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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tarımsal üretimde kaliteli ve yüksek verimli tohum kullanımı, iyi toprak iĢleme, 

uygun gübreleme ve sulama gibi verimi artıran tüm uygulamalar yerine getirilmiĢ olsa bile 

hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele edilmediği takdirde yeterli ve 

kaliteli mahsul elde etmek mümkün değildir. Nitekim insanlar, hastalık ve zararlılardan 

geriye kalan mahsulden yararlanmaktadır. Bu bakımdan bitki koruma metotlarının 

uygulanması zirai ürünlerin bir sigortasıdır. 

 

Ülkemiz, çok çeĢitli iklim ve toprak karakterleri ile bunlara bağlı olarak çok zengin bir 

kültür bitkisi çeĢidine sahiptir. Türkiye’de 60’ın üzerinde kültür bitkisi yetiĢtirilmektedir. 

Her kültür bitkisinin kendine özgü hastalık ve zararlıları bulunmaktadır. Bu kültür bitkilerine 

400’ün üzerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot türü ekonomik düzeyde zarar yapmaktadır. 

Bunların 245’i zararlı (böcek, akarlar, nematodlar, memeliler, kuĢlar vb.) 85’i hastalık 

etmeni (fungus, bakteri, virüs) ve 70’den fazlası yabancı ottur. Ülkemizde bu 400 etmenin 

mücadelesi yapılmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen etmenlere karĢı Türkiye’de, yıllık 30-35 bin ton tarım ilacı 

kullanılmaktadır. Bunun parasal değeri yaklaĢık 150 milyon ABD doları olup etkili 

maddelerin yaklaĢık % 80’i yurt dıĢından ithal edilmektedir.  

 

Ülkemizde, bazı bölgelerde bazı ürünler için çok fazla ve bilinçsiz olarak tarım ilacı 

kullanılmaktadır. Bunun insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine pek çok olumsuz 

etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bitki koruma tedbirleri uygulamalarında kimyasal ilaç 

kullanımı en son çare olmalıdır. 

 

Kimyasal ilaç uygulamaları teknik talimatlara uygun olarak kiĢisel koruma tedbirleri 

alınarak ve çevre kirliliği meydana getirilmeden uygulanmalıdır. 

 

Sizler bu modül ile hastalık, zararlı ve yabancı otlarla genel mücadele 

yapabileceksiniz.  Tarım ilaçlarını tekniğine uygun ve çevreye duyarlı olarak 

uygulayabileceksiniz.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak bitki 

hastalıklarına karĢı genel mücadele yöntemlerini uygulayabileceksiniz.  

 

 
 

 

 Çevrenizdeki bitkileri inceleyerek hastalıklardan kaynaklanan problemler olup 

olmadığını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek bu iĢletmelerin bitki hastalıklarını nasıl teĢhis 

ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek hastalık nedenlerini ve etmenlerini araĢtırınız.  

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek bu iĢletmelerin bitki hastalıkları ile nasıl 

mücadele ettiklerini araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

1. HASTALIKLARLA MÜCADELE 
 

 

1.1. Bitki Hastalığının Tanımı 
 

Bir etkenin devamlı rahatsız etmesi sonucu bitkideki fizyolojik olayların normalden 

sapması ve bitkinin bu durumu gözle görülebilir karakteristik simptomlarla (belirtilerle) 

sergilemesine hastalık denir. 

 

Hastalık tanımında da görüleceği gibi bitki hastalığında aĢağıdaki olayların bir arada 

bulunması gerekir: 

 

 Birinci derecede bir etmen  

 Bu etmeninin bitkiyi devamlı rahatsız etmesi  

 Bunun sonucu bitkide fizyolojik olayların bozulması  

 Nihayet bitkinin bu durumu gözle görülebilir karakteristik belirtilerle 

sergilemesi  

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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1.2. Bitki Hastalıklarının Seyri 
 

Bitki hastalıklarının oluĢumunda görülen zincirleme olayların tümüne birden hastalık 

devri denir. 

 

Hastalık etmeninin, aynı hastalığı sağlıklı bir bitkide yeniden meydana getirebilecek 

olan miktarına inokulum denir. 

 

Hastalıkların etmenlerinin özelliklerine göre hastalık yapacak miktar değiĢir. Örneğin, 

bakteriler ve virüsler ancak bütünü ile hastalık oluĢtururken funguslar, sporları; nematotlar, 

yumurta ve larvaları ile parazit bitkiler ise tohumları ve parçaları ile hastalık oluĢtururlar. 

 

 Ġnokulasyon 

 

Hastalık etmenlerinin hastalık kaynağından konukçu bitkiye taĢınması olayıdır. 

Rüzgâr, yağmur, sulama suyu, insanların yaptıkları tarımsal iĢlemler ve vektörler hastalık 

etmenlerinin taĢınmasında önemli rol oynar.  

 

 Penetrasyon 

 

Hastalık etmeninin bitki bünyesine giriĢ yaparak canlı hücrelerle doğrudan doğruya 

temasa geçmesi olayına denir. 

 

Penatrasyon, bitki üzerindeki doğal açıklıklardan ve yara yerlerinden gerçekleĢir.  

 

 Enfeksiyon(BulaĢma) 

 

Hastalık etmeninin hassas konukçu bitki hücreleri veya dokusu ile direkt temasa geçip 

gıda maddelerini bitkiden temin etmeye baĢlamasıdır. Enfeksiyon bitkinin ölümüne kadar 

devam eder.  

 

Enfeksiyon sırasında hastalık etmeni çoğalır, yayılır ve sporlar oluĢturur. Hastalık 

etmenlerinin bitkilerde neden oldukları hastalıklar ancak bazı Ģartların bir araya gelmesi ile 

oluĢur. Bunlar; 

 

 Hastalık etmeninin geliĢme devresinde (saldırgan) olması,  

 Bitkinin hassas durumda bulunması, 

 Çevre Ģartlarının da hastalık etmeni için uygun olması,  

 Hastalığın yayılması vektöre (taĢıyıcı) bağlı ise vektörde etkin olmasıdır.  
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P (Patojen: Saldırgan) 

           

 
 

 

            V (Vektör) 

 

 

 

 

            K (Konukçu: Duyarlı)     Ç (Çevre: Uygun) 

 
 Ġnkubasyon periyodu (enfeksiyon süresi) 

 

Enfeksiyonun baĢlaması ile simtomun (belirtilerin) bitki üzerinde görülmesi arasında 

geçen süresidir. Bu süre konukçu, hastalık etmeni ve çevre Ģartlarına göre uzayıp kısalabilir. 

 

Enfeksiyon süresi, tek yıllık bitkilerde birkaç gün ile birkaç hafta, çok yıllıklarda 

özellikle virüslerde birkaç ay ile birkaç yıl arasında değiĢir.  

 

 Hastalık etmenlerinin çoğalması 

 

Hastalık etmeni-bitki iliĢkisi sağlandıktan sonra hastalık etmeni gıda maddeleri ile 

beslenmeye baĢlar. Bundan sonra hastalık etmeninin sayısı ve büyüklüğü hızla artar. 

Bakteriler ve virüsler çok sayıda ve aynı büyüklükte yeni fertler oluĢturur. 10 saatlik bir 

bakteri çoğalması bir milyon yeni fert üretebilir. Bakteriler ikiye bölünerek, virüsler 

kendisinin aynısını meydana getirerek, nematodlar yumurtaları ile, parazit bitkiler tohumları 

ve parçaları ile, funguslar ise hifleri ile çoğalırlar.  

 

 Hastalık etmenlerinin salgın yapması ve diğer bitkilere yayılması 

 

Hastalık etmenleri; rüzgâr, su, böcekler, hayvanlar ve insanlar vasıtasıyla diğer 

bitkilere veya bölgelere taĢınır.  

 

 Hastalık etmenlerinin kıĢlaması 

 

Bitki hastalıklarına karĢı savaĢ yöntemlerini belirlemede hastalık etmenlerinin nasıl 

kıĢladıklarını bilmek önemli bir husustur. Funguslardan bazıları kıĢlama sporlarıyla toprakta 

veya bitki artıkları üzerinde, parazit bitkiler tohumlarıyla, nematotlar yumurta hâlinde veya 

tohum hâlinde toprakta veya tohum içinde kıĢı geçirirler.  
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1.3. Bitkilerde Hastalık Etmenleri 
 

1.3.1. Cansız Hastalık Etmenleri ve Mücadele Yöntemleri 

Bitkiler, çimlenmesinden ölünceye kadar ekoloji dediğimiz çevre Ģartlarının etkisi 

altında yaĢar. Bitkilere etki eden faktörlerden cansız olanları, iklim ve toprak Ģartlarıdır. Her 

bitkinin çevre faktörleri bakımından istekleri farklıdır ve her bitki için belli bir uygun 

yaĢama ortamı vardır. ġayet bu ortam normalden uzaklaĢırsa bitkide fiziksel yapı 

bozuklukları meydana gelir. Bu değiĢikliğin derecesi bize, canlının hastalanıp 

hastalanmadığı hakkında bir fikir verir. 

 

1.3.1.1. Ġklimin (Atmosferin) Etkileri  

 

Ġklim içerisinde; ıĢık, sıcaklık, su ve rüzgâr bitkilerin yetiĢmesine tek tek veya birlikte 

etki ederek bitkilerin yetiĢme bölgelerini sınırlandırır. Kendi yetiĢme ortamından alınıp yeni 

bir ortama dikilen bitki hemen ölmez. Yeni ortama uymaya çalıĢır. Bu uyum ancak bitkinin 

bünyesinde meydana getirdiği morfolojik değiĢmelerle mümkün olur. Örneğin, rutubetli bir 

bölgeden kurak bir bölgeye getirilen bitkide yapraklar küçülür, tüylenir, gözenek sayısı 

azalır, bitki bodurlaĢır ve yaprakları kalınlaĢır. Ġklimin bitkiler üzeride dolaylı etkileri de 

vardır. Ġklim faktörlerinden olan rutubet ve sıcaklık hastalık etmenlerinin geliĢmesi ve 

üremeleri üzerine farklı etki eder.  

 

 Sıcaklığın etkisi  

 

Bitkilerin çimlenme, büyüme, ürün verme gibi normal geliĢimlerini 

tamamlayabilmeleri için yetiĢtiği vejetasyon periyodu içerisinde belli bir ısı toplamına,  

günlük ısıya, yıllık ısı ortalamasına, kıĢ üĢüme isteğine, toprak sıcaklığına ihtiyaç duyar. 

Ayrıca bitkilerin dayanabileceği en düĢük ve en yüksek ısı dereceleri vardır.  

 

Yüksek çevre sıcaklıklarında bitkide solma, yanma, yaprak ve meyve dökümleri ve 

kurumalar görülür.  

 

 
Resim 1.1: Domateste güneĢ yanıklığı 
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Resim 1.2: Elmada güneĢ yanıklığı 

 
DüĢük sıcaklıklarda ise; bitkide genel bir geliĢme geriliği, solgunluk, döllenme 

problemleri ve ölümler oluĢur. Fidanların kökleri zarar görür. Sık sık don olan yerlerde ateĢ 

yakarak bahçeleri ısıtmak, sisler oluĢturmak, toprak yüzeyini ot, sap ve saman ile kaplamak 

gibi tedbirler alınarak zararlardan korunmak gerekir. 

 

 
Resim 1.3: Don zararı 

 

 IĢığın etkisi 

 

Bitkilerin normal bir geliĢme gösterebilmesi için yeterli ıĢık almaları gerekmektedir. 

IĢık bitkide fotosentez olayının gerçekleĢmesinde ve klorofil oluĢumunda önemli rol 

oynamaktadır. IĢığın azlığı veya çokluğu bitki büyümesindeki mineral maddelerin miktarını 

değiĢtirir. 

 

Noksan ıĢıklanma sonucu; yeterli karbonhidrat meydana gelmez ve mineral madde 

oranı azalır. Kök ve yumrulu (havuç, patates, turp, pancar gibi) bitkilerde ürün iyi olmaz. 

Yine ağaçlarda çiçek teĢekkülü ve meyve bağlama zayıf olur. IĢık azlığının oranına göre 

bitkilerde klorofil teĢekkülü de az olur. Bunun sonucu olarak renkler açık sarımtırak veya 

beyaz olur. Yapraklar küçük kalır, saplar haddinden fazla uzar ve zayıf geliĢir. 
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Bitkiler, genel olarak çiçeklenmede fazla karbonhidrata ihtiyaç duyarlar. Bu zamanda 

ıĢıklanma noksanlığı olursa kloroz olur. Leke ve kök boğazı hastalıkları meydana gelir.  

 

IĢık yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bitkide sarılık meydana gelmektedir. Bir 

bitki gölgelik bir yerden fazla ıĢıklı bir yere aniden çıkarıldığı zaman klorofil parçalanarak 

sarılık meydana gelir. 

 

 Rüzgârın etkisi 

 

Rüzgâr, ağaçların dallarını kırar, yaprak ve meyvelerini döker. Daima bir yönlü esen 

rüzgârlar bitkilerin bir tarafa yatık olarak büyümelerine sebep olur. Rüzgârın Ģiddeti yanında 

içerdiği nem miktarı daha önemlidir. Örneğin, çiçek zamanı kuru ve sıcak sam yeli estiği 

zaman büyük zararlanmalara ve hububatta danelerin boĢ olmasına neden olur. Kuru bir 

rüzgâr değdiği dokuların suyunu kolayca uçurur ve dokuda kurumalar meydana gelir.  ġayet 

çiçeklenme zamanı nispi nem içeren rüzgârlar, uygun bir Ģiddette eserse hem hava 

sirkülasyonu oluĢturur hem de çiçek tozlanmasını teĢvik eder.  

 
Resim 1.4: Rüzgâr zararı 

 

 Rutubetin (nem) etkisi 

 

Atmosferde düĢük nem, rüzgâr ve sıcak hava ile beraber olursa yaprakların aĢırı nem 

kaybına neden olur. Yapraklarda yanma, kavrulma, meyvelerde büzülme ve bitkilerde geçici 

solgunluk oluĢturur.  

 

Havadaki orantılı nem yüksekliği hareketsiz hava ile birlikte olunca bitkilerin fungal 

hastalıklara yakalanma risklerini yükseltir. Bunun aksine genellikle kurak periyotlar 

böceklerin fazla çoğalma ve yayılmalarını sağlar. 

 

 Havadaki kimyevi maddelerin etkisi 
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SanayileĢme arttıkça havadaki zararlı gaz miktarı da artar. Endüstri sahaları ile büyük 

Ģehirlerin çevresindeki atmosfer içerisinde çeĢitli zararlı maddeler bol bulunmaktadır. Böyle 

yerlerin çevresinde kültür bitkilerinin yetiĢtirilmesi mümkün değildir.  

 

Sanayi bölgesindeki fabrika bacasından çıkan yanmamıĢ karbon, uçan küller, 

yanmayan mineral maddeler,  kükürt dioksit (SO2), karbon sülfür (CS2), hidrojen sülfür       

(H2S), nitrat (NO3) ve  tuz asidi (HCL)  gibi yabancı ve toksik maddeler atmosfere 

karıĢmaktadır. 

 

Kükürtdioksit gazı Ģiddetli bir klorofil zehridir. Klorofili parçalar. Bitki tarafından 

alındığında hücre zarındaki suda eriyerek sülfüroz meydana getirir. Sülfüroz ise solunum 

esnasında ortaya çıkan O2 ile birleĢerek sülfürik asidi oluĢturur. Sonuçta bitkide ölüm olayı 

meydana gelir. Kükürtdioksit (SO2) zararının görüldüğü yerlerde devamlı yağıĢ ve sis 

bulunuĢu asit oluĢumunu artırır.  

 

Çimento fabrikaları çevresinde bitkilerin üzerinde biriken çimento tozu, nispi rutubetle 

birleĢerek yüzeylere sıvanmakta ve Ģiddetli yaprak, çiçek ve meyve dökümüne sebep 

olmaktadır.  

 

Yine tarifine uygun Ģekilde kullanılmayan insektisit ve fungusit ilaçlar yapraklarda 

kendilerine özgü yanıklar meydana getirmektedir.  

 

 Dolu zararı 

 

Ġlkbahar ve yaz mevsimlerinde meydana gelen dolu zararı kültür bitkilerinde oldukça 

fazladır. Dolu, kültür bitkilerinde kırma, yaralama, parçalama vb. zararlar meydana getirir.  

Özellikle pancar gibi geniĢ yapraklı bitkiler doludan çok etkilenmektedir.  

 

Meyve ağaçlarında ve bağlarda dolu zararı,  o yılın ürününde kalite ve miktarı azaltır. 

Gövde ve dallara verdiği zararla ikinci yılın ürününü de olumsuz yönde etkiler. Eğer dolu 

yağıĢından sonra iklim uygun olursa fungal ve bakteriler  bitkide Ģiddetli hastalıklar 

oluĢturabilir. 

 

Bu nedenlerle geliĢmiĢ ülkelerde çiftçiler, ürünlerini dolu zararlarına karĢı sigorta 

yaptırır.  

 

 Yıldırımın etkisi 

 

Çok görülen zararlardan değildir. Bir ağaca yıldırım düĢmesi sonucu çoğunlukla 

kabukları dağılır, ağaç yanar ve odun kısmı parçalanır. ġayet ekili bir araziye düĢmüĢse  

daire Ģeklinde bir alanda ürünün tamamı yanar. 
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1.3.1.2. Toprağın Etkileri  

 

Toprak bitkilerin tutunduğu, beslendiği, yetiĢtiği ve geliĢtiği bir ortamdır. Bu sebeple 

bitkilere etkileri çok farklı olmaktadır.  Bu etkilerin ne  olduğunu anlayabilmek için toprağın 

fiziksel, kimyasal yapısını iyice bilmek gerekir. 

 

 Toprağın fiziksel yapısı 

 

Toprağın su kapasitesi, hava kapasitesi, ısısı fiziksel yapıyı oluĢturur. Toprağın su 

kapasitesi yüksek olursa bitki köklerinde çürümeler meydana gelir. Toprakta suyun 

bulunmasına rağmen mevcut tuzların erimesi dolayısıyla su içindeki tuz konsantrasyonu 

yükselir. Bu durumda bitki su alamaz ve kuraklık belirtisi gösterir. Bu duruma fizyolojik 

kuraklık denir. 
 

Toprak gözenekleri arasının sürekli olarak su ile dolması sonucu bitki kökleri havasız 

bir ortamda kalır.  
 

Köklerden çıkan karbondioksit (CO2) toprakta bulunan su ile birleĢerek karbonik asidi 

meydana getirir.  Bu da köklerde toksik etki yapar. 
 

Toprak sıcaklığının alçalıp yükselmesi bitki köklerine etki yapar. Ayrıca, toprakta 

bulunan hastalık etmenlerinin yaĢama, geliĢme ve zarar durumları toprak sıcaklığına bağlı 

olarak değiĢmektedir. 
 

 Toprağın kimyasal özellikleri 

 

Bitkiler; büyüme, geliĢme ve ürün verebilmeleri için çeĢitli bitki besin maddelerine 

ihtiyaç duyarlar. Bu maddelerin bitkilerde kullanıldıkları yerler ve kullanma düzeyleri 

birbirinden farklıdır.  

