
HERBİSİTLERİN  

GENEL ÖZELLİKLERİ VE  

ETKİ MEKANİZMALARI 
 

Doç. Dr. İlhan ÜREMİŞ 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi  

Bitki Koruma Bölümü 

 



YABANCI OT NEDİR??? 

 
İnsanoğlunun istemediği yerde yetişen ve 
yararından çok zararı olan bitkilerdir. 

 



YABANCI OTLARIN ZARARLARI 

 
Besin ve suya ortak olurlar, 

Işığı engellerler, 

Toprak sıcaklığını düşürürler, 

Hastalık ve zararlılara konukçuluk, 

Çiftlik hayvanlarına zarar verirler, 

Allelopatik etki, 

İnsan sağlığını olumsuz etkilerler, 

Toprak işleme ve hasatta zaman kaybı ile güçlük, 

 Hasatta düşük verim, 

 Üründe kalite bozukluğu 
 



Yabancı Otların Genel Durumu 

 
Dünyada 7000 yabancı ot türü saptanmış 
olup 200-300 kadarı çok önemli olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Ülkemizde saptanan yabancı ot tür sayısı 
1800 kadardır. 

 

 



Yabancı Otların Kültür 
Bitkilerinden Üstünlükleri ? 

 

Hastalık ve zararlılardan fazla etkilenmezler, 

Olumsuz toprak ve iklim koşullarına 
dayanıklıdırlar, 

Çok sayıda tohum oluştururlar, 

Toprakta tohum canlılığı uzun sürer, 

Gelişim hızı yüksektir, 

Rekabet gücü yüksektir. 



Ürün Kayıpları 

 
Zararlılardan:                     % 21.75 

Hastalıklardan:                  % 13.78 

 

         YABANCI OTLARDAN:      % 31.62 

 

Toplam:                               % 67.15 

 

 



YABANCI OT MÜCADELESİNDE 
DİKKATE ALINACAK KRİTERLER 

 
Kültür bitkisinin türü, 

Yabancı otun türü, 

Yabancı otun yoğunluğu, 

Yabancı otların zarar verebilme oranları, 

Yabancı otla mücadele maliyeti 

 

 

 



YABANCI OTLARLA MÜCADELE  

Çeşitli tarımsal alet ve diğer girdileri kullanarak zararlı 
durumdaki bitkilerin zararını azaltmak, yok etmek veya 

zararlı halden yararlı duruma getirmek işlemine  
Yabancı Otlarla Mücadele denilir. 

 
 Kültürel önlemler, 
 Mekanik mücadele, 
 Fiziksel mücadele, 
 Biyolojik mücadele, 
 Kimyasal mücadele 



NEDEN KİMYASAL MÜCADELE 

 

 Hızlı sonuç, 

 Uygulama kolaylığı, 

 Düşük maliyet!!! 



Türkiye Pestisit Pazarı 

 
İnsektisitler:  76.7 m € (% 39) 

Herbisitler:    56.2 m € (% 29) 

Fungusitler:   45.0 m € (% 23) 

       Diğerleri:     16.7 m € (% 9) 

       Toplam:       194.6 m € 
 

 



HERBİSİTLERİN 
KULLANILMASINDA ÖNEMLİ 

ÖZELLİKLER 

 
İlacın doğru seçilmesi, 

Kullanılma zamanının doğru tayini, 

Çevre koşullarının dikkate alınması, 

Doğru uygulama yapılması. 

 

 

 



HERBİSİT UYGULAMANIN YARARLARI 

 
Mekanik zarar olmaz, 

Yabancı ot tohumlarının çimlenmesini teşvik 
etmez, 

Yağış sonrası uygulama yapılabilir, 
Yabancı otların rekabeti çok erken dönemde 

ortadan kaldırılır, 
Özellikle çok yıllık otsu ve odunsu bitkilerle 

mücadele kolaydır, 
Toprak erezyonunu etkilemez, 
İşgücü dağılımını olumlu etkiler. 

 

 



HERBİSİTLER 

 
Yabancı ot mücadelesinde kullanılan ve 

bitkilere etkisi olan  kimyasallara verilen 
isimdir. 

 

Bitkileri öldüren veya gelişmelerini 
engelleyen kimyasal maddelerdir. 

 

 



HERBİSİTTE BULUNMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLER 

 
Buharlaşma basıncı ne az nede çok olmalıdır, 

Çözünürlüğü iyi olmalıdır 
Kültür bitkisine fitotoksik olmamalıdır, 

Bitki yüzeyini iyi kaplamalıdır, 
Penetrasyon yeteneği iyi olmalıdır, 

Diğer kimyasallarla iyi karışabilmelidir, 
Toprakta kalıcılığı istenildiği gibi olmalıdır, 

Depolanma kabiliyeti iyi olmalıdır, 
Etkili maddenin etkisi çabuk değişmemelidir, 

Sıcakkanlılara zehirli olmamalıdır, 
Diğer yan etkileri olmamalıdır, 

Toleranslık sınırı yüksek olmalıdır. 
 
 
 

 



HERBİSİTLERİN ETKİSİ 

 
 

 Herbisitin bitki tarafından alımından bitkinin ölümüne 
kadar çok sayıda devre bulunmaktadır 

    Bunlar: 
Bitki tarafından alınması, 

Taşınması, 
Bağlanması, 

Bitkideki bazı reaksiyonları etkilemesi, 
Bitkinin büyümesinin durması/ölümü 

 
HERBİSİTLER BİTKİYİ NASIL ÖLDÜRÜR? 

 

 



HERBİSİTLERİN BİTKİLER TARAFINDAN 
ALINMASI (ABSORBSİYON) 

 

 

Yapraklardan alınma (kutikila ve stoma), 

Köklerle alınma, 

Sürgünlerden alınma, 

Gövdeden alınma 

 



HERBİSİTLERİN BİTKİ 
İÇERİSİNDE TAŞINMASI 

 
Hücreler içerisinde, 

Dokular içerisinde (parankimatik) 

   (Symplastik, apoplastik ve symplastik-
apoplastik, hücreler arası boşlukta), 

İletim demetlerinde (Xylemde, floemde) 

 

 

 



HERBİSİTLERİN ETKİNLİĞİNİ 
AZALTAN FAKTÖRLER 

 
 

Kimyasal yapılarını bozan faktörler (ışık altında 
parçalanma, kimyasal parçalanma) 

 

Fiziksel yer değiştirme sonucu etkili miktarın 
azalması (toprak kolloidleri tarafından tutulma, 
toprakta yayılma ve yıkanma, bitki tarafından 
alınma, buharlaşma ve biyolojik parçalanma) 

