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PROJE SORUSU PROJE SORUSU 

ÜÜlkemizde hangi kimyasallar lkemizde hangi kimyasallar 
ggüübre, hormon ve zirai ilabre, hormon ve zirai ilaçç olarak olarak 

kullankullanııllıır? Bunlarr? Bunlarıın zararlarn zararlarıı
nelerdir ve bu zararlar nasnelerdir ve bu zararlar nasııl l 

ortadan kaldortadan kaldıırrııllıır ?r ?



GÜBRE



GGüübre ve Gbre ve Güübreleme nedir?breleme nedir?

ĐĐççerisinde bir veya birkaerisinde bir veya birkaçç
bitki besin maddesini bitki besin maddesini 
birada bulunduran birada bulunduran 
bilebileşşiklere iklere ggüübrebre denir .denir .
GGüübreleme ise bitkisel breleme ise bitkisel 
üüretimde amaretimde amaççlanan verim lanan verim 
ve kaliteye ulave kaliteye ulaşşmak imak iççin in 
iiççerisinde bir veya birkaerisinde bir veya birkaçç
ççeeşşit bitki besin maddesi it bitki besin maddesi 
bulunan organik veya bulunan organik veya 
inorganik bileinorganik bileşşiklerin iklerin 
topratoprağğa veya doa veya doğğrudan rudan 
dodoğğruya bitkiye  verilmesi ruya bitkiye  verilmesi 
şşeklinde tarif edilebilir.eklinde tarif edilebilir.



GGÜÜBRESBRESĐĐZ PANCAR EKME Z PANCAR EKME 

BOŞUNA ZAHMET ÇEKME



GGüübrelemenin brelemenin ÖÖnemi Nedir ?nemi Nedir ?
Bitkilerin  hayatlarBitkilerin  hayatlarıınnıı ssüürdrdüürmeleri bulunduklarrmeleri bulunduklarıı
ortamda yeteri kadar besin elementi olmasortamda yeteri kadar besin elementi olmasıına na 
babağğllııddıır. Toprak tabi olarak r. Toprak tabi olarak ççok sayok sayııda mineral da mineral 
maddeyi yapmaddeyi yapııssıında bulundurur. Ancak bunlarnda bulundurur. Ancak bunlarıın n 
miktarlarmiktarlarıı her zaman yeterli seviyede deher zaman yeterli seviyede değğildir. ildir. 
ÖÖzellikle zellikle üüzerinde bitki yetizerinde bitki yetişştirilen topraklar tirilen topraklar 
zamanla besin elementleri yzamanla besin elementleri yöönnüünden fakirlenden fakirleşşir. ir. 
ĐşĐşte te üüretimini yaptretimini yaptığıığımmıız bitkilerden yeterli z bitkilerden yeterli 
miktar ve kalitede miktar ve kalitede üürrüün alabilmemiz toprakta n alabilmemiz toprakta 
eksilen mineral besin elementlerinin takviye eksilen mineral besin elementlerinin takviye 
edilmesine baedilmesine bağğllııddıır. r. Bitkide gBitkide güübrelemenin brelemenin öönemi nemi 
bu noktada babu noktada başşlar.lar.



Bitki Besin Elementlerinin AlBitki Besin Elementlerinin Alıımmıı ve ve 

TaTaşışınmasnmasıı

Besin elementi alBesin elementi alıımmıında  nda  
neler etkilidir ?neler etkilidir ?
ĐĐyi Bir Kyi Bir Köök Sistemi k Sistemi 
Toprak YapToprak Yapııssıı
Ortamdaki Su MiktarOrtamdaki Su Miktarıı
Elementlerin ElveriElementlerin Elverişşli  li  
FormuFormu



Bitki kBitki köökleri besinleri kleri besinleri 
diffdiffüüzyonzyon ve ve osmososmos gibi gibi 
bazbazıı kimyasal ve kimyasal ve 
fiziksel olaylar sonucu fiziksel olaylar sonucu 
alalıırlar. Besin rlar. Besin 
elementlerinin bitkide elementlerinin bitkide 
tataşışınmasnmasıı floem ve floem ve 
xylem denilen iletim xylem denilen iletim 
demetleri aracdemetleri aracııllığıığı ile ile 
olur. Bunlardan xylem olur. Bunlardan xylem 
dokusunda su ve suda dokusunda su ve suda 
çöçözzüünmnmüüşş mineral mineral 
maddeler; floemde ise maddeler; floemde ise 
öözellikle organik zellikle organik 
maddeler tamaddeler taşışınnıır. r. 



Bitki Analiz YBitki Analiz Yööntemintemi

Yaprak ve diYaprak ve diğğer bitki organlarer bitki organlarıınnıın n 
analizleri  son yanalizleri  son yııllarda yaygllarda yaygıınlanlaşşan an 
bir verimlilik belirleme ybir verimlilik belirleme yööntemidir. ntemidir. 
Ancak tek baAncak tek başışına yaprak analizleri na yaprak analizleri 
ile gile güübre bre öönerilerinde bulunulamaz. nerilerinde bulunulamaz. 
Mutlaka toprak analizleri ile Mutlaka toprak analizleri ile 
desteklenmesi gerekir. desteklenmesi gerekir. 



Yaprak analiz Yaprak analiz 
sonusonuççlarlarıı yandaki yandaki 
tabloda verilen tabloda verilen 
dedeğğerler erler 
arasarasıındaysa ndaysa 
eksiklik ya da eksiklik ya da 
fazlalfazlalıık yoktur. k yoktur. 
Aksi halde toprak Aksi halde toprak 
analizleri ile analizleri ile 
desteklenerek desteklenerek 
eksiklik eksiklik 
giderilmelidir.giderilmelidir.

55--252566--151566--252555--2020Cu (ppm)Cu (ppm)

1515--75751212--50502020--60601515--200200Zn (ppm)Zn (ppm)

2020--60602020--80802020--60602020--5050B (ppm)B (ppm)

2020--250250100100--200200100100--8008004040--400400Fe (ppm)Fe (ppm)

2020--3003002020--30030020,17020,1702525--150150Mn (ppm)Mn (ppm)

0,40,4--1,01,00,250,25--0,60,60,250,25--0,90,90,20,2--3,53,5MG (%)MG (%)

0,70,7--3,03,01,51,5--2,02,01,01,0--3,73,71,51,5--2,02,0Ca (%)Ca (%)

1,01,0--3,03,01,51,5--2,52,51,01,0--2,02,01,21,2--2,02,0K (%)K (%)

0,160,16--0,40,40,150,15--0,40,40,120,12--0,250,250,120,12--0,250,25P (%)P (%)

1,71,7--3,53,52,52,5--3,53,51,81,8--2,62,61,51,5--3,03,0N (%)N (%)

KirazKirazŞŞeftalieftaliArmutArmutElmaElma

Yapraktaki besin elementi dYapraktaki besin elementi düüzeylerizeyleri
Besin Besin 

ElemeEleme
ntinti



Bitki Besin ElementleriBitki Besin Elementleri
AZOTAZOT

Tabiatta azotun kaynaTabiatta azotun kaynağığı organik organik 
maddeler ve havanmaddeler ve havanıın serbest azotudur. n serbest azotudur. 
HavanHavanıın serbest azotu ve organik n serbest azotu ve organik 
maddelerin bmaddelerin büünyesindeki azot baznyesindeki azot bazıı
kimyasal olaylar (amonifikasyon, kimyasal olaylar (amonifikasyon, 
nitrifikasyon vs.) sonucunda bitkilerin nitrifikasyon vs.) sonucunda bitkilerin 
faydalanabilecefaydalanabileceğği amonyum ve nitrat i amonyum ve nitrat 
formuna dformuna döönnüüşşüür. r. 



Azot DAzot Dööngngüüssüü
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 EksikliAzot Eksikliğği:i: Azot Azot 
yetersizliyetersizliğğinde bitkiler inde bitkiler 
genellikle koyu yegenellikle koyu yeşşil il 
ggöörrüünnüümlerinin aksine mlerinin aksine 
soluk asoluk aççıık yek yeşşil bir il bir 
ggöörrüünnüüm kazanm kazanıırlar. rlar. 
Ciddi noksanlCiddi noksanlıık k 
durumlardurumlarıına na 
yapraklarda kloroz yapraklarda kloroz 
ggöörrüüllüür. Bu durum yar. Bu durum yaşşllıı
yapraklardan bayapraklardan başşlar.lar.

