EDİTÖRDEN

TARIMSAL ENFORMASYONUN ÖNEMİ
Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmeler beraberinde tarımsal faaliyetlerin şeklini değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişmelerin çiftçilere, üreticilere, sektör paydaşlarına duyurmak İl Müdürlüğümüz Enformasyon Birimimizin ana görevlilerinden birisidir.
Tarımsal yayım ve enformasyon kavramı sürekli değişen ve değiştikçe de gelişen metottur. Tarımın olmadığı bir ülke düşünülemez, tarım da yayım ve tarımsal enformasyon olmadan eksik kalır.
İnsan ve doğa arasındaki dengenin ön planda olduğu günümüzde, tarımsal üretimde gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı için biyoteknik mücadelede önem arz etmektedir. Bizlerde bundan hareketle Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergimizin
üçüncü sayısını ağırlıklı olarak biyoteknik mücadele yöntemlerine ayırdık.
Biyoteknik Mücadele doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir tarım sağlanması için önem taşımaktadır.. Bu nedenle, tarımda uygulanan teknikler sadece üretim
miktarlarında sağladığı artış ile değil; çevreye, insan ve hayvan sağlığına olan etkileri
ile birlikte değerlendirilmektedir.
İl Müdürlüğümüz Enformasyon Birimi olarak çıkartmış olduğumuz yayınlar ile tarımsal verimliliği arttırmak, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim gerçekleşmesi için
katkı sağlamak istiyoruz. Tarımsal enformasyon o kadar önemli ki bu bilgisayar ve internet çağında doğru ve sağlıklı bilgiyi okuyucularına ulaştırmak hiç de kolay değil.
Tarımsal yayım ve enformasyon metodolojisinde yeniliklerin yayılması ile ilgili birçok
farklı model bulunmakla beraber bunların hepsinin en önemli ortak amacı: belirli yeniliklerin ya da teknolojilerin çiftçilerin ikna edilmeleri yoluyla yayılmasıdır. Tarımsal
Teknoloji transferi yaklaşımında, araştırma kararları bilim adamları tarafından alınmakta, araştırma istasyonlarında geliştirilmekte ve sonra yayımcılara çiftçilere aktarması için verilmektedir.
Tarihsel gelişim süreci içerisinde tarımsal enformasyon ve yayımla ilgili olarak ortaya
atılan çeşitli sorular yayım yaklaşımlarının değişmesine yol açmıştır.
Bizler için her zaman ilk soru, ‘çiftçileri istediğimiz noktaya nasıl getirebiliriz, çiftçilerin
hangi düzeye ulaşmasını istiyoruz?’ olmuştur. Bu amaçla kırsal alana ulaşmanın en
basit aracı olarak tarımsal enformasyon ve yayım olarak görmekteyiz.
Ülkemizin tarımsal alanda gelişmesinde tarımsal yayım ve enformasyonun etkisininde olduğunu düşünmekteyiz.
Son olarak Ülkemizde yayımlanan dergiler içerisinde, konu itibari ile ilklerden olan
biyoteknik mücadele yöntemlerinin işlendiği Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisinin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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BİYOLOJİK ve BİYOTEKNİK
MÜCADELENİN ÖNEMİ
İhsan EMİRALİOĞLU
İl Müdürü
Biyolojik Mücadele; Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara yol
açan zararlı organizmalarla mücadelede faydalı organizmaların
kullanılmasıdır.
Biyoteknik Mücadele: Hedeflenen zararlı türlerin biyolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri üzerinde etkili olan yapay ve doğal
maddeler kullanılarak zararların normal özelliklerini bozmak suretiyle uygulanan yöntemlerle yapılan mücadeledir.
Dünya nüfusundaki hızlı artış sonucu ortaya çıkan gıda maddesi ihtiyacını karşılamak için birim alandan daha fazla ürün elde
etmek, tarımın ana hedefidir. Ancak bitkisel üretimde hastalıklı, zararlı ve yabancı otlarla mücadele edilmediği takdirde ürün
kalite ve kantitesinde önemli düşüşlerin olacağı kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu kayıpları önlemek için çeşitli mücadele yöntemleri
kullanılsa da hala kimyasal mücadele yerini korumaktadır.
İnsan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle tarımda
pestisitlerin yoğun olarak kullanımı pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Pestisitlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin başında zehirleyici (toksik) olmaları gelir. Pestisitler, zararlı
canlılar kadar yararlı canlılarda etkilerler. Kimi zararlılar zamanla
bunlara karşı dayanıklılık kazanır.
Pestisitlerin toprak mikroorganizmaları üzerinde de öldürücü
etkileri vardır. Bu etki nedeniyle de uygulamalarından sonra ortamdaki mikroorganizma dengesi bozulmakta, kimi organizmalar sayıca azalırken kimileri de çoğalmaktadır. Ayrıca pestisitler
yüksek canlılar üzerinde de (insanlar, kümes hayvanları, sığırlar,
balıklar) etkilidirler. Pestisitler bir kısım hayvanların ölümüne sebep olmuş bir kısım yılanların ölümü, farelerin popülasyonlarını
arttırmıştır.
Zararlıların yaşayışı ve davranışları üzerine etkili olan bazı doğal
veya yapay maddeler kullanarak zararlıların normal davranış
özellikleri bozulmak suretiyle uygulanan yöntemlere Biyoteknik

yöntemler denir. Bu amaçla, bazı doğal ve sentetik bileşiklerden
yaralanılır. Bunlardan en fazla kullanılanı feromonlardır.
Zaralıların yoğunluklarını izleyip mücadeleye karar vermede kullanılır. Bunun için geliştirilmiş tuzaklardan yararlanılır. Örneğin,
Elma içkurdu, Erik içkurdu, Doğu meyve güvesi, Salkım güvesi,
Mısır kurdu, Yaprak büken gibi zararlılara karşı Yurdumuzda dahil
olmak üzere, birçok ülkede kullanılmaktadır. Zirai mücadelede,
feromonlu ve cezbedici tuzaklar tarla veya bahçelere belli aralıklarla yerleştirilerek zararlılar kitle halinde yakalanarak yoğunlukları azaltılabilir.
Feromonların doğal düşmanlara, bal arılarına, tozlayıcı böceklere, omurgalı hayvanlara ve insanlara zararlı etkileri yoktur. Elma
gövde kurduna karşı cezbedici tuzak kullanılarak kitlesel tuzaklama ile biyoteknik mücadele yapılabilmektedir. Beş ağaca 1 adet
pekmezli besi tuzağı asılarak, üst üste 2 yıl kitlesel tuzaklama yapılarak bu zararlıyla kolaylıkla mücadele edilebilmektedir.
İnsan ve çevre sağlığı açısından önem kazanan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin üreticiler tarafından daha geniş olanlarda kullanılmasının teşvik edilmesi için 2010 yılından
itibaren bu uygulamalar Bakanlığımızca destekleme kapsamına
alınmıştır. Ülkemizde ilk defa uygulanmaya başlanan biyolojik
ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize yaptığı mücadele
maliyetlerinin yaklaşık %50’si kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Biyoteknik Mücadele; Doğal dengeyi koruyucu,mücadele masraflarının azaldığı ve ekonomik tasarrufun sağlandığı,ilaç kalıntısı
olmayan ürün elde edilmesi için,doğal düşmanlara olabildiğince
en az zirai ilaçların seçildiği Biyoteknik Mücadele konulu 3.sayı
Tarım ve Yaşam dergimizin, tüm çiftçilerimize,kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza,Sivil Toplum Örgütlerimize yararlı olacağı düşüncesi ile hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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BİYOTEKNİK MÜCADELE ve BİYOLOJİK
MÜCADELE NEDİR ?

Sevecen DÖKMEZ
Ziraat Mühendisi
Andırın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

BİYOTEKNİK MÜCADELE
NEDİR?
Zararlıların üzerinde olan bazı
yapay veya doğal maddeleri kullanarak
normal özelliklerini bozmak suretiyle uygulanan yöntemlere “Biyoteknik Yöntemler” adı verilir.
NASIL YAPILIR?
Feromon tuzak sistemleri veya cezbediciler, yumurtlamayı engelleyiciler, uzaklaştırıcılar, beslenmeyi engelleyiciler,
kısırlaştırıcılar, böcek gelişmesini engelleyiciler, böcek gelişmesini düzenleyiciler
ve kısır böcek salma yöntemi gibi bazı
doğal veya sentetik bileşik ya da yöntemler kullanılarak yapılır.
FEROMON NEDİR.
Dişi böcekler erkek böcekler tarafından
kolay bulunabilmek ve çiftleşmek için vücutlarından bir koku salgılar. Bu kokuya
“Feromon” denir. Feromon kokusu yapay
olarak üretilip “yayıcı” denen ve genellikle polietilenden üretilen araçların içine
doldurulur.
Feromonların biyoteknik yöntemler içerisinde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde
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zararlılara savaşta popülasyon yoğunluğunu saptamada veya ilaçlamaya karar
vermede dolaylı olarak yararlanılır.
NERELERDE KULLANILIR?
Elma iç kurdu, salkım güvesi, şeftali güvesi, doğu meyve güvesi, kiraz sineği, akdeniz meyve sineği, zeytin sineği, sebzelerde ve pamukta yeşil kurt, pembe kurt
gibi zararlılarla mücadelede kullanılmaktadır.
BİYOTEKNİK MÜCADELENİN AVANTAJLARI
Sadece uygulandığı zararlıyı hedef alır
Mücadele zamanının tespitinde kullanılır
Seçici olmaları nedeniyle doğayı ve doğal dengeyi korumaktadır.
Üst üste aynı alanda kullanılmaları durumunda kimyasal mücadeleye olan ihtiyacı azaltır yada tümüyle ortadan kaldırır.
BİOLOJİK MÜCADELE NEDİR?
Bir canlı etmenin diğer bir canlı etmenin
yoğunluğunu baskı altında tutmak amacıyla aktif olarak kullanılmasıdır. Yararlı
organizmalar zararlıyı bulur ve onula savaşır. Örtüaltı üretim biyolojik mücadele-

nin en başarılı yapıldığı alandır.
AVANTAJLARI
Seçici bir yöntemdir.
Entegre mücadelenin ana unsurudur.
Yan etkisi yoktur.
Doğadaki etmenlerden yararlanılır.
Zirai İlaçtaki gibi dayanıklılık sorunu yoktur.
İnsan ve çevre sağlığına zararlı değildir.
HEDEFLERİ
Sürdürebilir tarımı sağlamak,
Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün
elde etmek,
Faydalı organizmaları korumak ve desteklemek,
BİYOLOJİK MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bahçemizdeki tüm böcekler zararlı değildir. Entegre mücadele ilkelerine göre hareket edildiğinde, üretime başlamadan
önce biyolojik mücadele uygulamaları
planlanarak, geniş etkili zirai ilaçlar kullanılmamalıdır.
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınları.

BİYOTEKNİK

BİYOTEKNİK MÜCADELE
YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
karıştırılarak uygulanmasının gelecekte
cezbet ve öldür yönteminin etkinliğini
büyük ölçüde arttıracağı düşünülmektedir. Türkiye’de ve dünyada uygulanan
biyoteknik mücadele çalışmalarından
örnekler verilerek bu uygulamaların
başarısı değerlendirilmiştir.
Doç.Dr. Orkun Barış KOVANCI
GİRİŞ
Uludağ Üniversitesi / Ziraat Fakültesi
Uzun yıllardan beri tarımsal zararlılarla Bitki Koruma Bölümü / BURSA
mücadele büyük ölçüde geniş spektZir.Yük.Müh. Bilgi PEHLEVAN
rumlu ve uzun süre kalıcı etkiye sahip Uludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / BURSA
organik fosforlu ve karbamatlı pestisitler uygulanarak yapılmaktadır. Ancak
zamanla bazı zararlılar bu toksik kimyasal bileşiklere karşı tolerans veya direnç geliştirmeyi başarmışlardır. Yoğun
ilaçlama yapılan tarımsal ekosistemlerde parazitoid ve predatörlerden oluşan
doğal düşman faunası büyük oranda
azalmakta ve bunu takiben kırmızı
örümcekler vb. ikincil zararlılar ana zararlı durumuna geçmektedirler. Ayrıca,
bu tarımsal ilaçların gerekli tedbirler
alınmadan uygulanması durumunda
doğrudan veya ürün üzerinde bıraktıkları kalıntılar yoluyla da dolaylı olarak
insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz
etkileri olmaktadır (Kovancı ve Pehlevan, 2013).
Özellikle Avrupa’da tüketicilerin sağlık ve
çevre bilincinin artmasını takiben yayınlanan 2009/128/EC no’lu Avrupa birliği
deklarasyonu ile kimyasal mücadeleye
alternatif mücadele yöntemlerinin araştırılması ve kullanımı son yıllarda giderek
artan bir önem kazanmıştır. Entegre Zararlı Yöntemi kapsamında kullanılan bu
alternatif veya modern mücadele yöntemlerinin başında Biyoteknik Mücadele
Yöntemleri gelmektedir.

BİYOTEKNİK MÜCADELE
YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

ÖZET
Dünya çapında tüketicilerin
sağlık ve çevre bilincinin artmasını takiben ABD’de 1996 yılında
yürürlüğe giren gıda kalitesinin korunmasının temini ve Avrupa birliğinde
2009 yılında uygulanmaya başlanan
128/EC no’lu pestisitlerin sürdürülebilir
kullanımı yasaları çerçevesinde dünyada kimyasal mücadeleye alternatif
mücadele yöntemleri giderek artan
bir önem kazanmaktadır. Entegre Zararlı Yöntemi kapsamında uygulanan
bu alternatif mücadele yöntemlerinin
başında Biyoteknik Mücadele Yöntemleri gelmektedir. Bu derlemede,
tarımsal zararlıların biyolojilerini, fizyolojilerini ve davranışlarını etkileyen
ve semio-kimyasallar olarak bilinen
kimyasal sinyal moleküllerinin kullanılmasına dayanan mücadele yöntemleri
incelenmiştir. Örneğin, bu semio-kimyasallar farklı tipte tuzak sistemlerine
yerleştirilerek erken tahmin ve uyarı
programlarında elma içkurdu, salkım
güvesi vb. zararlı popülasyonlarının
yıllık değişimlerinin izlenmesinde kullanılmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bu
doğal veya sentetik kimyasalları içeren
çok sayıda tuzağın belirli bir alana yerleştirilmesiyle domates güvesi gibi bir
zararlı türünün erginleri kitle halinde
yakalanabilmektedir. Ayrıca, bu kimyasalların farklı tipte yayıcılar aracılığıyla
arazi ortamına büyük miktarlarda salınmasıyla zararlılarda çiftleşmenin engellenmesi sağlanmaktadır. Elma içkurdu
erginlerinin hem erkek hem dişilerini
cezbeden armut esteri kairomonunun
geliştirilmesi yakın bir gelecekte biyoteknik mücadele yöntemlerinin daha
etkin olarak kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Kairomonların, insektisitlerle
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Biyoteknik mücadele, hedeflenen türlerin biyolojilerini, fizyolojilerini ve davranışlarını etkileyen ve semio-kimyasallar
olarak bilinen kimyasal sinyal moleküllerinin kullanılmasına dayanan yöntemleri
kapsamaktadır. Örneğin, erken tahmin
ve uyarı programlarında farklı tipte tuzak sistemlerine yerleştirilerek kullanılan
cezbediciler, feromonlar ve paraferomonlar gibi semio-kimyasallar zararlı popülasyon değişimlerinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu kimyasallardan
cezbediciler ve feromonlar farklı tipte
yayıcılar aracılığıyla ortama büyük miktarlarda salınarak zararlılarda çiftleşmeyi engelleyebilmektedirler. Feromonları
içeren tuzak kombinasyonları çok sayıda
tuzağın belirli bir alana yerleştirilmesiyle
kitle halinde tuzaklama amacıyla kullanılabilmektedirler (Layık ve Kısmalı, 1994).
Sadece kullanıldıkları zararlıya özgü bir
etkinlik gösteren bu bileşiklerin yan etkilerinin olmaması dünyada biyoteknik
mücadele yöntemlerinin dolaylı olarak
veya doğrudan kullanımının yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur.
Biyoteknik yöntemlerin ülkemizde ve
dünyada böceklerle mücadelede dolaylı
ve doğrudan kullanımına ayrıntılı olarak
değinilecektir.
1. BİYOTEKNİK YÖNTEMLERİN DOLAYLI
OLARAK ZARARLI POPÜLASYONLARINI
İZLEME AMACIYLA KULLANIMI
Böcek popülasyonlarının mevsimsel değişimlerini izlemek için çok sayıda araç
dolaylı olarak kullanılmaktadır. Bu araçlara feromon, besin, görsel, ışık ve su
tuzakları ile bunların birlikte kullanımını
içeren kombine tuzaklar örnek olarak
verilebilir. Bu tuzaklardan böcek popülasyonlarının izlenmesinde en fazla kullanılanı cinsel cezbedici görevini gören
eşey feromonlarını içeren tuzaklardır.
1.1. Besin tuzakları ile izleme
Pekmez, melas, şeker, amonyak türevleri, boraks tuzları, ve protein hidrolizatlar
gibi besin cezbedicileri, zararlıların mevsimsel popülasyon değişimlerini izleme
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ancak
besin tuzaklarının kullanımı feromon
tuzakların yaygınlaşmasından sonra gi8

derek azalmıştır. Bu tuzaklar özellikle
meyve sineklerine karşı etkili olmaktadır.
Kahverengi şeker, sükroz, hidrolize mısır
proteini, meyve suyu, ve şarap sirkesi
karışımı gibi besin cezbediciler, McPhail
ya da Jackson tipi veya daha basit olarak
plastik pet şişe tuzaklar içine konularak
Tephritidae ve Drosophilidae familyasına bağlı meyve sineklerini yakalamada
başarıyla kullanılmaktadır (Nascimento
et al. 2000). Bunun yanında şaraplı besin
tuzakları tarımsal üretimde zararlı olan
Yaprakbüken (Archips spp.), güveler ve
tekeböceklerini; diamonyum fosfat (% 2
DAP) içeren besin tuzaklar Meyvesineklerini; pekmezli besin tuzakları ise Elma
gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh.)’nu çekmektedir.
Son yıllarda besin tuzakları, özellikle
çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı parsellerde feromon tuzakların
cezbedici etkisinin azalmasından dolayı
bu tuzaklara alternatif bir izleme aracı
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kovanci ve Walgenbach (2005), ABD’nin
Kuzey Karolina eyaletinde çiftleşmeyi
engelleme tekniğinin uygulandığı elma
bahçelerinde Doğu Meyvegüvesi (Grapholita molesta Busck) popülasyonlarını
izlemek amacıyla feromon tuzaklarının
yanı sıra terpinil asetat ve şeker karışımından oluşan 0.5 litrelik beyaz renkli
kova tipi besin tuzakları kullanmışlardır.

Bu çalışma sonucunda, besin tuzaklarında her iki cinsiyete ait bireylerin, özellikle de çiftleşmiş dişilerin yakalandığını ve
yaz aylarında feromon tuzak sayımlarında iç içe geçmiş olarak görülen 3. ve 4.
döl uçuşlarının, besin tuzaklarında bariz
bir şekilde ayrıldığı gözlemlendiği kaydedilmektedir.
Bagnoli ve ark. (2013), İspanya’da Lobesia botrana (Den. & Schiff.)’ nın mücadelesi için çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
uygulandığı bağlarda, ergin popülasyonunu izlemek amacıyla şarap tuzağı
kullanmışlardır. Araştırmacılar, feromon
tuzaklarının ortamda bulunan yoğun feromon nedeniyle etkinliğinin azaldığı bu
bağlarda, alternatif olarak izleme amacıyla 15 cm çapında ve 25 cm yüksekliğinde kiremit renkli çiçek saksılarının içine %50 şarap içeren su-alkol solüsyonu
koyarak bu tuzaklardaki yakalanmaları
çiftleşmeyi engelleme tekniği uygulanmayan bağlardaki feromon tuzaklar ile
karşılaştırmışlar ve ilk dölde şarap tuzağındaki ergin yakalanma oranının feromon tuzağından biraz düşük olsa da 2.
ve 3. döldeki yakalanmalar aynı seviyede
bulunmuştur.
Besin tuzaklarının kullanımı genelde
kombine tuzak şeklinde olup feromon
ve görsel tuzaklar ile veya her ikisiyle birlikte kullanılmaktadır.
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1.2. Görsel tuzaklar ile izleme
Bu tuzaklar, bazı gündüz uçan böceklerin
sarı, mavi, kırmızı, beyaz gibi renklere yönelimlerinden yararlanılarak hazırlanan
tuzaklardır. Sarı yapışkan tuzaklar, Bactrocera oleae (Gmel.), Ceratitis capitata
(Wied.), Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera;
Tephritidae), Liriomyza spp. (Diptera;
Agromyzidae), Beyazsinekler (Homoptera; Aleyrodidae), Cüce ağustos böcekleri
(Homoptera; Cicadellidae) ve Yaprakbitleri (Homoptera; Aphididae) gibi zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır (Öncüer ve Durmuşoğlu, 2008).
Mavi renkli görsel tuzaklar Tripsler, Beyaz
sinek (Bemicia tabaci (Gennadius)) ve
Baklazınnı (Tropinota hirta (Poda))’nın;
beyaz renkli görsel tuzaklar Tripsler ve
Testereli arıların; kırmızı renkli görsel tuzaklar ise Yazıcıböceklerin yakalanmasında kullanılmaktadır.
Chu ve ark. (2003), pamuk, şeker pancarı, yonca, fasulye ve yer fıstığında Empoasca türlerinin erginlerine karşı çekici
rengi belirlemek amacıyla ABD, Çin ve
Hindistan’da yaptıkları çalışmada, yeşil,
bahar yeşili ve sarı rengin en çekici olduğunu, mavi ve beyaz rengin de çiçek tripsi Frankliniella occidentalis (Pergande)
erginleri için en yüksek çekiciliğe sahip
olduğunu belirtmişlerdir.
Demirel ve Yıldırım (2008), Türkiye’de pamuk tarlalarında yaptığı çalışmada yaptığı sarı, mavi ve beyaz renkli yapışkan
tuzakların tripsleri, sarı ve turuncu renkli
yapışkan tuzakların Empoasca decipiens
Paoli’i cezbettiği ve popülasyon yoğunluğunu izlemede etkin olarak kullanılabileceğini, kırmızı yapışkan tuzağın ise izlemede etkisiz olduğunu bildirmektedirler.
Atakan ve Canhilal (2004), pamuk zararlılarını izlemede sarı yapışkan tuzakların
farklı yüksekliklerde yakalanmaya olan
etkisini belirlemek için Çukurova’da yaptığı çalışmada Asymetresca decedens
Paoli ve E. decipiens’ in bitki boyu 80
cm’nin altındayken tuzak yüksekliğinin
60 cm’de, bitki boyu 80 cm’nin üstünde
ise tuzak yüksekliğinin 60-100 cm’de en

fazla yakalanmayı sağladığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada, F. occidentalis için
bitki boyu 100-120 cm arasında iken 60100 cm tuzak yüksekliğinin en uygun olduğu, B. tabaci için ise en fazla yakalanmanın 60 cm’de, en az yakalanmanın 120
cm’de olduğu belirlenmiştir.
Seralarda sarı yaışkan tuzaklarla sokucu
emici ağız yapısına sahip beyaz sinek,
trips, kırmızı örümcek ve Cicadellidae
familyasına ait türler izlenebilmektedir
(Nandini ve ark., 2012). Sarı yapışkan
kartlar ile Frankliniella türleri için en fazla yakalanma yerden 25 cm yükseklikte,
B. tabaci ve Empoasca türlerinde de en
fazla yakalanma yerden 30 cm yükseklikte olmaktadır. Empoasca ve Frankliniella
türlerinde tuzağın dikine pozisyonunda
yakalanma yatay pozisyonuna göre daha
fazladır ancak B. tabaci’de değişmemektedir (Gençsoylu, 2007). Kiraz domatesinde sera beyaz sineği Trialeurodes
vaporariorum (Westw.)’un popülasyon
yoğunluğunun tahmini için silindirik şekilli sarı yapışkan tuzaklar aralarında en
az 12.5 m mesafe kalacak şekilde asılmalıdır (Kim ve ark., 2001).
Burrack ve ark. (2008), ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ChamP ve AM tipi sarı yapışkan tuzaklar ve IMPT tipi plastik McPhail tuzakların zeytin sineği’ni yakalama
performansını test etmişler ve en fazla
yakalanma oranının McPhail tuzaklarda
gerçekleştiğini saptamışlardır. AM tipi
sarı yapışkan tuzakta ergin yakalanma
oranı ChamP tuzağına göre daha fazla olmuştur. Ayrıca, McPhail tuzaklara bakteri
içeren maya konulduğunda, amonyum
bikarbonat içerenlere göre daha etkili
bulunmuştur.
1.3. Feromon tuzakları ile izleme
Feromon tuzakları, zararlıya özgü ve seçici olmaları, çalışana ve çevreye zarar vermemeleri, çok düşük oranlarda yüksek
etkinlik göstermeleri ve geniş bir alanda
cezbedici etkinlik göstermeleri nedeniyle en yaygın olarak kullanılan tuzak tipidir. Zararlı böceğin varlığını tespit etmek,
popülasyonunu izleyip mücadele zamanını veya ekonomik zarar eşiğine göre

mücadeleye karar vermek ve zararlıyı kitle halinde yakalamak amacıyla feromon
tuzaklardan yararlanılmaktadır.
Bu tuzaklara eşeyin salgıladığı feromon
fitillere sürülerek ya da kauçuk kapsül
içinde özel bölmelere yerleştirilerek, karşı eşey koku yoluyla cezbedilmek suretiyle tuzağa çekilmektedir. Tuzağa gelip
yapışan bireylerin sayımları ile zararlının
popülasyon yoğunluğu, ergin çıkışı gibi
mücadeleye yönelik bilgiler elde edilmektedir. Bu uygulamadan daha çok
önceden tahmin ve erken uyarı çalışmalarında yararlanılmaktadır. Yurdumuzda,
Elma iç kurdu (Cydia pomonella L.), Erik
iç kurdu (C. funebrana Treitschke), Doğu
meyvegüvesi (G. molesta), Salkım güvesi
(L. botrana), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hübner), Yaprak bükenler (Archips
spp.), ambar zararlılarına ve diğer çok
sayıda Lepidoptera, Coleoptera, Diptera
ve Homoptera türünü izlemede feromon
tuzaklar kullanılmaktadır.
Fadamiro (2004), ABD’nin Minnesota
eyaletinde Elma iç kurdu C. pomonella
popülasyonlarının mevsimsel değişimini
Pherocon 1C ve Pherocon VI delta tipi
feromon tuzaklarıyla takip etmişlerdir. İki
tuzak tipide elma iç kurdunun erginlerinin çıkışını saptamada başarılı olmuştur.
Araştırıcı, Pherocon VI tuzağın, Pherocon
1C tuzağından daha fazla güve yakaladığını ancak daha az seçici olduğunu,
hedef dışı yararlı böcekleri ve arıları da
yakalayabildiğini bildirmektedir.
Pinto ve ark. (2006), İtalya’da zeytin sineği’ nin popülasyon yoğunluğunu meyvede yumurta, larva ve pupa sayımlarıyla,
popülasyon dalgalanmasını ise feromon
tuzakları ile izleyerek tuzaklardaki popülasyon dalgalanması verilerinin zeytin
ağaçlarında gözlemlenen popülasyon
yoğunluğu verileriyle doğru orantılı olduğunu belirlemişlerdir.
Gallardo ve ark. (2009), İspanya’da bağlarda salkım güvesi L. botrana’ nin popülasyon değişimlerini yerden 1 m yükseğe
hektara 2 adet düşecek şekilde astıkları
feromon tuzakları ile izlemişlerdir.
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1.4. Paraferomonlar ile izleme
“Paraferomonlar” olarak adlandırılan
bazıları doğal olarak bitkilerde bulunan,
bazıları ise doğada bulunmayıp insanlar tarafından sentetik olarak üretilen
ve yapısal olarak böcek feromonlarının
bileşenlerine benzemeleri nedeniyle
fiziksel veya davranışsal olarak böceklerde cezbedici etki uyandıran bileşikler
bulunmaktadır. Bu bileşikler, feromonları taklit edici, sinerjistik, hızlandırıcı
ya da engelleyici etkiler gösterebilir
(Renou ve Guerrero, 2000). Bitkilerde
bulunan bazı terpenoid bileşiklerinin
Amerikan hamamböceği Periplaneta
americana (L.) erkeklerinde feromon
etkisine benzer bir uyarı yaparak çiftleşme davranışını teşvik ettiği kaydedilmektedir (Nishino ve ark., 1977).
Çok sayıda Tephritidae türü erkeği Metil eugenol (4-allil-1,2-dimethoksibenzen-karboksilat) gibi bitkilerde doğal
olarak bulunan veya Cue-lure (4-(p-asetoksifenil)-2-butanon) gibi bitki kaynaklı bileşiklerin sentetik analogları
olan bileşikler tarafından cezbedilmektedirler. Bu bileşikler, Diptera takımında
ergin erkekleri izleme ve kitle halinde
tuzaklama yönemi için kullanılmaktadır. Örneğin Trimedlure (t-butil 4 (ve 5)
kloro-2-metilsiklohekzankarboksilat)
ve Metil eugenol Akdeniz meyve sineği’
nin, Cue-lure ise Bactrocera cucurbitae
(Coquillett)’ nın ergin erkeklerini cezbetmektedir (Jang ve Light, 1996).
Çoğu zaman pahalı, yüksek derecede
etkin fakat kısa ömürlü olan doğal feromonun daha aktif analogları ile değiştirilmesi avantaj sağlamaktadır. Örneğin,
bezelye kapsülkurdu Cydia nigricana
(F.)’nın doğal feromonu (E,E)-8,10-dodekadienil asetat çok sayıda ergini cezbettiğinden tuzaklar kısa bir sürede bu
zararlıyla dolup taşmaktadır. Bu feromon yerine doğal kaynaklı taklidi olan
(E)-10-dodesenilasetat, tuzaklarda yakalanan ergin sayısını düşürerek daha
güvenilir bir izleme yapılmasına imkan
vermektedir (Greenway ve ark., 1981).
1.5. Kairomonlar ile izleme
Kairomonlar, bir organizma tarafından
meydana getirilen ve yayıcı organizma
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için uygun olmamasına karşın alıcı bireylerde pozitif tepki oluşturan kimyasal maddelerdir.
Son yıllarda kairomonlar feromon kapsüller ile kombine edilerek hem böceklerin izlenmesinde hem de feromon
yayıcılar içine ilave edilerek çiftleşmeyi
engelleme tekniğinde kullanılmaktadır. ABD’de kairomon olarak mikrokapsül formülasyonu halinde (Cidetrak®
DA-MEC) ve % 5 aktif madde oranında
Armut esteri (Etil (2E, 4Z)-2,4-dekadienoat) içeren tuzakların elma içkurdu
erginlerini izlemede başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, daha sonraki çalışmalarda bu kairomonun %0.1 ve daha
yüksek dozlarının genç larva dönemlerini de cezbettiği saptanmıştır (Knight
ve Light, 2005).
Light ve ark. (2001), ABD’de Armut esteri’nin C. pomonella’ nın her iki cinsiyetine karşı cezbedici olduğunu ancak
armut bahçelerinde ceviz ve elma bahçelerindeki kadar etkili olmadığını belirtmişlerdir. Armut esteriyle doldurulan
kauçuk kapsüller elma iç kurdu feromonu ile karşılaştırılmış ve yakalanmalar
arasında fark olmadığı tespit edilmiştir.
Kairomonun içkurdu erginlerinin izlenmesinde başarılı olduğu görülmektedir.
Knight ve Light (2005), ABD’de hektara
500-1000 Isomate-C plus® feromon yayıcısı kullanarak 8-16 hektar arasında
değişen 102 elma bahçesinde elma iç
kurdu C. pomonella’ya karşı yaptıkları
çiftleşmeyi engelleme tekniği uygulamalarında, izleme amaçlı olarak herbir
bloğa 2 adet Armut esteri veya elma
içkurdu feromonu ((E,E)-8,10-dodekadienol) içeren tuzaklar asmışlardır. Araştırıcılar, Armut esteri ve feromon içeren
tuzaklarda yakalanan ergin sayılarının
ve popülasyon değişim eğrilerinin benzer olduğunu ancak mücadele amaçlı
hektara kullanılan feromon yayıcısı artırıldığında Armut esteri’nin izlemede
daha başarılı olduğunu saptamışlardır.
Jackson ve ark. (2005), ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde tatlı patates’in
önemli Coleopter zararlılarından Diabrotica undecimpunctata howardi

Barber erginlerinin 500 mg 1,2,4-trimetoksibenzen, 500 mg indol ve 500 mg
trans-sinnamaldehid içeren kairomon
karışımları tarafından etkin bir şekilde
cezbedildiklerini saptamışlardır.
1.6. Işık tuzakları ile izleme
Işık tuzakları böceği izlemede ve kitle
yakalamada gece veya belirli saatlerde
ışığa yönelen böcekleri çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Önemli zararlılardan elma iç kurdu (C. pomonella), Mısır
kurdu (Ostrinia nubilalis (Hübner)), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera (Hübner)),
Bozkurt (Agrotis spp.), Şeftali güvesi
(Anarsia lineatella Zeller), Danaburnu
(Gryllotalpa gryllotalpa L.) gibi zararlılarda fototaksi olarak adlandırılan ışığa
yönelim oldukça güçlüdür.
Özellikle Ultraviyole (UV) ve siyah ışık
kaynakları, ışığa cezbedilen böceklerin
tuzağın altında bulunan ve insektisit
veya benzen gibi öldürücü bir kimyasal
içeren kap yardımıyla böcekleri tuzaklamada kullanılmaktadır. Siyah ışık, 12, 15
veya 22 Watt gücünde ve 315-400 nm
dalga boyunda ışık yayan siyah tüpler
tarafından üretilmektedir. Jeneratör
veya pil kaynağıyla çalıştırılan bu siyah
ışık tüplerinin ömrü genellikle yaklaşık
7000 saat olup 9.5 ay boyunca sürekli
olarak çalıştırılabilirler. Mısır kurdu erginleri siyah ışık tuzakları tarafından
cezbedilmektedir (Bartels ve ark., 1997).
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Son yıllarda ışık yayan diyot (LED) lambalar geliştirilmiş olup ışık tuzaklarında kullanılmaktadır. Chu ve ark. (2003), ABD’de
içine yeşil ışık yayan LED lambalar yerleştirilmiş CC tipi plastik bardak tuzaklar
ile ergin B. tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) popülasyonunu izlemişlerdir. Araştırmada, LED ışık tuzaklarda erginlerin
yakalanmasında ışık kaynağı olmayan
tuzaklara göre %100 artış olduğu, bu tuzakların beyazsinekleri seralarda izlemek
amacıyla kullanılabileceği ve sarı yapışkan tuzaklardan daha ekonomik olduğu
belirlenmiştir.
Kurl ve Ramkishore (2006), Hindistan’da
domates tarlalarında H. armigera popülasyonlarını altında beyaz kaplar bulunan ışık tuzaklarıyla izlemişlerdir. Yapılan
bu çalışmada, ışık tuzaklarındaki yüksek
yakalanmalar sayesinde başarılı bir şekilde izleme sağlandığı kaydedilmiştir.

izlemek amacıyla sarı renkli su tuzakları
geliştirmişlerdir. Baklazınnı erginlerinin
hem popülasyon değişimini izlemek
hem mücadele etmek için içi su dolu
mavi leğenler kullanılmaktadır.
Su tuzakları rengin yanında ışıklı ve feromonla da kombine edilebilmektedir.
Örneğin domates güvesi Tuta absoluta
(Meyrick).’nın izlenmesinde su, ışık ve
feromon kombinasyonundan oluşan
Ferolite tipi ve (3E;8Z;11Z)-3, 8,11-tetradekatrienil asetat ile (3E,8Z)-tetradekadien-1-yl asetat emdirilmiş feromon
kapsülü içeren su tuzakları kullanılmaktadır.

Vega ve ark. (1990), yaprak bitleri ve cicadellidlerin mısır, fasulye ve balkabağı
bitkilerinde popülasyon değişimlerini

1.7.2. Görsel + besin tuzakları ile izleme
Katsoyannos ve ark. (2000), Rebel tipi
sarı yapışkan tuzağa amonyum asetat
eklendiğinde, bu bileşiğin eklenmediği
sarı yapışkan tuzaktan %50 daha fazla
kiraz sineği Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae) yakalandığını, amonyum
karbonatın ise tuzağın yakalama performansını arttırmadığını saptamışlardır.
1.7.3. Kairomon + Feromon tuzaklarıyla izleme
Knight ve ark. (2013), Elma içkurdu tuzaklarına armut esteri (Etil (E,Z)-2,4-dekadienoat) veya (E)-4,8-dimetil-1,3,7-nonatriene (DMNT), eşey feromonu
(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol ve asetik asit’
i 2’li veya 3’lü kombinasyonlar içeren
kapsüllerin etkinliğini değerlendirmişlerdir. Armut esteri ve asetik asit içeren
tuzaklara eşey feromonunun eklenmesi
yakalanmalara ya hiç etki yapmamış ya
da önemli derece artış gerçekleştirmemiştir. Ancak kombo kapsüllere (eşey feromonu, DMNT veya Armut esteri) asetik
eklenmesi dişi yaklanmalarını önemli
derecede artırmıştır.

1.6. Su Tuzakları ile izleme
Böceklerin suya yönelimlerinden yararlanılarak genellikle ışık tuzakları ve renkli
tuzaklar ile birlikte kullanılmaktadır. Van
Deventer (2009), Akdeniz ülkelerinde
tatlı biber, hıyar, domates ve kavunun
önemli zararlılarından Duponchelia fovealis (Zeller) (Lepidoptera:Crambidae)’in erginlerinin izlenmesinde ve kitle
halinde tuzaklama ile mücadelesinde en
etkin tuzak tipinin geniş kapasiteli su tuzakları olduğunu ve huni tuzaklara ya da
feromon tuzaklara göre çok daha fazla
sayıda erginin bu tuzaklarda yakalandığını bildirmektedir.
1.7. Tuzak kombinasyonları ile izleme
Bazı zararlılar için gerektiği durumlarda, birden fazla tuzak tipinin bir arada
kullanılmasıyla birleşik etkili tuzaklar
oluşturulur. Örneğin, görsel tuzaklar su,
yapışkan, eşeysel çekici, besin gibi çeşitli
maddelerle birlikte kullanılmaktadır. Akdeniz meyvesineği ve Zeytin sineği’nde,
besin çekici olarak diamonyum fosfat
kapsülü ve eşeysel çekici kapsül, sarı yapışkan görsel tuzakla birlikte kullanılarak
tuzağın etkinliği arttırılabilmektedir.

pışkan kartlardan daha fazla B. tabaci, F.
occidentalis ve Empoasca spp. çektiğini
ve bu sonuca dayanarak bu tuzakların
serada izleme amaçlı yada zararlı popülasyonunu düşürme amaçlı kullanılabileceğini bildirmektedirler.

