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Tarımsal Üretim 
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Tarımda Hastalık, Zararlı ve Yabancı 

Otların Neden Olduğu Zarar Oranları 

 
Her türlü mücadeleye rağmen; 

  

Böcekler: % 13.8 

Hastalıklar: % 11.6  

Yabancı otlar: % 9.5 



Mücadele Yöntemleri Açısından Geleneksel ve Organik 

Tarım 

Mücadele Yöntemi Geleneksel Tarım Organik Tarım Oran (%) 

Kültürel Önlemler + + 

% 5 < 

Fiziksel Mücadele + + 

Mekanik mücadele + + 

Yasal Önlemler + + 

Biyolojik Mücadele + + 

Biyoteknik Mücadele + ± 

İlaçlı Mücadele 

          Kimyasal 

          Diğer 

+                

+ 

-               

±              
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Zararlılarla Mücadele: Geleneksel-Organik Karşılaştırması 

Faktör Geleneksel Tarım Organik Tarım 

Mücadele yöntemi Daha çok Daha az 

Ekon. zarar seviyesi Daha yüksek Daha düşük 

İlaç-preparat maliyeti Düşük Yüksek 

Preparat Bulabilme Yaygın Yaygın değil 

Teknik bilgi ihtiyacı Daha az Daha yüksek 

Mevcut Bilgi Birikimi Yüksek Düşük 

Yan etkiler; çevre, 

sağlık, vb. 
Yüksek Düşük 

Doğal denge ve 

Sürdürülebilirlik  
Düşük Yüksek 



Mücadeleye Başlama Zamanı İçin Geleneksel-Organik 

Karşılaştırması 

Zararlı 

Populasyonu 

Organik 

Tarım 

Geleneksel 

Tarım 

Ekonomik Zarar Seviyesi 

Ekonomik  Zarar Seviyesi 

Zaman 



TÜRK GIDA KODEKSİ ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE 

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
Bitki Koruma Maddeleri (Anonymous,2005.T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Koruma 

ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.) 
Madde 12- 

  

 a)Organik tarım metoduyla bitkisel üretim yapılan tarım alanlarında kesinlikle 

 kimyasal ot öldürücüler, büyümeyi durdurucular ve gerileticiler kullanılamaz.  

  

 b)Hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate 

 alınmalıdır. 

 

 1. Hastalıklara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılmalıdır, 

 2. Uygun rotasyon programı hazırlanmalıdır, 

 3. Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır, 

 4. Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları uygulanmalıdır, 

 5. Yabancı otlar, elle veya çapalama yöntemiyle yok edilmelidir. 

  

 c)Yukarıda belirtilen uygulamaların bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlara karşı 

 mücadelede yetersiz kalması halinde yalnızca aşağıdaki tablolarda izin verilen organik 

 kökenli bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 



Tarımsal Mücadele.. 

• Sentetik Kimyasal İlaç Kullanmak     

Yasak ! 

 

• Mücadele etmezsem ürün kaybı % 

100 bile olabilir !... 
 

• Zararlılarla Nasıl Mücadele  

Edeceğim ???   

 



Organik Üretimde Zararlı Yönetimi 

Organik Üretim 

İyileştirici Önlemler 

Koruyucu Önlemler 

Muhtemel Zararlı Sorunlarını Tanımla 

Ürünü gururla pazarla ! 

Zararlı varsa gerekli ve izin verilen 
mücadele yöntemlerini uygula.. 
Ekonomik Zarar Seviyesine Dikkat! 

Zararlı sorunları gelişmeden 
önlem al.. 

Zararlıları tanı.. 
Gelişmelerini izle.. 
Kayıt tut.. 
 



Organik Tarımda Kullanılacak Mücadele 

Yöntemleri 

 

 Koruyucu Önlemler 

 

 1 

Yasal  Mücadele (Dış ve iç karantina)  a 

Kültürel Önlemler  b 

Fiziksel Mücadele c 



Koruyucu Önlemler: b) Kültürel 

Önlemler 

Hasat Zamanının Ayarlanması 

Ekim ve Dikim Zamanının Ayarlanması 

Bitki Artıklarının İmhası,yabancı ot müc. 