Azot eksikliAzot eksikliğğii öözellikle zellikle 
bitkinin vegetatif bitkinin vegetatif 
geligelişşimini olumsuz imini olumsuz 
etkiler. Yaprak ve etkiler. Yaprak ve 
ggöövde sistemi zayvde sistemi zayııf f 
olur. Vegetatif geliolur. Vegetatif gelişşme me 
periyodu kperiyodu kıısalsalıır. r. 
Bitkiler erken Bitkiler erken 
olgunlaolgunlaşışır, erken r, erken ççiiççek ek 
aaççar ve erken yaar ve erken yaşşlanlanıır. r. 



Azot fazlalAzot fazlalığıığı::
Bitkilerde fazla azot Bitkilerde fazla azot 
vegetatif gelivegetatif gelişşme me 
periyodunu uzatperiyodunu uzatıır. r. 
ÇÇiiççeklenmeyi geciktirir. eklenmeyi geciktirir. 
Vegetatif aksam yani Vegetatif aksam yani 
dal sdal süürgrgüün ve yaprak n ve yaprak 
miktarmiktarıı fazla, iri, genifazla, iri, genişş
ve uzun olur. Buna ve uzun olur. Buna 
karkarşışıllıık generatif k generatif 
geligelişşme zayme zayııf kalf kalıır. r. 
Meyvelerde geMeyvelerde geçç
olgunlaolgunlaşşma meydana ma meydana 
gelir. Depolanma gelir. Depolanma 
kabiliyetleri dkabiliyetleri düüşşer ve er ve 
bazbazıı depo hastaldepo hastalııklarklarıına na 
daha hassas olurlar. daha hassas olurlar. 



FOSFORFOSFOR
Fosfor bitkide son derece hareketli bir Fosfor bitkide son derece hareketli bir 
besin elementidir. Abesin elementidir. Aşşaağığı ve yukarve yukarıı dodoğğru ru 
tataşışınabilir. nabilir. 
Fosfor bitkide; Fosfor bitkide; enerji depolanmasenerji depolanmasıı ve ve 
tataşışınmasnmasıı, genlerin ve kromozomlar, genlerin ve kromozomlarıın yapn yapıı
tataşışı olmasolmasıı ve besinlerin tave besinlerin taşışınmasnmasıı gibi gibi 
fizyolojik ifizyolojik işşlevlere sahiptir. Fosfor ayrlevlere sahiptir. Fosfor ayrııca ca 
ççiiççeklenmeyi ve meyve tutumunu arteklenmeyi ve meyve tutumunu artıırrıır, r, 
sasaççak kak köök oluk oluşşumunu saumunu sağğlar, tohumlarlar, tohumlarıın n 
ççimlenmesinde etkilidir, olgunlaimlenmesinde etkilidir, olgunlaşşmaymayıı
hhıızlandzlandıırrıır.r.



FOSFOR DFOSFOR DÖÖNGNGÜÜSSÜÜ

Fosforun ana kaynaFosforun ana kaynağığı kayakayaççlar olmaslar olmasıına karna karşışın, n, 
ticari gticari güübrelerle dbrelerle dööngngüüye daha fazla fosfor katye daha fazla fosfor katııllıır. r. 
Fosforun dFosforun dööngngüüde fazla miktarda bulunmasde fazla miktarda bulunmasıı
ççevresel sorunlara yol aevresel sorunlara yol aççar. ar. ÖÖrnerneğğin, tarin, tarıım m 
alanlaralanlarıında gnda güübre olarak kullanbre olarak kullanıılan fazla fosfor slan fazla fosfor sığığ
kkııyyıısal alanlara tasal alanlara taşışındndığıığında, bu besin fotosentetik nda, bu besin fotosentetik 
bakteri ve alglerin saybakteri ve alglerin sayıılarlarıınnıın birden bire artmasn birden bire artmasıına na 
neden olur. Bu durum, su yneden olur. Bu durum, su yüüzeyinin bitkilerle zeyinin bitkilerle 
kaplanmaskaplanmasıına neden olur ve gna neden olur ve güüneneşş ışığıışığınnıın sualtn sualtıındaki ndaki 
bitkilere ulabitkilere ulaşşmasmasıına engel olur. Bu bitkiler ve na engel olur. Bu bitkiler ve 
yyüüzeydeki bakteri ve algler zeydeki bakteri ve algler ööldldüüğğüünde dinde diğğer er 
bakteriler tarafbakteriler tarafıından tndan tüüketilir.ketilir.





FOSFOR EKSFOSFOR EKSĐĐKLKLĐĞĐĐĞĐ

P eksikliP eksikliğğinde bitki tinde bitki tüürrüüne ne 
ve eksiklik oranve eksiklik oranıına bana bağğllıı
olarak farklolarak farklıı belirtiler belirtiler 
ggöörrüülse de genel olarak; lse de genel olarak; 
öözellikle yazellikle yaşşllıı yapraklarda yapraklarda 
sararma, kalsararma, kalıın ve dik n ve dik 
yaprak gyaprak göörrüünnüümmüü, bodur , bodur 
bbüüyyüüme, mavimsi yeme, mavimsi yeşşil veya il veya 
mor renk olumor renk oluşşumu tipiktir.umu tipiktir.

Fosfor fazlalFosfor fazlalığıığı; ; Fe, Zn ve CuFe, Zn ve Cu’’ıınn

alalıımmıınnıı engellediengellediğğinden dolaylinden dolaylıı

olarak bitkiye zarar verir.olarak bitkiye zarar verir.



POTASYUMPOTASYUM
Potasyum bitkilerde su dengesini Potasyum bitkilerde su dengesini 
sasağğlar, fotosentez lar, fotosentez üürrüünlerinin nlerinin üüretimini retimini 
ve tave taşışınmasnmasıınnıı sasağğlar, ve bazlar, ve bazıı enzim enzim 
sistemlerini etkinlesistemlerini etkinleşştirir yada aktive tirir yada aktive 
eder. eder. ÖÖzellikle meyveler azellikle meyveler aççııssıından ndan 
potasyum potasyum ççok ok öönemlidir. nemlidir. ŞŞeker oraneker oranıı
yyüüksek, tam renklenmiksek, tam renklenmişş albenisi fazla, albenisi fazla, 
kaliteli meyveler elde edilmesi yeterli kaliteli meyveler elde edilmesi yeterli 
potasyum verilmesine bapotasyum verilmesine bağğllııddıır.r.



POTASYUM DPOTASYUM DÖÖNGNGÜÜSSÜÜ



Potasyum EksikliPotasyum Eksikliğğii

Potasyum eksikliPotasyum eksikliğği kumlu i kumlu 
topraklarda yetitopraklarda yetişştirilen bitkilerde tirilen bitkilerde 
daha daha ççok gok göörrüüllüür. r. 
Belirtiler Belirtiler öönce yance yaşşllıı yapraklarda yapraklarda 
ggöörrüüllüür. Zira eksiklik halinde yar. Zira eksiklik halinde yaşşllıı
yapraklardaki potasyum genyapraklardaki potasyum gençç
yapraklara tayapraklara taşışınnıır. Belirtiler r. Belirtiler 
yaprak kenarlaryaprak kenarlarıında ve unda ve uççlarlarıında nda 
babaşşlar. Yaprak kenarlarlar. Yaprak kenarlarıı öönce nce 
sararsararıır, daha sonra koyu r, daha sonra koyu 
kahverengine dkahverengine dööner. ner. ŞŞiddetli iddetli 
eksiklik halinde siyahlaeksiklik halinde siyahlaşşabilir. abilir. 

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



BBĐĐTKTKĐĐLERDE BESLERDE BESĐĐN N 
EKSEKSĐĐKLKLĐĞĐĐĞĐNNĐĐN BELN BELĐĐRTRTĐĐLERLERĐĐ
Azot :Azot : YetiYetişşme me 
engellenir, bitkinin engellenir, bitkinin 
rengi sararrengi sararıır.Yaprak r.Yaprak 
uuççlarlarıı bitkinin altbitkinin altıındaki ndaki 
yapraklardan yapraklardan 
babaşşlayarak klayarak kıırmrmıızzıımsmsıı
kahverengi olur.kahverengi olur.

