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Fümigasyonun
Gayesi ve Önemi



 İnsanların ilk çağlardan beri gerek inançları uğruna

kestikleri hayvanların ve gerekse tıbbi amaçlarda

kullandıkları bitkisel ve bitkisel kaynaklı olmayan

maddelerin yakılması esnasında ortaya çıkan duman,

fumigasyon işleminde kullanılan fumigantların ilk

nüvesini oluşturmakta ve tabii halde oluşan bu işlemde

fumigasyonun ilk kullanım sahasını teşkil etmektedir.

 Kükürdün yakılması suretiyle oluşan gazın ev

zararlılarına karşı kullanıldığı Homeros’ un Odysseia

adlı eserinde bildirilmektedir (M. Ö. 10.Asır ).

 Gaz ve buharın savaş aracı olarak da M.Ö. 431-404

yılları arasında Atina- Isparta savaşlarında ve M.S. 670

yıllarında Arapların İstanbul’ u kuşatmaları sırasında

Bizanslılar tarafından kullanıldığı yine tarihlere

geçmiştir.



 Zehirli gazların 

tarımsal alanda ilk 

kullanımı M.Ö. 200 

yılında bağ 

yapraklarındaki 

zararlı böceklerin 

asfalt ve kükürt 

dumanları ile yok 

edilmeye çalışıldığı 

literatürde kayıtlıdır.



 Fumigantların tarihte kullanım kronolojisi;

1854 – CS2  (Karbon sülfür)

1886 – H2S  (Hidrojen Siyanür)               

1907 - CCl3 NO2  (Klorpikrin)

1927 – C2H4O (Etilen Oksit)

1932 – CH3 Br  (Methyl Bromid)

 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.



FUMİGASYON ( fumus + agare );

 Her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ve diğer zararlı hastalık etmenlerini

öldürmek amacıyla kapalı bir ortama belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz

halinde kimyasal bir madde (=fumigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda

tutmak amacı ile yapılan işlemdir.

 İlaçlar; sindirim, solunum, kontakt(değme) yoluyla etki ederler. Fumigantlar;

solunum yoluyla etkili olurlar. Oksidaz, peroksidaz gibi enzimlere etki ederek

solunuma engel olurlar ya da sinir sistemini felç ederler.



FUMİGASYONUN GAYESİ – ÖNEMİ 



Fumigasyonun Olumlu Yönleri

 Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,

 Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünlerde uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve

homojen dağılma imkanı sağlaması,

 Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırları içinde bulunması,

 Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlanması,

 Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,

 Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler bu işlemin

olumlu yönlerini teşkil etmektedir.



Fumigantların faydaları yanında sakıncaları da vardır;

 Fumigantlar aşındırıcı maddeler olup taşındıkları kapları, fumigasyon odasını, bağlantı

ve diğer aksamı aşındırırlar. Örneğin fosfin isimli fümigant altın, bakır, gümüş vb

metallerde aşındırıcı etkiye sahiptir.

 Doğru kullanılmadıklarında tatbik edildikleri maddelerde kalıcı ve istenilmeyen rezidü

oluşturabilirler.

 Doğru kullanılmadıklarında canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde

çimlenme kaybına neden olabilirler.

 Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olduklarından tehlike yaratabilirler.

 İnsanlar üzerinde yüksek toksik etkilidirler.



FUMİGASYON TEKNİKLERİ

 1-VAKUM FÜMİGASYONU

a ) Sabit Vakum Tesisi

b ) Seyyar Vakum Tesisi ( Arabası )

 2-ATMOSFERİK FÜMİGASYON

a ) Gaz geçirmez çadır altında fumigasyon

b ) Gaz odalarında fümigasyon

c ) Gemi ambarı, konteyner ve vagonlarda fumigasyon

d ) Hububat silolarında fumigasyon

e ) Değirmen fumigasyonu

f ) Bina fumigasyonu

g ) Toprak fumigasyonu

h ) Gazlama bidonlarında fumigasyon



1. Vakum fumigasyonu:

 Vakum fümigasyonu, fumigantın verildiği hücrenin içindeki havanın belirli bir

oranda boşaltılması sonunda gaz verilmesi şeklidir. Bu gibi hücreler havanın

boşaltılmasına dayanıklı olacak nitelikte yapılan dikdörtgen veya silindirik

tesislerdir. Bu sistemin özelliği ; fümigantın atmosferik sisteme nazaran daha hızlı

dağılımı ve materyal tarafından emilmesidir. Böylece daha az fümigant kullanarak

2-4 saat gibi kısa bir sürede kesin netice alınabilir.



