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Ülkemizin bazı bölgeleri ile 
bazı ürünlerde gereğinden 
fazla ve bilinçsiz olarak ilaç 

kullanımı olduğu da 
bilinmektedir. Dolayısıyla 

hatalı ilaç kullanımının 
insan sağlığı,hayvan, çevre 

ve doğal yaşam üzerine 
pek çok olumsuz etkileri 

bulunmaktadır.



  

Bilinçsizce ve yanlış ilaç kullanımı 
sunucunda ürettiğimiz meyve ve 
sebzelerin içerinde kimyasal ilaç 

kalıntısı bulunmaktadır.Bu 
nedenlerden dolayı Rusya’ya 

ihraç ettiğimiz ürünler de kimyasal 
ilaç kalıntısı bulunmuştur.Bu 

sebepten dolayı Rusya ihraçatı 
durdurmuştur.



  

KÜRESEL ISINMAKÜRESEL ISINMA
ve ve 

ETKİLERİETKİLERİ



  

Küresel Isınma nedir?Küresel Isınma nedir?

Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile 
yeryüzü ile yeryüzüne  yakın atmosfer 
tabakalarında sıcaklığın artması

Küresel İklim Değişimi nedir?Küresel İklim Değişimi nedir?

Küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer 
iklim elemanlarının değişmesi
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          Sera Etkisi Sera Etkisi 

(C02, Metan, Ozon, Kloroflorokarbon)
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Sera Gazlarının Küresel Isınmadaki PaylarıSera Gazlarının Küresel Isınmadaki Payları

Karbondioksit                                 50      

Kloroflorokarbonlar                       17

Metan                                               13

Ozon                                                  7 

Azot oksitler                                     5 

SERA GAZLARI                            ( % )



  

Dünyada Sera etkisi yaratan çevre sorunlarının; 
    %46’sı Enerji Tüketimi, 
    %24’ü Sanayi Faaliyetleri, 
    %18’i  Ormansızlaşma, 
    %9’u   Tarım
    %3’ü de Diğer kaynakların
   yarattığı emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır. 

Buradan anlaşılmaktadır ki; Dünyadaki çevre 
sorununun en önemli nedeni Enerji tüketimidir. 
Enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne 
bağlı olarak da çevre sorunları artmaktadır.



  

ÜRETTİĞİMİZ MEYVALARI NEDEN 
YURT DIŞINA İHRAÇ EDEMİYORUZ? 

 Geçen yıl, Rusya'ya ihraç edilen yaş meyve 
sebze ürünlerinde akdeniz sineği bulunduğu 
gerekçesiyle Rusya'nın ihracat kapılarını 
kapatma tehdidiyle karşı karşıya kalan 
Türkiye, çözümü, ihracatta her parti ürüne 
analiz zorunluluğu getirmekte bulmuştu. 



  

Turunçgil bahçelerinin önemli zararlısı olan Akdeniz Meyve Sineği ile 
mücadele başladı. Akdeniz Meyve Sineğinin ergini 4,5-6 mm 
boyunda olup, vücudun genel rengi sarımsı kahverengi, baş sarı, 
gözler büyük, yeşil madeni pırıltılıdır. Kanatları geniş olup 
üzerindeki siyah ve kahverengimsi şeritler tipiktir.Bacakları 
kırmızımsı sarı olup üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur.Zararlı 
kışı toprakta pupa, ağaç üzerinde kalan özellikle turunç meyveleri 
içinde larva olarak geçirir.

 

TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE AKDENİZ MEYVE 
SİNEĞİ MÜCADELESİ BAŞLADI!



  

Meyvalar nasıl çürüyor?

İklim koşullarına bağlı olarak ilkbahar sonu ve yaz başlangıcında çıkan 
erginler olgunlaşma   periyoduna bağlı olarak bu meyvelerin herhangi 
birisine, kabuğun 1 mm derinliğine 1-9’u bir arada olmak üzere 
yumurtalarını bırakır. Çıkan larvalar, meyvenin etli kısmı ile beslenerek 
üç dönem geçirdikten sonra olgunlaşırlar. Pupalardan ergin çıkışı ise 
yazın 10-12 gündür.olması için sıcaklığın 16 oC üzerinde olması şarttır. 
Erginin ortalama ömrü 30-50 gündür. Akdeniz Bölgesi’nde 7-8 döl 
verebilir.

Akdeniz Meyve Sineği zararı larvası tarafından yapılır. Meyvelerin etli 
kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısmında yumuşama ve 
çöküntü meydana getirirler. Zarar görmüş meyveler vaktinden önce 
olgunlaşır ve dökülür.



  

NELER YAPILMALI?

 
 Kültürel önlem olarak ; turunçgil bölgelerinde  sözü edilen 

konukçu çeşitlerin yetiştirilmemesi yoluna gidilmelidir.
 Sonbaharda turunçgillerin gelişme zamanında, özellikle en 

erkenci çeşit olan Satsuma mandarinlerinin olgunlaşmasından 
önce meyvelerde vuruk kontrolünün yanı sıra mutlaka stenier 
tuzakları ve diğer plastik tuzaklar asılarak sinek çıkış kontrolü 
yapılmalıdır. Sineğin tespitinden sonra vuruk kontrolü yapılır 
veya mandarinler vurma olgunluğuna erişmişse derhal 
ilaçlamaya geçilir. İlaçlamayı takiben tuzaklarda gene sinek 
görülüyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar 
ilaçlamaya devam edilir.Günlük sıcaklık 16 oC’nin altına 
düştüğünde ilaçlama gerekmez. Limon bahçelerinde ilaçlamaya 
gerek yoktur.