 

Besin elementlerinin her birinin bitkilerin yaĢamında ayrı bir fonksiyonu vardır. 

Eksikliklerinde, fonksiyonları ile ilgili bazı arazlar (belirtiler) gösterirler. Bu arazların doğru 

bir Ģekilde değerlendirilmesi, gübrelemede hangi besin maddelerine ağırlık verileceği 

konusunda yardımcı olur. Ancak arazlar görülmesi her zaman toprakta o elementin 

eksikliğini ya da yetersizliğini göstermez. Çünkü besin maddelerinin toprakta bulunan 

miktarları kadar birbirlerine oranları da bitkiler tarafından alınmaları da önemli rol oynar. 

Örneğin, azot fazlalığı potasyum, potasyum fazlalığı da magnezyum alınmasını engeller.  
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Resim 1.5: Yaprakta potasyum noksanlığı 

 

 Hatalı tarımsal iĢlemler 

 

Kültür bitkileri yabani formlarından uzaklaĢtıkça, yani isteğe uygun kaliteli ürün 

verimi arttıkça hastalık ve zararlılara karĢı dayanıklılığı da o oranda azalmaktadır. Bu 

nedenle tarımsal iĢlemlerin uygulanmasında çok dikkatli olmak gerekir. Hatalı tarımsal 

iĢlemlerin önlenmesi için alınabilecek tedbirler: 

 

 Tohum yatağı iyi hazırlanmalıdır. Tohum yatağının iyi hazırlanmadığı 

tarlalarda homojen bir ekimin yapılması mümkün olmaz. Tohumların 

genellikle derin veya yüzeysel ekilmek suretiyle normal geliĢmesini aksatan 

bir durum ortaya çıkar. 

 Usulüne uygun gübreleme yapılmalıdır. Usulüne uygun olarak yapılmayan 

bir gübreleme, faydadan çok zarar verir.  

 Uygun ve zamanında sulama yapılmalıdır. Zamansız verilen su bitkilerin 

geliĢmesini önler.  

 Ekim zamanı iyi ayarlanmalıdır.  

 Ürünler uygun Ģekilde depolanmalıdır.  

 Mücadele ilaçları iyi seçilmelidir.  

 Uygun zamanda ilaçlama yapılmalıdır.   

 Kültür değeri yüksek verimli bitki çeĢitleri yetiĢtirilmelidir. 

 Münavebeye önem verilmelidir.  

 Uygun hasat ekipmanı kullanılmalıdır. 

 

1.3.2. Canlı Hastalık Etmenleri ve Mücadele Yöntemleri 

 

Canlı hastalık etmenleri, hastalığı meydana getiren biyotik etmenlerdir. Bunlar da 

kendi aralarında aĢağıdaki gibi gruplandırılır. 
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1.3.2.1.Virütik (Virüsün Sebep Olduğu) Hastalık Etmenleri  

 

Bitki hastalıklarının önemli bir bölümünü virüsler oluĢturmaktadır. Bitkilerde hastalık 

yapan çok sayıda virüs vardır. Virüsler çok küçük mikroorganizmalar olup ancak elektron 

mikroskobuyla görülebilirler.  

 

Virüslerin hastalık yapabilmeleri için virüslerin hücreden hücreye ve bütün dokulara 

dağılması gerekir. Hücreden hücreye yayılma hızı; virüsün çeĢidine, konukçu bitki 

hücresinin yaĢına ve hücrenin Ģekline bağlıdır. 

 

Virüsler bitkiden bitkiye; vegetatif çoğalma organları, bitki öz suyu, polen, tohum, 

böcek, akar, nematod ve küskütlerle taĢınmaktadır. 

 

Bitki virüs hastalıkları bitkilerde ürünün kalitesini düĢürür. Ayrıca ürün miktarının 

azalmasına hatta bitkiyi zayıflatarak bitkinin ölümüne neden olur. 

 

 
Resim 1.6: Bitkilerde virüs hastalığı 

 
Virüslerin bulaĢmıĢ olduğu bitkilerde dıĢ belirtiler, pigment (renk) oluĢum 

mekanizmasının bozulması sonucunda renk değiĢikliği olarak görülür. Genellikle bu renk 

değiĢikliği, yaprağın kendi yeĢil renginden daha açık veya daha koyu renk Ģeklinde olur. 

 

 Virüslerle mücadele  

 

Virüslerle direkt olarak ilaçlı mücadele yoktur. Mücadelede amaç virüsün bulaĢmasını 

ve yayılmasını önlemektir. Bunun için virüslere karĢı tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler: 

 

 Virüs hastalıkları bulaĢık olmayan bölgelere sokulmamalıdır. Bu konuda iç 

ve dıĢ karantina tedbirleri alınmalıdır.  

 Virüslerin taĢıyıcıları (vektörleri) ile mücadele yapılmalıdır. 

 Virüslü bitkiler sökülerek yok edilmelidir.  

 Dayanıklı çeĢitler yetiĢtirilmelidir.  

http://www.bitkisagligi.net/Bitki_Virus_Hastaliklari.htm
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1.3.2.2. Bakteriyel Hastalık Etmenleri 

 

Bakteriyel hastalıklar bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde de lekeler, kurumalar, bazı 

bitki organlarında yumuĢak çürükler, solgunluk ve bitkilerin çeĢitli organlarında ur Ģeklinde 

Ģekil bozuklukları meydana getirmektedir.  

 

 Bakterilerin bitkiden bitkiye taĢınma yolları  

 Hayvan ve insanların yaptığı temaslarla  

 Toprak ve bitki kalıntılarıyla 

 Toprak iĢleme aletleri, budama makası, testere, rüzgâr ve su ile  

 Böceklerle  

 

 Bakterilerin yıldan yıla geçme yolları 

 Tohum ve fideyle 

 Bitki artıklarıyla  

 Bakteri içeren gallerle 

 Çok yıllık bitkilerin canlı kalan dokularından 

 

Bakteriler bitkiye, bitki üzerinde meydana gelen yaralardan ve bitki bünyelerindeki 

tabii deliklerden girer. 

 

Bakteriler ikiye bölünmek suretiyle eĢeysiz olarak çok hızlı bir Ģekilde ürer. Bazı 

bakteriler her 20 –30 dakikada bir bölünür. Üreme hızı bakterilerin bulunduğu ortamın besin 

içeriğine, sıcaklık ve pH gibi çevre koĢullarına bağlıdır. KoĢulların uygun olması durumunda 

bakterilerin geometrik bir artıĢ göstermesi düĢünülürse de ortamın durumu bu kadar üremeye 

izin vermez. 

 

 Bakterilerle mücadele 

 

Bakterilerle savaĢta her Ģeyden önce koruyucu tedbirler, önem taĢımaktadır. Kimyasal 

savaĢ ancak sınırlı olarak uygulanır.  

 

 Koruyucu önlemler  

 

Sıhhatli tohum ekmek, çelik yetiĢtirmek, mukavim (dayanıklı) çeĢitler yetiĢtirmek, 

bitkilerde yara açmamak, bitki kalıntılarını ortadan kaldırmak, münavebe uygulamak, 

budama aletlerini her kullanıĢta dezenfekte etmektir. 

 

 Fiziksel önlemler  

 

Hasta bitkiler seçilip ortadan kaldırılmalıdır (tütün vahĢi ateĢ yanıklığı ve depoda 

patates yaĢ çürüklüğü hastalıklarında olduğu gibi). 

 

http://www.bitkisagligi.net/Bitki_Bakteri_Hastaliklari.htm
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 Biyolojik önlemler  
 

YeĢil gübreleme yapılarak bakterilerin faaliyeti yavaĢlatılır. Buna örnek olarak patates 

uyuzu verilebilir. Bu hastalığa karĢı savaĢta etkili bir yöntem, yeĢil gübreme yapılmasıdır. 

 

 Kimyasal önlemler  

 

Kimyasal mücadelede bakırlı ilaçlar kullanılır. Özellikle tohumun kimyasal 

ilaçlamalarına dikkat edilmelidir. Bakteriyel hastalıklarla savaĢta bakterinin yıldan yıla geçiĢ 

yolları da göz önüne alınmalıdır. 

 

                
Resim 1.7: Patateste bakteriyel çürüklük      Resim 1.8: Fasulyede hale yanıklığı hastalığı 

 

1.3.2.3. Fungal (Mantari) Hastalık Etmenleri  

 

Mantari hastalıklar, bitkilere en çok etki eden hastalıklardandır. Mantar hastalıklarının 

geliĢebilmesi için çevre Ģartlarından sıcaklığa, yüksek neme ve gıda ortamına ihtiyaçları 

vardır. Ortam sıcaklığı uygun olsa bile yeterli nem koĢulları mevcut değilse mantarlar 

bulaĢma yapamazlar. Funguslar 0-35 °C sıcaklıkta yaĢar. Optimum sıcaklık 20-30°C’dir. 

Bakterilerinin tam tersi olarak daha ziyade asidik ortamı tercih ederler. Birçok türler için 

optimum pH 6’dır. 

 

Funguslar, bitki dokularına yaralardan ve doğal açıklıklardan doğrudan girerler. Bitki 

dokusuna girdikten sonra bitkinin gıda maddelerini kendi yaĢamları için kullanırlar. Bu 

durum da bitkinin zayıflamasına ve iyi geliĢmemesine sebep olur. 

 

Genel olarak funguslar; bitkilerde lokal veya genel nekrozlar, bitki dokularının ölümü, 

bitki organlarının veya tamamının cüceleĢmesi, bitki organlarının veya tamamının anormal 

büyümesi gibi belirtiler meydana getirirler. 

 

Nekrotik belirtiler, kök çürüklüğü, kök boğazı çürümesi, baygınlık, yaprak lekeleri, 

uyuz, mildiyö, yumuĢak ve kuru çürüklük Ģeklinde görülür. 

http://www.bitkisagligi.net/Bitki_Fungal_Hastaliklari.htm
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 Fungal (mantari) hastalıkla mücadele 

 Hastalıklara dayanıklı çeĢitler yetiĢtirilmelidir. 

 Gübreleme iĢlemlerinde dengeli gübreleme (aĢırı azot kullanılmasından 

kaçınmak) yapılmalıdır.  

 Bitkilerin yetiĢeceği yer fazla rutubetli ve gölgeli olmamalıdır. 

 Ekim ve dikim sıklığı tekniğine uygun olmalıdır. 

 Hastalıklı bitki artıkları, dal ve meyveler ortadan kaldırılmalıdır. 

 Bakırlı ilaç ve organik fungusitler kullanılmalıdır. Ġlaçlamalar tekniğine 

uygun yapılmalıdır. 

 

    
Resim 1.9: Domateste yaprak küfü                         Resim 1.10: Elmada kara leke hastalığı 

 

1.4. Bitki Hastalıklarının Belirtileri 
 

1.4.1. Nekrotik Belirtiler 

 

Bu semptomlar (belirtiler) hücrelerin ölümüyle meydana gelir. Birbirine komĢu olan 

hücrelerin ölümü ile doku içerisinde ölü kısımlar oluĢur. Bunlar dıĢarıdan esmer ve koyu 

kahverengi lekeler Ģeklinde görünür. Bu görüntülere nekroz denir. Nekrozlu hücreler 

topluluğuna nekrotik dokular denir.   

 

Nekrotik belirtiler, bitki üzerinde değiĢik Ģekillerde görülür. Her hastalığın 

oluĢturduğu nekrozlar (belirtiler) farklıdır. 

 

1.4.1.1. Solgunluk 

 

Bitkilerde su alma ve taĢınma sisteminin bozulması ile oluĢan belirtidir. ÇeĢitli 

faktörlerin etkisi ile hücre içindeki basınç (turgor) düĢer. Bunun sonucu, bitkiler aldığından 

fazla su verir. Yani su düzeni bozulur. Bitkilerde önce yaprak sararır, sonra pörsür, daha 

sonra da sarkarak kurur ve dökülür. Solgunluk havanın fazla sıcaklığı, toprakta tuz fazlalığı, 

toprak sıcaklığının düĢük ve yüksek olması, hava sıcaklığının aniden düĢmesi, bitkilerin kök 

ve iletim sisteminin hastalık etmenleri tarafından bozulması gibi nedenlerden oluĢmaktadır.  

 

http://www.bitkisagligi.net/Bitki_Fungal_Hastaliklari.htm
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1.4.1.2. Kloroz (Sararma) 

 

Bitki hücrelerinde bulunan klorofil maddeleri bitkiye yeĢil rengi verir. Bitkinin rengi 

renk maddelerinin çokluğu ve iyi teĢekkül etmesi nispetinde sağlıklı olarak koyu yeĢil olur. 

Bitkide normal yeĢil rengin kaybedilmesine kloroz denir. Kloroza (sarılığa) fungus, bakteri, 

virüs gibi etmenler neden olduğu gibi kök ve kök boğazı hastalıkları, böcek, yüksek dozda 

kükürt dioksit, bazı mineral besin maddesi eksiklikleri de sebep olabilir. 

 

1.4.1.3. Sulanma 

 

Bitkilerde, hava bulunan hücreler arası boĢluklara öz suyun dolması sonucu oluĢur.  

Böyle bitkiler suda haĢlanmıĢ gibi görünür. Sulanmaya bazı bakteriler neden olabileceği gibi 

gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde çevre faktörleri de etkili olur. Bu durum 

özellikle yapraklarda görülür. Gündüz alınan su kolayca terleme ile uzaklaĢtırılabildiği hâlde 

gece sıcaklığının düĢmesi ile aynı hızda terleme yapılamamaktadır. Bünyedeki fazla su, 

hücreler arası boĢluğa dolarak sulanma yapmaktadır.  

 

1.4.1.4. Lekeler 

 

Bitkilerin yaprak, çiçek, meyve gibi organlarında yer yer meydana gelen renk 

değiĢmeleridir. Bunlar, fizyolojik, mekanik, paraziter veya kimyasal sebeplerle meydana 

gelebilir. Örneğin, don olayında bütün yaprak esmerleĢir ve kurur. GüneĢ yakmasında yaprak 

çevresi kurur. Beslenme noksanlıklarında meydana gelen lekeler damar aralarında kendine 

has özellikte bulunur. Lekelerin renkleri teĢhiste önemlidir. 

 

Lekeler bitkide, fotosentez alanını azaltır. Verim ve kalitenin düĢmesine neden olur. 

Diğer hastalıkların bulaĢma yapmasını sağlar.  

 

1.4.1.5. Yanma 

 

Yanmanın asıl sebebi yaprakların suyunu ani olarak fazla miktarda kaybetmesidir. 

Yanma, aĢırı sıcaklık, yüksek dozda kimyasal ilaçların kullanılması, fazla gübreleme 

yapılması ve bazı parazitler nedeniyle olabilir.  

 

1.4.1.6. Geriye Doğru Ölüm 

 

Bitkilerin genç sürgün uçlarından itibaren gövdeye doğru kurumasıdır. Bu Ģekildeki 

geriye doğru ölüm daha ziyade susuz kaldıkları zaman görülür. Bu hastalığa en önemli 

örnekler, kayısı ve kirazda monilya (sclerotina laxa), limonda uç kurutan (Phoma 

tracheiphila) hastalıklarıdır. 
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1.4.1.7. Kanser ve Yaralar 

 

DıĢ etkiler nedeniyle (don, dolu, rüzgâr, mekanik sürtünmeler, bazı paraziter 

hastalıklar) dokunun yaralanması Ģeklinde görülür. Yaralanan yerler normalde kallus dokusu 

veya yara mantarları tarafından kapanır. Kapanmayan yaralara kanser yaraları denir. 

 

1.4.1.8. Baygınlık (çökerten) 

 

Toprak ve tohumda bulunan hastalık etmenleri baygınlığa sebep olur. Fidelerin toprak 

seviyesinden devrilmesi Ģeklinde görülür. Örnek olarak çörekerten (phythium derbaryanum) 

verilebilir. 

 

1.4.1.9. Çürüklük 

 

Fungus ve bakterilerin bitkilerdeki zararı sonucu oluĢur. Bu zarar bakteriler tarafından 

oluĢuyorsa buna yaĢ çürük, funguslar sonucu oluĢuyorsa kuru çürüklük adı verilir.  

 

1.4.1.10. Akıntılar 

 

Bitkilerin sümük, zamk, ballı madde ve reçine çıkarması durumudur. Bu durum, çevre 

koĢulları, paraziter veya fizyolojik sebeplerden dolayı meydana gelir.  

 

1.4.2. Hipoplastik Belirtiler 

 

Bitki hücre, doku ve organlarının normal geliĢim gösterememesinden ileri gelir. 

Hastalıklı kısımlar normalden küçük ya da açık renkli olur. Bu duruma hipoplasya denir.   

 

1.4.2.1. RenksizleĢme 

 

Hücrelerde klorofilin oluĢamaması nedeniyle yeĢil renk meydana gelmez. Dokular 

tamamen renksiz olur. YeĢil olması gereken renk beyaza döner.   

 

 
Resim 1. 11: Bitkilerde sarılık 
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1.4.2.2. Durgunluk  

 

Bitkilerde durgunluk hâli, geliĢmenin gerilemesini ifade eder. Bitki tam olarak 

geliĢemez. Bu bitkinin çiçek, meyve ve diğer bazı organlarında oluĢabildiği gibi bitkinin 

tümünde de görülebilir.  Bunda beslenme ve iklim faktörleri büyük rol oynar. 

 

1.4.2.3. Bodur Büyüme (CüceleĢme) 

 

Bitkilerin normal büyüklüklerine ulaĢamaması hâlidir. Hastalıklar, toprakta besin 

maddesi noksanlıkları, böcekler gibi birçok etmen bitkilerde de bodur büyümeye neden 

olabilir.  

 

1.4.2.4. RozetleĢme 

 

Bitkilerde uzunluğuna büyümenin durması sonucu sürgün, dal ve gövdelerde boğum 

aralarının kısalması sonucu ortaya çıkar. Zn (çinko) noksanlığında, kısa gövdelerin ucundaki 

yapraklar rozetleĢme meydana getirir.  

 

 
Resim 1.12: Bitkilerde rozetleĢme 

 

1.4.2.5. Etiolasyon 

 

Yeterli miktarda ıĢık almayan bitkilerde yaprakların normalden küçük, gövdenin ince, 

uzun ve dokuların sarı veya beyazlaĢmıĢ olmasıdır. 

 

1.4.3. Hiperplastik Belirtiler 

 

Hücre, doku ve organlarının normalden fazla geliĢmesi ile oluĢur. Bitkilerde gal, 

tümör, azma, biçimsiz oluĢumlar Ģeklinde görülür.  
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1.4.3.1. Gal ve Tümör TeĢekkülü 

 

Bitkilerde meydana gelen bütün ĢiĢkinliklere ur denir. Urlar, gösterdiği Ģekillere göre 

gal ve tümör diye de adlandırılır. 

 

Bitkinin herhangi bir organında bulunan hücrelerin anormal Ģekilde bölünüp 

çoğalması ile meydana gelen biçimsiz ĢiĢkinliklere gal veya tümör denir. Gal ve tümörler 

bitkinin tüm organlarında oluĢabilir. Karakteristik belirtiler gösterirler.   