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



Potasyum :Potasyum : Yaprak         Yaprak         
uuççlarlarıı kavrulur, sararkavrulur, sararıır, r, 
saplar zaysaplar zayııflar.Meyve flar.Meyve 
ççekirdekleri kuruyup ekirdekleri kuruyup 
bbüüzzüüllüür.r.
Kalsiyum :Kalsiyum : Yaprak uYaprak uççlarlarıı
tarak ditarak dişşi gibi pari gibi parççalanalanıır. r. 
UUçç tomurcuklar tomurcuklar ööllüür, r, 
ççiiççekler olgunlaekler olgunlaşşmadan tamadan taçç
yapraklaryapraklarıınnıı kaybeder kaybeder 



Magnezyum :Magnezyum :
Yapraklar ince ve Yapraklar ince ve 
gevgevşşek olurlar; ek olurlar; 
uuççlarlarıında ve damar nda ve damar 
aralararalarıındaki bndaki böölgede lgede 
renklerini renklerini 
kaybederler, soluk kaybederler, soluk 
yeyeşşil bir renk il bir renk 
alalıırlar.rlar.
KKüükküürt:rt: Bitkinin alt Bitkinin alt 
kkııssıımlarmlarıındaki ndaki 
yapraklaryapraklarıı sararsararıır , r , 
kköökler ve saplarkler ve saplarıın n 
ççaplaraplarıı kküçüüçüllüür.r.



Bor :Bor : UUçç
tomurcuklar atomurcuklar aççıık k 
yeyeşşildir.Kildir.Kööklerde klerde 
koyu renkler koyu renkler 
ggöörrüüllüür.Saplar r.Saplar 
ççatlar.atlar.

BakBakıır :r : Bitkilerin Bitkilerin 
renkleri renkleri 
aağğararıır.Turunr.Turunççgiller giller 
kkıırmrmıızzıımsmsıı kahve kahve 
renkte,anormal renkte,anormal 
şşekilde bekilde büüyyüüme me 
ggöösterir.sterir.



Demir    :Demir    : Yapraklar Yapraklar 
sararsararıır fakat damarlar r fakat damarlar 
yeyeşşil kalil kalıır.Yapraklar r.Yapraklar 
yukaryukarıı dodoğğru kru kııvrvrııllıır.r.

Mangan :Mangan : Belirtiler Belirtiler 
demirdekine demirdekine 
benzer.Yapraklarda benzer.Yapraklarda ööllüü
dokular gdokular göörrüülerek, lerek, 
yaprayaprağğa pa püürrüüzlzlüü bir bir 
ggöörrüünnüüşş verir.verir.



ÇÇinko :inko : UUçç yapraklaryapraklarıı
ççok kok küçüüçüllüür.Yapraklar r.Yapraklar 
ööllüü bböölgelerde benekli lgelerde benekli 
hale gelir.hale gelir.

Molibden : Azot 
eksikliği gibidir.



GÜBRE HAMMADDELERĐ
VE 

GÜBRE ÇEŞĐTLERĐ





GÜBRE ÇEŞĐTLERĐ
DOĞAL GÜBRELER YAPAY GÜBRELER

AHIR GÜBRESĐ

YEŞĐL GÜBRE

KOMPOSTLAR

AZOTLU GÜBRELER

FOSTATLI GÜBRELER

POTASYUMLU GÜBRELER

KOMPOZE GÜBRELER

POTASYUM KLORÜR

POTASYUM SÜLFAT

AMONYUM FOSFAT SÜPER FOSFATLAR

AMONYAK ÜRE

AMONYUM NĐTRAT



11--DODOĞĞAL GAL GÜÜBRELERBRELER
DoDoğğal gal güübrelerbreler ;;
Bitki ve hayvanlardan Bitki ve hayvanlardan 
sasağğlanlanıır.  r.  
BBüüttüün don doğğal gal güübreler azot breler azot 
ve fosfor temin ederler.ve fosfor temin ederler.
Sentetik gSentetik güübrelerden daha brelerden daha 
pahalpahalıı olduklarolduklarıı iiççin, in, 
modern ziraatte modern ziraatte ççok az ok az 
kullankullanııllıırlar. rlar. 
Suda daha az Suda daha az çöçözzüündndüükleri kleri 
iiççin, in, ççim tohumlarim tohumlarıına, yeni na, yeni 
filizlerin kfilizlerin kööklerine zarar klerine zarar 
vermezler. vermezler. 
Toprak yapToprak yapııssıınnıı ddüüzeltir.zeltir.



A) AHIR GA) AHIR GÜÜBRESBRESĐĐ

ĐĐççerieriğğinde azot, fosfor ve potasyum gibi bitki inde azot, fosfor ve potasyum gibi bitki 
besin elementleri bulunur ve toprak besin besin elementleri bulunur ve toprak besin 
maddelerince zenginlemaddelerince zenginleşşir.ir.
TopraToprağğa humus vererek de topraa humus vererek de toprağığı ııslah eder.slah eder.
TopraToprağığın in işşlenmesini kolaylalenmesini kolaylaşşttıırrıır.r.
TopraToprağığın su tutma kabiliyetini ve havalanmasn su tutma kabiliyetini ve havalanmasıınnıı
arttarttıırrıır.r.



B) KOMPOSTLARB) KOMPOSTLAR
ÇÇiftlikte meydana gelen bitki ve iftlikte meydana gelen bitki ve 
hayvan arthayvan artııklarklarıınnıın bir araya n bir araya 
toplantoplanııp, gp, güübre yapmak bre yapmak üüzere zere 
çüçürrüümeye terk edilmesiyle elde meye terk edilmesiyle elde 
edilir.edilir.
Kompostlama aslKompostlama aslıında bir nda bir 
fermantasyon bifermantasyon biççimidir.imidir.





C) YEC) YEŞĐŞĐL GL GÜÜBRELERBRELER
EkilmiEkilmişş bir mahsulbir mahsulüün hasat edilmeden, n hasat edilmeden, 
topratoprağığı ııslah etmek maksadslah etmek maksadııyla, yla, 
topratoprağğa ga göömmüülmesine yelmesine yeşşil gil güübreleme breleme 
ve bu amave bu amaççla kullanla kullanıılan bitkilere ise lan bitkilere ise 
yeyeşşil gil güübrebre adadıı verilir. verilir. 
TopraToprağığın yapn yapııssıınnıı ddüüzeltir.zeltir.
TopraToprağığı azotazotçça zenginlea zenginleşştiren bitkinin tiren bitkinin 
seseççilmesi en uygundur.( bakla, fiilmesi en uygundur.( bakla, fiğğ…….).)



2) YAPAY G2) YAPAY GÜÜBRELERBRELER

GGüübre sanayisinde suni olarak bre sanayisinde suni olarak 
üüretilirler.retilirler.
SSııvvıı ve katve katıı halde bulunur. halde bulunur. 
Bitkinin ihtiyacBitkinin ihtiyacıına ve toprana ve toprağığın yapn yapııssıına na 
ggööre azot, fosfor ve potasyum re azot, fosfor ve potasyum 
iiççerirler.erirler.



A) Azotlu GA) Azotlu Güübrelerbreler
Azotlu gAzotlu güübrelerin brelerin ççeeşşitli itli 
tipleri vardtipleri vardıır.r.Amonyak, Amonyak, 
Amonyum nitrat ve Amonyum nitrat ve ÜÜre re 
Bunlardan amonyak sBunlardan amonyak sııvvıı, , 
didiğğerleri ise katerleri ise katıı olup, olup, 
amonyaktan elde edilirler.amonyaktan elde edilirler.
Kalsiyum nitrat ve Kalsiyum nitrat ve 
potasyum nitratpotasyum nitratıın n 
ddışıışındaki bndaki büüttüün azotlu n azotlu 
ggüübreler toprabreler toprağığı asidik asidik 
yaparlar. Fakat bu asitlik yaparlar. Fakat bu asitlik 
uygun kireuygun kireççleme ile leme ile 
kolaylkolaylııkla dkla düüzeltilebilir.zeltilebilir. NH4NO3



B) FOSFATLI GB) FOSFATLI GÜÜBRELERBRELER
Fosfatlar ince bir Fosfatlar ince bir şşekilde ekilde ööğğüüttüülerek balerek başşka ika işşlem yaplem yapıılmadan lmadan 
asidik topraklara kullanasidik topraklara kullanıılabilir.labilir.
BaBaşşllııca iki tip fosfatlca iki tip fosfatlıı ggüübre vardbre vardıır.r.