  

Çiftçinin yanlış  gübre kullanması…

 YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR;
 Bu yıl çiftçinin gübreleme işlemini doğru ve dengeli bir 

şekilde yapamadığını belirterek, yaş sebze ve meyve 
üretimi ile ilgili olarak şu çarpıcı bilgileri verdi: "Bu yıl 
gübre fiyatları tavan yaptı. Çiftçide ürüne dengeli bir 
şekilde gübre veremedi. Sonuç olarak Rusya"ya ihracat 
durdu. İhracat için üretilen ürünlerde iç piyasaya 
dağıtılmaya başlandı. Bu fiyatları etkiledi. Ancak en kötüsü 
ürünlerin zehirli olabilme ihtimalidir. Bu ihtimal ise çok 
yüksek. Çünkü ilaç kalıntıları topraktan ürünün içine 
geçtiyse yapılacak bir şey yok." 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/sonuc/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ihracat/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ancak/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/cunku/


  

Fransa kalitesi istendi

 Rusya"nın koyduğu ihracat engelinin perde arkasını da 
anlatan yetkililer şunları söyledi: "Rusya her geçen gün 
zenginleşen bir ülke konumunda. Bu nedenle de tüketiciler 
artık daha kaliteli ürün tüketmek istiyor. Gelirleri de arttığı 
için Fransa ve Almanya gibi ülkelere gönderilen kalitede 
ürün istiyor. Geçtiğimiz yıl Rusyalı yetkililer Türk üreticileri 
uyararak "Gelecek yıl daha iyi ürün istiyoruz. Üretiminize 
dikkat edin" diye uyarıda bulundu. Ancak bu uyarıya kimse 
kulak asmadı. Sonuç olarak da artık kimse bu tür ürünleri 
tüketmek istemiyor." 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/fransa/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/gelirleri/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/almanya/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/gectigimiz/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/rusyali/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/turk/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/gelecek/


  

İlaç genelde kabukta 
kalıyor.

 Yetkililer Yapılan gübreleme işlemini ise şöyle 
değerlendirdi: "Gübreleme yapılırken ilaç aslında 
domatesin üzerinde kalıyor. Yani pazardan alındığı 
taktirde yıkanıp kabuğu soyularak yenilebilir. Ancak 
bu işlem sırasında ilaç kalıntıları topraktan ürünün 
içine geçmiş olabilir. Bu durum çok riskli. Artık 
çiftçinin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. çünkü Rusya 
ihracatının durması sektörü olumsuz etkileyecektir. 
Herkesin elini taşın altına koşup bilinçli üretim 
yapılması gerekiyor." 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/gubreleme/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/yani/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/artik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/herkesin/


  

Ürünlerde kullanılan ilaç miktarının kota 
sınırlarının üstünde

 Rusya 7 Haziran’dan itibaren 5 tarımsal 
ürünün (Domates patates, üzüm patlıcan 
ve limon) Türkiye’den alımına yasaklama 
getirdi. Gerekçe olarak ise bu ürünlerde 
kullanılan ilaç miktarının kota sınırlarının 
üstünde olması. Rusya ile aynı krizi 
önceki yıllarda da yaşayan ihracatçılar, 
2005’te 26 gün süren krizin bu yıl daha 
uzun süreceğini bildirdi. 



  

"Yani Rusya artık bizim için nazlı bir pazar"

 Rusya ile Türkiye arasında narenciye ve yaş sebze meyve 
ihracatında yaşanan krizin aşılması amacıyla imzalanan protokolün 
oldukça ağır şartlar içeriyor, Avrupa yaş sebze ve meyvedeki zirai 
ilaç kalıntısı yüzde 1'lik baremle kabul ederken, Rusya'nın on 
binde bir baremle ürün kabul ederek, tamamen organik bir ürün 
koşulu ortaya koyduğunu, söz konusu üretimin de neredeyse 
imkansız olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın 0.005 baremde ürün kabul ederken, Türkiye'den ihraç 
edilen ve geri bildirimde bulunulan ürünlerdeki barem oranının 
da 0.006 olduğunu, bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu 
dile getirilerek, "Yani Rusya artık bizim için nazlı bir pazar" 
ifadesini kullanılıyor.



  

İşte kimyasal atıklardan kurtulmanın 
pratik çözümleri.. 

 Hangi ürünü nasıl tüketmeli?
 Domates
-Domatesin kabuğunu soyup 

sirkeli suyla yıkamalı.
 Patates; 

Taze patates kazınarak 
soyulur ve kararmaması için 
sirkeli veya limonlu suya atılır. 
Eski patates ise kabukları 
ince soyulur. Pişeceği zaman 
doğranır.



  

Marul, Maydanoz, Tere

 Marul, maydanoz, tere gibi çiğ 
olarak yenecek sebzeler, 
yıkandıp temizlendikten sonra 
5-10 dakika sirkeli suda 
bekletilir, sonra iyice yıkanır. 

 Ispanak, Semizotu 
 Kökleri bıçakla kesilir. 

Sararmış çürümüş yapraklar 
ayrılır. Kalan kısımlar suyun 
içinde dört beş defa yıkanıp 
doğranır. 



  

Pırasa, Taze fasulye, Bakla, Bamya

 Pırasa
 Üstten bir kat yaprak çıkartılır, 

bol su ile yıkanır ondan sonra 
doğranır. 

 Taze fasulye, Bakla 
 Birkaç defa su ile yıkanır. İki 

uçlarından kesilip kenarlarındaki 
kılçıklar çıkarılır. Kart olanları ise 
ayıklanır, daha sonra doğranır. 

 Kabak, Havuç, Yerelması 
 Bu sebzelerin kabukları önce 

yıkanır, sonra kazınır. 
 Bamya
 Bol suyla yıkanır. Baş kısımları 

yuvarlanarak külah gibi çıkartılur. 
Sirkeli yada limonlu suya atılır. 



  

Fast food zincirleri ABD'de 23 kişiyi 
zehirleyen, 1 kişiyi de öldüren bakteri 
nedeniyle domatesi mönülerinden çıkardı.

 
 Gıda zehirlenmesine yol açan ve domateslerde bulunan bir 

bakteri türü olan ‘salmonella' ABD'de paniğe neden oldu. 
 Son 1 hafta içerisinde 23 kişinin zehirlenmesi, 1 kişinin de 

hayatını kaybetmesi üzerine Amerikan Sağlık Teşkilatı, tüketicilere 
orijinleri belirsiz domatesleri yememeleri uyarısında bulundu.

 Bakteri uyarısından sonra McDonald's, Burger King ve Taco Bell 
gibi fast food zincirleri sandviçlerinde dilimlenmiş domates 
kullanmayacaklarını ve mönülerinde bulunan yiyeceklerde 
domates servis etmeyeceklerini açıkladı.

 ABD'deki bazı okullarda da domatesler mönüden çıkartıldı. Tarımı 
domates üzerine kurulu Florida' da çiftçiler iflas etti.



  

Ekolojik tarıma geçelim öyleyse, 
ekolojik tarım nasıl yapılıyor?