 

Gal ve tümör arasındaki farklar: 

 

Gal Tümör 

 Genellikle böcekler tarafından 

meydana getirilir. 

 Böcek, fungus, bakteri ve virüs 

nedeniyle oluĢur. 

 Büyüme sınırlıdır.  Büyüme sınırsızdır. 

 Etmen uzaklaĢırsa büyüme durur.  Etmen uzaklaĢsa da büyüme durmaz. 

 OluĢması için bitkide yara yerine gerek 

yoktur. 

 OluĢması için bitkinin yaralanması ve 

etkenin içeri girmesi gerekir. 

 Galli bitkiden alınan parça sağlam 

bitkiye aĢılanır ve çelik olarak 

çoğaltılabilir. 

 Tümörlü bitkiden alınan parça, sağlam 

bitkiye aĢılanamaz ve çelik olarak 

çoğaltılamaz. 

 

 
Resim 1.13: Kök kanseri 

 

1.4.3.2. Erken Ayrım Tabakası (Suberin) OluĢması  

 

Bitkilerde yaprak, çiçek ve meyve saplarının gövdeye birleĢtiği yerde herhangi bir 

etmenin tesiri altında ayrım tabakası oluĢmaktadır. Bu ayrım tabakası bitkinin normal 

geliĢmesini önlemekte, zamanından önce yaprak, çiçek ve meyve dökümüne neden 

olmaktadır. 

 

1.4.3.3. Biçimsiz TeĢekkül 

 

Bitkinin bir kısmı normal geliĢme gösterirken diğer bir kısmının farklı Ģekillerde 

oluĢumlar meydana getirmesidir. Bu durum farklı etmenlerin tesiri ile farklı Ģekillerde 

oluĢur.  
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 YassılaĢma (Fassiation) 

 

Dal veya sürgünün normal yapısını kaybederek yassılaĢması hâlidir. Bu durum bazı 

virüs ve bazı besin elementi noksanlıklarında meydana gelir.  

 

 
Resim 1.14: Bağ filizlerinde ve yaprak saplarında yassılaĢma 

 

 Burulma (Tortion) 

 

Dal veya sürgünün kendi etrafında kalınlaĢarak burulmasıdır.  

 

 ÇalılaĢma 

 

Ağaçlarda belli dallar üzerinde sürgünler kalın, sık ve kısa olarak meydana gelir. 

Dikensi bir görünüĢtedir. Bu sürgünlerin dal ile birleĢtiği dip kısımlarında ur gibi ĢiĢkinlikler 

meydana gelir. Bunların oluĢma sebebi; böcek, fungus ve bakterilerdir.  

 

1.5. Enfeksiyon (BulaĢma) Kaynağına Göre Hastalıkların 

Sınıflandırılması 
 
1.5.1. Havadan Geçen Hastalıklar 

 

Hastalık etmeninin sporları hava akımı veya rüzgârla bir yerden baĢka bir yere yayılır. 

Bunlar genellikle fungal hastalıklardır. Hava ile taĢınan hastalıklar, tarlada homojen bir 

dağılım gösterir. Bu bakımdan koruma önlemlerinin tek bir tarlada kalmayıp bütün bölgeyi 

kaplaması gerekir. Buğdayda karapas, tütünde mavi küf buna örnek gösterilebilir. 
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Resim 1. 15: Tütün mildiyösü veya maviküf hastalığı 

 

 
Resim 1.16: Buğdayda karapas hastalığı 

 

1.5.2. Topraktan Geçen Hastalıklar 

 

Havadan geçen hastalıklara göre yayılma hızı daha yavaĢtır. Tarlaya yüksek bir yerden 

bakıldığında parça parça (lokalize olmuĢ) hastalığın etkisinin olduğu yerleri görmek 

mümkündür. Topraktan geçen hastalıklar, homojen (eĢit) değil, heterojen (dağınık) bir 

yayılıĢ gösterirler. Korunma önlemleri sadece göründüğü yerde alınmalıdır. Solgunluk, kök 

kanseri, fide çökerten hastalığı, kök çürüklüğü buna örnek verilebilir.  
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Resim 1.17: Fide çökerten hastalığı (Pythium debaryanum) 

 

 
Resim 1.18: Kök kanseri 

 

1.5.3. Tohum ve Vejatatif Yollardan Geçen Hastalıklar 

 

Hastalık etmenleri tohum veya vegetatif çoğalma organları ile taĢınır. Hastalık 

etmenleri materyal üzerine ya bulaĢmıĢ ya da bunları hasta etmiĢ durumdadır. Tohumla 

geçen hastalıklara en güzel örnek buğdayda sürme hastalığıdır. Tohuma bulaĢan hastalık 

etmeni, tohumun çimlenmesiyle birlikte geliĢmesine baĢlar ve baĢakların oluĢumu sırasında 

danenin içerisini sporlarla doldurur. Hasat sırasında hastalıklı daneler patlayarak sağlam 

daneleri de bulaĢtırır. Fide ile üretimde de hastalıklı fideler dikildiğinde hastalık 

yaygınlaĢmaktadır. 
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Resim 1.19: Buğday sürme hastalığı 

 

Hastalıkların mücadelesinde; 
 

 Tohum ilaçlaması, 

 Sıcak su uygulaması, 

 Sıcak hava uygulaması, 

 Fide ve fidanların dikimden önce ilaçlı suya daldırılması gibi yöntemler 

uygulanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli ortam, alet ve malzemeyi sağlayarak tekniğine uygun olarak bitki 

hastalıklarına karĢı genel mücadele yöntemlerini uygulayınız.  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bitkileri inceleyiniz. 
 Bitkilerde sağlam ve hastalıklı kısımları 

inceleyiniz. 

 Hastalık belirtilerini inceleyiniz. 

 Hastalık belirtilerini inceleyiniz. 

 Belirtileri elinizdeki resim ve 

kataloglarla karĢılaĢtırınız. 

 Hastalık nedenlerini tespit ediniz. 

 Hastalık sebeplerini tespit ediniz.  

 Çevre Ģartlarını inceleyiniz.  

 Hastalık kataloglarından yararlanınız. 

 Bitkilerden numune alınız. 
 Dal ve yapraktan numune alınız.  

 Numuneleri usulüne uygun olarak alınız.  

 Numuneleri laboratuvara gönderiniz. 

 Numuneleri bozulmayacak Ģekilde 

muhafaza ediniz. 

 Numuneleri en kısa sürede laboratuvara 

ulaĢtırınız. 

 Hastalığı teĢhis ediniz. 

 Hastalığı teĢhis etmek için hastalık 

teknik talimatlarından ve hastalık 

resimlerinden yararlanınız. 

 TeĢhis sonucuna göre mücadele yapınız. 

 Hastalıklarla mücadele için uygun ilacı 

ve alet donanımını seçiniz ve ilaçlama 

ayarlarını yapınız. 

 Alet ve malzemeleri tekniğine uygun 

kullanınız.  

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda belirlenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, Kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

SIRA 

NU. 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bitkilerde sağlam ve hastalıklı kısımları incelediniz mi?   

2 Hastalık belirtilerini tespit edebildiniz mi?   

3 Hastalık sebeplerini tespit ettiniz mi?   

4 Çevre Ģartlarını incelediniz mi?   

5 Hastalıkları teĢhis edebildiniz mi?   

6 Hastalığı teĢhis etmek için hastalık teknik talimatlarından 

yararlandınız mı? 
  

7 Dal ve yapraklardan numune alabildiniz mi?   

8 Numuneleri en kısa sürede laboratuvara ulaĢtırdınız mı?   

9 Alet ve malzemeleri tekniğine uygun kullandınız mı?   

10 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. . AĢağıdakilerden hangisi düĢük sıcaklık etkilerinden değildir? 

A) Ağaçlarda tomurcuk, çiçek, meyve ve genç sürgünlerin ölümüne neden olmaz. 

B) Yumrulu bitkilerde yumrunun kabuk altında nekrotik bir halka oluĢumuna neden 

olur. 

C) Doğrudan etkisinin yanında oluĢan açıklıklardan patojenin giriĢ yapmasını sağlar. 

D) Topraktaki suyun donup çözülmesi sonucunda bitki kökleri kopar.  

 

2. AĢağıdakilerden hangileri canlı hastalık etmenlerinden değildir? 

A) Virüs 

B) B)Bakteri 

C) C) Mantar 

D) D)Toprak 
 

3. Bakterilerle mücadelede aĢağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılabilir? 

A) Bakırlı fungusitler 

B) Toz carbaryl 

C) Endosülfan 

D) Amonyum sülfat 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi mantarların taĢınma yollarından değildir? 

A) Rüzgâr 

B) Yağmur ve sulama suları 

C) Böcekler ve diğer hayvanlar  

D) Toprak suyu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi mantarlarla kültürel mücadele yöntemlerinden değildir? 

A) Mücadelede sağlıklı üretim materyalinin kullanılması 

B) Hastalıklı bitki artıklarının yok edilmesi 

C) Toprak fumigasyonu  

D) Rotasyon (münavebe) ve dayanıklı bitki çeĢitlerinin yetiĢtirilmesi  

 

6. AĢağıdakilerden hangisi tohum ve yumruların hastalıkları ile mücadele 

yöntemlerinden değildir? 

A) Tohum ilaçlaması 

B) Sıcak su uygulaması 

C) Soğukta bekletme 

D) Sıcak hava uygulaması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi nekrotik lekelerden değildir? 

A) Sulanma 

B) Yanma 

C) Sürgün uçlarında ve genç dallarda kuruma 

D) Beyaz küf lekeleri 
 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi hipoplastik belirtilerden değildir? 

A) CüceleĢme 

B) RozetleĢme 

C) Bitki dokularında esmerleĢme 

D) Durgunluk 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi hiperoplastik belirtilerden değildir? 

A) Gal ve tümör oluĢumu 

B) Mumsu tabaka oluĢumu 

C) Biçimsiz teĢekkül 

D) Burulma 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemlerinden değildir? 

A) Dayanıklı çeĢit kullanma 

B) Erkenci çeĢitlerin ekimi 

C) Bol gübreleme yapmak  

D) Toprak iĢleme 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi hastalıklarla mücadelede kültürel yöntemlerinden değildir? 

A) Toprakları sterilize etmek 

B) Ara konukçuların yok edilmesi 

C) Sulama ve drenaj 

D) Ekim nöbeti  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

12. Toprakta suyun bulunmasına rağmen mevcut tuzların erimesi dolayısıyla su 

içindeki tuz konsantrasyonu yükselmesi ile bitki su alamaz ve kuraklık belirtisi 

gösterir. Bu duruma …………………………… denir. 
 

13. IĢık yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bitkide ………….. veya ……………..    

belirtisi meydana gelmektedir. 

 

14. Toprakta yeterli su bulunmadığı durumda bitkiler transprasyonla kaybettikleri suyu 

topraktan sağlayamadıkları durumlarda ……………….. belirtisi gösterirler. 

 

15. Bitki doku ve organlarının tam geliĢme gösterememesi ve hastalıklı kısımlarının 

normalden küçük ya da açık renkli olması durumuna ………………… denir. 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında, tekniğe uygun olarak bitki zararlılarına 

karĢı genel mücadele yöntemlerini uygulayabileceksiniz.  

 

 
 

 

 Çevrenizdeki bitkileri inceleyerek zararlılardan kaynaklanan problemler olup 

olmadığını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek bu iĢletmelerin bitkilerin zararlılarını nasıl 

teĢhis ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek zarar nedenlerini ve etmenlerini araĢtırınız.  

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek bu iĢletmelerin bitkilerin zararlıları ile nasıl 

mücadele ettiklerini araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

2. ZARARLILARLA MÜCADELE  
 

2.1. Zararlı Böceklerin Yapısı 
 

Zararlı, kültür bitkilerinin üretimleri sırasında yiyerek, keserek, emgi yaparak verim 

ve kalitenin düĢmesine, depolanan ürünlerin muhafazası sırasında bunları yiyerek ve 

pisliklerini bunlara atarak  verim ve kalitesinin düĢmesine neden olan canlılara denir. 

 

Böcekler, dünyada en çok rastlanan canlılardandır. Bunun nedeni pek çok olumsuz 

Ģarta dirençli yapıda yaratılmıĢ olmalarıdır. Dünya üzerinde yaklaĢık 1–1,5 milyon böcek 

türü bulunmaktadır.  

 

Bazı böcekler, kültür bitkilerinin kök, gövde, yaprak, meyve, sap gibi kısımları ile 

beslenerek bitkilerde önemli ürün kayıplarına neden olurlar.  

 

Ülkesel zirai mücadele teknik talimatı bulunan ve bu talimatlar çerçevesinde 

mücadelesi yapılan zararlılar; genel zararlılar, ambar zararlıları, hububat zaralıları, sebze 

zararlıları, endüstri ve süs bitkileri zararlıları, meyve zararlıları, subtropikal meyve 

zararlıları, bağ zararlıları olarak gruplandırılır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.2. Böceklerin DıĢ Yapısı (Morfolojisi) 
 

Böcek vücutları, baĢ (caput : cephalo), göğüs (thorax),  karın (abdomen) olmak üzere 

üç bölüme ayrılmıĢtır. 

 

 
ġekil 2.1: Böceklerde vücudun yapısı 

hd: BaĢ, th: thorax,  ab: abdomen 

 

2.2.1. Böceklerin Vücut Duvarı 

 

 Vücut duvarının yapısı 

 

Böcek vücudunun tamamı, sert bir doku oluĢturan deri (kitin) tabakası ile kaplıdır. 

Ancak kitin tabakası segmentlerin (halka)  birleĢtiği yerde biraz yumuĢaktır. Bu yumuĢak 

kesimler yardımıyla vücut hareket eder. 

 

Kitin tabakasının dört önemli görevi vardır. Bunlar; 

 

 Vücudu dıĢ etkilerden korumak, 

 Ġskelet vazifesi görmek, 

 Fazla ısıyı uzaklaĢtırmak, 

 Vücuttaki su kaybını önlemektir.  

 

 Böceklerde dıĢ çıkıntılar 

 

Böcek vücudunun deri Ģeklinde olabilen dıĢ iskeleti birtakım dıĢ çıkıntılara sahiptir. 

DıĢ çıkıntılar, kıl, diken, pul vb. Ģekillerde olur. 

 

Kıllar, gördükleri iĢlere göre, duyu kılları, koruma kılları, temizleyici kıllar ve yapıĢıcı 

kıllar gibi tiplere ayrılabilir. Bazı böceklerin kılları insan ve hayvan derisini 

kaĢındırmaktadır. Bu gibi kıllara ağılı veya zehirli kıllar denir. Kelebeklerin güzel renkleri ve 

desenleri pullarından ileri gelir. Bazı pullar koku da yayar. 

 

2.2.2. BaĢ ve Uzantıları 

 

Böceklerin baĢ kısmında; bir çift anten, ağız parçaları, petek gözler ve nokta gözler 

bulunur. 
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 BaĢ yapısı 

 

Böcek vücudu embriyo döneminde görülen 20 segment (halka)ten oluĢmuĢtur. BaĢ 6 

segmentin kaynaĢmasından oluĢmuĢtur. Thorax 3 segmenttir. Abdomen 11 segmentten 

meydana gelmiĢtir 
 

Böceklerde baĢ; 6 segmentin birleĢmesinden oluĢmuĢtur, sağlam yapılı ve kapsül 

Ģeklindedir. Böcek türlerine göre değiĢmekle beraber bütün böceklerde, 1 çift bileĢik göz, 1 

çift anten, 0–3 basit göz (nokta göz) ve ağız parçaları bulunmaktadır.  
 

          
ġekil 2.2: Böceklerde bazı baĢ Ģekilleri 

 

  Anten ve tipleri 

 

Antenler böceklerin birbirinden ayırt edilmesinde kullanılır. Genel olarak gözler 

arasından çıkmıĢtır. Daima bir çift olarak mevcuttur. Antenler dokunma, koku alma ve iĢitme 

organlarını taĢıyabilirler. 

 

Böcekler antenleriyle yollarını bulur, düĢmanlarını teĢhis eder, tehlikeleri sezerler. 

ÇiftleĢmek için eĢlerini ve beslenmek için gıdalarını bulurlar. Bazı böcek türlerinde 

(sivrisinek) antenler ses alma organı olarak görev yaparlar. Bazıları da kendilerinden olanlar 

ile haberleĢirler. Antenler çok sayıda halkadan oluĢmuĢtur. 
 

 
ġekil 2.3: Böceklerde anten kısımları 
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Aristat 

   
Boncuk 

 

   
Dirsekli 

 

    
Ġplik 
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Kıl 

 

     
Lamelli 

 

   
Topuzlu 

 

   
Tüylü 
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Testere 

    
Tarak 

Resim 2.1: Böceklerdeki anten tipleri 

 Ağız yapısı ve tipleri 

 

Böceklerde ağız baĢın ön ya da alt tarafına yerleĢmiĢtir. Böceklerin ağız parçaları 

alınan besinlerin katı veya sıvı oluĢuna göre değiĢikliklere uğramıĢtır. Böceklerde bulunan 

baĢlıca ağız tipleri Ģunlardır: 

 

 Isırıcı- çiğneyici ağız tipi 

 Çiğneyici-emici ağız tipi 

 Sokucu-emici ağız tipi 

 Altı iğneli sokucu-emici ağız tipi 

 Sünger uçlu ağız tipi 

 Emici ağız tipi 

 

      
Emici                              Çiğneyici    Sokucu emici 
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Yalayıcı emici 

Resim 2.2: Böceklerdeki bazı ağız tipleri 

 

2.2.3. Göğüs (Thoraks) 

 

Böceklerin göğüs kısmında üç çift bacak ve genel olarak iki çift kanat vardır. 

 

 Bacaklar 

 

Böceklerin hareketi hemen hemen göğüs vasıtasıyla olmaktadır. Göğüs 3 halkadan  

ibarettir. Her bir halkada bir çift bacak vardır.  

 

Böceklerin yaĢayıĢlarına göre ön ve arka bacaklarında birtakım değiĢiklikler meydana 

gelmiĢtir. Böceklerde kazıcı bacak, yakalayıcı bacak, çengelli bacak, tutunucu bacak, 

sıçrayıcı bacak, toplayıcı bacak, yüzücü bacak Ģeklinde bacak tipleri vardır. 

 

   

KoĢucu-yürüyücü bacak  

 

Sıçrayıcı bacak  

 

Yakalayıcı bacak 
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TaĢıyıcı-toplayıcı bacak Kazıcı bacak  

 

Yüzücü bacak 

 

Resim 2.3: Böceklerdeki çeĢitli bacak tipleri  

 

 

 Kanatlar  

 

Böcekler genellikle iki çift kanatlıdır. Birinci çift kanatlar göğsün orta kısmından, 

ikinci çift kanatlar ise göğsün arka kısmından çıkar. 

 

Kanatlarda enine ve boyuna damarlar bulunur. Kanat damarları kanadın 

kuvvetlenmesini sağlar. Kanatların hareket edebilme kabiliyeti, göğüsle bağlanma Ģekli ile 

ortaya çıkar.  