1.7.1. Görsel + ışık tuzakları ile izleme
Prokopy ve ark. (2000), elma bahçelerinde mavi LED ışıklı ve mavi renkli yapışkan tuzağın, sadece mavi yapışkan
tuzağa göre F. occidentalis erginlerini
2-2.5 kat daha fazla cezbettiğini kaydetmektedirler.
Chen ve ark. (2004), Atatürk çiçeği (Euphorbia pulcherrima) yetiştiriciliği yapılan
seralarda sarı yapışkan kartlara 530 nm
dalga boyunda yeşil LED ışık eklenmiş
tuzakların, yeşil LED ışık eklenmiş sarı ya-

1.7.4. Kairomon + Feromon + Görsel +
Besin tuzakları ile izleme
Knight (2010), feromon tuzaklarında C.
pomonella erginlerinin, turuncu renkli
Delta tipi Armut esteri (Etil (E,Z)-2,4-dekadienoat) + asetik asit içeren tuzaklara
göre çok daha fazla olduğunu bildirmektedir. Aynı çalışmada, turuncu renkli ve
Armut ester içeren tuzaklarda dişi yakalanmaları, Armut esteri + feromon veya
Armut esteri + feromon + asetik asitli
tuzaklardan daha fazla olmuştur. Araştırmacı tarafından Delta tip feromon tuzaklarda ergin erkeklerin yakalanmasında
rengin etkisi önemsiz bulunduğu ancak
ergin dişilerin yakalanmasında ise beyaz
renkli tuzaklar diğer renkteki tuzaklara
göre daha yüksek bir etkinlik gösterdiği
kaydedilmektedir.
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2. BİYOTEKNİK YÖNTEMLERİN
ZARARLILARLA MÜCADELE
DOĞRUDAN KULLANIMI
Zararlılarla mücadelede doğrudan kullanılan biyoteknik yöntemler arasında
Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yöntemi,
Cezbet ve Öldür Tekniği, ve Çiftleşmeyi
Engelleme Tekniği yer almaktadır.
2.1. Kitle halinde yakalama yöntemi
Kitle halinde yakalama yönteminde feromon tuzakları yanında besin tuzakları
veya görsel tuzaklardan yararlanılarak
bir bölgede mevcut olan böcek popülasyonlarının düşürülmesi hedeflenmektedir. Elma gövdekurdu S. myopaeformis, Yaprak büken (Archips rosanus L.)
ve Kiraz sineği (R. cerasi), Zeytin sineği
(Bactrocera oleae), Zeytin güvesi (Prays
oleae), seralarda beyazsinekler (T. vaporariorum ve B. tabaci), Galeri sinekleri
(Liriomyza trifolii (Burgess)) ve bağlarda
Salkım güvesi (L. botrana)’ne karşı değişik tuzak tipleriyle yani feromon, besin
ve renk tuzakları ile yapılmış ve başarılı
sonuçlar alınmış çalışmalar bulunmaktadır.
Elma içkurdu ile mücadelede ise içinde 1
mg feromon kapsülü bulunan tuzakların
hektara 5-36 adet olarak değişen oranlarda asılmasıyla yapılmış çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir (El-Sayed ve ark.,
2006). Bu sonuçlar, asılan tuzak sayısının
yetersiz kalması, feromon kapsüllerinin
arazide dişilerle rekabet edememesi ve
elma içkurdu erkeklerinin poligam olması nedeniyle tuzaklamadan arta kalan erkeklerin çiftleşmesi gibi yöntemin
başarısını etkileyecek faktörler dikkate
alınarak değerlendirilmelidir.
2.1.1. Görsel tuzaklar ile kitle halinde
yakalama
Lu ve ark. (2012), Çin’de tatlı patates
yetiştirilen seralarda beyaz sinek B. tabaci’nin sarı yapışkan tuzaklarla (10 × 30
cm) popülasyonunun düşürülmesi üzerine yaptıkları çalışmada 6x30 m alanda
5m2 ye bir tuzak gelecek şekilde, bitki
boyundan 30 cm yukarı asılan sarı yapışkan tuzakların ergin ve ergin öncesi
beyaz sinek popülasyonunun yükselmesini engellediğini ancak açık arazide ise
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tuzakların ergin öncesi ve ergin beyaz
sinek popülasyonunu düşürmede etkisiz
olduğu tespit etmişler ve sarı yapışkan
tuzakların seralarda mücadele amacıyla
kullanılabileceğini kaydetmişlerdir. Sıra
üzeri 3 metrede 1 tuzak asılacak şekilde
dik yerleştirilen sarı yapışkan kartların
beyaz sinek popülasyonunu önemli derecede düşürdüğü ve kartların sıralara
paralel yerleştirilmesinin dikey yerleştirilmesinden daha etkili olduğu bildirilmektedir.

2.1.2. Feromon tuzakları ile kitle halinde yakalama
İnsektisit kullanımını engellemek ya da
yöntemi entegre mücadele çerçevesinde diğer mücadele yöntemleri ile kombine ederek ilaçlama sayısını en aza indirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bunun
için yetiştiricilik yapılan alanlara belirli
aralıklarla ve belirli yoğunlukta feromon
tuzakları yerleştirilerek zararlı böceklerin
kitle halinde yakalanıp popülasyonlarının azaltılması sağlanmaktadır. Daha çok
Lepidoptera türlerine karşı uygulanan
bu yöntemde popülasyon yoğunluğu,
feromon tuzakların birbirine olan uzaklıkları, belirli alanda bulunan tuzak sayısı, ve tuzaklardaki feromon kapsülünün

yenilenme sıklığı yöntemin başarısını
etkileyen önemli faktörler arasında yer
almaktadır.
Kullanılan tuzak tipleri böcek türüne
göre değişse bile prensip aynı kalmaktadır. Asılan izleme tuzaklarıyla ilk ergin
çıkışı saptanır saptanmaz belirli aralıklarla yoğun olarak aynı tip feromon
tuzakları bahçeye yerleştirilerek zararlı
popülasyonunda hedeflenen eşeye ait
bireylerin cezbedilmesiyle eşeysel oran
değiştirilmektedir. Bunun sonucunda türün çiftleşme şansı azalacağı için doğada
daha az yumurta bırakılmakta ve zararlı
popülasyonu giderek azalmaktadır. Böylece kimyasal mücadeleye hiç gerek kalmadan veya mümkün olan en az sayıda
ilaçlama ile mücadele yapılmaktadır.
Oehlschlager ve ark. (2002), Orta ve Güney Amerika’daki yağlık palmiye plantasyonlarında ölümcül Bursaphelenchus
cocophilus (Cobb) nematodunun taşıyıcısı olan Güney Amerika palmiye böceği
(Rhyncophorus palmarum L.) ile kitle halinde yakalama yöntemi ile mücadelede
zararlının erkekleri tarafından salgılanan
toplanma feromonu olan rhynchophorol ((2E)-6-metil-2-hepten-4-ol) içeren
feromon tuzaklarını hektara 10 adet düşecek şekilde asarak büyük başarı sağlamışlardır. Bu yöntemin başarılı olmasını
sağlayan önemli nedenler arasında bu
Coleopter zararlının nispeten uzun yaşaması, yavaş üreme gücü ve toplanma
feromonun hem erkekleri hem dişileri
cezbetmesi gösterilmiştir.
Larrain ve ark. (2009), Şili’de patates güvesi Phthorimaea operculella (Zeller)’nın
kitle halinde yakalanması çalışmasında
0.2 mg/ha eşey feromonunu, su ve deterjan ile birlikte tuzaklara eklemişler ve
5 m arayla asmışlardır. Kimyasal mücadeleyle karşılaştırıldığında bu uygulamanın
zararı önemli seviyede düşürdüğünü belirtmişlerdir.
Hindistan’da pamukta Pectinophora
gossypiella Saund’a karşı hektara 20 feromon tuzağı kitle halinde yakalamada
başarılı bulunmuştur (Kabre ve Dharne,
2009).

BİYOTEKNİK
2.1.3. Görsel ve Feromon tuzakları ile kitle
yakalama
Cocco ve ark. (2012), İtalya’da su içeren ışık
ve feromon tuzakları ile serada domates
güvesi T. absoluta’nın kitle halinde yakalanması üzerine yaptıkları çalışmada 350,
500, 700 ve 1000 m2’ye bir adet ışık tuzağı
kullanırken, 100, 250 ve 350 m2’ye bir adet
feromon tuzağı kullanmışlardır. Çalışmada,
feromon tuzaklarının test edilen yoğunlukların hiçbirinde ve hiçbir mevsimde
etkin bir şekilde meyve ve yaprak zararını
engelleyemediği, ışık tuzaklarının ise yaprak zararını düşük/orta popülasyon seviyesinde (yaz-kış döneminde) etkin şekilde
engellediği ancak hasada yakın zamanda
(kış-yazdöneminde) etkisiz kaldığını saptamışlardır.
Covaci ve ark. (2012), ilk defa Romanya’da sentezledikleri F. occidentalis erkek
feromonu (R)-lavandulil asetat ve neril
(S)-2-metilbutanoat karışımını mavi yapışkan tuzaklara ekleyerek kitle yakalamada
kullanmıştır. Feromonun, mavi yapışkan
tuzağın performansını artırdığı kaydedilmiştir.
2.2 Cezbet-Öldür (Atraktisit) Tekniği
2.2.1. Feromonların insektisitlere karıştırılıp cezbet-öldür tekniğiyle kullanılması
Volakakis ve ark. (2012), Yunanistan’da organik zeytin bahçelerinde zeytin sineği B.
oleae’ nın kitle halinde yakalanması amacıyla dört farklı uygulama yapmışlardır. Bu
uygulamalar, 70 g besin cezbedici amonyum bikarbonat tuzu içeren McPhail tuzak
uygulaması, 15 mg deltamethrin 15 × 20
cm açık yeşil yapışkan tuzak birleşimi içeren sarı renkli yapışkan Ecotrap uygulaması, 1.5 litre şişe içerisinde 3 bakterili maya
tableti ve 1 litre sudan oluşan plastik tuzak
uygulaması ile 1.5 litre plastik şişe içerisinde 1 litre su ile birlikte 0.5 litre Entomela 55
SL sıvı cezbedici içeren Elkofon 1500 uygulaması ve hiç uygulama yapılmayan şahit
bloklardan oluşmakta olup göçler nedeniyle tüm uygulamaların başarısız olduğu
bildirilmektedir.
Kitle halinde yakalamada kullanılan 15 x 20
cm açık yeşil renkli 70 g amonyum bikarbonat tuzu, 15 g deltamethrin ve 80 mg feromon bileşiği (1,7-dioxaspiro 5.5 undekane)

içeren Ecotrap tipi tuzakların B. oleae’ya
karşı insektisit kullanımını düşürdüğü belirlenmiştir (Broumas ve ark. 2002).
Cazacu ve ark. (2008), Romanya’da salkım güvesinin mücadelesi amacıyla cezbet öldür tekniğini uygulamışlardır. Bu
amaçla kullandıkları Preludiu LB, L. botrana feromonu (E-9-dodesenil asetat ve
E,Z-7,9-dodekadienyl asetat) ve piretroid
içermektedir. Araştırıcılar, mevsim boyunca
zararlı yoğunluğuna bağlı olarak formülasyonu 400g/ha dozunda elle dallara 1-2 kez
uygulayarak zararı %25-33 oranında düşürdüklerini, bu yöntemin iyi bir alternatif
olduğunu bildirmektedirler.
Kovanci ve ark. (2011), Türkiye ve ABD’de
yarım doz mikrokapsüllenmiş Lambda-cyhalothrin veya Acetamiprid uygulamalarına, C. pomonella feromonu ekleyerek
cezbet öldür tekniğiyle Elma içkurdu mücadelesi üzerine yaptıkları çalışmada, Türkiye’de 1 ha’lık 6 blokta yarım veya tam
doz püskürtülebilir feromon tek başına,
yarım veya tam doz Lambda-cyhalothrin
tek başına, yarım doz feromon + yarım doz
insektisit ve yarım doz feromon + tam doz
insektisit uygulamışlardır. Aynı çalışmanın
ABD’deki bölümünde ise 0.15 ha’lık alanlarda 8 tekrarlı tam doz feromon ve yarım
doz Acetamiprid uygulaması yapılmıştır.
Feromon ve yarım doz insektisit karışımı
tuzaklardaki yakalanmaları ve zararı düşürmüştür.
2.2.2. Kairomonların insektisitlere karıştırılıp cezbet-öldür tekniğinde kullanılması
Knight ve Light (2013), organik fosforlu ve
neonikotinoid insektisitlerin C. pomonella’
ya etkisini arttırmak için armut esteri, (Etil
(2E, 4Z)-2,4-dekadienoat (PE-MEC, 5% aktif madde) ekleyerek yaptıkları denemede,
düşük dozlu insektisitlere PE-MEC (<3.0 g
aktif madde/ha) eklenmesinin zararı düşürdüğünü, PE-MEC (1.48 g aktif madde/ha)
armut ester formülasyonunun Emamectin
Benzoate, Spinosad ve Methoxyfenozide
insektisitlerinin en üst etiket dozuna eklendiğinde C. pomonella’ya etkilerinin yükseldiğini belirtmişlerdir.
2.3. Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği

Çiftleşmeyi engelleme tekniği, farklı tipte
feromon yayıcılar kullanılarak yapay olarak
üretilen eşeysel feromonun yüksek miktarlarda ve kontrollü bir şekilde havaya salınmasıyla ergin erkek böceklerin dişilerin yerini bulamaması, merkezi sinir sistemlerinin
bir süre sonra feromon uyarısına duyarsız
hale gelmesi ya da dişi feromon kümelerinin maskelenmesine dayanmaktadır (Layık
ve Kısmalı, 1994; Kovancı ve ark., 2011).
Aynı türe ait erkeklerin dişileri bulamaması
nedeniyle çiftleşmeleri ihtimali azaltılarak
yumurtlamanın engellenmesi ve dolayısıyla popülasyon seviyesinin düşmesi sağlanır. Bunun sonucunda ürün zararı azaltılmış
olur. Çiftleşmeyi engelleme tekniği farklı
böcek takımları ile mücadelede kullanılmasına rağmen en başarılı olarak Lepidoptera
takımında yer alan güvelere karşı kullanılmaktadır. Feromon yayıcı tipi ve uygulama
şekline bağlı olarak bu tekniğin etki mekanizmasında ve mücadele etkinliğinde farklılıklar görülebilmektedir.
Elma içkurdu, Salkım güvesi, Doğu meyvegüvesi ve Şeftali güvesi gibi meyve zararlılarına karşı bu yöntem ülkemizde başarıyla uygulanmıştır (Altındişli ve ark. 2010;
Kovancı ve ark. 2009, 2010; Öztürk ve ark.
2010). Ülkemizde elma içkurduna karşı kullanılan farklı feromon yayıcı tipleri ile mücadele etkinliğini belirlemek için kullanılan
feromon tuzaklar Şekil 1’de görülmektedir.
2.3.1. Elle uygulanan yayıcılarla çiftleşmeyi engelleme tekniği
Elle uygulanan yayıcı tipleri arasında, içi
feromon dolu ve ip şeklinde kıvrılabilir polietilen tüp yayıcılar, geçirgen olmayan bir
rezervuar üzerine oturtulmuş feromon salınımını ayarlayan geçirgen bir membrandan oluşan sistemleri, iki polimer film arasına sandviç gibi sıkıştırılmış ve merkezinde
feromon bulunan analog laminant yayıcıları, feromon emdirilmiş polimer spiralleri,
ve feromon içeren çukur elyaf yayıcıları yer
almaktadır. Bu yayıcılar çok farklı şekillerde
ve büyüklüklerde olabilirler. Ancak hepsinde büyük bir feromon deposu olup bütün
üretim mevsimi boyunca sadece bir kez
uygulandıklarında 60-140 gün süresince
salınım yapabilmektedirler.
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Pérez Marin ve ark. (1995), İspanya’da Salkım güvesinin mücadelesinde 20 m²’ye bir
adet elle asılabilir feromon yayıcı kullanıldığında, bu yöntemin en az kimyasal mücadele kadar etkili olduğunu bildirmektedirler. Charmillot ve ark. (1998), İsviçre’de 68
bağda toplam 1211 ha’lık alanda L. botrana ile mücadesinde kullandıkları RAK 1+2
(148+167 mg) ve RAK 2 yayıcılarını bağın
içerisinde 5x5 m, sınırlarda ise 2 m aralıklarla asmışlar ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.
Elle asılabilir feromon yayıcıları kullanarak
çiftleşmeyi engelleme tekniği Doğu meyvegüvesi ile mücadelede başarılı sonuçlar
vermektedir. Bununla birlikte, feromon
uygulaması yapılan bazı bahçelerde yayıcı ömrünün yetersizliğinden dolayı düşük
düzeyde geç mevsim zararı meydana gelmiştir (Kovancı ve ark. 2004). Araştırmacılar,
çiftleşmeyi engelleme tekniğinin etkisini
daha uzun bir süreye yayacak alternatif feromon uygulama zamanlarını araştırmışlar
ve gerektiğinde asılabilir feromon yayıcılarla insektisit veya püskürtülebilir feromon
uygulamalarını entegre etmişlerdir.
Cocco ve ark. (2012), İtalya’da kış-ilkbahar
ve yaz-kış mevsimlarında domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae)’ya karşı domates yetiştirilen
serada çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
etkinliği üzerine yaptıkları çalışmada 60
mg feromon yüklü yayıcılar (Isonet®) 1000/
ha adet olucak şekilde 2 m yükseğe asmışlardır. Kontrol bahçelerine göre tuzaklarda
yakalanan erkek güve sayısı %93-97, yapraklardaki zarar %57-85 meyvedeki zarar
ise %62-89 azalmıştır.
2.3.2. Birden fazla böcek türünün feromonunu içeren ve elle uygulanan kombo
yayıcılar
Stelinski ve ark. (2009), ABD’de Elma içkurdu ve Doğu meyvegüvesi’nin eşey feromonunu birlikte içeren Isomate CM/OFM
TT tipi kombo yayıcılar ile çiftleşmeyi engelleme tekniğini mücadele amaçlı kullanmışlardır. Bu iki türün feromon yayıcılarının
birlikte kullanımının mümkün olduğunu
ancak mevsim başında da kontrol sağlanabilmesi için geliştirilmesi gerektiğini, bu
yöntemin ekonomik olduğunu ve aynı şekilde başka zararlılarında feromonlarının
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eklenebileceğini belirtmişlerdir.
2.3.3. Aerosol püskürtme cihazlarıyla çiftleşmeyi engelleme
Aerosol püskürtme cihazları ilk olarak Elma
içkurdu ile mücadele amacıyla 1998 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu cihazların temel çalışma prensibi az sayıdaki feromon
salım kaynağından çok yüksek dozlarda
feromon salınımı yapılmasıdır. Bu yoğun
uygulama içinde feromonla birlikte, itici
bir gaz ve çözücü bir bileşik içeren bir aerosol kutusu sayesinde yapılmaktadır. Hava
koşullarına dayanıklı bu kutudan feromon
salınımı programlanabilir bir elektrik devresi, elektrik motor ve piller sayesinde harekete geçirilen valf sisteminin aktive edilmesi ile sağlanmaktadır. Bu aerosol kutular,
feromon salınımı ya 12 saatlik programda
her 15 dakikada bir kez feromon püskürtülmesi ile ya da 24 saatlik programda her
30 dakikada bir feromon püskürtülmesi ile
günde toplam 48 kez feromon püskürtmesi yapacak şekilde ayarlanmaktadır.
Stelinski ve ark. (2007a), ABD’de yürüttükleri çalışmada Puffer® (Suterra LLC, Bend,
OR, USA) aerosol püskürtme cihazının
Elma içkurdu ve Doğu meyve güvesi’ ne
karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğiyle kullanımını değerlendirmişlerdir. Bu sistemde
basınçlı teneke kutu içerisine çözünmüş
feromon aktif maddesi yüklenmiştir. Bu
aerosol kutular saat 15:30 da başlayarak 12
saat süresince 15 dakikada bir 2.5 ha-1 5-10
mg feromon püskürtmektedir. Araştırmada, iki zararlının yayıcıları aralarında 4-6 m
olacak şekilde 3.2-4.9 ha’lık elma bahçesine
yayılmıştır. Zarar açısından mevsim ortasında feromon uygulanmamış bloklarda,
uygulanmış bloklara göre daha az olmuştur ancak hasat öncesinde zararda farklılık
gözlenmemiştir.
2.3.4. Püskürtülebilir feromonlarla çiftleşmeyi engelleme
Mikrokapsüllenmiş püskürtülebilir feromon formülasyonları, su gibi bir sıvı taşıyıcı içinde asılı kalan 15-150 µm çapındaki
polimer mikrokapsüller içine hapsedilmiş
feromon karışımından oluşmaktadırlar.
Püskürtülebilir feromon uygulamalarını
takiben bu kapsüller yapraklara, dallara ve
meyvelere yapışırlar. Kuruduklarında ise ortamda feromon salınımına başlarlar.

Kovancı ve ark. (2005), ABD’de elma bahçelerinde G. molesta (Busck)’ya karşı Isomate-M 100 feromon yayıcıları ve mikrokapsüllenmiş feromonun iki formülasyonunu
kullanarak yaptıkları çiftleşmeyi engelleme
tekniği ile insektisit kullanarak yaptıkları mücadeleyi karşılaştırmışlardır. İzleme
amaçlı feromon tuzaklar yakalamanın en
iyi olduğu bitkinin üst kısmına asılmıştır ve
kapsüller 100 μg feromon ile yüklenmiştir.
Çiftleşme engelleme yapılan bloklarda feromon tuzaklarda yakalanan ergin güve
sayısı önemli seviyede düşmüştür. Meyve
zararı çiftleşmeyi engelleme bloklarında
kontrol ve insektisit uygulanan alanlardan
çok daha düşük (< veya = %1) olmuştur.
Ksenia ve ark. (2010), SPLAT® GM püskürtülebilir feromon formülasyonunun Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae)’ın çiftleşmesi üzerine etkisini belirlemek
amacıyla ABD’de ormanlık alanda yaptıkları çalışmada L. dispar’ın çiftleşme davranışının %99’dan, tuzaklarda erkek güve yakalanmasının ise %90’dan fazla bir oranda
azaldığını tespit etmişlerdir. Bu araştırmada, feromon dozunu 15-75 g aktif madde/
ha olacak şekilde uyguladıklarını, 7.5 g aktif madde/ha dozun 15 g aktif madde/ha
dozu kadar etkili olduğu kaydedilmiştir.
Kovancı ve ark. (2011), Bursa ili şeftali bahçelerinde Doğu meyvegüvesi’nde çiftleşmeyi engellemek amacıyla kullanılan elle
asılabilir Checkmate OFM-XL feromon
yayıcılarının etkinliği, Checkmate OFM-F
püskürtülebilir feromon formülasyonunun
düşük veya yüksek hacimli uygulamalarıyla karşılaştırmışlardır. Çalışmada, her bir uygulama için en az 4 hektar büyüklüğünde
olan parsellerde elle asılabilir feromon yayıcılar ağaçların üst kısmındaki dış dallara
250 adet/hektar oranında asılmıştır. Püskürtülebilir feromon formülasyonu, hava
püskürtmeli pülverizatör ile 15 g aktif madde/ha dozunda yüksek hacim (635 l su/ha)
veya düşük hacim püskürtmesi (40 l su/ha)
şeklinde uygulanmıştır. Tuzaklarında yakalan erkek güve sayısı, feromon uygulanan
tüm parsellerde, insektisitler uygulanan
parsellere göre istatistiki olarak önemli ölçüde azalmıştır. Feromon uygulanan parsellerde larva zararı çok düşük olup (< %1),
insektisit uygulanan bahçelerden daha az
olmuştur.
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2.3.5. Suda çözünmüş mikrokristal macun (mum) yayıcılar ile çiftleşmeyi engelleme
Stelinski ve ark. (2007b), emülsiyon haline
dönüştürülmüş macun (mum) feromon
yayıcılar (SPLAT-OFM) elma bahçelerinde G. molesta’da çiftleşmeyi engellemek
için traktöre monte edilmiş bir mekanik
uygulayıcı ile hızlı bir şekilde uygulamışlardır. Formülasyon suda emülsiyon haline dönüşen mikrokristaller halinde mum
içermektedir ve %10 G. molesta feromonu
(93:6:1 (Z)-8-dodecen-1-yl-asetat:(E)-8dodecen-1-yl-asetat:(Z)-8-dodecen-1-ol)
ile yüklüdür. Hidrolikle çalışan uygulayıcı
mum formülasyonu direk ağacın üzerine uygulamaktadır. Araştırmada, mum
damlacıklarından feromon yayılımı 0-14
günde 21.4, 15-76 günde 5.3 μg/h olarak
bulunmuştur. Bu formülasyonun uygulandığı alanlarda sürgün zararının kontrolden 7 kat daha düşük kaldığı ve meyve
zararının kontrolün yarısı kadar olduğu
kaydedilmektedir.
2.3.6. Oto Şaşırtma Tekniği (Kendi Kendine Çiftleşmeyi Engelleme)
Oto şaşırtma tekniğinin amacı feromon
sisi yaratmadan, delta tipi tuzaklara doğal
elektrostatik olarak yüklenmiş elma iç kurdu dişi feromonu ile formüle edilmiş bitki
mum tozu koyarak bu tuzağa cezbedilip
tuzak içinden geçen erkeklerin elektrostatik olarak dişi feromon tozu ile kaplanmasını ve dolayısıyla erkeklerin her birinin
yanlış feromon kaynağı olarak takip edilmesini sağlamaktır (Benuzzi ve ark. 2008).
Bu yöntemde düşük dozda (0.3-0.4 g/ha)
feromon yayıcı kullanılarak kendi kendine
çiftleşmeyi engelleme sağlanmaktadır.
İtalya’da Exosex CM ile elma iç kurdu mücadelesinde başarılı sonuç alınmıştır
Altindişli ve ark. (2010), Türkiye’de ilk defa
oto şaşırtma tekniğini salkım güvesi Lobesia botrana’nın mücadelesinde uygulamışlardır. Araştırmacılar, ilk uçuş başlangıcından itibaren 60 gün arayla üç defa
hektara 180 Exosex2 yayıcı uygulaması
yapmışlar ve Ege bölgesinde L. botrana’ya karşı oto şaşırtma tekniğinin, zararlı
ekonomik eşiği geçince mevsim boyunca
1-3 defa biyolojik insektisitlerle kombine
edilerek uygulanmasının gerektiğini be-

lirtmişlerdir.
SONUÇ
Görüldüğü üzere zararlıların ergin popülasyon değişimlerinin izlenmesinde feromon tuzaklarına alternatif tuzak sistemleri
üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır.
Feromonlara dayalı yöntemlerin en büyük
dezavantajı sadece erkek böceklerin davranışlarını etkileyebilmeleridir. Dolayısıyla
son yıllarda böceklerin hem erkeklerini
hem de dişilerini cezbeden bitkisel kökenli kairomonlar üzerine araştırmalar ön plana çıkmıştır. Elma içkurdunda armut esterinin her iki cinsiyete cezbedici etkisinin
bulunmasından sonra gerek feromonla
birlikte kairomon içeren yeni tuzak sistemlerinin geliştirilmesi gerekse çiftleşmeyi
engelleme tekniği için kullanılan yayıcılar
içine feromonla birlikte kairomonların eklenerek dişilerin çiftleşme aktivitelerinin
bozulması amaçlanmaktadır.
Tuzak sistemlerinin ve çiftleşmeyi engelleme tekniğinin daha çok Lepidopter zararlıların izlenmesinde ve mücadelesinde
kullanıldığı görülürken paraferomonlar
özellikle Diptera takımından Tephritidae
familyasına bağlı türlerinin izlenmesinde
ve mücadelesinde kullanılmaktadır. Coleoptera, Homoptera, ve Diptera takımına
bağlı zararlıların izlenmesine yönelik olarak yeni feromonların tanımlanması ve
sentezlenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Çiftleşmeyi engelleme tekniğinde kullanılan çok sayıda farklı feromon yayıcı sistemi
bulunmaktadır. Elle asılan yayıcıların uzun
yıllardır dünyada ruhsatlı olmasına rağmen halen yaklaşık 750,000 hektarlık bir
alanda uygulanması, daha ekonomik, uygulanırken daha az işçilik gerektiren, daha
hızlı bir şekilde uygulanabilen ve kullanıldıktan sonra biyolojik olarak ayrışıp çevreyi kirletmeyen geri dönüşümlü alternatif
feromon yayıcı sistemlerinin geliştirilmesi
konusundaki çabaları arttırmıştır.
Oldukça hareketli ve göç kabiliyeti yüksek
zararlı türlerinde lokal uygulamalardan ziyade büyük alanlara rahatlıkla uygulanabilen mikrokapsüllenmiş püskürtülebilir
feromon yayıcılar, yüksek feromon salınım
yapan otomatik aerosol püskürtme cihaz-

ları ile cezbet-öldür tekniğinde kullanılan
yeni formülasyonlar Entegre Zararlı Yönetimi programları açısından daha esnek,
diğer mücadele yöntemleri ile birlikte
uygulanabilir ve daha ekonomik alternatif
mücadele fırsatları sunmaktadır.
Ayrıca, kapalı alanlarda Plodia interpunctella (Hübner) ve Sitotraga cerealella
(Oliv.) vb. depo zararlılarıyla mücadelede
çiftleşmeyi engelleme tekniğinin etkinliğini arttırmak için yüksek hacimlerde feromon salınımı yapan aerosol püskürtücü
cihazların etkinliği ile ilgili araştırmalara
devam edilmektedir.
Halen çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
başarılı olduğu durumlarda zararlıya karşı hangi mekanizma sayesinde yüksek
etkinlik gösterdiğinin belirlenmesi konusundaki çalışmalar kısıtlı olup bu konuda
daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Yüksek
ve orta-dereceli zararlı popülasyon baskısı
altında çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve etkinliğin azaldığı dönemin iyi
tespit edilerek insektisitlerle veya diğer
alternatif mücadele yöntemleriyle ek uygulamaların yapılması gerekmektedir.
Kitle halinde tuzaklama tekniğinde Güney Amerika palmiye böceği ve zeytin
sineğinde olduğu gibi başarılı uygulamalar bulunmakla birlikte Elma içkurdunda
olduğu gibi hektar başına asılan tuzak
sayısının yetersiz kalması, sentetik ana feromon bileşeninin zorlu çevre koşullarında çabuk bozunması nedeniyle doğadaki
dişilerle rekabet edememesi veya zararlı
göçlerine bağlı olarak mücadelede sorunlar yaşanabilmektedir. Kitle halinde tuzaklama yöntemi özellikle düşük popülasyon
yoğunluğunda ve izole olmuş alanlarda
univoltin, monofag ve monogam zararlı
türleri ile mücadelede başarıyla uygulanabilmektedir.
Sonuç olarak, geliştirilen bu yeni teknolojiler ve metotlar sayesinde biyoteknik mücadele yöntemlerinin gerek erken tahmin
ve uyarı çalışmalarında gerekse entegre
zararlı yönetimi programlarında gelecekte
daha etkin ve yaygın olarak kullanılacağı
düşünülmektedir.
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BİYOTEKNİK MÜCADELE NEDEN ÖNEMLİ
VE DİĞER MÜCADELE YÖNTEMLERİNDEN
ÜSTÜNLÜKLERİ
Sefair BAĞCI
Ziraat Yüksek Mühendisi

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Bitkisel üretimde hastalık ve zararlıların yönetimi ve mücadelesinde temel amaç oluşabilecek
kayıpları önlemek veya azaltmaktır. Bunu
yaparken de insan ve çevre sağlığına zarar vermemek hedeflenir. Fakat bu iki hedefe aynı anda ulaşmak çok da kolay bir
iş değildir.
Biyoteknik mücadele; zararlı organizmaların direk olarak öldürülmesi yerine
birtakım tekniklerle zararlının normal
seyrindeki biyolojik ve fizyolojik davranışlarının engellenerek kontrol altına
alınmasıdır.
Bütün canlılar yaşamlarının doğal seyri
içerisinde besin, eş ve barınak ararlar. Ayrıca özellikle böcekler başkalaşım dediğimiz belirli biyolojik evrelerden geçerek
ergin olurlar. İşte biyoteknik mücadele
böceklerin bu doğal yaşam döngüsüne
müdahale ederek normal seyrini bozmaktadır. Yani zararlı organizmanın bulunduğu ortama kimyasal uygulaması
yapılmamakta, temas ve beslenmeye
bağlı imha gerçekleşmemektedir. Dolayısı ile biyoteknik mücadele ile üretilen
ürünlerde pestisit kalıntısı bulunmaz.
Yani güvenilir gıdadır ve insan ve çevre
sağlığını riske etmez.
Tüm dünyada tarım sektörü büyüyebilmek, karlılığı sürdürebilmek için ihracat
odaklı faaliyet göstermektedir. Doğal
olarak ülkemiz ve ilimizde de bitkisel
üretim faaliyetleri ihracat eksenli bir büyüme stratejisi izlemekte ve ihracatın

gerçekleşeceği pazarların talepleri doğrultusunda kaliteli, sağlıklı ve pestisit kalıntısı olmayan ürünler üretilmek zorundadır. Fakat güvenilir gıda üretiminin en
sorun olduğu alan yaş sebze –meyvedir.
Çünkü bu ürünlerde ekonomik kayıp yapan hastalık ve zararlı sayısı çok fazladır
ve etkili mücadele edilmez ise kayıp oranı bazen % 100 leri bulabilmektedir. İşte
bu nedenle biyoteknik mücadele uygulamaları çok önemli olmakta ve Bakanlığımızca geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
için çalışmalar yürütülmektedir.
İnsan ve çevre sağlığı açısından önem
arz eden biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin üreticiler tarafından
daha geniş alanlarda kullanılmasının teşvik edilmesi için 2010 yılından itibaren
bu uygulamalar destekleme kapsamına
alınmıştır.
Ülkemizde ilk defa uygulanmaya başlanan biyolojik ve biyoteknik mücadele
yapan üreticilerimize, yaptığı mücadele
maliyetlerinin yaklaşık % 50’si kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Destekleme kapsamına alınan ürünler
her yıl yeniden belirlenmekte kullanımları teşvik edilmektedir.
Biyoteknik mücadele uygulamalarının alternatif yöntemlere olan üstünlükleri:
1- Üründe kalıntı sorunu oluşturmaz.
2- Kullanıcı ve uygulayıcının sağlığını tehdit etmez.
3- Sadece uygulandığı zararlıyı hedef alır.
4- Uygulamanın etkisi uzun sürer (genellikle 1 sezon)

5- Organik tarımda kullanılabilir
6- Çevre dostudur, toksik değildir doğayı
ve doğal dengeyi korur.
7- Entegre mücadele stratejisine son derece uyumludur ve en önemli bileşenlerindendir.
8- Özellikle tuzak sistemleri mücadeleyi
görünür kılar.
9- Mutlaka gerekli ise kimyasal mücadele
ile kombine edilebilir ve mücadele zamanının tespitinde kullanılabilir.
10- Aynı alanda üst üste kullanılmaları
durumunda kimyasal mücadeleye olan
ihtiyacı azaltır yada tümü ile ortadan kaldırır.
Biyoteknik mücadelenin Bitki sağlığındaki en büyük avantajı üründe kalıntı sorunu oluşturmamasıdır. Ancak kullanım
alanının sınırlı olması, bilgi yoğun bir mücadele metodu olması, kimyasal mücadeleye kıyasla daha düşük biyolojik etkisi
ve üretici alışkanlıkları gibi nedenlerle
kullanımı şimdilerde sınırlı kalmaktadır.
Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının artırılması ile ilaç tüketiminin
azaltılması, sürdürülebilir tarımsal üretiminin sağlanması, taze sebze ve meyve
ihracatında ve iç tüketiminde yaşanan
kalıntı sorununun çözümüne katkı sağlanması, fauna ve floranın korunması ile
daha temiz, yaşanabilir sağlıklı bir çevre
tesis edilmesi hedeflenmektedir. Böylece
kaliteli ürünler elde den üreticinin gelir düzeyi artacak ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlanacaktır.
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınları.
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ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
BİYOTEKNİK MÜCADELE
Ahmet TİNGİŞ
Ziraat Mühendisi
Çağlayancerit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Örtüaltı yetiştiriciliğinde beyaz sinek, yaprak biti, galeri sineği için
sarı yapışkan tuzaklar, thrips için
mavi yapışkan tuzaklar izleme ve mücadele amaçlı kullanılmaktadır. Domates
güvesi, yeşil kurt karşıda eşeysel çekici
tuzaklar (feromon) tuzaklar kullanılmaktadır.
ÖRTÜALTI YETİŞTİRCİLİĞİNDE BİYOLOJİK MÜCADELE
1.Giriş
Bitkilere zararı dokunan canlıların olağanüstü çoğalmalarını önlemek ve yoğunluklarını zararlı olma seviyesinin altına
düşürmek amacıyla diğer canlıların kullanılmasına biyolojik mücadele adı verilmiştir.
Zararlı ve yararlılarının, konukçu-zararlı
ve av-avcı ilişkilerinin belirlenmesi, uygun kitle üretim tekniklerindeki gelişmeler biyolojik mücadeleyi uygulamaya

geçiren gelişmeler olmuştur. Bundan
sonra geniş alanlarda uygulanmaya başlanmıştır.
Biyolojik mücadelede kullanılan bazı terimler:
Parazit: Tüm gelişmesini bir tek konukçu
üzerinde tamamlamak zorunda olan ve
konukçusuna tümüyle bağlı canlılara denir.
Parazitoid: Gelişmesinin bazı dönemlerini
bir konukçu içerisinde tamamlayan ve
konukçusunu öldüren canlılara denir.
Predatör: Gelişmesi için birden fazla birey
tüketen canlılara denir.
Patojen: Böcekler üzerinde, onun aleyhine
gelişen, patolojik durumlar yaratan mikroorganizmalara denir.
Mikrobiyal mücadele: Biyolojik mücadelede
mantar, bakteri veya virusların kullanılmasına denir.
2.Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele
Örtüaltı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele dünyada 25 yıldan beri kullanılmaktadır. Bu kısa geçmişe karşın üreticiler
tarafından geniş çapta kabul görmüş ve
kullanımı giderek artmaktadır. Yaklaşık
20 tür zararlı böcek veya akara karşı 25
tür yararlı organizma kullanılmaktadır.
Bunlardan dokuzu parazitoid, dokuzu
böcek ve akar, dördü mikroorganizmadır.
Ayrıca 14 tür üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Seralarda biyolojik mücadele 1970’te kullanılmaya başlanmıştır.
Böcek ve akarlara karşı etkili olan bir veya
birkaç yararlı tür saptanarak, bunlar kitle
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halinde üretilip biyolojik preperat olarak
kullanılmaktadır. Seralarda genellikle periyodik salımlar yapılarak zararlı yoğunluğu baskı altında tutulmaktadır. Hastalıklara karşı biyolojik mücadele çalışmaları
sürdürülmekte ancak uygulamada kullanılmak üzere preparat bulunmamaktadır.
3.Ülkemizde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele
Ülkemizde biyolojik mücadele çalışmaları doğada var olan yararlıların belirlenmesi ve var olan türlerin örtüaltına
adaptasyonunu sağlaması ile biyolojik
mücadele ülkemizde resmen uygulamaya başlamıştır.
Bu çalışmalar ile örtü altındaki zararlılara
ülkemizde beyazsineğe karşı- Encarsia
formosa ,kırmızı örümceğe karşı -Phytoseiulus persimilis, thripse karşı- Orius
laevigatus, Afit (yaprak bitlerine) karşı - Aphidius colemani ve Coccinellidae (uğur böcekleri), Yaprak galeri sineğine karşı- Diglyphus isaea , yeşil kurta
karşı- Bacillus thuringiensis var. kurstaki
kullanarak zararlı böcek popülasyonu
örtü altında baskı altında alarak örtüaltı
yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlanmıştır.Ülkemizde Natupol-Koppert, Antilsan-Biobest, OncaGroup ve Bioglobal
firmaları örtüaltı yetiştiriciliğinde teknik
personelleri ile profesyonel olarak zararlı
böcek popülasyonunu baskılamayı başarmışlardır.Ülke tarımına kimyasal tarım
ilacı kullanmadan ürün yetiştirilmesine
katkı sağlamışlardır.