11--SSüüperfosfatlarperfosfatlar
SSüüferfosfatlar, doferfosfatlar, doğğal fosfatlar al fosfatlar üüzerine szerine süülfat asidi etkisiyle lfat asidi etkisiyle 
meydana getirilir.meydana getirilir.
Trikalsiyum fosfat CaTrikalsiyum fosfat Ca33 POPO44 suda suda çöçözzüünmez, dolaynmez, dolayııssııyla bitkiler yla bitkiler 
taraftarafıından emilemez. Trikalsiyum fosfatndan emilemez. Trikalsiyum fosfatıın sn süülfat asidi ile lfat asidi ile 
muamelesinden suda muamelesinden suda çöçözzüünebilen monokalsiyum fosfat elde nebilen monokalsiyum fosfat elde 
edilir, buna edilir, buna ssüüperfosfatperfosfat denir.denir.

22--Amonyum fosfatAmonyum fosfat
Azot ve fosfor gibi iki faydalAzot ve fosfor gibi iki faydalıı elementi ihtiva eder.elementi ihtiva eder.
Amonyum fosfat Amonyum fosfat üüretmek iretmek iççin in öönce trikalsiyum fosfattan nce trikalsiyum fosfattan 
fosfor elde edilir. Bu fosfor su buharfosfor elde edilir. Bu fosfor su buharıı ile muamele edilerek ile muamele edilerek 
fosfat asidi haline fosfat asidi haline ççevrilir. Fosfat asidi (Hevrilir. Fosfat asidi (H33POPO44)nin uygun )nin uygun 
miktardaki amonyak ile muamelesi sonucunda amonyum fosfat miktardaki amonyak ile muamelesi sonucunda amonyum fosfat 
elde edilir.elde edilir.



2) POTASYUMLU G2) POTASYUMLU GÜÜBRELERBRELER

BBüüttüün potasyum gn potasyum güübreleri suda breleri suda 
çöçözzüünnüürlerrler
BaBaşşllııca iki ca iki ççeeşşittir.ittir.
KClKCl (en (en ççok kullanok kullanıılan potasyumlu lan potasyumlu 
ggüübredir ) ve bredir ) ve KK22SOSO44 ‘‘ddüür.r.



D) KOMPOZE GD) KOMPOZE GÜÜBRELERBRELER
Bu gBu güübreler birden fazla bitki besin maddesi breler birden fazla bitki besin maddesi 
iiççerirler. erirler. 
ĐĐççindeki azot, fosfor, potasyum sindeki azot, fosfor, potasyum sıırasrasıına gna gööre re 
yyüüzde olarak ifade edilirler.zde olarak ifade edilirler.
TaTaşışımada kolaylmada kolaylıık sak sağğlar ve ekonomiktirler.lar ve ekonomiktirler.
Yurdumuzdaki topraklar potasyum bakYurdumuzdaki topraklar potasyum bakıımmıından ndan 
yeterli olduyeterli olduğğu iu iççin in ççooğğunlukla potasyum unlukla potasyum 
iiççermeyen kompoze germeyen kompoze güübreler kullanbreler kullanıılmallmalııddıır.r.





BBĐĐTKTKĐĐYE VERYE VERĐĐLECEK GLECEK GÜÜBRE BRE 
MMĐĐKTARININ TAYKTARININ TAYĐĐN N 

EDEDĐĐLMESLMESĐĐ
Bitkilerin topraktan aldBitkilerin topraktan aldııklarklarıı besin elementi besin elementi 
miktarmiktarıınnıı belirlemek ibelirlemek iççin in RADYORADYOĐĐZOTOP ZOTOP 
metodu kullanmetodu kullanııllıır.r.

Bu metoda gBu metoda gööre toprare toprağğa verilecek besin a verilecek besin 
maddesi, aktivitesi bilinen radyoizotopu ile maddesi, aktivitesi bilinen radyoizotopu ile 
etkileetkileşştirilmektedir.Daha sonra da bitkide tirilmektedir.Daha sonra da bitkide 
radyoaktivite radyoaktivite ööllçüçümleri yapmleri yapıılarak ne kadar larak ne kadar 
bitki besin maddesini aldbitki besin maddesini aldığıığı belirlenir.belirlenir.



BĐTKĐYE VERĐLECEK   
GÜBRE MĐKTARINI  
ETKĐLEYEN 
FAKTÖRLER

ĐKLĐM 
FAKTÖRLERĐ

•ISI

•IŞIK

•YAĞIŞ

TOPRAK 
FAKTÖRLERĐ

•TOPRAĞIN 
VERĐMLĐLĐK 
DERECESĐ

•TOPRAK 
REAKSĐYONU

•TOPRAĞIN SU 
KAPSAMI

•TOPRAĞA 
UYGULANAN 
ĐŞLEME 
SĐSTEMĐ

BĐTKĐ FAKTÖRLERĐ

•BĐTKĐ TÜRÜ

AĞACIN YAŞI

AĞACIN BÜYÜKLÜĞÜ

DĐKĐM SIKLIĞI



YAPILAN YANLIYAPILAN YANLIŞŞ GGÜÜBRELEMELER BRELEMELER 
VE VE 

SONUSONUÇÇLARILARI
1.TOPRA1.TOPRAĞĞI TANIMADAN YAPILAN GI TANIMADAN YAPILAN GÜÜBRELEMEBRELEME

YanlYanlışış ggüübre cinsi kullanbre cinsi kullanıılmaslmasıı ggüübrelerde yanmalara brelerde yanmalara 
ve kurumalara neden olur.ve kurumalara neden olur.
Uygun olmayan zamanda ve yanlUygun olmayan zamanda ve yanlışış toprak derinlitoprak derinliğğine ine 
yapyapıılan glan güübreleme,breleme,üürrüün miktarn miktarıınnıı azaltazaltıır.r.
YanlYanlışış veya aveya aşışırrıı miktarda gmiktarda güübre kullanbre kullanıımmıı topratoprağığın n 
pHpH’’ssıınnıı dedeğğiişştirir ve topratirir ve toprağığın yapn yapııssıınnıın bozulmasn bozulmasıına na 
neden olur.neden olur.

2.GEREĞĐNDEN FAZLA GÜBRELEME
Đstenilen randımanın düşmesine ve parasal 

kayıplara neden olur.
Çevresel kirlenmeye yol açar.



GGÜÜBRE TBRE TÜÜKETKETĐĐMMĐĐNDE KARNDE KARŞŞILAILAŞŞILAN ILAN 
SORUNLAR SORUNLAR ĐĐÇÇĐĐN GETN GETĐĐRRĐĐLEN LEN ÇÖÇÖZZÜÜM M 

ÖÖNERNERĐĐLERLERĐĐ

TarTarıımsal msal üüretimde gretimde güübreleme uygun ybreleme uygun yööntem,miktar ntem,miktar 
ve zamanda yapve zamanda yapıılmallmalııddıır.Br.Bööylece gylece güübre tasarrufu bre tasarrufu 
sasağğlanlanıır ve r ve ççevreye olumsuz etkileri de minimuma evreye olumsuz etkileri de minimuma 
indirilir.indirilir.
Yurt genelinde toprak analiz laboratuvarlarYurt genelinde toprak analiz laboratuvarlarıı
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalıı ve  ve  ççiftiftççilerimize o bilerimize o böölgedeki lgedeki 
topratoprağığın n öözellikleri anlatzellikleri anlatıılarak,glarak,güübreleme hakkbreleme hakkıında nda 
gerekli bilgiler verilmelidir.gerekli bilgiler verilmelidir.
SatSatıılan glan güübrelerin teknik brelerin teknik öözelliklerinin standartlara zelliklerinin standartlara 
uygunluuygunluğğunu denetlemek amacunu denetlemek amacııyla gyla güübre kalite bre kalite 
kontrolkontrolüü geligelişştirilip yaygtirilip yaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalııddıır.r.