 
ġekil 2.4: Böcek kanadındaki damarlanma durumu 

 

   
EĢ kanat   Zar kanat   Pul kanat 

 



 

 37 

    
Kın kanat   Saçak kanat 

 

  
Sinir kanat    Yarım kanat 

 
Resim 2.4: Böceklerdeki bazı kanat tipleri 

 

2.2.4. Abdomen 

 

Böcek vücudunun son bölümünü oluĢturan kısma abdomen denir. Üzerinde; cinsiyet, 

boĢaltma, hazım ve yumurta koyma organları vardır. 

 

2.3. Böceklerin Ġç Yapısı 
 

Ġnsan tarafından genel olarak yapılan; ağız parçalarıyla gıdaların alınması, rektum ve 

anüs yolu ile artıkların dıĢarı atılması gibi faaliyetler böcekler tarafından da yapılmaktadır. 

Böceklerin de hazım, parçalama, boĢaltım, ifrazat (atık), teneffüs, sirkülasyon (değiĢim), 

hissetme, hareket, üreme, büyüme ve müdafaa fonksiyonları vardır. Bunlardan baĢka 

böcekler gıda aramak, kendilerine uygun bir yer bulmak, düĢmanlarından kaçmak ve neslini 

devam ettirmek için yumurta koymak gibi iĢler de yapar. 

 

Böceklerin içyapısı incelendiğinde vücut içerisinde sindirim sistemi, kas sistemi, 

dolaĢım sistemi, sinir sistemi, boĢaltım sistemi, solunum sistemi ve üreme sisteminin olduğu 

görülür. 

 

Böceklerin sindirim sistemi vücudu baĢtan sona kat eder. Böcek vücudu içerisinde 

sayısı yüzden birkaç bine kadar değiĢen kas bulunmaktadır. Böcek kasları insan kaslarına 

göre çok daha kuvvetlidir.  
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DolaĢım sistemi; vücutlarının üst kısmına yerleĢmiĢ ve abdomendeki ucu kapalı, beyin 

üzerine gelen diğer ucu açık olan bir boru sistemidir. Bu nedenle böceklerde açık dolaĢım 

sistemi bulunur.  

 

Böceklerde sinir sistemi baĢta yemek borusunun üzerinde bulunan bir beyin ve beyin 

ile iki yan kol vasıtasıyla iliĢkide bulunan yemek borusunun altında bulunan bir sistemden 

oluĢmuĢtur. 

 

Böceklerde boĢaltım esas olarak sayıları böcek türlerine göre 2–250 arasında olan 

malpigi tüpleriyle (boĢaltım organı) yapılır.  

 

Böceklerde solunum görevini yapan sisteme trake sistemi denir. Trake sistemi belli 

noktalardan vücut dıĢına açılan ve dallanarak tüm dokulara uzanan bir boru sistemidir. 

 

2.3.1. Böceklerde Üreme 

 

Böcekler yumurta ile ürerler. Fakat böceklerde hem döllenmiĢ, hem de döllenmemiĢ 

yumurta ile üreme Ģekilleri bulunmaktadır. DöllenmiĢ yumurta ile üremeye amphigenesis,   

döllenmemiĢ yumurta ile üremeye ise parthenogenesis adı verilir. 

 

DöllenmemiĢ yumurta ile üremede sadece erkek yavru meydana gelmesi, sadece diĢi 

yavru meydana gelmesi ve hem erkek hem de diĢi yavru meydana gelmesi gibi üç farklı 

durum görülür. Bu üreme Ģekilleri dıĢında bazı üreme Ģekilleri daha vardır. Bunlar: 

 

 Heterogonie: DöllenmiĢ ve döllenmemiĢ üreme Ģekilleri birbirini takip eder. 

Yaprak bitlerinde görülür. 

 Paedogenesis: Ergin hâle gelmemiĢ böceklerin olgun yumurtalara sahip 

olmalarına ve döllenmemiĢ olarak çoğalmalarına denir. Bazı ur sineklerinde 

görülür. 

 Polyembrionie: Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana gelmesine denir. 

Bazı parazit arılarda görülür. 

 Viviparite: Bazı böceklerde yumurta geliĢimi vücut içerisinde tamamlanır ve 

diĢi böcek canlı yavru doğurur. Buna viviparite denir. Yaprak bitlerinde görülen 

bir durumdur. 

 

Böceklerin yumurtalarının renkleri açık kirli sarı, yeĢilimsi sarı ya da açık 

kahverengidir. Yumurtalar larvaların gıda bulabileceği yerlere tek tek veya gruplar hâlinde 

bırakılır. DiĢi bir böceğin bıraktığı yumurta sayısı türlere göre değiĢmekle beraber birkaç 

adetten birkaç bine kadar değiĢebilir. 
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2.3.2. Böceklerde Büyüme ve BaĢkalaĢım  

 

Yumurtadan çıkan larva, kanatsız ve küçük yapılı olup genellikle erginlere benzemez. 

Büyüyebilmesi ve ergin hâle gelebilmesi için çeĢitli larva evrelerini tamamlaması gerekir. 

Böcekler deri değiĢtirerek larva evrelerini tamamlar. Ġki deri değiĢtirme arasında geçen 

süreye birinci larva dönemi, ikinci larva dönemi vb. isimler verilir. Böcekler genellikle 3–5 

larva dönemi geçirdikten sonra ergin olur.  

 

Tam baĢkalaĢım gösteren böceklerin larvaları genellikle erginlere benzemez. Antenleri 

ufak, ağız çiğneyici tiptedir. Bacak yapıları farklıdır veya hiç bulunmaz. BaĢları ufak yapılı 

olup ağız parçalarından ibarettir. Yarı baĢkalaĢım gösteren larvalar erginlere benzer fakat 

kanatları yoktur. Bu tip larvalara nimf adı verilir. Tam baĢkalaĢım gösteren böceklerin 

larvaları; kampodeid larva, manas tipi larva, tırtıl ve bacaksız larva olmak üzere dört esas 

tipe ayrılır. 

 

Tam baĢkalaĢım gösteren böceklerde larva dönemi ile ergin dönem arasında görülen 

döneme pupa dönemi denir. Pupa dönemi genellikle kuytu yerlerde ve saklı olarak geçirilir. 

Bazı böcekler, son larva döneminde bir koza meydana getirir ve bunun içinde pupa olurlar. 

Böceklerde serbest pupa, mumya pupa ve fıçı pupa olmak üzere üç farklı pupa tipi görülür. 

 
 Serbest tip pupa: Kanatlar, bacaklar ve antenler açıktır. Hareket oldukça 

yavaĢtır. 

 Mumya tipi pupa: Antenler, bacaklar ve kanat baĢlangıçları yapıĢıktır.  

 Fıçı tipi pupa: Larva son deri değiĢiminde deriyi atmaz. DeğiĢimini bunun 

içinde sürdürür. Yüzeyi oldukça parlaktır. 

 

   
 

ġekil 2.5 : Pupa tipleri 

A. Serbest pupa B. Mumya pupa C. Fıçı pupa 
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Resim 2.5: Fıçı pupa 

 

Böceklerin larva döneminden ergin döneme geçebilmeleri için geçirdikleri 

değiĢikliklere baĢkalaĢım (metamorfoz)  adı verilir. Böcek takımlarında beĢ farklı tipte 

baĢkalaĢım görülmektedir. Bunlar: 

 

 
 

ġekil 2.6: Böceklerde baĢkalaĢım 

 

 Ametabola: Larvalar tam olarak erginlere benzer, baĢkalaĢım görülmez. 

Kanatsız böceklerde görülür. 

 Neometabola: Larvalar, ergin döneme geçebilmek için bir veya iki uyuĢuk 

dönem geçirirler. 
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 Hemimetabola: Yarı baĢkalaĢım adı verilen bu baĢkalaĢım Ģeklinde larvalar, 

ergine benzemektedir fakat kanatları yoktur ve bazı kısımları erginlerden 

farklıdır. Larvalar gömlek değiĢtirdikçe kanatlar geliĢir ve vücut erginlere 

benzemeye baĢlar. 

 Holometabola: Tam baĢkalaĢım adı verilen bu baĢkalaĢım Ģeklinde larvalar, 

geliĢmelerini tamamladıktan sonra gerçek bir pupa dönemi geçirirler. 

 Hipermetabola: Farklı larva dönemlerinde farklı larva tipleri ile yalancı ve 

gerçek pupa dönemleri görülür.   

 

 

 
Resim 2.6: Elma iç kurdunun baĢkalaĢım dönemleri 

 

2.3. Zararlılar ile Genel Mücadele Yöntemleri 
 

Bir zararlıya karĢı savaĢta mücadele yöntemlerden biri veya birkaçından yararlanılır. 

Zararlılarla mücadelede mümkün olan savaĢ yöntemleri, yeri geldiğince birbirleriyle uyum 

içinde ve kimyasal mücadeleye en az düzeyde yer verecek Ģekilde kullanılmalıdır.   

Zararlılarla savaĢta kullanılabilecek savaĢ yöntemleri Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir. 

 

2.3.1. Kültürel Önlemler 

 

Zararlıların yaĢayıĢını bozan, çoğalmalarını ve böylece sorun yaratmalarını engelleyen 

tarımsal iĢlemlere kültürel önlemler denir. Kültürel önlemlerin alınmasında amaç, önceden 
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alınan tedbirlerle zararın ortaya çıkmadan engellenmesidir. Bu tedbirler aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

 

2.3.1.1. Dayanıklı Bitki Tür ve ÇeĢitlerinin YetiĢtirilmesi 

 

Bir zararlıya karĢı farklı bitki türlerinin gösterdiği tepkiler değiĢik olmaktadır. Bu 

farklılık bitki türünün zararlıya karĢı dayanıklılığından kaynaklanmaktadır. Bitkilerdeki 

dayanıklılığa, bitkinin anatomisi, morfolojisi, kimyasal yapısı, biyolojisi ve çevre faktörleri 

etki etmektedir. Bu özelliklerden yararlanılarak bazı zararlılara karĢı dayanıklı çeĢitler elde 

edilmiĢtir. Bağ filokserasına karĢı dayanıklı asma çeĢitlerinin kullanılması, dayanıklı 

bitkilerden yararlanmaya örnek verilebilir.  

 
2.3.1.2. Sağlıklı Üretim Materyallerinin Kullanılması 

 

YetiĢtiricilik yaparken kullanacağımız üretim materyallerinin (fide, fidan, tohum, 

yumru, çelik) sertifikalı olmasına ve sağlıklı bitkilerin bulunduğu üretim alanlarından temin 

edilmesine dikkat etmeliyiz. Temiz üretim materyallerinin kullanılmadığı durumlarda 

yapılacak ilaçlamalardan yeterli sonuç alınamayacağı unutulmamalıdır. 

 

2.3.1.3. Ekim ve Hasat Zamanının Ayarlanması 

 

Bitkilerin büyümesi ile zararlıların biyolojisi arasında bir uyum vardır. Bitkilerin ekim 

ve dikimlerini erken veya geç yaparak zararlıların bitki üzerindeki zararları azaltılır. Bitkiyi 

erken veya geç ekerek zararlılara hassas olan büyüme dönemi, böceğin zararlı olduğu 

düzeyden korunmuĢ olunur. Ayrıca ekim veya dikim zamanı ayarlanırken bitkinin donlardan 

etkilenmemesine de dikkat edilmelidir. Bu durum tek yıllık bitkiler için geçerli olan bir 

yöntemdir. Çok yıllık bitkilerde ise erkenci ya da geçici çeĢitlerin yetiĢtirilmesi ile bu 

baĢarılabilir. 

 

Bir bitkide zararlının zararı baĢlamadan önce hasadın yapılması ile zararın önüne 

geçilebilir. Örneğin yonca hortumlu böceğine karĢı ilk biçimin 10–15 gün önceden 

yapılması, sadece birinci biçimde zararlı olan bu canlıyla mücadelede oldukça etkili bir 

yöntemdir. 

 

2.3.1.4. Ekim Nöbeti 

 

Bir tarım arazisinde bir kültür bitkisinin devamlı olarak yetiĢtirilmesi hem topraktaki 

bitki besin elementlerinin tüketimine hem de o bitkideki zararlı yoğunluğunun artmasına 

neden olur. Bu nedenle o bölgede yetiĢebilir kültür bitkilerinin belirli bir nöbetleĢme usulü 

ile yetiĢtirilmesi yararlı olabilir. Ekim nöbeti yapılırken dikkat edilmesi gererken en önemli 

husus, ekilen bitkiden sonraki sene mücadelesi yapılan zararlıya hassas bitkilerin 

ekilmemesidir.  
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2.3.1.5. Kültürel ĠĢlemlerin Düzenli Yapılması  

 

Ekim nöbeti, tekniğine uygun toprak hazırlama, ortama uyan bitki çeĢitlerini tespit 

etme, sulama, gübreleme ve budama gibi faaliyetlerin tekniğine uygun olarak yapılması, 

dayanıklı çeĢitlerin tespit edilmesi ve yaygınlaĢtırılması bitkilerin zararlı böceklere karĢı 

dayanıklılığını artıracak önlemlerdir. 

 

Bitkilerin sağlam geliĢmeleri için uygun iklim, toprak ve yöney seçilmelidir. Bu 

faktörler zararlının meydana getireceği zarar üzerinde etkilidir. Bitki yetiĢtirme yeri 

seçilirken bitki zararlılarının yaĢamlarını güçleĢtiren ancak kültür bitkisinin kolaylıkla 

yetiĢebileceği yer olmasına dikkat edilmelidir.  

Kültürel iĢlemler bitkilerin geliĢmesini etkileyeceğinden kuvvetli ve sağlam bitkiler, 

zararlılardan daha az etkilenir. Zararlılar da bu tip bitkiler üzerinde daha zor beslenir ve 

geliĢir. 

2.3.1.6. Bitki Artıkları ve Yabancı Otların Yok Edilmesi  

 

Bazı zararlılar hasat sonunda tarlada kalan artıkları kıĢlama ve barınak yeri olarak 

kullanır. Bu nedenle hasat sonrası bitki artıkları, yere düĢen kurtlu meyveler, yapraklar ve 

dal artıkları toplanıp imha edilmelidir.  

 

Yabancı otlar, zararlı böcekler için alternatif konukçu olmaları nedeniyle 

yumurtalarını yabancı otların yakınına veya üzerine bırakır. Bu yabancı otların uygun 

zamanlarda yok edilmesiyle zararlılar da yok edilmiĢ olur.  

 

2.3.1.7. Tuzak Bitkiler 

 

Kültür bitkilerinin arasına zararlıların çok sevdiği ve tercih ettiği bitkiler dikilerek 

zararlıların burada birikmesi ve daha sonra ortadan kaldırılmaları sağlanabilir. Böylece asıl 

ürün zarardan kurtarılır. 

 

2.3.2.  Biyolojik Mücadele 

 

Zararlı popülasyonlarını (yoğunluğunu) ekonomik zarar eĢiğinin altında tutmak 

amacıyla zararlıların predatörleri (avcı böcek), parazioitleri, parazitleri (asalaklar) veya 

patojenleri (hastalık etmenleri) kullanılarak yapılan mücadeleye biyolojik mücadele adı 

verilir. Biyolojik mücadele tek baĢına uygulanabileceği gibi entegre mücadele yöntemleriyle 

de birlikte uygulanabilir. 

 

Biyolojik mücadelenin çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Doğal 

dengeyi korur ve diğer mücadele yöntemlerine göre daha ekonomik ve süreklidir.  

 

2.3.2.1. Predatörler (Avcılar)  

 

Hayatları boyunca birden fazla ava ihtiyaç duyan, avlarını arayıp bulan ve ona 

saldırarak öldüren ve onunla beslenen organizmalara predatör adı verilir. Biyolojik 

mücadelede tek türle beslenen avcılar önem arz etmektedir.  
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Resim 2.7: Predatör böcek 

 

2.3.2.2. Parazitoitler 

 

GeliĢmelerini tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve belli bir süre sonra 

konukçusunu öldüren organizmalara parazitoit denir. Parazitoitlerde konukçuyu bulmak 

diĢinin görevidir. DiĢi yumurtasını konukçusunun vücudu içine veya üzerine bırakır. 

Yumurtadan çıkan bireyler ergin hâle gelinceye kadar konukçuyu öldürmez. Aksi hâlde 

kendisi de ölmeye mahkûm olur. 

 

2.3.2.3. Parazitler (Asalak Böcekler)  

 

YaĢamını tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip 

zayıflatan organizmalara parazit adı verilir. Parazitlerin yaĢam süreleri konukçuların canlı 

olmasına bağlıdır. 

 
Resim 2.8: Parazit Böcek 

2.3.2.4. Patojenler  

 

Bunlar parazit mikroorganizmalardır. Konukçularının ölümüne sebep olurlar. Ölen 

konukçuyu binlerce mikroorganizma etrafa dağıtır. Patojenlerin konukçu içinde çok hızlı 

Ģekilde çoğalmaları sebebiyle kitle hâlinde üretimleri kolay olmaktadır. Patojenlere biyolojik 

pestisitler adı da verilmektedir. Zararlı böceklerde kullanılan hastalık etmenleri, bakteriler, 

funguslar ve virüslerdir. 

 

2.3.3. Fiziksel Yöntemlerle Mücadele 

Zararlıların yaĢadıkları ortamların fiziksel Ģartlarını değiĢtirmek suretiyle onların yok 

edilmesine fiziksel savaĢ denmektedir. Bu yöntemler aĢağıda verilmiĢtir. 
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2.3.3.1. Yakma 

 

Hasat sonu ve budama artıkları ile toplu hâlde bulunan zararlı böceklerin yakılması 

esasına dayanır.  

 

2.3.3.2. Yüksek Sıcaklıktan Yararlanma 

 

Yüksek derecedeki sıcaklıklar, zararlı böcekler için öldürücü etkiye sahiptir. Yüksek 

sıcaklık uygulaması hava, sıcak su, kaynar su, kızgın su buharı, solarizasyon, 

elektromanyetik enerji Ģeklinde olabilir. Uygulanacak sıcaklığın derecesi uygulanan 

materyale zarar vermeyecek fakat zararlıyı öldürecek Ģekilde ayarlanmalıdır.  

 

2.3.3.3. DüĢük Sıcaklıktan Yararlanma 

 

Bu yöntem depolanmıĢ ürün zararlılarına karĢı kullanılır. DüĢük sıcaklık zararlıların 

yaĢama ve çoğalma faaliyetlerini azalttığı veya durdurduğu için bazı zararlılarla mücadelede 

kullanılır.  

 

2.3.3.4. Radyasyondan Yararlanma 

 

Bu yöntem zararlı böcekleri öldürme veya kısırlaĢtırma amacıyla uygulanmaktadır. 

Radyasyonun yüksek dozları böceklerde öldürücü, düĢük dozları ise kısırlaĢtırıcı etki 

yapmaktadır. Radyasyonun öldürücü etkisinden sadece depolanmıĢ ürünlerdeki zararlı 

böceklere karĢı yararlanılmaktadır. Özellikle paketlenmiĢ veya çuvala konmuĢ ürünlerdeki 

zararlıların öldürülmesi için uygun bir metottur. 