 Temel olarak üretimin hiçbir sürecinde, ekilmesinden, ürünü 
alana kadar insan sağlığına, çevreye zararlı hiçbir kimyasal, 
sentetik girdinin kullanılmadığı bir üretim biçimi. Ekolojik 
tarımda GDO’lu transgenik tohum asla kullanılmaz, yasaktır. 
Ekolojik tarım daha çok yerli ve kendi kendini dölleyebilen, 
üretebilen tohumların kullanılmasına izin verir. Hibrid dediğimiz 
doğal eşleşme ya da aşlama yoluyla yapılan tohuma izin verir. 

Bitkiyi beslemede mutlaka organik materyal kullanılır, 
hayvansal gübre gibi. Hiçbir şekilde bitkiyi büyütücü, sentetik 
gübre kullanılmaz. İnsan sağlığına zararlı böcek ilacı 
kullanılmaz. Çevrimsel döngünün korunması önemli: 
Hayvandan aldığımız gübrenin tarlaya, tarladan bitkiye, 
bitkiden tekrar hayvana dönmesi şeklinde. Kuşkusuz ilaç da 
kullanılıyor ama organik ilaç; insan sağlığına zararı olmayan, 
sarımsak suyu ısırgan otu suyu gibi. 



  

Arılar devrede: Hormon savaşçıları !!
 Arılar devrede: Hormon savaşçılarıTürkiye`de tarım ilaçlarının yüzde 40-

70`inin kendi bölgelerinde tüketildiğini belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi uzmanları `doğal` üretim koşullarını araştırıyor. 

- Türkiye, `hormon`u tartışırken Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
uzmanları, doğanın binlerce yıldır türleri çeşitlendirmek için kullandığı 
yöntemi kullanıyor: Arılar! ABD ve Belçika ile ortaklaşa yürütülen NATO 
destekli araştırma sonucunda Antalyalı bir firma `bombus` yetiştirmeye 
başlamış, hatta geçen yıl 20 bin civarında arı kolonisi satmış. Prof. Dr. 
Osman Kaftanoğlu, çalışmayı şöyle anlattı:

"Türkiye`deki 49 Bambus cinsinden en uygununu laboratuvarda yetiştirdik, 
uygulama çiftliğimizdeki altı seraya bıraktık. Domates, biber, patlıcan, çilek 
ve kavuna baktık. Bambuslarla döllenen ürünlerin hepsi ağırlık, kalite, lezzet 
ve aroma bakımından hormonla döllendirilen ürünlere tercih edilir 
nitelikteydi." 



  

Hormonlu ürünün içi boş, çünkü...

 Peki arılar ne işe yarıyor? kapalı seralarda polenlerin uçamadığını, bitki tozlarını 
taşıyacak böceklerin de tarım ilaçlarıyla öldüğünü vurguladı: 

"Böylece ürünler döllenip çiçek açamıyor. Hormon meyve ve sebzenin 
döllenmesiz çiçek açmasını sağlıyor ama bu yolla olgunlaşan ürünlerin `içi boş` 
oluyor. Yani seralarda yetiştirilen sebzelerin içlerinin boş olmasının nedeni 
hormon kullanımı. Bu konudaki tek istisna, çilek. Çilek cinsinden dolayı içi boş 
ve büyük olabiliyor" 

Tek başına Türkiye`deki tarım ilacı tüketiminin yüzde 10.4`ünü üstlenen 
Adana`da `yanlış kullanım` 9 milyon ton ürün kaybına neden oldu. 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanı Prof. Dr. B. Oğuz Yurdakul, tarım 
ilaçlarının `aşırı`, `zamansız` ya da `uygunsuz` kullanımının Türkiye`de yarattığı 
tabloyu şöyle anlattı: "Hastalık, zararlılar, aşırı ilaç veya yetersiz tarımsal savaş 
nedeniyle, Türkiye hububatta 6 milyon 400 bin, meyve ve yaş üzümde 1 milyon 
600 bin ton, sebzede 632 bin ton, diğer tarla bitkilerinde 312 bin ton ürün 
kaybediyor 



  

Hormonlu yiyecekler Nasıl Anlaşılır? 

 Sağlıklı meyve ve sebze 
tüketmek için alışveriş yaparken 
ürünlerde şu özelliklere dikkat 
etmek gerekiyor: 

 Domates: Domates kesildiğinde 
içi fazlaca boşsa, meyvenin 
ucunda sivri memeler ve anormal 
bir şekle sahipse hormonlu 
olduğundan şüphelenebilirsiniz. 
Ayrıca hormonlu domateslerde 
dik kesildiğinde ortasında beyaz 
ve sert bir tabaka görülür 



  

Çilek, Patlıcan, Patates

 Patlıcan: Şekli bozuktur. Kenarında meme gibi 
şişlikler görülür. Yan yana yapışıktır. Etli kısmı sünger 
gibi kof olur. 
Patates: Şekilsiz ve yumruları birbirine yapışıktır. 
Patateste aşırı gübre ve hormon kullanılırsa içinde 
kararmalar görülür. 
Çilek: Aşırı büyük, çift yapışık ve içleri boştur. 



  

Karpuz

 Karpuz: Hormonlu karpuzların çekirdek 
evleri boştur. Yendiği zaman aşırı nişasta 
kokusu verir 



Gübre ve Gübreleme nedir? 
• İçerisinde bir veya birkaç 

bitki besin maddesini 
birada bulunduran 
bileşiklere gübre denir .

• Gübreleme ise bitkisel 
üretimde amaçlanan verim 
ve kaliteye ulaşmak için 
içerisinde bir veya birkaç 
çeşit bitki besin maddesi 
bulunan organik veya 
inorganik bileşiklerin 
toprağa veya doğrudan 
doğruya bitkiye  verilmesi 
şeklinde tarif edilebilir.



  

Gübrelemenin Önemi 
Nedir ?



  

• Bitkilerin  hayatlarını 
sürdürmeleri bulundukları 
ortamda yeteri kadar 
besin elementi olmasına 
bağlıdır. Toprak tabi 
olarak çok sayıda mineral 
maddeyi yapısında 
bulundurur. Ancak bunların 
miktarları her zaman 
yeterli seviyede değildir. 
Özellikle üzerinde bitki 
yetiştirilen topraklar 
zamanla besin elementleri 
yönünden fakirleşir. İşte 
üretimini yaptığımız 
bitkilerden yeterli miktar 
ve kalitede ürün 
alabilmemiz toprakta 
eksilen mineral besin 
elementlerinin takviye 
edilmesine bağlıdır. Bitkide 
gübrelemenin önemi bu 
noktada başlar.