BİYOTEKNİK

Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliğinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın desteği ile üreticiler tarafından yapılması
için destek verilmektedir.
4.Biyolojik Mücadele Uygulama Olanaklarının
Arttırılması
Biyolojik mücadelenin uygulanabilmesi
ve yaygınlaştırılması için bazı çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
1-Doğal düşmanların teşhisi çalışmalarının desteklenmesi,
2-Belirlenen doğal düşmanların biyolojik
mücadelede kullanma olanaklarını araştırma çalışmalarının desteklenmesi,
3-Araştırıcıların eğitimlerine olanak sağlanması,

4-Araştırma çalışmaları sonuçlanmış
olan biyolojik ajanların kitle üretimlerinin yapılabilmesi için gerekli desteğin
yapılması,
5-Biyolojik ajanların üretimi, ruhsatlanması, pazarlanması ve kullanımı konusunda özendirici önlemlerin alınması
veya zorlayıcı yaptırımların düzenlenmesi,
6-Kimyasal ilaçların kullanılmasının azaltılması,
7-Kimyasal ilaçların satışında reçetenin
uygulanması,
8-Kimyasal ilaç satış ve kullanımının sıkı
bir şekilde denetlenmesi ve yanlış uygulamalara cezai müeyyidelerin getirilmesi
ve uygulanmasının sağlanması,
9-Biyolojik mücadele konusunda üretici-

lerin bilgilendirilmesi, bunun için yaygın
ve etkin bir yayın faaliyetinin sürdürülmesi,
10-Üreticilere danışmanlık yapan kişilerin eğitimden geçtikten sonra belge almaları ve danışmanların denetimlerinin
yapılması gerekmektedir.
Yukarıda söz konusu konuların uygulanabilmesi için gerekli özendirici veya
zorlayıcı düzenlemelerin oluşturulması
ile biyolojik ajan kullanma olanaklarının
arttırılması durumunda biyolojik mücadelenin yaygın bir şekilde kullanılması
sağlanabilir. Böylelikle kimyasal ilaç kullanımı azaltılarak insan ve çevre sağlığı
korunmuş olacaktır.
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ANTEP FISTIĞINDA BİYOTEKNİK
MÜCADELE

Yasemin Bengü ŞAHAN
Ziraat Yüksek Mühendisi

ANTEP FISTIĞINDA
BİYOTEKNİK MÜCADELE

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Şubesi
Şahinbey/Gaziantep
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İnsanoğlunun yaşamı için bitkisel
üretimin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Organik tarımın
önem kazandığı günümüzde gereksiz zirai ilaç kullanımını azaltacak her tür yöntem cazip hale gelmiş bulunmaktadır.
Biyoteknik mücadele ev güvelerine karşı naftalin kullanımı ya da karasineklere
karşı pekmezli tuzakları kullanarak atalarımızdan gelen yöntemlerle farkında bile
olmadan uygulanmıştır. İnsan sağlığıyla
barışık bu yöntem gün geçtikçe gelişerek
zararlılarla mücadele alanında kontrollü
olarak birçok tarım ürününde kullanılabilmektedir. Biyoteknik mücadele; zararlı
organizmaların öldürülmesi işlemi yerine
farklı fiziksel veya kimyasal tekniklerle
biyolojik ve fizyolojik davranışlarının gelişimi engellenerek popülasyonlarının
kontrol altında tutulması işlemidir.
Biyoteknik mücadele ürünleri ana başlık olarak;
Tuzaklar,
Cezbediciler veya uzaklaştırıcılar,
Böceklerin gelişimini bozan hormon
veya kimyasallardır.
Antepfıstığında Antepfıstığı psillidi zararlısı için farklı tonlarda uygulanan sarı
yapışkan tuzakların kullanımı ve henüz
geliştirilen üzerinde çalışılması gereken
konu Dalgüvesi zararlısının biyoteknik
mücadelesidir. Antepfıstığı dalgüvesi
[Kermania pistacella Ams. (Lep: Tineidae)] ekonomik anlamda zarar yapan
türler arasında olup, antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır. Zararlı larvaları meyve gözlerinin dökülmesine sebep olarak ürün kaybına neden
olmakta, sürgünleri, meyve gözlerini ve
yapraklarını dökmekte ayrıca sürgünler
kısa kalmakta ve cumba denilen meyve
salkımları zarar görmektedir.

Antepfıstığı dalgüvesi mücadelesinde
2009 yılına kadar kimyasal mücadele yapılmış ancak birçok etkili maddenin yasaklanması ile birlikte önerilebilecek ilaç
kalmamıştır. Konu ile ilgili sahada çalışan
teknik elemanlardan ve çiftçilerden dalgüvesi ile ilgili gelen şikayetler üzerine
konunun çalışılması gerektiği uygun görülerek kurumumuz tarafından teklif edilen 2015 yılında çalışmaları başlayacak
olan proje ‘Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella Amsel (Lep: Tineidae)
‘nın Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına
Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Mücadelesinin Geliştirilmesi’ adı altında Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.
Biyoteknik mücadele anlamında kullanılan Feromon [(2S,12Z)-2-Acetoxy-heptadecene] zararlıyı monitoring (izleme)
amaçlı ruhsat almıştır. Ön çalışmalarda
aynı alanda kullanılan feromonun Dalgüvesi popülasyonunu % 60 düşürdüğü
ve maksimum ergin çıkışının aynı tarihe
denk geldiği görülmüştür. Bu anlamda
projenin çalışma konusunun önemli
bölümünü zararlının biyolojik dönemlerinin takibi ve monitoring amaçlı kullanılan feromon tuzağın kitle halinde yakalama amaçlı kullanım olanağının tespiti
oluşturmaktadır.
Biyoteknik Mücadelede belirlenen amaca
ulaşmak için stratejik çalışmaların yapılarak
mevcut yerli ürünlerin kullanımı artırılmalı;
mevcut olmayan zararlıların mücadelesine
yönelik çalışmaların ise ülkemizin bütçesine sağlayacağı büyük yararlardan dolayı
biz teknik personeller tarafından devam
ettirilmesi gerekmektedir.
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Uçucu Yağların Biyoteknik Mücadelede Kullanımı

Dr. Meral YILMAZ

Serap Melike SÜLÜ

Tohum Patolojisi ve Teknolojisi Laboratuvarı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
(BATEM) ANTALYA

Ziraat Yüksek Mühendisi
Bakteriyoloji Laboratuvarı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ANTALYA

Tarım yeryüzünde ilk insanın varlığından bu yana insanlığın en
önemli uğraşı alanı olmuştur. Yaşamak ve yaşam enerjisini sağlamanın şüphesiz ki temel yolu beslenme ve besinlerin
dengeli ve devamlı olmasıdır. Bu nedenle
tarım dün önemli olduğu gibi bugün de
önemlidir ve hiç şüphe yok ki yarın da
önemli olacaktır. Çünkü insan önce yaşamak için beslenmek ve sonrasında giyinmek, vb yaşam alanı oluşturmak zorundadır. İnsanın yaşam gereksinimlerini içeren
bütün sektörler tarım ve tarımsal üretimin
içerisindedir. Bunu çok iyi öngören gelişmiş ülkelerde tarım ekonominin en önemli
sektörü ve üreticiler ise asil sınıf olarak değerlendirilir. Bu ülkelerde gıda üretiminin
öneminin çok iyi ortaya konulması üreticilerin yaşam koşullarını da iyileştirmiştir.
Dolayısı ile adına üretici, gıdacı, yetiştirici,
çiftçi vb her ne denirse densin, tarım alanında üretimi yapan kişinin donanımlı olması, her gün kendini geliştirmesi ve üretimden doğan gücünü yarınlara ve yeni
nesillere aktarabilmesi gerekir.
Tarım içerisinde birçok sektörü birden barındırdığı ve yansımalarının hemen karşılık

bulduğu bir alan olmasından dolayı aslında aktörü oldukça çok ve zor bir alandır.
Dünyada 1950’li yıllarda bitkiyi, tohumu,
ürünü, tanımakla ve toplayıp yetiştiriciliği
öğrenmek ile başlayan tarımsal faaliyetler
bir dönem babadan oğula ananevi olarak devam etmiştir. Üretici kendi fidesini,
tohumunu kendisi üretmiş ve muhafaza
etmiştir. Hatta hastalıklar ile mücadele
yöntemleri konusunda deneme yanılma
ile kendince çözümler üretmiştir. Gelişen
modern teknolojiler ve gün geçtikçe değişen tüketici talepleri tarımın her alanına
bir etkisi oluşturmuştur. Hibrit gücünün
veya heterosisin keşfi bugünün hastalık,
zararlı ve diğer stres faktörlerine dayanıklı,
çok daha verimli ve kaliteli yeni çeşitlerin
ıslah edilmesi ve üretime kazandırılmasını
sağlamıştır. Yine gelişen moleküler teknikler tanıyı ve mücadeleyi kolaylaştırmış
ve alternatif çözümler sunmuştur. Diğer
taraftan değişen tüketici talepleri ve farklı
pazarların istekleri, özellikle zirai ilaç kalıntısı olmayan, doğal yetiştirilen ve doğal hastalık ve zararlı yönetimini zorunlu
kılmaktadır. Bu durum dünyada “Organik
Pazar” kavramını ortaya çıkarmış ve buna
yönelik ilgi her geçen gün artmaktadır. Do-

layısı ile tarımda bir dönem ilaçlı mücadele
en popüler savaşım yöntemi iken, artık günümüzde “organik yetiştiricilik”, “Entegre
mücadele” ve “biyoteknik” mücadele kavramları ortaya çıkmıştır.
Tarımsal savaşımda hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, neticesi gıda güvenliğini
ilgilendirir. Gıda güvenliği günümüzde
devletlerin stratejik alanıdır. Gıda güvenliğinin en büyük tehdidi zirai ilaç ve bunların
kalıntılarıdır. Bu durum tarımsal ürünlerde
önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalarla mücadelede çok sayıda yöntem
olmasına rağmen; kolay uygulanması,
hızlı ve etkili sonuçlar vermesi nedeniyle
en yaygın olarak kullanılan yöntem olan
kimyasal mücadelenin en büyük dezavantajıdır. Bu yöntemin insan ve çevre sağlığı
üzerine olumsuz ve telafisi güç zararlarının
azaltılması için kimyasal mücadele ürünlerinin kullanımının azaltılması veya çevre
ve insan sağlığına yan etkisi olmayan diğer
yöntemlerle (örn. Biyolojik veya biyoteknik) kombine edilmesi gerekmektedir. Bu
konu tarım bakanlığının da önem verdiği
konulardandır ve buna yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.
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Bitki sağlığı veya tarımsal savaşım derya
deniz bir konudur ve tek bir yöntemin bütün sorunları çözmesi mümkün değildir.
Önemli olan sunulan yöntemin çözüme
katkısı ve sonuçta son ürün olan gıda açısından ne kadar güvenli olduğudur. Belki
bu bağlamda bütün tekniklerin bir arada
ve optimum düzeyde sürdürülebilirliğini
ifade eden “Entegre Zararlı Yönetimi (IPM)”
akla daha uygun bir yöntem olmaktadır.
Bu yöntemin başlıca esaslarını, dayanıklı
çeşit kulanımı, uygun üretim tekniklerinin
kullanımı, hastalık, zararlı ve faydalı popülasyonunun sürekli takibi ve ihtiyaç duyulması halinde üretim alanındaki faydalılara
en az zararlı olacak şekilde kültürel, fiziksel,
biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele
yöntemlerinin kullanımı oluşturmaktadır.
Biyoteknik mücadele, hastalık ve zararlıların doğrudan yok edilmesinden daha ziyade bazı alternatif teknikler ile bu etmenlerin normal seyrindeki biyolojik ve fizyolojik
davranışlarının engellenerek kontrol altına
alınmasını ifade eder. Bu teknik bir bitki koruma yöntemi olup, bitki sağlığının temel
ve geleceği olan bir parçasıdır. Burada kimyasal mücadelede olduğu gibi alan ve ürün
kaplaması yapılmadığından ve sadece zararlının doğal yaşam sürecine müdahale
edildiğinden gıda güvenliği açısından risk
oluşturmaz ve kalıntıya neden olmaz. Tuzaklar, cezbediciler veya uzaklaştırıcılar, böcek gelişimini bozucu kimyasal ve hormonlar başlıca biyoteknik ürünler olarak bilinir.
Bu teknik çevre dostu olması, kalıntı sorununa yol açmaması, uygulamanın etkisinin uzun sürmesi, kullanıcı sağlığını tehdit
etmediğinden kullanıcı dostu olması, orga22

nik tarımda kullanılabilmesi, entegre mücadele stratejisine yüksek uyumu, bazı yöntem ve ürünlerin basit işletme koşullarında
hazırlanabilmesi, uygulama için kompleks
makinelere ihtiyaç duyulmaması, muhafaza ve nakil koşullarının kolaylığı, tekrar
kullanılabilmesi, özellikle tuzak sistemlerin
mücadeleyi görünür kılma gibi avantajların
yanı sıra bilgi yoğun bir mücadele metodu
olması, kullanılan feromonların hedef dışı
organizmalara etkisinin bilinmemesi, feromon-tuzak sistemlerin çevrede kirlilik oluşturma riski (geri dönüşüm sistemleri), yüksek işçilik maliyeti, renk tuzakların faydalılar
üzerine olası olumsuz etkileri, kimyasal bitki koruma ürünlerine kıyasla düşük biyolojik etki, birden çok zararlı organizmanın
bulunması halinde metodun kullanımdaki
zorlukları ve bilinmeyen potansiyel riskleri
gibi birtakım dezavantajları da vardır (Birişik 2015).
Biyoteknik mücadele içinde uzaklaştırıcı
ürün grubu olarak birçok madde kullanılır.
Aslında uzaklaştırıcı olarak kullanılan çoğu
madde benzer amaçla kullanımları uzun
yıllardır bilinmektedir. Bunlar zararlının
bulunduğu ortamdan kaçmasını veya konukçu bitkiye yaklaşmasını önlerler. Örneğin biber (özellikle içeriğindeki “capsaicin”)
(Şekil 1) ve sarımsak (allisin) (Şekil 2) bilinen
doğal insektisitler olup, biyoteknik mücadelede bunların uzaklaştırıcı etkilerinden
faydalanılmaktadır.
Son yıllarda kimyasal savaşımda çok sık
ve bilinçsiz kullanılan kimyasalların insan
ve çevre etkileri, özellikle kalıntı nedeniyle kanser vb hastalıkların artış gösterdiği
kanısı nedeni ile gerek tıp gerekse tarım

alanında doğal savaşım yöntemleri önem
kazanmıştır. Doğal ürünlerin başında ananevi halk tıbbı veya genel bilinen ifade ile
“alternatif tıp”da zaten uzun yıllardır bilinen
bitki ekstraktları ve bunlardan elde edilen
uçucu yağlar gelir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar sabun,
parfüm ve kozmetik endüstrisinde kullanılan önemli hammaddelerdir (Ayanoğlu
vd 2000). Türkiye’de kimyon, anason, kekik,
çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin
tarımı yapılmakta, defne, mahlep, ıhlamur
çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve
ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır
(Yücer ve Altıntaş 2012). Türkiye’nin de
içinde yer aldığı Akdeniz Bölgesi ise uçucu
yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin
bölgelerden birini oluşturmaktadır (Ceylan
1996). En fazla Lamiaceae familyası olmak
üzere, toplam 60 farklı bitki familyasından
2000’in üzerinde bitki uçucu yağ içermekte,
yaklaşık 100 adet bitki türünden ekonomik
anlamda uçucu yağ elde edilmektedir (Van
de Braak ve Leijten 1999). Bitkilerin, yaprak, meyve, kabuk, kök, çim, sakız, tohum,
çiçek ve sürgünlerinden elde edilmektedirler (Sood vd 2006, Cava vd 2007) (Şekil 3).
Daha çok doğadan toplama ve distilasyon
yolyla elde edilen uçucu yağların ülkemizde bazı illerde kültüre alımı ve tarımı da
yapılmaya başlanmıştır (Şekil 4 ve Şekil 5).
Uçucu yağlar ikincil metabolitlerdir. Bitkinin protoplazma, hücre çeperinin özel bir
tabakasında, salgı tüylerinde, salgı kanallarında, salgı hücrelerinde ve salgı ceplerinde
sentezlenirler. Savunma (böceklere) başlıca
sentez nedenidir. Atıkların uzaklaştırılması,
su kaybının önlenmesi, tozlaşmanın sağlanması ise diğer uçucu yağ sentez nedenleridir. Uçucu yağlar kristalleşebilirler, çok
sayıda kimyasal bileşenden (düzenli monoterpen, düzensiz monoterpen ve iridoidler) oluşurlar, bitkiye has koku ve lezzeti
verirler. Uçucu yağlar uzun süre bekletildiklerinde oksitlenir, reçineleşir ve renkleri
koyulaşabilir. Bunların kimyasal yapıları
havadan, ışıktan ve ısıdan olumsuz yönde
etkilenir ve özelliklerini yitirebilirler. Bu tür
bileşiklerin renkli cam veya alüminyum
kaplarda, ağzına kadar dolu ve sıkıca kapalı
şekilde, serin yerde saklanmaları gerekir
(Başer 2009). Uçucu yağlar suda az, etanol,
benzen, eter, petrol eteri gibi organik çözücülerde ve sabit yağlarda çok çözünürler
(Bakkali vd 2008).
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Uçucu yağlar tarımsal savaşımda özellikle
son yıllarda üzerlerinde çok fazla çalışılan bitkiler olmuştur. Bunların bitki patojenlerine karşı, antibakteriyel (Basım vd
2000, Daferera vd 2003, Dimitra vd 2003,
Burt 2004, Raudales ve Gardener 2008,
Yılmaz vd 2010, Yılmaz 2014, Yılmaz vd
2014), antifungal (Azaz vd 2002, Tanovic
vd 2007, Abdel-Kader vd 2011, ) etkilerine
dair çok sayıda araştırma yürütülmüştür.
Hedef dışı organizmalara ve çevreye etkisi çok az olan uçucu yağların biyopestisit
olarak kullanımı tarımsal pazarın dikkatini
her gün daha fazla çekmektedir (Karakoç
2006). Hatta bazı bitkilerin organik tarımda uzaklaştırıcı bitki olarak kullanımları önerilmektedir. Örneğin bazı sap ve
yaprak kurtlarının ergin kelebekleri kekik
(Origanum spp ve Thymus spp.) ve nane
(Mentha spp.) bitkilerin kokusundan hoşlanmadığından bunların parsel kenarlarına dikilmesi ile mücadele yapılabileceği
öngörülmektedir (Anonim 2015a).
Uçucu yağların repellent veya uzaklaştırıcı etkilerinin biyoteknik mücadele içinde
faydalı olduğu ve bu alanda değerlendirilebileceği öngörülmektedir. Uçucu
yağların içerdikleri çok sayıda bileşenden
dolayı komplex bir yapılarının olduğu
ve patojenlerin kimyasallara olduğu gibi
kısa sürede dayanıklılık geliştiremeyecekleri düşünülmektedir. Düşük toksik riskler
nedeniyle “Entegre mücadele veya biyoteknik mücadelede” kullanılabilecek “green pesticides yani yeşil pestisitler” olarak
değerlendirilmeleri öngörülmüştür (Koul
vd 2008). Bitki türleri içerisinde Cymbopogon spp., Ocimum spp. ve Eucalyptus
spp. gibi bitki türlerini zararlılara karşı
repellent etkilerinin çok fazla olduğu görülmüştür. Uçucu yağlar içerisinde en fazla uzaklaştırıcı etkiye α-pinen, limonen,
sitronellol, sitronellal, Kamfor ve timolün
sahip olduğu tespit edilmiştir. Coleoptera, Lepidoptera, Phthiraptera, Isoptera ve
Thysanoptera zararlı familyalarına dahil
çok sayıda zararlıya karşı Lamiaceae, Rutaceae, Umbelliferae, Mirtaceae, Compositae, Verbenaceae, Annonaceae, Poaceae, Lauraceae, Graminae, Zingiberaceae,
Solanaceae, Rutaceae, Caryophyllaceae,
Ranunculaceae, Umbelliferae, Asteraceae, Cupressaceae ve Alliaceae gibi çok
sayıda bitki familyasından elde edilen

ekstrat veya uçucu yağın repellent (uzaklaştırıcı) etkiye sahip olduğu görülmüştür
(Nerio vd 2010). Yine Syzygium aromaticum(karanfil), Melia azedarach; Anethum
graveolens (Dereotu), Cuminum cyminum (Kimyon) Datura stramonium, Lantana camara gibi bitkilerden elde edilen
ekstraktların bazı depo zararlılarına karşı
uzaklaştırıcı etki gösterdiği tespit edilmiştir (Elgizawy 2012). Topuz ve Madanlar
(2011) tarafından yapılan bir çalışmada
Antalya ve çevresinin doğal florasında
yayılış gösteren veya yörede yetiştirilen
Mentha pulegium Linnaeus (Labiatae),
Foeniculum vulgare Miller (Umbellifera),
Pistacia terebinthus Linnaeus (Anacardiaceae), Schinus molle Linnaeus (Anacardiaceae) ve Vitex agnus-castus Linnaeus
(Verbenaceae) bitkilerinin uçucu yağları
çalışmanın materyalini oluşturmuştur.
Bu uçucu yağların kontakt etkileri, farklı
konsantrasyonlarda tween 20 çözeltisinde çözülerek Tetranychus cinnabarinus
(Boisduval, 1867) (Acari: Tetranychidae)’a
karşı denenmiş ve 1 ml/l konsantrasyondaki V. agnus-castus uçucu yağı 48 saat
süre boyunca % 85’in üzerinde repellent
etki gösterdiği bildirilmiştir. Aynı zamanda rezene (F. vulgare) uçucu yağının da
repellent etkiye sahip olduğu ve bunların
tarımsal açıdan kullanımlarının umit verici olduğu ifade edilmiştir.
Uçucu yağ veya ekstraktların araştırma
aşamasından ticari formülasyona dönüştürülmüş ürünlerde vardır: Azadirachtin, Pyrethrum, Rotenone, Quassine gibi
(Anonim 2015b). Sonuç olarak denilebir
ki, uçucu yağlar veya ekstratlar hangi
mücadele yöntemi olursa olsun “Entegre,
Biyoteknik, Biyolojik veya Organik” tarımsal savaşımın geleceği olan bir yönüdür.
Gelecekte halihazırda devam eden araştırma bulgularının sonuçlarının da ticari
formlasyon haline getirileceği düşünülürse, biyoteknik mücadelede içerisinde
daha fazla doğal ürün geliştirilecektir.
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Kiraz üretimi dünyanın farklı bölgelerine yayılmış durumdadır. Dünya
kiraz üretimi 2012 yılı verilerine göre
2.256.519 ton olup, Ülkemiz bu üretimin %
21.30’luk kısmı olan 480.748 ton ile Dünya
kiraz üretiminde 1. sırada yer almakta ve bu
üretimin de yaklaşık % 11.7’si ihraç edilmektedir (Anonymous, 2014). Kiraz yurtdışına taze
meyve olarak satılan önemli bir ihraç ürünüdür.
Kiraz üretiminde kaliteyi azaltan faktörler arasında dolu zararı, bitki besin elementlerinin
eksikliği ya da fazlalığı, hasat zamanlaması ve
hasat zincirindeki hatalar, hastalık (monilya,
bakteriyel kanser ve zamklanma) ve zararlılar
(kiraz sineği, yaprak bükenler, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri) sayılabilir. Kiraz sineği
erginleri (Şekil 1) sıcaklığa bağlı olarak nisan
sonu veya mayıs başında çıkmaya başlarlar.
Çıkan erginler beslendikten bir hafta sonra çiftleşirler ve vurma olgunluğuna gelmiş
meyveleri delerek meyve kabuğunun altına
yumurtalarını bırakırlar. Yumurta bıraktıkları
meyve üzerine feromon denilen bir koku salgılamaları nedeniyle başka dişiler tarafından
ikinci bir yumurta bırakılmaz. Yılda 1 döl verirler. Kiraz sineği kiraz ve vişnenin ana zararlısıdır. Larvalar meyvelerin etli kısmında beslenerek (Şekil 2) bazı meyvelerin olgunlaşmadan
önce dökümüne neden olur. Zararı çoğunlukla orta ve özellikte haziranda olgunlaşan geçci çeşitlerde görülür. Erkenci çeşitlerde zarar

görülmez. Kiraz mevsiminin aralıklı yağışlı ve
günlük sıcaklık ortalamaları çoğunlukla 16-18
oC üzerinde, sıcak günler sayısı fazla ise zarar
oranı yüksek olur. Salgın yıllarında zarar oranı
% 80’e kadar çıkabilir. İhracatta zarar toleransı
sıfırdır. Ülkemizde kiraz vişne yetiştiriciliği yapılan bütün bilgelerde yaygın olarak bulunmaktadır (Anonim, 2008).
Biyoteknolojik mücadele
Biyoteknolojik mücadele, kiraz sineğinin düşük ve orta yoğunluktaki popülasyonlarında
yapılır. Bahçede bulunan erkenci çeşidin ben
düşme döneminde (sarımsı pembe), orta
mevsim çeşitlerinde pembemsi sarı ve sarı
renkte, geçci çeşitlerde ise çok az bir kısmı
sarımsı yeşil, diğerleri yeşil olduğu dönemde,
izleme amaçlı olarak, “görsel sarı yapışkan tuzak+amonyak kapsülü” 2 adet/dekara olacak
şekilde kiraz ağaçlarının güneydoğu yönüne
yerden 1.5-2 m yüksekliğe asılır (Şekil 3).Tuzaklar, ilk sinek yakalanana kadar haftada 2-3 kez
kontrol edilir. Tuzaklarda ilk ergin görüldükten
sonra bahçede 15-20 m aralıklarla belirlenen
ağaçların her birinin 4 farklı yönüne birer adet
olacak şekilde ağaç başına 4 adet “görsel sarı
yapışkan tuzak+amonyak kapsülü”, yerden
1.5-2 m yüksekliğe, asılarak kitlesel tuzaklama
yöntemi uygulanır (Anonim, 2008).
Anonymous, 2015. Dünyada ve Türkiye deki Kiraz Üretim Değerleri Food
and Agriculture Organizatıon of the United Nations (FAOSTAT) Erişim tarihi:
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Yetiştiriciliği çok geniş alanlara
yayılmış olan ve kültürü milattan
öncesi dönemlere dayanan elma
dünyada üretimi çok olan meyvelerden
biridir. Dünya elma üretimi 2012 yılı verilerine göre 76.372.238 tondur. Üretim
miktarında 37 milyon ton ile Çin ilk sırada yer almakta, ABD 4.110.046 ton ile
bu ülkeyi izlemektedir. Türkiye 2.480.000
ton ile üçüncü sırada bulunmaktadır
(Anonymous, 2014). Elma üretiminde
Isparta, Karaman, Niğde ön sıralarda
yer almaktadır. Ülkemiz elma yetiştiriciliği bakımından Dünya’da ilk sıralarda
bulunmasına rağmen üretilen elmanın
uluslararası piyasalarda değerlendirilmesinin ise çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Türkiye 2012 yılında
yurtdışına 87.303 ton elma ihraç etmiş,
buna karşılık 5.592 ton elma ithalatında
bulunmuştur (Anonymous, 2014 ). Bu
durum üretilen elmanın sadece % 3’lük
bir kısmının ihraç edilebildiğini göstermektedir.
Elma üretiminde kaliteyi azaltan fak-

törler arasında dolu zararı, bitki besin
elementlerinin eksikliği ya da fazlalığı,
yanlış hasat uygulamaları, hastalık (elma
karalekesi, külleme) ve zararlılar (elma içkurdu, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri,
gövde kurdu) sayılabilir. Özellikle hastalık ve zararlıların sebep olduğu zararı
önlemek için yoğun ilaç kullanımı girdi
maliyetlerinin artması sonucunda dünya
piyasalarında rekabet gücümüzün azalmasına sebep olmaktadır.
Zararlılar içinde elma içkurdu elmanın
en önemli zararlısıdır. Meyve zararlısı
olan larvalar, meyveleri delerek galeriler
açmakta, meyvenin etli kısmını yiyerek
pislikler bırakmaktadır (Şekil 1). Bu zararları sonucunda önce meyvelerin dökülmesine ağaçta kalan meyvelerin ise
pazar değerini kaybetmesine yol açarlar
(Anonim, 2008). Elma içkurdunun; Japonya, Tayvan, Kore ve Çin’in Doğu Bölgeleri hariç dünyanın bütün ülkelerinde
bulunduğu, iklime bağlı olarak yılda 1-4
döl verdiği, konukçuları arasında elma,
armut, ayva, ceviz olduğu bildirilmekte-

dir (Beers vd., 2000). Larvalar meyvede
beslenerek zarara sebep olurlar. İki türlü
zarar şekli vardır. İlk zarar şeklinde derin
giriş delikleri açarak meyvenin çekirdeğine doğru ilerler, ikinci zarar şeklinde
ise meyvede yüzeysel delikler açması ve
bu deliklerin ilerlememesi şeklindedir.
(Beers vd., 1993). Ülkemizde elma üretim
bölgelerinin tamamında bulunmaktadır
(Anonim, 2008). Elma içkurdu meyveye % 91 oranında yan kısımlarından (iki
meyvenin birbirine değdiği kısımlar),
% 6 oranında çiçek çukurundan, % 3
oranında da sapın meyveye bağlandığı
yerden girmektedir. Elma çeşitlerinin hasat zamanlarına göre zarar oranları değişmekte, erkenci çeşitlerde daha az ve
geçci çeşitlerde daha çok (% 6-77) zarar
oluşturabilmektedir (İşci ve Tuncer, 2009;
Kaymak ve İşci, 2011). Elma içkurdu ülkemizde genellikle yılda 2 döl vermekte,
bazı sıcak yerlerde ve yıllarda 3. dölde
verebilmektedir (Anonim, 2008; Kovancı
vd, 2000).
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Elma İçkurdu İle Mücadele Yöntemleri
Biyolojik Mücadele (Doğal düşmanlarından faydalanarak yapılan mücadele)
Kimyasal Mücadele (Kimyasal ilaçların
kullanılması ile yapılan mücadele)
Biyoteknolojik Mücadele
A)-Kitlesel Tuzaklama
B)-Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği (Şaşırtma Tekniği)
Bu mücadele şekillerinin hepsinin bir
arada kullanıldığı yöntem IPM (Entegre
Mücadele) olarak bilinir.
Kimyasal Mücadele
Elma içkurdu Ülkemizin bir çok bölgesinde Eğirdir’de yılda 2 döl vermektedir.
Mücadelede hedef; her döle ait larva
çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak larvanın meyvenin içine girmesini
önlemektir. Bu mücadelede meyvelerde
% 2’ye kadar olan zarar göz ardı edilebilir
(Anonim, 2008) . Zarar oranı bu seviyede
ise yapılan ilaçlamalar başarılı kabul edilir. Kimyasal ilaçların en büyük avantajı
zararlılara kısa sürede etki göstermeleridir. Kullanımı yönünden fazla teknik bilgi
gerektirmez. Fakat bunun yanında ilaçlama zamanına uyulmaması, uygun etkili
maddenin tavsiye edilen dozda kullanılmaması, hasat ile son ilaçlama arasında
geçmesi gereken süreye dikkat edilmemesi gibi bilinçsizce yapılan uygulamalar olumsuz etkilere sebep olmaktadır.
Kimyasal Mücadelenin Bazı Dezavantajları
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Bu olumsuz etkiler arasında; zararlıların ilaçlara zamanla direnç kazanması,
böylece daha önceleri zararlıyı öldüren
dozların zamanla aynı zararlıyı öldürmemesi, bunun sonucu olarak kullanılan
ilaç miktarının devamlı artması ve buna
bağlı olarak ta çevreye (arılara, kuşlara,
sulara karışarak balıklara, doğal düşmanlara) ve insan sağlığına olan zararlı
etkileri sayılabilir. Ayrıca yüksek boylu
ağaçlarda en tepe kısımlarına yeterli ilacın ulaşmaması da kimyasal ilaçlamanın
etkinliğini azaltan faktörlerden birisidir.
Yine yapılan bir çalışmada elma içkurdu
larvasının % 91 gibi büyük bir oranda
meyvelerin yan kısımlarından (özelliklede meyvelerin birbirine değdiği ilaçlı olmayan kısımdan) meyveye girdiği tespit
edilmiştir (Kaymak ve İşci, 2011). Dolayısıyla ne kadar ilaçlama yapılırsa yapılsın
bu kısımlara yeterince ilaç ulaşamayacağı için kimyasal ilaçlama her zaman yeterince etkili olmayabilmektedir (Şekil 2).
Çiftleşmeyi Engelleme
(Şaşırtma)
Yöntemi Nedir?
Bu tekniğin daha iyi anlaşılabilmesi için
Feromon kelimesinin bilinmesi gereklidir.
Feromon; böcekler tarafından vücudun dış kısmına salgılanan ve aynı türün bireyleri tarafından algılandığında
birtakım özel reaksiyonlara sebep olan
maddelerdir. Feromonlar böceklerin
beslenme, çiftleşme, savunma, kaçma
gibi davranışlarını belirlemede farklı kokularla etkili olurlar (Yıldırım, 2008)

Böceklerin vücutlarından salgıladıkları bu maddelerin sentetik yollarla elde
edilip, çok yoğun bir şekilde hazırlanarak
(böceklerin salgıladığından 10.000 kez
daha yoğun) kullanılacak hale getirilmesi ile oluşturulan bir teknolojidir.
Yapay kaynaklarla yayılan kokulardan;
-Erkek kelebeklerin yanlış yere doğru çekilerek,
-Dişi koku kümelerinin maskelenmesi
sonucu
-Erkek kelebeklerin dişi kelebekleri bulamamasını sağlayan yöntemdir (Anonim,
2013).
Ne zaman ve Nasıl Uygulanır?
İlkbaharda çiçeklenme döneminin başlamasıyla birlikte ilk nesil çıkışı öncesi
ağaçlara bağlanır. Bunun için bahçeye
asılacak eşeysel elma içkurdu tuzağı
ile ilk ergin çıkışları takip edilir (Şekil 3).
Eşeysel tuzaklarda ilk ergin yakalanınca
feromon yayıcılar ağaçlara asılır.
Etki süreleri 120-140 gün olduğu için bir
sezon boyunca sadece 1 kez ağaçlara
bağlanmaları yeterlidir.
Kullanılan yayıcılar 20 cm uzunluğunda
ince bir kablo görünümünde olup bir
yayıcı 190 mg etkili madde içermektedir. Yayıcılar ağaç yüksekliğinin 2/3’ünün
üzerine, yan dallara, ortadan ikiye kıvrılıp iki kez bükülerek, hektara 1000 adet
(dekara 100 adet) olarak ağaçların yan
dallarına asılır (Şekil 4). Klasik ağaçlarda
ağaç başına 4 adet yayıcı asılır.
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Dışardan bulaşma durumuna karşı sınırdaki ağaçlara iki kat (8 adet) asılır. Eğer ağaçlar
bodur veya yarı bodur ise 100 adet/dekar
olacak şeklinde ağaçlara dağıtılır. Yayıcıların
dallara asılırken çok fazla sayıda kıvrılmadan asılması gerekmektedir. Bu durum yayıcıların etkinliğini azaltmaktadır (Şekil 5).
Başarı Ölçütü Nedir? Yapılan Bazı Çalışmalar
Çiftleşmeyi engelleme yöntemi veya Şaşırtma tekniği adı verilen teknik, ilk kez 1991
yılında ABD’de elma içkurduna karşı uygulanmıştır. Uygulandığı ilk günden bu yana
kullanımı hızlı bir artış gösteren bu yöntem,
Kuzey Amerika’da 77.000 ha., Avrupa Birliği ülkelerinde 38.000 ha., Kuzey Afrika’da
19.000 ha., Arjantin, Şili, Avustralya, Yeni
Zelenda ve İsrail’de 28.000 ha. olmak üzere
tüm dünyada 160.000 ha’lık alanda kullanılmaktadır (Witzgall vd., 2008). Tekniğin
kullanım alanları incelendiğinde, tüm dünyadaki elma üretim alanlarının % 3’ünü, gelişmiş ülkelerdeki elma üretim alanlarının
ise % 7-8’ini kapsamaktadır (Anonymous,
2006). Bu mücadele şeklinde elmalardaki
zarar % 5-6 ve daha az ise mücadele başarılı kabul edilmektedir (Anonim, 2008).
Isparta (Eğirdir) bölgesinde 2008 yılında
yapılan bir çalışmalarda 80 ha.’lık alanın
tamamında bu teknik ile birlikte kimyasal
mücadele yapılmış, farklı bir bahçede (12
da) sadece yayıcılar asılmıştır. Elde edilen
verilere göre zarar oranı sadece yayıcıların
kullanıldığı alanda % 2.52, diğer alanda %
1.52 olarak bulunmuştur (İşci vd., 2009).
Yine aynı bölgede 2010 yılında yapılan

başka bir çalışmada 100 dekarlık Enstitü
bahçesinde bu alanın merkezinde yer alan
sadece yayıcıların asıldığı parselde zarar
oranı % 2.10 ve feromon yayıcılar ile birlikte
erken uyarı sistemine göre ilaçlamanın yapıldığı parselde zarar oranı % 0.26 olarak
bulunmuştur (İşci vd., 2011) Bu durumda
popülasyonun yüksek olduğu yerlerde bu
tekniğin insektisitlerle kombine yapılması
gerektiğini göstermektedir. Yine aynı yerde
2 yıl yapılan yayınlanmamış başka bir çalışmada sadece feromon yayıcıların kullanıldığı bahçede zarar oranının ortalama % 6
olduğu tespit edilmiştir.
Çiftleşmeyi Engelleme (Şaşırtma)Tekniğinin Avantajları
Sezon boyunca bir kez uygulanması yeterlidir. İlaçlamalarda olduğu gibi takip gerektirmez.
İşçilik maliyeti yüksek değildir.
Meyvelerde kalıntı riski oluşturmaz.
Dişi kelebeğin çiftleşip yumurta bırakmasını engellediği için ilaçlamalarda oluşabilecek bazı hatalardan etkilenmez.
Çevreye zararlı değildir. Arılara, kuşlara balıklara, doğal düşmanlara zararı yoktur.
Kullanıldığı zararlılarda dayanıklılık oluşturmaz. Etkisinin azalması söz konusu değildir.
Yağmurlarla yıkanma riski yoktur.
Devamlı kullanımında zararlı populasyonunu düşürdüğü bilinmektedir.
Elma içkurduna özeldir. Diğer böceklere
etkisi yoktur.
İnsan sağlığına zararlı değildir. Kokusu zararsızdır. Sadece gözde ve deride hafif iritasyon yapar.

Organik yetiştiricilik yapan üreticiler tarafından güvenle kullanılabilir.
Çiftleşmeyi Engelleme (Şaşırtma)Tekniğinin Dezavantajları
Populasyonun yüksek olduğu yerlerde
(Isparta-Eğirdir bölgesi gibi) insektisitlerle
kombine olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Sadece elma içkurduna etkilidir.
Başka zararlılar kontrol altına alamaz. Küçük alanlar yerine daha büyük alanlarda
uygulanması başarı şansını artırmaktadır.
Kullanılan yayıcıların taze olması gereklidir.
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BİYOTEKNİK MÜCADELEDE
SEMİOKİMYASALLARIN KULLANIMI

Böcek antenleri çevrelerindeki mekanik
ve kimyasal uyarıcıları algılamaya yarayan
birçok alıcı taşır. Kimyasal uyarılar anten
üzerinde saç benzeri yapıdaki sensillalar
tarafından algılanır. Vücudun diğer kısımlarında da sensillaların bulunduğu bilinmektedir. Böceğin bu organelleri tarafından
hissedilen feromonlara ve diğer semiokimyasallara verdiği tepkiler biyoteknik mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş
ülkelerdeki güvenilir gıdaya karşı artan ilgi,
semiokimyasal teknolojisindeki gelişmeler
ve bu maddelerin diğer zararlı mücadele
yöntemleri ile entegre olabilmesi biyoteknik mücadeleyi geleceğin zararlılarla mücadele yöntemi haline getirmektedir.
Semiokimyasallar bir organizmadan diğer

bir organizmaya karşı kimyasal yollarla verilen uyarı olarak tanımlanabilir. Bu anlamda böcekler tarafından üretilen feromonlar
gibi bitkilerin çiçek, yaprak, kök, meyve gibi
kısımlarından üretilen bileşiklerde semiokimyasallar arasında yer almaktadır. Bitkiler tarafından üretildiği tahmin edilen 200
bin kadar semiokimyasalın 6000 tanesinin
Dr. Bekir Bülent ARPACI
kimyasal yapısı belirlenmiş durumdadır.
Semiokimyasallar zararlı populasyonlarını
belirlemek için kullanılabileceği gibi direk
olarak mücadelede de kullanılabilir. Toplu
tuzak kullanımı, insektisitli tuzaklar, entomopatojen içeren tuzaklar ve çiftleşmeyi
engelleyiciler direk mücadele yöntemleridir.
Zeytin meyve sineği (Dacus oleae ), Zeytin Güvesi (Prays oleae ) ve Soğanda Şeker pancarı kurdu (Spodoptera exigua)
ile mücadelede toplu tuzak kullanımı uygulanmaktadır (Jones, 1998; Park ve Goh,
1992). Ancak toplu tuzak kullanımı yoğun
semiokimyasal kullanımı gerektirmektedir.
İnsektisitli tuzak kullanımı ile mücadele
örneği olarak pamuk yaprak kurdu Spodoptera littoralis verilebilir. Yine elma iç
kurdu (Cydia pomonella) ile mücadelede
kullanılmak üzere Novartis tarafından İsviçre’de tescil edilen “Sirene” feromon ile
birlikte sentetik piretroid (0.16% codlemone and 6% permethrin) içeren bir atraktisittir. Bademlerde portakal kurdu (Amyelois
transitella) ile mücadelede de atraktisitler
kullanılmaktadır. Afrika’da çeçe sineği bufalo idrarı ile cezp edilip elektrikli tuzaklarla
öldürülmektedir. Semiokimyasallar ile virus
(baculovirus veya granulosis virus), fungus
( Zoopthora radicans) veya bakteri (Serratia
entomophila, hatta entomopatojen nematodlar bir arada kullanılarak zararlılarla mücadele etmek mümkündür.
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BİYOTEKNİK MÜCADELEDE
SEMİOKİMYASALLARIN KULLANIMI

Tarımsal üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede uygulanan
yöntemler gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Hastalık ve zararları populasyonlarındaki artış, yeni hastalık ve zararlı
türlerinin ortaya çıkışı ve halkın pestisit
kullanımına tepkisi ile birlikte gündeme
gelen çevre korumaya yönelik katı yasal
düzenlemeler bu çeşitliliğin arkasındaki
temel sebeplerdir. Günümüz üreticileri yüksek kalitede pazarlanabilir tarımsal
ürünleri üretebilmek ve pazarlayabilmek
için çevreyi ve halk sağlığını koruyan üretim sistemlerini benimsemek ve uygulamak zorundadır. Bu üretim sistemlerinden
biyolojik kontrolde tarımsal ürün zararlılarının baskı altında tutulmasında doğal
düşmanlar (avcı böcekler, parazitoidler ve
mikrobiyal insektisitler) kullanılırken, biyoteknik ya da biyoteknolojik mücadelede
semiokimyasallar (organizmalarda davranış değişikliğine neden olan kokular), botanik insektisitler, yağlar ve böcek büyümeyi
düzenleyicileri kullanılmaktadır.
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Feromonlar ve diğer
semiok imyasalların
zararlılarla mücadeledeki rolü gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu bileşiklerin
üretimlerindeki maliyetlerin
düşmesi,
tüketicilerin güvenilir
gıdaya olan talepleri ve çevre koruma
ile ilgili yasal düzenlemeler
zararlılarla
alternatif mücadele
yöntemlerinin gündeme gelmesine neden olmuştur.