SABİT VAKUM TESİSİ



SABİT VAKUM TESİSİ



SEYYAR VAKUM TESİSİ



2. Atmosferik fumigasyon:

 Normal basınç altında yapılan bir fümigasyon şeklidir. Vakum fümigasyonunda olduğu gibi

hücrenin havasının boşaltılması söz konusu değildir.

 Pratik oluşu nedeniyle geniş uygulama alanı bulmasına rağmen işlemin yapıldığı süre

vakum fümigasyonuna nazaran çok daha uzundur.

 Atmosferik fümigasyon genellikle içinde yapıldığı ortamda kullanılan malzeme ve araca

göre;

a ) Gaz geçirmez çadır altında fumigasyon       

b ) Gaz odalarında fümigasyon

c ) Gemi ambarı, konteyner ve vagonlarda fumigasyon

d ) Hububat silolarında fumigasyon

e ) Değirmen fumigasyonu

f ) Bina fumigasyonu

g ) Toprak fumigasyonu

h ) Gazlama bidonlarında fumigasyon



a ) Gaz geçirmez çadır altında fumigasyon

 Özel surette imal edilmiş değişik ebatta gaz geçirmez çadırlar altında yapılan bir fümigasyon şeklidir.

 Çok pratik ve ucuz oluşu nedeniyle geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 Memleketimizde hemen hemen her yerde başarı ile kullanılmaktadır.

 Depolanmış ürünleri yerinden oynatmadan fümige edilmesi kolaylığını sağlar.

 Aynı zamanda çadırları birbirine eklemek suretiyle çok büyük partilerinde ilaçlanmasına imkan

sağlamaktadır.



b ) Gaz odalarında fümigasyon

 Gaz odası veya atmosferik fümigasyon odaları; aslında istenilen zaman müddetince gaz geçirmez

hale getirilebilen değişik malzemelerden inşa edilmiş hücrelerdir. Sabit veya portatif olabilirler. Kapı,

pencere ve duvarlar gaz geçirmez şekilde inşa edilmelidir. Bunun için metal levha, kontrplak ve

birbirine geçme tahtalar kullanılabilirse de, amaca en uygun olanı betonarme şeklinde inşa

edilenlerdir.

 Odaya verilecek fümigantın özelliğine göre gaz verme sistemi monte edilmelidir. Fümigasyon işlemi

ile en etkili sonucu alabilmek için verilen fümigantın her tarafa çok çabuk ve homojen dağılımını

sağlamak gerekir. Bu sonucuda temin etmek için odaya ihtiyaca uygun biçimde vantilasyon sistemi

yerleştirilmelidir. Fumigasyon sonunda oda içindeki gazı 3-5 dakikada dışarı atacak güçte aspiratör

konulmalıdır.



 Atmosferik fümigasyon odaları gerek yüklenme ve boşaltma anındaki gerekliliği ve gerekse genel

olarak oda içinin görülebilmesi açısından bir aydınlatma sistemi ile donatılmalıdır.

 Ayrıca kazalara engel olabilmek için fümigant vermeye başlamadan önce yakılan kırmızı bir ikaz

lambasının kapı üzerine konması uygun olur.

 Fümigasyon odalarında kullanılan tüm elektrik sistemi ve sisteme bağlı elektrikli aletlerin ısınmaya ve

gazın kötü etkilerine karşı korunmuş ve kıvılcım üretmeyecek şekilde yapılmış olmaları gerekir.



c ) Gemi ambarı, konteyner ve vagonlarda fumigasyon

 Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa

edilebildikleri gibi, bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine

uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar

bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp,

fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspirasyon sistemleri başta olmak üzere tüm alet ve

ekipmana sahiptirler.

 Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilememiş gemilerde

aşağıdaki gibi önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi

yapılabilir. Bu önlem şu şekilde sıralanabilir:



 Gemi ambarı ile tayfa ve yolcuların bulunduğu bölmeler izole edilerek birbirine olan irtibatı kesilmelidir.

 Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır.

 Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise, naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır.

 Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağılım düzenini yerleştirilmelidir.

 Vantilasyon ve aspirasyon düzenekleri kurulmalıdır.

 Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar

kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen

işci indirilmemesi gerekir. Ancak gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra malın tahliye

işlemine başlanması lazımdır.

 Fümigasyondan sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin

alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir.

 Vagon ve konteynerlerde, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartıyla tarımsal

ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve

fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırılmanın yeterince yapılmasıdır.

 Üstü açık vagon ve konteynerleri çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.





d ) Hububat silolarında fumigasyon

 Hububat silolarında fümigasyon, siloların özelliğine göre değişiklikler gösterir.

 Derin silolar genellikle elevatörlü silolardır. Bu tip silolarda hububat bir silodan diğerine aktarılırken

mayi, tablet veya toz haldeki fümigantlarla akış sırasında karıştırılarak veya püskürtülerek gazlanır.

Derin silo fümigasyonunda en önemli husus; tatbik edilen fümigantın derinlikle mütenasip bir nüfuz

kabiliyeti olup olmadığının dikkate alınmasıdır. Eğer ürünün tamamı enfekteli ise, tabakalar halinde

fümigasyon yapmak gerekir. Aksi halde ya üstten fümigant pülverize etme suretiyle satıh veya

enfeksiyonlu kısımlara sonda ile ulaşarak nokta fümigasyonu yapılır.

 Düz depo veya derin olmayan silolarda ürün, yığının altından ve üstünden 50 cm. lik tabakalar

dışındaki ara kısma özel sonda aletleri ile tabletlerin bırakılması suretiyle ilaçlanır. Bu şekil uygulama

sonda aleti ile dipten itibaren dökme hububatın değişik derinliklerine tabletlerin kademeli olarak

bırakılması ile yapılır.





e ) Değirmen fumigasyonu

 Değirmen fumigasyonunda dikkat edilecek ilk husus tesisin inşa edildiği malzeme türüdür. Çünkü

fumigasyonda esas olan gaz geçirmezlik özelliği yapıda kullanılan malzemeye göre değişmektedir.

Bu tesisler beton, taş veya tuğla gibi fumigant sızması olmayan veya çok düşük değerde olan

malzemelerden yapılabildiği gibi metal levha ve ahşap malzemeden de yapılabilir.

 Değirmenlerin fumigasyonunda sadece bina ve duvarların değil mevcut makine ve tesislerin içindeki

enfeksiyonu gidermek gerektiğinden gazların nüfuzuna mani olan bütün birikintiler, kapaklar, vanalar

v.s açılmalıdır.



Değirmen fumigasyonu esasları özet olarak söyledir:

 Değirmeni besleyen hububat oluğu kapatılmalıdır.

 Mevcut makinalar, içinde öğütülecek hiç bir şey kalmayıncaya kadar çalıştırılmalıdır.

 Lastik bir tokmakla kanallara, borulara, ekipmana vurarak, elevatör paletleri arasındaki birikintilerin

dökülmeleri sağlanmalıdır.

 Değirmen durdurularak mevcut bütün makina, kanal, depo ve konveyörler tamamıyla

temizlenmelidir.

 Toplanan enfeksiyonlu materyal fümigasyon odasında biriktirilip gazlanmalı veya yakılmalıdır.

 Kapalı kapaklar, vanalar, ölü musluklar açılıp fümigantın nüfuzu sağlanmalıdır.

 Her üniteye özel olarak fümigant veren bir tevzi sistemi yerleştirilmelidir.

 Gazlama işi Cumurtesi - Pazar tatiline rastlatılmalıdır.

 Sistem içinde dışarı ile havalandırma tertibatı kapatılmalıdır.

 Rüzgarlı havalar bina içerisindeki fümigant kesafetinin düşmesine neden olduğu için ilaçlama

rüzgarsız durgun günlerde yapılmalıdır.