Bitki Besin Elementlerinin Alımı ve 
Taşınması

    
     Besin elementi alımında 

 neler etkilidir ?
• İyi Bir Kök Sistemi 
• Toprak Yapısı
• Ortamdaki Su Miktarı
• Elementlerin Elverişli  

Formu



• Bitki kökleri besinleri 
difüzyon ve osmos gibi 
bazı kimyasal ve 
fiziksel olaylar sonucu 
alırlar. Besin 
elementlerinin bitkide 
taşınması floem ve 
xylem denilen iletim 
demetleri aracılığı ile 
olur. Bunlardan xylem 
dokusunda su ve suda 
çözünmüş mineral 
maddeler; floemde ise 
özellikle organik 
maddeler taşınır. 



  

Bitki Analiz 
Yöntemi

•Yaprak ve diğer bitki 
organlarının analizleri  
son yıllarda yaygınlaşan 
bir verimlilik belirleme 
yöntemidir. Ancak tek 
başına yaprak analizleri 
ile gübre önerilerinde 
bulunulamaz. Mutlaka 
toprak analizleri ile 
desteklenmesi gerekir. 



Bitki Besin Elementleri
AZOT

     Tabiatta azotun kaynağı organik 
maddeler ve havanın serbest azotudur. 
Havanın serbest azotu ve organik 
maddelerin bünyesindeki azot bazı 
kimyasal olaylar (amonifikasyon, 
nitrifikasyon vs.) sonucunda bitkilerin 
faydalanabileceği amonyum ve nitrat 
formuna dönüşür. 



Azot Döngüsü
Nitrifikasyon ve denitrifikasyon azotun 

su ekosistemindeki döngüsüne dayanan 
proseslerdir; 
. 
 

 
 

Denitrifikasyon 
amonyak nitrojeninin 
nitrata oksitlendiği 
anaerobik (oksijensiz 
ortamda gerçekleşen) 
bir işlemdir.
 

Nitrifikasyonun 
gerçekleşmesinden sorumlu 
doğal nitrifikasyon 
bakterileri; Nitrosomanas ve 
nitrobakteri dediğimiz iki tip 
organizmadan oluşur



• Azot Eksikliği: Azot 
yetersizliğinde bitkiler 
genellikle koyu yeşil 
görünümlerinin aksine 
soluk açık yeşil bir 
görünüm kazanırlar. 
Ciddi noksanlık 
durumlarına 
yapraklarda kloroz 
görülür. Bu durum yaşlı 
yapraklardan başlar.

• Azot eksikliği özellikle 
bitkinin vegetatif 
gelişimini olumsuz 
etkiler. Yaprak ve 
gövde sistemi zayıf 
olur. Vegetatif gelişme 
periyodu kısalır. 
Bitkiler erken 
olgunlaşır, erken çiçek 
açar ve erken yaşlanır. 



• Azot fazlalığı: 
Bitkilerde fazla azot 
vegetatif gelişme 
periyodunu uzatır. 
Çiçeklenmeyi geciktirir. 
Vegetatif aksam yani 
dal sürgün ve yaprak 
miktarı fazla, iri, geniş 
ve uzun olur. Buna 
karşılık generatif 
gelişme zayıf kalır. 
Meyvelerde geç 
olgunlaşma meydana 
gelir. Depolanma 
kabiliyetleri düşer ve 
bazı depo hastalıklarına 
daha hassas olurlar. 



FOSFOR
• Fosfor bitkide son derece hareketli bir 

besin elementidir. Aşağı ve yukarı doğru 
taşınabilir. 

• Fosfor bitkide; enerji depolanması ve 
taşınması, genlerin ve kromozomların yapı 
taşı olması ve besinlerin taşınması gibi 
fizyolojik işlevlere sahiptir. Fosfor ayrıca 
çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır, 
saçak kök oluşumunu sağlar, tohumların 
çimlenmesinde etkilidir, olgunlaşmayı 
hızlandırır.



FOSFOR EKSİKLİĞİ

• P eksikliğinde bitki türüne 
ve eksiklik oranına bağlı 
olarak farklı belirtiler 
görülse de genel olarak; 
özellikle yaşlı yapraklarda 
sararma, kalın ve dik 
yaprak görünümü, bodur 
büyüme, mavimsi yeşil veya 
mor renk oluşumu tipiktir. 

   Fosfor fazlalığı; Fe, Zn ve Cu’ın
   alımını engellediğinden dolaylı olarak 

bitkiye zarar verir. 

http://tbtagri.tripod.com/Citr01P.jpg


POTASYUM
• Potasyum bitkilerde su dengesini 
sağlar, fotosentez ürünlerinin üretimini 
ve taşınmasını sağlar, ve bazı enzim 
sistemlerini etkinleştirir yada aktive 
eder. Özellikle meyveler açısından 
potasyum çok önemlidir. Şeker oranı 
yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, 
kaliteli meyveler elde edilmesi yeterli 
potasyum verilmesine bağlıdır. 



Potasyum Eksikliği

•   Potasyum eksikliği kumlu 
topraklarda yetiştirilen bitkilerde 
daha çok görülür. 

•  Belirtiler önce yaşlı yapraklarda 
görülür. Zira eksiklik halinde yaşlı 
yapraklardaki potasyum genç 
yapraklara taşınır. Belirtiler 
yaprak kenarlarında ve uçlarında 
başlar. Yaprak kenarları önce 
sararır, daha sonra koyu 
kahverengine döner. Şiddetli 
eksiklik halinde siyahlaşabilir. 

Potasyum fazlalığı : Potasyum 
fazlalığı Mg ve Ca noksanlığına 
sebep olabilir. 



BİTKİLERDE BESİN 
EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

• Azot : Yetişme 
engellenir, bitkinin 
rengi sararır.Yaprak 
uçları bitkinin altındaki 
yapraklardan 
başlayarak kırmızımsı 
kahverengi olur.

•Fosfor : Kök gelişmesi 
engellenir,saplar uzar, 
bitkinin olgunlaşması 
gecikir.Bitkinin rengi 
morumsu olur.



• Potasyum : Yaprak         
uçları kavrulur, sararır, 
saplar zayıflar.Meyve 
çekirdekleri kuruyup 
büzülür.

• Kalsiyum : Yaprak uçları 
tarak dişi gibi parçalanır. 
Uç tomurcuklar ölür, 
çiçekler olgunlaşmadan taç 
yapraklarını kaybeder 



• Magnezyum : 
Yapraklar ince ve 
gevşek olurlar; 
uçlarında ve damar 
aralarındaki bölgede 
renklerini 
kaybederler, soluk 
yeşil bir renk 
alırlar.