 

2.3.3.5. Elektrikten Yararlanma 

 

Uygulama daha çok cezbedici bir ıĢık kaynağının etrafında bulunan elektrik yüklü tel 

kafes Ģeklinde olup sinek ve sivrisinek gibi zararlılara karĢı kullanılmaktadır. 

 

2.3.3.6. Su Altında Bırakma 

 

Toprak altı zararlılarına karĢı uygulanacak bir yöntemdir. Tarımsal alanlar su altında 

bırakılarak buradaki zararlıların ölmesi veya toprak yüzeyine çıkıĢlarının sağlanarak 

öldürülmesi Ģeklinde uygulanır.  

 

2.3.3.7. Sesten Yararlanma 

 

Mekanik veya elektronik yolla elde edilen ses akımlarının kullanılmasıyla uygulanan 

bir yöntemdir. KuĢlara, depo zararlısı böceklere, evlerde bulunan bazı zararlı böceklere karĢı 

kullanılabilir. 

 

2.3.3.8. Manyetik Alandan Yararlanma 

 

Elektrik akımıyla meydana getirilen manyetik alandan özellikle zararlılarla bulaĢık 

tohumların geçirilerek yok edilmesi yöntemidir. 
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2.3.3.9. Atmosfer Gazlarından Yararlanma 

 

Depo ve ambar gibi kapalı yerlere C02, 02 ve azot gazlarını değiĢik oranda vererek 

böceklerin öldürülmesi yöntemidir. 

 

2.3.4. Mekaniksel Yöntemlerle Mücadele 

 

Mekaniksel olarak zararlının el, araç veya makineler ile yok edilmesidir. Bunlar 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

2.3.4.1. Ezme 

 

Bitki üzerinde yoğun olarak bulunan bazı zararlılar, el veya tel fırçalarla ezilerek yok 

edilebilir.  

 

Ağaçların dal ve gövdelerindeki yapıĢık kabuklu bit ve koĢniler bir çuval parçası 

yardımıyla ezilerek öldürülebilir. Ayrıca ağaçların dal ve gövdelerine galeriler açıp yaĢayan 

bazı zararlıların açtıkları galerilere tel sokmak suretiyle zararlılar ezilerek öldürülebilir.   

 

2.3.4.2. Toplama 

 

Zararlıların toplanarak imha edilmesidir. Bitkilerde gruplar hâlinde yaĢayan zararlılar 

bulundukları bitki organı ile beraber kesilerek imha edilebilir. Yere düĢen kurtlu meyvelerin 

toplanması, ağaç gövdelerine oluklu mukavva veya çuvallar bağlanarak burada biriken 

zararlıların toplanması ve ağaçların altına bezler serilerek ağacın silkelenmesi sonucu biriken 

zararlıların toplanarak imha edilmesi Ģeklinde uygulanan toplama yöntemidir. Bu yöntem 

özellikle topluca yaĢayan zararlılar için etkili olmaktadır. 

 

2.3.4.3. Engelleme 

 

Hendek, çit, örtü ve bazı diğer araçlarla bitkiyi zararlılardan korumak mümkün 

olabilir. 

 

2.3.4.4. Tuzaklarla Yakalama 

 

Tuzaklar, doğrudan böceklerle mücadelede ve ayrıca mücadeleye yardımcı olacak 

yöntemlerde kullanılmaktadır. Tuzaklarla yakalama metodundan; kıĢlayan bir türün 

yoğunluğunun belirlenmesinde, ilaçlama zamanının tespiti ve etkinliğinin kontrol 

edilmesinde, zararlı böcek türlerinin uçuĢ periyodunun ve dağılımının tespitinde yararlanılır. 

Tuzaklar, son yıllarda zararlılara karĢı erken uyarı ve önceden tahmin çalıĢmalarında da 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Zararlılara karĢı; ıĢık tuzakları, renk tuzakları, yapıĢkan tuzaklar, feromon (cinsel 

çekici) tuzaklar, tuzak yemler ve kapanlar kullanılan tuzak tipleridir.  

 

YapıĢkan tuzaklar, böceklerin uçma ya da hareket esnasında genellikle bir yüzey 

üzerine uygulanmıĢ yapıĢkan maddelere yapıĢıp ölmesi esasına dayanır. 
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Resim 2.9: Diamond tipi feromon tuzak 

 
Resim 2.10: Böcek tuzağı 

 

Resim 2.11: Sarı yapıĢkan feromon tuzakları 

 

2.3.5. Kimyasal Mücadele 

 

Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanarak zararlıların azaltılmasına veya yok 

edilmesine kimyasal mücadele denir. Tarımsal mücadele amacıyla kullanılan kimyasal 

maddelerin tamamı pestisit olarak adlandırılır. Kimyasal mücadeledeki asıl amaç, zararlı 

böcekleri tamamen yok etmek yerine onları ekonomik zarar eĢiğinin altında tutmaktır. Doğal 
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dengenin korunması ve daha fazla tahrip edilmemesi için kimyasal mücadele  diğer bütün 

mücadele yöntemleri içinde en son düĢünülmesi gereken yöntem olmalıdır. 

 

Kimyasal mücadelede; bitkiler, üretim materyalleri, toprak ve ağaçlar üzerinde 

görülen  zararlılara karĢı  tarım ilaçları kullanılır. Uygulama toz veya sıvı ilaçlama Ģeklinde 

yapılır. Fakat ilaçların sıvı hâlde püskürtülmeleri daha etkili olur. 

 

Bitkilerin üretim materyalleri olan tohum, yumru, soğan, fide veya fidanların 

zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması gerekmektedir. Üretim materyallerinin 

ilaçlanması zararlı görülmeden koruma amacıyla yapılmaktadır.  

 

Toprak ilaçlaması toprakta bulunan zararlıların kontrolü amacıyla yapılır. Bazı ilaçlar 

bitkiler için fitotoksik (zararlı etkisi) olduğundan ilaçlama ekim veya dikiminden önce 

yapılır ve ancak ilacın topraktaki etkisi geçince ekim veya dikim yapılabilir.  

 

Ağaçlarda ilaçlama; yaz ve kıĢ ilaçlamaları olarak yapılır. KıĢ ilaçlamalarının amacı, 

ağacın gövde ve dallarında kıĢı geçiren zararlıları yok etmek veya bu zararlıların yüksek 

popülasyona ulaĢmalarını engellemektir. Ayrıca yaz döneminde zararlı etkileri nedeniyle 

kullanılamayan ilaçlar, kıĢın daha yüksek dozlarda kullanılarak daha etkili bir mücadele 

yapılabilmektir.  

 

Zararlılara karĢı yaz ilaçlamaları, zararlının görünmesi veya zarar düzeyi dikkate 

alınarak yapılır. Ġlaçlamalar zararlı yoğunluğuna bağlı olarak yaz boyunca yapılabilir. 

 

2.3.6. Yasal Mücadele (Karantina Önlemleri) 

 

Karantina tedbirleri, ülkemizde bulunmayan hastalık ve zararlı etmenlerinin ülkeye 

giriĢini veya ülkemizin herhangi bir bölgesinde bulunan zararlı ve hastalık etmenlerinin diğer 

bölgelere yayılmasını ve taĢınmasını önlemeyi amaçlar. Ayrıca, yurt dıĢından ülkeye girmiĢ 

veya bir bölgeden diğer bir bölgeye girmiĢ olan zararlıların bulundukları yerde imha 

edilmesine yönelik tedbirlerdir. Bu hususların yapılmasında devlet müdahalesi Ģarttır. 

 

Karantina tedbirleri dıĢ ve iç karantina olmak üzere iki baĢlık altında incelenir: 

 

 DıĢ karantina  

 

DıĢ karantina tedbirleri ülkeye giriĢ ve çıkıĢ yapılan havaalanı, liman ve gümrük 

kapılarında uygulanır. Ülke içerisine girecek olan bitkisel ürünler, Tarım ve Köy ĠĢleri 

Bakanlığı elemanlarınca kontrol edilir. Temiz ise sertifika ile giriĢ izni verilir. Girmesi yasak 

olan hastalık ve zararlılar saptanırsa bu ürün veya bitki materyalleri imha edilir.  

 

 Ġç karantina 

Hastalık veya zararlı bir bölgeye girmiĢse diğer bölgelere taĢınmasına, bulaĢmasına ve 

daha fazla ilerlemesine engel olmak için o yöre karantina altına alınarak hastalık ve 

zararlının yok edilmesine çalıĢılır.  
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Bir bölgede, yeni bir hastalık veya zararlının girdiği tespit edilirse Ģu iĢlemler 

yapılmalıdır: 

 

 Enfeksiyon sahası belirlenmelidir. 

 Giren hastalık veya zararlıyı etkileyici kiĢi ve kuruluĢlar haberdar edilerek 

yayılmasına engel olacak tedbirler alınmalıdır. 

 Zararlı hayvan veya bitkinin biyolojik ve ekolojik özellikleri tespit edilerek 

çoğalma ve yayılma yolları hakkında bilgi edinilmelidir. 

 Yayılmalarına yardımcı olabilecek bütün materyal, bölgeye giriĢ ve 

bölgeden çıkıĢlarda incelenmeli ve temiz olduğundan emin olununca giriĢ 

ve çıkıĢa izin verilmelidir. 

 

2.3.7. Entegre Mücadele 

 

Entegre mücadele; kültür bitkisinde zarar oluĢturan etmenlerin yoğunluklarını ve 

bunların çevre ile iliĢkilerini dikkate alarak uygun olan tüm mücadele metotlarını ve 

tekniklerini uyumlu bir Ģekilde kullanarak bunların popülasyonlarını ekonomik zarar eĢiğinin 

altında tutmaya yarayan zararlı yönetim sistemine denir. 

 

Bu sistemde amaç; zararlı etmenlerin tamamen ortadan kaldırılması değil, bunların 

popülasyonlarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. Bunun için ortamda 

mevcut olan doğal düĢmanların korunması ve desteklenmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Kimyasal mücadele, entegre mücadelede en son baĢvurulması gereken yöntemdir. 

 

2.3.7.1. Entegre Mücadelenin Hedefleri 

 

 Bitkisel üretimin artırılması  

 Kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi 

 Doğal düĢmanların korunması ve desteklenmesi 

 Tarla, bahçe ve bağların periyodik olarak kontrol edilmesi 

 Çiftçilerin kendi tarlası, bahçesi ve bağının uzmanı hâline getirilmesi 

 Pestisitlerin çevreye (toprak, su ve hava) bulaĢmasının önlenmesi 

 

2.3.7.2.Entegre Mücadelenin Faydaları 

 

 Ġlaçlara karĢı direnç tehlikesini azaltır. 

 Gıda maddelerindeki ilaç kalıntılarını azaltır. 

 Ġlaçlama sayısını azalttığı için ekonomiktir ve ilaçların insan sağlığına olan 

zararını azaltır. 

 Biyolojik dengenin korunmasını sağlar. 
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 Zararlı popülasyonların baskı altında tutulmasında rol oynayan doğal 

düĢmanların korunmasını sağlar. 

2.3.8. Genetik Mücadele 

 

Bu mücadele yöntemi, zararlıları kısırlaĢtırma, ya da genetik yapısını değiĢtirme 

esasına dayanmaktadır. 

 

Genetik mücadele; zararlıların genetik yapılarında meydana getirilecek geçici ya da 

kalıcı değiĢiklik veya anormalliklerle davranıĢlarını ve yaĢamlarını ürüne zarar vermeyecek 

Ģekilde üreme potansiyelini azaltmak ya da tamamen yok etmek suretiyle yapılan bir 

mücadele yöntemidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Böceklerin vücut parçalarını inceleyiniz. 
 Vücut duvarını inceleyiniz. 

 BaĢ, thoraks ve abdomeni inceleyiniz. 

 Yumurta Ģekillerini inceleyiniz. 

 Yumurta Ģekillerini karĢılaĢtırınız. 

 Böceklerin yumurtaları bırakma 

Ģekillerini araĢtırınız. 

 Larvalarını inceleyiniz. 

 Larva tiplerini inceleyerek 

karĢılaĢtırınız. 

 Larvaları erginlerle karĢılaĢtırınız. 

 Pupa tiplerini inceleyiniz. 

 Pupa tiplerini karĢılaĢtırınız. 

 Pupalardan çıkan ergin böcek tiplerini 

araĢtırınız.  

 Larva, pupa ve ergin dönemleri 

araĢtırarak karĢılaĢtırınız. 

 Kültürel tedbirlerle mücadele ediniz. 
 Kültürel tedbirleri öğreniniz. 

 Kültürel tedbirleri arazide uygulayınız. 

 Biyolojik yöntemlerle mücadele ediniz. 

 Biyolojik yöntemleri öğreniniz. 

 Çevrenizde gözlemler yaparak biyolojik 

organizmaları tanımaya çalıĢınız.   

 Fiziksel yöntemlerle mücadele ediniz. 

 Fiziksel mücadele yöntemlerini 

öğreniniz. 

 Çevrenizde uygulama imkânı olan 

yöntemleri deneyiniz. 

 Mekanik yöntemlerle mücadele ediniz. 
 Mekanik yöntemleri araĢtırınız. 

 Bitkilere tuzaklar kurunuz. 

 Kimyasal yöntemlerle mücadele ediniz. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

öğreniniz. 

 Teknik talimatlara uygun olarak 

ilaçlama yapınız. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine dikkat ediniz. 

Tekniğe uygun olarak bitki zararlılarını teĢhis ederek genel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Sıra 

Nu. 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Böceklerde vücut duvarını öğrendiniz mi?   

2 Böceklerde bacak tiplerini öğrendiniz mi?   

3 Böceklerin ağız yapısını öğrendiniz mi?    

4 Böceklerdeki baĢlıca bacak tiplerini öğrendiniz mi?   

5 Böceklerde abdomen ve abdomen uzantılarını öğrendiniz mi?   

6 Böceklerin iç yapısında bulunan sistemleri öğrendiniz mi?   

7 Böceklerde üreme ve yumurta Ģekillerini öğrendiniz mi?   

8 Böceklerde larva tiplerini öğrendiniz mi?   

9 Böceklerde pupa tiplerini öğrendiniz mi?   

10 Böceklerde baĢkalaĢım (metamorfoz) tiplerini öğrendiniz mi?   

11 Böceklerle mücadelede kültürel önlemleri öğrendiniz mi?   

12 Biyolojik mücadelenin önemini kavradınız mı?   

13 Biyolojik mücadelede kullanılan organizmaları öğrendiniz mi?   

14 Böceklerle mücadelede fiziksel yöntemleri öğrendiniz mi?   

15 Böceklerle mücadelede mekaniksel yöntemleri öğrendiniz mi?   

16 Böcek tuzaklarının önemini kavradınız mı?   

17 Böceklerle mücadelede kimyasal yöntemleri öğrendiniz mi?   

18 Yasal mücadeleyi (karantina önlemleri) öğrendiniz mi?   

19 Entegre mücadelenin önemini kavradınız mı?   

20 Entegre mücadelenin faydalarını öğrendiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Böceklerde baĢ, ……………. birleĢmesinden oluĢmuĢ, sağlam yapılı ve ……. 

Ģeklindedir. 

2. Böceklerdeki antenler daima ………………………………..bulunur. 

3. Böceklerde ağız, …………………………………………………………… 

yerleĢmiĢtir. 

4. Böceklerde antenler ………………..birbirinden ayırt edilmesinde kullanılır. 

5. Böceklerin göğüs kısmında; ………………………….. ve genel olarak 

………………….. bulunur. 

6. Böcekler genellikle ………… kanatlıdır.  

7. Böcek vücudunun son bölümünü oluĢturan kısma ……………………denir. 

8. Böceklerde solunum görevini yapan sisteme …………………. denir. 

9. Böceklerde döllenmiĢ yumurta ile üremeye ………………., döllenmemiĢ yumurta ile 

üremeye ……………………. adı verilir. 

10. Böceklerde ………………, ………………….. olmak üzere üç farklı pupa tipi 

görülür. 

11. Bitkiyi …….….. veya ………... ekerek zararlılardan kurtarmak mümkündür. 

12. Biyolojik mücadelede …………, ………….., ………… ve …………  kullanılır. 

13. Radyasyon zararlı böcekleri ……….. veya ……………  amacıyla uygulanmaktadır. 

14. Zararlılara karĢı ……………., ………………….., ……………., …………..... ve 

…………….. kullanılan tuzak tipleridir.   

15. Ağaçlarda ilaçlama ………….ve ……………. ilaçlamaları olarak yapılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
LĠYETĠ–3 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğe uygun olarak yabancı otlara 

karĢı genel mücadele yöntemlerini uygulayabileceksiniz.  

 

 

 
 Çevrenizdeki bitkileri inceleyerek hangilerinin kültür bitkisi, hangilerinin 

yabancı ot olduğunu araĢtırınız.  

 Çevrenizdeki iĢletmelerin yabancı otlarları nasıl teĢhis ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek yabancı otların zarar Ģekillerini araĢtırınız.  

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek bu iĢletmelerin yabancı otlar ile nasıl 

mücadele ettiklerini araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

3.YABANCI OTLARLA MÜCADELE 
 

Yabancı otlar; kültür bitkileri ile toprak, besin maddeleri, su, ıĢık, oksijen ve 

kullanılan alan bakımından rekabet ederler. Yabancı otlar, üretim alanlarının öz evlatları; 

kültür bitkileri ise üvey evlatları gibidir. 

 

3.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
 

3.1.1. Tek Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar 

 

Ülkemizde tek yıllık geniĢ yapraklı yabancı otlar geniĢ alanlarda ve bütün ürünlerde 

sorun yaratmaktadır. Bu bitkilere otsu bitkiler denir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 55 

Ülkemizde yaygın olarak bulunan tek yıllık geniĢ yapraklı yabancı otlar 

Ģunlardır: 

 

Türkçe Adı Bilimsel Adı 

Arap baklası Vaccaria pyramidata 

Ballıbaba Lamium spp 

Boynuz otu Cerastium arvense 

Boynuzlu yoğurt otu Galium tricornitum 

Çoban çantası Capsella bursa-pastoris 

Demir otu Verbena officinalis 

Demir dikeni Tribulus terrestris L. 

Düğün çiçeği Ranunculus spp. 

Domuz pıtrağı Xanthium strumarium L. 

Dön baba Erodium spp. 

Ebe gömeci Malva spp. 

Fare kulağı Anagallis arvensis L 

Gönül hardalı Myagrum perfoliatum L. 

GökbaĢ Centaurea cyanus L. 

Hindiba Cichorum intybus 

Isırgan otu Urtyica urens L. 

Kan damlası Adonis spp. 

Karamuk Agrostemma githago L. 

Kokar ot Bifora radians 

KuĢ otu Anthemis spp. 

Papatya Matricaria spp. 

Pelemir Cephalaria syriaca 

Pelin Artemisia vulgaris 

Portakal nergisi Calendula arvensis L. 

Sarı ot Boreava oriantalis 

ġahtere Fumaria spp. 

Semizotu Portulaca oleracea L. 

Sirken Chenopodium spp. 

Suriye turpu Chorispora syriaca 

Sütleğen Euphorbia spp. 

Tarla hezareni Consolida regalis L. 