 

 



HERBİSİTLERİN YAN ETKİLERİ 

 
Kültür bitkilerine etkileri, 

Toprak mikroorganizmalarına ve omurgasız 
canlılara etkileri (actinomycet, fungus, 

bakteriler ve diğer canlılar) 

Böceklere, balıklara ve arılara etkileri 

İnsan ve hayvanlara etkileri 

Diğer canlılara etkileri 

 



HERBİSİT UYGULAMALARINDA DİKKATE 
ALINMASI GEREKLİ ÖZELLİKLER 

 
 

Kültür bitkisi ve yabancı otlar doğru teşhis edilmeli, 
Yabancı ot yoğunluğunun ve EZE’ne göre ilaçlamaya gerek 

olup olmadığın saptanmalı (maliyet),  
Uygulama zamanı, bitkilerin gelişme dönemleri ve KP’a 
göre seçilerek buna/bunlara uygun herbisit seçilmeli, 

Herbisit etiketleri dikkatle okunmalı, 
Uygun alet-makine seçimi ve ayarları yapılmalı, 

Çevre koşullarının uygunluğuna göre ilaçlama zamanına 
karar verilmeli, 

İlaçlama ile hasat arlğına dikkat edilmeli, 
İlaçlama sırasında özel giyecek kullanılmalı, 

 



HERBİSİT UYGULAMALARINDA DİKKATE 
ALINMASI GEREKLİ ÖZELLİKLER 

İlaçlama sırasında yiyecek ve içeceklerden uzak 
durulmalı, 

Zehirlenme belirtisi görüldüğünde ihmal edilmeden 
gereken yapılmalı, 

İlaçlama çocuklara yaptırılmamalı, 
İlaçlanan alana levha(lar) yerleştirilerek bu alana belli 

süre insan ve çiftlik hayvan girişi engellenmeli, 
İlaçlamadan sonra eller ve yüz bol sabunlu suyla 

yıkanmalı, 
Artan ilaç uygun koşullarda saklanmalı, 

Boş ambalajlar uygun şekilde yok edilmeli, 
İlaçlamada kullanılan alet-makine uygun şekilde 

temizlenmelidir. 

 
 



UYGULAMA DÖNEMLERİNE 
GÖRE HERBİSİTLER 

 
Ekim/Dikim öncesi herbisitler (pre-sowing) 

Trifluralin, Metolachlor 

Çıkış öncesi herbisitler (pre-emergence) 
Pendimethalin, Acetochlor 

Çıkış sonrası herbisitler (post-emergence) 
Fluazifop, Clodinafop 

Toprağı sterilize eden herbisitler  
Metil bromid, Dazomet, Alyl alkol 

 



ETKİ ŞEKİLLERİNE GÖRE HERBİSİTLER 

 
 

Selektif herbisitler  
(Fenoxaprop-P ethyl, Bentazon) 

 

Total herbisitler  
(Glpyhosate, Paraquat) 

 

 



Kullanım Yerlerine Göre Herbisitler 

 
 

Toprak herbisitleri EPTC 

Yaprak herbisitleri Sethoxydim 

Yaprak + Toprak herbisitleri Linuron 



FORMULASYON TİPLERİNE GÖRE 
HERBİSİTLER 

 
 

DF: Suda dağılabilen kuru akışkan form. (Norflurazon) 
EC: Suda homojen dağılan sıvı form. (Quizalafop-P-ethyl) 

EW: Suda yağlı emülsiyon form. (Fenoxaprop-P-ethyl) 
GR: Granül form. (Thiobencarb) 
OD: Yağ bazlı suspansiyon form.  

(Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl) 
SC: Akıcı konsantre form. (Aclonifen) 

SG: Suda çözünen granül form. (Ethoxysulfuron) 
SL: Suda çözünen konsantre form. (Imazethapyr) 
SP: Suda çözünen toz form. (Pyrithiobac sodium) 

WG: Suda dağılabilen granül form. (Pyrimsulfuron methyl) 
WP: Islanabilir toz form. (Metribuzin) 

 

 



KİMYASAL YAPILARINA GÖRE 
HERBİSİTLER 

 
 

İnorganik herbisitler (Sodium klorat) 

 

Organik herbisitler (2.4-D) 

 



KİMYASAL YAPILARINA GÖRE 
ORGANİK HERBİSİTLER 

 
 
 

Aliphatic (Dalapon) 
Amid ve Thioamide (Dimethenamid) 

Aminofosfonat (Glufosinate ammonium) 
Anilid (Metolachlor) 

Benzoik Asit (Dicamba) 
Nitril (Bromoxynil) 

Biprydilium (Paraquat) 
Diazin (Bentazone) 

Dinitroanilin (Pendimethalin) 
Dinitrophenol (Nitrofen) 

Imidazolinon (Imazethapyr) 
Karbamat (Molinate) 

 



KİMYASAL YAPILARINA GÖRE 
ORGANİK HERBİSİTLER 

 
Oxadiazol (Oxadiazon) 
Phenoxy (2.4-D Amin) 

Picolinic Asit (Clopyralid) 
Siklohexon (Sethoxydim) 
Sulfonilüre (Nicosulfuron) 
Thiokarbamat (Cycloate) 

Triazin (Simazine) 
Triazol (Aminotriazole) 

Urasil (Bromacil) 
Üre (Linuron) 

Diğerleri  (Difenzoquat) 

 



BİTKİLERDEKİ BAZI REAKSİYONLAR 

 
Fotosentez (Besin) 

Solunum (Enerji) 

Amino Asit Sentezi (Protein/Büyüme) 

Lipit Sentezi (Lipid/Hücre membranı) 

Pigment Sentezi (Enerji/Işık) 

Mitoz Bölünme (Hücre bölünmesi) 

 

 



HERBİSİTLERİN ETKİLERİNE GÖRE 
SINIFLANDIRILMASI 

 
Amino Asit Sentezi İnhibitörleri  

Lipit Sentezi İnhibitörleri  
Fotosentez İnhibitörleri  
Büyüme Düzenleyiciler  
Pigment İnhibitörleri 

Hücre Membran Yapısına Etki Edenler 
Büyüme İnhibitörleri 

Diğerleri 

 



 
AMİNO ASİT SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 

 
 

 Amino asitler, yeni hücrelerin üretilmesi, 
bitkinin gelişimi ve büyümesi için gerekli olan 
proteinlerin yapı taşlarıdır.  

 

 Bu grupta yer alan herbisitler genellikle 
amino asit sentezinde yer alan spesifik 
enzimleri inhibe ederler.  