 Değirmen fümigasyonunda kullanılan fümigantların yurdumuzda en çok bilinip kullanılabilenler,

methyl bromid ve alüminyum fosfittir.





f ) Bina fumigasyonu

 Fümigasyon yapılacak binalarda, bu işlem için gerekli olan gaz geçirmezliğini sağlamak

için, ya içten kapı, pencere gibi sızdırabilecek tüm yarık, çatlakların uygun bir izole

maddesi ile kapatılması veya binanın tamamının gaz geçirmez çadır altına alınması

suretiyle yapılmalıdır.



BİNA FUMİGASYONU



g ) Toprak fumigasyonu

 Toprakta yaşayan zararlı etmenlerden, özellikle yıllık ve çok yıllık yabancı otlar,

nematodlar, funguslar ve toprak kurtlarına karşı kullanılan bir metotdur.

 Bu şekil fumigasyonda esas, ekim veya dikim tavındaki toprağın 30-35 cm derinlikte işlenip

tesviye edildikten sonra, fumige edilecek sahanın kenarlarının 20 cm derinliğinde çukur

açılması ve çadırın bu sahaya kiremit çatı tarzında örtülerek, fumigantın verilmesidir. Eğer

fumige edilecek toprak yığın halinde ise bu işlem, çadır yığın üzerine örtülerek kenarlarının

kapatılması suretiyle yapılır.

 Toprak fumigasyonunda fumigasyon işlemine başlamadan önce toprağın 10 cm

derinliğindeki ısısı ölçülmelidir. Eğer bu ısı 10 0 C’ nin altında ise fumigasyon işlemi yapılmaz.

Bu metodla en başarılı uygulama sonuçları 15 0 C üzerindeki ısı derecelerinde alındığı için,

bu şekil fumigasyonda toprak ısısının 15 0 C üzerinde bulunması tavsiye edilir.





h ) Gazlama bidonlarında fumigasyon

 Fumigasyona uygun hale getirilen yağ, benzin, gaz bidonları ile özel olarak saç ve

çinkodan yapılan küçük gazlama hücreleri küçük gazlama hücreleri küçük numune

partileriyle kolilerin fumigasyonunda kullanılmaya elverişlidir.

 Bu bidon veya hücrelerin hacmi 20 cc` lik cam Methyl Bromide tüpüne göre

ayarlanmalıdır. Basit olarak bu cam tüpler bidon ya da hücre içinde özel yapılmış yerine

konduktan sonra kapak sıkıca kapatılarak ve sert bir cisimle tüpün kırılmasıyla suretiyle

fümigasyon yapılır.



FUMİGASYON 
METODU

FAYDALARI SAKINCALARI

VAKUM 
FUMİGASYONU

• Gazın nüfuz kabiliyeti yüksektir.
• Fümigant zararlı etmenin bütün biyolojik

dönemlerine yüksek oranla etkilidir.
• Fümigasyon süresi çok kısadır.
• Fümigant sarfiyati azdır.
• Tekniğe uygun olup, tehlikesi azalmıştır.
• İnsan gücünden tasarruf vardır.
• Paketlenmiş ve preseli ürünler ilaçlanabilir.

• Fazla finansman gerektiren pahalı
tesislerdir.

• Yetişmiş teknik elemana ihtiyaç vardır.
• Yeşil aksamlı bitkilerle yaş meyve ve

sebzelerin fümigasyonuna uygun değildir.
• Genellikle taşınamayan sabit tesislerdir.

ATMOSFERİK 
FUMİGASYON

• Fazla yatırım gerektirmez.
• Pratik ve kolay uygulanabilir.
• (Özellikle çadır kullanılarak) taşınabilirliği

sayesinde ürün yerinden oynatılmadan
ilaçlanabilir.

• Vakum tesis kadar kompleks yapılı
değildir.

• Fümigasyon süresi uzundur.
• Fümigant sarfiyatı fazladır.
• Fümigant zararlı etmenin bütün biyolojik

dönemlerine aynı oranda etkili değildir.
• Fazla oranda insan gücüne ihtiyaç

gösterir.
• İnsan sağlığı için tehlike söz konusudur.
• Modern vakumlu fumigatuvar

tekniğinden yoksundur.



http://www.sorhocam.com/