Bu yöntemde zararlı yok edilmek yerine hastalığı diğer böceklere yaymakta kullanılır. Tütün göz kurdu ve elma
iç kurdu cezp edilip virüslerle lahana
yaprak güvesi ise funguslarla hastalandırılabilir. Çiftleşmeyi engelleme
yönteminde ise eşey feromonları uygulama alanına salınması şeklinde
uygulanır. Etrafta yoğun eşey feromonunun bulunması zararlılarda davranış
bozukluklarına neden olur. Bu yöntem
özellikle insektisitlere dayanıklılık
gösteren türlerde başarılı olmaktadır.
Böcek türlerinin bu yönteme dayanıklılık geliştirmesi ise mümkün görünmemektedir. Lepidoptera familyasına
bağlı türlerde etkili olan bu yöntem
insektisitlerle karşılaştırıldığında maliyetlidir. Zararı daha çok larvaların yaptığı bu familyada mücadelenin erginlerde yapılıyor olması yöntemin diğer
bir zayıf tarafıdır.
Semiokimyasallar zararlı predatörlerini de mücadele alanına çekmede kullanılabilir. Örneğin, Değirmen
Güvesi’nin mandibular salgısı, bu
türün parazitoiti olan Venturia canescens (Gravenhorst)’in yerini bulmasına yardımcı olmaktadır. Yine, Limantria dispar (L.)’(Kırtırtılı)’da tespit
edilen bir semiokimyasal, bu türün,
parazitoiti olan Diospilus melanoscelus (Nees)’un zararlıyı bulmasında
önem arz ettiği saptanmıştır. Ayrıca,
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bazı Coccoidea türlerinin kayromon
üreterek bazı Chalcidoidea türlerinin
kendilerine saldırmasına sebep olmaktadırlar. Gelecekte, zararlının doğal düşmanının etkinliğini artırmak,
zararlı üzerinde doğal düşman baskısı kurmak ve zararlıyı kontrol etmek
amacıyla bu kimyasalların kullanılabileceği belirtilmektedir (Yıldırım, 2012).
Bunların dışında böceklerin davranışları üzerinde etkili olan semiokimyasallar uzaklaştırıcılar, beslenme önleyici, caydırıcılar, gelişimi engelleyici,
konukçu yanıltıcıları, yavaşlatıcılar ve
teşvik edici etkileri bulunmaktadır. Bu
etkiler kullanılarak kimyasallarla böcek davranışları kontrol edilebilir.

Geniş yelpazede etkili
olan ilaçların kullanımı ile ilaçlara dayanıklı zararlı populasyonlarının ortaya çıkması farklı
mücadele metodlarını zorunlu hale
getirmiştir. Bilinen semiokimyasal sayısının hızla artması ve düşük maliyetli
üretim metodlarının ortaya çıkması
ile biyoteknik mücadele alternatif bir
mücadele yöntemi olmaya adaydır.
Bununla birlikte bu yöntem öncelikle
diğer mücadele yöntemlerine entegre
olabilecek niteliktedir. Ancak bileşiklerin tanımlanması ve sentezlenmesindeki yenilikler toplu tuzakların kullanımı, çitleşmenin engellenmesi ve
predatör ve parazitoidlerin mücadele
alanına çekilmesi gibi uygulamalarla
tek başına kullanılabilecek bir metod
olma yolunda ilerlemektedir.

BİYOTEKNİK

ÜLKEMİZE HOŞGELMEDİN TUTA

Bu zararlı bizim için niye bu kadar önemli? Bilindiği gibi ülkemiz dünya domates
üretiminde 4. Sırada bulunmaktadır. 2014
Yılı üretimimiz 11.820.000 ton (TÜİK)
olup dünyadaki üretim miktarının % 7
sine karşı gelmektedir. Toplam üretimimizin yaklaşık % 50 si örtü altı şeklinde olup
başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere
ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi ve sektörel bazda büyük bir istihdam
oluşturmaktadır. Domates güvesi domates dışında birçok bitkide yaşam döngüsünü sürdürdüğünden ve fazla sayıda
döl verdiğinden ilaçlara karşı çok çabuk
direnç geliştirebilmekte ve ilaçlı mücadelede sıkıntılar yaşanabilmektedir. Zararlı
yoğunluğu yüksek olduğunda domateste
% 80-100 oranında ürün ve kalite kaybına
neden olabilmektedir.
Domates güvesinin erginleri 6-7 mm boyunda olup 6-15 gün arasında hayat süreleri vardır. Yumurtadan çıkan larvalar
krem renkli, başları siyahtır. Dört dönem
geçiren larvalar son dönemde 8 mm
uzunluğa ulaşır ve baş kahverengi vücut
pembemsi görünüştedir. Erginler gündüzleri saklanır geceleri aktiftir. Yumurta-

larını bitkinin meyvesi yanında her yerine
bırakabilir. Bir dişi hayatı boyunca 260
adet yumurta bırakır ve bu yumurtalar
4-5 günde açılır. Pupa toprakta veya meyvedeki galerilerin içerisinde oluşur. Zararlı
bir dölünü ortalama 1 ayda tamamlar. Bitkideki zararı, beslenmek için yaprak, sap
ve meyvede açtığı galerilerden dolayı olmaktadır. Özellikle yapraklarda açtığı ga- Mehmet ERAYMAN
Ziraat Mühendisi
leriler şeffaf görünümdedir ve zararlının
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şb. Müdürlüğü
siyah pislikleri galeriler üzerinde görülür. KAHRAMANMARAŞ
Domates güvesi ile mücadelede kültürel
tedbirler öncelikle alınmalıdır. Bunun için
seralarda kapılar ve havalandırma açıklıkları mutlaka tülle kapatılmalı, zararlı ile
bulaşık bitki artıkları çevreden uzaklaştırılarak imha edilmeli, çevredeki konukçu
bitkiler ortadan kaldırılmalı, münavebeye
önem verilmelidir. Zararlının hayat döngüsü galeriler içerisinde geçtiğinden ilaç
uygulamalarında temas az olmakta ayrıca ilaçlara karşı direnç geliştirdiğinden
biyolojik ve biyoteknik mücadele önem
kazanmaktadır.
Biyolojik mücadelede Trichogramma cinsine bağlı bazı yararlı türler yumurta parazitoiti olarak birçok ülkede kullanılmakta,
Nesidiocorus tenuis seralarda kullanılmak
üzere ülkemizde ruhsat almıştır. Biyoteknik yöntem olarak Eşeysel çekici feromon
tuzaklar, zararlının varlığının saptanması
ve izlenmesi (monitor) amaçlı kullanıldığı
gibi zararlının kitle halinde yakalanmasında da kullanılmaktadır. Zararlıya karşı Biyolojik ve Biyoteknik mücadelede,
kimyasal mücadele kadar etkili olması
yanında devlet desteği, doğal dengenin
korunması ve ürünlerin ilaç kalıntıları yönünden temiz kalması bu yöntemi daha
cazip hale getirmektedir.

ÜLKEMİZE HOŞGELMEDİN TUTA

“Tuta Absoluta” konuya aşina olmayanlar bu ismin bir film yıldızı
veya sanatçıya ait olduğunu zannedebilirler. Her nekadar kulağa hoş gelsede bu isim son 5-6 yıldır domates üreticilerinin en büyük baş belası olmuştur.
Namı diğer, Domates Güvesi olarak adlandığımız bu zararlı dünyada ilk olarak
1900 lü yılların başlarında güney Amerika
ülkelerinde görülürken bütün dünyaya
buradan yayıldı. Avrupa’da 2006 yılında
Ülkemizde ise 2009 yıllarında görülmeye
başladı hızla çoğalarak domatesin ana zararlısı oldu.
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BAZI BAKTERİYEL HASTALIKLARIN
BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Tohum Patolojisi ve Teknolojisi Laboratuvarı,
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(BATEM) – Antalya
*Sorumlu yazar: serapmelikeicoz@hotmail.com

Bakteriler, sadece mikroskopla görülebilen yaşamın küçük
formları olan mikroorganizmalardır. Bakteriyel enfeksiyonlar ve hastalığa neden zararlı bakterilere ise patojen
bakteriler denir. Bakteriyel hastalıklar patojen bakterilerin bitkiye girmesi sonucu
ortaya çıkar. Bakterilerin bitkiye girmesini müteakip bakteriler üremeye ve
çoğalmaya başlayarak enfeksiyon meydana getirirler. Genel olarak, sebzelerde
enfeksiyon oluşturan bazı önemli bitki
patojeni bakteriler ve neden oldukları
bakteriyel hastalıkların türleri şunlardır:

yaralar ve doğal açıklıklardır. Uzun mesafelere bakterinin taşınması yine tohum
ve bulaşık fideler ile gerçekleşir. Kısa mesafede ise budama aletleri, işleme esnasında işçiler ile, sulama suyu sıçramaları
ve su ve toprak taşınması ile olabilir. Yeni
gür yaprak ve bitkilerin yaşlı olanlara
oranla daha hassas olduğu bildirilmektedir. Enfeksiyonlar için serin nemli koşullar elverişlidir. Bu etmenin 20-25 ° C
sıcaklıklar ve bitkilerin ıslaklık süresinin
uzaması bakterinin bitkilere girmesi için
elverişli ortamlardır.

1. Pseudomonas syringae pv. tomato
(Bakteriyel Benek)
2. Xanthomonas vesicatoria (Bakteriyel
Leke)
3. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Bakteriyel Kanser ve Solgunluk)
4. Pseudomonas corrugata (Öz nekrozu)

Hastalık Belirtileri: Yaprak, sap, çiçek ve
meyve saplarında kahverengiden siyaha
kadar değişen küçük lekeler oluşur. İlerleyen dönemlerde yapraklardaki küçük
lekelerin birleşmesiyle daha büyük lekeler meydana gelir. Meyvelerde küçük,
koyu kahverengi, yüzeysel kabarcıklar
şeklinde lekeler görülür. Konukçuları,
domates, patlıcan ve biber’dir.

Bakteriyel Benek Hastalığı: Hastalık etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato) bir sezondan diğer sezona bulaşık
bitki artıkları ve tohumlar ile taşınmaktadır. Etmen toprakta bir yıl kadar canlılığını koruyabilir. Hastalık tohum kökenli
olup, mücadelesinde temiz tohumların
kullanılması oldukça önemlidir. Bakteriyel etmenin giriş yerleri bitkilerde açılan

Bakteriyel Leke Hastalığı: Etmeni, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria’dır.
Hastalıktan dolayı kayıplar hem tohum
yataklarında hem de üretim alanlarında
görülebilir. Erken dönemlerde etkilenen
bitkilerde genellikle bodurluk belirtisi
görülürken, geç ya da şaşırtıldıktan sonra enfektelenen bitkilerde erken yaprak
dökümleri görülmektedir.

Bakteriyel benek etmeni Pseudomonas syringae pv. tomato’nun domates yaprak ve meyvesinde oluşturduğu belirtiler
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Bakteriyel leke etmeni Xanthomonas vesicatoria’nın biber ve domates yaprak ve
meyvesinde oluşturduğu belirtiler
Bu yaprak dökümünden sonra meyvelerde de belirtiler görülür ve aşırı yaprak
dökümü nedeniyle de bitkiler güneş yanığı gibi ikincil zararlanmalara maruz kalabilir. Bakteriyel etmen hastalıklı bitkiler
sayesinde aylarca tohum yataklarında
ve tohum üzerinde canlılığını muhafaza edebilir. İlk bulaşma tohum, bulaşık
şaşırtılmış fide, yabancıotlar ve bulaşık
bitki ve toprak ile olabilir. Bakterinin giriş
yerleri yaralar ve doğal açıklıklardır. Yüksek nisbi nem ve sıcaklıklar bitki enfeksiyonu için uygun koşullardır.
Hastalık Belirtileri: Nekrotik lekeler yaprak, gövde ve meyveler üzerinde görülebilir. Yaprak belirtileri, ilk önce küçük
suyla ıslanmış alanlar olarak yaprakların
alt tarafında görülmeye baslar. Bu lekeler
1 kaç mm’ ye kadar genişler, koyu kahverengiye döner ve hafifçe kabarır. Yaprak
üst yüzeyinde, lekelerin etrafı kahverengi bir hale le kuşatılır. Bu lekelerin büyük
bir kısmı yaprak neminin toplandığı yaprak kenarları ve uçlarında oluşmaktadır.
Sonunda yapraklar sararır ve düşer. Meyve üzerinde ise pazar değeri azalmış, kabarık ve uyuz halini almış lekeler şeklinde kendini gösterir.
Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı: Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Cmm)’in neden olduğu
bakteriyel kanser hastalığı tohum kay-

naklı olması itibariyle savaşımı güç ve
yıkıcı hastalıklardandır. Hastalık Belirtileri: Hastalığı oluşturan bakteri tohumla
taşınabilir. Ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla toprağı da bulaştırabilir. Tohumda
bulunan bakteri doğrudan doğruya iletim demetlerine geçer ve bitkinin her
tarafına yayılır. Domates bitkileri çiçek
devresine yaklaştığında alt yapraklardan
itibaren solma başlar ve zamanla yukarı
doğru ilerler. Bu solgunluğun bitkinin
tek tarafında görülmesi ve solan yaprakların zamanla kuruması hastalığın tipik
belirtisidir. Solgunluk belirtisi gösteren
bitki ortadan ikiye kesildiğinde iletim
demetleri boyunca ince sarı, açık kahverengi renk değişikliği görülür. Hastalığın
ileri devrelerinde domates gövdesinde
yara ve çatlamalar oluşur. Bu nedenle hastalığa bakteriyel kanser de denir.
Meyvelerde ise ortası açık kahverengi,
çevresi beyaz haleli ve kuş gözü olarak
tanımlanan lekeler oluşur. Hastalıkla bulaşık tohumların rengi değişir ve çimlenme gücünü yitirir.
Öz Nekrozu Hastalığı: Domates gövde
nekrozu, öz nekrozu ve gövde çürüklüğü
şeklinde ifade edilen hastalığın patojeni
olan Pseudomonas corrugata, cam ve
plastik seralarda, yüksek tünellerde ve
son yıllarda tarlada yetiştirilen domateslerde hastalığa neden olan toprak
kökenli bir etmendir. En fazla zararını,

Bakteriyel kanser ve solgunluk etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in domates gövde ve meyvesinde oluşturduğu belirtiler

nisbi nemi yüksek, fazla azot uygulanmış, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık
farklarının çok olduğu seralardaki stres
altında bulunan bitkilerde meydana getirir. Patojen, bitkiye doğal açıklıklar ve
yaralardan giriş yapar. Hastalık, üretim
alanında bir yerde değil, dağınık durumda yayılım gösterir. Hastalığın epidemiyolojisi henüz tam olarak anlaşılmış
değildir. Serada birkaç bitkide kökten
(tohum veya toprak yoluyla bitkiye gelmiş olabilir) başladığı ve daha sonra budama ve koltuk alma gibi işlemler sonucu diğer bitkilere yayıldığı bilinmektedir.
Patojenin tohum yoluyla yayılıp yayılmadığı ile ilgili veriler yoğun değildir ancak
tohum kabuğunda uzun yıllar canlılığını
sürdürebildiği belirtilmektedir. Patojen,
ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla toprağı
da bulaştırabilir. Patojenin toprakta bir
sonraki vejetasyona kadar canlılığını sürdürdüğü, ayrıca sulama suyunda yaşayabildiği belirlenmiştir. Hastalık Belirtileri:
Hastalık, gövde, petiol, yaprak ve meyve
olmak üzere tüm toprak üstü bitki kısımlarında görülür. Domates gövdesinde
koyulaşma, gövdede lekeler, gövdede
yan köklerin oluşumu, petiol ve meyve
sapı lezyonları, özün kahverengileşmesi
ve boşalması, solgunluk, iletim demetlerinde renk değişimi, bitkilerde genel
bir sararma gibi belirtiler hastalığın tipik
simptomlarıdır.
Kaynaklar
1. http://www.medz.website/2015/03/pseudomonas-syringae-bacterial-speck.html
2. http://www.bitkisagligi.net/Domates_Psudomonas_syringae_tomato.htm
3. http://kayseri.tarim.gov.tr/Belgeler
4. http://www.evosynth.com.tr/xanthomonas-campestris-pv-vesicatoria-bakteriyel-leke.html
5. http://ag.umass.edu/fact-sheets/solanaceous-bacterial-spot
6. http://www.eppo.int/QUARANTINE/bacteria/Xanthomonas_vesicatoria/XANTVE_images.htm
7. http://www.ziraatciler.com/domateste-bakteriyel-leke-hastaligi-xanthomonas-vesicatoria/
8. http://www.bitkisagligi.net/Domates_Clavibacter_Etmeni.htm
9. http://ag.umass.edu/fact-sheets/solanaceous-tomato-pith-necrosis

Öz Nekrozu etmeni Pseudomonas corrugata’nın domates gövdesinde oluşturduğu
belirtiler
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ZEYTİNDE ENTEĞRE MÜCADELEDE TEMEL PRENSİPLER
Levent BULAT

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Ziraat Yüksek Mühendisi Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ

Enteğre mücadele, bitki yetiştiriciliğine zarar veren türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile
ilişkileri dikkate alınarak ,uygun olan tüm
mücadele yöntem ve tekniklerini kullanarak, zararlıların yoğunluklarını ekonomik
zarar seviyesinin altında tutmayı hedefleyen mücadele sistemidir.

temin biyolojik zenginliğinin arttırılması,yararlı türlerin korunması ve desteklenmesi temeline dayanan ve değişik mücadele
yöntem ve tekniklerini tek tek değil,birbiri
ile uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlı ve
hastalıkları zarar eşiklerinin altında tutulmasını sağlayan,enteğre mücadele sistemine ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Enteğre mücadele proğramları, ana hastalık,ana zararlı ve yabancı ot mücadelesi
esas alınarak yapılır.Aynı şekilde zeytin
ağaçlarında da hastalık ve zararlı etmenleri ile yabancı otların tamamen ortadan
kaldırılması değil,bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin
altında tutulması esastır.Buna bağlı olarak
mevcut faydalı organizmaların korunması
ve desteklenmesi hedef alınır .

Zeytinde ana zaralı Zeytin Sineği(Bactrocera oleae) olup zararlı yoğunluğunun
tespiti büyük önem arz etmektedir.Buna
yönelik feromonlu sarı yapışkan tuzaklar
veya delta tipi feromon tuzaklar gibi yöntemler izlenmektedir. Belli peryotlarla bu
tuzakların kontrolü ile uygun mücadele
zamanı tespiti ve zorunlu kimyasal mücadele halinde ilaçlama sayısının azaltılması
hedeflenmektedir.
Zeytin bahçelerinde uygulanacak enteğre
mücadele proğramlarında; bahçede mevcut olan bütün hastalık,zararlı ve yabancı
otların mücadelesi birlikte düşünülecekve
mücadelenin yönetimi altını çizerek belirtelim ki; ana hastalık ve ana zararlı esas alınarak yapılacaktır.Diğer hastalık,zararlı ve
yabancı otların mücadelesi ise bunlara enteğre edileccektir.Zeytin bahçeleri, hastalık,zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları
dikkate alınarak düzenli kontrol edilmek
suretiyle bunlarla doğal mücadele eden
canlıların (parazitoitler,predatörler vs.) popülasyon yoğunlukları izlenecektir. Ekononomik zarar eşiğine ulaşan hastalık,zararlı

Zeytin bahçelerinde, pek çok zararlı,hastalık ve yabancı ot bulunmaktadır.Bunların
bir kısmı ana zararlı ve hastalık durumunda olup,mücadele yapılmadığı taktirde
ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yoğun ve bilinçsiz ilaçlamaların yapılmadığı
zeytin bahçeleri,faydalı fauna açısından
son derece zengin olup bazı zarar yapan
organizmaları baskı altına alabilmektedir.
Zeytin alanlarında sabit zararlılara karşı biyolojik mücadelenin başarısı çok yüksektir.
Ancak uçuçu böceklerde biyolojik mücadeleye diğer mücadele yöntemlerinin eşlik
etmesi gerekmektedir.Bu nedenle ekosis34

ve yabancı otların mücadelesi yapılacaktır.
Mücadelede, öncelikle biyolojik mücadele,kültürel tedbirler,biyoteknik mücadele
ile fiziksel ve mekanik mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler kullanılacaktır.Zeytin bahçelerinde yabancı ot
mücadelesi toprak işleme,ara ziraatı yapma ve biçme şeklinde yapılacaktır.Çok zorunlu olmadıkça yabancı ot iacı kullanılmayacaktır. Bahçede,ana zararlı ve hastalıktan
başka, bir başka etmen daha mevcut ve
bu da zarar yapacak seviyeye ulaşmış ise,
mücadele zamanları da çakışıyorsa, bunların her ikisini de kontrol altına alabilecek
bir ilaç uygulanmalıdır.Zeytin zararlıları ve
hastalıklarına karşı gereksiz ilaçlamalardan
kaçınarak kalıntı ve çevre kirlenmesi gibi
sorunların ortaya çıkışı engellenmelidir.
Önemli zeytin hastalıkları için kültürel önlemlelere ağırlık verilerek hastalıktan ari
fidanlarala bahçe tesisi,budama yapılması, budama aletlerinin dezenfeksiyonuna
önem verilmelidir.
Son olarak enteğre mücadelenin hedefleri arasında yer alan bahçelerin düzenli
kontrolü ve üreticilerin kendi bahçelerinin
uzamanı haline getirecek bahçe eğitimleri
gerçekleştirilmelidir.Unutmayalım enteğre
mücadele ,enteğre düşünmeki ve enteğre
hareket etmektir.
KAYNAKLAR:Zeytin Enteğre Mücadele Teknik Talimatı. Gıda,Tarım ve
Hayvancılığı Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki
Sağlığı Araştırmaları Dairesi.Ankara 2011

BAĞCILIK

ASMALARDA SORUN OLAN KANGREN
VE GERİYE ÖLÜM HASTALIKLARI

Kangren Hastalığı (Lokal Dal Kurumaları)
Dothiorella spp., Lasiodiplodia spp., Phaeobotryosphaeria porosa, Diaporthe spp.,
Phomopsis spp. türleri bu hastalığı meydana getiren etmenlerdir. Hastalığa yakalanan asmalarda tek taraflı dal kurumaları
ve asma ölümleriyle birlikte ürün kayıpları
yaşanmaktadır. Türkiye’deki bağlar için yeni
olan ve uzun süre fark edilememiş fungal
bir hastalıktır. Asma yapraklarında görülen
damar arası hücre ölümleri sonucu görülen
renk değişimleri, asmada lokal veya tümden kurumalar ve çok yıllık odun dokuda
“V” şeklindeki renk değişiminin nedeni
şimdiye kadar daha çok kav ya da Eutypa
geriye ölüm hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Enfekteli dokulardan yapılan standart
tanılama testleri sonucunda Botryospha-

eriaceae familyası fungusları izole edilmiş
ve morfolojik-moleküler tanı testlerinin
ardından bu familyadaki bazı türlerin ülkemizdeki varlığı tespit edilmiştir (Akgül ve
ark., 2014). Budama sırasında açılan büyük
yaralar ve yanlış yapılan şekil budamaları
sonucu oluşan yaralar hastalığın yayılımında son derece etkilidir.

Dr.Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ
Mühendis / Fitopatolog
Hastalık etmenleri asmanın kabukları üzeManisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
rinde ya da ölü dokular üzerinde üreme ya- Yunusemre- Manisa
pıları (piknit ya da perithesya) ile kışlamaktadır. Yetiştirme sezonu boyunca nemli ve Turcan TEKER
Ziraat Yüksek Mühendisi
yağışlı, soğuk geçen koşulların ardından
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
ilkbaharda üreme organlarından büyük Yunusemre- Manisa
miktarlarda salınan konidi ya da askospor- Sorumlu yazar: nurdan.gungorsavas@gthb.gov.tr
lar ilk enfeksiyonların oluşumunu teşvik
etmektedir. Rüzgâr, yağmur ile yağmur sularının sıçraması, böceklerin beslenmesi ve
hastalıkla bulaşık budama araçları sporları
dağıtmaktır. Doğal açıklıkları, büyük çatlakları, böcek zararı olan alanları, yaralanmış
bitki dokusunu ve kabuktaki yaraları sporlar enfekte etmektedir. İlk olarak kolonize
olduğu yerlerde, kambiyum ve kabuk altı
dokuları besin olarak tüketeceği şekle dönüştürebilmek için enzimler üretmektedir.
Ürettiği enzimler ile asmalarda ölükol, geriye doğru ölüm, gövde de iletim demetlerinde kahverengilikler, salkımlarda kurumalara yol açmaktadır. Yine enfeksiyonların
yoğunluğuna göre salkım oluşturmuş ana
dallar, sıcakların artmasından dolayı aniden
salkımlarla beraber kurumaktadır (Şekil 1).
Botryosphaeriaceae kangreninin en tipik
belirtisi gövde ve kalın dalların enine kesitindeki “V” harfi şeklindeki kahverengi renk
değişimleridir (Şekil 1). Bu belirtilerin görüldüğü asmalarda lokal ölümler veya en
azından yaprak damar aralarında açık sarı
renklenme ve yaralar görmek mümkündür.
Açık sarı lekeler daha sonraları büyüyerek
yaprağı kurutmaktadır.

ASMALARDA SORUN OLAN
KANGREN VE GERİYE ÖLÜM
HASTALIKLARI

Bağcılıkta; Dikilen materyallerin
başarısızlığı ve genç bağların kuruma belirtileri 1990’lardan beri
kurutmalık, sofralık ve şaraplık üzüm endüstrisini rahatsız etmektedir. Yeni Zelanda,
ABD, İtalya, Avusturalya, Fransa, Meksika
gibi üzüm üretimi yapan 17 ülkede fungal gövde hastalıklarından biri olan Botryosphaeriaceae familyasına ait 21 tür rapor
edilmiştir. Bu familyada yer alan türlerin
avakado, turunçgiller, antepfıstığı, badem,
ceviz, zeytin, yaban elması ve mango gibi
bitkilerde de hastalık yaptığı gösterilmiştir.
Bu hastalıklar, asmada; meyve, yaprak, sürgün ve gövde enfeksiyonları yaparak genç
bağları zayıflatmaya katkıda bulunmakta, yaşam süresi ve verimliliği azaltmakta,
önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu hastalığa neden olan türlerin orman ağaçlarında da yaprak lekesi, meyve
çürüklüğü, geriye doğru ölüm, çok yıllık
bitki ölü dokusu ve bitki ölümüne neden
oldukları kanıtlanmıştır (Eskalen ve ark.,
2014).
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Genelde bu etmenler, kuraklık, sıcak, besin elementi noksanlıkları, don yaraları ve
ağır bünyeli topraklarda yetiştiricilik gibi
çevresel stres koşullarına maruz kalmış,
zayıf gelişmekte olan asmalarda hastalık
belirtileri oluşturmakta ve sinsice ilerlemektedir.

Geriye Ölüm (Dieback Hastalığı)
Eutypa lata, Eutypella spp., Campylocarpon spp. türleri geriye ölüm hastalığını oluşturmaktadır. Eutypa geriye ölüm
hastalığı bağın temel gövde hastalıklarından birisidir. Yıl boyu yağış alan ve
soğuk iklim koşullarına sahip bölgelerde
yoğun görülmekte, adım adım enfeksiyon ilerlemekte ve asmalar er ya da geç
ölmektedir. Hastalık, asmalara budama
ya da şekil budamaları sırasında oluşan
taze yaralar yoluyla bulaştırılmaktadır.
Funguslar, iletim demeti boyunca yavaş
ilerlemektedir, zamanla gövdenin rengini değiştirmektedir ve odun dokuda
ölümler meydana gelmektedir. Gövde
enine kesildiğinde dağınık şekilde yayılan kahverengi renk değişimi gözlemlenmektedir (Şekil 2.).
Geriye ölüm hastalığı belirtileri ilkbaharda sürgünler 30-70 cm ulaştığı zaman
gözlemlenmektedir. Genelde, yaprak belirtileri enfeksiyondan sonraki 3-8 yıl içerisinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, hastalığın şiddeti yıllara bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Yıllık verim kaybı yaprak
belirtileri ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Avusturalya’ da hastalıkla ağır şekilde enfekteli Şiraz ve Cabernet Sauvignon
için yıllık kayıp 860 kg/ha olarak bildirilmiştir (Sosnowki et al., 2007). Eutypa en36

feksiyonlarında yeşil sürgünlerin boğum
araları kısalır, çalılaşır, yapraklar çanak
şeklinde içe bükülürler ve sürgünler de
hafif sararmalar kendini gösterir. Salkımlarda düzensiz olgunlaşma ve buruşma,
küçülmeler dikkati çekmektedir (Şekil
4.). Enfeksiyondan sonraki yıllarda yaşlı
kollarda geriye ölüm ve gövde ile kolların
dış yüzeyinde içe batık yaralar gelişmektedir. Geriye ölüm hastalığının sporları en
az 2 mm yağış ve sulama suyu, budama
aletleri ve tarım makineleri ile yaralanmış
bölgelere veya gövdedeki iletim demetlerine ulaşmaktadır. Hastalık etmenleri
salgıladıkları enzim ve toksinlerle dokuları kolonize etmekte ve ardından bu dokulardaki hücre birlikteliklerinin bozulmasına neden olmaktadır (Chiarappa, 1959).
Kangren ve Geriye Ölüm Hastalıkları
İle Mücadele:
Ülkemizde bu hastalıklara yönelik kimyasal mücadele bulunmadığı için kültürel
mücadeleye önem verilmesi gerekmektedir. Hastalığın bulaşma kaynağı, bulaşık üretim materyalleri, hastalık etmenleri ile bulaşık topraklar, fungusun havada
uçuşan sporları ile aşılama öncesi anaç
ve kalemlerin su emdirildiği hidratasyon tanklarıdır. Hastalıkla mücadele için
yapılacak kültürel uygulamalar aşağıda
sıralanmıştır.
Çift budama yapılması, öncelikle hastalıklı kısımların budanarak çıkarılması ve
daha sonra normal terbiye şekline göre
budama yapılması tavsiye edilmektedir.
Budama artıklarının yakılması ile hastalık
engellenmelidir.
Budamaların geç dönemde (Şubat ile
Mart ayı başında) yapılması ile uzun süre
açık kalan yaralar üzerinde oluşacak bulaşmaların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.
Asmalar hastalıklı bölgenin en az 10 cm
altından budanmalı ve budama yaraları
aşı macunu, su tut gibi malzemeler ile
kapatılmalıdır.
Yağışlı havalarda budama yapmaktan kaçınılmalıdır. Kış döneminde de aktif halde
bulunan bu funguslar asmadan asmaya
yağmur suları ve rüzgar ile taşınırılar.
Budama aletleri bir asmadan diğerine
geçerken mutlaka dezenfekte edilmelidir.
Asmalar kuraklık, beslenme noksanlıkları

v.b. gibi stres koşullarından korunmalıdır.
Biyolojik Kontrol: Asma gövde hastalıkları ile geriye ölüm patojenlerinin enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olarak
biyolojik kontrol ajanları araştırılmaktadır. Geriye ölüm hastalığı etmeni Eutypa
lata, Botryosphaeriaceae familyasının
(Diplodia corticola, Neofusicoccum australe, N. luteum, N. mediterraneum ve N.
parvum) beş türüne karşı Trichoderma
spp., Fusarium lateritium mantarları ve
Bacillus subtilis bakterisi dünya çapında
yapılan araştırmalarda biyolojik kontrol
ajanları olarak tespit edilmiştir. Bazı ülkelerde preparat haline getirilip kullanımları mevcuttur. Henüz ülkemizde biyolojik
kontrol ajanlarına yönelik çalışmalar çok
sınırlıdır.
Fungal gövde hastalıklarının moleküler
biyoloji yöntemleri ile teşhisi, mücadelesi
ve durumuna yönelik araştırmalar hem
Araştırma Enstitüleri hem de Üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Ancak,
genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, fidan üretimi için kullanılan bitki materyallerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve
bu patojenlerin ekonomiye etkisinin nasıl
minimize edileceğine yönelik çalışmalara
da önem verilmesi gerekmektedir.
KAYNAKLAR:
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BAĞCILIKTA SALKIM GÜVESİ
(Lobesia botrana Den.-Sciff.) (Lep: Torticidae)
ZARARLISI ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Türkiye, bağcılık için dünyanın en elverişli iklim koşullarına sahip ülkelerindendir
ve üzümün anavatanı olup, önemli gen
merkezleri arasındadır. Dünya üzüm üretiminde Türkiye; Çin, İtalya, A.B.D., Fransa,
İspanya’ dan sonra gelmekte ve 6. Sırada
yer almaktadır. (FAOSTAT, 2013). Manisa ili ülkemiz üzüm üretiminin %36 ‘sını
karşılamakta aynı zamanda ihraç edilen
çekirdeksiz kuru üzümün de %75-80’ini
tek başına karşılamaktadır (TUİK, 2013).
Orijini; İtalya olan zararlı bağ alanlarında
zarar yapmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Türkiye genelinin
%35’ ini kaplayan Ege Bölgesi bağlarında
Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff., Lepidoptera: Tortricidae) her yıl bağ
sezonunda görülmesi, , yılda üç-dört döl
vermesi, ve sezonda mücadeleyi gerektirmesi nedenleriyle ana zararlı konumundadır
Salkım güvesinin Teorik olarak 3 döl verdiği bildirilse de bölgemizde son yıllarda
bu sayının arttığı gözlenmektedir. Salkım
güvesi bir kelebek olup boyu 6 mm kadardır (Şekil ( 1a). Kelebek yumurtalarını
en güzel en iri ve en korunaklı salkımlara
bırakmaktadır. Salkım güvesi kelebeklerinin ideal yumurtlama sıcaklığı 20-25

°C’ dir. 34 °C’ ye kadar yumurtlama yavaş
yavaş azalmakta ve 34 °C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda yumurtlama olmamaktadır.
Yumurtası saat camı şeklinde açık sarımsı
yeşil renktedir (Şekil (1b); Renk sonraları
açılır ve şeffaflaşır. Yumurta ömrü ortam
koşullarına bağlı olarak 5-10 gün arasındadır. Bu zararlının larvası genellikle
sarımsı yeşil renklidir (Şekil ( 1c). Yumur- Esra ALBAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi /Entomolog
tadan çıkan larva taneye girmeden önce
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
bir süre salkım üzerinde dolaşır. Larvala- Yunusemre/ MANİSA
rın ortalama yaşam süresi 20-28 gündür.
Salkım güvesi; Kışı pupa döneminde
geçirir (Şekil ( 1d). Kelebekler ilkbaharda
havalar ısınmaya başlayınca ortaya çıkar.
ZARARI
Salkım güvesi, kışı asma kabukları altında
ya da korunaklı yerlerde pupa olarak geçirir. İlkbaharda uygun nem ve sıcaklıkta
kelebekler görülmeye başlar. Kelebekler
gündüzleri asmanın iç kısımlarında hareketsiz dururlar. İlk nesil yumurtalar çiçek
tomurcuğuna bırakılır, bazen asmanın
sürgün ve yapraklarına da bırakılır. Sonra
ki nesillere ait yumurtalar ise taneler üstünde bulunur.
Birinci döl larvalardan Mart ayı sonlarına
doğru çıkan kelebekler yumurtalarını çiçek tomurcukları ve sapları üzerine bırakır.
Larva çiçek kılıflarını delerek tomurcuk
ve çiçek içine girer. Çoğunlukla bu zarar
önemsiz olarak kabul edilir ve genelde
mücadeleyi gerektirmemektedir. Salkımda sadece seyreltme yapar.
İkinci döl larvalar koruk döneminde zararlı
olur. Zarar, doğrudan taneyle beslenmeyle olur; larvanın yer değiştirmesiyle birçok
tane zarar görür. Bu dönem Ege Bölgesi’nde Haziran ayı ortalarıdır. Zarar önemlidir
ve mücadeleyi gerektirmektedir.

BAĞCILIKTA SALKIM GÜVESİ
(Lobesia botrana Den.-Sciff.) (Lep: Torticidae)
ZARARLISI ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Asma, günümüzdeki son bulgulara göre 150 milyon yıl öncesine
uzanan yerkürenin en eski bitkilerinden birisidir. Dünya üzerinde çok
geniş bir alana yayılmış olan asma türleri
arasında en önemlisi, halen dünya üzüm
üretiminin %90’ından fazlasını sağlayan
Vitis vinifera L. dir. Üzüm diğer meyvelerle kıyaslandığı zaman en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir ve 150.000’nin
üzerinde çeşidi bulunduğu tahmin edilmektedir.
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dikkat edilmeli, eski meme başlıkları değiştirilerek uygun meme başlığı kullanılmalıdır. Atılan ilacın salkımı kaplama şeklinde
ıslattığından emin olunmalıdır.