 



AMİNO ASİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ 

 ALS (AHAS) İNHİBİTÖRLERİ 
• Sulfonilüreler 
• İmidazolinonlar 
• Triazolopirimidinler 
• Primidinil (thio) benzoatlar 
• Sulfonylaminocarbonyl triazilone  

 EPSP İNHİBİTÖRLERİ 
• Glycinler (Glyphosate) 

 GLUTAMİNE SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
• Phosponic asitler (Glufosinate) 

 



ALS (Acetolactate synthase) İnhibitörleri 
 ETKİ MEKANİZMASI  

 

 Protein sentezinde gerekli olan valin, leucine 
ve isoleucin gibi dallanmış amino asitlerin 
biyosentezinde gerekli olan Acetolactate 
Synthase (ALS) (acetohydroxyacid synthase, 
AHAS) enzimini inhibe ederek amino asit 
biyosentezini engellerler.  

 

 Ayrıca fotosentez ve solunumu da engeller. 

 



 
 

 

 



ALS (Acetolactate synthase) İnhibitörleri 

SULFONİLÜRELER  
GENEL ÖZELLİKLER 

• Üre ve triazin gruplarının kombinasyonu ile 
oluşturulmuştur, sistemik etkilidir. 

• Çok sayıda kültür bitkisinde ÇÖ veya ÇS düşük dozda 
kullanılır. 

• Yüksek seçiciliğe sahiptir.  
• Toprakta kalıcılıkları uzun olup bir sonraki ürünü 

etkileyebilirler.  
• Uygulama alanından sürüklenmesi engellenmeli ve 

ilaçlama aletlerinin temizliğine dikkat edilmelidir. 
• Memelilere ve çevreye çok az toksik etkisi vardır.  
• YABANCI OTLARDA KISA SÜREDE DİRENÇ GELİŞİR 



ALS (Acetolactate synthase) İnhibitörleri 

SULFONİLÜRELER  
BELİRTİLERİ 

 
Zarar öncelikle yeni oluşan yapraklarda görülür, Kök ve 
gövdede hücre bölünmesi azalır, birkaç gün sonra 
gelişme yavaşlar ve durur. Bitkide antosiyanin oluşumu 
hızlanır, renk koyulaşır morumsu bir hal alır, yaşlanma 
görülür. Boğum araları kısalır, büyüme noktalarında 
topaklaşma görülür, Damarlarda renk bozulması olup  
kırmızımsı-morumsu renk alır. Sürgünlerde renk 
koyulaşır. Genel olarak damar aralarında klorozis 
görülür bunu nekrozis takip eder, damarlar kırmızılaşır 
ve morarır, kökler kalınlaşır, ayrıca büyüme noktaları 
ölür. Büyümenin yavaşlaması, durması ve bitkinin ölümü 
28 güne kadar ulaşabilir. 
 



MISIR 

• Foramsulfuron 22.5 (EKİPP) 
• Nicosulfuron % 4 (SANSON) 
• Primisulfuron methyl % 75 (TELL 75 WG) 
• Rimsulfuron % 25 (TAROT) 

 

• Azimsulfuron (GULLİVER) 

• Bensulfuron methyl (SAFDAX 10 WP) 

• Bensulfuron methyl + Metsulfuron methyl (SİNDAX 10 WP) 

• Cyclosulfamuron (SULTAN 10 WP) 

• Ethoxysulfuron (SUNRİCE) 

• Halosulfuron methyl (İNPUL 75 WG) 

• Metsulfuron methyl (ROMETSOL 20 WP) 

 

ÇELTİK 



BUĞDAY 

• Amidosulfuron +Iodosulfuron + Mefenpyr (SEKATOR OD) 
• Chlorsulfuron (GLEAN 75 DF)  
• Iodosulfuron methyl sodium + Mefenpyrdiethyl (HUSSAR) 
• Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl sodium (ATLANTİS WG) 

• Metsulfuron methyl (ROMETSOL 20 WP) 
• Propoxycarbazone sodium (ATTRIBUT) 
• Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (HARMONY EXTRA) 
• Triasulfuron + Dicamba (LİNTUR 70 WG) 
• Terbutryn + Triasulfuron (LOGRAN EXTRA 64 WG) 
• Tribenuron methyl (GRANSTAR) 

 
 

 

 



Yapraklarda Büyümenin Durması, Sararma ve Morarma 



Büyümenin Durması, Sararma ve Morarma 



ALS (Acetolactate synthase) İnhibitörleri 
İMİDAZOLİNONLAR 

 

• Etki Şekli Genel Özellikleri ve Belirtileri 
SULFONİLÜRE grubu herbisitlerle benzerdir. 
Bunlara ilave olarak: 

• Düşük dozda kullanılır, ancak sulfonylurelerden 
yüksektir. 

• Dinitroanilinlerle tank karışımı yapılabilir. 
• Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla kombinasyonu 

dar yapraklı yabancı otlarda antagonizme neden 
olur. 
 
 

 



ALS (Acetolactate synthase) İnhibitörleri 
İMİDAZOLİNONLAR 

• Imazamox + Imazapyr (INTERVİX) 

• Imazapic (ORABAN 10 SL) 

• Imazapyr (ARSENAL 250 SL) 

• Imazapyr + Imazethapyr (LİGHTİNG) 

• Imazamethabenz methyl (ASSERT 250 SC) 

• Imazamox (RAPTOR 120 SL) 

• Imazethapyr (PURSUİT 100 SL) 

 

 



Genel Zararlanma 



 EPSP (5-enolpyruvyl-shikimate-3-phospate) 

Synthase İnhibitörleri 

ETKİ MEKANİZMASI 

 
Phosphoenolpyruvate ve shikimate-
3phosphate’tan EPSP üretilmesinde gerekli 
olan 5-enolpyruvylshikimate 3 phospate 
(EPSP) synthase enzimini inhibe eder. 
  
EPSP’nin engellenmesiyle aromatik amino 
asitlerden triptofan, tyrosine ve fenil alanin 
üretimi engellenir ve protein sentezi durur. 



EPSP (5-enolpyruvyl-shikimate-3-phospate) Synthase 
İnhibitörleri 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

• EPSP sentez enziminin engellenmesinin yanında 
solunum, fotosentez’de engellenir, geniş etkili 
(dar/geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otlar) 
olup çıkış sonrası uygulanan total herbisittir.  