HORMON NEDHORMON NEDĐĐR?R?
�� Hormonlar;Hormonlar; bitkilerdeki bbitkilerdeki büüyyüüme ve gelime ve gelişşme me 

olaylarolaylarıınnıı yyöönlendiren, nlendiren, ççok dok düüşşüük yok yoğğunluklarda unluklarda 
dahi etkili olabilen ve bitkilerde sentezlenerek dahi etkili olabilen ve bitkilerde sentezlenerek 
tataşışınabilen organik maddelerdir.nabilen organik maddelerdir.

�� Bitkilerde doBitkilerde doğğal olarak bulunan hormonlara ve al olarak bulunan hormonlara ve 
sentetik benzerlerine sentetik benzerlerine bitki bbitki büüyyüüme maddeleri me maddeleri 
veya bitki geliveya bitki gelişşim dim düüzenleyicilerizenleyicileri denilmektedir. denilmektedir. 
Buna karBuna karşışın, hormon terimi sadece bitkilerde n, hormon terimi sadece bitkilerde 
dodoğğal olarak bulunanlar ial olarak bulunanlar iççin kullanin kullanıılmlmışışttıır.r.



BBÜÜYYÜÜME DME DÜÜZENLEYZENLEYĐĐCCĐĐLERLERĐĐN      N      
GURUPLANDIRILMASIGURUPLANDIRILMASI

OKSOKSĐĐNLERNLER

SSĐĐTOKTOKĐĐNNĐĐNLERNLER

GGĐĐBBERELLBBERELLĐĐNLERNLER

DORMDORMĐĐNLER (ABSNLER (ABSĐĐSSĐĐK ASK ASĐĐT)T)

ETETĐĐLENLEN



OKSOKSĐĐNN

DiDiğğer hormonlarla birlikte er hormonlarla birlikte 
bitkinin gelibitkinin gelişşmesini kontrol mesini kontrol 
eden eden öönemli hormonlardnemli hormonlardıır. r. 
HHüücre bcre büüyyüümesi, hmesi, hüücre cre 
bbööllüünmesi ve hnmesi ve hüücrelerin crelerin 
farklfarklıılalaşşmasmasıınnıı uyaruyarıır. r. 
Yaprak dYaprak döökküümmüü, , ççicek aicek aççma ma 
ve meyve olgunlave meyve olgunlaşşmasmasıı
olaylarolaylarıınnıı ddüüzenler.Oksin zenler.Oksin 
bitkinin gbitkinin göövde ve kvde ve köök k 
uuççlarlarıında salgnda salgıılanlanıır. Oksin r. Oksin 
miktarmiktarıı homojen olarak homojen olarak 
dadağığıllıırsa normal bir gelirsa normal bir gelişşme me 
olur. Oksin miktarolur. Oksin miktarıı dengeli dengeli 
olarak daolarak dağığılmazsa bitki lmazsa bitki 
oksinin az olduoksinin az olduğğu tarafa u tarafa 
dodoğğru bru büükküüllüür.r.



SSĐĐTOKTOKĐĐNNĐĐNN
Tomurcuk geliTomurcuk gelişşmesini mesini 
uyaruyarıır. Yapraklarr. Yapraklarıın n 
gegeçç yayaşşlanmaslanmasıınnıı
sasağğlayarak yaprak layarak yaprak 
ddöökküümmüünnüü geciktirir.geciktirir.

ETETĐĐLENLEN
Yaprak dYaprak döökküümmüü ve ve 
meyve olgunlameyve olgunlaşşmasmasıında nda 
ggöörev yapar. rev yapar. ÜÜretildiretildiğği i 
yerde etkilidir.yerde etkilidir.



GGĐĐBBERELLBBERELLĐĐNLERNLER
GGöövde uzamasvde uzamasıınnıı ve meyve bve meyve büüyyüümesini     mesini     

hhıızlandzlandıırrıır.Tohumun r.Tohumun ççimlenmesini uyarimlenmesini uyarıır.r.



ABSABSĐĐSSĐĐKASKASĐĐTT

Tomurcuk uykusu Tomurcuk uykusu 
denilen olaydenilen olayıı
gergerççekleekleşştirerek, tirerek, 
tomurcuklartomurcuklarıın n 
geligelişşmesini mesini 
geciktirir.Absisik geciktirir.Absisik 
asit azaldasit azaldığıığında nda 
sitokinin salgsitokinin salgııssıı
artarak tomurcuk artarak tomurcuk 
geligelişşimi baimi başşlarlar



Hormonlar bitkilerde;Hormonlar bitkilerde;
SoSoğğuuğğa dayana dayanııklklııllığıığın,n,
Meyve tohumunun ve iriliMeyve tohumunun ve iriliğğinin inin 
artartıırrıılmaslmasıı,,
Periyodisitenin azaltPeriyodisitenin azaltıılmaslmasıı,,
Meyve olgunluMeyve olgunluğğunun erkene unun erkene 
alalıınmasnmasıı veya geciktirilmesi,veya geciktirilmesi,
Meyve kalitesinin iyileMeyve kalitesinin iyileşştirilmesi,tirilmesi,
HasatHasatıın kolaylan kolaylaşşttıırrıılmaslmasıı,,
Meyve renginin iyileMeyve renginin iyileşştirilmesi, tirilmesi, 
Islah Islah ççalalışışmalarmalarıı,,
Bitkilerin hastalBitkilerin hastalıık ve zararlk ve zararlıılara lara 
dayandayanııklklııllığıığınnıın artn artıırrıılmaslmasıı gibi gibi 
etkiler yaratetkiler yaratıır. r. 



BGD KULLANIMINDA 
KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR

Đnsan Sağlığı ile 
ilgili Sorunlar

Uygulamada 
Karşılaşılan 
Sorunlar



ĐĐNSAN SANSAN SAĞĞLILIĞĞI I ĐĐLE LE ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ
SORUNLARSORUNLAR

�� BGDBGD’’ ler yeterli dozda ve tam ler yeterli dozda ve tam 
zamanzamanıında uygulannda uygulanıırsa insan sarsa insan sağğllığıığı
aaççııssıından pek zararlndan pek zararlıı olmamakta, ancak olmamakta, ancak 
aaşışırrıı doz ve zamansdoz ve zamansıız yapz yapıılan lan 
uygulamalar BGDuygulamalar BGD’’ lerin meyvelerin lerin meyvelerin 
üüzerinde kalzerinde kalııntntıı etkilerinin fazla etkilerinin fazla 
olmasolmasıından dolayndan dolayıı zararlzararlıı olabilmektedir. olabilmektedir. 
ÖÖte yandan uygulama esnaste yandan uygulama esnasıında nda 
dikkatsizlik sonucu sdikkatsizlik sonucu söözkonusu maddeleri zkonusu maddeleri 
ggööz, cilt vs.z, cilt vs.’’ ye temasye temasıı bazbazıı akut etkiler akut etkiler 
oluoluşşturabilmektedirturabilmektedir



UYGULAMADA UYGULAMADA 
KARKARŞŞILAILAŞŞILAN SORUNLARILAN SORUNLAR
ÜÜlkemizde BGDlkemizde BGD’’ ler yetiler yetişştiriciler taraftiriciler tarafıından yeterince ndan yeterince 
tantanıınmamakta ve halk arasnmamakta ve halk arasıında genelde hormon nda genelde hormon 
ssöözczcüüğğüünden kaynaklanan bir gnden kaynaklanan bir güüvensizlik bulunmaktadvensizlik bulunmaktadıır r 
Suda eriyebilir preparatlarSuda eriyebilir preparatlarıınnıın bulunmamasn bulunmamasıı bu bu 
maddelerin yaygmaddelerin yaygıınlanlaşşmamasmamasıınnıın sebeplerindendir.n sebeplerindendir.
BGDBGD’’ ler bitkilerde su, karbonhidrat ve besin ler bitkilerde su, karbonhidrat ve besin 
maddelerinin uygun oranda bulunmasmaddelerinin uygun oranda bulunmasıı durumunda durumunda 
beklenen etkiyi sabeklenen etkiyi sağğlamakta aksi halde hilamakta aksi halde hiçç etki etki 
etmedietmediğği gibi ters etkiler de ortaya i gibi ters etkiler de ortaya ççııkabilmektedir .kabilmektedir .
Yetersiz veya fazla konsantrasyon Yetersiz veya fazla konsantrasyon ççok olumsuz etkiler ok olumsuz etkiler 
oluoluşşturabileceturabileceğği gibi, uygulama zamani gibi, uygulama zamanıınnıın tam n tam 
belirlenememesi de istenmeyen sonubelirlenememesi de istenmeyen sonuççlara neden lara neden 
olabilir.olabilir.
Uygulama esnasUygulama esnasıında yapnda yapıılan hatalar gerek insan salan hatalar gerek insan sağğllığıığı
ve gerekse bitkiler ave gerekse bitkiler aççııssıından sakndan sakııncalncalıı durumlar ortaya durumlar ortaya 
ççııkarabilmektedir .karabilmektedir .