Üçüncü döl larvaları, en çok zarara neden
olan nesildir. Yumurtadan çıkan larvalar
olgunlaşmaya başlayan meyvelere girer ve
beslenmeye başlar. Önemli ürün kaybına
neden olmasının yanında tanelerden sızan
su üzerinde kurşuni küf ve saprofit fungusların gelişmesine ve danelerin çürümesine
neden olur. Bu çürümeler kaliteyi olumsuz
etkiler. Özellikle zararlının üçüncü dölünün,
üzümlerin tatlanma dönemine rastlaması
zararı daha da arttırmakta, aynı zamanda
bu dönemde verdiği zararla Botrytis cinerea hastalığının şiddetini arttırması ve yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır.
MÜCADELESİ
Salkım güvesi ile mücadelede birçok ilde
Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kullanılmaktadır. İlaç kullanımını en aza indirmeyi
hedefleyen, bütün mücadele olanaklarının
araştırılması ve bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanılması esasına dayanan entegre
mücadele yöntemi son yıllarda benimsenmeye başlanmıştır.
Bağda, Salkım güvesine karşı mücadeleyi
gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını ve ilaçlama zaman ve sayılarını
doğru belirlemek için; Eşeysel çekici tuzaklardan (Şekil 3 (a), meteorolojik verilerden (etkili sıcaklık toplamı ve alacakaranlık
sıcaklığı) (Şekil 3 (b), yumurta açılımının
takiplerinden (gözle kontrol) (Şekil 3 (c) ve
asma fenolojisini izleyerek (Şekil 3 (d) mücadeleye karar verilmektedir.
Bu kapsamda da ilk olarak kültürel mücadele, kimyasal mücadele ve biyoteknik mücadeleye yer verilmektedir.
Kültürel Önlemler
Sıcaklık ve orantılı nemi düşürmek için; asmayı askıya almak, bağı otlu bırakmamak,
aralama ve uç almayı asmanın iç kısmını
havadar tutacak şekilde yapmak gerekmektedir. Omcaların kapalı olması atılan
ilaçlı suyun salkımlara gitmesini engelle38

mektedir. Atılan ilaçlı suyun salkımlara gitmesi için yeşil budama (filiz alma, uç alma,
yaprak alma) tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır. Gereksiz ve aşırı hormon
uygulamalarından kaçınılmalıdır.
Kimyasal mücadele
Ülkemiz bağ alanlarında salkım güvesi ile
mücadelede yoğun olarak sentetik insektisitler kullanılmaktadır. Özellikle zararlının
üçüncü dölünün, üzümlerin tatlanma dönemine rastlaması nedeniyle zararı daha
da etkili olmaktadır. Ülkemizde sofralık
üzüm yetiştiriciliğinin giderek arttığı düşünüldüğünde, kalıntı problemi ve ihracat
açısından uygulamaların özenle yapılması
gerekmektedir. İnsektisit uygulama süresi
için güve uçuşları, yumurtlama ve yumurta
çıkışlarının doğru izlenmesi gerekir.
Ovisit (yumurta) etkili ilaçlar, kelebek yumurtasını taneye koymadan önce uygulanmalıdır. Ancak yine de ovisit etkili ilaçların kullanımında sıkı yumurta kontrolleri
yapılmalıdır. Mevcut kullanılan ruhsatlı ovisit etkili ilaçların bekleme sürelerinin 21-28
gün olduğu kalıntı sorunu yaşanmaması
için unutulmamalıdır. İlaçlamalar mutlaka
verilen uyarılar dikkate alınarak tavsiye edilen tarihlerde yapılmalıdır.
Aynı dönemde bir başka ilaç kullanımı
gerekiyorsa ilaç karışımı rastgele yapılmamalıdır. İlaçlamalarda kullanılan su kanal,
dere, tahliye vs. gibi yerlerden alınmamalı
en azından içilebilecek nitelikte olmalıdır.
İlaçlama aleti doğru seçilmeli, ilaçlama aletinin basıncına ve traktörün ilerleme hızına

Üzümde tatlı su yürümeye başladıktan sonra toprak yapısına göre gerekmedikçe sulama yapılmamalıdır. Yapılan her sulamayla
ortam nemi artmakta böylece salkım güvesi için uygun ortam şartı oluşmaktadır. İlaç
kalıntısı sorununun önlenmesi için ilacın
etiketinde belirtilen son ilaçlama ile hasat
arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır.
Biyoteknik Mücadele
Biyoteknik yöntemlerin en önemli avantajı
spesifik oluşu ve çevre koşullarına kolaylıkla adapte edilebilir olması, buna karşı çevre
ve insan sağlığı açısından arzu edilmeyen
yan etkilerden hiçbirine sahip olmamasıdır.
İnsektisit kullanımının en aza indirilmesi
için; salkım güvesi ile mücadelede, kimyasal mücadeleye alternatif yaratan biyoteknik yöntemlerden biri de zararlılarla mücadelede çiftleşmeyi engelleme yönteminin
kullanılmasıdır. Böylece erkek kelebekler
dişi kelebeği bulamamakta ve döllenme
gerçekleşmediğinden yumurta bırakımı
olmamaktadır. Çiftleşmeyi engelleme tekniği, uygulama kolaylığı ve yeterli etkisi
nedeniyle organik tarım başta olmak üzere
çevre dostu üretim tekniklerini benimseyen üretici ya da firmalar tarafından 2005
yılından beri salkım güvesi’ ne karşı her yıl
artarak kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknik yöntemleri tercih eden üreticilere
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destekleme verilmektedir.
Kullanılan eşeysel çekici tuzaklar (Pherocon tip) tuzaklar; her yıl 1 Ocak’ tan itibaren
günlük maksimum sıcaklık toplamı 1000
C°’ ye yaklaştığında (mart sonu- nisan başı)
deneme bağlarına asılır. Bu tuzaklarda ilk
kelebek yakalanışlarıyla birlikte feromon
yayıcılar bağlara asılmaktadır

HASTALIK ve ZARARLAR

ÇİLEK HASTALIK VE ZARARLILARI
İLE MÜCADELE

Mücadelesinde aşağıdaki kültürel tedbirlere uyulmalıdır.
. Hasta bitki artıkları üretim alanından
uzaklaştırılmalı,
. Çukur ve su tutan yerlere bahçe Kurulmamalı,
. Aşırı gelişmeyi teşvik eden gübrelemelerden kaçınılmalı,
. Yabancı otlar temizlenmeli, bitki içinde
iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalı,
. Meyveler olgunlaştığında hasat geciktirilmeli ve hasatta meyveler yaralanmamalı.
. Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları: İl/İlçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

lar daha çok bulaşır ve ağ benzeri gelişme tüm yaprakçıkların alt yüzeyini kaplar.
. Hastalık, çileklerde yaprak sapları, çiçek
demetleri, çiçekler ve meyvelerde zararlanmalara yol açar.
. Çilek tarlalarında enfeksiyona bağlı olarak gümüş bir görünüm oluşur.
. Bulaşık yaprakların alt yüzeyinde kuru, Ali KALAYCI
Ziraat Mühendisi
morumsu ya da kahverengimsi lekeler
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
gelişir, yaprak üst yüzeyinde ise kırmızı KAHRAMANMARAŞ
renk değişimi görülür.
Mücadelesinde aşağıdaki kültürel tedbirlere uyulmalıdır.
.Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.
.Hasattan sonra hastalıklı bitki atıkları
toplanarak yakılmalıdır.
.Aşırı sulama ve sık dikimden kaçınılmalıdır.
. Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları: İl/İlçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

ÇİLEK HASTALIK VE ZARARLI’LARI
İLE MÜCADELE

ÖNEMLİ ÇİLEK HASTALIKLARI
1. Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı
Hastalık genellikle çiçek, yaprak,
sapı ve meyvede görülmektedir.
.Çiçeklerin tam açmış olduğu dönemde
bütün organları ile enfeksiyona uğrayan çiçekler, aniden solarak kurumakta
ve “Çilek yanıklığı” olarak bilinen durum
meydana gelir.
. Hasat öncesi ve hasat sırasında yağmur
ve yağmurlama sulama, hastalık gelişimini teşvik eder.
. Fiziksel herhangi bir, zarar, özellikle yağmurlu havalar, hastalığın şiddetini artırır.
Hasatın gecikmesi zarar oranını artırır.

2. Çilek Küllenmesi
. Hastalık yüksem nem ve düşük sıcaklık
koşullarında oluşur.
. Hastalığın erken döneminde yaprakçıkların alt yüzeylerinde küçük parçalar
şeklinde beyaz, ağ benzeri yapılar gelişir.
. Bu lekelere küllenme görünümü veren
küçük şeffaf sporlar üretilir.
. Hastalık şiddeti geliştiğinde yaprakçık39

3. Çilekte Kök Çürüklüğü Hastalığı
.Hastalık, bulaşık fide veya bulaşık tarlaya dezenfeksiyon uygulanmadan dikim
yapıldığında ortaya çıkmaktadır.
.Başlıca belirtileri önceleri gelişmede
durgunluk, yaprak yüzeylerinin küçülmesi, yaprak saplarının kısalması hastalık
ilerledikçe yaprakların kuruyup bitkilerin
solması şeklindedir.
.Toprak altı aksamında ise hastalık nedeni ile önce saçak kökler hızla siyahlaşıp
çürürler.
.Kabuğun kolayca soyulması hastalığın
en tipik özelliğinden biridir.
.Kökler zararlandığında bitki büyümesinde bir duraklama, yapraklarda kısalma ve küçülme görülür.
.Hastalık ilerledikçe ana köklerin siyahlaşıp çürümesi saçak köklerin yoğun ölümü ile bitki canlılığını ve verimini yitirmekte ve birden ölmektedir. Ayrıca hava
sıcaklığının aniden artması da hastalığı
hızlandırmaktadır.
Mücadelesinde aşağıdaki fiziksel ve kültürel tedbirlere uyulmalıdır.
.Dikimden önce toprak boşken toprağa
solarizasyon uygulanmalıdır.
.Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.
.Hastalıklı bitkiler üretim alanından
uzaklaştırılmalıdır.
.Yetiştiricilik uygulamalarına dikkat edilmelidir.
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.Taban suyu yüksek alanlarda yetiştiricilik yapılmamalıdır. Damla sulama sistemi
tercih edilmelidir.
ÖNEMLİ ÇİLEK ZARARLILARI
1. Çilekte çiçek thripsi
.Çiçekthripsleri yaklaşık 1,0 mm büyüklüğünde, ince uzun vücutlu böceklerdir.
. Renkleri, sarımsı kahverenginden siyaha değişiklik gösterir.
. Çiçek tomurcuklarının oluşmaya başlamasıyla birlikte diğer konukçulardan
çileğe geçerler.
. Erginler, çilek çiçek ve meyvesinin bitki
özsuyunu emerek, çiçek dökümü ile verim düşüklüğüne, meyvenin küçük, sert
ve çekirdekli olmasına, düzensiz olgunlaşmaya, bronzlaşmaya ve şekil bozukluğuna neden olurlar.
. Kimyasal mücadelesi için çilek tarlası
farklı yönlerde gezilerek rasgele seçilen
en az 100 çiçek kontrol edilir. Çiçek başına ortalama 10 thrips tespit edildiğinde
mücadele yapılır.
. Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları: İl/İlçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.
2. Çilekte kırmızı örümcekler
.Yeşilimsi sarı renkte olan erginler yaklaşık 0,5 mm boyundadırlar. Kışı geçirecek
olan dişiler portakal rengini alır.
.Kırmızı örümcekler genellikle yaprak altında beslenerek önce küçük sarı benekler, daha sonra yaygın bronzlaşmalara
neden olurlar.
.Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda, yaprak ve meyvelerin normale göre
daha küçük kalmasına, bitkinin bodurlaşmasına, bazen de ölümüne yol açarlar.

Mücadelesi;
.Bitkilerin özellikle dip yaprakları mevsim
başından itibaren düzenli kontrol edilerek, kırmızı örümceklerin küme halinde
görüldüğü yapraklar toplanıp yok edilir.
. Kırmızı örümceklerin sorun olduğu
alanlarda, çiçek ve yeşil meyve döneminde ilaçlama önerilir. Bu erken dönem
ilaçlaması, meyvelerde kalıntı brakmaması açısından daha güvenlidir.
. Erken dönem ilaçlaması yapılmayan
alanlarda mevsim içi uygulaması yapılır.
Bunun için, bitkilerin özellikle alt ve orta
kısımlardan tesadüfî seçilen 50 yaprakçık yapılan sayımlarda yaprakçık başına
ortalama 15 ve üzerinde kırmızı örüm-

cek tespit edilmesi durumunda, meyve
toplanmasından hemen sonra ilaçlama
yapılır. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.
. Kalıntı sorunu yaşamak için son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat
edilmelidir.
Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları: İl/İlçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir. Ürününüz bol ve bereketli
olması dileklerimle.
Kaynak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınları

BİYOTEKNİK

KAHRAMANMARAŞ DAĞLARINDA DA RASTLANAN BAZI ÇİCEKLİ YABANİ BİTKİLERİN BÖCEKLERLE
ETKİLEŞİMİNİN TARIMSAL ALANLARDAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Tülin ÖZSİSLİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Zengin bir floraya sahip bir il olan
Kahramanmaraş ilinde yer alan
Ahir dağının bir bölümünde gözlemler yapılmıştır. Burada 21 Mart 2010
tarihinde doğada güzel görünümü olan
çiçekli yabani bitkilere rastlanmıştır. Görüntülenen bu bitkiler menekşe, Viola sp. (Violaceae); yoğurt çiçeği, Anemone blanda
Schott & Kotschy (Ranunculaceae); yıldızçiçeği, Gagea sp. (Liliaceae) ve Kahramanmaraş Merkez’de de bulunan ballıbaba, La-

mium sp. (Lamiaceae) olarak bilinmektedir.
Bunlardan Lamium sp. tarımsal alanlarda
kültür bitkileri ile birlikte bulunduğunda
yabancı ot olarak ta adlandırılır (Atakan ve
Uygur 2004). Doğada yabani bitki, tarım
alanlarında yabancı ot olarak değerlendirilse de bu bitkilerin ortak özellikleri, çiçeklerinin böcekler için oldukça çekici olmasıdır.
Yabani bitkiler, çiçeklerinin şekil, renk, koku,
nektar ve polenleri ile böcekleri kendilerine
çekerler (Grozeva 2011). Böylece böceklerle aralarında karşılıklı bir etkileşim meydana gelir. Böcekler nektar ve polenlerinden
faydalanırken çiçeklerinde tozlaşması sağlanmış olur.
Yabani bitkiler çoğunlukla arılar (Hymenoptera) ve sinekler (Diptera) tarafından
ziyaret edilirler. Arılar en önemli polinator
(tozlaştırıcı) böcek gruplarından biridir
(Proctor et al., 1996). Örneğin kültür bitkilerinin çiçeklerinin çok önemli polinatoru

olan koloni halinde yasayan Bombus arıları
doğal ortamlarda A. blanda’nin nektar ve
polenlerinden yararlanır (Gamble, 2010).
Tek basına (soliter) yasayan erkek arılar da
geceleri kendilerine korunma yeri olarak
kullandıkları Anemone coronaria çiçeklerinin ayni zamanda tozlaşmasını da sağlamış
olurlar (Sapir et al., 2005). Yabani bitkiler
arıların üremeleri ve kolonilerinin gelişmesi
için kış sonu ve ilkbahar başlangıcında yeterli besin sağlayan en önemli besin kaynaklarıdır (Grozeva 2011).
Yabani bitkilerin nektarları çiçek sinekleri (Diptera: Syrphidae) erginlerinin besin
kaynağıdır. Çiçek sinekleri zararlılara karsı
biyolojik mücadelede doğal düşman olarak adlandırılan gruplardan biridir Çiçek
sineklerinin larvaları yaprakbitleri üzerinde
beslenirler (Anonim, 2011). Cicek sinekleri
de yabancı otları en çok ziyaret eden gruplardan biridir. Aralarında Lamium purpureum türünün de bulunduğu yabancı otlarla yapılmış bir çalışmada belirtildiği gibi,
yabancı ot nektarlarının çiçek sineklerinin
populasyon artısındaki etkisi de oldukça
önemlidir (Weiss and Stettmer, 1991).
Yabancı otlarda kültür bitkilerinde zararlı
olabilen türlerde yaşamını sürdürebilir. Örneğin, tarımsal alanlarda Lamium amplexicaule çiçeklerinde, Franliniella occidentalis
ve Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae)’nin de bulunduğu saptanmıştır. Ancak
bu türlerle birlikte, çiçeklerde avcı böcek
Orius spp. (Heteroptera: Anthocoridae) ve
avcı thrips Aelothrips spp. (Thysanoptera:
Aeolothripidae)’leri de görülmüştür. Kisacasi L. amplexicaule çiçekleri, zararlı ve
avcıların kışlamaları ve beslenmelerine olanak sağlayan önemli bir yasam alanı olarak
görev yapmıştır (Atakan ve Uygur 2004).
Burada önemli nokta, zararlı türleri barındıran bir yabani bitkinin ayni zamanda bu
türlerin doğal düşmanlarını da barındırabileceğidir.

rinin tarımsal alanlar dışında da yasam kaynağı olduğu daha birçok örnekle anlatılmaya devam edilebilir. Kültür bitkisi yetiştirilen
yerlerde doğal denge sağlanarak organik
ve sürdürülebilir bir tarım yapılması için
bu sistemlerde biocesitliligin korunması
gereklidir. Biyocesitligin korunması, doğal
ekosistemlerde yasam kaynağı olan bitkilerin korunmasını da gerektirir. Her şeyden
önce yabani bitki türleri yok olma tehlikesi
oluşturmadan doğal ortamlarında korunmalıdır.
Tarım alanları çevresinde çiçekli yabancı
otları yok eden uygulamalar yapılmadığında ise doğal düşmanların sayısının artması
sonucunda daha az insectisit kullanılacaktır. Tarımsal alanlardaki ürünlerinden yararlandığımız kültür bitkileri önemli fakat
bu alanların içinde ve dışında yer alan her
bitki turu de tarimsal alanlarin gelecegi icin
onemlidir.

Kaynaklar
Anonim 2011, www.biyolojikmucadele.org.tr/uploads/Syrphidae.pdf
Atakan E. ve Uygur S., 2004. Bazı trips türleri ve predatorlerinin
yabancı otlar üzerinde mevsimsel yoğunlukları, Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(2): 123-132.
Gamble, P., 2010. Tree Bumblebee Bombus hypnorum–records for 2010. LES, Newsletter 43, September 2010.
Grozeva, N., 2011. Possibilities for Providing Bee Pasture from
Nectariferous Plants in Sinite Kamani Natural Park – Sliven.
Trakia Journal of Sciences, 9(2): 15-21.
Proctor, M., Yeo, P. and Lack, A., 1996. The Natural History of
Pollination. London: Harper Collins.
Sapir, Y., Shmida, A. and Ne’eman, G., 2005. Pollination of Oncocyclus irises (Iris: Iridaceae) by Night-Sheltering Male Bees.
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da yaptırılmalı. Gübreleme, toprak yapısına
göre hangi gübrenin uygun olduğunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu
miktarda ve zamanda yapılmalıdır.
Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı vediğer bütün uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt altına alınız,Su kaynaklarını en
iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin
ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalı. Sulama için asla
atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmamalıdır. Risk değerlendirme esaslarına bakılarak, sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez
mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler
bakımından analiz ettirilmeli.

İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır
Değerli Üreticiler;
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek
kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi
açısından oldukça önemlidir. ÎTU ile üreticilerimizin kazancı ve rekabet gücü artacağı
gibi tüketicilerin sağlığı da korunmuş olacaktır.
KARAR AŞAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPINIZ!...
İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya
kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama
aşamalarını kapsar. Karar vermeden önce
üretim alanında daha önce yetiştirilen ürün
veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, insan
sağlığı ve çevreye olan etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına alınamayacak riskler
söz konusu ise bu alanlar iyi Tarım Uygulamalarında kullanılmamalıdır.
Üreticiler, üretim kararını vermeden önce
risk değerlendirilmesi yapmalıdır. Risk değerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban
suyu seviyesi ve kalitesi, sürdürülebilir su
kaynaklarının varlığı, arazinin ilk kullanımı, parazit ve diğer asalaklarla bulaşık olması ve bitişik alanlara etkisi gözönünde
tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının
korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın
azaltılması ve bitki sağlığının maksimum
düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü
üretim yapmalıdır.
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ÜRETİME BAŞLAMADAN ÖNCE YETKİLİ
KURULUŞLARA BAŞVURUNUZ!...
İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra
gerekli prosedürü yerine getirmek üzere
yapılacak ilk iş, İTU konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.
İZLENEBİLİRLİK VE KAYIT TUTMA, ÜRÜNÜN BELGELENMESİ İÇİN ŞARTTIR!...
Üretim sırasında yapılan bütün işlemler
çifçiler tarafından kayıt altına alınmalı ve
daha sonra yapılacak kontroller için saklı
tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin,
kullanılan kimyasalın ticaret ismi ve miktarı,
uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç günsonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve
miktarı gibi bilgileri içermelidir.
ÜRETİMDE DİKKAT EDİLECEK TEMEL
HUSUSLAR
Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak
teknikler kullanılmalı.Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı
olmalı.Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılmalı
Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir
defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğun-

Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre
Mücadele Teknik Talimatları” doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler,mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik
yöntemler uygulanmalı. Son çare olarak
kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar
tutulmalı. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı,
risk değerlendirmelerine göre yapılmalı.
Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut
olmalıdır.İşletmedeki olası atık ürünleri ve
kirlilik kaynaklarını belirtiniz.
Hasat, hijyenik koşullarda yapılmalı.
Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (kağıt, karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ,
kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı,
paketleme evinden çıkan akıntılar) belirtilmelidir. Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda eğitim
verilmeli; işletmede ilk yardım eğitimi alan
kişiler bulunmalıdır.Ürününüz, Gıda,Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından İyi Tarım Ürünü
Sertifikası ile belgelendirilir.İTU ile üretilen
ürünler tüketicinin daima tercih edeceği
güvenilir gıdalardır.
Unutmayınız ki, İyi Tarım Ürünü sertifikası
ürününüzün markası olacaktır.
Kaynak
http://www.tarim.gov.tr/
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İYİ TARIM UYGULAMALARI
VE İLİMİZDEKİ DURUMU

Son 10 yıldır Türkiye’de özellikle Bakanlığımızın üzerinde durduğu İyi Tarım
Uygulamaları da ön plana çıkmaktadır.
İyi Tarım; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin
yapılması, doğal kaynakların korunması,
tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile
gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla
yapılan tarımsal üretim modeli olarak tanımlanmaktadır.
Gıda güvenliği ve kalitesi yanında, çevreye ve doğaya da daha çok önem vermeye başlayan tüketiciler, klasik üretim
yerine çevre dostu üretim teknikleri ile
doğal veya doğala yakın ortamlarda yetiştirilmiş ürünleri tercih etmektedirler.
Ülkemiz, son yıllarda meyve, sebze ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından hâlâ önemli sorunlar
ile karşılaşmaktadır. İyi tarımın gündeme
gelişinin bir başka sebebi de çeşitli ülkelere özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelere
ihracatta yaşanılan zorluklardır. Bu durum Türk ürünlerinin imajını ve ihracatını
olumsuz etkilemektedir.

ma anlayışı tercih edilmelidir. Güvenli
gıda vurgusu tüm gıda ürünleri açısından çok önemli hale gelmiştir ve bu önemin gün geçtikçe daha da artması beklenmektedir. Günümüzde gelişmiş ülke
pazarlarındaki kimi tüketiciler için gıda
ürünlerinin güvenilirliği fiyatından daha
önemli bir hale gelmiştir.
Ülkemizde; iyi tarım uygulamaları yönetmeliğine uygun ilk sertifikalı ürünler,
2007 yılında 53.607 da alanda uygulamaya başlanmıştır. İlimizde ise ilk sertifikalı ürün, 2013 yılında 300 dekar alanda
sofralık üzüm üretimi ile başlamış, 2014
yılında ise 8 farklı ürünle( A.fıstığı, Üzüm,
Ceviz, Badem, Zeytin, Armut, Elma, Nar,
Armut) çeşitlenerek 26.237 da alana çıkmıştır.
İlimizde toplam 772.240 da meyve ve
sebze alanlarının % 3.4’ünde iyi tarım
uygulamaları yapılmaktadır. 2014 yılında
4 ilçe de yapılmakta olan İyi tarım uygulamaları, 2015 yılında il genelinde yapılacak eğitim çalışmaları, demonstrasyonlar, tarla günleri, teknik geziler, sertifika
törenleri ile üretici ve tüketicilerde bilinç
seviyesinin artırılması ile tüm ilçelerimizde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
İyi Tarım Uygulamaları konusundaki gelişmeler sayesinde başta meyve-sebze
üretimimiz olmak üzere, tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız dış
pazarda rekabet şansını yakalayacaktır.
Dış pazara güvenli ürün sunulurken, ülkemiz insanının da sağlıklı ve güvenilir
ürün tüketmeleri böylece sağlanacaktır.

Kemal Sami ALOĞLU
Ziraat Yüksek Mühendisi

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve
İLİMİZDEKİ DURUMU

Günümüzde sağlıklı yaşam bilincinin artması ile birlikte insanlar
daha sağlıklı ürünlere yönelmektedir. Son yıllarda dünyanın her yerinde
ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde
tüketici bilincinin giderek artmasıyla
gıda güvenliği ve kalitesi dünya gıda ticaretinin gündemine oturdu. Dünyada
tarımına öncülük eden ülkelerin bu ilerleme çabaları, Türkiye’de de uluslararası
alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını gerekli
hale getirmiştir.

Satış odaklı klasik pazarlama anlayışı terk
edilerek, tüketici eğilimli çağdaş pazarla43

HASAT ÖNCESİ KALINTI DENETİMİ

Mehmet ERAYMAN
Ziraat Mühendisi

HASAT ÖNCESİ KALINTI DENETİMİ

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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Bitkisel üretimde hastalık ve
zararlılarla mücadele etmek
amacıyla pestisit kullanımı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de
oldukça yaygındır. Bu pestisitlerin kullanımından kaynaklanan insan ve çevre
üzerinde bazı olumsuzluklar herkesin
malumudur. Bu olumsuzlukları en aza
indirme adına Tarım Orman ve Köyişleri
bakanlığınca Organik Tarım, Entegre Tarım, İyi Tarım Uygulamaları gibi tarımsal
uygulamaları teşvik edilmektedir. Özellikle Organik Tarım ve İyi Tarım faaliyetleri parasal olarak da desteklenmekte
ve desteğe esas olmak üzere bu kapsamda üretim yapmakta olan üreticilerin üretim faaliyetleri sözleşme yaptıkları Kontrol ve Sertifikasyon Kurumları
(KSK) tarafından denetlenmektedir.
Bu denetimlerde İşletmelerin üretim
parsellerinden hasat öncesinde ürün
numuneleri alınarak pestisit analizleri
yaptırılmakta analiz sonuçlarının olum-

2014 yılında alınan numuneler ağırlıklı
üretim merkezlerinden örnekleme yöntemi ile ve haber verilmeden alınmış,
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilerek pestisit analizleri yaptırılmıştır. Analiz sonuçları Türk
Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum
kalıntı Limitleri Yönetmeliğine göre değerlendirilmiş, ruhsatsız ve maksimum

suz çıkması halinde üretici destek alamadığı gibi bazı yaptırımlar da uygulanmaktadır. Bu denetimlerden ayrı olarak,
Bakanlığımız hatalı Bitki Koruma Ürünü
kullanımından kaynaklanan sorunların
kaynağında çözülmesi amacıyla birincil
üretimde Hasat Önsesi Pestisit Denetim Programı başlatmıştır. Böylece insan sağlığı açısından risk oluşturmayan
uluslararası standartlara uygun sağlıklı
ve kaliteli ürün temininin sağlanması,
ülkemiz ürünlerine karşı oluşacak olumlu imaj neticesinde dış ticarette avantaj
sağlayarak ihracatımızın sorunsuz ve
istikrarlı bir şekilde artırılması hedeflenmektedir.
Kahramanmaraş İl Müdürlüğü olarak
konuyla ilgili eğitim faaliyetleri ve denetimlerle olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
2014 yılı içerisinde yapılan kontrol ve
analiz sayıları ve 2015 yılı programı aşağıdaki cetvelde görülmektedir.

rezidü limitlerinin (MRL) üzerinde ilaç
kalıntısına rastlanmamıştır.
Ülkemizde bu konularla ilgili tüketici,
ihracatçı duyarlığının artması ve bu duyarlığın basın ve medyada yer bulması,
üretici, satıcı ve resmi kurumları motive
etmekte ülkemiz tarımı daha iyi hedeflere gitmektedir.

BİTKİ KORUMA

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAMALARINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Buket CANDEMİR
Ziraat Mühendisi

Andırın İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ

Zirai mücadele ilaçlarını ürüne
en faydalı olacak şekilde kullansak, bile insana, hayvanlara
ve çevreye zararlı etkiler meydana getirebilir. Bu nedenle ilaçları kullanırken
vereceği bu zararları azaltmak için yapılması gereken veya uyulması gereken birçok hususun bilinmesinde fayda
vardır.
1-Bitki koruma ürününü uygulamaya karar vermeden önce doğru teşhis için bir
uzmana danışın ve reçetenizi alın.
2-Bitki koruma ürünlerini kullanmadan
önce ambalajların üzerindeki etiketi ve
prospektüsü dikkatle okuyunuz.
3-Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli
özel bir dolap içinde saklayınız.
4-Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve
içilecek gıda maddelerinin yanında muhafaza etmeyiniz.

5-Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven,
maske ve gözlük takınız.
6-Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.
7-İlaçlamaya başlamadan önce uygun
ilaçlama tipini seçerek mutlaka ilaçlama
aletinin kalibrasyonunu yapınız.
8-Hazırlanan ilacı bekletmeden kısa sürede uygulayınız.
9-İlaç ambalajı üzerindeki etiket bilgilerinde verilen tavsiyeler dışında uygulama yapmayınız.
10-İlaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arap sabunlu suyla doldurup 24
saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.
11-İlaç atıklarını ve kullanılan ilaç ambalajlarını usulüne uygun şekilde imha ediniz. Boş bitki koruma ürün ambalajlarını
başka amaçla kullanmayınız. Çevreye
bulaştırmayınız.
12-Bitki koruma ürününün kullanımı

sırasında herhangi bir şey yemeyiniz,
sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız.
İş elbisenizi de çıkararak yıkayınız.
13-Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve gıda olarak satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım
Teşkilatına haber veriniz.
14-Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden
önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.
15-Bitki koruma ürününü kullanırken
baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi
belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.
16-Ciltte bitki koruma ürünü temas eden
yerleri bol su ile yıkayınız.
17-Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir
Merkezi (UZEM) 114 nolu telefonu arayınız. Zehirlenen şahsı en yakın doktora
ilacın ambalajı, etiketi ve prospektüsü ile
birlikte götürünüz.
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ELMALARDA GÖRÜLEN BAZI
FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR

Özgür ÇALHAN

Ziraat Yüksek Mühendisi

ELMALARDA GÖRÜLEN BAZI
FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR

Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Eğirdir/ISPARTA
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Lütfen Dikkat!...
• Elmalarda yetiştirme ve depolama
esnasında yapılan hatalardan dolayı
bazı fizyolojik bozukluklar meydana
gelir. özellikle acı benek, kabuk yanıklığı, iç sulanması gibi bozukluklar
sıklıkla görülür ve önemli ürün kayıplarına neden olurlar.
Bitkilerin gelişmeleri ve sağlıklı
olabilmeleri için bazı besin elementlerine, uygun çevre koşullarına
ihtiyaçları vardır. Şartlar uygun olmadığında üründe kalite ve verim yönünden düşüşler kaydedilir. Ürünlerde normal yaşama belirtilerinden farklı olarak
belirli koşullarda ve bir süre sonra ortaya çıkan bu bozukluklara fizyolojik bozukluk denir. Kökeninde metabolizma
anormalliği olan bu fizyolojik bozukluklarda patojenlerin rolü yoktur.
Kabuk Yanıklığı
Kabuk yanıklığı hasat sonrasında depolamada çok yaygın olarak görülen
bir fizyolojik bozukluktur. Genellikle
depolamanın 3. ayına kadar görülmez.
Granny Smith ve Red Delicious gibi
hassas elma çeşitlerde uzun süre soğuk
depolama sonrasında ortaya çıkan ve
ciddi kalite ve pazar değeri kayıplarına
neden olmaktadır. Yapılan araştırma
sonuçlarında kabuk yanıklığına seskuiterpen olan α-farnesenin oksidasyonuyla oluşan konjuge trienler (CT)
ve 6-metil-5-hepten-2-one (MHO)’nin
kabuktaki epidermis tabakasında birikmesinin neden olduğu düşünülmektedir. Kabuktaki antioksidantların varlığı
kabuk yanıklığının oluşumunu kısmen
engellemektedir. Kabukta, genellikle düzensiz şekilde önce kahverengi
veya bronz, daha sonra da siyah lekeler

halinde görülür. Kabuk yanıklığı yeşil
kabuklu elmalarda rastgele, kırmızı kabuklu çeşitlerde ise renksiz bölgelerde
oluşmaktadır. Kabuk yanıklığı sadece
kabuk yüzeyinde lekelenmelere sebep
olup, meyve etinde herhangi bir zarar
sebep olmamaktadır.
Depolamadan çıkartıldığında, oda sıcaklığında olgunlaşma sırasında bozukluk artmaktadır. Elmalarda kabuk
yanıklığının ortaya çıkmasında çeşit, olgunlaşma dönemi, yetiştirme koşulları
ve hasat sonrası koşullar etkilidir. Kabuk yanıklığını erken hasat, hasat öncesi sıcak ve kuru havalar, depolamada
kötü havalandırma koşulları arttırmaktadır. Kabuk yanıklığının hasat sonrası
oluşumunda hasat öncesi çevresel faktörlerde etkilidir. Bunlardan 10oC’nin
altındaki sıcaklıklar kabuk yanıklığına
hassasiyeti azaltırken, 30oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda arttırmaktadır.
Meyvelerin gölgede kalması hassasiyeti arttırırken, ışıklanması iyi olanlarda
azalmaktadır.
Kabuk yanıklığından korunmak için
öncelikle meyvelerin optimum hasat
olgunluğunda hasat edilmesi gerekir.
Erken hasat edilen ürünlerde kabuk yanıklığı daha şiddetli ortaya çıkmaktadır.
Meyvelerin hasattan sonra depolama
öncesi farklı kimyasallar uygulanması
gerekir. Bunlar arasında antioksidant
özellikteki difenilamin (DPA) ile etilen
inhibitörü 1-metilsiklopropen (1-MCP)
en fazla kullanılan kimyasallardandır.
DPA ve 1-MCP’nin kabuk yanıklığını
engelleme mekanizmaları farklıdır.
DPA’nın birincil etkisi α-farnesen oksidasyonunu engelleyerek konjuge trionellerin birikimi engellenir.

YETİŞTİRİCİLİK
Buna karşı 1-MCP etilen üretimini ve
α-farnesen üretimini engelleyerek
konjuge trionellerin oluşumu için gerekli olan substrat oluşumunu engellemektedir. Düşük konsantrasyonlardaki
O2’de kontrollü atmosfer (KA) depolamada kabuk yanıklığının gelişim riski
azaltmaktadır. KA depolama kabuk
yanıklığının oluşumunu azalttığı gibi
başlangıçta düşük O2’de depolama
ve dinamik KA’de azaltır. Bu depolama
teknikleri aynı zamanda solunum hızını, etilen üretimini ve metabolik aktiviteyi de yavaşlatmaktadırlar.
Acı Benek
Acı benek abiyotik kökenli bir fizyolojik bozukluktur. Elma ve armutlarda zarar yapar. Acı benek ismi ilk kez
1895’de Cobb isimli araştırıcı tarafından verilmiştir. Acı benek elmalarda
kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Meyve büyümesi sırasında
gelişebildiği gibi hasattan sonra depoda da meydana gelebilir. Acı benek
daha çok hasat sonrasında görülür.
Özellikle depolama sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkışı hızlanır.
Acı benek, küçük, kahverengi, biraz
kuru, hafif acı tadında, meyve etinde
3-5 mm çaplı lezyonlar şeklindedir.
Bozukluk hasat sırasında gözle açıkça
belirlenemeyebilir fakat depolama sırasında daha belirgin olarak açığa çıkar. Meyvedeki kalsiyum eksikliğinin
şiddetine göre belirtiler, taç yapraklar
döküldükten 4-6 hafta sonra görülmeye başlayabilir. Acı benek meyvelerde,
kalsiyum düzeyinin düşük fakat potasyum ve magnezyum düzeylerinin nispeten yüksek olmasıyla gelişen mineral düzensizlik sonucu oluşur. Meyve
büyüme döneminde meydana gelen
sıcak ve kuru havalar, çok erken yapılan hasat, aşırı budama, aşırı azot gübrelemesi, meyvedeki düşük kalsiyum
içeriği, aşırı iri veya gölgede kalan
meyveler, kuvvetli ağaçlarda az meyve
tutumu acı benek oluşumunu artırır.
Golden Delicious, Jonathan, Granny
Smith, William’s Pride, Grimes Golden,
Stayman, Crispin gibi bazı çeşitler acı
beneğe hassastır. Gübrelemeyi toprak, yaprak mümkünse meyve analiz

sas çeşitlerde bu uygulamada acı beneği tamamen önleyememektedir. Acı
benek gelişimi, ağaçta düzenli sulama
yaparak, stres koşullarını minimuma
indirilerek azaltılabilir.

sonuçlarına göre yapmak, gelişim sezonu boyunca yapraktan kalsiyumlu
gübreler uygulamak, sulama, budama
ve seyreltme uygulamalarını doğru
yapmak, erken hasattan kaçınmak,
depoda uzun süre bekletmemek ve
KA depolama yapmak gibi uygulamalar acı beneği kontrol altında tutmaya
yardımcı olabilir. Kalsiyum uygulamaları meyve gelişme döneminde ve/
veya hasattan sonra yapılabilir. Yapraktan kalsiyum uygulamaları, eksiklik
şiddetine göre çiçeklenme sonu ile hasat arasında 5-8 kez yapılmalıdır. Kırmızı çeşitlerde kalsiyum nitrat kabuk
üzerinde beyaz tortu bıraktığından
kalsiyum klorür tercih edilmelidir. Hasat sonrası kalsiyum uygulamaları ise
meyvelerin depoya koymadan önce
kalsiyum klorürlü su içerisine daldırılması ile yapılır. Fakat acı beneğe has-

Elma meyvelerinde acı beneğin görülme sıklığını arttıran hasat öncesi
faktörler şunlardır;
Hasatta meyvenin düşük Ca içermesi,
Hasatta meyvede Mg ve K’un fazla olması,
Ağaçta meyve sayısının az olması,
Meyve hacminin ve ağırlığının fazla
olması,
Zayıf tozlanma ve düşük tohum sayısı,
Meyve veren dalın yaşı,
Meyvenin ağaç üzerinde yüksekte yer
almasıdır.
Elmalarda acı benek (bitter pit) gibi Jonathan beneği (Jonathan spot), mantar beneği (cork spot) ve lentisel lekesi
(lenticel blotch pit) kalsiyum eksikliği
ile ilişkili fizyolojik bozuklular olup
çoğunlukla meyve yüzeyi ile epidermisin hemen altındaki dıştaki korteksde benzer belirtilere sahiptirler. Diğer
bütün oyuklaşma bozukluklarının ana
sebebi mineral dengesizlik olup düşük
Ca içeriği ile birlikte yüksek K ve Mg
konsantrasyonlarının kombine etkileri
sonucu oluşur.
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nelde sadece meyve kabuğunda lekeler
şeklinde zararı görülürken ilerleyen durumlarda meyve etinde de çürümeler
ve kahverengileşmeler meydana gelir.
Kahverengi lekeli yerlerde de siyah noktalar gelişmeye başlamış olup bunlarda
Cladosporium herbarum patojeninden
kaynaklanmaktadır.
Yumuşak yanıklık, fizyolojik bir bozukluk olup patojenlerden kaynaklanmamaktadır. Özellikle çok erken veya geç
hasat edilen meyvelerde donma noktasına yakın derecelerde depolandığı
zaman meydana gelebilir. Eğer hasattan sonra meyvelerin hemen depoya
getirilip soğutulmaması da bozukluğun
çıkışını ve zararını arttırır.

İç Sulanması
İç sulanması, bütün elma yetiştirme
bölgelerde görülürken en fazla zararı
kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde
meydana getirmektedir. İç sulanması
elma meyvelerinde hücre arası boşlukların hava yerine sıvıyla dolmasıyla
iletim demetleri ve öz çevresindeki dokuların suyla ıslanmış gibi görünmesine
neden olan fizyolojik bir bozukluktur.
Başlangıçta dışarıdan fark edilemez, ileri aşamalarda özellikle çiçek çukuru etrafında, saydam bir görünüş ve meyve
eti içerisinde camsı, yarı saydam ve dağınık sulu alanlar şeklinde ortaya çıkar.
Bozukluk sık sık ağaç üzerinde görülür,
depolama ve yeme olumuna doğru ise
şiddeti azalır. Bozukluğun şiddeti meyvede hücreler arası boşluktaki sorbitoldeki artışla ilişkilidir. Aynı zamanda
hücre içerine sorbitolün taşımasının
azalmasıyla veya bozulmasıyla meydana gelir.
İç sulanması iki şekilde açığa çıkmaktadır. Birincisi meyvenin hasadının gecikmesi ve olgunluğunun ilerlemesiyle
meydana gelir. Meyvenin olgunlaşması
sırasında düşük sıcaklıklar ise iç sulanması şiddetini arttırmaktadır. İkincisi ise
meyvenin ağaç üzerinde olgunlaşma
öncesi aşırı sıcaklara maruz kalması sonucu meydana gelir. Bozukluk şiddeti,
meyve gelişim dönemindeki yüksek
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gündüz-düşük gece sıcaklıkları ve ışık
yoğunluğu yüksek olan bölgelerde artar.
Doğrudan güneş ısısına ve ışığına maruz kalan meyvelerde, gölgede kalan
meyvelere göre daha fazla iç sulanması
görülür. Ağaç üzerindeki iri meyvelerde, aşırı seyreltilmiş veya değişik sebeplerle düşük ürün yükü olan ağaçlarda,
yüksek yaprak/meyve oranında, meyvenin yüksek azot ve bor ile düşük kalsiyum içermesi, Ethrel spreyleri ve gövde
veya ana dallarda yüzük alma işleminin
yapılması iç sulanması oluşum potansiyelini yükseltir.
İç sulanmasından etkilenmiş dokuların
tedavisi mümkün değildir. Fakat iç sulanmasının gelişimi minimuma indirilebilir. Bunun için hasat zamanı doğru belirlenmeli ve zamanında hasat edilmeli,
hasat geciktirilmemelidir. Hasattan sonra meyvelerde orta şiddette iç sulanması varsa hemen satışa çıkartılmalı bu
ürünler depoya konmamalıdır.
Yumuşak yanıklık
Delicious elma çeşitleri bu bozukluğa
hassas çeşitlerdir. Yumuşak yanıklık belirli elma çeşitlerinde depolama sonrasında ve kahverengi şerit lekeler halinde
görülür. Bozuk alanlar ile sağlıklı alanlar
kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Ge-

Bu bozukluğun kontrolü için; meyvelerde hasat zamanı doğru tayin edilmelidir. Hasattan sonra hemen depoya
getirilerek soğutulmalıdır. Özellikle hasat zamanını geciktiren yetiştiricilerin
elmalarının depo girişinde meyvelerin
önce 1.1-1.2°C sıcaklıkta birkaç hafta
muhafaza edildikten sonra 0°C’ye indirilmesi zarar derecesini azaltabilir.
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Giriş
İklim, toprak, sulama, budama,
bitki koruma ve bitki besleme gibi
faktörler meyve ağaçlarının gelişimini ve
verimini etkiler. Bu faktörlerin bazıları yetiştiriciler tarafın kontrol edilebilirken bazıları
kontrol edilemez. Bitki besleme, başarılı bir
meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve kontrol edilen faktörler arasında yer
alır.