• Tek yıllıklar birkaç haftada, çok yıllıklar daha uzun 
sürede etkilenirler. Düşük hacimli uygulamalar 
etkilidir. Floemde (simplastik yolla) büyüme 
noktalarına taşınır ve taşınımı güneşli günlerde daha 
yüksektir.  

• Uygulamadan hemen sonra bitkiler biçilmemelidir. 
Toprağa hızla bağlanır. Surfaktant ve amonyum 
sulfat alınımı arttırır. Kullanılan sudaki yüksek pH 
etkiyi düşürür.  

• Memelilere, kuşlara ve balıklara toksisitesi çok 
azdır. Uygulanan alanlarda en az 2 hafta hayvan 
otlatılmamalıdır. 
 
 



EPSP (5-enolpyruvyl-shikimate-3-phospate) Synthase 
İnhibitörleri 

BELİRTİLERİ 
 

 
• Uygulamadan 3-5 gün sonra büyüme 
durur, yaprakların rengi değişir, genel 
sararma görülür. Genellikle 3-4 hafta 
içerisinde bitki ölür. 
 
 



EPSP (5-enolpyruvyl-shikimate-3-phospate) Synthase 
İnhibitörleri 

GLYCINLER 

 

• Glyphosate ammonium (ROUNDUP MAX) 
• Glyphosate isopropylamine tuzu (ROUNDUP) 

• Glyphosate trimesium (TOUCHDOWN PREMİUM) 



GLUTAMINE SYNTHASE İNHİBİTÖRLERİ  
ETKİ MEKANİZMASI 

 

• Glutamate + amonyağı glutamine çeviren glutamin 
sentez enzimini inhibe eder.  

• Glutamin sentez enziminin engellenmesiyle bitkide 
amonyak birikmeye başlar. Biriken amonyak hücre 
zarında zararlanmaya neden olur, hücreleri yok 
eder ve fotosistem I ve II reaksiyonlarını 
engeller, ayrıca membrandaki pH’yı düşürerek 
fotofosforulizasyonu etkiler.  

 



GLUTAMINE SYNTHASE İNHİBİTÖRLERİ  
PHOSPHINIC ASİT 

(AMİNO FOSFONAT) 

 

• Glufosinate ammonium (BASTA 20 SL) 



GLUTAMINE SYNTHASE İNHİBİTÖRLERİ  
PHOSPHINIC ASİT  
GENEL ÖZELİKLERİ 

 
• Çıkış sonrası uygulanan total herbisittir. 
• Taşınımı çok azdır.  
• Toprağa bağlanması düşük düzeydedir, 5-7 

günde parçalanır.  
• Güneş, yüksek nem ve nemli toprak etkiyi 

arttırır. 



GLUTAMINE SYNTHASE İNHİBİTÖRLERİ  
PHOSPHINIC ASİT  

BELİRTİLERİ 
 
 

• Uygulamadan 3-5 gün sonra klorozis, 1-2 
haftada nekrozis gelişir ve bitki ölür.  
 

• Küçük bitkilerde etki yüksek olup, gelişmiş 
bitkilerde zararlanma yeterince olmayabilir, 
bitki yeniden sürgün verebilir. 

 



LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 
ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 

ETKİ MEKANİZMASI 

• Bu herbisitler bitkilerdeki lipid sentezini 
engelleyerek etkisini gösterirler.  

• Herbisit, hücre membranını oluşturan 
lipidlerin üretiminde gerekli olan fatty asit 
sentezini katalize eden acetyl-CoA 
carboxylase enzimini engeller, buna bağlı 
olarak hücre membranının üretimi 
engellenmekte, hücre membranı seçicilik 
özelliğini kaybetmekte, bitki gelişimi 
durmakta ve bitki  ölmektedir.  



LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 
ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 

 

 

• ARİLOKSİFENOKSİPROPİONATLAR 
 

• SİKLOHEXANLAR 

 

• PHENYLPYRAZOLINE  
 



LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 
ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Genellikle, tek yıllık ve çok yıllık dar yapraklı yabancı 
otlara çıkış sonrası uygulanır, geniş yapraklılara etkisi 
yoktur.  

• Yapraklar tarafından hızla absorbe edilir. Yüksek 
sıcaklık ve nem alınımı hızlandırır, surfaktantlar alınımı 
arttırır. Floemde, simplast yolla taşınır ve meristemde 
toplanır.  

• Stres altındaki bitkilere uygulanmamalıdır. Antagonizm 
nedeniyle geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan 
2.4-D gibi ilaçlarla tank karışımı yapılarak 
kullanılmamalıdır.  

• Toprakta kısa sürede parçalanır, suda çözünürlüğü 
düşüktür. 

• Hassas bitkiler sürüklenme ile gelen küçük dozlarda bile 
zarar görürler.  

• Direnç gelişimi olmaktadır. 



LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 
ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 

BELİRTİLERİ 
 

• Etkisini özellikle yeni gelişmekte olan yapraklarda ve 
meristem bölgelerinde gösterir, büyümeyi hemen 
durdurur, dokuların rengi değişir. 

• Bitkiler özellikle 2-5 yapraklı dönemde bu 
herbisitlere çok hassastır. Uygulamadan sonra 
yaprak ucundan başlayarak yapraklar sararır, 
kızarır, kahverengileşir ve tamamen kurur, kolayca 
kopar veya düşer. Boğumlar siyahlaşır ve kurur. 
Büyüme noktası tamamen zarar görür, yaşlı yapraklar 
uzun süre canlılığını devam ettirebilir. 

• Tam etkinin görülmesi, yabancı ot türüne ve 
yetiştirme koşullarına bağlı olarak birkaç haftayı 
bulur. 

 



Yapraklarda Renk Değişimi 



Büyüme Noktasının Zararlanması 



LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 
ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 

ARİLOKSİFENOKSİPROPİONATLAR 
(ARYLOXYPHENOXYPROPIONATELAR) 

 
• Clodinafop-propargyl (TOPİK 240 EC, CELİO ® 080 EC) 
• Cyhalofop-butyl (CLİNCHER) 
• Diclofop methyl (ILLOXAN 28 EC) 
• Diclofop methyl+ Fenoxaprop-P-ethyl (DOPLER EC) 
• Fenoxaprop-P-ethyl (PUMA SUPER, RALON SUPER) 
• Fenoxaprop-P-ethyl + 2,4-D Isooctylester + MCPA (TILLER SUPER) 
• Fenoxaprop-P-ethyl + İsoxadifen ethyl (RİCESTAR EC 14) 
• Fluazifop-P-butyl (FUSİLADE SUPER) 
• Haloxyfop-R-methylester (SUPER GALLANT) 
• Propaquizafop (AGİL EXTRA 100 EC) 
• Quizalofop-P-ethyl (TARGA SUPER) 
• Quizalofop-P-tefuryl (PANTERA 40 EC) 
 

 



 
• Clethodim (SELECT 240 EC) 
• Profoxydim (TETRİS 75 EC) 
• Sethoxydim (GRASİDİM) 
• Tepraloxydim (ARAMO 50) 
• Tralkoxydim (SPLENDOR) 

 

 
LİPİT SENTEZİ İNHİBİTÖRLER 

ACCase (Acetyl CoA carboxylase) İnhibitörleri 
 

SİKLOHEXANLAR  (CYCLOHEXANEDIONE) 
 

PHENYLPYRAZOLINE 

• Pinoxaden (AXIAL) 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
(FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  

ETKİ MEKANİZMASI 

 Kloroplastlarda tylakoid membranda 
fotosistem II kompleksinin D1 proteinindeki 
QB’ye bağlanarak fotosentezi inhibe eder.  

