
FUMİGASYONUN TANIMI

 Böcekleri   (  Yumurta,  larva,  nymph,  pup  ve   
ergin dönemlerinde )  ve  diğer  zararlı   etmenleri      
( Nematod, mantar, bakteri gibi )  öldürmek  amacı 
ile kapalı bir ortamda  ( Belli  bir  ısıda  ve  belli 
miktarda ) gaz  halinde kimyasal  bir madde         
( fumigant ) vermek ve belli bir süre gazı bu 
ortamda tutma işlemidir.



 Fümigasyonun tarihçesi   :

 Fümigasyon 20. Yüzyılın başından beri tarımsal 

ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir 

kimyasal savaş metodudur. Günümüzde etkin bir 

şekilde kullanılan bu yöntem, bugünkü duruma 

gelinceye dek birçok değişik kademeler 

geçirmiştir. Bundan sonra da teknikteki 

ilerlemelere paralel olarak aşamalar kaydetmiştir.




 İnsanların ilk çağlardan beri gerek inançları 
uğruna kestikleri hayvanların  ve gerekse tıbbi 
araçlarla kullandıkları bitkisel ve bitkisel 
kaynaklı olmayan maddelerin yakılması 
esnasında ortaya çıkan duman, fümigasyon
işlemlerinde kullanılan fümigantların ilk 
nüvesini oluşturmakta ve tabii halde oluşan 
bu işlemde fümigasyonun ilk kullanım sahasını 
teşkil etmektedir. Nitekim M.Ö. 10. Asırda 
yaşamış Homer Odisse adlı eserinde 
kükürdün yakılması suretiyle oluşan gazın ev 
zararlılarına karşı kullanıldığını 
kaydetmektedir. Keza kükürt dumanının  
tarihin eski çağlarından beri uyuz hastalığına 
karşı kullanıldığı da bilinmektedir.



Askeri alanda  ise M.Ö.431-404 yılları 

arasındaki Atina – Isparta savaşlarında ve 

M.S. 670 yılında Arapların İstanbul’u 

zaptetmek üzere yaptıkları hücumları önleme 

esnasında zehirli gazların kullanıldığı 

literatürlerce kaydedilmektedir. Bu sahada 

çeşitli aşamalardan geçen zehirli gaz 

kullanımı en etkili olarak 1. Dünya savaşı 

esnasında uygulama alanı bulmuştur.



 Zehirli gazların tarımsal alanda ilk kullanımı ise 
M.Ö. 200 yılında bağ yapraklarındaki zararlı 
böceklerin asfalt ve kükürt dumanları ile yok 
edilmeye çalışıldığı şeklinde  CATO adlı yazar 
tarafından belirtilmesiyle başlayan uygulama 
değişik kademelerden geçerek son 50-60 yıllık 
peryotta en verimli ve etkin dönemini 
yaşamaktadır. Karbon sülfürün insektisit etkisinin 
1854 yılında keşfedilmesi ve 1897 de ambar 
zararlılarına karşı kullanılması, keza hidrojen 
siyanürün fümigant olarak 1886 da , kloropikrinin
1907 de , etilen oksidin 1927 de ve Methyl
Bromid’in 1932 de kullanılmaya başlanması 
bunun tipik örnekleridir.





Dünyada fümigasyon işleminin 
yapıldığı modern anlamda ilk 
fümigatuvar 1920 de Amerika’da ve 
1926 yılında Fransa’da tesis edilmiştir. 
Türkiye’de ilk Fümigatuvar Mersin’de 
Fransızlar tarafından inşa edilmiş olup 
daha sonra İzmir’de Tariş bünyesinde 
ve İstanbul’da Cibali tekel tütün 
fabrikasında faaliyete geçirilmiştir. 
Ayrıca İzmir’de üzüm ve incir 
fümigasyonlarında atmosferik beton 
gazlama odalarının çok eskiden beri 
faaliyet gösterdikleri bilinmektedir



FUMİGASYONUN GAYESİ VE 
ÖNEMİ

Fumigasyon diğer kimyasal ilaçlarla 

mücadelenin güç veya imkansız 

olduğu hallerde baş vurulan son 

çaredir.

Ancak , faydalanma alanları bulunan

birçok olumlu yönleri mevcuttur



FUMİGASYONUN OLUMLU 
YÖNLERİ

 Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik 
edilebilmesi

 Üründe uç noktalara kadar nüfuz 
edebilme ve homojen dağılabilme

 Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırlarında 

 Kısa sürede büyük miktarda ürüne 
uygulama

 Daha az masraf ve iş gücü gereksinimi

 Tüm biyolojik dönemlere etki



FUMİGASYONUN OLUMSUZ 
YÖNLERİ

Aşındırıcı etkisi

İstenilmeyen kalıntılar

Canlı bitkilerde zarara sebep 

olabilme

Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı 

olmaları

Yüksek toksik etki