BGD KULLANIMINDA DBGD KULLANIMINDA DĐĐKKAT KKAT 
EDEDĐĐLECEK HUSUSLARLECEK HUSUSLAR

BGDBGD’’ ler Tarler Tarıım ve Km ve Kööyiyişşleri Bakanlleri Bakanlığıığı, Koruma Kontrol Genel , Koruma Kontrol Genel 
MMüüddüürlrlüüğğüünden ruhsatlnden ruhsatlıı olmalolmalııddıır.r.
BGD solBGD solüüsyonu hazsyonu hazıırlanrlanıırken preparat solunmamalrken preparat solunmamalıı, havadar , havadar 
bir ortamda hazbir ortamda hazıırlanmalrlanmalıı ve uygulama sve uygulama sıırasrasıında maske ve nda maske ve 
eldiven kullaneldiven kullanıılmallmalııddıır.r.
BGD uygulamasBGD uygulamasıında kullannda kullanıılan kap ve aletler oturulan kapallan kap ve aletler oturulan kapalıı
yerlerde ve yiyecek bulunan buzdolaplaryerlerde ve yiyecek bulunan buzdolaplarıında nda 
saklanmamalsaklanmamalııddıır.r.
BGD uygulamasBGD uygulamasıı ssıırasrasıında ilanda ilaçç buharbuharıı ve zerreleri ve zerreleri 
solunmamalsolunmamalııddıır.r.
BGD uygulamalarBGD uygulamalarıı ssıırasrasıında bir nda bir şşey yenmemeli ve sigara ey yenmemeli ve sigara 
iiççilmemelidir.ilmemelidir.
Uygulamadan sonra eller ve yUygulamadan sonra eller ve yüüz bol su ve sabun ile iyice z bol su ve sabun ile iyice 
yyııkanmalkanmalııddıır.r.
BGDBGD’’ ler orijinal ler orijinal şşiişşelerinde ve direk gelerinde ve direk güüneneşş ışığıışığı bulunmayan bulunmayan 
serin yerlerde ve kilit altserin yerlerde ve kilit altıında bulundurulmalnda bulundurulmalııddıır.r.
BekletilmiBekletilmişş solsolüüsyonlar kullansyonlar kullanıılmamallmamalıı, sol, solüüsyonlar ihtiyasyonlar ihtiyaçç
duyulan kadar hazduyulan kadar hazıırlanmalrlanmalııddıır.r.



ÜÜLKEMLKEMĐĐZDE GZDE GÖÖRRÜÜLEN BAZI LEN BAZI 
YANLIYANLIŞŞ UYGULAMALARUYGULAMALAR

Ne kadar Ne kadar ççok uygulama yaparsan (1 yerine 2 veya daha ok uygulama yaparsan (1 yerine 2 veya daha 
fazla uygulama) o kadar iyi sonufazla uygulama) o kadar iyi sonuçç alalıırrıım dm düüşşüüncesincesi
Uygulama zamanUygulama zamanıınnıı tam tespit edememe veya buna pek tam tespit edememe veya buna pek 
öönem vermemenem vermeme
Doz ayarlamasDoz ayarlamasıında yeterince hassas olamama veya dozu nda yeterince hassas olamama veya dozu 
ne kadar artne kadar artıırrıırsam o kadar iyi etki eder mantrsam o kadar iyi etki eder mantığıığı
AlAlışışttığıığı ve sonucunu gve sonucunu göördrdüüğğüü BGD' yi ne pahasBGD' yi ne pahasıına olursa na olursa 
olsun temin edip uygulamaolsun temin edip uygulama
Ekonomik kaygEkonomik kaygııyla ayla aşışırrıı doz kullandoz kullanıımmıı ((ÖÖzellikle etilenle zellikle etilenle 
meyve olgunlameyve olgunlaşşttıırrıılmaslmasıı amacamacııyla)yla)
Teknik bilgileri yetersiz kiTeknik bilgileri yetersiz kişşilerin tavsiyeleriilerin tavsiyeleri
Uygulama esnasUygulama esnasıında gereken hassasiyeti gnda gereken hassasiyeti gööstermemestermeme



ZZĐĐRARAĐĐ MMÜÜCADELE CADELE 
VE VE 

ZZĐĐRARAĐĐ MMÜÜCADELE CADELE ĐĐLALAÇÇLARILARI



ZZĐĐRARAĐĐ MMÜÜCADELE NEDCADELE NEDĐĐR ?R ?

Bitkisel Bitkisel üüretimi sretimi sıınnıırlayan hastalrlayan hastalıık, k, 
zararlzararlıı ve yabancve yabancıı otlarotlarıın zararn zararıından ndan 
bitkileri korumak; bu yolla tarbitkileri korumak; bu yolla tarıımsal msal 
üüretimi arttretimi arttıırmak ve kalitesini rmak ve kalitesini 
yyüükseltmek amackseltmek amacııyla yapyla yapıılan tlan tüüm m 
iişşlemlere lemlere Bitki KorumaBitki Koruma yada bir bayada bir başşka ka 
deyideyişşle le Zirai MZirai Müücadelecadele denir. denir. 



ZZĐĐRARAĐĐ MMÜÜCADELENCADELENĐĐN N 
ÖÖNEMNEMĐĐ

Kaliteyi yKaliteyi yüükseltmesi, kseltmesi, 

Entegre mEntegre müücadele ycadele yööntemi ile mntemi ile müücadelenin zamancadelenin zamanıında nda 
ve homojen olarak yapve homojen olarak yapıılmaslmasıınnıı sasağğlamaslamasıı,,

En az ilaEn az ilaççla veya ilala veya ilaççssıız en uygun zamanda, z en uygun zamanda, ççevre ve evre ve 
biyolojik dengeye zarar vermeden en fazla biyolojik dengeye zarar vermeden en fazla üürrüünnüü
hastalhastalıık ve zararlk ve zararlıılardan korumaslardan korumasıı,,

TarTarıımsal msal üürrüünleri hastalnleri hastalıık, zararlk, zararlıı, yabanc, yabancıı otlar ve otlar ve 
benzeri zararlbenzeri zararlıı organizmalarorganizmalarıın etkilerinden ekonomik n etkilerinden ekonomik 
ööllçüçüler iler iççerisinde korumaserisinde korumasıı ve kayve kayııplarplarıı en az den az düüzeye zeye 
indirmesi aindirmesi aççııssıından ndan öönemlidir.nemlidir.



ZZĐĐRARAĐĐ MMÜÜCADELE CADELE 
YYÖÖNTEMLERNTEMLERĐĐ
KKüültltüürel rel ÖÖnlemlernlemler

FizikoFiziko--Mekanik MMekanik Müücadelecadele

Kanunsal MKanunsal Müücadelecadele

Biyolojik MBiyolojik Müücadelecadele

Genetik MGenetik Müücadelecadele

Biyoteknik YBiyoteknik Yööntemlerntemler

Entegre MEntegre Müücadelecadele

Kimyasal MKimyasal Müücadelecadele



PESTPESTĐĐSSĐĐT NEDT NEDĐĐR?R?