 Bunun sonucunda elektron transferi bloke 
edilir, CO2 fiksasyonu, ATP ve NADPH2 
üretimi durur. Lipidler, proteinler, klorofiller 
ve karotenoidler zarar görür. 

 Membranın seçiciliği ortadan kalkar, hücre 
ve organeller özelliklerini kaybederler. 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ) 

• Triazinler 
• Triazinonlar 
• Urasiller 
• Pridazinonlar 
• Fenil Karbamatlar 
• Üreler 
• Amidler 
• Benzothıadiazinler 
• Nitriller 
• Fenil Piridazinler 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  

GENEL ÖZELLİKLER 

 
• Çok sayıda geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı 

yabancı otlar toprak yüzüne çıkıp fotosentez 
başladıktan sonra herbisitten kısa sürede 
etkilenirler. Bitkilerin ölümü, hücre membranını yok 
eden aktif moleküllerden kaynaklanır. 

• Triazin, triazinon ve urasil A noktasına bağlanırlar, 
Üre B noktasına bağlanır. Bu iki grup herbisit, ekim 
öncesi veya çıkış öncesi toprağa uygulanırlar. Kök 
veya yapraklarla alınırlar ve yalnızca xylemde 
taşınırlar. Benzothiadiazol, nitril ve fenil pridazin C 
noktasına bağlanır ve yalnızca çıkış sonrası 
uygulanır, kontak etkili olup bitkide taşınmazlar, bu 
nedenle yapraklarda iyi bir kaplama sağlanmalıdır. 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ) 

BELİRTİLERİ 

• Topraktan uygulananlarda etki, bitkiler toprak yüzeyine çıkıp 
fotosentez başladıktan sonra görülür. Geniş yapraklılarda 
etki yaprak kenarlarından başlar ve merkeze doğru ilerler, 
öncelikle damar aralarında klorozis ve nekrozis görülür ve 
bitki ölür. Dar yapraklılarda ise yaprak ucundan başlar 
tabana doğru ilerler.  

• Çıkış sonrası uygulamalarda hücre membranları zarar görür, 
bitki dokusu etkilenir ve yapraklar yanmış gibi görünür. 
Özellikle sıcak ve nemli koşullarda etki kısa sürede ortaya 
çıkar. 

• Tolerant bitkilerde lekeler, sararmalar veya bronzlaşmalar 
görülebilir. 

• Doğrudan kök gelişimi üzerine etkisi yoktur.  
• Toprağa uygulananlarda toprakta kalıcılıkları uzundur, bu 

nedenle yüzey ve yer altı suları açısından önemlidir. Ancak 
yaprağa uygulananlar toprakta kısa sürede parçalanır. 
 



Damarlar Arasında Kloroz ve Nekroz 



Kloroz ve Nekroz 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  

TRİAZİNLER 

 
• Atrazin (ATRANEX 50 WP) 
• Cyanazine (BLADEX 50 WP) 
• Prometryn (PROMETREX 80 WP) 
• Simazin (SİMANEX 50 WP) 
• Terbutryn (TERBUTREX 80 WP) 
• Terbutryn + Terbuthylazine (TOPOGARD 50 WP) 
• Terbutryn + Triasulfuron (LOGRAN EXTRA 64 WG) 

 

 
 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ) 

• Metamitrone (GOLTİX WP 70) 

• Metribuzine (SENCOR WP 70) 

 

• Bromacil (HYVAR X) 

• Bromacil + Diuron (KROVAR II) 

• Lenacil (VENZAR WEED KİLLER) 

URASİLLER 

TRİAZİNONLAR 



FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 
 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  

ÜRELER 

• Diuron (DIUREX 80 WP) 

• Fluometuron (COTTONEX 80 WP) 

• Linuron (AFALON) 

• Methabenzthiazuron (TRİBUNİL WP 70) 

• Monolinuron (ARESİN) 

• Monolinuron + Linuron (AFALON S) 

• Monolinuron + Paraquat (GRAMONOL) 

• Tebuthiuron (SPİKE 80 WP) 

 



 
FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 

 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  
 

• Choloridazon (PYRAMIN) 
• Choloridazon + Triallate (PYRADEX) 
• Choloridazon + Metolachlor (PYRADUR) 

PRİDAZİNONLAR (PYRIDAZİNONE) 

FENİL KARBAMATLAR (PHENYL CARBAMATE) 

• Phenmedipham (BETANAL) 

• Phenmedipham + Desmedipham (BETANAL A) 

• Phenmedipham + Ethofumesate (BETAREN DUO) 
• Phenmedipham + Ethofumesate + Desmedipham (BETANAL PROGRESS) 

AMİDLER 

• Propanil (KEM-RAY) 



 
FOTOSENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 

 (FOTOSİSTEM II İNHİBİTÖRLERİ)  
 

• Bromoxynil (PARDNER) 

• Bromoxynil + MCPA (BROMOTRİL MC 400) 

• Ioxynil (TOTRİL) 

• Ioxynil Octanate (HEKOTRİL 24 EC) 

NİTRİLLER 

BENZOTHIADİAZİNLER 

• Bentazon (BASAGRAN) 

• Bentazon + MCPA (BASAGRAN M 60) 

FENİL PİRİDAZİNLER (PHENYL PYRIDAZINE) 

• Pyridate (LENTAGAN WP) 



BÜYÜME İNHİBİTÖRLERİ 
 ETKİ MEKANİZMASI 

 
   Hücre bölünmesi, lipid sentezi ve protein sentezini 

engelleyerek fideciklerin büyümesini engellerler. İki  
grupta incelenirler.  