• Kükürt: Bitkinin alt 
kısımlarındaki 
yaprakları sararır , 
kökler ve sapların 
çapları küçülür.



• Demir    : Yapraklar 
sararır fakat damarlar 
yeşil kalır.Yapraklar 
yukarı doğru kıvrılır.

• Mangan : Belirtiler 
demirdekine 
benzer.Yapraklarda ölü 
dokular görülerek, 
yaprağa pürüzlü bir 
görünüş verir.



Çinko : Uç yaprakları 
çok küçülür.Yapraklar 
ölü bölgelerde benekli 
hale gelir.

Molibden : Azot 
eksikliği gibidir.



GÜBRE HAMMADDELERİ 
VE 

GÜBRE ÇEŞİTLERİ





GÜBRE ÇEŞİTLERİ
DOĞAL GÜBRELER YAPAY GÜBRELER

AHIR GÜBRESİ

YEŞİL GÜBRE

KOMPOSTLAR

AZOTLU GÜBRELER

FOSTATLI GÜBRELER 

POTASYUMLU GÜBRELER

KOMPOZE GÜBRELER

POTASYUM KLORÜR

POTASYUM SÜLFAT

AMONYUM FOSFAT SÜPER FOSFATLAR

AMONYAK ÜRE
AMONYUM NİTRAT



1-DOĞAL GÜBRELER
   Doğal gübreler ;
• Bitki ve hayvanlardan 

sağlanır.  
• Bütün doğal gübreler azot 

ve fosfor temin ederler.
• Sentetik gübrelerden daha 

pahalı oldukları için, 
modern ziraatte çok az 
kullanılırlar. 

• Suda daha az çözündükleri 
için, çim tohumlarına, yeni 
filizlerin köklerine zarar 
vermezler. 

• Toprak yapısını düzeltir.



A) AHIR GÜBRESİ

İçeriğinde azot, fosfor ve potasyum gibi bitki 
besin elementleri bulunur ve toprak besin 
maddelerince zenginleşir.
Toprağa humus vererek de toprağı ıslah eder.
Toprağın işlenmesini kolaylaştırır.
Toprağın su tutma kabiliyetini ve havalanmasını 
arttırır.



B) KOMPOSTLAR

• Çiftlikte meydana gelen bitki ve 
hayvan artıklarının bir araya 
toplanıp, gübre yapmak üzere 
çürümeye terk edilmesiyle elde 
edilir.

• Kompostlama aslında bir 
fermantasyon biçimidir. 





C) YEŞİL GÜBRELER

• Ekilmiş bir mahsulün 
hasat edilmeden, toprağı 
ıslah etmek maksadıyla, 
toprağa gömülmesine 
yeşil gübreleme ve bu 
amaçla kullanılan 
bitkilere ise yeşil gübre 
adı verilir. 

• Toprağın yapısını 
düzeltir.

• Toprağı azotça 
zenginleştiren bitkinin 
seçilmesi en uygundur.

• ( bakla, fiğ….)



  

2) YAPAY GÜBRELER
• Gübre 

sanayisinde suni 
olarak 
üretilirler.

• Sıvı ve katı 
halde bulunur. 

• Bitkinin 
ihtiyacına ve 
toprağın 
yapısına göre 
azot, fosfor ve 
potasyum 
içerirler.



A) Azotlu Gübreler
• Azotlu gübrelerin çeşitli 

tipleri vardır.Amonyak, 
Amonyum nitrat ve Üre 

• Bunlardan amonyak sıvı, 
diğerleri ise katı olup, 
amonyaktan elde edilirler.

• Kalsiyum nitrat ve 
potasyum nitratın 
dışındaki bütün azotlu 
gübreler toprağı asidik 
yaparlar. Fakat bu asitlik 
uygun kireçleme ile 
kolaylıkla düzeltilebilir. NH4NO3

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Harnstoff.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ammonia.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Nitrat.PNG
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ammonium.PNG


B) FOSFATLI GÜBRELER
Fosfatlar ince bir şekilde öğütülerek başka işlem yapılmadan 
asidik topraklara kullanılabilir.
Başlıca iki tip fosfatlı gübre vardır.

   1-Süperfosfatlar
Süferfosfatlar, doğal fosfatlar üzerine sülfat asidi etkisiyle 
meydana getirilir.
Trikalsiyum fosfat Ca3 PO4 suda çözünmez, dolayısıyla bitkiler 
tarafından emilemez. Trikalsiyum fosfatın sülfat asidi ile 
muamelesinden suda çözünebilen monokalsiyum fosfat elde 
edilir, buna süperfosfat denir.

   2-Amonyum fosfat
Azot ve fosfor gibi iki faydalı elementi ihtiva eder.
Amonyum fosfat üretmek için önce trikalsiyum fosfattan 
fosfor elde edilir. Bu fosfor su buharı ile muamele edilerek 
fosfat asidi haline çevrilir. Fosfat asidi (H3PO4)nin uygun 
miktardaki amonyak ile muamelesi sonucunda amonyum fosfat 
elde edilir. 



2) POTASYUMLU GÜBRELER

• Bütün potasyum gübreleri suda 
çözünürler

  Başlıca iki çeşittir.
• KCl (en çok kullanılan potasyumlu 
gübredir ) ve K2SO4 ‘dür.



D) KOMPOZE GÜBRELER
• Bu gübreler birden fazla bitki besin maddesi 

içerirler. 
• İçindeki azot, fosfor, potasyum sırasına göre 

yüzde olarak ifade edilirler.
• Taşımada kolaylık sağlar ve ekonomiktirler.
• Yurdumuzdaki topraklar potasyum bakımından 

yeterli olduğu için çoğunlukla potasyum 
içermeyen kompoze gübreler kullanılmalıdır.



BİTKİYE VERİLECEK GÜBRE 
MİKTARININ TAYİN 

EDİLMESİ
Bitkilerin topraktan aldıkları besin elementi 
miktarını belirlemek için RADYOİZOTOP 
metodu kullanılır.

Bu metoda göre toprağa verilecek besin 
maddesi, aktivitesi bilinen radyoizotopu ile 
etkileştirilmektedir.Daha sonra da bitkide 
radyoaktivite ölçümleri yapılarak ne kadar 
bitki besin maddesini aldığı belirlenir.



