eradication
erginlik ripeness, maturity
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nimf (dönemi) nymph period
döl germ
ovipzitör : ovipositor (yumurtlama borusu)
sap (bitkide) stem
tarak (bitkide) : bud (ilk filizin çıktığı yer)
sulama aralığı : irrigation frequency
sulama randımanı : irrigation efficiency
sulama alanı : irrigation area
debi : rate of flow , discharge
sulama süresi : duration of irrigation
tava uzunluğu border length
Manning pürüzlük katsayısı Manning roughness coefficient
karık eğimi furrow slope
penetrasyon : penetration
karık eni : furrow spacing
karık boyu : length of furrow
yüzey akışı : surface runoff
derine sızma : deep percolation
pompa istasyonu / pompa birimi : pomping plant / unit
sabit yağmurlama sistemi : permanent sprinkler system
döner yağmurlayıcı : rotating sprinkler
ana boru (sulama) : main line
yan boru(sulama) : lateral
yapı : texture
tarla kapasitesi : field capacity
sürekli solma noktası : permanent wilting point
hacim ağırlığı : bulk density
porozite : porosity
infiltraston hızı : infiltration rate
kullanılabilir su kapasitesi : available water supply
tuzluluk : salinity
doyma noktası : saturation point
yığışımlı su alma derinliği : cumulative infiltration depth
toprağın gerçek su alma hızı : effective infiltration rate / capacity
derinlik olarak kullanılabilir su : available water depth
sulama suyu derinliği : depth of irrigation water
bitki kök derinliği : depth of root
etkin kök derinliği : effective root zone depth
sert katman : hardpan
taban suyu : water table
portatif sistem (sulama) : portable sprinkler system
yarı - portatif sistemler : semi - permanent sprinkler systems
gübre tankı : fertilizer tank
sifon : irrigation syphon
sert su : kireçli su : hard water
bünye : texture
kullanılabilir su düzeyi : available water supply
damlatıcı : dripper (emitter)
solma wilting
saksı : pot
hastalanmak fall in
kültür bitkisi cultivated plant
hububat : cereals
bağ : orchard
yabancı ot : pest
yayılış alanı (zararlı) : expansion area
bulaşma oranı : contamination rate
zararlı : pest
süne : eurygaster, sunpest
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kışlak winter quarters
fenoloji : phenology
tahmin ve uyarı sistemi : estimate and warn system
soğan sak nematodu (kurdu) : onion stem nematode (Ditylenchus dipsaci Kühn)
sığır : (ox, cow) cattle
arpacık onion - set
keçi : goat
kene : tick
enfeste olmak : (keneyle) infested
tür teşhisi : variety identification
ookist oocyst dedim
taze dışkı örneği fresh faeces sample
müspet positive
güdümlü : directed
Araştırma görevlisi research assistant
tahıl parlaklığı crop brightness
3 boyutlu elipsoid şeklinde dağılım göstermek have a distribution in a 3 dimensioned elipsoid shape
yer gerçeği çalışması : defacto fields study
entegre : integration
gama radyasyonu gama radiation
mutant tip mutant type
mutajen mutagent
döl kuşağı generation
pikan (ceviz çeşidi) : pecan
ceviz : walnut
erkenci early
almond badem
erik plum
nektarin nectar
fonolojik : phonological
pomolojik : pomological
gövde kesit alanı : stem cross -section
ön soğutma : pre - cooling
sert çekirdekli : hard - pipped
tohumluk üretim seed production
kavun : melon
çeşitlendirmek : diversification
kiraz domatesi : kiraz tomato
tatlı mısır : sweet maize
kornişon hıyarı : kornişon cucumber
çerezlik çekirdek kabağı : pumpkin seeds
börülce : cow-pea (cherry bean)
brokkoli : broccoli
Brüksel lahanası : Bruxel cabbage
Çin lahanası : Chinese cabbage
turp : radish
marul : lettuce
kırmızı pancar : red beetroot
pazı : spinach beet
kereviz : celery
 bolikel : bolikel
nar : pomegranate