 
1) FİDE SÜRGÜN VE KÖK İNHİBİTÖRLERİ, yeni gelişen 

sürgün ve kökte protein sentezi, lipid sentezi, hücre 
bölünmesi ve hücre gelişimini etkilerler, hücre 
membranlarının geçirgenliğini bozarlar (Thiokarbamatlar, 
Chloroacetamidler). 

 
2) KÖK İNHİBİTÖRLERİ (MİKROTUBULE İNHİBİTÖRLERİ) 

yeni gelişen kökçükte mitoz bölünmeyi etkileyerek hücre 
bölünmesini engellerler, hücre gelişimini etkilerler 
(Amidler, Anilinler). 

 
   Bu gruptaki herbisitler etkisini çimlenme ve çıkış sırasında 

gösterdiğinden toprağa uygulanmalıdır, çoğunlukla dar ve 
küçük tohumlu geniş yapraklı yabancı otları kontrol ederler 
 



BÜYÜME İNHİBİTÖRLERİ 

 
FİDE SÜRGÜN VE KÖK İNHİBİTÖRLERİ 
   LİPİD SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ (ACCase inhibitörü olmayanlar) 
• THİOKARBAMATLAR 
• BENZOFURANLAR 
   UZUN ZİNCİR FATTY ASİT İNHİBİTÖRLERİ  
• CHLOROASETAMİDLER 
• DİĞERLERİ 
 
FİDE KÖK İNHİBİTÖRLERİ  
• MİKROTUBULE İNHİBİTÖRLERİ 
• DİNİTROANİLİNLER 
• PRYDİNLER 
• BENZAMİDLER 
• BENZOİK ASİTLER 
• KARBAMATLAR 

 



Fide Sürgün ve Kök İnhibitörleri  
LİPİD SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ (ACCase inhibitörü olmayanlar)  

 GENEL ÖZELLİKLERİ  
 

• Thikarbamatlar  tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı 
otların mücadelesinde ekim öncesi uygulanır ve buharlaşma 
özelliğinden dolayı hemen toprağa karıştırılır. Kuru 
toprağa uygulandığında toprağın nemlendirilmesi 
gerekmektedir.  

• Toprak solusyonuna veya gaz formuna geçen herbisit 
fideciğin kökleri veya özellikle sürgünleri vasıtasıyla 
absorbe edilir, yalnızca xylemde taşınır.  

• Yeni gelişen sürgünlerde hücrelerin gelişmesini engeller. 
Aynı tarlada devamlı bu tür herbisit kullanımında etki 
azalmaktadır.  

• Dar yapraklı hassas bitkiler toprak yüzeyine çıkamazlar, 
geniş yapraklıların yapraklılarında şekil bozuklukları 
(buruşukluk/kırışıklık) ve çok koyu renk ve çizgiler 
görülür, kökler ise kısalır, kalınlaşır ve gevrekleşir sopa 
gibi olur. 

  



Fide Sürgün ve Kök İnhibitörleri  

UZUN ZİNCİR FATTY ASİT İNHİBİTÖRLERİ  
 GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Chloroacetamidler çok sayıdaki kültür bitkisinde, yıllık 
dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde 
toprağa yüzeysel karıştırılarak veya çıkış öncesi 
uygulanır. Önceden çıkan bitkilere etkisi yoktur.  

• Geniş yapraklı yabancı otlarda kökler tarafından alınır ve 
kökleri etkiler. Dar yapraklı yabancı otlarda sürgün 
tarafından alınır ve sürgünü etkiler.  

• Bitkilerde genelikle çok az taşındıklarından dolayı 
uygulamaların iyi yapılması gerekmektedir.  

• Bu herbisitler bitkide bir çok biyokimyasal reaksiyonu 
etkileyerek normal hücre gelişimini önler.  

• Dar yapraklı bitkilerde sürgünleri ve koleoptilden yeni 
sürgün çıkışlarını engeller. Hassas dar yapraklıların çoğu 
toprak yüzeyine çıkamazlar. Geniş yapraklı bitkilerin 
gerçek yaprakların kenarlarında kıvrılma/kırışma görülür, 
genellikle büyüme engellenir. 



 
 

Fide Sürgün ve Kök İnhibitörleri  

BELİRTİLERİ  

 
• Dar yapraklıların yapraklarında düzensizlik, 

buruşma, kamçılaşma, kloroz, nekroz görülebilir. 

• Etkilenen bitkilerde düzensiz bir duruş ve büyüme 
olabilir. 

• Geniş yapraklılarda buruşukluk ve çizgiler 
görülebilir. 

 



Genel Zararlanma 



 
Fide Sürgün ve Kök İnhibitörleri  

LİPİD SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ (ACCase inhibitörü olmayanlar)  

 

• Cycloate (AGRO NET 6 E) 

• EPTC (EPTAM E) 

• EPTC + R 29148 (ERADİCANE EXTRA 6 E) 

• Molinate (ORLATE EC) 

• Molinate + Propanil (ARROSOTO) 

• Thiobencarb (SATURN 50 EC) 

• Thiobencarb + Propanil (THİONİL 60 EC) 

THİOKARBAMATLAR 

BENZOFURANLAR 

• Ethofumesate (TRAMAT) 



Fide Sürgün ve Kök İnhibitörleri  
UZUN ZİNCİR FATTY ASİT İNHİBİTÖRLERİ 

• Acetochlor (TROPHY) 

• Alachlor (HELACHLOR) 

• Alachlor + Atrazine (ALAZİNE) 

• Dimethenamid (FRONTİER) 

• Dimethenamid P (FRONTİER EXTRA) 

• Metolachlor S (DUAL S GOLD 915 EC) 

• Metolachlor + Atrazine (PRİMEXTRA 500 SC) 

 

KLOROASETAMİDLER (CHLOROACETAMİDE) 

DİĞERLERİ 

• Anilofos (AROZİN 30 EC) 



Kök İnhibitörleri (mikrotubule inhibitörleri)  

GENEL ÖZELLİKLER  

• Dinitroanilinler bir çok kültür bitkisinde tek yıllık 
dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekim 
öncesi uygulanırlar. Buharlaşma ve 
fotodekompozisyon riskine karşı toprağa 
karıştırılırlar.  

• Fidelerin kökleri ve sürgünleri tarafından 
alınırlar, ancak taşınmazlar. Öncelikle çıkan 
sürgünler tarafından alınırlar ve burası etkilenir.  

• Sulama, yağmur ve mekanik işlemlerden sonra 
genellikle üst toprak profilinde stabil 
durumdadırlar. 