BİTKİYE VERİLECEK  
 GÜBRE MİKTARINI  
ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

İKLİM 
FAKTÖRLERİ

•ISI

•IŞIK

•YAĞIŞ

TOPRAK 
FAKTÖRLERİ

•TOPRAĞIN 
VERİMLİLİK 
DERECESİ

•TOPRAK 
REAKSİYONU

•TOPRAĞIN SU 
KAPSAMI

•TOPRAĞA 
UYGULANAN 
İŞLEME 
SİSTEMİ

BİTKİ FAKTÖRLERİ

•BİTKİ TÜRÜ

AĞACIN YAŞI

AĞACIN BÜYÜKLÜĞÜ

DİKİM SIKLIĞI



YAPILAN YANLIŞ GÜBRELEMELER 
VE 

SONUÇLARI
1.TOPRAĞI TANIMADAN YAPILAN GÜBRELEME

Yanlış gübre cinsi kullanılması gübrelerde yanmalara 
ve kurumalara neden olur.
Uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine 
yapılan gübreleme,ürün miktarını azaltır.
Yanlış veya aşırı miktarda gübre kullanımı toprağın 
pH’sını değiştirir ve toprağın yapısının bozulmasına 
neden olur.

2.GEREĞİNDEN FAZLA GÜBRELEME
 İstenilen randımanın düşmesine ve parasal 

kayıplara neden olur.
Çevresel kirlenmeye yol açar.



  



  

HORMON NEDİR?
• Hormonlar; bitkilerdeki büyüme ve gelişme 

olaylarını yönlendiren, çok düşük yoğunluklarda 
dahi etkili olabilen ve bitkilerde sentezlenerek 
taşınabilen organik maddelerdir.

 
• Bitkilerde doğal olarak bulunan hormonlara ve 

sentetik benzerlerine bitki büyüme maddeleri 
veya bitki gelişim düzenleyicileri denilmektedir. 
Buna karşın, hormon terimi sadece bitkilerde 
doğal olarak bulunanlar için kullanılmıştır.



  

BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİN    
  GRUPLANDIRILMASI

 OKSİNLER

ETİLEN
DORMİNLER 
(ABSİSİK ASİT)

GİBBERELLİNLER

SİTOKİNİNLE
R



  

              OKSİN

           Diğer hormonlarla birlikte 
bitkinin gelişmesini kontrol 
eden önemli hormonlardır. 
Hücre büyümesi, hücre 
bölünmesi ve hücrelerin 
farklılaşmasını uyarır. 
Yaprak dökümü, çicek açma 
ve meyve olgunlaşması 
olaylarını düzenler.Oksin 
bitkinin gövde ve kök 
uçlarında salgılanır. Oksin 
miktarı homojen olarak 
dağılırsa normal bir gelişme 
olur. Oksin miktarı dengeli 
olarak dağılmazsa bitki 
oksinin az olduğu tarafa 
doğru bükülür.



  

   SİTOKİNİN
  Tomurcuk gelişmesini uyarır. 

Yaprakların geç yaşlanmasını 
sağlayarak yaprak dökümünü 
geciktirir.

  ETİLENETİLEN
Yaprak dökümü ve Yaprak dökümü ve 
meyve olgunlaşmasında meyve olgunlaşmasında 
görev yapar. Üretildiği görev yapar. Üretildiği 
yerde etkilidir.yerde etkilidir.



  

    GİBBERELLİNLER
    Gövde uzamasını ve 

meyve büyümesini     
hızlandırır.Tohumun 
çimlenmesini uyarır.



  

  ABSİSİKASİT
  
    Tomurcuk uykusu 

denilen olayı 
gerçekleştirerek, 
tomurcukların 
gelişmesini 
geciktirir.Absisik 
asit azaldığında 
sitokinin salgısı 
artarak tomurcuk 
gelişimi başlar



  

KÜLTÜR BİTKİLERİNDE 
BGD’LERİN KULLANIMI

TOHUMUN 
ÇİMLENMESİ VE 
DİNLENMESİ

VEJATATİF 
BÜYÜME

• MEYVELERDE

• SEBZELERDE

• TARLA 
BİTKİLERİNDE

• MEYVELERDE

• SEBZELERDE

• SÜS  
BİTKİLERİNDE

• TAHILLARDA



  

BGD’lerin Dünyada Kullanım Alanları
Çelikle çoğalmanın sağlanması,
-Tohum çimlenme gücünün arttırılması,
-Çiçeklerin tesvik edilmesi veya geciktirilmesi
-Soğuğa dayanıklılığın arttırılması,
-Meyve tohumunun arttırılması,
-Meyve iriliğinin arttırılması,
-Periyodisitenin azaltılması,
-Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi,
-Meyve kalitesinin iyilestirilmesi,
-Hasadın kolaylastırılması,
-Meyve muhafaza süresinin uzatılması
-Meyve renginin iyilestirilmesi,
-Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü,
-Doku kültürü çalısmaları,
-Islah çalısmaları,
-Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının arttırılması,
-Yabancı ot kontrolü.

TÜRKİYE VE DÜNYADA BGD KULLANIMI



  

ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN BAZI 
YANLIŞ UYGULAMALAR

Ne kadar çok uygulama yaparsan (1 yerine 2 veya daha 
fazla uygulama) o kadar iyi sonuç alırım düşüncesi
Uygulama zamanını tam tespit edememe veya buna pek 
önem vermeme
Doz ayarlamasında yeterince hassas olamama veya dozu 
ne kadar artırırsam o kadar iyi etki eder mantığı
Alıştığı ve sonucunu gördüğü BGD' yi ne pahasına olursa 
olsun temin edip uygulama
Ekonomik kaygıyla aşırı doz kullanımı (Özellikle etilenle 
meyve olgunlaştırılması amacıyla)
Teknik bilgileri yetersiz kişilerin tavsiyeleri
Uygulama esnasında gereken hassasiyeti göstermeme



  

BGD KULLANIMINDA 

KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR



  

İNSAN SAĞLIĞI İLE 
İLGİLİ SORUNLAR

• BGD’ ler yeterli dozda ve tam 
zamanında uygulanırsa insan sağlığı 
açısından pek zararlı olmamakta, ancak 
aşırı doz ve zamansız yapılan 
uygulamalar BGD’ lerin meyvelerin 
üzerinde kalıntı etkilerinin fazla 
olmasından dolayı zararlı olabilmektedir. 
Öte yandan uygulama esnasında 
dikkatsizlik sonucu sözkonusu maddeleri 
göz, cilt vs.’ ye teması bazı akut etkiler 
oluşturabilmektedir 