Tuzak , Engel ve Sığınak Bitkiler 

Dayanıklı Bitki Tür ve Çeşidi 

Ekim Nöbeti  ve Karışık Ekim Tasarımı 

Kuvvetli ve Sağlam Bitki Yetiştirme 



Kuvvetli ve Sağlam Bitki Yetiştirmek 

Sağlıklı 

Bitki 

Toprak İşleme Sulama ve Drenaj 

Gübreleme 

Uygun Toprak ve Yön 

Seyrek Yetiştirme  

ve 

 Budama 

Temiz Tohum 



 Koruyucu Önlemler: c) Fiziksel 

Mücadele 

Düşük 
sıcaklık 

Yüksek 
sıcaklık 

Su Altında 
Bırakma 

Suya  
Daldırma 

Mineral 
Tuzlar 

Atmosfer 
Gazlarından 
Yararlanma  

Radyasyon.. 
(Kısır Böcek 

 Tekniği)* 



Organik Tarımda Kullanılacak Mücadele 

Yöntemleri 

 
 İyileştirici Yöntemler 

 

 2 

Mekaniksel Mücadele a 

Biyoteknik Mücadele b 

Biyolojik Mücadele c 

d İlaçlı  Mücadele (Ruhsatlı preparatlar) 



İyileştirici Yöntemler: a) Mekaniksel Mücadele 

Mekaniksel 

Mücadele 
Tuzaklardan 

Yararlanma 

Engelleme 

Toplama 

Ezme 

Mekaniksel savaş zararlıları yok etmek veya zarar yapmalarını önlemek için el 

veya çeşitli araçlar kullanılarak yapılan mücadele şeklidir.  



Mekaniksel Mücadele:  Tuzaklar  

  



Mekaniksel Mücadele: Engelleyici Tuzaklar  



İyileştirici Yöntemler: b) Biyoteknik Mücadele 

Hedeflenen zararlı türlerin  biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde 

etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler kullanarak, zararlıların  

normal özelliklerini  bozmak amacıyla uygulanan yöntemler 

biyoteknik mücadele olarak kabul edilmektedir. 

 

1)  Kitlesel Yakalama Tuzakları 

  2)   Görsel Tuzaklar 

  3)   Feromon Tuzakları 

  4)   Besi Tuzakları 

 

 

 

 

 



Biyoteknik Mücadele: Tuzaklar 

 

 

 



Feromon Tuzakları ve Dispenserları 

 

 

 

 

 

 

 



Feromon Tuzaklarının Kullanım Şekli 

Kitlesel 

Yakalama 

Şaşırtma 

Tekniği 

 

http://www.hortnet.co.nz/key/keys/info/control/cmcontr/cm-monit.htm


İyileştirici Yöntemler: c) Biyolojik Mücadele  

Parazitoidler 

Predatörler 

Mikroorganizmalar 

Faydalı 
Mikroorganzimalar 

 
•Bakteriler 
•Virüsler 
•Funguslar 
•Nematotlar 
•Protozoalar 
•Riketsiyalar 

Faydalı 
Hayvanlar 

 
•Böcekler 
•Akarlar 
•Örümcekler 
•Balıklar 
•Kuşlar 
•Diğerleri 

Doğal  Denge 

Daha az zararlı sorunu 



Biyolojik Mücadele: Faydalı Böcekler 



Biyolojik Mücadele: Faydalı Böcekler 



İyileştirici Yöntemler: d) İlaçlı Mücadele 

Memelilere düşük zehirlilik 

Faydalı organizmalara düşük etki 

Bitkinin ilaçla iyi kaplanması 

Etkili Sonuç 

Organik Tarımda ruhsatlı ilaçlar kullanılırken 

göz önünde tutulması gerekli hususlar: 

 



Organik Tarımda Ruhsatlı Preparatlar 

• Bitkisel Kökenli İlaçlar: Azadirachtin, Pyretrum, 

Rotenon, Nikotin, Ryania, Quassine, Sabadilla, 
Capsiacin etkili maddeliler.. 

 

• Mikroorganizma Kökenli İlaçlar* : Bakteri, 
Fungus, Virüs, Nematot, Protozoa.. Preparatları 

 

• Yağlar: Bitkisel yağlar, Mineral Yağlar, Balık 
yağları.. 
 

• Mineral Maddeler: Kaolin, Bikarbonat, Kuartz.. 