• Toprak yüzeyindeki stabilitesi herbisit ve toprak 
özelliklerine bağlıdır. 
 



Kök İnhibitörleri (mikrotubule inhibitörleri)  

BELİRTİLERİ  
 

• Bu herbisitler hücre bölünmesini/mitoz bölünmeyi 
engellerler. Kök ve gövdede büyüme noktaları gibi 
meristamatik bölgeleri etkilerler. Dar yapraklılarda 
koleoptil kısalır ve şişer. Geniş yapraklılarda hipekotil 
şişer. Bazen kallus formasyonunun bozulmasına ve toprak 
yüzeyine yakın kısımdan gövdenin kırılgan olmasına yol 
açarlar. 

• Genellikle fidecik çıkış sırasında ölür, Özellikle yan kökler 
kısalmış ve kalınlaşmıştır,bitkilerde kısa, kalın, fırça gibi 
sekonder kök oluşumuna yol açarlar. Ayrıca kök gelişimi 
bozulduğu için bitkiler besin maddesi eksikliği, fosfor 
eksikliğindeki belirtiler görülür, kuraklık etkisi görüntülere 
yol açarlar. 
 



Köklerde Kısalma ve Şişkinlikler  



Kök İnhibitörleri (mikrotubule inhibitörleri) 
DİNİTROANİLİNLER 

• Butralin (AMEX EC) 

• Ethalfluralin (SONALAN) 

• Pendimethalin (STOMP 330 E) 

• Pendimethalin + Metolachlor (HARPUN) 

• Trifluralin (TREFLAN) 

• Trifluralin + Linuron (TRİFLUREX ) 



• Thiazopyr (VİSOR) 

PRYDİNLER 

Kök İnhibitörleri (mikrotubule inhibitörleri) 

BENZAMİDLER 

• Propyzamide (KERB 50 WP) 

BENZOİK ASİTLER 

• Chlorthal dimethyl (DACTHAL WP) 

KARBAMATLAR 

• Chlorpropham (PREVENOL) 
 



PİGMENT İNHİBİTÖRLERİ 
 ETKİ MEKANİZMASI 

 

 

• Bunlar bitkideki fotosentetik pigmentlerin 
üretimini ve korunmasını engellerler, 
mevcut pigmentleri yok ederler.  



PİGMENT İNHİBİTÖRLERİ 

KAROTENOİD İNHİBİTÖRLERİ (Phytoene desaturase step PDS) 

• Piridazinonlar 
• Diğerleri 
 
4 HPPD (4 Hydroxyphenyl pyruvate diooxygenase) İNHİBİTÖRLERİ 

• Triketone 
• Isoxazole 
 
KAROTENOİD İNHİBİTÖRLERİ (Bilinmiyor) 

• Üreler 
• Difenileter 
 



PİGMENT İNHİBİTÖRLERİ  
GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Bu herbisitler Çıkış Öncesi uygulanır, kökler ve 
sürgünler tarafından alınır xylemde yapraklara 
ve gövde dokularına taşınırlar. Klorofil üretimi 
engellenir, yapraklar beyazlaşır. Belirtiler 
kotiledon ve gerçek yapraklarda görülebilir. 
Ayrıca damar içerisinde ve damarlar arasında da 
beyazlaşmalar görülebilir. 

• Dar yapraklı bitkiler ve bazı geniş yapraklı 
yabancı otlar çok hassastır. 

• Toprakta kalıcılığı birkaç aydan bir yıla kadar 
değişir. 
 



PİGMENT İNHİBİTÖRLERİ  
BELİRTİLERİ 

• Hassas bitkilerde beyaz yaprak oluşumuna 
neden olurlar.  

• Dokular beyazlaşır, şeffaflaşır veya çok 
açık yeşil olurlar. 

 

 



Yapraklarda Beyazlaşma 



 KAROTENOİD İNHİBİTÖRLERİ 

• Norflurazon (SOLİCAM DF) 

PİRİDAZİNONLAR  (PYRDAZİNONE) 

DİĞERLERİ 

• Flurochloridone (RACER 25 EC) 



 
 

4 HPPD (4 Hydroxyphenyl pyruvate diooxygenase) 

İNHİBİTÖRLERİ  
 

• Mesotrione (CALLİSTRO) 

TRİKETONE 
 

ISOXAZOLE 

• Isoxaflutole (MERLİN WG 75) 



KAROTENOİD İNHİBİTÖRLERİ (Bilinmiyor)  

 

• Fluometuron (COTTONEX 80WP) 

ÜRE 

DİFENİLETER (DIPHENYLETHER) 

• Aclonifen (CHALLENGE 600) 



 
HÜCRE MEMBRAN YAPISINA ETKİ EDENLER 

ETKİ MEKANİZMASI  

 

• Bu herbisitler hızla çok aktif bileşiklere dönüşür 
hücre membranının seçicilik özelliğini etkilerler, 
membranı yok edebilirler ve hücre içeriğinin hızla 
hücre dışına çıkmasına ve dokunun kurumasına 
neden olurlar.  
 

• Protoporhyrinogen oxidase (PPO) inhibitörleri ve 
fotosistem I elektron transport inhibitörleri 
(biprydiliumlar) olarak adlandırılır. 



 
HÜCRE MEMBRAN YAPISINA ETKİ EDENLER 

 

PPO (Protoporphyrinogen oxidase) İNHİBİTÖRLERİ 

• DİPHENYLETHER 

• OXADİAZOLE 

 

FOTOSİSTEM I Elektron Tutucular 
BİPYRİDİLİUM 



HÜCRE MEMBRAN YAPISINA ETKİ EDENLER  
GENEL ÖZELLİKLER 

• Işıkta aktifliği artarak hücre membranını 
zararlandırır. Taşınma özelliği yoktur. Çıkış 
sonrası uygulanır, köklere taşınmazlar, çok 
yıllık yabancı otlara etkisi çok düşüktür. 

• Biprydiliumlar kontak etkili total 
herbisittir, PPO’lar çok sayıdaki kültür 
bitkisinde geniş yapraklı yabancı otları 
kontrol ederler. Genellikle topraktan etki 
yoktur. Toprakta kalıcılıkları farklıdır. 



HÜCRE MEMBRAN YAPISINA ETKİ EDENLER  
BELİRTİLERİ 

• Uygulamadan 1- 2 saat sonra etki görülebilir, 
yapraklar suda haşlanmış gibi görünürler, 
Etkilenen bitki dokularında hızla sararmalar ve 
kahverengileşmeler (nekrozis) ve kurumalar 
görülür, güneşli zamanlarda yapılan uygulamalarda 
etki çok yüksektir. 