  

BGD KULLANIMINDA DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

BGD’ ler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğünden ruhsatlı olmalıdır.
BGD solüsyonu hazırlanırken preparat solunmamalı, havadar 
bir ortamda hazırlanmalı ve uygulama sırasında maske ve 
eldiven kullanılmalıdır.
BGD uygulamasında kullanılan kap ve aletler oturulan kapalı 
yerlerde ve yiyecek bulunan buzdolaplarında 
saklanmamalıdır.
BGD uygulaması sırasında ilaç buharı ve zerreleri 
solunmamalıdır.
BGD uygulamaları sırasında bir şey yenmemeli ve sigara 
içilmemelidir.
Uygulamadan sonra eller ve yüz bol su ve sabun ile iyice 
yıkanmalıdır.
BGD’ ler orijinal şişelerinde ve direk güneş ışığı bulunmayan 
serin yerlerde ve kilit altında bulundurulmalıdır.
Bekletilmiş solüsyonlar kullanılmamalı, solüsyonlar ihtiyaç 
duyulan kadar hazırlanmalıdır.



  

      Dünya nüfusu gittikçe artarken 
yüzölçümü değişmemektedir. Bununla 
birlikte, tarıma elverişli alanlar , 
erozyon, yeni yerleşim yerlerinin, 
sanayi tesislerinin ve yolların açılması 
gibi nedenlerle giderek azalmaktadır. 
      Arazi miktarını arttırmak mümkün 
olmadığına göre ülkeler modern 
teknikleri ve girdileri kullanarak, birim 
alanda elde edilen ürün miktarını 
arttırmak zorundadırlar. 
    Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, 
Zaralı ve yabancı otların zararından 
bitkileri korumak; bu yolla tarımsal 
üretimi arttırmak ve kalitesini 
yükseltmek amacıyla yapılan tüm 
işlemlere Bitki Koruma  yada bir başka 
deyişle Zirai Mücadele denir 

ZİRAİ 
MÜCADELE 

VE İLAÇLARI

Zirai Mücadele



  

TÜRKİYE DURUM
Farklı ekolojik bölgelere ve buna bağlı 

olarak çok zengin bir bitki çeşidine sahip 
olan ülkemizde, ekonomik öneme haiz 

60’ın üzerinde kültür bitkisi 
yetiştirilmektedir.Bu kültür bitkilerinde 
ekonomik düzeyde zarar yapan 451’in 

üzerinde, zararlı ve yabancı ot türü 
bulunmaktadır.Bunların 245’i zararlı 

(böcekler, akarlar, kemirgenler, kuşlar, 
yumuşakçalar vb. 85’i hastalık etmeni 
(bakteri, virüs, mikoplazma ) ve 70’den 

fazlası da yabancı ot türüdür.



  

Zirai Mücadelenin Tarımsal Faaliyetler  
İçerisindeki Yeri ve Önemi

Yurdumuzda yaklaşık olarak 27 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır.      
Bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz, tarımsal üretimini hızla 

arttırmak ve daha fazla ve kaliteli ürün dış pazarlara satmak zorunluluğundadır. 
Bu da tarımsal potansiyelden en üst düzeyde yararlanmaya ve birinin alandan 

elde edilen ürün miktarını arttırmaya bağlıdır.

Üretim kalitesini ve miktarını arttırmada sulama, gübreleme,toprak işleme, 
ıslah vs. ne kadar önemli ise zirai mücadelede o denli önemlidir.Yurt 

çapında hali hazırda 88 hastalık, 332 zararlı ve 30 konuda da yabancı otlara 
karşı olmak üzere, toplam 450 konuda mücadele çalışmaları 

yürütülmektedir.



  

1-)Kültüre
l 
Önlemler

8-)Biyoteknik 
Yöntemler

7-)Genetik 
Mücadele

5-)Biyoloji
k 

Mücadele

3-)Kanunsa
l Mücadele

2-)Fiziko
-Mekanik 
Mücadel
e

4-)Kimyasal 
Mücadele

6-)Entegre 
Mücadele

ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ



  

•         

Kültürel Önlemler

Aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ile 
zararlıların meydana getirebileceği zarar 
azaltılabilir yada zararlı çoğunlukla yok 

edilebilir.Bunlar; Sağlıklı bitki 
yetiştirme( toprak işleme, gübreleme, seyrek 

yetiştirme, sulama ve 
drenaj,temizleme(budama)), dayanıklı çeşitler 

kullanmak, ekim dikim zamanının 
ayarlanması, münavebe( bitki nöbetleşmesi) 

gibi yöntemlerdir.

•Kültürel önlemler; bitki 
yetiştirilmesinde gerekli 

tarımsal işlemlerin 
yapılması olup, Bitki 
Koruma yönünden 

zararlı ve hastalıklara 
uygulanacak yöntemler 
içerisinde en ekonomik 

ve etkili olanıdır 



  

•       
•         

Fiziko- Mekanik Mücadele

•Bu mücadele yönteminde 
zararlıların direkt olarak toplanması 
yada normal fizyolojik durumlarının 

bozulmasını temin için yaşama 
ortamlarının kendileri için uygun 

olmayacak koşullara çevrilmesi gibi 
işlemler yapılır.Bu işlemler; 

toplamak ve yok etmek ,zararlıların 
konukçuya gelmesini önlemek , 

ultra seslerden yararlanarak 
uzaklaştırmak, tuzaklardan 

yararlanmak, çevre koşullarını 
değiştirmek, elektrikten 

yararlanmak, radyasyondan 
yararlanmaktır.



  

•      

• Ülkemizde bulunmayan tehlikeli hastalık 
ve zararlıların yurda girmesini önlemek, 

mevcut olanlarında diğer temiz bölgelere 
yayılmasını engelleyici önlemlerin 

alınması ve aldırılması için çıkarılan 
kanunlar ve yönetmeliklerle yapılan 

mücadeleye kanunsal mücadele 
denilmektedir. İç ve dış karantina 

önlemleri bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.

Kanunsal Mücadele



  

•

•Çevrede mevcut ve 
etkili doğal etmenlerin 

insan faktörünün 
yardımı ile zararlılar 

üzerinde etkinliklerinin 
arttırılması için yapılan 

her türlü girişimlere 
biyolojik mücadele adı 

verilir. 