PESTPESTĐĐSSĐĐTT,tar,tarıım m üürrüünlerine veya         nlerine veya         
hayvansal ghayvansal gııdalara;dalara;üüretim,hasat,depolama retim,hasat,depolama 
ve tave taşışıma esnasma esnasıında zarar veren herhangi nda zarar veren herhangi 
bir zararlbir zararlııyyıı(yabanc(yabancıı ot dahil)kontrol ot dahil)kontrol 
etmek veya bunlaretmek veya bunlarıın zararlarn zararlarıınnıı öönlemek nlemek 
üüzere uygulanan veya hayvanlarzere uygulanan veya hayvanlarıın n 
vvüücutlarcutlarıında bulunan herhangi bir bnda bulunan herhangi bir bööcek cek 
veya zararlveya zararlıınnıın kontroln kontrolüü amacamacııyla yla 
hayvanlara uygulanan madde veya madde hayvanlara uygulanan madde veya madde 
karkarışıışımmııddıır.r.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN GENEL N GENEL 
ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

Toksik Toksik öözellik gzellik göösteren bir maddenin pestisit olarak steren bir maddenin pestisit olarak 
kullankullanıılabilmesi ilabilmesi iççin ain aşşaağığıdaki daki öözellikleri tazellikleri taşışımasmasıı
gerekmektedir.gerekmektedir.

1.1.Biyolojik olarak aktif olmalBiyolojik olarak aktif olmalıı
2.2.Etkili olmalEtkili olmalıı
3.3.Yeterli kadar kararlYeterli kadar kararlıı olmalolmalıı
4.4.KullanKullanııccıılar,tlar,tüüketiciler ve keticiler ve üçüüçüncncüü şşahahııslar aslar aççııssıından ndan 

ggüüvenilir olmalvenilir olmalıı
5.5.Besi hayvanlarBesi hayvanlarıı aaççııssıından gndan güüvenilir olmalvenilir olmalıı
6.6.Yaban hayatYaban hayatıına ve faydalna ve faydalıı organizmalara zararlorganizmalara zararlıı

olmamalolmamalııddıırr
7.7.ÇÇevre ievre iççin kabul edilebilir olmalin kabul edilebilir olmalııddıır r 



DDT (Dikloro difenil trikloretan)DDT (Dikloro difenil trikloretan)
�� DDT sinek, sivrisinek ve yaprak yiyen DDT sinek, sivrisinek ve yaprak yiyen 
bbööceklere karceklere karşışı uygulanan bir tuygulanan bir tüür r 
insektisittir.insektisittir.



Tropikal Pasifiklerde ortaya Tropikal Pasifiklerde ortaya ççııkan skan sııtma salgtma salgıınnıında nda 
kullankullanıılan DDT sivrisineklerin kontrollan DDT sivrisineklerin kontrolüünde nde öönemli nemli ööllçüçüde de 
kullankullanııldldıı..
Daha sonra AvrupaDaha sonra Avrupa’’da gda göörrüülen tifo salglen tifo salgıınnıında nda 
DDT,hastalDDT,hastalığığa sebep olan bakteriyi taa sebep olan bakteriyi taşışıyan yan 
organizmanorganizmanıın kontroln kontrolüünde kullannde kullanııldldıı..
SavaSavaşştan sonra DDTtan sonra DDT’’nin  hemen her yerde kullannin  hemen her yerde kullanıılmaslmasıı
fikri ortaya fikri ortaya ççııktktıı..
DDT kararlDDT kararlıı bir  hidrokarbon bilebir  hidrokarbon bileşşiiğği  olup suda i  olup suda 
çöçözzüülmez  yani  gittilmez  yani  gittiğği hemen her yerde  zehir etkisini i hemen her yerde  zehir etkisini 
ggöösterir.sterir.
DDT  rDDT  rüüzgar vaszgar vasııtastasııyla ve su buharyla ve su buharııyla bir yla bir ççok yere ok yere 
tataşışınabilir.nabilir.
DDT  DDT  öözellikle yazellikle yağğda da çöçözzüülebilir oldulebilir olduğğu iu iççin in 
organizmanorganizmanıın in iççine girdiine girdiğği zaman dokularda birikir.i zaman dokularda birikir.
DDT besin zincirinde bir canlDDT besin zincirinde bir canlııdan didan diğğerine geerine geççtitiğği vakit i vakit 
her geher geççiişşte te çöçözzüünnüürlrlüüğğüü daha da azaldaha da azalıır.r.



Genel Etkiler

Çevreye
Etkileri

Đnsanlara
Etkileri

Bitki 
Fizyolojisine 

Etkileri

Pestisitlerin
Olumsuz
Etkileri



GENEL ETKGENEL ETKĐĐLERLER
�� Pestisidler,canlPestisidler,canlıılarlarıın n ççeeşşitli hayat formlaritli hayat formlarıına na 

karkarşışı farklfarklıı toksik etkiler gtoksik etkiler gööstermektedir.Buna stermektedir.Buna 
rarağğmen genel bir kural olarak bitki koruma men genel bir kural olarak bitki koruma 
ilailaççlarlarıınnıın insanlar ve hayvanlar in insanlar ve hayvanlar iççin zehirli in zehirli 
olduolduğğu kabul edilmelidir.Zira bu ekosistem u kabul edilmelidir.Zira bu ekosistem 
iiççindeki bindeki büüttüün canln canlıı organizmalar dikkate organizmalar dikkate 
alalıınnıırsa,ekosisteme sokulan pestisidlerin bazrsa,ekosisteme sokulan pestisidlerin bazıı
gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile 
sonradan bunlara indirekt sonradan bunlara indirekt şşekilde toksik olmasekilde toksik olmasıı
mmüümkmküündndüür.r.



A) Direkt Toksik EtkilerA) Direkt Toksik Etkiler

�� Pestisidin direkt etkisi,insan vPestisidin direkt etkisi,insan vüücuduna ilaccuduna ilacıın n 
solunum,deri veya asolunum,deri veya ağığız yoluyla doz yoluyla doğğrudan rudan 
girmesi sonunda olmaktadgirmesi sonunda olmaktadıır.Pestisid ile r.Pestisid ile 
bulabulaşşmmışış besinin yenilmesi veya ibesinin yenilmesi veya iççilmesi ile ilmesi ile 
toksik etki meydana gelmektedir.Bu gruptaki toksik etki meydana gelmektedir.Bu gruptaki 
zehirlenmelere zehirlenmelere akut zehirlemeakut zehirleme adadıı
verilmektedir.Ancak intiharlar hariverilmektedir.Ancak intiharlar hariçç bu bu 
safhada safhada ööllüüm genellikle az olmakta,alm genellikle az olmakta,alıınan nan 
pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bapestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağğllıı
olarak zehirlenme belirtileri kolarak zehirlenme belirtileri kıısa bir ssa bir süüre re 
sonra basonra başşlamaktadlamaktadıır.r.



B) Sekonder Toksik EtkilerB) Sekonder Toksik Etkiler

�� Pestisid kalPestisid kalııntntıılarlarıınnıı ihtiva eden bitkisel ve ihtiva eden bitkisel ve 
hayvansal besin maddelerini yemek suretiyle hayvansal besin maddelerini yemek suretiyle 
meydana gelen zehirlenmedir.Bunlara genellikle meydana gelen zehirlenmedir.Bunlara genellikle 
““kronik zehirlenmekronik zehirlenme”” adadıı verilmektedir.verilmektedir.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN N 
ĐĐNSANLARA ETKNSANLARA ETKĐĐLERLERĐĐ

�� Pestisidlerin Pestisidlerin üüretimi veya kullanretimi veya kullanııllışıışı
ssıırasrasıında meydana gelen inda meydana gelen işş
kazalarkazalarıı,ila,ilaççlarlarıın insan san insan sağğllığıığına na 
karkarşışı olumsuz etkilerini derhal olumsuz etkilerini derhal 
ggööstermektedir. stermektedir. 

�� Kazalar ve yanlKazalar ve yanlışış ilailaçç kullankullanıımmıı
harihariçç tutulursa,pestisidler ile tutulursa,pestisidler ile 
insanlarinsanlarıın temasn temasıı;ila;ilaçç
üüretimi,taretimi,taşışıma,depolama,kullanma ma,depolama,kullanma 
ve ilave ilaçç kalkalııntntııssıı iiççeren eren üürrüünlerin nlerin 
ttüüketimi sonunda olmaktadketimi sonunda olmaktadıır.Bu r.Bu 
etkileetkileşşim sonunda pestisid insan im sonunda pestisid insan 
vvüücuduna acuduna ağığız,deri veya solunum z,deri veya solunum 
yoluyla girmektedir .yoluyla girmektedir .