meyve çatlama oranı : fruit dehiscence rate
vejetatif gelişme : vegetative development
sulanmayan omcalar (grape) : unirrigated parts (gövde kökü gibi bir şey)
kurumalar witherings
bağcılık : viti-culture
karışım : hybrid -ization
silaj amacıyla : for silage
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agronomik : agronomical
bölünmüş parseller deneme deseni : divided lots test pattern
odun dalı sayısı : wood branch number
koza kütlü pamuk ağırlığı : boll unginned cotton weight
yonca clover
hasıl verimi : yeşil ot verimi : green grass yield
 sıra arkası mesafesi : back row distance
alt parsel : sub- lot
ekim nöbeti : sowing turn
sorgum : sorgho, sweet
ön bitki preliminary plant
sürekli pamuk sistemleri : continuous cotton systems
talep projeksiyonu : demand projection
yayım : transmission
tane dolumu : grain filling
yumru/baş ağırlığı : tuber / head weight
 başsalata :  salad s 92
serbest drenajlı karık : furrow with free drainage
ardışık sulanan göllendirmeli karıklar : progressively irrigated lake furrows
 traktör kuyruk mili gücü : tractor stern mile power
yem fodder
sorgun : sorgun , ben-tree, common osier (söğüt banzeri )
tane tutma : grain formation
south-east Anatolia or southeastern anatolia
münavebe alternation, rotation
 kök ve kök boğazı hastalıkları : root and root neck diseases
kök boğazı yanıklığı : root neck burn
fidan dipkurdu : sapling bottom worm s147
yararlılar : useful insects
akar : mite
emici : sucking louse
yeşil kurt green worm
bulaşma alanı : contagion area
tütün tripi tobacco trip
fıstık iç güvesi : pistachio moth
tütün beyaz sineği : tobacco white fly
örtüaltı sebze yetiştiriciliği : under-cover vegetable cultivation
kolza : rape
periodizite : periodisity
buğdaygiller cereals
otlatma : grazing , pasturing
kara kavak : black poplar
mera : pasture
asma : vine
ılıman : mild
susam : sesame
özükuru hastalığı : aynı disease
kuyu well
fertigasyon yöntemi fertigation method
büyüme düzenleyicisi : development regulator
verim çağındaki antepfıstıklar : pistachios at the yield age
sergi yeri spreading place
tente tent
gapresearch ---------
yem bitkisi : forage crops
jojoba : aynı dedim
ceylanpınar tim (directorate of agricultural establishments) DAE
tigem (directorate general of agricultural establishments) DGAE
Dr aynı
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dane baklagiller grain leguminosae dedim
pul mercimek : pul lentil
fosforlu gübre : phosphoric demand
taban gübresi bottom fertilizer
yaprak gübresi : leaf fertilizer
besi kabiliyeti: fattening capability
holştayn holstein
karkas: carcase
damızlik : animal for breeding
erken damızlık : early breeding (erken yavrulatma kavramı) (advanced)
sütçü keçi, süt keçisi : suckling goat
dalaman state breeding farm : devlet üretme çiftliği
et verimi : meat yield
kuyruk kesimi : tail cutting
kuyruksuzlaştırma : tail cutting
aşım mating (a male animal with the female)
merinos : merino sheep
merinos aşımı : merino sheep mating
semirme : fatten
sürü : herd
genotip genotype
besi süresi : fattening period
dak sığırı: doğu anadolu kırmızısı : dak cattle /d ana kır... cattle
kesim (hayvanlar) slaughter
yemleme : feeding
montofon  aynı
tosun : bullock
rasyon ration
koç : ram
ivesi koçları : ruminant rams
zootekni : animal - breeding
gen : gene
döl : foetus
teke : he-goat
çiftleştirmek : mate
kültür ırkı : culture race
cinsi olgunluk yaşı / ağırlığı : generic maturity age / weight
döllülük oranı : foetus rate
çıkış gücü : outlet power
bal arısı : honey-bee
arıcılık : apiculture, (beekeeping)
üretici (hayvan) breeder
sığırcılık : cattle- breeding
sakız koçu : chios ram
ICARDA :  aynı