Yabani hardal Sinapis arvensis L. 

Yabani havuç Daucus carota L. 

Yabani turp Raphanus ruphanistrum L. 

Yabani tırfıl Trifolium spp. 

Yabani tere Cardaria draba 

YavĢan otu Veronica spp. 
 

Tablo 3.1: Tek yıllık geniĢ yapraklı yabancı otlar 
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Resim 3.1: Ballıbaba                              Resim 3.2: Çoban çantası 

     

Resim 3.3: Demir dikeni                                Resim 3.4: Demir otu 
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Resim 3.5: Domuz pıtrağı                     Resim 3.6: Tarla hezareni 

     
Resim 3.7: Gönül hardalı                           Resim 3.8: Kokar ot 
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Resim 3.9: Pelin                                   Resim 3.10: Sirken 

 
Resim 3.11: Sütleğen 
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Resim 3.12: Yabani hardal                Resim 3.13: Yabani havuç 

    
Resim 3.14: Hindiba                          Resim 3.15: Yabani tere 
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Resim 3.16: Yabani tırfıl                                        Resim 3.17: YavĢan otu 

 

3.1.2.Tek Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar 

 

Türkçe Adı Bilimsel Adı 

Darıcan Echniochloa spp. 

Delice Lolium spp. 

Püsküllü çayır Bromus tectorum L. 

Tilkikuyruğu Alopecurus myosuroidies L 

KuĢyemi Phalaris spp. 

Yabani arpa Hordeum spontaneum C. 

Yabani yulaf Avena steritis L 
Tablo 3.2: Tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar 
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Resim 3.18: Darıcan                        Resim 3.19: Püsküllü çayır  otu    

   
Resim 3.20: Tilkikuyruğu              Resim 3.21: Yabani yulaf 

 

3.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
 

3.2.1. Çok Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar 
 

Türkçe Adı Bilimsel Adı 

Ak hindiba Chondrilla junceae L. 

Kekre Acroptilon repens L. 

Köy göçüren Cirsium arvense L 

Loğusa otu Aristolochia maurorum L 

Tarla sarmaĢığı Convolvulus arvensis L 
Tablo 3.3: Çok yıllık geniĢ yapraklı yabancı otlar 
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Resim 3.22: Ak hindiba                                      Resim 3.23: Kekre 

    
Resim 3.24: Köy göçüren                                         Resim 3.25: Tarla sarmaĢığı 

 

3.2.2.Çok Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar 

 

Türkçe Adı Bilimsel Adı 

KanyaĢ Sorghum halepense L. 

KamıĢ Phrugmites uusirialis 

Köpek diĢi ayrığı Cynodon dactylon L. 

Topalak Cyperus rotundus L. 
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Resim 3.26: KaynaĢ                  Resim 3.27: KamıĢ  

       
Resim 3.28: Köpek diĢi ayrığı                      Resim 3.29: Topalak 

 

3.3. Yabancı Otların Zarar ġekli ve Ekonomik Önemi 
 

Yabancı otların kültür bitkisinde meydana getirdiği ürün kayıpları tarım sistemlerine 

ve kültür bitkisine göre değiĢmekle birlikte ülkemizde ortalama % 20 olarak kabul 

edilmektedir. Yabancı otlar kültür bitkilerinin 3-4 misli besin maddesi ve su tüketirler. 

Tarlalarda yabancı ot tohumları canlılıklarını uzun süre muhafaza ederler. Ayrıca hasat ve 

harmanı zorlaĢtırılırlar.  
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3.4. Yabancı Otların Mücadelesi 
 

Yabancı otların yayılıĢı ve kültür alanlarına yerleĢmesi; temiz tohum kullanma, toprak 

iĢleme, çapalama, ekim nöbeti ve ilaçlı mücadele yöntemleriyle önlenmelidir. 

 

Yabancı otlarla aĢağıdaki yöntemlerle mücadele edilir.  

 

3.4.1. Kültürel Önlemler 

 

 Tarla kenarlarındaki yabancı otların geliĢip tohum vermeleri önlenmelidir.  

 Ġlkbaharda ekimden önce toprak iĢlenmelidir. Bu iĢleme, kıĢlık tek yıllık 

yabancı otları yok edebileceği gibi yüzeysel köklü çok yıllıkları da azaltabilir. 

 Ġyi bir tohum yatağının hazırlanması ve ekim derinliğinin iyi ayarlanması, 

kültür bitkisinin sağlıklı geliĢmesine yardımcı olabileceği gibi yabancı otlarla  

rekabetini de güçlendirir. 

 

3.4.2. Mekanik Mücadele 

 

Tarla ve bahçelerde çıkan yabancı otların çapa makinesi veya traktörle tarlayı sürerek 

yok edilmesidir.  

 

3.4.3. Kimyasal mücadele 

 

Kültürel önlemler ile mekanik mücadele yöntemlerinin yapılmasının zorluğunda  veya 

yetersizliğinde uygulanan yöntemdir. Kimyasal mücadele yöntemleri uygulama zamanlarına 

göre Ģöyle açıklanabilir. 

 

 Ekim veya dikim öncesi uygulama:  

 

Kültür bitkisinin ekiminden veya dikiminden önce yapılan uygulamadır. Kullanılacak 

herbisit önce ekim veya dikim için hazırlanmıĢ toprak yüzeyine uygulanarak toprağa 

karıĢtırılır ve daha sonra ekim veya dikim iĢlemine geçilir.  

 

 ÇıkıĢ öncesi uygulama:  

 

Kültür bitkisi ve yabani otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine yapılan uygulamadır.  

 

 ÇıkıĢ sonrası uygulama:  

 

Yabancı otlar ve kültür bitkisi çıktıktan sonra yapılan uygulamadır. Uygulama 

zamanında yabancı ot ve kültür bitkisinin geliĢme devresi çok önemli olup uygulama 

mutlaka ilaç etiketinde önerilen devrede yapılmalıdır.  
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3.5. Parazit Bitkiler 
 

Parazit bitkiler yaĢamlarını bir baĢka bitki üzerinde devam ettiren ve bitkilerin öz 

suyundan beslenen bitkilerdir. Kültür bitkilerinde zararlı parazit bitkiler Ģunlardır. 

 

3.5.1.Küsküt 

 

 Tanımı ve yaĢayıĢı  

 

Küsküt, bazı yerlerde Ģeytansaçı, verem otu, kızıl ot gibi adlarla tanınır. Dünyada 200 

civarında türü vardır. Klorofilsiz, sarılıcı tam parazit bitkilerdir. Ġpliksi gövdeleri ile 

konukçularına sarılarak emeçleriyle onlardan su ve besin maddeleri alırlar. Bir küsküt bitkisi 

genellikle 3.000–25.000 adet tohum verir. Tohumlarının bir kısmı olgunlaĢıp toprağa düĢer 

ve hemen çimlenir. Birçoğu da toprak üstüne yakın kısımda kalıp 5–15 yıl durgun bir hâlde 

çimlenme gücünü kaybetmeden durur. Ortamını bulunca hemen çimlenir. Bitki üzerinde 

tutunup geliĢmiĢ küskütün iplik dallarında çok sık top Ģeklinde çiçek açar. Her top çiçek 

yüzlerce tohum taĢır. 

 

 
Resim 3.30: Küsküt 

 

 Zarar Ģekli ve ekonomik önemi  

 

Küskütler parazit bitkilerdir. Tohumla çoğaldığı gibi sarılıcı dallarının parçaları ile de 

çoğalır. Toprağa düĢen tohumlar ilkbaharda hava koĢullarına göre çimlenir. Uygun bulduğu 

bitkiyi yakalar, uzanır, topraktan iliĢkisini keser ve geliĢmesine devam eder. Bitkilerde 

daldan dala uzanır, bitkinin içinde besin maddelerini emeçleri ile alarak bitkinin 

zayıflamasına, kurumasına bodurlaĢmasına neden olur. Ayrıca zarar verdiği bitki tohum 

bağlayamaz. Yoğun olduğu yerlerde tüm ürünü yok edebilir. Küsküt; bağlarda, yoncadan, 

birçok yazlık sebze fideliklerinde, tütünde, Ģeker pancarında ve yabancı otlarda görülür. 

Küsküt yurdumuzun her tarafında yayılmaktadır. 
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 Mücadelesi 

 

 Kültürel önlemler  

Temiz tohumluk kullanılması ve yeni bahçe tesislerinin küskütle bulaĢmasını önleyici 

tedbirlerin alınması gerekir. Küskütle bulaĢık yerlerde hububat tarımı yapılmalıdır. Ayrıca 

küskütle bulaĢmıĢ bitkileri elle yolarak parçalarını dökmeden tarladan uzaklaĢtırmak gerekir. 

 

 Kimyasal mücadele  

 

Kimyasal mücadelesi zordur. Eğer tarlada ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta küsküt 

varsa küsküt kümelerinin tarlada belirmeye baĢladığı zaman uygulamalar yapılmalıdır. 

 

3.5.2. Canavar Otu 

 
 Tanımı ve yaĢayıĢı  

 

Canavar otlarının boyları 10 ile 70 cm arasında değiĢir. Yaprak ve gövdelerinde yeĢil 

renk (klorofil) bulunmaz. Çiçekli ve tohumlu olup tam parazit bitkilerdir. Gövdesi 

morumtırak pembe-sarı renklidir. Ülkemizde otuz iki türü bulunmakta ve bunlardan birkaçı 

kültür bitkilerimizde önemli kayıplara neden olmaktadır. Ayçiçeği, tütün, domates, bezelye, 

fasulye, patlıcan, bakla, havuç, Ģeker pancarı, keten, kenevir, korunga, tırfıl, yer fıstığı, 

Ģerbetçi otu ve kabakgillerde zararlıdır.  

 

Canavar otları konukçu bitkinin köklerine yapıĢarak önce ĢiĢkin bir yumru meydana 

getirir. Sonra bitkiden uzakta toprak yüzüne çıkar. Çiçekli olduklarından parazit bitki 

sanılmaz. Çoğalmaları tohum ile olup bir bitki 20–30 bin tohum verir. Tütün tohumuna 

benzeyen bu tohumlar, konukçu bitkiye rastlayana kadar toprakta çok uzun yıllar canlı 

kalabilir.  

 

 Zarar Ģekli ve ekonomik önemi 

 

Canavar otu, arız (bulaĢık) olduğu bitkinin kökünden öz suyu emerek onu öldürür 

veya zayıflatarak verimini azaltır. Mücadele imkânlarının yetersizliği ve verdiği tohum 

miktarının çok fazla oluĢu yayılıĢını artırmaktadır. Bu bakımdan zararlının ekonomik zararı 

çok büyüktür. Zarar, bazı bitkilerde yoğunluğa bağlı olarak %100'e varan boyutlara 

ulaĢabilir. 
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Resim 3. 31: Canavar otu 

 Mücadelesi 

 

 Kültürel önlemler  

Temiz tohum kullanılmalı, konukçusu olan yabancı otlarla mücadele edilmeli, 

münavebe yapılmalıdır. Canavar otu tohum vermeden önce konukçusu ile birlikte imha 

edilmelidir. Ayçiçeğinde canavar otu ile mücadelede dayanıklı ayçiçeği tohumu 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 Kimyasal mücadelesi  
 

Canavar otunun pratikte ilaçlı mücadelesi bulunmamaktadır. 

 

3.5.3.Ökseotu 

 

 Tanımı ve yaĢayıĢı  

 

Ökse otu halk arasında burç, çeti, gökçe, gövelek gibi isimlerle de tanınmaktadır. 

Tohumlarında bulunan yapıĢkan madde özel bir tutkal imalinde kullanıldığından ve bu tutkal 

kuĢ yakalamaya yaradığından bu yabancı ota ökse otu adı verilmiĢtir. 

 

Mart-nisan aylarında çiçek açar. 20–80 cm yüksekliktedir. Çok yıllık, her dem 

yeĢildir. Rüzgârla tozlaĢır.  Bu parazit bitki, odunlu bitkilerin dalları üzerine tutunarak 

çalımsı kümeler oluĢturur.  

 

Ökse otunun meyvesinde yapıĢkan bir madde vardır. Meyveyi yemek için gelen 

kuĢların gagalarına bu yapıĢkan madde sayesinde yapıĢır böylece meyve ve tohumlar diğer 

dallara ve ağaçlara taĢınır. Tohumlar orada çimlenir ve geliĢir.  

Diğer bir bulaĢma Ģeklide; kuĢlar tarafından yenilen tohumların sindirim organından 

çimlenme kabiliyetini kaybetmeden pisliği ile çıkması ve dallar üzerine tutunarak orada 

kalmasıdır. Bu tohumlar, genellikle kıĢ ve ilkbahar süresince dallarda yapıĢık kalır ve mayıs 

ayı içinde çimlenir. Ağacın kabuğuna geniĢçe bir çimlenme sathı ile temas eder ve bu kısmın 
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ortasından çıkan bir emeç (kök) ağacın kabuğundan girerek dal eksenine dikey olarak geliĢir, 

odun kısmına kadar kalınlaĢarak uzar.  

 

Küçük çatallı, yaz ve kıĢ daima yeĢil yapraklı, her yöne doğru büyüyebilen, top gibi 

yuvarlak çalımsı bir bitki ve üzerinde beyaz renkli tek çekirdeği olan bir üzüm danesi 

Ģeklinde geliĢerek meyve oluĢturur.  

 

 
Resim 3.32: Ökse otu 

 

 Zarar Ģekli ve ekonomik önemi  

 

Ökse otu yaprağını döken meyve ağaçları üzerinde yaĢar. Onların su ve besin 

maddelerine ortak olmak suretiyle onları zayıf düĢürür, verimini azaltır ve yaĢlı ağaçların 

kurumasına neden olur. Ökse otu, Türkiye'de armut, ahlat, kayısı, elma, badem, erik, ardıç, 

ve nadiren çamlar üzerinde yaĢamakta ve zararlı olmaktadır. 

 

 Mücadelesi 

 

 Kültürel tedbirler  

 

Ökse otu meyvesi oluĢmadan aralık ayında ağaçların dal ve gövdesindeki ökseler 

kesilmelidir. Bu suretle tohumla yayılıĢ önlenmiĢ olmakla beraber ökseler de kesilmiĢ olur. 

 

 Kimyasal mücadele  
 

Pratikte kullanılabilir bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Tekniğe uygun olarak yabancı otları teĢhis ederek genel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yabancı otların tür ve çeĢidini 

belirleyiniz. 

 Yabancı otları resim ve kataloglar 

yardımıyla teĢhis ediniz. 

 TeĢhis edilemeyen otları laboratuvara 

gönderiniz.  

 TeĢhis edilemeyen otlardan usulüne 

uygun numune alınız ve laboratuvara 

gönderiniz.  

 Aldığınız numuneleri en kısa sürede 

laboratuvara ulaĢtırınız. 

 TeĢhis sonucuna göre mücadele yapınız. 

 Yabancı otlarla tekniğine uygun 

mücadele yapınız. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 
Sıra 

Nu. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Resim ve kataloglardan yararlanarak yabancı otları teĢhis 

edebildiniz mi? 
  

2 TeĢhis edemediğiniz otlardan usulüne uygun numune alarak 

laboratuvara gönderdiniz mi?  
  

3 Aldığınız numuneleri en kısa sürede laboratuvara 

ulaĢtırdınız mı? 
  

4 Yabancı otlarla tekniğine uygun mücadele yaptınız mı?   

5 Parazit bitkilerin teĢhisini yapabildiniz mi?    

6 ĠĢ güvenliği tedbirlerine dikkat ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi tek yıllık yabancı ottur? 

A) KamıĢ  B) Ayrık C) Karahindiba  D) Tilkikuyruğu 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yabancı otlarla mücadelede kültürel yöntemlerden değildir? 

A) Tarla kenarlarında yabancı otların geliĢip tohum vermelerini önlemek 

B) Ġlkbaharda ekimden önce toprağı iĢlemek 

C) Ġyi bir tohum yatağı hazırlamak 

D) Yabancı otları çapalamak 

 

3. Yabancı otlarla mücadelede aĢağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 

A) Ekim anında bant usulü ilaçlama          B) Ekim öncesi ilaçlama 

C) Dikim öncesi ilaçlama                D) ÇıkıĢ sonrası ilaçlama 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi parazit bitkilerdendir? 

A) Tarla sarmaĢığı B) Küsküt C) Acı marul D) Sirken 

 

5. Küsküt bitkisi aĢağıdaki bitkilerden hangisinde yüksek oranlarda zarar verir? 

A) Ceviz  B) Turp  C) Yonca D) Buğday 

 

6. Ökse otu aĢağıdaki bitkilerden hangisinde zarar verir? 

A) Elma  B) Kavun C) Soğan D) Biber 

 

7. Ökse otu ile kültürel mücadelede aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Ġlkbaharda budama ile beraber bitkilerden temizlenmelidir. 

B) Ökseotu meyvesi oluĢmadan aralık ayında ağaçların dal ve gövdesindeki ökseler 

kesilmelidir. 

C) Ağaç dipleri ilkbaharda açılıp temizlenmelidir. 

D) Yazın ağaçlardan temizlenmelidir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

8. YaĢamlarını bir baĢka bitki üzerinde devam ettiren ve bitkilerin öz suyundan 

beslenen bitkilere ………………………………denir. 

 

9. ………………………bitkisi arız olduğu bitkinin kökünden öz suyunu emerek onu 

öldürür veya zayıflatarak verimini azaltır. 

 

10. …………………………bitkisi yaprağını döken meyve ağaçlan üzerinde yaĢar, onların 

gıdasına ortak olmak suretiyle onları zayıf düĢürür. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 Ġ–4 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında teknik talimatlara  uygun olarak zirai 

mücadele ilaçlarını uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan zirai ilaçlar satan bir bayiye giderek zirai mücadele 

ilaçlarını yakından inceleyiniz. 

 Zirai mücadele ilaçlarının hastalık ve zararlıya olan etkilerini araĢtırınız. 

 Zirai mücadele ilaçlarının insan ve çevreye olan zararlarını ve etkilerini 

araĢtırınız. 

 Zirai mücadele ilaçlarının kullanımında dikkat edilecek hususları araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLAÇLARI 
 

4.1. Ġlaçlar Hakkında Genel Bilgiler 
 

Tarımda verimin artırılmasına ve kaliteli ürün elde edilmesine etki eden faktörlerden 

biri de bitki koruma ilaçlarıdır. 

 

Tarım alanında hastalık ve zararlılara karĢı kullanılan tarımsal ilaçların sayıları gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu yaygınlaĢan tarım ilacı kullanımı çiftçilerimiz adına memnuniyet 

verici bir geliĢme gibi görülmektedir. Ancak bu kullanım sırasında kendi bilgisizlikleri, 

satıcıların yaptığı hatalı tavsiyeler ya da ilaçların etiketlerinde yazılı kullanma alanları ve 

dozlarına uyulmaması sonucu istenmeyen üzücü durumlar ortaya çıkmaktadır. 
 