 

• Diğerleri: … 

  

 

 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: 
AZADIRACHTIN   Bitkisel kökenli insektisit 

olarak son yıllarda üzerinde en çok 
çalışılan bitki Azadirachta indica’ 
dır. A. indica, yaprak veya 
kabuklarının kurutulmasıyla toz 
halinde, meyve veya tohumdan 
terpenoid yapıda olan Azadirachtin 
ekstrakte edilerek, tohum veya 
tohum kabuğundan elde edilen yağ 
gibi çeşitli şekillerde zararlılarla 
mücadelede kullanılmaktadır. 

            
  Azadirachtin,böceklerde 

uzaklaştırıcı (repellent), beslenmeyi 
engelleyici,doğurganlığı azaltıcı, 
kısırlaştırıcı, öldürücü, yumurta 
bırakmayı önleyici, gelişme ve 
büyümeyi engelleyici gibi etkiler 

göstermektedir. 
            

   



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: PYRETHRUM 

   
 Chrysanthemum cinerariaefolium 'un  

çiçeklerinden elde edilen pyrethrum, 
mevcut insektisitlerin içinde en eski 
ve en güvenilir olan bitkisel kökenli 
insektisittir. 

  

  Halen geniş alanlarda kullanılan 
tek bitkisel kökenli insektisittir.  

 

   



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: ROTENONE 

   

 Bitkisel kökenli insektisit olarak 
kullanılan Rotenon, Güney Amerika'da 
yetişen Lonchocarpus sp., Asya'da 
yetişen Derris sp. ve Terphrosia sp. 
bitkilerinin köklerinden ekstrakte 
edilmektedir. 
 Böceklerde kontakt ve mide 
zehiri olarak etki gösterir. Memeliler 
üzerine orta derecede etkilidir.  
  



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: QUASSINE 

  Quassia armara ve Picrasma 

excelsa ağaçların gövdesinden 

ekstrakte edilir. İnsektisit özelliği 

göstermektedirler. Quassia, 

nicotine benzer şekilde böceklerde 

kontakt ve mide zehiri olarak etki 

etmektedir. Nikotin kadar zehirli 

değildir. 

   Quassia bazı bitkilerde 

fitotoksisiteye neden olmaktadır. 

Bu yüzden kullanımına dikkat 

edilmelidir. 

 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: NİKOTİN 

   Nicotiana tabacum ve diğer 

Nicotiana türlerinin yapraklarından 

çeşitli metotlarla ekstrakte edilerek 

kullanılmaktadır.  

   

  Evlerde kullanımı tavsiye 

edilmemektedir. Kontakt ve mide 

zehiridir.  

  (Türkiye’de sadece Limon, 

portakal vb. ve muz’da erken 

dönemede) 

 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: RYANIA 
   
  Güney Amerika kökenli 

Ryania speciosa adlı bitkinin 
kök, yaprak ve gövdesinden 
ekstrakte edilmektedir.  

  Ancak memelilere, balıklara 
ve diğer suda yaşayan 
hayvanlara yüksek toksisitesi 
yüzünden   kullanımı kısıtlan- 
mıştır. 

      Ryania böceklerin kas 
sistemine etkili olmaktadır ve 
hızlı bir ölüm oluşmaktadır    

 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: SABADILLA 

   
  Schoenocaulon officinale 

bitkisinin tohumundan elde 
edilmektedir. Değme ve mide 
zehiri etkilidir. Balarılarına 
toksisitesi yüksek olduğun-
dan kullanılırken dikkat 
edilmelidir.  

  Genelde diğer bitkisel 
kökenli insektisitlerle karış-
tırılarak etkiyi artırmak için 
kullanılır.  

     
 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: CAPSAICIN 
 Capsaicin, Capsicum (Solanaceae) 

cinsine bağlı bitkilerde acı tattan 
sorumlu olan bileşiktir. Biber 
meyvelerinin ekstraksiyonu sonucu 
elde edilmektedir ve genelde 
sarımsak, hardal veya çeşitli yabancı 
otların ekstraksiyonlarıyla birlikte 

kullanılır. 
           

   Capsaicin, genel böcek ve akar 
zaralıları için repellent (uzaklaştırıcı) 
olarak kullanılır. Bunun yanında 
öldürücü etkisi olduğu da 
bilinmektedir.  

   
   Bunun yanında bazı preparatları 
  nematisit ve fungisit etki 

göstermektedir. 
            

  Yararlı böceklere ve balarılarına 
karşı yüksek toksisitesinden dolaylı 
kullanırken dikkatli olunmalıdır.   
   