tescil registration
topografik : topographical
rutubet humidity
ikileme üçleme aletleri duplication / triplet disk harrow
anız bozma stubble plow
pulluk plow, plough
at yolun : aynı  (alet) horse rake
kaz ayağı aynı  (alet) crow foot
döner kulaklı pulluk rotary plow
düz tırmık peg - tooth harrow
yaylı tırmık : spring tooth harrow
tarla atlama : field skipping
soklu pulluk : soklu plow  furrow plow
tırmık : harrow
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ekskavatör : excavator
hafriyat : kazı : excavation
kanal güzergahı : canal passage
deneysel veri toplama yöntemi : experimentary data filing method
akort mibzeri : accord drill
tesviye : grading
seraper aynı
toprak işleme : earth moving, tilling
toprak işi ground work
çeki gücü : pulling power (tractive force)
akım : discharge
yüzey altı akış : below surface runoff
taban akışı : bottom runoff
pik debisi : peak flow
akdarı : millet
darı : millet
hortumlu böcekler : ryhncites
hububat hortumlu böceği : cereal rhyncites
sapa kalkmak : stem formation
gebe dönemi : pregnancy period
başaklanmak : come into ear
başak : ear of corn
vitavaks toz tohum ilacı denemesi : vitavax powder seed chemicals test
ilaçlamak : treat with chemicals
parsel denemesi : lot test
yaban otu : weed
yulaf oats
çavdar rye
yabani (.. bitkisi): wild
sainfoin : korunga
kültür yem bitkileri : cultivated feeding plants
yeşilkurt : corn earworm
mantolu böcek : mantolu insect
ergen kurtçuk: metacercaria
göz : bud
badem iç kurdu : almond weavil (eurytoma amygdali)
kabuklu bit : scale insect
meyvecilik : fruit - growing
lup (büyüteç) : magnifying glass
bağ üvezi : erythroneura adanae
göz kurdu : eye worm
takım : kind, type
pasa yakalanma (bitkilerde) rust, become rusty
buğday sürme hastalığı / sürmesi : wheat smut
tırtıl : caterpillar
tomurcuk tırtılı : bud caterpillar dedim
sap sürmesi : stem smut dedim
spor spore
mancozep aynı
bakliyat legumes
külleme : mildew
gül küllemesi : rose mildew
kavun küllemesi: melon mildew
kabak küllemesi : zucchini mildew
septoria yaprak lekesi hastalığı : septoria leaf spot disease
un değirmeni : flour mill
kırma biti : confused flour beetle
kemirgen: rodent
tarla faresi common vole
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su sıçanı : water rat
geleni : meadow mouse
çöl faresi : jerboa (dipus)
hububat ambar böceği : cereals warehouse insects
taksonomi : taxonomi
yanık : (bitkilerde susuzluktan) burn
fide çürüklüğü : seedling rottenness
solgunluk hastalığı (pamuk) : paleness disease *
bodur : short
kapsül oluşumu : shell formation
dal nekrozu hastalığı : branch nechrose
sera greenhouse
primer inokulum kaynakları : primary inoculum sources
sırta dikim : dorsal plantation
kuruma : withering
yaprak delen hastalığı : leaf piercing disease
budama amelyesi : cutting process
bordo bulamacı claret watery paste (ilaç)
kükürt : sulphur
bağ küllemesi hastalığı : orchard mildew disease
dönüm : acre (0.4 ha)
karaleke hastalığı : blackspot disease
çiçek monilyası : flower monilia attım !
karazenk hastalığı : karazenk disease
horozibiği : (ot) amaranthaceae
akkazayağı (pest ot) aynı
pıtrak: burr
gelincik : corn - poppy
dilkanat atladım diğer otların yanında 65s
mürdümük : mürdüm eriği mi  damson
boğum teşekkülü : node formation
kardeşlenme : shoots, suckers
çimlenme : germination
çıkış (bitkilerde) : emergence
tava çeltiği nursery bed paddy unhusked rice
yabani fiğ : wild common vetch
gönül hardalı : gonul mustard
kızılcıkotu : cornaceae
D. Ü. Çiftliği : state production farm
darıcan : millet (darı)
topalak : buckthorns
ETKİLİ NEM: EFFICIENT HUMIDITY
TRABZON HURMASI: DATE PLUM