Biyolojik Mücadele

•Bilindiği gibi, doğada mevcut 
biyotik etmenler, zararlıyı 

dengede tutmaktadır. Bu biyotik 
etmenler, doğal düşman 

böcekler(parazit ve predatörler ), 
faydalı akarlar, bakteriler, 

virüsler, kuşlar ve memelilerdir.



  

• .

Genetik Mücadele

Bu mücadele yöntemi, zararlıları 
kısırlaştırma yada genetik yapısını 

değiştirmek esasına dayanmaktadır. Buna 
göre genetik mücadele zararlıların genetik 

yapılarında meydana getirilecek geçici yada 
kalıcı değişiklik veya anormalliklerle 

davranışlarını ve yaşamlarını  ürüne zarar 
vermeyecek şekilde ürüme potansiyelini 

azaltmak,yada tamamen yok etmek suretiyle 
yapılan bir mücadele yöntemidir



  

•

•Zararlıların özellikle biyoloji, fizyoloji ve 
davranışları üzerinde etkili olabilen 

cezbediciler ( atraktant’lar) , uvenil hormon 
analogları , uzaklaştırıcılar ( repellent) ve 
beslenmeyi önleyiciler ( antifeeding’ler) ‘in 
zararlılara karşı uygulanması ile yapılan 

mücadele biyoteknik yöntemleri 
oluşturmaktadır.

Biyoteknik Yöntemler



  

•       
•        

•Entegre mücadele,zararlı türlerin 
popülasyon dinamikleri ve çevre 
ile ilişkilerini dikkate alarak,uygun 
olan bütün mücadele metodlarını 
ve tekniklerini uyumlu bir şekilde 

kullanarak,bunların 
popülasyonlarını,ekonomik zarar 
düzeyinin altında tutan bir zararlı 

yöntemi sistemidir.

Entegre Mücadele



  

Kimyasal Mücadele

• Bileşimlerinde bulunan zehirli kimyasal 
maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek için yapılan 
mücadele kimyasal mücadeledir. Kullanılan bu zehirli 
kimyasallara ilaç adı verildiği için ilaç adı da verilebilir. 

Kimyasal ilaçların uygulanmasındaki kolaylık ve sonuçta 
gözle görülebilir derecedeki kısa sürede yüksek etkinlik 
göstermesi ile, zararlılara karşı mücadelede kimyasal 

mücadeleyi tek silah haline getirmiştir. 



  

      Ürün kayıplarına neden olan hastalıklar,zararlılar ve yabancı otlar 
ile yapılan mücadelede en yaygın yöntem pestisit kullanımıdır.

        PESTİSİT,tarım ürünlerine veya hayvansal 
gıdalara;üretim,hasat,depolama ve taşıma esnasında zarar veren 
herhangi bir zararlıyı(yabancı ot dahil)kontrol etmek veya bunların 

zararlarını özlemek üzere uygulanan veya hayvanların vücutlarında 
bulunan herhangi bir böcek veya zararlının kontrolü amacıyla 

hayvanlara uygulanan madde veya madde karışımıdır.

PESTİSİTLER



  

PESTİSİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Toksik özellik gösteren bir maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi 
için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

1.Biyolojik 
olarak aktif 
olmalı

6.Yaban hayatına ve 
faydalı organizmalara 
zararlı olmamalıdır

5.Besi hayvanları açısından 
güvenilir olmalı

4.Kullanıcılar,tüketiciler ve 
üçüncü şahıslar açısından 
güvenilir olmalı

3.Yeterli kadar 
kararlı olmalı

2.Etkili olmalı



  

b)Islana
bilir toz 
ilaçlar

•c)Emülsiyon 
konsantre 
ilaçlar

•d)Solüsyon 
konsantre 
ilaçlar

•a)To
z 
ilaçlar

e)Suda 
çözünebilir 
toz ilaçlar

•f)Yazlık 
ve kışlık 
yağlar

•j)Toz tohum 
ilaçları

i)Tabletler

h)Peletler
•k)Sıvı 
tohum 
ilaçları

PESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI

Formulasyon şekillerine göre sınıflandırma



  

Kullanıldıkları zararlı grubuna göre sınıflandırma

d)Yabancı otları 
öldürenler 
(herbisit)

e)Örümcekleri 
öldürenler 
(akarisit)

f)Bakterileri 
öldürenler 
(bakterisit)

H)Salyangozları 
öldürenler 

(mollussisit)

İ)Algleri 
öldürenler 

(algisit)

c)Mantarların 
faaliyetini 
durduranlar 
(fungustatik)

b)Mantarlar
ı öldürenler 
(fungusit)

a)Böcekleri 
öldürenler 
(insektisit)

g)Yaprak 
bitlerini 

öldürenler 
(afisit)



  

İnsektisitlerden olan DDT(Dikloro difenil trikloretan)
(C14H9CI5),ilk olarak 1874 yılında Avusturya’lı OTHMAR 

ZEIDLER tarafından sentez yoluyla elde edilmiş,fakat 
insektisit etkisi daha sonra anlaşılmıştır.İsviçre’de Geigy 
Şirketinin kimyagerleri güve ilaçlarını geliştirme projesine 

başladıktan 7 yıl sonra Dr. PAUL MÜLLER,büyük ümit veren 
bir madde keşfetti.İsviçre Hükümeti tarafından adı geçen 

şirkete 7.3.1940 yılında bu yeni ilacın üretim patenti verilmiş 
ve sonra bu ilaç DDT olarak ortaya çıkmıştır.

ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİNDEN KİMYASAL MÜCADELEDE “DDT”NİN YERİ



  

İLAÇLAMA TEKNİKLERİ 
 İLAÇ KULLANIMINA NASIL KARAR VERİLİR?

Problem olan 
hastalık,zararlı 

yabancı ot teşhis ve 
tespit edilir.

Diğer 
yöntemler(kültürel,mek

anik ve 
biyolojik)yetersiz ise 

kimyasal ilaç kullanılır.
Teşhis ve 
tespit için 
kuruluştan 
yardım alınır.



  

 İlaç kullanımı gerekli ise;
•Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları
•İmal tarihi,seri numarası,ruhsat tarihi ve numarası 
bulunmayan ilaçları satın almayınız.
•Ambalajı mutlaka kontrol(açılmış,hasarlı,akan olup-
olmadığını)ediniz.
•İlacın etiketini mutlaka okuyunuz.
•İlacın uygulama metodunu ve maliyetini öğreniniz.

İLACI SEÇERKEN
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