Tarım ilaçlarından istenilen faydayı sağlayabilmek için ilaçlamayı tekniğine uygun, 

talimatların ve konu uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda bilinçli bir Ģekilde yapmak 

gerekir. ġu kesinlikle unutulmamalı ki tarım ilaçlarının insanlara, hayvanlara, faydalı 

böceklere, arılara ve çevre sağlığına zarar vermemesi için neyin - neye karĢı - ne zaman - 

ne miktarda ve nasıl kullanılacağı iyi bilinmelidir. 

 

Zehirli kimyasal maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek için yapılan mücadeleye 

kimyasal mücadele denir. 

 

Kullanılan bu zehirli maddelere ilaç adı verildiği için buna ilaçlı mücadele de denilir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.2. Ġlaçlamanın Avantaj ve Dezavantajları 
 

Zararlılarla mücadelede kullanılan diğer savaĢ yöntemlerine ve alınan kültürel 

tedbirlere rağmen kimyasal mücadele yine de çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır.   

 

4.2.1. Ġlaç Kullanmanın Avantajları 

 

 Etkileri hızlıdır. 

 Yabancı otlara karĢı seçici mücadele yapma Ģansı vardır. 

 Böceklere karĢı sistemik ilaç kullanımıyla uzun süreli ve etkin mücadele yapma 

Ģansı vardır. 

 Fungal hastalıklara karĢı koruyucu mücadele Ģansı bulunmaktadır. 

 

4.2.2. Ġlaç Kullanmanın Dezavantajları 

 

 Zararlılar direnç kazanır. 

 Yararlı böcekler zarar görebilir.   

 Doğal hayata olumsuz etkileri vardır. 

 Ġnsanlara olumsuz etkileri vardır.  

 

4.3. Ġlaçların Ġnsana ve Çevreye Olan Etkileri 
 

Tarım ilaçları; üretimlerde yararlı olmalarına rağmen insanlar ve çevreye olumsuz 

etkileri olan kimyasallardır. 

 

Tarım ilaçlarının zararları:  
 

 Zehirlenmelere neden olur. 

 Ġlaçların çoğu kanser yapıcı etkiye sahiptir.  

 Hayvanlara olumsuz etkileri vardır. 

 KuĢlara olumsuz etkileri vardır. 

 Balıklara ve suda yaĢayan diğer canlılara olumsuz etkileri vardır. 

 Böceklerin doğal düĢmanlarına olumsuz etkileri vardır. 

 Bal arıları ve polinatöre (tozlayıcı böcekler) olumsuz etkileri vardır. 

 Toprakta yaĢayan mikroorganizmalara olumsuz etkileri vardır. 
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4.4. Ġlaçların Sınıflandırılması 
 

Zararlı, hastalık ve yabancı otlara karĢı kullanılan kimyasal öldürücülerin tümüne 

pestisit denir. Ġlaçların sınıflandırılması çeĢitli Ģekillerde olmaktadır.  

 

4.4.1. Formülasyonlarına Göre Ġlaçlar 

 

4.4.1.1. Toz Ġlaçlar (DUST) 

 

Kuru, toz hâlinde kullanılır. Su ilave edilmez. Genellikle % 5-30 arasında etkili madde 

ihtiva eder. Geri kalanı dolgu maddesidir. 

 

Toz ilaçlar topaksız olmalı ve aletle kolayca atılmalıdır.  

 

4.4.1.2. Islanabilir Toz Ġlaçlar (WP) 

 

Su ile karıĢabilen toz hâlindeki ilaçlardır (wattable pawder). % 25-80 arasında etkili 

madde içerir. Atılacak ilaç önce bir kapta az su ile bulamaç hâline getirilmeli ve sonra aletin 

deposuna boĢaltılarak su ilave edilmelidir. Ġlaçlı karıĢım hazırlandıktan sonra hemen atılmalı, 

eğer hazırlandıktan sonra atımı geciktirilirse ilaç dibe çökeceğinden bahçenin bir kısmına 

fazla ilaç, diğer kısmına da su atılmıĢ olur. Çöken ilaç aletin memesini tıkayabileceği gibi 

fazla ilaç bitkiyi yakabilir. 

 

Bu ilaçlar su ile atıldıklarından toz ilaçlardan farklı olarak ilacın suda ıslanmasını  

suda çabuk çözünmesini, bitkiye yayılmasını temin edici maddeler ihtiva eder. 

 

4.4.1.3. Suda Çözünen Toz Ġlaçlar  (SP) 

 

Genelde % 50’den fazla etkili madde içerirler. Ġnce toz görünümündedirler. Etkili 

maddelerin dıĢında kalan yardımcı maddeler de suda çözünür. ġekerin suda çözünmesi gibi 

su içinde tamamen çözünürler. Ancak ilacın etiketi iyice okunup su içine katılacak ilaç 

miktarının iyi hesap edilmesi gerekir. Çünkü fazla ilaç katılırsa ilaç çözünmeyebilir. 

 

4.4.1.4. Emülsiyon Konsantre Ġlaçlar (EC) 

 

Çok kullanılan ve bilinen ilaçlardır. Sıvı hâlde bulunurlar. Genellikle % 20-50 

arasında etkili madde içerirler. Emülsiyon ilaçlara su katılınca rengi süt gibi olur. 

 
4.4.1.5. Aerosoller 

 

Hava, sis, duman Ģeklinde ince zerrecikler verebilen ilaçlardır. Bunlar uzun süre 

havada kalarak zararlıları öldürür. Sinek ilacını buna örnek olarak verebiliriz. 
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4.4.1.6. Tohum Ġlaçları (DS) 

 

Tohumların ilaçlanmasında kullanılır. Ġlaçlar toz Ģeklindedir. Ancak tohuma 

yapıĢmayı sağlayacak Ģekilde ince zerreli yapıĢtırıcı eklenen bu ilacın en önemli özelliği 

renk uyarı maddesinin bulunuĢudur. Yurdumuzda en fazla buğdaylarda sürme hastalığına 

karĢı kullanılmaktadır. 

 

4.4.1.7. Zehirli Yemler  

 

Ġki çeĢittir. Bir kısmı doğrudan doğruya, bir kısmı ise kepek gibi maddelerle 

karıĢtırılarak salyangoz, danaburnu gibi haĢerelere karĢı kullanılır. 

 
4.4.1.8. Gaz Ġlaçlar (Fümigantlar) 

 

Zehirli gaz oluĢturmak suretiyle zararlıları öldüren kimyasal maddelerdir. Bu 

fumigantların çoğu basınç altında sıvılaĢtırılmıĢ hâlde özel kaplara konulmuĢtur. Bazıları 

tablet hâlinde bulunurlar. Hava ile temasa geçtiklerinde gaz hâline geçerler. 

 

Gaz ilaçlara genel olarak fumigant, bu ilaçların tatbik edilme Ģekline de fumigasyon 

denir. 
 

Fumigantlarla yapılacak kimyasal mücadele sınırlıdır. Gaz kaçırmayacak Ģekilde 

sıkıca kapatılmıĢ olan ev, ambar, depo, mağaza, sera, silo, değirmen içinde veya gaz 

kaçırmayan örtü altında ve toprak içinde uygulanabilir.  
 

Pratikte, hububat danelerine, tütün ve kuru meyvelere saldıran zararlıları yok etmede 

ve toprak altı zararlıları ile mücadelede kullanılır. 
 

Fümigasyon yaparken çok dikkatli olmalı, süre iyi ayarlanmalı, süre bitince gaz 

tamamen boĢaltıldıktan sonra fümigasyon yapılan yere girilmelidir. 
 

4.4.1.9. KıĢlık ve Yazlık Yağlar  

 

Bunlar yoğurt gibi kıvamlı ilaçlardır. Yazlık yağların aktif maddesi madeni yağlardır. 

KıĢlık yağlar ise madeni yağa ilave olarak ayrıca DNOC gibi maddeler ihtiva ederler.  

 

Yazlık yağlar, yapraklı ağaçlara (turunçgiller, zeytinler gibi); kıĢlık yağlar ise 

yapraksız dönemde  iken kıĢ sonlarında uygulanır (elma, armut vb.). 

 

4.4.1.10. Granül Ġlaçlar 

 

Toz ilaçlara benzemekle beraber paçacıkları daha büyüktür. Genellikle topraktaki 

zararlılara karĢı doğrudan uygulanır. Etkili madde oranı % 1–40 arasındadır.  

 

4.4.2. Etkili Oldukları Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Göre Ġlaçlar 
 

Bu sınıflandırmada kimyasalın etkilediği canlı grubu esas alınmıĢtır. 
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 Ġnsektisit   :  Böcek öldürücü  

 Fungisit     : Mantar öldürücü  

 Bakterisit  : Bakteri öldürücü  

 Herbisit     : Yabancı ot öldürücü  

 Akarisit     : Akar öldürücü 

 Nematisit   : Nematot öldürücü 

 Rodentisit  : Kemirgen öldürücü  

 Avisit         : KuĢ öldürücü  

 

4.4.3. Özel Amaçlı Ġlaçlar 

 

4.4.3.1. Kovucular 

 

Mutlaka toksik olmaları gerekmeyen maddelerin kullanılmasıyla bazı Ģeylerden 

böceklerin uzaklaĢtırılmasıdır. Naftalin, yıllarca evlerde elbiselerin korunmasında 

kullanılmıĢtır. Katran (kreosol), odunları termitlere karĢı muhafazada kullanılırken 

sivrisinek, kene ve diğer ısırıcı sinekleri kovucu olarak da kullanılmaktadır. 

 

4.4.3.2. Cezbediciler 

 

Bunlar muhtelif böcekleri yakalamak için kullanılır. BaĢlıca bileĢikler, böceklerden 

elde edilen seks ektrakları da dâhil olmak üzere Ģeker ve birçok uçucu aromatik maddelerdir. 

Cezbedici maddeler direkt mücadele metodu olarak kullanılmaz. Daha ziyade tarla 

yoğunluklarını tespit etmede kullanılır. Bu suretle böceklerin ortaya çıkıĢ ve kalıĢ süreleri 

tespit edilir. 

 

4.4.4. Yaptıkları Etki ġekillerine Göre Sınıflandırılması 

 

Ġlaçların zararlılar üzerinde etkileri farklı Ģekilde olmaktadır. Bunlar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

4.4.4.1. Mide Zehiri Olan Ġlaçlar 

 

Mide zehirleri, zararlıya ağız yoluyla girip sindirim sisteminde etkili olurlar. Bu tip 

zehirler bitkiler üzerine atıldıktan veya zehirli yemler vasıtasıyla böcek tarafından alındıktan 

sonra etkilerini gösterirler. 

 

Mideye giden ilaç, öz suda erir, mide duvarındaki hücreleri imha ederek böceğin 

ölümüne neden olur.  
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4.4.4.2. Kontakt (Değme-Temas) Tesirli Ġlaçlar 

 

Böceklerin derilerine değdiği zaman veya ilaç atılan yüzeyde böcekler yürürken 

vücutlarına değdiği zaman etkisini göstererek onları öldürürler. 

 

4.4.4.3. Solunum Zehirleri (Fümigantlar) 

Bunlar gaz veya buhar veren ilaçlar olup böceklere solunum yolu ile etki ederek onları 

öldürür. 

 

4.4.4.4. Sistemik Ġlaçlar 

 

Bitki bünyesine giren, girdikten sonra dokudan dokuya geçerek hareket eden ilaçlara 

sistemik ilaçlar denir. 

 

Bunlar da mide zehri grubuna girmekle beraber, mideye alınma yolu değiĢiktir. Bu 

türlü insektisitler, bitkilere atıldıktan sonra onların kök veya yaprakları vasıtasıyla emilerek 

bitki öz suyuna geçer ve bitkinin her tarafına yayılır. Özellikle sokucu-emici ağız parçalarına 

sahip böcekler (bitki öz suyu ile beslenen), bu bitkileri sokup emmek suretiyle 

beslendiklerinde bitki öz suyuna karıĢmıĢ olan ilacı da midelerine alırlar ve böylece ölürler. 

 

4.5. Ġlaçların Satın Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Herhangi bir hastalık veya zararlıya karĢı mücadele için kullanılacak ilacı alırken Ģu 

hususlara dikkat edilmelidir.  

 

 Ġlaçlar yetkili bayilerden alınmalıdır. 

 Depolanma süresi geçmemiĢ imal tarihi en yakın ilaç alınmalıdır.  

 Ambalajı bozulmamıĢ, sızıntı, akıntı ve delik olmayan ilaç alınmalıdır. Çünkü 

özellikle sızdıran sıvı ilaçların etkisi kısa zamanda azalır veya bu ilaçların 

içindeki bazı maddelerin uçması ve buharlaĢması sonucu bunlar kullanılan 

bitkiye zararlı etki yapabilir. 

 Satın alınacak ilaçların doğrudan güneĢ ıĢığına maruz kalmamıĢ olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Tarım Bakanlığınca tastikli, etiketi bulunan, orijinal ambalajlar tercih 

edilmelidir. 

 

4.6. Ġlaçların Nakliyesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Ġlaçlar orijinal ambalajla birlikte ayrı bir dıĢ ambalaja konularak delinmeyecek, 

yırtılmayacak ve akıntı yapmayacak; insan ve hayvan gıdaları, diğer ihtiyaç maddeleri ile bir 

arada olmayacak Ģekilde taĢınmalıdır. 
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4.7. Ġlaçların Muhafazasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Zirai mücadele ilaçları daima serin ve kuru Ģartlara sahip (topaklanma, 

küflenme veya bozulmayı önleme açısından) kapalı oda ve dolaplarda sürekli 

kilit altında saklanmalıdır. Lüzumlu aletlerle, koruyucu elbiseler de aynı Ģekilde 

muhafaza edilmelidir. 

 Ġlaçlar; gıda maddeleri, hayvan yemleri, mutfak malzemeleri, yatak ve 

giyecekler ile aynı odada asla bulundurulmamalıdır. 

 Ġlaçlar; sık sık kontrol edilerek sızıntı ve akıntı var ise lastik eldiven ve bot 

giyerek temizlenmelidir. Temizlikte kullanılan bez vb. ile atıklar bir çukura 

derince gömülmelidir. Depoların temizlenmesinde kullanılan kirli suların 

insanlara, hayvanlara, çevreye ve su kaynaklarına bulaĢması önlenmelidir. 

 Kullanma değerliliğinden Ģüphe edilen ilaç artıkları veya etiketleri kaybolarak 

cinsi tespit edilemeyen ilaçlar, boĢ bir araziye gömülerek kullanılamaz hâle 

getirilmelidir. 

 Ġlaçların muhafaza edildiği deponun tabanı beton, içi kuru olmalı ve iyi 

havalandırılmalıdır. 

 Ġlaçların muhafaza edildiği yerlerde yangınlara karĢı tedbirler alınmalıdır. 

 Ġlaçlar ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

 

4.8. Ġlaçların Birbirleri ile KarıĢtırılması 
 

Aynı bitki üzerinde birden çok (değiĢik türden) hastalık ve zararlı bir arada 

bulunabilir. Bunların her birine karĢı ayrı ayrı ilaç tatbik etmek çok pahalıya mal olur. Bu 

sebeple mücadele zamanları aynı tarihe rastlayan zararlı ve hastalıklara karĢı uygun ilaçlar 

karıĢtırılarak kullanılır. Mesela, bir insektisit ile bir akarisit veya bir insektisit ile bir fungisit 

karıĢtırılıp uygulanabilir. Ġlaçlardan üç veya daha fazla bileĢiğin karıĢımı gerek fitotoksisite, 

(Fitotoksisite: Ġlacın bitkiye olan olumsuz, zararlı etkisidir.) gerekse ilacın bitki yüzeyine 

tutunması yönünden riskli olduğu için önerilmemektedir. 

 

Pratik olarak iki veya daha çok ilaç karıĢtırılması hâlinde çökelek veya karıĢtırılan 

ilaçların normal renklerine benzemeyen anormal bir renk meydana geliyorsa bu karıĢım 

yapılmaz.  
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4.9. Ġlaçların Uygulama Dozu  
 

Bir zirai mücadele ilacı, aktif (etkili) madde ile dolgu maddesinin (etkisiz) 

karıĢmasından meydana gelmiĢtir.     

 

 Aktif madde 

 

Böcek, mantar, yabancı ot gibi zararlıları öldüren kısımdır. Etkili madde doğrudan 

yalnız baĢına kullanılmaz. 

 

 Dolgu maddesi 

 

Etkili maddeyi tamamlayan ve taĢıyan maddedir. Ġlacın yapılmasını, atılıĢını, tatbikat 

esnasında bitkiye yapıĢmasını, bitki üzerine yayılmasını temin eder. 

 

Dolgu ve yardımcı maddelerle bir araya getirilerek etkili maddenin kullanılabilir hâle 

getirilmesi durumu formülasyonu oluĢturur. 

 

Ġlaç uygulaması, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının yayınlamıĢ olduğu zirai mücadele 

teknik talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Ġlaç ambalajları üzerinde belirtilen dozlara 

dikkat edilmelidir. 

 

Toz ilaçlarda uygulama, ilacın fabrikadan çıktığı dozda ve tozlayıcılar ile 

yapılmaktadır. Doz, ilaçların genelde etkili madde üzerinden birim alana uygulanan 

miktarıdır. 

 

Su ile seyreltilip püskürtülerek kullanılan (WP ve EC gibi) formülasyonlarda eriğin 

özenli bir Ģekilde hazırlanması gerekir. Bunun için önce ilaç tankına bir miktar su konur, 

bunun üzerine ilaç eklenerek tank su ile doldurulur. Bu sırada aletin karıĢtırıcısı da 

çalıĢtırılmalıdır. Bu iĢlemin baĢka bir yolu da ilacı ayrı bir kapta az miktar su ile iyice 

karıĢtırmak, aletin tankına bunu aktararak tankı su ile doldurmaktır. 

 

Islanabilir toz formülasyonlar da su ile karıĢım sırasında oluĢan köpüklerin gitmesi 

için bir süre bekletilmesi, sonra tanka su eklenmesi önerilir. 

 

4.10. Ġlaçların Atılma Zamanı 
 

Zirai mücadele ilaçlarından beklenen olumlu sonuçların alınabilmesi için ilaçlama 

zamanı iyi belirlenmelidir. Ġlaçlama tarla veya bahçemizdeki zararlının salgın yapmadan ve 

en hassas döneminde yapılmalıdır. En uygun ilaçlama dönemini belirledikten sonra 

ilaçlamayı da en uygun gün ve zamanda yapmalıyız. Ġlacın bitkilere olan etkileri doğrudan 

hava Ģartlarına bağlıdır.  
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Resim 4.1: Traktörle bahçe ilaçlaması 

 

Ġlaçlama yapılacak günün hava Ģartları ilaçlama için uygun değilse bazı sakıncalar 

ortaya çıkar. Bunlar:  

  

 Eğer hava yağıĢlı ise yağmur ilacın yıkanmasına neden olur. 

 Hava sıcaklığı düĢük ise ilacın bitkiler tarafından alınması zorlaĢır beklenen 

sonuç alınamaz.  

 Hava sıcaklığı yüksek ise yüksek sıcaklıklar ilacın buharlaĢmasına neden olur. 

Ġlaç kaybı yanında ilacın sıvı kısmı buharlaĢtığından bitkide yanma olur. 