Azot (N)
N gübrelemesinde ilkbahar uygulamaları
sonbahar uygulamalarına göre daha etkilidir. Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu ve hızlı yaprak gelişimi gibi fizyolojik
olayları teşvik etmek için vejetasyonun ilk
dönemlerinde verilecek N miktarı yüksek
tutulmalı; sonraki zamanlarda ise ağaçların
kış soğuklarından zarar görmemesi ve renk
oluşumunun engellenmemesi için verilecek miktar yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Elma ağaçları topraktan önemli miktarlarda besin elementi kaldırırlar (Çizelge 1).
Bu besin elementleri ikame edilemez ise
ağaçlarda bir takım beslenme bozuklukları ve verim düşüşleri görülür. Bu durumun
önlenebilmesi için gerekli besin elementlerinden yeteri kadar takviye yapılmalıdır.

Elma bahçelerinde verilecek N miktarı,
birçok faktöre bağlı olduğundan her bir
parsel için toprak analizlerinin yapılıp verilecek gübre miktarının konu uzmanlarınca belirlenmesi uygun olacaktır. Genel bir
yaklaşım olarak yaşlarına göre çöğür anaçlı

Çizelge 1. Elma ağaçlarının topraktan kaldırdıkları ve toplam kullandıkları besin
elementi miktarı (kg/da)

elma bahçelerine verilecek N miktarları için
Çizelge 2’den yararlanılabilir.
M9 veya MM106 gibi bodur ve yarı bodur
gelişen anaçlar için ise tam verim çağında
8-14 kg/da N verilmesi tavsiye edilebilir.
N eğer topraktan uygulanacaksa, toplam
miktar en az 3 eşit parçaya bölünerek verilmeli ve uygulamalar erken ilkbaharda
başlamalıdır. En son uygulama ise temmuz
ortasını geçmemelidir. Şiddetli ilkbahar
yağmurlarından önce N verilmemelidir.
Ancak uygulamanın sulamadan veya normal şiddette bir yağıştan önce yapılması,
gübrelemenin etkinliği açısından önemlidir. Azotlu gübreler, ağaç gövdesine yaklaşmayacak şekilde, ağacın taç izdüşümüne
veya banda verilmelidir.
Gübre verildikten sonra sulama yapılmayacaksa, gübrenin toprakla karıştırılması
tavsiye edilir. Zira özellikle üre, kısmen de
amonyum nitrat toprak yüzeyine uygulandıklarında amonyak formunda önemli azot
kayıpları meydana gelir.
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meyveye doğrudan verilmesi yararlı olur.
Kalsiyum gübrelemesi için Çizelge 5’ten
yararlanılabilir.

Fosfor (P)
Fosfor gübrelemesinde dikkat edilmesi
gereken en önemli husus, toprak çözeltisindeki elverişli fosfor konsantrasyonunun artırılmasıdır. Bunun için kullanılacak
gübre çeşit ve miktarı kadar, uygulama
yöntem ve zamanı da önemlidir. Gübrenin toprakla temas yüzeyinin artması ve
süresinin uzaması, toprakta fosfor fiksasyonunun artmasına yol açacağından,
fosforlu gübreler mümkün olduğunca
bitkinin alacağı zamana yakın dönemde verilmelidir. Pratikte gübrelemenin
fertigasyon ile yapılmadığı bahçelerde
fosforlu gübreler, tomurcuk patlamasından 20-30 gün önce verilmelidir. Fosfor,
toprakta oldukça hareketsiz olduğundan

bahçe yeni tesis ediliyorsa fidanların güçlü bir kök sistemi oluşturmaları için birim
alana daha fazla P uygulanmalıdır.
Potasyum (K)
Elma ağaçlarının K gübrelemesine tepkisi
yüksektir. Diğer gübrelerde olduğu gibi
potasyumda da verilecek gübre miktarı
çok sayıda faktöre bağlıdır ve mutlaka
toprak analizi sonucuna göre belirlenmelidir. Toprak analizi sonuçlarına göre
tam verimdeki elma ağaçlarına yaklaşık
olarak verilmesi gereken K2O miktarları
Çizelge 4’te verilmiştir.
Kalsiyum (Ca)

Çizelge 4. Toprak analiz sonuçlarına göre tam verimdeki elma ağaçlarına verilmesi
gereken K2O miktarı (g/ağaç)
fosforlu gübrelerin bitki kök bölgesine
yakın verilmesi, gübreleme etkinliğini artırır. Ayrıca gübre kesinlikle serpilerek dağıtılmamalı, taç izdüşümüne veya bant
şeklinde açılan çukurlara toplu olarak
verilmelidir. Elma bahçelerinde toprağın
organik madde miktarını yükseltmek ve
kök bölgesi pH’sını 6-7 aralığında tutacak
kültürel uygulamalar yapmak fosforlu
gübrelerin etkinliğini artırır.
Elma bahçelerine verilecek fosfor miktarının belirlenmesinde mutlaka toprak
analizlerinden faydalanılmalıdır. Eğer
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Kalsiyum toprakta ve bitki bünyesinde
hareketsiz bir besin elementidir. Bu yüzden yapraktan gübreleme yapılır. Özellikle elma da acı benek olarak bilinen
ve önemli ekonomik kayıplara neden
olan bozukluğun nedeni Ca eksikliğidir.
Ca’un hareketsizliği yapraktan yapılan
gübrelemenin etkinliğini de azaltır. Bu
yüzden özellikle elma ağaçlarında yapraktan gübrelemenin mümkün olduğunca homojen yapılması, büyüme sezonu
boyunca eksiklik derecesine göre 3-8
kez tekrarlanması veya hasattan sonra

Magnezyum (Mg)
Bitkiler normal şartlarda Mg gübrelemesine nadiren ihtiyaç duyarlar. Ancak
günümüzde azotlu ve potasyumlu gübrelerin fazla kullanılması sebebiyle magnezyum gübrelemesi bir ihtiyaç halini
almıştır. Özellikle yıkanmanın fazla olduğu topraklarda Mg gübrelemesi daha da
önemlidir.
Mg’lu gübreler yapraktan uygulanabildiği gibi topraktan da uygulanabilir. Mg
eksikliğini kalıcı olarak gidermek için topraktan uygulama gerekir. Toprak uygulamaları için erken ilkbahar tercih edilmelidir. Diğer birçok gübrelerde olduğu Mg
gübrelerinin de birkaç defada verilmesi
etkinliğini artırır. Mg gübrelemesinde
topraktaki K/Mg oranının 1,5’dan fazla
olmamasına dikkat edilmelidir. Fazla Mg
uygulanması özellikle tamponlama kapasitesi düşük olan kumlu topraklarda
acı benek oluşturabilir.
Demir (Fe)
Fe gübrelemesi, yapraktan veya topraktan yapılabilir. İnorganik demir tuzlarının
(örneğin demir sülfat) yapraktan % 0,05
ve % 1 arasındaki konsantrasyonlarda
verilmesi faydalı olabilir. Ancak tuz içerikli gübreler, yapraklarda yanmalara
neden olabileceğinden uygulama zamanı ve konsantrasyon iyi ayarlanmalıdır.
Fe gübrelemesinde şelatlı gübrelerin
kullanılması daha iyi sonuç verir. Piyasada farklı şelatların kullanıldığı (EDDHA,
EDTA, DTPA gibi) Fe gübreleri bulunur
ve bunlar yapraktan veya topraktan başarı ile uygulanabilir. Toprak uygulamalarında, özellikle pH’ sı yüksek topraklarda Fe-EDDHA iyi sonuç verir. Demir
şelatlarının toprağa verilmesi, yaprağa
verilmelerinden daha etkilidir. Ancak bu
durumda kullanılacak miktar çok fazla olduğundan maliyet artar. Şiddetli noksanlık durumunda ise topraktan uygulama
zorunludur. Toprağa uygulandıklarında,
elma bahçelerinde ağaç başına 70-150 gr
gübre yeterlidir. Bununla beraber şiddetli
noksanlık durumunda bu miktar 500 gr’ a
kadar çıkarılabilir.

Çizelge 5. Elma ağaçlarında kalsiyum gübrelemesi

Çinko (Zn)
Zn, bitki fizyolojisi açısından son derece önemli bir elementtir. Bitkilerde; bazı
enzimlerin yapı elementi olarak ve diğer
bazı enzimlerin aktive edilmesinde, protein sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında ve IAA (indol asetik asit) sentezinde görev alır. Zn, bitkilerin gelişimini
teşvik eden IAA sentezinde gerekli olması
nedeniyle “gelişimi teşvik eden” element
olarak değerlendirilir. Ayrıca Zn, Ca’un
ağaç içerisindeki hareketinde etkili olmasının yanında K ile birlikte odun dokularının ve çiçeklerin soğuktan zarar görmelerini de azaltır.
Elma bahçelerinde optimum verim ve kalitenin elde edilebilmesi için rutin olarak
yapraktan Zn uygulaması yapılmalıdır.
Uygulamalar; dormant dönemde (çinko
sülfat uygulaması), gelişme dönemi içinde ve hasat sonrasında (şelatlı Zn, Çinko
sülfat veya diğer Zn içeren yaprak gübreleri) olmak üzere 3 dönemde yapılabilir.
Bu konu “Yaprak Gübrelemesi” bölümünde daha ayrıntılı anlatılmıştır. Şiddetli Zn
eksiliği varsa yaprak uygulamalarına ilave
olarak topraktan da Zn verilmesi gerekir.
Bu amaçla eksiklik şiddetine göre dekara
0,4-2,5 kg Zn uygulanabilir.

Mangan (Mn)
Mn noksanlığının daha çok görüldüğü kireçli ve yüksek pH’ ya sahip topraklarda,
Mn kısa sürede yükseltgenerek alınamaz
hale geldiğinden, mangan sülfat gibi
tuzlar vermek genellikle faydasızdır. Eğer
topraktan uygulama zorunlu ise dekara 3
kg Mn hesabıyla mangan sülfat serpmeden banda verilmelidir. Mn’lı gübrelerin
yaprağa uygulanmaları da mümkündür.
Bu amaçla üretilmiş şelatlı ya da şelatsız
Mn’lı gübreler kullanılabilir. Mn bitki bünyesinde az hareketli bir element olduğundan, yaprak uygulamaları 2-3 kez tekrarlanmalıdır.
Bor (B)
B, lignin sentezini ve hücre duvarlarının
lignifikasyonunu olumlu etkiler. Sürgün
uçları, çiçek, meyve ve köklerde yeni dokuların normal olarak gelişmesi ile çiçek
tozu kalitesi, çiçek tozu çim borusu gelişimi, tozlanma ve meyve tutumu için
gerekli bir elementtir. Meyvede B eksikliğinin oluşmasını önlemek için yaprak B
seviyelerinin yeterli düzeyde tutulması
gerekir. Bu amaçla, taç yapraklar döküldükten 7-10 gün ve 30 gün sonra yapraktan B uygulaması yapılabilir, çiçeklenmeden sonra yapılan uygulamaların
meyvelerin; ağırlığını, depo dayanımını
ve fizyolojik bozukluklara dirençlerini
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azalttığını belirtmişlerdir. B’un floemde
taşınımı az olduğundan köklerin ihtiyacı
olan B’un sağlanmasında yaprak gübrelemesi etkili değildir. Eğer toprakta yeterli
B bulunmuyorsa köklerin B ihtiyacının
karşılanması için her yıl topraktan B uygulanması gerekir. Topraktan uygulanacak
B miktarı toprak tekstürüne göre değişir.
İnce tekstürlü topraklar kaba tekstürlü
topraklara göre daha yüksek tamponlama kapasitesine sahip olduklarından
böyle topraklarda daha fazla B uygulamasına ihtiyaç vardır. Bitkiler için gerekli miktarların belirlenme- sinde toprak analizlerine ihtiyaç vardır. Analiz sonuçlarına göre
0-350 g/da arasında hatta killi topraklarda 500 g/da B gübrelemesi gerekebilir.
B suda çözünebildiğinden fertigasyonla
etkili bir şekilde uygulanabilir. B gübrelemesi yapılırken B’un oldukça toksik bir
element olduğu unutulmamalıdır. Toprak
analizlerine göre verilmesi gereken gübre
miktarları Çizelge 6’da verilmiştir.
Sonuç
Başarılı bir gübreleme için bitki ihtiyaçlarının binmesi büyük önem taşır. Toprak ve
yaprak analizleri bu amaçla yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak bu analizlerin uygun zamanda yapılması ve önerilere tam
olarak uyulması şarttır.
51

GÖKSUN’DA ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNE
GENEL BİR BAKIŞ

Ahmet Mesut KIRAÇ
İlçe Müdürü

GÖKSUN’DA ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNE
GENEL BAKIŞ

Göksun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
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Göksun sektörler arasında nüfusun ağırlıklı olarak büyük
bir kısmının geçimini tarım ve
hayvancılıkla sağladığı, coğrafi konumu ve buna bağlı olarak sahip olduğu
iklim özellikleri bakımından kışın çok
uzun olması nedeniyle ikinci ürün ekimi
mümkün olmadığı ve mevcut ürünler
içinde de seçici olma mecburiyeti ile
tarım yapılabilen bir ilçedir. İlçemizde
seçilen ürünler içerisinde yer alan bitkilerden biri olan elma, ilçemizin meyvecilikte parlayan yıldızı konumundadır.
İlçemizde ilk olarak aile ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan elma yetiştiriciliği,
müdürlüğümüzce yaptığımız araştırmalara göre 1959 yılında Tokat Bahçe
Kültürleri Üretim İstasyonundan getirilen elma fidanlarının çiftçilerimize dağıtımıyla ticari anlamda yapılmaya başlamıştır. İlçemizde 1959’dan 1990’lı yıllara
kadar dikilen elma fidanları Amasya ve
Starking çeşitleri elmalar olup, 1990’lı
yıllardan 2005 yılına kadar çöğür üzerine aşılı Starkrimson ve Golden çeşitleri,
2005 yılından bugüne ise; Avrupa Birliği
ülkelerinin talepleri doğrultusunda ve iç
pazar tüketimine uygun olan klon anaçlı Red Chief, Braeburn, Granny Smith ve
Fuji çeşidi elmalar dikilmiştir. İlçemizde
elma yetiştiriciliği başta Çardak, Ericek,
Korkmaz, Kamışçık, Gücüksü, Kalesalyan, Hacıömer, Temurağa, Tahirbey
Mahalleleri olmak üzere ilçenin tüm
bölgelerine yayılmış durumdadır. İhracata yönelik elmaların yetiştirilmesi ile
elmacılığa yönelik olarak 2003 yılında
900 ton kapasiteli, 2012’de ise 2000 ton
kapasiteli ve 2014’de 2500 ton kapasiteli soğuk hava depoları kurulmuştur.
İlçemizde yetişen meyvelerin arasında
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elma yetiştiriciliğinin ağırlıklı olarak yapılmasında ki ana nedenler kaliteli elma
yetiştiriciliği için soğuklama ihtiyacı,
oransal nemin düşüklüğü, gündüz gece
sıcaklık farkları gibi istenen tüm iklim
koşullarının ilçemizde mevcut olması ve aynı zamanda kışın -30’ları bulan
hava sıcaklıları ve ilkbahar erken donları dikkate alındığında elmanın bu koşullara dayanabilen ve karlılığı yüksek olan
bir meyve türü olmasıdır.
Ülkemizde elma üretimi ağırlıklı olarak
Isparta, Karaman, Niğde gibi illerde
yapılırken, bugün Göksun’da yetişen
elmalar söz konusu bölgelerde rengi,
sertlik durumu, rehası gibi kalite özellikleri bakımından adını ve yerini kazanmış durumdadır. Bunun yanında Göksun İlçe olmasına rağmen elma üreten
birçok ilden daha fazla rekolteye sahip
bir ilçedir. İlçemizde yaklaşık 30.000 da
alanda elma yetiştiriciliği yapılmaktadır.
İlçemiz için stratejik öneme sahip elma
yetiştiriciliğinde İlçe Müdürlüğü olarak
hedefimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında yani 2023’e kadar en az
1 milyon fidan daha diktirerek, ilçemizdeki elma üretim potansiyelinin iki katına çıkarılması, elmacılıkla ilgili tüm yatırımların ilçeye kazandırılması, üretilen
elmaların daha iyi pazarlanabilmesine
katkı sağlayarak çiftçimizin gelir düzeyinin artırılmasıdır. İstatistik verilerimize göre Bakanlığımız ve İl Özel idaresi
destekleriyle ve çiftçilerimizin kendi
imkanlarıyla kurmuş olduğu bahçelere
geçtiğimiz yıllarda dikilen ve bu yılda
yine yerel yönetimlerin destekleriyle
dikilecek fidan sayılarıyla bu hedefe çok
daha kısa bir sürede ulaşacağımız öngörülmektedir.

YETİŞTİRİCİLİK

İlçede elma yetiştiriciliğinin desteklenmesi için yukarıda bahsedilen desteklere ek olarak birçok çalışma Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, bunlardan
en önemlisi su tasarrufu açısından çok
önemli bir sistem olan ve ayrıca modern
meyveciliğin vazgeçilmezi olan damla
sulama sistemi kurduran çiftçilere sistem maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak oranda hibe desteği sağlayan
ÇATAK Projesinin ilçede uygulanmasıdır.
ÇATAK projesi kapsamında ilçemizde
elma üreticilerine yaklaşık 9000 da alanda damla sulama desteği yapılmıştır.
Yine dağıtılan fidanlara ek olarak son 10
yılda sertifikalı fidan desteği, MGD ve
Toprak Analiz Desteği’de ayrı bir şekilde
her yıl çiftçilere ödenmektedir.
Teknik destek anlamında da ilçemizde mevcut erken uyarı cihazlarımızdan
aldığımız verileri isteyen yetiştiricilerimizle paylaşıyor, ilaçlama ve tarımsal
uygulamalar konusunda cep telefonlarına kadar mesaj çekmek suretiyle ve
ilanlarla bilgilendiriyoruz. Yani Bakanlık
olarak tarımı profesyonel olarak yapmak
isteyen çiftçilerimize her türlü kolaylığı
sağlıyoruz. Şunu belirtmek isterim ki ilk
bahar yağışlarının çok yoğun yaşandığı
ve bu sebeple karaleke hastalığının pik

yaptığı yıllarda tavsiyelerimizi harfiyen
yapan çiftçilerimiz başarılı sonuçlar elde
etmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüzce ileride
yapılacak yatırımlarla ilgili gereken işgücünün sağlanması için İŞKUR Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli kurslar
düzenleyerek bakım, budama v.b. konularda eğitim almış ara elemanlar yetiştirilmektedir.
Müdürlük olarak zaman zaman bu kadar elma üretilecek ama pazarlamada
ne gibi çalışmalar yapılıyor gibi çeşitli
konularda sorulara maruz kalıyoruz. Bu
konuda öncelikle Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Göksun Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe
Müdürlüğümüz ve diğer bir çok kurum
ve kuruluşun ortak çalışmalarıyla 2012
yılından bu yana hem ulusal hemde
uluslararası organizasyonlarda ilçemiz
ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması ile
ilgili birçok faaliyet yürütülüyor. Yapılan
bu organizasyonlardan 1. Ve 2. Göksun
Elma Festivali büyük ses getirmiş ve bunun arkasından birçok ülkenin katıldığı
uluslararası fuar organizasyonlarda Göksun Elmasının tanıtımı yapılmıştır. Yine
bu kapsamda patent çalışması tamamlanmak üzeredir. İlçemizde 2014 yılında Valiliğimiz himayelerinde DOĞAKA

destekli olarak ilk defa Bakanlığımızdan
üst düzey yöneticilerin, Öğretim Üyelerinin, sektörde önemli yer tutan firma
ve kuruluşların katılımıyla Göksun Elma
Çalıştayı düzenlendi. Peşine ara verilmeden Göksun 3.Elma Festivali düzenlendi. Festivaller ülke genelinde ses getiren
etkinlikler olmasından dolayı önemli bir
pazarlama aracı olup, üreticinin tüccarla buluşmasında ve yetiştirilen ürünün
tanıtılmasında büyük faydası vardır.
Dağıtılan broşürlerle ve festivalle ilgili
yapılan haberlerle ilçemizin elma potansiyeli birçok kişi tarafından bilinir hale
geldi. Nitekim bugün profesyonel ticaret yapan şirketlerin en çok faydalandığı ve en etkin pazarlama araçlarından
biri olan internette, arama motorundan
elma festivali yazdığınızda Göksun Elma
Festivali ile ilgili haberler en üst sıralarda
yer almaktadır.

53

İlçe Müdürlüğü olarak yaptığımız çeşitli
teknik geziler, katıldığımız organizasyonlar ve elma yetiştiricisi ve tüccarla yapılan görüşmeler sonucu ürün talepleri ve
meyve piyasası hakkında edinilen birçok
deneyime istinaden ilçemizde sektör için
bir takım öneri, sorun ve ihtiyaçları da sıralayarak toparlayacak olursak
1-İlçemizin iklim özellikleri nedeniyle koyu
renk alan elma çeşitlerinin yetiştirilmesi
diğer bölgelere nazaran kalite açısından
ürüne çok büyük artı değer kazandırmaktadır. Çeşit seçiminde bu durum mutlaka
göz önüne alınmalıdır.
2-İlçemiz elma yetiştiriciliği ağırlıklı olarak
geleneksel yöntemlerle yapılıyor, yaşlı verimi düşük ağaçlarımız var. Bu tarz bahçelerin ekonomik ömrünü doldurmuş olanları sökülerek, kısa vadede verime geçen,
iç ve dış pazarda talep gören çeşitlerin
bulunduğu modern meyve bahçelerine
dönüştürülmelidir. Çünkü artık bahçe tesis ediyorsak mutlaka modern yöntemlere
göre planlama yapmalıyız.
3-Meyve seyreltme ve besleme konusunda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.
4-Ürün sınıflamada mutlaka bir standart
oluşturulmalı, ürünler kalite sınıflarına
göre tasnif edilmelidir.
5-Nem koşullarına dayanmayan ve birçok
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hastalık etmenini barındıran tahta kasalardan plastik kasalara geçiş yapılmalıdır.
Ürünü işlemeden direk pazarlayan firmalar içinde Göksun Elması olduğunu yansıtan, ambalajlar ve elma kutuları geliştirilmelidir.
6- Küçük çiftçilerimizin ürünlerini daha
etkin pazarlayabilmeleri ve 1000 tonun
üzerinde alım yapan ulusal ve uluslararası
firmalara ürün satışı yapabilmesi için pazarlamanın üretici birliği aracılığıyla ya da
üretim potansiyeli yüksek 10-15 çiftçimizin bir araya gelerek kuracakları bir şirket
aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.
7- İlçede fidancılık, sulama sistemleri, bahçe tesisi, budama, bakım, besleme ve ilaçlama konusunda profesyonel özel teşeb-

büs firmaları ihtiyacı vardır.
8-İlçemizde mevcut 4 adet soğuk hava
deposu var. Bu depolara ek olarak yeni soğuk hava depolarına ve Avrupa ve iç pazara direk ilçemizden açılabilmek için tasnif
ve paketleme tesisi ihtiyacımız var.
9-Çiftçilerimiz olası doğa olaylarına karşı
önlem almak için tarım sigortasına daha
çok yönelmeleri gerekmektedir
10-Üretilen elmalarımızın çoğu ihracata
gitmesine rağmen kalan kalitesi düşük elmaların değerlendirilmesi içinde elma sirkesi, elma pekmezi, elma reçeli, elma suyu,
elmalı gazoz gibi meyve işleme tesislerine
ihtiyaç vardır. Bu tesisler için bakanlığımızın bölgemizde %65 varan hibe destekleri
var. Bunlar iyi değerlendirilmelidir.
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YENİ NESİL GÜBRELER

Yukarıdaki sıraladığımız olumsuz nedenlerden dolayı Tarımda uygulanan kimyasalların sınırlandırılması ve kontrolü üze-

rinde etkin önlemler öncelikle gelişmiş ve
zengin ülkelerde alınmaya başlamıştır. Gelişmiş üç AB ülkesinde geçen 20 yıla yakın
sürede işlenen birim tarım arazisi ilkesine
göre kimyasal gübre tüketimi Almanya’da
%48, Hollanda’da %47 ve Fransa’da %33
azalmıştır.
Toprağa verilen gübrelerin etkileri pek çok
Ramazan BİRİCİK
koşul tarafından belirlenmektedir. Toprak- Ziraat Mühendisi
tan, gübreden, bitkiden, iklimden, tarım Pazarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tekniklerinden kaynaklanan gübreden KAHRAMANMARAŞ
yararlanma oranı en uygun koşullarda bile
yüzde 50-60’lara ancak ulaşabilmektedir.
Başka bir deyimle verilen gübrelerin yarıya
yakını ya toprakta tutulmakta veya yıkanarak sulara karışmakta veya gazlaşarak
atmosfere katılmaktadır.
Gübrelemeden amaç, bitkilere durak yeri
ve besin kaynağı olan topraktan her yıl çeşitli yollarla uzaklaşan bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandırmaktır. Böylece
yeterli bitki gelişmesi, yüksek verimli aynı
zamanda kaliteli ürün için gerekli koşullar
gübreleme ile toprakta sağlanmaktadır.
Bitki gelişmesi için gerekli koşullar üzerinde gübrelemenin yaptığı etki sonucu ürün
kalitesi veya biyolojik değerlilik olarak tanımlanan beslenme değerini ortaya koyan
vitaminler, protein, amino asitleri, mineral
maddeler gibi kalite unsurlarının olumlu
yönde etkilendiği bilinmektedir.
Yeni nesil akıllı gübre dediğimiz gübrelerin bir çok avantajı var. En önemlisi çevre
dostu bir gübre. Kesinlikle çevreye zarar
vermiyor. Meyve ve sebze ihracatında en
büyük sorun olan kalıntılar bu gübreler
kullanıldığında olmuyor. Bu gübreler uzun
dönemde bitkinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, kesinlikle boşa gitmeyen bir yapıya
sahip. Bitki uzun süre kullanabiliyor. Çiftçimizin kesinlikle yeni nesil akıllı gübre dediğimiz bu gübrelerle tanışması lazım.

YENİ NESİL GÜBRELER

Kimyasal gübrelerin 1840 yılından
sonra üretilip tarımda kullanılmasıyla dünyada birim alandan alınan
ürün miktarı hızla artmıştır. Ancak ülkeden
ülkeye, yöreden yöreye değişmekle birlikte kimyasalların tüketilmeleri gereksinimin
çok üzerine çıkmıştır. Zaman içerisinde
bunların olumsuz etkileri belirgin olarak
toprak, su, hava ve bitkisel ürünlerin kirlenmesi şeklinde saptanmıştır. Yıkanarak
toprakta derine doğru taşınan nitrat (NO3)
şeklindeki azot (N), taban suyuna karışmak suretiyle en sonunda kuyu, ırmak ve
denizlere ulaşır. Bu şekilde bulaşan nitrat
doğada uzun yıllar canlılar üzerinde olumsuz etkisini sürdürür. Nitrat içeriği yüksek
mera bitkilerini yiyen hayvanların, sebze
ve meyveleri yiyen insanların sağlıklarında
önemli olumsuz etkileşimler ortaya çıkar.
Göl ve denizlerimizde balıkların giderek
azaldığına, akarsu ve derelerde kurbağa
seslerinin kesildiğine sıkça tanık olunmaktadır. Bu olgunun bir önemli nedeni de tarım topraklarına gereğinden çok fazla miktarlarda uygulanan kimyasal gübrelerdir.
Toprakta organik madde yetersiz düzeyde
ise topraklardaki canlı sayısı azalacak ve
dolayısıyla toprakların üretim kapasitesi
de azalacaktır. Çeşitli zamanlarda topraklara uygulanan suni gübrelerin amacı
kısa vadede sadece bitkileri beslemek
olup, toprak canlıları açısından önemli bir
faydası yoktur. Sürekli suni gübreler ile
üretim yapmak sürdürülebilir tarım açısından mümkün değildir. Bir noktadan
sonra insanlarda görülen yorgunluk, artık
topraklarda da görülmeye başlar ve verim
zamanla azalır. Yukarıda sayılan kimyasal
gübrelerin tüm olumsuzlukları gidermek
için yeni nesil akıllı gübrelere ağırlık vermeliyiz.
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Yeni nesil Gübreler, suda tamamen çözünen özellikleri ile tıkanıklıklara yol açmayıp
modern sulama sistemlerinin tam verimlilikle kullanılmasını sağlayan; topraktan
veya yapraktan uygulama yoluyla bitki
besinlerini toprağa kazandırarak, yüksek
verim ve kalitede ürün hasadı elde etmek
üzere şelatlanarak geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerdir. Bu gübrelerin başında
leonardid, mikorizalar, pomza (mineral
madde), yarasa gübresi, solucan gübresi,
mikrobiyal gübreler, deniz yosunu, aminoasitler, vitaminler, iz elementler, ve organic
maddeler gelir.
Yeni nesil yani akıllı gübreler şelatlı gübrelerdir. Şelat gübrelerin bitkiler tarafından
hızlı ve kolay alınımını sağlar. Şelatlama
sayesinde yeni yenil gübreler yapraktanda
uygulanmaktadır. Şelat maddeleri aynı zamanda besin elementlerinin toprakta tutunmasını sağlamaktadır. Klasik gübrelerde
dolgu maddeleri kum kireç taşı vb maddelerdir. Bunlar zamanla topraklarımızda
birikerek topraklarımzın çoraklaşmasını
tuzluluğun artmasına vesile olmaktadır.
Yeni nesilgübrelerde dolgu maddeleri yerine şelatlama yapılmaktadır. Bu şelatlama
maddeleri genelde organic kökenli olup
torakta birikinti yapmaz.
Yeni nesil gübrelerde azot organic kökenli
olmasının yanı sıra yavaş salınımlıdır.Yani
klasik sistemdeki azotu bitkiye verirsin bitki
bunu bir hafta içinde alır. Alamazsa havaya uçar veya yağmur suyuna karışarak yer
alına iner. Yavaş salınımlı azot ise bitkiye su
verdikçe ve bitki ihtiyaç duydukça alır. Toprakta yıkanmadan 2-3 ay kalabilmektedir.
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Bitkiler topraktan enfazla azot fosfor potas
kalsiyum mağnezyum ve kükürt kaldırırlar. İz element olarakta demir(Fe),Çinko(Zn),Mangan(Mn), Bakır(Cu), Bor(B), Molibden(Mo) ve selenium(Se) kaldırırlar. Klasik
gübrelemede ilk üç besin elementini yani
azot fosfor ve potası toprağa verilir. Fakat
bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer besinler verilmez. Bu nedenle bitki tam dengeli beslenmediğinden hastalıklara çabuk yakalanır. Bunun sonucunda da verim düşüklüğü
olur.
Yeni nesil gübrelerde bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin istenen miktar
ve konsantrasyonu günlük uygulamalar
esas alınarak bitkinin ihtiyacına göre hassas
bir şekilde uygulanabilir. Köklerin yoğun olduğu yerlerde yalnız ıslak alana uygulama
yapılır. Böylece toprakta su ve besin elementlerinin kontrolu sağlanarak yıkanma
ve yüzey akış ile besin elementi kaybı önlenir. İsrail’de sulanan alanların yaklaşık %
80’ninden fazlasında damla sulama ile yeni
nesil gübreler bitki gübrelemesinde uygulanmaktadır. Çünkü sulama suyu ile gübrenin birlikte verilmesi daha yüksek verim ve
daha kaliteli ürün alınmasını sağladığı gibi,
gübre kullanım etkinliğini de artırmaktadır.
Kimyasal gübrelerin sulama suyuna katılarak toprağa uygulanması anlamına gelen
fertigasyon, gübre kullanım etkinliğinin
artırılmasında önemli bir yöntemdir. Ülkemizde de başta sebze tarımı olmak üzere
damla sulama ve fertigasyon uygulaması
son yıllarda hızla artmaktadır.
Özellikle yetişme süresi kısa olan 3-4 ay yetişme peryodu olan hıyar, çilek, marul, pıra-

sa gibi bitkilere ugulanacak gübreleme klasik gübreleme önerisi değil, bitkiye yönelik
bitkinin gelişim dönemlerine hitap eden
bitkiye yön veren hızlı etkili olan akıllı yeni
nesil gübreleri kullanmalıyız. Çünkü klasik
gübrelemede fosforu bitki 3-4 ay sonra alabilmektedir. Oysa sebzeler 3-4 içinde hasada gelmektedir. Dolayısı ile azot hariç diğer
gübrelerden sebzeler tam faydalanamamaktadır. Amacımız toprağı gübrelemek
değil bitkinin ihtiyaç duyduğu gübreyi vermektir. Yani bitkiyi gübrelemeliyizki hedeflediğimiz verim ve kaliteyi alalım.
Gübrelemeyi toprak analizine göre yapmayı tavsiye etsekde analiz sonuçlarına
göre gübrelem tavsiyesi yapmak uzmanlık
gerektiren bir iş olmasına rağmen, toprak
analiz laboratuarında çalışan ve bitkinin
gelişim peryodunu bilmeyen kimyagerlerin önerdiği analiz sonuçları ne kadar
doğrudur. Bu nedenle gübreleme tavsiyesi uzman bitki beslemecilerin önerileri ile
yapılmalıdır. Gübre tavsiyelerinde yaprak
analizlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü yaprak analizlerinde iz
element eksislikleri de berlirtilmektedir.
Çiftçilerimizin çoğunluğu gübre alırken
alacağı gübre çeşidinin belirlenmesi, uygulama miktarı, zamanı, şekli gibi konularda gübre dağıtıcı veya satıcılarından bilgi
almakta ve onların yönlendirmelerine uymaktadır. Konu uzmanı olmayan gübre satıcıları çiftçileri elindeki gübrenin uygulanması şeklinde yönlendirmeleri ve kulaktan
dolma bilgilerle yanlış yönlendirmektedirler. Bunu önlemek ve çiftçinin toprak analiz
sonuçlarına göre gübreleme yapmalarını
sağlamak için gübre dağıtıcı veya satıcılarının Ziraat Mühendisi olma veya kadrolu
Ziraat Mühendisi çalıştırma zorunluluğu
getirilmelidir. Aynı zamanda bunlara da
hizmet içi eğitim kapsamında son gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmaları için belli
zamanlarda eğitime katılmaları zorunluluğu getirilmelidir.
Çiftçilerimiz mutlaka analiz sonucuna gübre ve gübreleme tercihinde bulunmalıdır.
Böylelikle kaynak israfı engellenmiş, toprak
canlılığını kaybetmemiş, dolayısı ile daha
yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler hasat edilmiş olunacaktır.
Bilinçli bir tarım gelirimizi artıracak, çalışma
şartlarımızı iyileştirecek ve yaşam standardımızı yükseltecektir.
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DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME
Rasim ARSLAN
Ziraat Mühendisi

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Erdemli-Mersin

Daha önce bilinçli bir gübreleme yapılmamış bahçelerde, seralarda ve her türlü
yetiştiricilik yapılan alanlarda sistemli bir
gübreleme programına, toprak ve yaprak
analizleri ile başlanmalıdır.
Gübreleme:
Dikim öncesinde toprak analizi yaptırılmadan hangi besin maddesinin noksan veya
fazla olduğunu bilmeden yapılan taban
gübrelemesi ve üst gübreleme programlarının sağlıklı biçimde yapılması mümkün
değildir. Bitkiler toplam besin maddesi ihtiyacının yaklaşık olarak %20’sini fide döneminde, %35’ini çiçeklenme hasat arası
dönemde ve geri kalan %45’lik miktarını
da olgunlaşma ve hasat döneminde topraktan kaldırırlar.
Giriş
Tarım faaliyetinin amacı yüksek
ve kaliteli verim elde etmektir. Bu,
hem çiftçi ailesinin ekonomik gelişmesine, hem de ülke ekonomisine büyük katkı
sağlar. Yüksek ve kaliteli üretim amacına
ulaşmada en önemli adımlardan birisi gübrelemedir. Gübreleme işleminin yeterli ve
dengeli olması çok önem taşıyan bir husustur. Gereğinden fazla ya da az kullanıldığında bitkisel üretimin az ve kalitesiz olması
yanında ekonomik anlamda da verimli olmamaktadır.
Bunun çaresi nedir diye düşünüldüğünde,
dengeli ve zamanında gübreleme yapmanın en doğru ve bilinçli yolunun toprak ve
bitki analizleri olduğu anlaşılmaktadır. Kültür bitkilerinin gübrelenmesi teorik olarak
oldukça basit bir işlemdir. Burada yapılması
gereken bitkinin gelişmesi için, ihtiyaç duyduğu besin maddesi miktarından toprakta
bitkiye yarayışlı halde bulunan bitki besin
maddesi miktarını çıkarmak ve aradaki farkı karşılamaya yetecek miktarda gübreyi
toprağa vermektir.
Bu olay basit olarak şu şekilde formüle edilebilir.
Gübre miktarı = Bitkinin ihtiyaç duyduğu
- Toprak yarayışlı besin
besin maddesi miktarı- maddesi miktarı

Kumlu topraklarda;
Azot, Fosfor ve Potasın yetersiz olsa dahi taban gübrelemesi yapılmaz. Bu gübrelerin
tamamı yüzeyden (damlama ile) uygulanmalıdır.
Tınlı Topraklarda;
Azot, Fosfor ve Potasyumlu gübrelerin yetersiz olduğu durumlarda bu gübrelerin
1/3’i tabandan, 2/3’si üst gübreleme (damlama ile) olarak verilmelidir. Toprak analizi
sonunda bu besinlerin toprakta yüksek
çıkar ise gübrelerin tamamı üst gübreleme
(damlama ile) verilmelidir.
Killi (ağır) Topraklarda;
Azot, Fosfor ve Potasyumlu gübreler toprakta noksan ise; bu gübrelerin 2/3’si tabandan, 1/3’i damlamadan verilmelidir. Bu
bitki besin maddeleri toprakta yeterli ise;
1/2’si tabandan 1/2’si de damlamadan verilmelidir. Toprağımızda Azot, Fosfor ve Potasyum yüksek ise; bu gübrelerin tamamı
damlamadan vermeliyiz.

dan bitkiler bu besin maddelerinden yeteri
kadar istifade edemezler.
Bu nedenle potaslı ve fosforlu gübrelerin taban gübrelemede bant halinde, üst
gübrelemede ise damlama sulama ile verilmelidir. Toprağa verilecek azotlu gübre hesaplamalarında; analiz sonucu topraktan
ürün ile kaldırılan azot ile yaprak tarafından
tüketilen azot tespit edilir. Bunlarla birlikte
azotun yıkanması ve buharlaşması da dikkate alınmalıdır.
Meyve ve yaprak için topraktan kaldırılan
toplam azot miktarı %75 artırılarak toprağa
ilave edilmelidir. Örneğin: dekardan 10 ton
domates meyvesi kaldıran bir çiftçi; Topraktan bu ürünle toplam 16 kg azot kaldırır.
Yapraklar ile 4 kg azot kaldırsa; toplam dekardan kaldırılan azot 20 kg dır. Azot kaybının da %75 olduğunu hesapladığımızda,
dekara 27 kg azot vermeliyiz.
Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretim sezonunun
uzun, elde edilen ürün miktarının açık tarla
yetiştiriciliğine göre fazla olması nedeniyle,
daha hassas ve yoğun gübreleme programı uygulanması gerekir. Doğu Akdeniz
Bölgesi topraklarında yaklaşık olarak; örtüaltı yetiştiricilik yapılan sera topraklarının
%85’nin organik madde miktarı %4’dün
altındadır. Bu alanlara dönüme 5–6 ton organik madde ilave edilmelidir.
Gübre Sulama Suyu ile Ne Zaman Verilir?
Fidelerin dikimi yapılır. Cansuyu verilir ve
15–20 gün sonra sulamaya başlanılır. Fideler büyümeye başladığında gübreleme
programına uygun şekilde gübreler verilir.
Gübre sulamaya başladıktan 10–15 dakika
sonra verilmeye başlanmalı, gübre tankındaki gübre bittikten sonra sulama bir müddet daha devam etmelidir. Buradaki amaç;
borularda ve damlatıcılardaki gübrenin tamamının yıkanması sağlanmış olur.