 



Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar: SARIMSAK 

  Sarımsak (Allium sativum 
L.) ekstraktının böcekler için 
etkili bir repellent olduğu uzun 
yıllardır bilinmektedir. Fakat 
kokusu, sarımsağın tarımsal 
alanlarda yaygın olarak 
kullanılmasını her zaman 
kısıtlayan faktör olarak öne 
çıkmıştır. 

 
  Herhangi bir bitkisel yağ ile 

imalatçının önerilerine göre 
seyreltilerek bitkiye yoğun 
miktarlarda uygulanması etkiyi 
istenen seviyeye getirmektedir. 
  

   
   



YAĞLAR: Bitkisel Kökenli  

  Bitkisel yağlar genellikle depolanmış ürün 
zararlılarına karşı kullanılmaktadır. Depolanmış 
üründe zarar yapan bazı zararlılara karşı fumigant 
olarak öldürücü etki yaptığı bulunmuştur. 

  
   
  
  Bunun yanı sıra nane, çam, kimyon, anason, 

sarımsak, okaliptus, susam, keten, pamuk, haşhaş 
ve zeytinden elde edilen bitkisel yağlar su ve arap 
sabunu ile karıştırılıp çıplak vücutlu böceklere 
karşı kullanılmaktadır.  

 
 
   
    



Yağlar: Mineral ve Hayvansal 

• Mineral Yağlar: Petrolden elde edilen sentetik yağlardır. Belirli 

koşullar altında kullanımlarına izin verilmiştir. (meyve ağaçları, 
zeytin ve asma için) 

 

 

• Hayvansal (Balık) Yağları: Bitkisel yağlara benzer özellik 

gösterir. 

 

 Yağların kullanımında dikkat edilmesi gereken pek çok 
husus vardır !! 



Mikroorganizma Kökenli İlaçlar 
 Bacillus thuringiensis preparatları:  

  Bt kurstaki: Kelebek Tırtıllarına karşı 

  Bt aizawai : Kelebek tırtıllarına karşı 

  Bt tenebrionis : Coleoptera larvalarına karşı 

  Bt israelensis: Sinek larvalarına karşı 

 

 Saccharopolysora spinosa(Spinosad) preparatları: 
 Lepidoptera,  Diptera, Coleoptera,Thysanoptera’ ya karşı 

 

 Beauveria bassiana preparatları: Beyazsinekler,  Tripsler, 
 Yaprak bitleri, Tırtıllar, Coleopter larvaları, Çekirgeler, 
 Karıncalar.. 

 

 Metarhizium spp. ve Paecilomyces spp. preparatları:  
 

 Nuclear Polyhedrosis Virüs, Granulosis Virüs:  Lepidoptera, 

 

 Nematotlar: Steinernema ve Heterorhabditis spp.: Toprakta 
 yaşayan zararlılar ve diğerleri.. 

 



Mikrobiyal Preparatlar 



Mineral Maddeler 

• Kaolin: Fiziksel engel, uzaklaştırıcı, rahatsız edici 

ve renk olarak etkili olur. Çeşitli meyve ve sebze 
zararlılarına karşı etkilidir. Aynı zamanda bazı bitki 
hastalıklarına karşı da etkilidir. Faydalı böceklere 
olumsuz etki gösterebilir! 

 

• Amonyum Karbonat: Sadece böcek 
tuzaklarında çekici olark kullanılabilir. 

 

• Cryolite: Sodyum fluoaluminate'nin inorganik 
formulasyonudur. Ancak balıklara yüksek toksitite 
gösterir.  

 

• Kuartz Tuzu: Böcekleri uzaklaştırıcı etkisi vardır. 

 

 



ORGANİK TARIMDA KULLANILAN DİĞER 
MADDELER 

 
  1.İnsektisit etkili sabunlar: Potasyum  ve Amonyum 

tuzlarından elde edilen sabunlar meyve ağaçları ve sebzelerdeki 
yumuşak vücutlu böceklere, özellikle yaprak bitlerine karşı karşı 
kullanılır. Etki süresi çok kısadır. Başarılı olabilmesi için böceğin 
teması gerekir.  

  2.Jelatin: İnsektisit olarak kullanımı mümkündür. Fakat ne 
şekilde kullanılabileceği hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 

  3.Parafin yağları: Organik tarımda insektisit ve akarisit olarak 
zararlıların kış yumurtalarına karşı kullanılmaktadır. 