• Bazılarının yaprak uçlarında lekeler ve yanmalar 
ortaya çıkar bu özellikle sürüklenmeden dolayı 
herbisite maruz kalan bitkilerde görülür. 
 



Yapraklarda Kloroz ve Nekroz 



PPO (Protoporphyrinogen oxidase) İNHİBİTÖRLERİ 

• Fomesafen (FLEX) 

• Oxyfluorfen (GOAL 2 E) 

DİFENİLETER (DIPHENYLETHER) 

OXADİAZOLE 

• Oxadiazon (RONSTAR EC 25 )  



FOTOSİSTEM I Elektron Tutucular 
BİPYRİDİLİUMLAR 

• Diquat (REGLONE) 

• Paraquat (GRAMOXONE) 



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER  
(SENTETİK OKSİNLER)  
ETKİ MEKANİZMASI 

• Doğal büyüme hormonları gibi davranırlar, 
• Bu herbisitler bitki hormonlarının (GA, IAA vb) 

düzen ve düzeyini bozarak; bitkide hücre 
bölünmesi, hücre büyümesi, protein sentezi, 
fotosentez, solunum ve besin maddesi alımı vb 
biyokimyasal işlevi etkilerler.  

• Hücre duvarının esnekliğini ve nükleik asit 
metabolizmini bozar ve bitkilerdeki taşınım 
mekanizmasını etkilerler.  



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 
 (SENTETİK OKSİNLER) 

• PHENOXY KARBOKSİLİK ASİT 

• BENZOİK ASİT 

• PİRİDİN KARBOKSİLİK ASİT 



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 

 (SENTETİK OKSİNLER)  
GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Phenoxy bileşikler, phenyl halkasına bir oksijen atomu bağlanmasıyla 
oluşmuştur. Oksijen karboksil (COOH) gruba bağlanmaktadır. 

• Büyüme hormon inhibitörleri dar yapraklı kültür bitkisi ve meralardaki 
geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılır, ayrıca bu 
gruptaki bazı herbisitler çok yıllık geniş yapraklılar ve odunsu 
bitkileri de kontrol edebilirler. 

• Öncelikle geniş yapraklılar üzerinde etkilidir. Dar yapraklıları da 
etkileyebilirler. Çok yıllık bitkilere etkilidir. 

• Genellikle yaprağa uygulanırlar, ancak topraktaki kalıcılığı 
bulunduğundan kökler tarafından da alınabilirler. 

• Genellikle apolar yapıda olanlar yapraklar, polar yapıda olanlar ise 
kökler tarafından alınır. Herbisitin girişi genellikle kutikiladan, az 
miktarda ise stomalardan olur. 

• Hassas bitkilerde taşınımı kolaydır, bitki dokusuna giren herbisit 
bütün organlara asimalat maddelerle birlikte floemde taşınır. 

• Özellikle erken dönemdeki bitkilerin büyüme ve çoğalmasında 
anormallikler görülür. 



• Sentetik hormon yapısında olup insan ve hayvanlara 
genellikle zararlı değildir. 

• Topraktaki kalıcılığı toprak özellikleri ve herbisite bağlı 
olup genellikle kısa sürelidir. 

• Bu grup herbisitlerde ilaç sürüklenmesinden dolayı 
domates, hıyar, üzüm, pamuk, ayçiçeği ve soya gibi 
bitkilerde çok ciddi zararlanmalar oluşabilir. 

• Büyüme horman inhibitörleri amin ve ester 
formulasyonunda üretilebilir. Bunlardan ester 
formulasyondakiler düşük sıcaklıklarda buharlaşmaktadır. 
 

BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 
 (SENTETİK OKSİNLER)  
GENEL ÖZELLİKLERİ 



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 

 (SENTETİK OKSİNLER)  
BELİRTİLERİ 

• Geniş yapraklı bitkilerin  
• Gövdelerinde; sarkma, kıvrılma ve bükülme, şişme/ 

kalınlaşma/ kallus oluşumu, uzama, çatlama. 
• Yapraklarda; büyüme, paralel damarlılık, kırışma/ 

büzülme/ buruşma/kıvrılma/bükülme, şeritleşme/ 
kamçılaşma, çukurlaşma, Yaprak saplarında ise sarkma ve 
bükülme.  

• Köklerde; kısalma ve kalınlaşma. 
• Dar yapraklı bitkilerde yaprakların damarlar boyunca 

yuvarlaklaşması/soğan yaprağına benzeme, köklerin 
kaynaşması/kalınlaşması/kısalması, biçimsel bozukluklar. 
Saplarda gevrekleşme/kırılganlık, Ayrıca çiçeklerin 
döllenmesini etkileyerek verimi düşürürler. Kısırlık veya 
aşırı çiçeklenme, canlı olmayan tohum oluşumu.  
 



Yapraklarda Çanaklaşma, Büzülme ve Kabartılar 



Bükülme/Sarkma/Epinasti 



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 

 (SENTETİK OKSİNLER)  
PHENOXY KARBOKSİLİK ASİT  
(PHENOXY CARBOXYLIC ACİD) 

• 2.4-D Acid Dimethylamin (HEKTAFERMİN) 

• 2.4-D Acid Ethylhexylester (POL ESTER ) 

• 2.4-D Acid Isobutylester (HEKNESTA) 

• 2.4-D Acid Isooctylester (ESTER H) 

• 2.4-D Acid + Carfentrazone ethyl (AİM PLUS) 

• MCPA (HEDONAL M FLUSSIG) 
• Dichlorprop-P + MCPA + Mecoprop –P (DUPLOSAN SUPER) 



BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER 

 (SENTETİK OKSİNLER)  

• Dicamba (BANVEL) 

• Dicamba + MCPA (BANVEL M) 

• Dicamba + Triasulfuron (LİNTUR 70 WG) 

• Dicamba + 2.4-D (DİALEN SUPER) 

BENZOİK ASİTLER 

PİRİDİN KARBOKSİLİK ASİT (PYRIDINE CARBOXYLIC ACID) 

• Aminopyralid + Florasulam (LANCELOT) 

• Clorpyralid (LONTREL 101 HERBİCİDES) 

• Picloram + Tri isopropanilamin (TORDON 101 MİXTURE) 



ETKİ MEKANİZMASI BİLİNMEYENLER 

ARYLAMINOPROPIONIC ASİT  

• Flamprop M isopropyl (SUFFIX BW 200 EC) 

 

PYRAZOLIUM 

• Difenzoquat (AVENGE 250 GA) 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