Bölgemizin topraklarının toplam kireç miktarı çoğunlukla yüksek çıkmaktadır. Bu durumda ise; fosforlu ve potaslı gübreleri toprak yüzeyine serperek verildiğinde fosfor
kalsiyum tarafından, potasyum ise topraktaki kil mineralleri tarafından tutunacağın57

SERALARDA SOLARİZASYON

Gökhan GÜN
Tarım Teknikeri

SERALARDA SOLARİZASYON

Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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Solarizasyon toprağın güneş
enerjisi ile ısıtılmasıdır. Solarizasyon uygulaması yaz mevsimi sıcak geçen bölgelerde, sıcaklığın yüksek
ve güneş ışığının şiddetli olduğu aylarda
ve uygulama yapılacak alanın ekili olmadığı durumda nemli toprağın polietilen
örtü ile kapatılması işlemidir. Bu uygulama ile topraktaki hastalık etmenleri, yabancı otlar ve nemotodların zayıflatılması veya öldürülmesi amaçlanmaktadır.
Solarizasyon özellikle seralar gibi küçük
alanlarda örtü altında uygulanmaktadır.

sağlanmasına özen gösterilmelidir.Örtünün kenarları açılmış ise karıklar içine
iyice gömülmelidir.
5-Örtü kenarları iyi kapatılarak uygulama süresince toprak nemli kalmalıdır.
6-Uygulama sona erdikten sonra kısmen
sterilize edilmiş olan topraklar mikroorganizmalar yüzünden zayıflamaları
nedeniyle yeni bulaşmalara karşı çok
duyarlı olduğundan diğer alanlardan
taşınacak toprak su ve bulaşık fidelerle tekrar bulaşmaması için gerekli özen
gösterilmelidir.

SERALARDA SOLARİZASYONUN
UYGULANIŞI
1-Uygulama yapılacak alan 30-40 cm derinliği kadar işlenmeli, kesekleri kırılmalı
ve sonra tesviyesi yapılmalıdır.
2-Uygulama süresi genelde 4-6 hafta
arasındadır.
3-Isının iletkenliğini arttırmak amacıyla
toprak 40-50 cm derinliğe kadar karık
sulama, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinden biriyle sulanmalıdır.
4-Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturmak için üstten bastırılmalı
0,025-1 mm kalınlığında deliksiz şeffaf
polietilen örtü ile kapatılmalıdır.Bu sırada toprak ve örtü arasında hava keseleri
oluşmamasına,örtünün gergin durmasına ve toprak yüzeyinin örtü ile temasının

SERALARDA SOLARİZASYON UYGULAMASININ YARARLARI
1-Solarizasyon uygulaması Kimyasal
olmayan, oksit materyal içermeyen uygulaması basit, tehlikesiz, ekonomik, öğrenmesi ve çiftçiye öğretmesi kolay küçük alanlara el ile büyük alanlara makine
ile uygulanabilen bir yöntemdir.
2-Solarizasyon uygulaması ile birçok patojene, nemotoda ve yabancı otlara karşı
değişik oranlarda etki sağlanmaktadır.
3-Solarizasyon uygulaması, topraktaki
inokulum düzeyini düşürdüğü, bunun
sonucu olarak hastalık çıkışını azalttığı
ve güneşle ısıtılan toprakların bünyelerinde bitki beslenmesi yönünden olumlu değişiklikler oluşturduğundan dolayı
ürün miktarı ve kalitesini arttırmaktadır.

YETİŞTİRİCİLİK

AHUDUDU ve BÖĞÜRTLEN YETİŞTİRİCİLİĞİ
riciliğinin de oldukça kolay olması ahududu yetiştiriciliğinin önemini daha da
artırmaktadır. Ahududu fidanının üretimi kolay ve maliyeti düşüktür. Anaç ve
teknik bir bilgi isteyen aşı sorunları yoktur. Yine budama işlemleri de, ahududu
bitkilerinde kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir özelliktedir. Köklerinin çok yılık
olmasına rağmen gövdelerinin 2
yıllık olması ve her yıl yenilenmesi, diğer
meyvelerde görülmeyen özel bir karakterdir. Diğer üstün bir özelliği de dikimden sonra kısa sürede meyve vermeye
başlamalarıdır.

Alim GÖKTAŞ

Ziraat Yüksek Mühendisi

Lütfen Dikkat!...
Ahududu, taze tüketimi yanında meyve suyu, dondurma,
pastacılık, derin dondurma gibi sanayiye yönelik tüketim
şekilleriyle de öne çıkan bir üründür
Böğürtlen ise, meyve suyu, reçel, marmelat ve içki sanayi,
konservecilik, pasta ve dondurma sanayisinde aranan bir
üzümsü meyvedir.
AHUDUDU YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ülkemiz ahududunun anavatanı
olması nedeniyle ahududu yetiştiriciliği bakımından son derece uygun
bir konumda bulunmaktadır. Son yıllara
kadar önemsenmemiş bir tarım kolunu
oluşturmasına karşın, bugün gerek büyük işletmelerde, gerek aile işletmelerinde gerekse ara ziraati olarak yetiştiriciliği
önem kazanmıştır. Taze tüketimi yanında
meyve suyu, dondurma, pastacılık, derin
dondurma gibi sanayiye yönelik tüketim şekilleriyle de ahududu, ülkemizde
önemli bir yetiştiricilik dalı olmaya aday
bir meyve türü olma yolundadır.
Geniş tüketim yelpazesi yanında yetişti-

Meyve ağaçları gibi yüksek boylu ve sebzeler gibi yer de olmadığından bakımları
ve hasatları kolaydır. Hasat dönemi 4-6
haftalık bir süreye yayıldığından, işgücü
ihtiyacının birkaç günde yoğunlaşması
durumu olmamaktadır.
Ahududunun insan sağlığı açısından
önemi büyüktür. Ahududunun şeker
yapısı levülöz tipinde olduğundan şeker
hastaları kullanabilir. Romatizmalılar için
meyveleri faydalı olup suyu da soğuk
algınlığı ve ateşli hastalıklarda yararlıdır.
Meyvelerinden elde edilen şurup, eczacılık tekniğinde ilaçlara tat ve koku vermede kullanılır. Meyvesi organik asitler,
şekerler ve C vitamince zengindir.
İştah açıcı, idrar söktürücü, bağırsak temizleyici ve kuvvet verici olarak taze halde kullanılır.

saat olup bazı çeşitler de 1700 saate kadar çıkabilmektedir.
Meyve olgunluk dönemi Haziran-Ağustos aylarında gerçekleşmekte, sonbahar
erken donları fazla etkili olmamaktadır.
Ahududu yetiştiriciliği; organik maddelerce zengin, derin, geçirgen, hafif
veya orta bünyeli, su tutma kapasitesi
yüksek, hafif asitli veya nötr topraklarda başarılı şekilde yapılır. Sürekli toprak
nemi sağlanmış olmalıdır. Fazla kireçli ve
tuzlu topraklar uygun değildir. Toprak
derinliği en az 1 m olmalıdır. Ahudutları; tohum, kök sürgünleri, uç daldırma,
yaprak-göz çelikleri, kök çelikleri ve
doku kültürü yöntemiyle çoğaltılabilir.
Ahududu bahçesi, kış ayları çok sert geçmeyen bölgelerde geç sonbahar ve kış
aylarında tesis edilir.Ancak kış aylarında
şiddetli don olayları görülen bölgelerde,
erken ilkbahar dikimi daha uygundur.
Ahudutları için en uygun dikim mesafeleri genelde sıra üzeri 0,6 - 1,2 m ve sıra
arası 2,1 - 2,7m olmalıdır. Sıra aralarının
traktörle işlenmesi halinde bu mesafeler
3 m’ye kadar çıkabilir. Ahududu yetiştiriciliğinde yaygın olarak çit sistemi kullanılır. Fidanlar sıra üzeri hangi aralıklarla
dikilirse dikilsin sonuçta bunların arası,
her yıl yenilenen sürgünlerle birkaç yıliçinde dolar ve çit şeklini alır. 30 -60 cm
eninde oluşturulan çit boyunca sürgünler 10 - 20 cm aralıklarla dizilirler.

Ahududu bitkisinin kökleri, ‘saçak kök’
yapısındadır. Çok sayıda ve sıkı bir şekilde oluşmuş ince köklere sahiptir. Uygun
toprak koşullarında kökleri 1-1,5 m derinliğe ulaşabilirler. Ahududu bitkisinin
gövdeleri kök boğazında bulunan adventif (yan) gözlerden sürerler. Bunlara
genç sürgün, yılık sürgün veya ilk sürgün
denir.
İkinci yıl bu sürgünler çiçek açar, meyve
verir ve sonra kururlar. Genelde bol güneşli, rüzgardan korunmuş, yeterli toprak rutubeti olan yerler ahudutları için
en uygun alanları oluştururlar. Soğuklama ihtiyacı (+7 oC’nin altında) en az 800
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Bütün üzümsü meyvelerde olduğu gibi
ahududunun hasat zamanının tespiti özel
bir önem taşımaktadır. Bunun nedeni, bu
meyvelerin belli bir dönemden sonra çok
hızlı büyümeleri yanında, olgunluktan
sonra da dış etkenlere karşı çok duyarlı
olmalarıdır. Ahudutlarında meyve hasadı
birkaç gün gecikecek olursa çok çabuk yumuşar ve bozulur. Hasat zamanının tespitinde meyvelerin çeşide has renk ve iriliği
alması, bitkiden kolayca ayrılması, yeterli
yumuşaklığa sahip olması
gibi kriterler dikkate alınırlar.
Ahudutları genellikle dikimlerinden 3 4 yıl sonra tam verime geçmektedirler.
Ekonomik ömürleri 10 yıl kadardır. Diğer
meyvelerde görülen gençlik devresi diğer
üzümsü meyvelerde olduğu gibi ahudutlarında da görülmez. Tam verim için beklenen 3 - 4 yıl yeterli sayıda sürgün elde
etmek içindir. Ahududu yetiştiriciliğinde
en fazla işgücü hasatta gerekir. Bir işçi saatte 5 - 8 kg ahududu toplayabilmektedir.
Ahududunda hasat haftada 2-3 kere olmak üzere, yılda bir ürün veren çeşitlerde
4-5 hafta, iki kez ürün verenlerde ise 10 11 hafta kadar devam etmektedir. Toplama için en uygun zaman, sabahın erken
saatleri ile saat 10’a kadar olan devredir.
Meyveler, baş parmak ile işaret ve orta
parmağın yardımıyla toplanmalı ve zedelenmemelidir.
Ahududunun taze tüketimlerinin yanında
endüstriye uygunluğu nedeniyle ekono-
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mik olarak önem kazanmıştır. Meyve suyu
ve içki sanayisinin en gözde meyvelerinden birisidir. Konservecilikte, derin donduruculukta, pasta ve şekerleme alanlarında,
reçel, marmelat ve dondurmacılıkta vb.
gibi sahalarda çok yoğun tüketilmektedir.
BÖĞÜRTLEN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yabanisine rastlamak mümkün olan
böğürtlenin sofralık olarak taze tüketimi
yanında sanayiye uygunluğu yetiştiriciliğinin önem kazanmasını sağlamıştır. Çok
çeşitli işleme tekniği açısından tarıma dayalı sanayi kuruluşları için ekonomik bir
çeşit olan böğürtlenin meyve suyu, reçel,
marmelat ve içki sanayi, konservecilik,
pasta ve dondurma sanayisinde aranan
bir üzümsü meyvedir.
Ayrıca içerdiği pektin maddesinden dolayı jöle yapımında istenilen bir tür olma
özelliğine sahiptir. Ülkemizde yaygın
olarak özellikle turistik bölgelerde taze
tüketiminin yapıldığı görülmektedir. Yurdumuz ekolojisinin uygun olması, yetiştiriciliğininkolay olması, kısa sürede meyveye yatması, birim alandan yüksek verim
alınması ve diğer meyvelere göre fiyatının
daha fazla olması ve çok çeşitli şekillerde
tüketime uygun olması böğürtlen yetiştiriciliğinin önemini artırmaktadır.
Böğürtlen; ılıman iklim meyve türü olmakla beraber yetiştiriciliği belirli ölçülerde suptropik iklim bölgelerinde de yapıla-

bilir. İklim istekleri bakımından fazla seçici
olmayan böğürtlenlerin değişik iklim şartlarına kolayca adapte olduğu görülür. Böğürtlen genellikle bol güneşli, rüzgardan
korunmuş, hasat zamanı yağmur olmayan, yeterli toprak rutubeti olan ve kışları
ılık geçen yerlerde rahatlıkla yetiştirilir.
Böğürtlenin toprak istekleri diğer üzümsü
meyvelerden pek farklı değildir. Yüksek
ürün elde etmek için orta ağır (kumlu-killi),
organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve iyi drane olabilen topraklar tercih edilir. Böğürtlen yetiştiriciliğinde
toprak reaksiyonu bakımından pH değeri
yaklaşık olarak 6,5 olmalıdır. Ancak toprak
reaksiyonu ekstrem sınırları hariç önemli değildir. Diğer bir üzümsü meyve türü
olan Ahududu kökleri genelde yüzlek olarak gelişir ve yayılırlar. Uygun toprak şartlarında kökler 1,75 m derinliğe inebilse de,
kökler çoğunlukla ilk 40 cm’lik toprak alanına yayılmıştır. Ancak böğürtlen kökleri
ahudutlarına göre daha kuvvetli ve geniş
alana yayıldığından, çok uygun olmayan
toprak koşullarında bile yetiştirilebilmektedir. Böğürtlen yetiştiriciliği için kurulacak bahçe yeri seçiminde her şeyden
önce ekolojik isteğine uygun yerler seçilir.
Ayrıca böğürtlenler uzun süre taze olarak
saklanamazlar. Bu nedenle bahçe yeri seçiminde, Pazar yerine yakın yerler veya
nakliye durumuna uygunluğu dikkate
alınır. Özellikle yaz aylarında hasat zamanında büyük plantasyonlarda işçi bulmak
sorun olabilir. Çevreden işçi temin imkanlarının araştırılması gerekir. Eğer sanayiye
yönelik böğürtlen yetiştiriciliği yapılacaksa da, gıda ve sanayi kuruluşuna yakın bir
yer seçilir.

YETİŞTİRİCİLİK

Bahçe yerinin dikime hazırlığına bir önceki yazdan başlanır. Dekara 3 - 6 ton
ahır gübresi verilir. Buna imkan yoksa
yeşil gübreleme yapılabilir. Toprak, dikimden en az 1 ay önce derin ( 25 - 30
cm )sürülür. Dikimden önce fosforlu ve
potasyumlu gübrelerle taban gübrelemesi veson bir sürüm yapmak daha yararlı olmaktadır. Gerekiyorsa dikimden
önce rotovatör, merdane veya sürgü geçirilerek kesekler kırılır, toprak düzeltilir.
Böğürtlende, sonbahardan ilkbahara kadar olan devrede bitkiler, toprak dikime
hazır ve uygun olduğu zamanlarda dikilebilir. Kışları fazla sert olmayan bölgelerde sonbahar sonu ve kış dikimi daha iyi
sonuç verir. Sonbahar dikimi için kasım
en uygun aydır.
Sonbahar dikiminin avantajı toprak nem
durumunun çok uygun olmasıdır. Kışları
sert geçen yerlerde ise dikim erken ilkbaharda, şubat nisan ayları arasında yapılır.
Dikim ilkbaharda yapılacaksa fazla geç
kalınmamalıdır. Aksi halde dikimden hemen sonra sıcak ve kurak günler başlayabileceğinden sık sık sulama gerekecektir.
Hafif topraklarda ise sonbahar r dikimi
daha uygundur. Dikim mesafeleri ise tür
ve çeşitlerin büyüme gücü ve şekillerine
göre dikim yöntemlerine, terbiye şekillerine göre ve toprak işleme yöntemine
göre farklılık gösterir. Ortalama bir değer
vermek gerekirse S.A x S.Ü. mesafesi 1,5

x 0,5 m olması yeterlidir.
Böğürtlen 6 yolla çoğaltılabilmektedir:
1. Tohumla çoğaltma
2. Kök sürgünleri ile çoğaltma
3. Uç daldırması ile çoğaltma (Pratikte en
uygun çoğaltma şekli)
4. Yaprak-göz çelikleri ile çoğaltma
5. Kök çelikleri ile çoğaltma
6. Doku kültürü ile çoğaltma
Böğürtlen yetiştiriciliğinde budama
önemli kültür işlemlerinden birisidir.
Yetiştiriciler iri meyvelerin, kuvvetli gelişen dallar ve onlardan süren 15 cm
vedaha uzun yan dallardan meydana
geldiğini bilmektedirler. Böğürtlende
meyve, ahudutlarında olduğu gibi 2 yaşlı
dallardan alınır. Bu dallar ilkbaharda sürerler veyaz boyunca gelişirler ve ikinci
yılda meyvelerini verdikten sonra kururlar. Budama için en uygun zaman ekolojiye göre kış sonu veya ilkbahar başıdır.
Budamada, meyve veren ikinci yılındaki
dallar hasattan hemen sonra veya ilkbahar başında toprak seviyesinden kesilirler. Hasattan hemen sonra bu işlemin
yapılması hastalıkların yayılmasını önlemek açısından yararlı olur. Bundan sonra
ilkbaharda ince sürgünler uzaklaştırılmalı ve her bitkide 5 - 6 dal bırakılmalıdır.
Daha sonra bunlar telli sistemlerde teller
üzerine uygun aralıklarla muntazam dağıtılmalıdır.
Böğürtlen tam olgunluğa geldiği zaman

hasat edilmelidir. Genelde çeşitler kendilerine has renklerini almış koyu siyah
renkte olmalı ve meyve sapları hafif esmerleşmiş olmalıdır. Ancak hasat zamanı
tespitinde en önemli husus meyvelerin kolayca salkımdan ayrılabilecek durumda olmasıdır. Çünkü bazı çeşitlerde
meyve rengi siyahlaştığı halde tam olgunlaşmamış olabilirler. Böğürtlen hasadı, sabah erken saatlerde yapılmalıdır.
Böğürtlenler genellikle dikimden 3 - 4 yıl
sonra tam verime yatmaktadırlar. Ekonomik ömürleri ahudutlarından fazla olup
15 - 20 yıl kadardır. Tam olgunluğa
erişmiş meyveler hemen hasat edilmelidir. Hasadın birkaç gün gecikmesi
meyvelerin yumuşamasına ve bozulmasına neden olmaktadır. İyi bakımlı bahçelerde 1 dekar alandan en az 2 ton ve
daha fazlası ürün alınabilmektedir. Bir
işçi saatte ortalama 7 - 8 kg böğürtlen
toplayabilmektedir. Böğürtlenler genelde kural olarak sofralık tüketim için
toplandıklarında haftada iki defa, sanayi
için ise haftada bir defa hasat edilirler.
Böğürtlenlerin hasat süresi, meyvelerin
olum devreleri uzun olduğu için 60 gün
devam edebilmektedir. Hasattan hemen
sonra meyveler soğuk bir yere konulmalıdır.
Kaynak
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğirdir-Isparta
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ÇAĞLAYANCERİT VE ORGANİK TARIM
İsmail KIRAÇ
İlçe Müd.V.

Çağlayancerit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

için, Organik tarım desteklemesi yapılacak
olan bahçede Organik Tarım Desteklemesinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımızın İyi Tarım Uygulamaları, Bitkisel Üretimde Biyoteknik Mücadele, Mazot, Gübre ve Toprak analizi desteklemesi
ve Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma
Programı (ÇATAK) uygulayarak bir dekar
bahçeden taze meyve, sebze üretecek olan
üretici 300 tl gibi bir destekleme alması
mümkündür. Bu desteklemede üreticinin
girdi maliyetlerinin düşmesine büyük katkı
sağlayacaktır.
Organik (ekolojik) tarım, çevre korunmasına yönelik, tarımsal çevre
kirliliğini önleyebilecek, insanlar
üzerinde kimyasalların olumsuz
etkilerini ortadan kaldırabilecek bir alternatif tarım yöntemidir. Gelişmiş ülkelerde
tüketicilerden ve çevre örgütlerinden gelen isteklerle organik ürünlere talep başlamış, organik tarıma geçilmiş ve organik
ürün pazarları artmıştır. Organik ürün pazarı özellikle gelişmiş ülkelerde buna bağlı
olarak da ülkemizde hızla büyümektedir.
Bu pazarın büyümesinde en önemli faktör
tüketici talebidir. Tüketicilerin eğitim seviyelerinin ve gelir düzeylerinin artmasıyla
birlikte bilinçlenme de artmakta buna paralel olarak organik ürüne olan talep artış
göstermektedir.

şekilde elma üretimi gerçekleştirilmektedir.
Üretimdeki en önemli sorunlarından biri
bölgede üretilen elmanın pazarlanması
konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. İlçede
soğuk hava deposu bulunmadığından üretilen elmalar düşük fiyatlardan tüccarlara
satılmaktadır. Bir yıl boyunca verilen emeklerin karşılığı alınamamaktadır. Üretici ürünü satmakta sıkıntı yaşarken, ürünlerini
satmak için karşılarında bir şirket bulamıyorlardı. Son birkaç yıldır kasabadan elma
satın alan şirket üreticilere organik elma
ürettikleri taktirde ürünlerini daha yüksek
fiyattan alabileceklerini söylediler. Karşılarında kendileriyle ciddi bir şekilde ilgilenen
bir girişimci olduğu için üreticiler ve şirket
kendi aralarında sözleşme yaparak organik
elma üretimi planladılar.

Ülkemizde her geçen gün organik ürünlerin önemi artmakta ve tüketicilerin organik ürünlerin fiyatlarının pahalı olmasını
normal karşıladıklarını ve organik ürünlere
alternatifine kıyasla daha fazla para ödemeye hazır olduklarını görmekteyiz. GDO’
lu ürünlerden dolayı tüketicilerin sağlık
kaygıları olduğu görülmektedir. Bu nedenle, organik ürünlerin sağlık açısında son
derece faydalı olduğu tüketicilerce öngörülmektedir.

Üreticiler organik tarım uygulayarak bölgemizdeki üretim miktarını değil, yetiştirilen
ürünün kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Kaliteli Organik Elma üreterek İlimiz
genelindeki diğer Elma üreticilerinden bir
adım daha öne geçmesi planlanmaktadır.
Bu sayede üretilen ürünlere talep artacak
ve üretici elmasını daha yüksek fiyattan satabilecektir. Organik elma üretiminde karşılaşılan en büyük sorunumuz elma iç kurdu
olup, mücadele konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Organik tarım, konvansiyonel
tarıma nazaran kullanılan preparatlarının
fiyatlarının yüksek olması üreticilerin girdi
maliyetini artırmaktadır. Üreticilerinin girdi
maliyetlerinin yüksek olduğunu bildiğimiz

Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesi
Helete Kasabası bulunduğu konum olarak
organik tarım üretimi için çok uygun bir
alanda yer almaktadır. Kasabada yoğun bir
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Çağlayancerit genelinde bölgenin temiz
toprak ve su potansiyeline sahip olması
ayrıca meyve üretim alanlarında daha az
kimyasal preparat kullanıldığı için üretilen ürünler organik standartlara yakındır.
Özellikle ceviz üretim alanlarında kimyasal
mücadele uygulanmamaktadır. Türkiye genelinde meşhur olan Çağlayancerit cevizi
de organik ürün standardındadır. Şu an için
sınırlı sayıda üretici organik üretime başlamış olsa da bu bölgede hızlı bir organik
ürün üretim artışı mümkün görünmektedir. Helete Kasabasının organik tarımı başarıyla sonuçlandırıldığı takdirde İlçemizde ki
tüm meyve üretim alanlarına öncülük yaparak ilçe genelinde hızla organik tarımın
yayılması düşünülmektedir.
Organik tarımın yanı sıra çiftçilerimizin yetiştiricilik konusunda eğitilmesini ve teknik
konulara daha hâkim olmasını amaçlıyoruz. Henüz sertifika alamamış fakat organik
tarıma geçiş için çalışmalar yürüten birçok
üreticinin bulunduğu ilçemizde ; geçiş
döneminin standartlara uygun olarak tamamlanmasının ardından üreticilerimize
belgeleri verilecektir.

GÜNCEL

KIŞIN SALEBE, YAZIN DONDURMAYA
HAYAT VEREN BİTKİ, SALEP ORKİDELERİ
Dünyanın en büyük ikinci familyası:

Glukoman salebin mucizesi
Salebi salep yapan içerisindeki glukoman
maddesidir. Dondurmaya ve sıcak içilen
salebe kıvam veren glukoman hacminin
400 katı suyu tutarak jel haline getiriyor.
Glukoman saleb türleri içinde değişik
oranlarda bulunuyor.

KIŞIN SALABE, YAZIN DONDURMAYA
HAYAT VEREN BİTKİ SALEB ORKİDELERİ

Ülkemizde dondurmaya ve salebe kıvam veren, aroma katan
yumrulu orkidelerin nesli tehdit
altında! Bilinçsiz ormancılık ve şehirleşme faaliyetleri, doğa dan kontrolsüz
toplama yüzünden salep orkidelerinin
sayıları hızla azalıyor.
Salep yumrulu orkidelerden elde edilen
bir maddedir. Yumruların kurutulup toz
haline getirilmesiyle elde edilen saleb
tozu dondurmaya ve salebe kıvam ve
aroma veren glukoman maddesi içeriyor.
Gıda ve ilaç sanayinde yaygın kullanılan
saleb tozu ne kadar farklı orkideden elde
edilirse içine girdiği lezzeti de o kadar
başkalaştırılıyor. Saleb orkidelerinde farklı oranlarda bulunan glukoman maddesi
su tutabilme özelliğine sahiptir. Bu orkidelerle ilgili anlatılan ilginç bir hikaye de
var: eskiden denizciler denize açılmadan
önce bir miktar da saleb orkidesi yanlarına alırlarmış. Olurda erzak kıtlığı yaşarlarsa denizcilere bir saleb orkide yumrusu
verilmiş. Yumruyu bütün gün ağızlarında
evirip çeviren denizciler, içinde ki glukoman açığa çıkıp midelerini şişirdikçe ne
açlık hissederlermiş ne de yorgunluk.

ORKİDELER
Dünyada bütün çiçekli bitkilerin yüzde
7’sini orkideler oluşturuyor. Tür sayısı
bakımından orkideler dünyanın en büyük ikinci familyasıdır. Özellikle tropik
kuşaktaki ülkeler orkide türü açısından
çok zengindir. Türkiye’de ise yaklaşık 150
Türkşan KARATEKİN
civarında orkide türü var, alt türler de devEğitim Yayım ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı
reye girdiğinde tür sayısı 180’lere çıkıyor. ANKARA
Bunların yaklaşık 120’si yumrulu orkidedir. Türkiye’de bulunan orkideler genelde
bir bölgeden diğer bölgeye adaptasyon
gösteremiyorlar. Türkiye’deki orkide türlerinin yaklaşık yüzde 13’ü endemiktir (sadece o yörede var olan).
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TATLI PATATES İLİMİZDE

Mehmet ERAYMAN
Ziraat Mühendisi

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

yemeklik patatesle hiçbir akrabalığı bulunmamaktadır. Ilıman iklimi seven bu
bitki Kahramanmaraş’ta şeker patatesi
olarak ta bilinmekte ve severek tüketilmektedir. İlimizde üretiminin de yapılabileceği düşünülerek İl Müdürlüğümüzden 3 kişilik bir mühendis grubu 2013
yılı Ekim ayında Hataya gönderilmiş ve
tatlı patatesin tarımı, Pazar durumu, depolanması ile ilgili incelemelerde bulunmuşlar temin ettikleri tohumluk yumru
da alarak İlimize dönmüşlerdir.

Bilimsel adıyla Ipomoea batatas;
(Convolvulaceae) familyasından
anavatanı Orta Amerika olan,
yumruları yenen, kestane tadında dünyanın birçok ülkesinde bilinen ve severek tüketilen bir bitkidir. Yaprak şekli,
çiçek yapısı ile sarmaşığa benzemekte
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ve güçlü bitki yapısı ile de yetiştirildiği
toprak yüzeyini kaplamaktadır.
Yurdumuzda maalesef fazla bilinmediği
için tüketim ve üretimi azdır. Hatay ve
İskenderun başta olmak üzere Antakya
ilimizin bazı ilçelerinde üretimi yapılmaktadır. İsim benzerliği olsa da bilinen

İlimiz Merkez ve Andırın ilçelerimiz olmak üzere 3 lokasyonda bu patateslerle
çok başarılı bir üretim yapılarak, İlimizde
tarımının yaygınlaşacağı kanaatına varılmıştır.
Tatlı patates üretiminde dekara ortalama
verim 4-5 ton civarında olup 2014 yılında Kahramanmaraş ilimiz marketlerinde
perakende satış fiyatının ortalama 5 TL.
olduğu gözlenmiştir.

BİYOTEKNİK

BİYOTEKNİK MÜCADELE BİLEŞENLERİ
KAHRAMANMARAŞ’TA BULUŞTU

01–02 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Bitkisel Üretimde Biyoteknik
Mücadele Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar Paneli Ülke çapında büyük ilgi
gördü.
Panelin ilk gün birinci oturumunda “Bitki Sağlığı Uygulamalarında Biyoteknik
Mücadele” öğleden sonraki ikinci oturumunda ise “Konu Bazlı Biyoteknik
Mücadele Uygulamaları” konularında
sunumlar yapıldı. İkinci gün ise firmalar
gelişen biyoteknik yöntemler hakkında
bilgi verildikten sonra Biyoteknik Mücadele yöntemlerin de Başarı Öyküleri de
izleyenlerle paylaşıldığı panel teknik gezi
ile son buldu.
Panelde açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU katılımcılara
teşekkür ederek,
Biyoteknik Mücadele, hedeflenen zararlı
türlerin biyolojik, fizyolojik ve davranış
özellikleri üzerinde etkili olan yapay ve
doğal maddeler kullanılarak zararlıların
normal özelliklerini bozmak suretiyle
uygulanan yöntemlerle yapılan mücadeledir. Dünya nüfusundaki hızlı artış sonucu ortaya çıkan gıda maddesi ihtiyacını
karşılamak için birim alandan daha fazla
ürün elde etmek, tarımın ana hedefidir.
Ancak bitkisel üretimde hastalıklı, zararlı
ve yabancı otlarla mücadele edilmedi-

ği takdirde ürün kalite ve kantitesinde
önemli düşüşlerin olacağı kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu kayıpları önlemek için çeşitli
mücadele yöntemleri kullanılsa da hala
kimyasal mücadele yerini korumaktadır.
İnsan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle tarımda pestisitlerin yoğun olarak kullanımı pek çok sorunu da
beraberinde getirmiştir. Pestisitlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin başında
zehirleyici (toksik) olmaları gelir. Pestisitler, zararlı canlılar kadar yararlı canlılarda
etkilerler. Kimi zararlılar zamanla bunlara
karşı dayanıklılık kazanır.
Pestisitlerin toprak mikroorganizmaları
üzerinde de öldürücü etkileri vardır. Bu
etki nedeniyle de uygulamalarından sonra ortamdaki mikroorganizma dengesi
bozulmakta, kimi organizmalar sayıca
azalırken kimileri de çoğalmaktadır. Ayrıca pestisitler yüksek canlılar üzerinde de
(insanlar, kümes hayvanları, sığırlar, balıklar) etkilidirler. Pestisitler bir kısım hayvanların ölümüne sebep olmuş bir kısım
yılanların ölümü, farelerin popülasyonlarını arttırmıştır’ diyerek, şehrin coğrafi konumu, ekolojik özellikleri ve mikro klima
özelliği taşıyan yetiştiricilik potansiyelleri
ile bitkisel üretim açısından cazip imkanlar sunan önemli geçit bölgelerinden biri
olduğuna dikkat çekti.

BİYOTEKNİK MÜCADELE BİLEŞENLERİ
KAHRAMANMARAŞ’TA BULUŞTU

GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BİYOTEKNİK
MÜCADELE SLOGANI İLE KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELE 25 İLDEN YAKLAŞIK 750 KİŞİ KATILDI.
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rim alanda elde ettiğimiz ürünü arttırmamız lazım. Bunun için de bilimsel verileri
kullanarak toprak işlemeden başlayarak
iyi bakım işlemlerini yaparak tohum, fide,
fidan ve gübreleme, sulama bunların çok
iyi bir şekilde yapılması gerekiyor.

EMİRALİOĞLU, A.fıstığından elmaya, lahanadan domatese, ayçiçeğinden soyaya kadar yaklaşık 80 ürünün başarıyla
yetiştirildiğini ve pazarlandığını kaydetti.
İnsan ve çevre sağlığı açısından biyolojik
ve biyoteknik mücadelenin önemli olduğuna vurgu yapan EMİRALİOĞLU, bu
yöntemlerin daha geniş alana yayılması
için 2010 yılından itibaren bakanlık tarafından destekleme kapsamına alındığını
aktardı. biyoteknik mücadele yapan üreticilere yaptığı mücadele maliyetlerinin
yaklaşık yüzde 50’si kadar destekleme
ödemesi yapıldığını açıkladı. “ Biyoteknik
mücadele; zararlı organizmaların direk
öldürülmesi yerine bir takım tekniklerle
zararlının normal seyrindeki biyolojik ve
fizyolojik davranışlarının engellenerek
kontrol altına alınmasıdır. Dolayısıyla biyoteknik mücadele ile üretilen ürünlerde

66

pestisit kalıntısı bulunmaz. Yani güvenilir
gıdadır ve insan ve çevre sağlığını riske
etmez. Biyolojik ve biyoteknik mücadele
uygulamalarının artırılması ile ilaç tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir tarım
üretiminin sağlanması, taze sebze ve
meyve ihracatında ve iç tüketiminde yaşanan kalıntı sorununun çözümüne katkı
sağlanması, fauna ve floranın korunması
ile daha temiz, yaşanabilir, sağlıklı bir çevre tesis edilmesi hedeflenmektedir’ dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki
Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat
ŞAHİN ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gıda ihtiyacı artarken bizim üretim
alanlarımız artmadığı gibi yeni yerleşim
yerleri, yol yapımı ve benzer şekillerde bizim üretim alanımız daralıyor. O halde bi-

Bitkisel üretimi sınırlandıran en önemli faktörlerden bir tanesi de hastalık ve
zararlılar. Dünya literatürlerine göre her
türlü bakım işlemlerini çok mükemmel
yapsanız bile hastalık, zararlı ve yabancı otlardan kaynaklanan yüzde 35’lik bir
ürün kaybı oluyor. Dolayısıyla zirai mücadele işlemlerinin de iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Ancak zirai mücadele dediğimiz zaman çoğu çiftçimizin kimyasal
mücadele aklına geliyor. İlacı al, at tertemiz olsun kurtulalım. Oysa bizim bu günü
değil geleceği de düşünmemiz lazım.
Yani uzun yıllar üretimimizi sürdürülebilir
olması lazım.”
İlaçların amacına uygun, doğru zamanda, doğru dozda kullanılmadığı takdirde
problem yaşandığına dikkat çeken Şahin
şu şekilde konuştu: “ Şimdi biz burada zirai ilaç vs diyoruz ama benim köylüm, bizim üreticilerimiz ‘zehir’ derler doğrusunu
onlar söylüyor aslında. Yani zirai üretimde kullanılan kimyasallar zehir. Bu zehri
attığımız zaman kim tüketiyor, hepimiz.
Dolayısıyla orada oluşabilecek bir riskin
sadece kendisine değil bütün insanlara
zararı olacak” dedi.
Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan
GÜVENÇER,:“ Büyük bir ülkeyiz, büyük hedeflerimiz, büyük işlerimiz var, hepsinin
altından her birimizin kalkması mümkün
değil. Ama gerek kabiliyetlerimiz gerek
bilgilerimiz gerekse görev konumlarımız
sebebiyle bu büyük sorumluluğun içerisinde her birimize düşen sorumluluklar
var. Hiçbir şeyi küçümsemek, ihmal etmek, oluruna bırakmak gibi bir lüksümüz
yok. Bu manada biyoteknik biyolojik mücadele gıda üretimi elbette batılının bizde
çağrıştırdığı önemin de ötesinde bir insan
meselesi, bir memleket meselesi olmak
hasebiyle son derece önemli bu panelin
düzenlenmesinde başta İl Müdürümüz
olmak üzere, il dışından gelen katılımcılara, teknik elemanlarımıza ve özellikle çiftçilerimize teşekkür ediyorum’ dedi.

BİYOTEKNİK

Açış konuşmalarının ardından Bitkisel Üretimde Biyoteknik Mücadele Uygulamaları
ve Yeni Yaklaşımlar Paneline geçildi.
Panelin birinci oturumunda K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd.
Doç.Dr. Mustafa KÜSEK başkanlığında,
panelistler Uludağ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orkun
KOVANCI, Dünyada biyoteknik mücadelenin dünü, bugünü ve geleceği; GKGM
Bitki Sağlığı Daire Başkanı F. Meltem BÜYÜKYAVUZ, Bakanlık mevzuatı açısından
biyoteknik mücadele uygulamaları ve
ülkemizdeki durumu; TAGEM Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanı Özlem Yılmaz
DOĞU, pestisitlerin insan ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi; TAGEM
Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanı
Muharrem Şimşek, bitki hastalık ve zararlıları açısından kimyasal mücadeleye
alternatif yöntemler ve entegre mücadele felsefesi konularında sunum yaptı.
Öğleden sonra başlayan ikinci oturumda

ise K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ramazan ÇETİNTAŞ başkanlığında, panelistler Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyon Müdürlüğünden
Dr. Naim ÖZTÜRK, iyi tarım ve organik tarımda biyoteknik mücadele uygulamaları, Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünden Dr. Mesut İŞCİ, elma iç
kurdu mücadelesinde biyoteknik mücadelesi; KSÜ Ziraat Fakültesinden Doç.
Dr. M. Murat ASLAN, bağ salkım güvesi
mücadelesinde biyoteknik mücadele
uygulanması; Bornova Ziraat Mücadele
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden Dr.
Tülin KILIÇ, örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğinde domates güvesi mücadelesinde biyoteknik mücadele uygulanması
konularında sunum yaptı.
Bitkisel Üretimde Biyoteknik Mücadele
Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar Panelinin ikinci gününde diğer illerden gelen
teknik elemanlar ve çiftçiler biyoteknik
mücadele ile ilğili başarı öykülerini paylaştılar. Başarı öykülerinin paylaşılmasın-

dan sonra panele katılan firmalar sunularını gerçekleştirdiler.
Kapanış konuşması ve Göksun İlçesi Çardak mahallesindeki elma bahçelerine
teknik gezi düzenlendi. Göksun Kaymakamı Ali Hamza PEHLİVAN tarafından
karşılanan misafirler Çardak Mahallesindeki elma üreticileri ile biyoteknik mücadele yöntemleri ile ilgili sohbet etme
imkânı buldu.
İki gün süren panel sonrasında panelistler Kahramanmaraşlı üreticilerin
ve Türkiye’nin 25 farklı ilinden panele
katılan çiftçiler ve teknik elemanların
panele gösterdikleri ilgi ve alakan dolayı memnun olduklarını ifade ederek,
panelin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BİYOTEKNİK MÜCADELENİN
İLİMİZDEDE YAYĞINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
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ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Hedef Daha Sağlıklı ve Daha Kaliteli Ürün Elde Edilmesi

Elmada Entegre Mücadele
Elmada Entegre Mücadele Projesi 1.Değelendirilme ve istişare Toplantısı Göksun İlçemizde yapıldı…
İlimizde Göksun başta olmak üzere Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit Elma üretim alanlarında uygulanmakta olan Proje
kapsamında 2014 yılını değerlendirme
ve 2015 yılının hedeflerinin gündeme
alındığı toplantıya projenin yürütücüsü
teknik elemanlar ile İlçe Müdürleri katıldı. İl genelinde uygulama birlikteliği-

nin sağlanabilmesi, arazide karşılaşılan
problemlerin paylaşılarak çözüm oluşturulması, edinilen tecrübelerin paylaşılması ve 2015 yılının hedef ve çalışma
programlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Toplantı proje yürütücüsü İlçe Müdürleri ve teknik elemanlar tarafından
2015 yılının daha başarılı ve aktif çalışmaların gerçekleşmesi temennisi ile
son buldu.