  4.Kireç-Kükürt bulamacı: İnsektisit, akarisit ve fungisit etkisi 
bulunmaktadır. Meyve ağaçlarında kabuklu bitleri baskı altına aldığı 
saptanmıştır. 

  5.Caffein: Düşük konsantrasyonlarda böcek repellentidir. Bazı 
böcekler caffeinin yüksek dozlarında hayatta kalabilmiş, ancak 
üreme faaliyeti gösterememiştir. 

  6.Kükürt: Toz veya sprey olarak kullanılabilir. Kırmızı 
örümceklerin kontrolünde kullanılabilir. 19.9ºC üzerindeki 
sıcaklıklarda uygulamalar bitki yapraklarına zarar verebilir. Yağ 
uygulaması yapıldıysa uygulamanın üstünden 4 hafta geçmeden 
kükürt   uygulaması yapılmamalıdır. 

  7. Demir ortofosfat: Yumşakçalar için. 
  8. Hidrolize protein, diamonyum fosfat: Cezbedici olarak. 



Organik Preparatlar 



EV YAPIMI BAZI DOĞAL İNSEKTİSİTLER 
  1) Alkol spreyi : 1-2 fincan %70’lik isoprophyl alkol ¼ su ile 

karıştırılarak kullanılır. Oluşturulan karışım bitkide önce test edilmelidir. 2-3 
gün içinde olumsuz bir etki görülmezse tüm bitkilerde uygulama 
yapılmalıdır. Afitler,beyaz sinek,tripslere karşı uygulanmaktadır.  

  2) Sarımsak yağ spreyi : Zararlılar üzerinde repellent etki yapar. 
Mineral yağ veya saf sabunla karıştırıldığında etkili bir insektisit meydana 
gelir. Afitler, beyaz sinek, kulağa kaçan ve bazı tırtılların kontrolünde etkili 
olmuştur.  

  Spreyin hazırlanması için 3 tane 28 gramlık çok ince doğranmış 
sarımsak dişinin 2 çay kaşığı mineral yağ içersinde en az 24 saat bekletmek 
gerekir. Yavaşça içerisine yarım litre su ilave edilir. Karışımı sağlandıktan 
sonra süzülerek kavanoz içerisine bekletilmek üzere aktarılır. Karışımdan 1-
2 çorba kaşığı alınarak yarım litre su ile karıştırılır. Bu oran etkili oluyorsa 
daha fazla su ilave edilerek uygulama yapılabilir. Uygulama tüm bitki yüzeyi 
ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Yağa duyarlı olabilecek süs bitkilerinde 
uygulama kontrollü yapılmalıdır.  

  3) Otlarla Hazırlanan Spreyler : Aromatik otlardan elde edilen 
solüsyonlar bir çok organik yetiştirici tarafından kullanılmaktadır. Bu 
solüsyonlar repellent etki yapmaktadır. Bu amaçla Sage, Tansy, Thyme gibi 
bitkiler kullanılmaktadır. Bu solüsyonlar yaprak yiyen bazı zararlılara karşıda 
kullanılmaktadır.  

  1-2 fincan taze yaprak 2-4 fincan su ile karıştırılır. Bu karışım bütün 
gece bekletilir. İçerisine ¼ oranında temizleyici sıvı sabun karıştırılır. Sıvı 
sabun ilacın yapraklara yapışmasında ve yayılışında etkili olmaktadır. 
İlaçlamada bitkinin tüm aksamının ilaçlanması başarıyı etkilemektedir. 
Gerekli görülmesi halinde haftalık periyotlarla uygulama tekrarlanabilir. 



EV YAPIMI BAZI DOĞAL İNSEKTİSİTLER 

  4) Kırmızı Tozlar: Karabiber, kırmızı biber, dere otu, zencefil’in 

hepsi capsaicin içerir. Böcekler üzerinde repellent etki yapmaktadır.Sentetik 
capsaicin arazide kullanılmak üzere üretilebilir. Yapılan bir çalışmada 
capsaicin’in 28 gramının 1/25’i soğan bitkisi etrafına serpildiğinde Soğan 
sineği’nin yumurta sayısını azaltmıştır. Lahana sineğinin lahana ve havuçtaki 
zararını da engellemektedir.Uygulama sırasında hassas ciltlerde tahrişlere 
neden olabilmektedir.Uygulamada havuç,lahana veya soğan sıralarına 
serpilerek uygulanabilir.Yağmur veya sulama sonrası uygulama tekrar 
edilmelidir. 