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN SULARA N SULARA 
ETKETKĐĐLERLERĐĐ

�� Herbisit kalHerbisit kalııntntıılarlarıı ile kirlenen sular,sulama ile kirlenen sular,sulama 
suyu olarak kullansuyu olarak kullanııldldığıığı zaman tarlalardaki zaman tarlalardaki 
bazbazıı bitkilere fitotoksik olarak etkir.bitkilere fitotoksik olarak etkir.

�� Sulara Sulara ççeeşşitli yollarla karitli yollarla karışışan dan düüşşüük k 
yoyoğğunluktaki birunluktaki birççok pestisid kalok pestisid kalııntntııssıından ndan 
balbalııklar olumsuz klar olumsuz şşekilde etkilenirekilde etkilenir

�� Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda 
bulunmasbulunmasıı halinde bile,akuatik canlhalinde bile,akuatik canlıılarlarıın n 
besin zincirinde besin zincirinde ççok ok öönemli yeri olan zoo ve nemli yeri olan zoo ve 
phyto planktonunun geliphyto planktonunun gelişşmeleri meleri öönlenebilir.nlenebilir.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN TOPRAN TOPRAĞĞA A 
ETKETKĐĐLERLERĐĐ

�� Pestisidler yaPestisidler yağğmur,rmur,rüüzgar gibi zgar gibi ççeeşşitli itli 
abiyotik etkenlerle topraabiyotik etkenlerle toprağğa dolayla dolaylıı yolla yolla 
ulaulaşşabilmektedir.Topraktaki zararlabilmektedir.Topraktaki zararlıı
bbööceklere ve tohum ilaceklere ve tohum ilaççlamalarlamalarıı ssıırasrasıında nda 
tohuma uygulanan pestisidler ise direkt tohuma uygulanan pestisidler ise direkt 
olarak topraolarak toprağğa kara karışışmaktadmaktadıır.Bu r.Bu şşekilde ekilde 
toprakta devamltoprakta devamlıı birikim halinde olan birikim halinde olan 
pestisidler,tpestisidler,tüüketilen ketilen üürrüünler aracnler aracııllığıığı ile ile 
insan,evcil hayvanlar ve yaban hayatinsan,evcil hayvanlar ve yaban hayatıına na 
ulaulaşşarak arak ççevre saevre sağğllığıığınnıı olumsuz yolumsuz yöönde nde 
etkileyebilmektedir.etkileyebilmektedir.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN HAVAYA N HAVAYA 
ETKETKĐĐLERLERĐĐ

�� Atmosferik tozda 0.04 ppm ve havada Atmosferik tozda 0.04 ppm ve havada 
0.000004 ppm ayr0.000004 ppm ayrışışma ma üürrüünlerinin nlerinin 
bulunubulunuşşu,hava kirliliu,hava kirliliğğini aini aççııkkçça ortaya a ortaya 
koymaktadkoymaktadıır.Bu miktarlar r.Bu miktarlar ççok yok yüüksek ksek 
dedeğğildir.Fakat,ileride ne gibi sonuildir.Fakat,ileride ne gibi sonuççlar lar 
verebileceverebileceğğini kestirmek ini kestirmek şşimdiden imdiden 
mmüümkmküün den değğildir. ildir. 



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN BN BĐĐTKTKĐĐ
FFĐĐZYOLOJZYOLOJĐĐSSĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

�� Pestisidlerin fotosentezi yavaPestisidlerin fotosentezi yavaşşlatlatııccıı,verimi d,verimi düüşşüürrüüccüü
etkiler yaptetkiler yaptığıığı kaydedilmektedir.Buna karkaydedilmektedir.Buna karşışıllıık k 
respirasyonu fazlalarespirasyonu fazlalaşşttıırmaktadrmaktadıır.r.

�� KireKireçç ve kve küükküürt karrt karışıışımlarmlarıınnıın COn CO22 asimilasyonunda asimilasyonunda 
inhibitinhibitöör olarak gr olarak göörev yaptrev yaptığıığı ve fotosentezin ve fotosentezin 
ssüüratini dratini düüşşüürdrdüüğğüü tespit edilmitespit edilmişştir.tir.

�� KireKireçç ve kve küükküürt karrt karışıışımlarmlarıınnıın tatbikatn tatbikatıından sonra ndan sonra 
ortaya ortaya ççııkan Hkan H22S formasyonuna geS formasyonuna geççiişşi esnasi esnasıında nda 
ortaya ortaya ççııkan ykan yüüksek ksek ııssıınnıın,zarara sebep oldun,zarara sebep olduğğu u 
belirtilmektedir.Bu arada ortaya belirtilmektedir.Bu arada ortaya ççııkan skan süülflfüüroz  ve roz  ve 
ssüülfirik asitin ise pHlfirik asitin ise pH’’yyıı ddüüşşüürerek direrek diğğer bir zarara er bir zarara 
sebep olmaktadsebep olmaktadıırr





ĐĐLALAÇÇ KULLANIMI SORUNLARINA KULLANIMI SORUNLARINA 
ÇÖÇÖZZÜÜM M ÖÖNERNERĐĐLERLERĐĐ

Zirai mZirai müücadele ile ilgili yaycadele ile ilgili yayıım tem teşşkilatkilatıı yeniden dyeniden düüzenlenerek,en zenlenerek,en 
yeni bilgileri yeni bilgileri üüreticiye hreticiye hıızlzlıı bir bir şşekilde iletebilecek yeterli ekilde iletebilecek yeterli 
donatdonatıımlara sahip dinamik bir mlara sahip dinamik bir öörgrgüüt olut oluşşturulmalturulmalııddıır.Br.Bööylece ylece 
üüreticiler,kendilerini ilareticiler,kendilerini ilaçç bayilerinin  ybayilerinin  yöönlendirmesinden nlendirmesinden 
kurtarkurtarıılmallmalııddıır.r.
SSıık ve yaygk ve yaygıın piyasa kontrolleri yapn piyasa kontrolleri yapıılarak,satlarak,satıılan ilalan ilaççlarlarıın fiziksel n fiziksel 
ve kimyasal ve kimyasal öözellikleri denetlenmelidir.zellikleri denetlenmelidir.
Milli Park AlanlarMilli Park Alanlarıında ,kritik akarsu,gnda ,kritik akarsu,gööl,gl,göölet ve baraj havzalarlet ve baraj havzalarıında nda 
öözellikle uzellikle uççakla yapakla yapıılacak blacak büüyyüük alan ilak alan ilaççlamalarlamalarıı izne tabi olmalizne tabi olmalııddıır.r.
ÖÖzellikle yazellikle yaşş meyve ve sebzelerde kalmeyve ve sebzelerde kalııntntıı analizlerini analizlerini ççubukla ubukla 
yapabilecek,modern byapabilecek,modern böölge laboratuarlarlge laboratuarlarıı kurulmalkurulmalıı,kal,kalııntntıılarlarıın ulusal n ulusal 
tolerans listesine gtolerans listesine gööre,sare,sağğllığığa zararla zararlıı olup,olmadolup,olmadığıığı araaraşşttıırrıılmallmalıı ve ve 
sonusonuççlar periyodik blar periyodik büültenler halinde yayltenler halinde yayıımlanmalmlanmalııddıır.r.
TarTarıımsal faaliyetlerin az oldumsal faaliyetlerin az olduğğu du döönemlerde,nemlerde,üüreticilerin ereticilerin eğğitimine itimine 
ve ilave ilaçç kullankullanıımmıı ile bunun sakile bunun sakııncalarncalarıına yna yöönelik kurslar nelik kurslar 
ddüüzenlenmelidir.zenlenmelidir.
TTüüketicilerinde tarketicilerinde tarıım ilam ilaççlarlarıı konusunda bilinkonusunda bilinççlendirilmesi ilendirilmesi iççin,kitle in,kitle 
iletiiletişşim araim araççlarlarıından yararlanndan yararlanıılmallmalııddıır.r.



HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

MELEK ALPARSLANMELEK ALPARSLAN

MELAHAT GMELAHAT GĐĐDERDER

DUYGU DUYGU ÇÇĐĐMENMEN
BBĐĐLAL KILILAL KILIÇÇ