 Hava rüzgârlı ise ilaç rüzgârla sürükleneceğinden çevredeki bitkilere de zarar 

verir. 
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Resim 4.2: Tarım ilacının üzümdeki etkisi 

 

Ġyi bir ilaçlama yapmak için; 

 

 Günün serin olduğu sabah ve akĢamüzeri ilaçlama yapılmalı, 

 Rüzgârsız ve yağıĢsız havada ilaçlama yapılmalı, 

 Rüzgârlı havada ilaçlama yapmak zorunluluğu var ise ilaçlama sırasında rüzgâr 

arkaya alınmalıdır. 

 

4.11. Ġlaçların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Ġlaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında özel elbise, çizme, Ģapka, 

eldiven,  maske, gözlük gibi yardımcı koruyucular kullanılmalıdır. 

 Ġlaçlar oturma yerleri ile içerisinde gıda ve yem maddeleri bulunan mutfak 

samanlık, ahır ve benzeri yerlerde hazırlanmamalı, bu iĢ için kesinlikle mutfak 

malzemesi kullanılmamalıdır. 

 Kapalı bir yerde ilaç hazırlama mecburiyeti var ise o yerin havalandırma 

tertibatı iyi olmalı ve uygulama sırasında mutlaka maske takılmalıdır. 

 Ġlaçlar ambalajlarının üzerinde yazılı bilgilere uyularak hazırlanmalı, doz ve 

hazırlanma Ģekli değiĢtirilmemelidir. 

 Ġlaçlama yapılmadan 1-2 gün önce çevredeki arıcılara haber verilmelidir. 
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 Ġlaçlamayı yapmak için hazırlanan ilaçlı su karıĢımı uygulamaya ara vermeden 

hemen ilaçlama iĢlemine baĢlanılmalı ve ilaçlama kısa zamanda bitirilmelidir. 

 

4.12. Ġlaçlama Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 BulaĢma gözle fark edilmeyebilinir. BulaĢmayı önlemek için ilacın deriyle 

temasını kesecek uzun kollu gömlek, uzun pantolon, maske, Ģapka ve gözlük 

takılmalı, ayaklar uzun çizme ile korunmalı, eldiven kullanılmalıdır. 

 

. 

Resim 4.3: Ġlaçlama giysileri 

 

 Ġlaçlama esnasında yemek yememeli, sigara ve su içilmemelidir. 

 Ġlaçlar elbise ve deri üzerine dökülmemeli, eğer dikkatsizlik sonucu vücuda 

değmiĢ veya elbiselere bulaĢmıĢ ise elbiseler derhâl çıkarılmalı, cilt de derhâl 

bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. 

 Ġlaçlama anında delinen veya patlayan alet ve hortumlar çıplak elle tamir 

edilmemeli, tıkanan memeler asla ağızla üflenerek açılmamalıdır. 
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 Hamile ve emzikli kadınlar, çocuklar, hastalar (özellikle üĢütme, bronĢit ve 

mide rahatsızlığı olanlar, ellerinde çatlak ve yara bulunanlar) ilaçlamada  

kesinlikle çalıĢtırılmamalıdır. 

 Ġlaçlama sırasında olabilecek rüzgâr, arka tarafa alınmalıdır. Rüzgâra karĢı ilaç 

atılmamalıdır. 

 Gündüzleri devamlı olarak 8 saatten fazla ve arka arkaya 6 günden fazla 

ilaçlama çalıĢmalarından kaçınılmalıdır. 

 

4.13. Ġlaçlamadan Sonra Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Ġlaçlama bittikten sonra kullanılan alet ve malzemeler iyice yıkanmalıdır. 

 Ġlaçlı bulaĢık su tavukların dolaĢtığı yerlere, hayvanların otlaklarına 

serpilmemeli, asla durgun ve akarsulara boĢaltılmamalıdır. 

 BoĢ ilaç kutuları evlere götürülmemeli; saksı, yemek kabı, su ve süt bidonu vb. 

amaçlarla kullanılmamalı, derince bir çukur kazılıp toprağa gömülmelidir. Dere, 

göl, deniz veya akarsu gibi insan ve diğer canlıların faydalandığı yerlere 

atılmamalıdır. 

 Artan ilaçlar yiyecek ve içecek kutuları gibi kaplara (meĢrubat, su ve süt 

ĢiĢelerine veya gıda maddeleri kutularına) asla aktarılmamalı, kendi 

ambalajlarında muhafaza edilmeli ve çocukların eriĢebileceği yerlerden uzak 

tutulmalıdır. 

 Ġlaçlama bittikten sonra koruyucu giysiler hemen çıkarılmalı, el, yüz ve ayaklar 

bol su ve sabunla yıkanmalıdır.  Ġyice temizlenmeden herhangi bir Ģey 

yememeli ve içilmemelidir. 

 Ġlaçlamada kullanılan alet, malzeme vb. özel yerlerine kaldırılmalı, ortalıkta 

bırakılmamalıdır. Bu alet ve malzemeler ilaçlamanın dıĢında diğer iĢlerde 

kullanılmamalıdır. 

 Ġlaçlanan sahaya, gerek ilaçlama anında gerekse ilaçlamadan sonra etiketinde 

yazılı süreler dolmadan insan ve hayvan girmemelidir.  Ġlaç atılan sahanın ilaçlı 

olduğunu belirtir bir levha asılarak uyarı yapılmalıdır. 

 Sebze ve meyveler iyice yıkanmadan yenmemelidir. 
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4.14. Tarım Ġlaçları Zehirlenmeleri 
 

Zirai mücadele ilaçlarının uygulanması sırasında gerekli dikkat gösterilirse insan 

sağlığı yönünden çok önemli bir problem ortaya çıkmaz. Ancak alınan tedbirlere rağmen 

zehirlenme olabilir ve bu durumda hafiften Ģiddetliye kadar değiĢen zehirlenme belirtileri 

ortaya çıkabilir.  

 

Tarım ilaçları insan vücuduna; 

 

 Ġlaçlama sırasında duman veya toz oluĢması anında nefes yoluyla, 

 Yine ilaçlama sırasında deriye bulaĢması yolu ile, 

 Ġlacın içilmesi ve yutulması yoluyla girer. 

 

Bunlardan biri ile meydana gelebilen ve belli bir miktarın üzerindeki zehirli maddenin 

vücuda alınması ile ortaya çıkan duruma zehirlenme denir. 

 

Tarım ilaçlarından meydana gelen zehirlenme olayları genellikle bilgisizlik ve 

dikkatsizlik sonucu ortaya çıkmaktadır. Genellikle zehirlenme; ilaçlama esnasında yeterli 

tedbir alınmaması, tarım ilaçlarının bit, pire öldürmek için vücuda sürülmesi ve hayvanlarda 

kullanılmasıyla meydana gelmektedir. 

 

Tarım ilaçları genelde insan vücuduna alınıĢ Ģekli, etki yeri ve tesirine göre vücutta 

değiĢik zehirlenme belirtileri meydana getirir. Bunlar genelde; uygulama sırasında veya 

sonrasında baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, aĢırı yorgunluk, uyuklama, huzursuzluk, mide bulantısı, 

kusma, ağız ve burundan salya gelmesi, ishal, yüksek ateĢlenme, solunum zorluğu, morarma, 

kalpte ritim bozukluğu, cilt ve göz kapaklarında titreme, konuĢma güçlüğü, göz kararması 

veya bulanık görme, göz kızarması, göz bebeklerinin büyüme veya küçülmesi, reflekslerin 

bozulması, bayılma veya koma Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Ġlacın özelliğine ve zehrin 

Ģiddetine göre bu belirtilerden bir veya bir kaçı bir arada görülebilir. Bu rahatsızlıklar ortaya 

çıktığında gerekli ilk yardım yapıldıktan sonra doktor çağrılmalı veya hasta en yakın bir 

sağlık kuruluĢuna götürülmelidir. 

 

Belirtileri yukarıda sayılan zehirlenmeler akut veya kronik olarak meydana gelir. Akut 

zehirlenmelerde zehirlenen kiĢiye suni solunum yapılması, midenin yıkanması, uygun bazı 

ilaçların verilmesi suretiyle zehirlenme giderilebilir. Ancak bu tür zehirlenmeler çoğu zaman 

ölümle sonuçlanır. Kronik zehirlenmeler ise alınan ilaçların yıllar boyu vücutta birikmesi 

sonucu bunun bir anda ortaya çıkması ve insanlarda birtakım hastalıklar meydana getirmesi 

Ģeklinde kendini gösterir.  

 

Tarım ilacı kullananların bilmesi gereken ilk yardım tedbirleri:  

 

 Teneffüs etmek 

Zehirlenme nefes yolu ile meydana gelmiĢse tarım ilacını soluyan kiĢi, hemen açık ve 

temiz havaya çıkarılmalı, sırtüstü yatırılmalı, çenesi yukarı doğru kaldırılmalı, güç de olsa 
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nefes alıyor ise suni teneffüs yaptırılmalı, durumunda biraz düzelme sağlandıktan sonra 

doktora götürülmelidir. 

 

 Deriye bulaĢma 

Zehirlenme deri yoluyla olmuĢsa ilaçlı giysiler üzerinden çıkarılmalı, deri ve bulaĢık 

elbiseler en yakın göl, su kanalı veya su tankından yararlanılarak bol su ve sabunla 

yıkanmalı, en kısa sürede de sabun ile banyo yapılmalıdır. Saçların da yıkanması 

unutulmamalı, bulaĢık elbiseler diğer çamaĢırlardan ayrı olarak yıkanmalıdır. 

 
 Yutmak/içmek 

Zehirlenme ağız yolu ile olmuĢ ise ve hasta bayılmamıĢsa hastaya tuzlu ve ılık su 

içirilerek veya ağza parmak sokulmak suretiyle kusturulmalıdır. Ancak hasta bayılmıĢsa 

kusturma iĢlemi asla yaptırılmamalıdır. 

 

 Göze kaçma  

Gözler hemen 15 dakika süre ile bol ve temiz su ile yıkanmalıdır. Gözde herhangi bir 

rahatsızlık sürerse kesinlikle hiçbir göz kremi, göz damlası kullanmadan bir doktora 

baĢvurulmalıdır. 

 

 Ele bulaĢma 

Deride kızarma ve kaĢıntılı su dolu kabarcıklar olmuĢ ise hemen bir doktora 

görünmelidir. 

 

Hasta titreme, çırpınma hâlinde ise dilini ısırmaması için çenelerin arasına temiz beze 

sarılmıĢ sert bir cisim yerleĢtirilmeli, takma diĢ varsa çıkarılmalıdır. 

 

Acil olarak doktor çağrılmalı veya hasta doktora götürülmeli, zehirlenmeyi yapan 

ilacın orijinal ambalajı veya etiketi doktora mutlaka götürülmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġlaçların etki Ģekillerini inceleyiniz. 

 Zirai mücadele ilaçlarını tanıyınız. 

 Mücadelede kullanılan ilaç çeĢitlerini 

öğreniniz. 

 Ġlaçların muhafaza Ģartlarını inceleyiniz. 

 Ġlaçların olumsuz etkilerini inceleyiniz.  

 Ġlaçların insana olan etkilerini araĢtırınız. 

 Ġlaçların çevreye olan etkilerini 

araĢtırınız. 

 Ġlaçlama nedenini belirleyiniz. 

 Ġlacın hastalığa mı, zararlıya mı, yabancı 

ota mı kullanılacağını belirleyiniz. 

 Ġlaç atma zamanını tespit ediniz. 

 Ġlaç çeĢitlerini belirleyiniz. 

 Ġlacın etki Ģekline dikkat ediniz. 

 Ġlaçların uygulama dozlarını belirleyiniz. 

 Ġlacın hazırlanma ve kullanma esaslarını 

inceleyiniz. 

 Ġlaçların birbirleri ile karıĢabilirliğini 

inceleyiniz. 

 Ġlaçların karıĢımları ile ilgili bilgiler 

edininiz. 

 KarıĢım talimatlarına uyunuz.  

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

Teknik talimatlara uygun olarak zirai mücadele ilaçlarını inceleyerek uygulayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Sıra 

Nu. 
Değerlendirme Ölçütleri 

 
Evet Hayır 

1 Zirai mücadele ilaçlarını tanıdınız mı?   

2 Ġlaçların olumsuz etkilerini öğrendiniz mi?   

3 Ġlaçların kullanım amaçlarını kavradınız mı?    

4 Ġlaçların muhafaza Ģartlarını öğrendiniz mi?   

5 
Tarım ilaçlarının çevreye ve canlılara zararlarını kavradınız 

mı? 
  

6 Ġlaçların karıĢabilirlik formülasyonlarını kavradınız mı?   

7 Ġlaç atma zamanını kavradınız mı?   

8 Ġlaçların uygulama dozlarını öğrendiniz mi?   

9 Zehirlenmelere karĢı alınacak tedbirleri kavradınız mı?   

10 
Zehirlenme olayı ile karĢılaĢtığınızda yapılacak 

uygulamaları kavradınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
A. AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ilaç kullanmanın avantajlarından değildir? 

A)Etkileri hızlıdır. 

B)Yabancı otlara karĢı seçici mücadele yapma Ģansı vardır. 

C)Kalıntı tesiriyle sıcakkanlılarda olumsuz etkiler yapar. 

D)Böceklere karĢı sistemik ilaç kullanımıyla uzun süreli ve etkin mücadele yapma 

Ģansı vardır. 

 

2. AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)Ġlaç kullanımının evcil hayvanlara olumsuz etkileri yoktur. 

B)Ġlaç kullanımının balıklara ve suda yaĢayan diğer canlılara olumsuz etkileri vardır. 

C)Ġlaç kullanımının böceklerin doğal düĢmanlarına olumsuz etkileri olmaz. 

D)Ġlaç kullanımının bal arıları ve polinatöre (tozlayıcı böcekler) olumsuz etkilerinin 

varlığı ispatlanmamıĢtır. 

 

3. Herbisit ifadesinin anlamı nedir? 

A)Böcek kovan 

B)Bakteri öldürücü 

C)Bitki geliĢimini düzenleyici 

D)Ot öldürücü 

 

4. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A)Ġlaç yağıĢlı havada atılmamalıdır. 

B)Ġlaç rüzgârlı havada atılmamalıdır. 

C)Ġlaçlar tesirini artırmak amacıyla gündüz güneĢinin eğik açıyla geldiği akĢam 

saatlerinde atılmamalıdır. 

D)Ġlaç çok sıcak havada atılmamalıdır. 

 

5. Ġlaçların muhafazasında dikkat edilecek hususlardan hangisi yanlıĢtır? 

A)Ġlaçlar ısı kaynaklarına yakın olmalıdır. 

B)Ġlaçlar, akıntı ve sızıntı veya bozulma belirtileri için belirli aralıklarla kontrol 

edilmelidir, bu gibi belirtiler varsa derhâl temizlenmelidir (Bazı ilaçlar koku yayar; 

kokunun varlığı akıntı veya sızıntının olabileceğine iĢarettir.). 

C)Depoların temizlenmesinde kullanılan kirli suların insanlara, hayvanlara, çevreye ve 

su kaynaklarına bulaĢması önlenmelidir. 

D)Ġlaçların muhafaza edildiği yerlerde yangınlara karĢı tedbirler alınmalıdır. 

 

B. AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Tarımsal mücadele amacıyla kullanılan kimyasal maddelerin tamamına …………… 

denmektedir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

değerDEĞERLENDĠRME 
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7. Yararlı böceklerin zarar görmesinden dolayı yeni zararlıların ortaya çıkması ilaç 

kullanmanın …………………………… . dır. 

 

8. ……… …………. ………… (SP) ilaçlar, ince toz görünümünde olup genellikle % 

50'nin üzerinde etkili madde içeren suya karıĢtırıldıklarında eriyik hâline gelen ve bu 

Ģekilde kullanılan ilaçlardır. 

 

9. Ġlaçla zehirlenmelerde, hasta titreme ve çırpınma hâlinde ise dilini ısırmaması için 

diĢlerin arasına temiz ………….. bir cisim yerleĢtirilmeli, takma diĢ varsa 

çıkarılmalıdır. 

 

10. Zehirlenme durumunda …………..………………. merkezlerinden bilgi alınmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

ĞERLENDĠRME 
1. Karantina tedbirleri ………..  ve ………………  olmak üzere iki baĢlık 

altında incelenir.  

 

2. Karantina tedbirleri ülkeye giriĢ ve çıkıĢ ……………., ……….. ve ………. 

kapılarında uygulanır. 

 

3. Entegre mücadelede amaç 

……………………………………………………değil, bunların popülasyonlarının 

ekonomik zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. 

 

4. Herhangi bir zehirlenme durumunda en kısa sürede ………….. çağrılmalıdır. 

 

5. ………………………………………. ilaçlar böceklerin derilerine değdiği 

zaman veya ilaç atılan yüzeyde böcekler yürürken vücutlarına değdiği zaman etkisini 

göstererek onları öldürür. 

 

6. Ġlaçlamadan sonra boĢalan kaplar baĢka amaçla kullanılmamalı 

………………… kirletmeyecek Ģekilde ……………… gömülmelidir. 

 

7. ………………………………….... su ile karıĢabilen toz hâlindeki ilaçlardır. 

 

8. Bitki üzerinde değiĢik Ģekillerde görülen belirtilere ……………….. denir.  

 

9. ……………….., aĢırı sıcaklık, yüksek dozda kimyasal ilaçların kullanılması, 

fazla gübreleme yapılması ve bazı parazitler nedeniyle olabilir.  

 

10. Bitkinin herhangi bir organında bulunan hücrelerin anormal Ģekilde bölünüp 

çoğalması ile meydana gelen biçimsiz ĢiĢkinliklere ……………veya ………….. 

denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 A 

4 D 

5 C 

6 C 

7 D 

8 C 

9 B 

10 C 

11 A 

12 fizyolojik kuraklık 

13 sarılık, kloroz 
14 solgunluk 

15 hipoplasya 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 6 segmentin, kapsül 

2 Bir çift olarak 

3 baĢın ön ya da alt tarafında 

4 böceklerin 

5 üç çift bacak, iki çift kanat 

6 iki çift 

7 abdomen 

8 trake sistemi 

9 Amphigenesis, parthenogenesis 

10 serbest, mumya, fıçı 

11 erken, geç 

12 

predatör (avcı böcek), parazioit, 

parazit (asalak), patojen (hastalık 

etmeni) 

13 öldürme, kısırlaĢtırma 

14 

ıĢık tuzakları, renk tuzakları, 

yapıĢkan tuzaklar, feroman tuzaklar, 

tuzak yemler, kapanlar 

15 yaz, kıĢ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

6 A 

7 B 

8 parazit bitkiler 

9 canavarotu 

10 ökse otu 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 pestisit 

7 dezavantajıdır 

8 suda çözünen toz 

9 sert 

10 zehir danıĢma 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 iç, dıĢ 

2 havaalanı, liman, gümrük 

3 
zararlı etmenlerin tamamının 

ortadan kaldırılması 

4 doktor 

5 kontakt (değme-temas) tesirli  

6 çevreyi, toprağa 

7 ıslanabilir toz ilaçlar (WP) 

8 nekroz 

9 yanma 

10 gal, tümör 
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