Antep Fıstığında Entegre Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Antepfıstığı yetiştiriciliğinde, çevreye
duyarlı ve sağlıklı ürün eldesine yönelik
çiftçilere, Teknik Elemanlara ve Özel Tarım Danışmanlarına yönelik eğitim düzenlendi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Pazarcık İlçe Müdürlüğü ve Antepfıstığı
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim ile İlimiz Antepfıstığı yetiştiriciliğinde uygulama ve
fikir birliği sağlama, yürütülen Entegre
Mücadele Projelerinden arzulanan faydanın sağlanabilmesi için temel eğitim-

ler veriliyor. Pazarcık ve Türkoğlu İlçelerinde Antepfıstığı yetiştiriciliği yapan
çiftçilerimizin yoğun bir katılım sağladığı
eğitimde, üreticilerimiz yaşadıkları sorunları dile getirdiler ve çözüm önerileri
konu uzmanlarından geldi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı Mustafa BOZKURT Başkanlığında
gerçekleşen eğitime Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden Uzman
Serpil KARADAĞ ve Dr. Fatma KONUKOĞLU katıldı.

Kaysı Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele İçin Çalışmalar Başladı
Sağlıklı ürün eldesi ne yönelik çiftçi ve teknik eleman
eğitimi bu kez Kayısı için Elbistan da gerçekleşti.
Kayısı yetiştiriciliği ilimizde
özellikle kuru kayısı üretimine yönelik yapılıyor. Kuru
kaysı üretiminde Malatya
İlinden sonra Türkiye de 2.
sırada yer alan ilimizde kayısı, Elbistan İlçemizde yoğunlaşmış durumda. Üretilen
ürünün gerek taze, gereksede kuru olarak tüketilmesi
aşamasında zirai ilaç kalıntı68

sından ari olması, yetiştiricilikte
uygulanan işlemlerden çevre
sağlığının zarar görmemesi için
uygulanan entegre mücadele
uygulamaları kayısı yetiştiriciliğini de kapsıyor.
Çiftçiye hizmet veren bölgedeki
tüm teknik elemanların katıldığı
organizasyona, eğitici olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Md. Biyolojik Mücadele
Araşt. İstasyonu Müdürlüğünden konu uzmanları Dr. Naim
ÖZTÜRK ve Dr. Ercan CANIHOŞ
katıldılar.

ENTEGRE MÜCADELE

İlimizdeki Seralarda Entegre Mücadele Başladı
İlimizde Entegre Mücadele Projeleri
2014 Yılı İtibari İle 9 Üründe Uygulanmakta Olup 2015 Yılı İtibari İle Örtü Altı
Üretimi De Proje Kapsamına Dahil Edildi.
Entegre Mücadele Eğitimleri Kapsamında Türkoğlu İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İşbirliğinde, Türkoğlu
İlçesinde Geniş Kapsamlı Bir Eğitim Gerçekleştirildi
İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU başkanlığında gerçekleşen eğitim oldukça verimli geçti.
Yoğun işgücü ile nerede ise tüm yıl boyu
üretimin gerçekleştiği seralarda, insan

sağlığını tehdit etmeyen, zirai ilaç kalıntısı olmayan ürünlerin üretilerek pazarlanması için üreticinin bilinçlendirilmesi
ve üreticinin kendi işletmesinde uzmanlaşması hedefleniyor.
Eğitime TAGEM, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden 5 konu uzmanı katılarak, teknik elemanlar, özel tarım danışmanlarına ,zirai
ilaç bayileri ve örtü altı üreticilerinden
oluşan gruba seralardaki zararlı etmenleri baskı altında tutarak , ekonomik zarar eşiğinin altına almak için uygulanacak yol ve yöntemler anlatıldı.

Entegre Mücadele Uygulamaları Kapsamında Pazarcık İlçesinde 2. Toplantı Yapıldı
Bahçeden sofraya sağlıklı ürün akışının
sağlanabilmesinin en temel yolu entegre ve biyoteknik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkin kullanılmasından geçmektedir.Bu nedenle
İl Müdürlüğümüzce bir dizi çalışma ve
faaliyetler aktif olarak hayata geçiriliyor.

İlimiz için vazgeçilmez bir üretim dalı
olan bağcılık ile ilimiz ekonomisine
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle bağ alanlarımızda alt yapının iyileştirilmesi ve dünya standartların da
ürün elde edilmesi için Bağda Entegre
ve Biyoteknik mücadele uygulamaları ve
kullanılabilecek ürün ve malzemelerin
çiftçilerimize tanıtımına yönelik eğitim
toplantısı düzenlendi.
İlimiz bağcılığında etkin bir bitki sağlığı
faaliyeti yürütülerek kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar
çiftçilerimizi oldukça heyecanlandırdı.

Buğday Üretiminde Entegre ve Biyoteknik Mücadele Eğitim Toplantısı Yapıldı

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Müdür Yardımcısı Mehmet KOCABAŞ;
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve
İç Anadolu bölgeleri arasında geçit bölgesinde yer alan ilimizde; birçok ürünün
yetiştiriciliği ekonomik olarak yapılabilmektedir. Aynı ürünün farklı bölgelerde
farklı zamanlarda hasat edilmesi, ilimizde hasat süresini uzatmakta, bu durum
ilimiz için bir ayrıcalık oluşturmaktadır.
İlimizde 2013 yılı verilerine göre Buğday ekim alanı toplam 1.274.302 da
olup, Türkiye’de buğday ekilen alanın %
1,64’üne tekabül etmektedir.2013 yılı verilerine göre buğday üretim miktarı top-

lam 469,318 ton olup, Türkiye buğday
üretiminin % 2,13’sini karşılamaktadır.
İşte bu tarımsal yapı içerisinde görüleceği üzere İlimizdeki Buğday ekilişimiz ise
1,3 milyon dekar ekim alanı ile önde gelen bir zirai faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimizde Buğday Üretiminde
Entegre Biyoteknik Mücadele Eğitimlerinin önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle toplantımıza iştirak eden
değerli misafirlerimize ve toplantının
tertibinde emeği geçen arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum dedi.
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ÜLKEMİZDE FEROMON ÜRETİLECEK

ÜLKEMİZDE FEROMON ÜRETİLECEK

Konya’da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), sanayi
işbirliği ile TÜBİTAK tarafından
desteklenen bir proje kapsamında feromon üretmek için kolları sıvadı. Feromon kullanımı, organik tarımcılıkta bitki
zararlılarıyla mücadele etme yöntemleri
içinde en etkililerinden biri.
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Organik tarımda zararlıları önlemek,
azaltmak ve tedavi etmek için kullanılan
biyoteknik yöntemler arasında sayılan
feromon tuzaklarında çiftleşme döneminde böceklerin salgıladığı salgılardan
yararlanılıyor.
Feromon üretimine başlayacak NEÜ
Kimya Bölümü öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Abdulkadir Sırıt bunu şöyle açıklıyor; “Böcek, dişisiyle çiftleştikten sonra
dişiler, yumurta ve larvalarını dalların
içerisine bırakırlar ve bunlar da ürünleri
yiyerek beslenirler. Güvelerin geçtiği her
yer kurur. Bu da tarımda verim düşüşüne
sebep olur. Hatta hiç ürün alamamamıza

neden olurlar. Biz bu proje kapsamında
dişinin salgıladığı cinsel çekiciliği sağlayan feromon salgısının aynısını kimyasal
olarak üreterek aynı türdeki erkekleri
dişilerin olduğu yere değil, yapışkan
maddenin olduğu tuzağa çekiyor ve
çiftleşmeyi engelleyerek zararlı popülasyonunu dengede tutmaya çalışıyoruz.
Ürettiğimiz feromon sayesinde larvaların oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz.”
Türk malı feromon kâr ve verimliliği
arttıracak
Feromon şu anda Türkiye’de nadir de
olsa kullanılıyor. Ancak kullanılan feromonun Kanada’dan getirtildiği ve 1
kilosu için 1 milyon lira ödendiği düşünülürse, Türkiye’de üretilecek feromon
sayesinde kazanılacak kâr da açıkça
görülebiliyor. Buna ek olarak, uzmanlar
tarımda feromon kullanılmasının yüzde
80’lik verim artışı sağlayacağını da öngörüyor. Feromon kullanımına başlamak
için hedeflenen tarih ise Eylül 2017.

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Pazarcık Kizirli Mahallesinde
kurutmalık üzüm üreticilerimize iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.
Eğitim toplantısında iyi tarım uygulaması nedir, nasıl yapılır, faydaları
nelerdir gibi konularda çiftçilere bilgi
verildi.
İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarından Ziraat Mühendisleri Ali KALAYCI ve
Kemal Sami ALOĞLU tarafından verilen
eğitim katılımcıların iyi tarım uygulamaları hakkındaki sorularının cevaplandırılması ile son buldu.
İYİ TARIM UYGULAMALARI NEDİR ?
İyi Tarım Uygulamaları bitkinin toprağa
ekiminden önceki süreçten işlenmiş
nihai ürün sürecine kadar sertifikalandırılmış tarımsal Ürünün tam üretim

sürecini kapsar. Ayrıca; Gıda Güvenliği,
Hayvan Refahı, Çevre Koruma ve İşçi
Sağlığı, Güvenliği ve Refahı konularını
da kapsar.
İyi Tarım Uygulamaları; Çevre ,insan
,havyan sağlığına zarar vermeyen bir
üretimin yapılması ,doğal kaynakların
korunması ,tarımda izlenebilirlik ve
sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin
sağlanması amacıyla yapılan tarımsal
üretim şeklidir.
İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünün; Kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi
kirletmeden ve doğal dengeye zarar
vermeden üretildiği; üretimi sırasında
insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz
etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği
ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun
olarak üretildiği anlaşılır.

İLİMİZDE İYİ TARIM UYGULAMALARININ
YAYĞINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

İLİMİZDE İYİ TARIM UYGULAMALARININ
YAYĞINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI
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KADIN ÇİFTÇİLER YENİLİKLERLE BULUŞUYOR

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünce
Kuzucak Mahallesinden kadın
çiftçilere yönelik olarak yapılan domates yetiştiriciliği kursuna 20 kadın çiftçimizle ilimizdeki modern seralarda yapılan yetiştiriciliği göstermek amacıyla
gezi düzenlendi.
Düzenlenen geziye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı Mehmet KOCABAŞ ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Dulkadiroğlu İlçe Gıda
Tarım Ve Hayvancılık Müdürü, Türkoğlu
İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü,
teknik personel ve kadın çiftçiler katıldı.
Kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği
gezide çiftçilere Türkoğlu ilçesinde bulunan sera’lar, özel süt işleme fabrikası ve
mantar yetiştirilen tesisler gezdirilerek
kadın çiftçiler bilgilendirildi.
Düzenlenen gezide konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı
Mehmet KOCABAŞ: Bakanlığımızın 2012
ve 2016 yılları arasını kapsayan kırsal
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alanlarda kadınların güçlendirilmesi
projesi yürürlüğe konuldu. Bu projenin
beşinci yılındayız nasip olursa 2016 yılında da devam edecek. Projenin amacı
Bakanlık olarak kırsal alanda kadınlarımız önemli ölçüde istihdam ediliyor ve
tarımda önemli rolleri var bu bakımdan
kadınlarımızın sadece tarımda yoğun
işlerde çalışmaları yönünde değil, aynı
zamanda kendi yaptıkları tarımsal faaliyetleri planlamaları, planlama yaparken
hangi ürün ekimine karar verecekleri,
modern tarım tekniklerini öğrenerekten
daha fazla gelir sağlamalarıdır dedi.
Kuzucak Mahallesi çiftçilerden Fatma
GÖRKEM; Domates yetiştiriciliği kursuna
katıldık. Kursa katıldığımızdan bu yana
domates yetiştiriciliği, fidelerin nasıl dikildiği konusunda eğitimler verildi. Bizim uyguladığımız yöntemlerin yanlış
olduğunu gördük ve doğru uygulama
yöntemlerini öğrendik. Düzenlenen
kurstan dolayı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.
Giderek azalmasına rağmen tarım ağırlıklı bir toplum özelliğini de gösteren
ülkemizde kadının özellikle tarımsal üretimdeki payı küçümsenmeyecek kadar
fazla olup kadının tarımsal üretime katılma biçimi onların sorunlarının tespitinde önem taşımaktadır.
Kırsal alanda kadının iş gücüne katılma

oranı ülke genelindeki işgücüne katılma oranına göre daha yüksektir. Kırsal
alanda tarım kesiminde istihdam edilen
kadınlar çoğunlukla emek yoğun işlerde çalışmaktadırlar. Çiftçi kadınlar mevsimlik işler başta olmak üzere bitkisel ve
hayvansal üretimin her aşamasına katılmaktadırlar.
Bakanlığımız Kadın çiftçilerimizin Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor faaliyeti için
eğitim programları yapmakta; bu kapsamda uzun ve kısa süreli kurslar, çiftçi
toplantıları, demonstrasyonlar tarla günleri ve çiftçi inceleme gezileri gibi faaliyetlerimiz tertip edilmektedir.
2015 yılında da bu çalışmalarımız devam
etmekte olup eğitim Programlarına en
az 20 kadın çiftçi katılmaktadır. Bu bakımdan belirlenen kadın çiftçilerimizin,
öğrendiği yeni bilgileri mutlaka çevresindeki diğer çiftçi kadınlara anlatarak
yaygınlaştırmaları gerekmektedir. Domates Yetiştiriciliği kursumuz da bu çalışmalarımızdan bir tanesidir.

EĞİTİM GEZİSİ

ÇİFTÇİ GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

Çiftçilerimiz Aksaray’da
İlimizde faaliyet gösteren hayvancılık işletme sahipleriyle
hayvancılık projesi uygulayan
kooperatif yönetici ve ortakların hayvan
bakım ve beslenmesi, barınakların planlanması, hayvan hastalıkları ve tedavisi,
hayvan refahı, sürü yönetimi ve kayıt tutulması, süt sağımı ve hijyeni, yem bitkisi
üretimi ve silaj yapımı, rasyon hazırlama
ve üreticilerin örgütlenmesi konularında
bilgi ve deneyimlerinin arttırılması ama-

cıyla Bakanlığımız, Aksaray Üniversitesi
ve Sütaş işbirliği ile Aksaray İli Sütaş Hayvancılık Eğitim ve Uygulama Merkezinde
düzenlenen eğitim seminerine 33 üreticinin katılımı sağlandı.
Daha öncede Ocak ayı içerisinde aynı
eğitim merkezine 22 üreticinin katılımı
sağlanmıştı. Böylece Sütaş Eğitim Merkezinde bu güne kadar 55 çiftçi eğitim
alarak sertifika almışlardır.

Çiftçilerimiz İzmir’de
İzmir İlindeki Kooperatiflere inceleme gezisi düzenlendi…
İlimizde, Antepfıstığı ve kurutmalık üzüm
üretiminin yoğunlaştığı, Pazarcık İlçesi
Tilkiler, Yumaklıcerit, Akçalar ve Harmancık köyleri, Salatalık ve Kültür Mantarı üretiminin yoğunlaştığı Türkoğlu İlçesi Kılılı
ve İlçe Merkezi çiftçilerinin katıldığı, İzmir
İlinde bulunan Bademli, Bayındır ve Tire
kooperatiflerini kapsayan inceleme gezisi
düzenlendi.
Düzenlenen geziye; Kırsal Kalkınma Şube
Müdürü Mikdat KASAL, mahalle muhtarları ve Tarım Danışmanları, Türkoğlu S.S
Kılılı Tarımsal Sulama Kooperatifi, olmak

üzere toplam 10 çiftçi katıldı.
Gerçekleştirilen gezide İzmir İli Ödemiş
İlçesinde bulunan S.S Bademli Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, Bayındır İlçesinde
bulunan S.S.Bayındır Tarımsal (çiçekçilik)
Kalkınma Kooperatifi ve Tire İlçesinde
bulunan S.S Tire Süt kooperatifleri ziyaret
edildi.
Kooperatiflerin ortaklarına sunmuş oldukları hizmetlerden, daha ucuza gerekli
girdilerin temini ve ortakların üretmiş oldukları ürünleri toplu olarak pazarlama
faaliyetleri incelenmiş Kahramanmaraş’ta
kurulacak olan üç bölgedeki farklı üç kooperatif için başlangıç noktalarının neler

olduğu araştırılarak görüş alış verişinde
bulunuldu.
Yapılan incelemelerin ardından heyet
Kahramanmaraş’a döndü.
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TOPRAĞIN BEREKETİ PROGRAMINDA
TARIMA DAYALI SANAYİ KONUŞULDU

TOPRAĞIN BEREKETİ ROĞRAMINDA
TARIMA DAYALI SANAYİ KONUŞULDU

Aksu Tv Ekranlarından her hafta farklı konuk ve konularıyla
izleyiciyle buluşan Toprağın
Bereketi Programına bu hafta KMTSO
Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi ÖKSÜZ
Konuk oldu.
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Kahramanmaraş Tarımı ve Tarıma dayalı
sanayisini değerlendiren ÖKSÜZ ‘Kahramanmaraş şu andaki sanayinin sermaye
birikimini tarım sektörü ile yapmıştır.
1950 yıllarından beri geniş arazilerde
tarımsal faaliyetlerde bulunmaktayız.
Her zaman tarımın içerisinde bulunduk. Yaptığımız yatırımlar ve tarımsal
faaliyetler ile bölge çiftçilerini örnek olmak istiyoruz’ dedi.
Kahramanmaraş’a özgü bir ürün olan
sarı çeltiğin yanında ilerleyen yıllarda

siyah pirinç tarımına da gireceğini sözlerine ekleyen ÖKSÜZ, tarımla ilgili bir
programa konuk olduğundan dolayı
mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
Sanayicilerin tarıma bakış acısının konuşulduğu programda, , Maraş sarı çeltiği, seracılık, modern tarım sistemleri,
modern bağcılık, Kahramanmaraş tarımının bugünü ve yarını değerlendirildi.
İlimizden yayın yapan Aksu TV ile Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı
ve her hafta Pazartesi günleri 17.15 da
canlı olarak yayınlanan ‘Toprağın Bereketi’ TV programı ile İlimiz Gıda, Tarım
ve Hayvancılığına yön veriliyor, üreticiler, çiftçiler ve sektör paydaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

HAYVANCILIK

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER
İLİMİZDEKİ HAYVAN ÇİFTLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvençer, İlimizde faaliyet gösteren
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan
çiftliklerinde incelemelerde bulundu.
İncelemeler öncesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde düzenlenen
toplantıda, Kahramanmaraş’ın Tarım ve
Hayvancılık potansiyeli, sorunlar-yatırımlar hususunda değerlendirmelerde
bulunduktan sonra, Vali Mustafa Hakan
Güvençer beraberinde İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu ile
birlikte ilk inceleme ziyaretini Doru Çiftliğine yaptı.
Burada Doru Çiftliği Kurucu Başkanı Ahmet Kamil Şirikçi’den çiftlik hakkında

bilgiler alarak çiftlikte incelemeler yaptı.
Madatel Hayvancılıkla incelemelerine
devam eden Sayın Valimiz, işletme sahibi
Turan Balbaba’dan işletme hakkında bilgi
alarak çiftlikte incelemelerde bulundu.

kar Çiftliğini ziyaret eden Vali Güvençer,
işletme sahibi Eşref Şekerli’den işletme
hakkında bilgiler alarak, işletmenin yem
üretimi ve satışı hakkında bilgiler aldı.
Hünkar Çiftliği incelemesi sonrası 12 Şubat Mezbahanesine geçen Vali Güvençer
burada Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan
kesim hatların da incelemeler yaparak İbrahim Yenice’den mezbahane hakkında
bilgiler aldı.
Son ziyaretini Aksüyek (AKALP) Çiftliğine
yapan Vali Güvençer, burada küçükbaş
ve büyükbaş hayvan işletmeleri hakkında işletme sahibi Hasan Aksüyek’ten bilgiler alarak işletme içerisinde kurulu bulunan süt işleme tesisini gezerek üretilen
ürünler hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Mado Beyazı Keçi Üretim ve
Adaptasyon Çiftliği’ne geçen Vali Güvençer burada Yaşar Dondurma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kambur’dan çiftlik hakkında bilgiler aldıktan sonra, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
verilen Hastalıklardan Ari İşletme Belgesini verdi.
Mado çiftliği incelemesi sonrası, Hün75

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİ KAHRAMANMARAŞ’TA
SEKTÖR HALİNE GELDİ
“Türkiye’nin en kaliteli ayvalarının
yetiştirildiği bölgelerden birisi de
Şahinkayası ve çevre Mahalleleri”

İlimiz genelinde yumuşak çekirdekli
meyve grupları içerisinde elmadan sonra
en çok üretim potansiyeline sahip meyve
türü ayvadır. Özellikle Şahinkayası, suçatı, çağlayan ve tekir bölgelerini kapsayan
mikro havzada, yoğun olarak ayva yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölgede ayva
yetiştiriciliği 20- 25 yıl önce başlamış
zaman içerisinde elmanın yerine ikame
olmuştur.
Bu mikro havzada yetişen ayvalar, ekolojik koşullara bağlı olarak kalite ve kantite
açısından oldukça yüksek albeniye sahiptir. Ortalama meyve ağırlığı 400- 600 gr
arasında oluşmaktadır. Havzanın ağırlıklı
çeşidi Eşme’ dir.
Üretilen ayvalar kalitesi nedeniyle ulusal
düzeydeki tüccarların beğenisini kazanmakta ve hasat sezonu süresince büyük
talep görmektedir. Bölgemizden tırlara
yüklenen ayvalar büyük oranda; İsrail, Ürdün ve Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Geri kalanı ise İstanbul ve Ankara
gibi metropol pazarlarda satılmaktadır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan
EMİRALİOĞLU, “Kahramanmaraş bitkisel
üretim anlamında çok çeşitli ürünlerin
yetiştirildiği bir ilimiz, özellikle meyvecilik anlamında birçok farklı meyve türlerinin başarılı bir şekilde yetiştirildiği ender
bölgelerden birisidir. Bu anlamda Şahinkayası ve çevre köyleri Türkiye’nin yüksek
verimli ve en kaliteli ayvalarının yetiştirildiği özel yerlerden birisidir” dedi.

ŞAHİNKAYASI AYVASI
ÜLKE KALKINMA YOLUNDA
AYVA NE GÜZEL DALINDA
İKİBİNONBEŞ YILINDA
ŞAHİNKAYANIN AYVASI
İLKBAHARDA ÇİÇEK AÇAR
ARILAR BAL YAPAR UÇAR
İL DIŞINA İHRAÇ AÇAR
ŞAHİNKAYANIN AYVASI
DERELER COŞAR BULANIR
BÜTÜN OVAYI DOLANIR
KAR SUYU İLE SULANIR
ŞAHINKAYANIN AYVASI
YÜCEDAĞ BAŞINDA KARIZ
AYRILIK YOK HEP BERABERİZ
YARIŞLARDA BİZDE VARIZ
ŞAHİNKAYANIN AYVASI
HALİL KOZ’UN YETMİŞ YAŞI
SAKAL BEYAZ SİYAH KAŞI
PAZARLARDA DESTEBAŞI
ŞAHINKAYANIN AYVASI

Halil KOZ
Şair
Şahinkayası Mahallesi
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YÖRESEL ÜRÜN

PAZARCIK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN
SAĞLIK VE ENERJİ KAYNAĞI KURU
ÜZÜMLER GÖZ DOLDURUYOR

Kurutmalık üzüm yetiştiriciliği ile özdeşleşen bölge çiftçisi de, yaklaşık iki
aylık bir hasat ve kurutma süreci boyunca bağların kenarına yaptıkları küçük odalarda yaşıyor ve gece gündüz
demeden çalışıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Kahramanmaraş İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU,
Kahramanmaraş’ın birçok ürünün yetiştiği önemli tarımsal bölgelerden biri
olduğunu kaydetti. Çekirdekli kurut-

malık üzümde Türkiye üretiminin yüzde 12’lik kısmının Kahramanmaraş’tan
karşılandığını belirten EMİRALİOĞLU,
Pazarcık’ın önemli bir kuru üzüm üretim alanı olduğunu vurguladı.
Pazarcık ilçesinin Taşdemir, Yumaklıcerit, Kizirli Mahallelerinde yetiştirilen
üzümlerin tanıtımına yönelik TV programı yapıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Aksu TV nin ortaklaşa hazırladığı
programa konuk olan Örnek çiftçi Ali
CEYHAN ve Yumaklıcerit Mahalle Muhtarı Mahmut TİLKİ İlçede yoğun kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yapıldığını,
kendilerine imkan verilirse üzümleri
dünyaya pazarlayabileceklerini ifade
ettiler.
Sağlıklı ve kaliteli kuru üzümler ürettiklerini ifade eden program konukları , tüm tüccarları Pazarcık’a beklediklerini ifade ettiler.

PAZARCIK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SAĞLIK VE ENERJİ
KAYNAĞI KURU ÜZÜMLER GÖZ DOLDURUYOR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yetiştirilen sağlık ve
enerji kaynağı kuru üzümler
Uluslararası pazarda talep görüyor.
Pazarcık ilçesinin Taşdemir, Yumaklıcerit, Kizirli Mahallelerinde büyük bir
özveri ve emek ile hazırlanan Besni,
İslahiye Karası ve Antep Karası gibi çeşitlerin ağırlık kazandığı kuru üzümler
ulusal ve uluslararası düzeyde talep
görüyor. İlçede, yetiştirilen çeşitlerin
özellikleri ve bölgenin ekolojik özellikleriyle birleşince ekstra kalite ve albenide kuru üzüm elde ediliyor.
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KAKTÜSLER
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Süs Bitkileri
Erdem BAĞCI
Editör
“Bir sabah kalktığımda kaktüslerimin birinin çiçek açtığını gördüm.
Kaktüs bitkisinin bu kadar güzel
çiçek açacağını hiç tahmin etmemiştim.”
Bu sözler serasında, evinin bahçesinde,
balkonunda envai çeşit çiçek yetiştiren
Sema KAPTANOĞLU’ na ait. Sema hanımın
bitki ve çiçek sevgisi o kadar fazla ki evinin
bahçesine küçükte bir sera yaptırmış ve
çiçeklerini bu serada muhafaza ediyor. Eczacı olan Sema KAPTANOĞLU eczanede
gün boyu yaşadığı stresi çiçekleri ile konuşarak, onların bakımlarını yaparak gideriyor. Özellikle kaktüslere özel merakı olan
KAPTANOĞLU kaktüs çiçeğinin hayatında
ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söylüyor
ve bakın kaktüsleri bize nasıl anlatıyor.
Kaktüsler benim için çok özel bitkilerdir.
Bahçemde ve evimde çok özel yerleri vardır. Kaktüsleri genelde iyi tanımadığımızı
düşünüyorum. Bunun nedeni çoğu insanın kaktüslerin çiçek açtığından bihaber
olması. Oysaki yeryüzünde çiçek açmayan
kaktüs yoktur. Bu çiçekleri görüpte hayran
olmamak, hele o büyüleyici, gizemli kokusunu ciğerlerinize bir kere doldurup
ta onlara bağlanmamak imkânsızdır. O
dikenli gövdelerin size böyle çiçekler sunması düşündürücü; dikenlerinin simetrisi,
dağılışı ise ayrı bir manzara, baktıkça hayallere dalarsınız. Bu bitkiler sizi rüya âlemine salar, onlarda kendinizi bulursunuz.
Kaktüsler dost canlılardır. Her şeyin altında bir gizli güzellik olduğunu zikrederler,
ayrıca benim için güç timsallerdir. Her
türlü zorluğa göğüs gerip dayanırlar, kol
kırılır yen içinde kalır, çünkü ne dökecek
yaprakları, ne de kuruyacak dalları vardır.
Zor günlerin ardından beni yıkamazsınız
dercesine size harika çiçekler bahşeder ve
“Ey insanoğlu benim kadar da mı olamazsın!” der. Elim yok, dilim yok, işte hünerlerim! Ya sen ya sen! Neler yapabilirsin, bir
düşün der.

lanması kısıtlı yerlerin değerlendirilmesi,
yaramaz çocuklara karşı kendini ve bir geriye diktiğiniz hassas çiçeklerinizi koruma
becerisi, onları yetiştirmemiz için iyi bir
neden olabilir.
Kaktüsünüzün daha çok çiçek vermesi
için aralık ayından itibaren uykuya geçtiğini saydığımız bu dönemde sulamayı
kesmeliyiz, dışarıda yağmur altında bırakmamalıyız. Kuraklık sonu hemen çiçek verip, tohum üretip soyunu devam ettirmek
için çalışırlar. Don tehlikesi olmaksızın
balkonunuzda kışı geçirir, mart başından
itibaren yavaş yavaş çok azdan başlayarak
sulayabilirsiniz. Sulamak için tek şart iki
sulama arası toprağın kuru olmasıdır. Toprağınızı nemli buluyorsanız sulamayın,
kurutmasını bekleyin. Kolon yapılı kaktüslerde yavruları ayırmazsak ana kaktüsün
gücünü yavrular alacağından çiçeklenme
çok az ya da hiç olmayacaktır. Bol yavrulu
saksıyı kaplamış bir manzara istiyorsanız
sabredin, birkaç sene sonra hepsi bir çiçek açar; ama ben bir saksıda tek büyüyen
kaktüsleri seviyorum, hem gövdeleri çok
irileşiyor, hem de çiçekler büyük oluyor.
Gelgelelim kaktüsümüze iyi bakabilmiş
miyiz, bunu nereden anlayacağız? Kaktüsün derisi iyi bir göstergedir. Yorgun,
solgun, yaralı derili kaktüs sağlıksızdır.
Dikenlerinin düzenli olması da uzun yıllar içinde iyi bakıldığını gösteriri, kolon
yapılı kaktüsler de gövde kalınlığında ki
değişiklikler belli senelerde saksı değişimi
yapılmadığını veya besin eksikliğinin karşılanmadığını gösterir. Gövdedeki yaralar
eski bile olsa bir dönem çok sulandığını
veya aşırı soğuğa maruz kaldığını anlatır.
Saksıdan fışkıran yabani otlar da bir ilgisizlik işaretidir.
Çocuklarına da doğa ve çiçek sevgisini
aşılayan Eczacı Sema KAPTANOĞLU’ nun
bu sevgisinin daim olması dileğiyle…

Bakımlarının kolay olması, ev ortamını
kirletmemesi, bahçede yetiştireceksek su79

SABRIN ESERİ

“OYMA SANATI”

Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Geçmişi 4500 yıl önce Hunlara kadar dayanan, Türklerin İslamiyet’ten önce Orta
Asya’da tanıştığı ahşap oyma sanatı, marifetli ellerde teknolojinin
de kullanılmasıyla günümüzde
farklı bir konuma gelmiştir.
Ahşap oyma sanatı Orta Asya’dan
Anadolu’ya gelerek Selçuklu döneminde önemli ustaların ellerinde
geliştirilmiş ve Osmanlı döneminde
zirveye çıkmıştır.
Kahramanmaraş’ın oymacılık tarihine bakıldığında ise Osmanlılar
zamanında oymacılığın önemli
merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir. Özellikle ceviz oymacılığı
konusunda çok önemli bir yere sahip olan ilimiz de; genç kızlara çeyiz
sandığı, bebelere beşik, dedelere
baston, kadınlara mücevher kutusu, hem ev eşyası hem de süs eşyası
olarak kullanılabileceğiniz; aynalar,
sandalyeler, sehpalar, rahleler, çay
ve kahve tepsileri, yine camiler için
gerekli olan; mihrap, minber, vaiz
kürsüsü, kapı, balkon bölümleri,
müezzin mahfeli, levha ve rahleler;
türbeler için oymalı sandukalar ve
80

son günlerde de Hıristiyanlar için
tabutlar yapılır ve oyma ustalarının
ellerinde, emeğine ve ruhunu da
katarak, son derece ince bir işçilikle
hazırlanır.
Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu
müstesna parçalar Ülkemizdeki
diğer illerde gönderilmesinin yanında Almanya, Avusturya, Fransa,
Kıbrıs, Dubai ve Azerbaycan gibi
birçok ülkeye de ihraç edilmektedir.
300 yıl kadar ömrü olan bu eşyalar;
kaç ülkede, kaç hanede, kaç nesile
şahitlik eder bilinmez. Ahşap oymacılığında ceviz ağacı başta olmak
üzere gürgen, ardıç gibi ağaçlar
kullanılmış ancak son zamanlarda
bu ağaçların azalmasıyla Afrika ülkelerinde yetişen Maungiller familyasından; Safelli, Sifo, Dipoto gibi
ağaçlar, oyma sanatına uygun olduğu için ithal edilmektedir. Zor
ama zevkli olan oyma sanatının her
evresi büyük bir marifet ister. Yapılacak eşyaya göre kullanılacak ağaç
belirlenir ilk önce.
Kullanılacakları mekâna göre üzerlerine nakşedilecek motifler seçilir
ve kâğıtlar üzerine çizilip kalıpları

çıkarılarak hazır halde gelir ustaların önüne. Hazırlanan ahşap parçaları sehpalara, mengeneler ile
sabitlenir her desende farklı bir bıçak olmak üzere 20 farklı çeşit oyma
bıçağı (ucu keskin oluk şeklinde) ile
çalışarak bir metrekareye 2–3 gün
emek verir ustalar.
Ahşap oyma sanatı, son zamanlarda teknolojik bir boyut kazanarak
ülkemizde de üretilmeye başlanan
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol Sistemi
kullanmaktadır. Eskiden kâğıt üzerinden yapılan motifler artık, makinede 8 bıçak yardımıyla, motiflerin
hatları düzgün bir şekilde kesiliyor
ve ustaların da marifetlerini göstermesiyle ortaya düzgün bir iş çıkıyor. Kahramanmaraş birçok Ahşap
Oyma sanatkârları yetiştirmiştir.
Geçmişten günümüze kadar bilgi ve tecrübelerini sahip oldukları
yetenekle birleştirerek bu sanatın
devamını sağlayan bu insanlar yüzyıllardır varlığını sürdüren oyma sanatının bekçileridir.
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ANADOLUDAN GELEN ŞİFA PEKMEZ

BERTİZİN SADECE ÜZÜMÜ DEĞİL PEKMEZİDE TALEP GÖRÜYOR
Ayten NARLIOĞLU
Ziraat Mühendisi

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Tahin pekmez, simitte pekmez,
aşureye pekmez, hoşafa pekmez, mis gibi pekmez…
Kahramanmaraş’ta yetiştirilen meyvelerin üzüm güz mevsiminde sofralarımızın
vazgeçilmez lezzetlerinden olduğu gibi,
mevsim sonunda bu üzümlerden yapılan
pekmez, sucuk, samsa, pestil ve bastık
gibi ürünler de yine vazgeçilmez, lezzetlerimiz arasında yer almaktadır. İlimizde
üzüm bağlarının yoğun olduğu Bertiz
yöresine giderek sizin için; o bölgede yaşayan usta ellerden bu enfes lezzetlerin
nasıl yapıldığını öğrendik.
Sonbaharda “Bağ Bozumu” olarak adlan82

dırılan, üzüm hasadında toplanan üzümler telisten yapılmış temiz çuvalın içine
doldurulur, üzerine önceden öğütülmüş
ve elenmiş, “pekmez toprağı” denilen beyaz renkli topraktan atılır ve “oluk ya da
sal” olarak ta adlandırılan bir tekne içinde
iyice ezilir. Üzümler ezilince çıkan üzüm
suyuna “şıra” denilir.

bir dinlendirme işleminden sonra pekmez tüketime hazır hale gelir.
Pekmez yapımı aslında; üzüm, incir, kayısı,
keçiboynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek elde edilen şıranın kaynatılması ve içindeki suyun büyük bölümünün
buharlaşması sonucunda “pek yani koyu
bir kıvama” dönüşmesi işlemidir.

Üzümlerden elde edilen şıralar kazanlara
boşaltılarak ocakta kaynamaya bırakılır ve
taşmaması için sık sık karıştırılır. Kaynatma
işleminin ardından kısa bir süre dinlendirilir, yüzeye kalkan pekmez dibe çöken
tortu ile karıştırılmadan dikkatlice bir başka kazana alınır ve koyu kıvama gelinceye
kadar tekrar kaynatılır. Bir iki saatlik ikinci

PEKMEZİN BESİN DEĞERİ
100 gram pekmez;
293 kalori enerji
36,5 gram su
60 gram karbonhidrat
400 miligram kalsiyum
10 miligram demir,içermektedir. Potasyum bakımından da zengindir.

Yöresel Ürün
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DOĞA İLE BİRLİKTELİK RESMEDİLDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
(K.S.Ü.) Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin ÖZSİSLİ’nin yaptığı resimde doğa ile birliktelik
anlatılıyor.
Tulin ÖZSİSLİ resimlerinde insan yaşamının vazgeçilmezi olan ağaçların önemini yarı soyut olarak anlatmaktadır.
Tülin ÖZSİSLİ’nin çalışmalarından biri
84

olan Doğa ile Birliktelik adlı resim K.S.Ü.
Güzel Sanatlar Fakültesinde 9-13 Mart
2015 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte
sergilenmiştir. Yağlıboya resim tekniği
ile 2014 yılında yapılmış olan çalışma
50x75 cm boyutlarındadır. Resimde,
yapılaşmanın doğadaki ağaçları yok etmemesine dikkat çekilmek istenmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Tülin ÖZSİSLİ’nin özgeçmişi
Adana doğumlu olan sanatçı, Çukurova

Üniversitesi (Ç.Ü.), Ziraat Fakültesi, Bitki
Koruma Bölümünden mezun olmuştur.
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ç.Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma
Bölümü, Entomoloji Anabilim Dalında
tamamlamıştır.
1996 yılından bu yana K.S.Ü., Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, evli ve
iki çocuk annesidir.

Gezi Rehberi
Erdem BAĞCI / Editör

MİLYONLARCA UĞUR BÖCEĞİNİ
BİR ARADA GÖRDÜNÜZ MÜ?
Türkiye’nin En Büyük Uğur Böceği Kolonisi Uludaz’da
Fotoğraflar: Arif AVİZE

Doğanın çözülemeyen sırrı,
Dünya’nın En Uğurlu Zirvesi,
Erciyes, Aladağlar, Akdeniz’in görülebildiği 2.300 rakımlı Uludaz Dağın’da Türkiye’nin en büyük 7 noktalı uğur böcekleri
(C. Septempunctata) kolonilerinden birisi
bulunuyor.
Şehir merkezine 65 km. uzaklıktaki bu
bölgeyi gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Aynı anda milyonlarca

uğur böceğini bir arada görmek insanda
nasıl bir duygu uyandırır sizce.
İşte bu duyguyu yaşamak için muhakkak
Kahramanmaraş’a gelip Uludaz zirvesine
çıkmanız gerekir.
Kahramanmaraş’ın güney batısında bulunan Uludaz Dağı’nın zirvesinde her yıl
gerçekleştirilen Uludaz Uğur Böcekleri
Festivali, Türkiye’nin pek çok ilinden binlerce doğaseveri, fotoğraf sanatına gönül
verenleri ağırlıyor. Bu festival ile doğaseverler ve fotoğrafçılar milyonlarca uğur
böceğini bir arada görmek için Uludaz’a
akın ediyor.

ceği bulunduğu belirtiliyor. Kış aylarında
metabolizmalarını dondurup uykuya yatan uğur böcekleri yaz aylarında yeniden
uyanarak bölgeye renkli bir görüntü kazandırıyor. Ayrıca uğur böceklerinin tarım
alanlarında zararlı böceklerle mücadelede kullanılması da önemli bir konudur.
Taş ve kayaların altında barınan, buradan
tüm dünyaya yayılan uğur böcekleri artık
Kahramanmaraş’ın sembolü haline geldi.
Uğur böceklerinin neden bu bölgeyi tercih ettiği konusunda ise araştırmalar devam ediyor.
Uludaz uğur böceklerinin tanıtılması İlimize ilgiyi arttıracaktır. Yerli ve yabancı
turistleri çekerek İlimiz ekonomisine katkı
sağlanabilir. Ayrıca uğur böceklerine zarar
vermeden Çimen Dağı’nın eko-turizme
açılması önem arz etmektedir.
Doğa harikası olan bu büyülü bölge tüm
dünyadan ziyaretçilerini bekliyor.

100 yıldan daha uzun bir süredir 7 noktalı
uğur böceklerinin koloni halinde bu bölgede yaşadıkları ve buradan yayılış gösterdikleri bilinmektedir. Uludaz zirvesinde
metre karede 6000-10.000 arası uğur bö85