 

  5) Nicotin spreyi :Tütün bitkisinden elde edilir. Ev yapımı nikotin 
çayının en büyük avantajı etkinliğinin birkaç saat sürmesidir. Arılara toksik 
değildir. Nikotin toprak zararlılarına karşı kullanılmaktadır. Özellikle kök 
afitleri, tripsler, yaprak delicileri, armut pisillası‘na karşı kullanılmaktadır. 

  1 fincan kurutulmuş ,öğütülmüş tütün yaprağını ¼ çay kaşığı saf sabun 
ilave edilmiş 4.5 lt ‘lik su içinde yarım saat  bekleterek süzmek suretiyle 
solüsyon hazırlanır.Bu solüsyon birkaç hafta kapalı bir kapta saklanabilir. 
Toprak zararlıları için bitkinin kök bölgesine  toprak üstüne karışım uygulanır. 
Yaprak zararlıları için yaprak altlarının da iyice ilaçlanması gerekir. Güvenlik 
açısından yalnızca genç bitkilere ve hasattan bir ay öncesine kadar kullanımı 
daha uygundur. Patlıcan, biber,domates ve diğer Solanaceae’lerda kullanımı 
uygun değildir. Tütün mozaik virüsünü taşıyan tütünlerden hazırlanan 
solüsyon bu virüsün bitkilere bulaşmasına neden olabilir. 

 



EV YAPIMI BAZI DOĞAL İNSEKTİSİTLER 

  4) Domates yaprağı: Domates, patates ve tütün yaprakları zehirli 

alkoloid içerir. Bu toksinler suda çözünür ve iyice kıyılmış yapraklar suda 
bekletilerek ev yapımı ilaçlar elde edilebilir. Domates yaprak ilacı afitler içinde 
kullanılabilir.  

  Bu solüsyonun hazırlanması için domates yaprağı iyice kıyılarak 1-2 
fincan hazırlanır. 2 fincan su içerisinde bütün gece bekletilir. Süzülerek 
yaklaşık 2 fincan su ile karıştırılır. Uygulama bitkinin bütün aksamını 
kapayacak şekilde yapılır. 

  5) Tuz spreyi : Lahana kelebeği ve kırmızı örümceklere karşı 
kullanılabilir. 2 çorba kaşığı tuz ile 4.5 lt su karıştırılır. Karışım bitkiye 
uygulanır. 

   6) Kadife çiçeğinden hazırlanan sprey : Kadife çiçeği su ve sabunla 
karıştırılarak bir solüsyon hazırlanır. Bu solüsyon afit, larvalar ve sinekler için 
repellent etki yapar. 

  7) Isırgan suyu : Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde afitlere karşı 
uygulanmaktadır. 

  8) İnsektisit etkili sabun spreyi :2.5 çorba kaşığı sıvı sabun 
(Palmolive) yaklaşık 1 lt su ilave edilerek karıştırılır. 

  9) Bitkisel yağ : 2 çorba kaşığı mısır veya ayçiçek yağı 2 çorba kaşığı 
sıvı sabunla karıştırılır. Uygulama yapılmadan önce iyice karıştırılarak 
uygulanır. 

 

 

 

 

 



Üreticiler İçin İki Avantaj ! 

   Organik ürün yetiştiricileri, böcek ve 
 hastalıklardan kaynaklanan sorunlarla genel 
 olarak daha az karşılaşırlar. 

   Organik Tarımda üreticilerin lehine olan 2 
 önemli faktör vardır: 
 

          Bitki ve böcek çeşitliliği organik işletmelerdeki 
 kompleks ekosistem içinde daha zengin olarak 
 bulunur. Faydalı böcek sayısı artar, bitki çeşitliliği 
 zararlıların kültür bitkisini bulmasını zorlaştırır. 

 
         Yavaş çözünen kompost tipindeki organik 

 gübrelerle gübrelenen bitkiler yüksek 
 çözünürlükteki gübre kullanılmış bitkilere oranla 
 hastalık ve zararlılara daha dayanıklıdır. 
 

a 

b 



Organik Besinler İle, 

 

 Daha Sağlıklı Bir Yaşam 

Diliyorum !.. 

 

Teşekkürler…. 

 
 


