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Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri
hızla artan dünya nüfusudur. Çünkü, dünya nüfusu
gittikçe artmasına karşın dünyanın yüzölçümü
değişmemektedir. Hatta erozyon, yeni yerleşim
yerlerinin açılması ve yeni fabrikalar kurulması gibi
nedenlerle tarıma elverişli alanlar giderek
azalmaktadır.



Diğer taraftan, FAO'nun raporlarına göre, halihazırdaki

dünya nüfusunun % 40'ı yeterli derecede beslenememekte,

hatta açlığa bağlı nedenlerle her yıl 20 milyon insan

ölmektedir. Yine FAO'nun raporlarına göre her yıl, başta

tahıl olmak üzere bu insanlara 15-20 milyon ton gıda

maddesi gerekmektedir.



Dünyanın yüzölçümü sınırlı olduğundan bu ihtiyacı

karşılayacak üretim için yeni alanların tarıma açılması

mümkün değildir. O halde yapılacak iş, birim alandan elde

edilecek ürün miktarını arttırmaktır. Bunun için de modern

üretim teknikleri ve girdilerin kullanılması bir

zorunluluktur.



Tarım ilacı (Pestisit) da bu girdilerin başında gelmektedir.

Bugün tarım ilacı kullanılmadan üretim yapılması halinde,

ürün miktarında ortalama % 65 oranında kayıp olabileceği

tahmin edilmektedir. Bazı hastalık ve zararlılara karşı son

yıllarda bulunan dayanıklı çeşitlerden de istenilen

neticeler alınamamıştır.



Ayrıca gübreleme, sulama, toprak işlemesi gibi verimi

arttırıcı kültürel yöntemler, bazı bitkilerde hastalık ve

zararlıların daha da artmasına neden olmuştur. Bu

sebeplerden dolayı, tarım ilaçları bugün bütün

dünyada kullanılmasından vazgeçilemeyecek

maddeler olarak kabul edilmektedir.



Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlı ve

yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik

olarak korunabilmek için tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de entegre zararlı yönetim ilkeleri

çerçevesinde çok yoğun olarak pestisit

kullanılmaktadır.



Dünyada 3 milyon tona, ülkemizde ise 30 bin tona

ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli

göstergesidir. Ancak gittikçe artan orandaki pestisit

tüketimi pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.



Pestisitler çevremize amaçsız, sınırsız ve kontrolsüz

olarak atılan kimyasal maddelerden yalnızca birkaçını

oluşturmaktadır. Bunlar toksik ve biyosidal

maddelerdir. Yani canlıları öldürmek üzere kullanılan

maddelerdir.



Pestisitler hemen hemen her türlü çevresel öğede

bulunabilmektedirler. Havada, suda, toprakta,

yağmurda, karda, buzda ve hatta siste dahi

bulundukları tespit edilmiştir. Doğal olarak dünyadaki

bütün canlılar az veya çok pestisitlerden

etkilenmektedir.



PESTİSİTLERİN GEÇMİŞİ



 Antik çağlarda insanlar avcılık ve toplayıcılık yerine

yerleşik hayata geçerek tarım yapmaya başladılar.

Tam da o dönemlerde ürettikleri ürünler üzerinde

zarar yapan etmenler olduğunu fark ettiler. İnsanlar bu

zararlı etmenlerden ürünlerini korumak için yeni

arayışlara yönelmişlerdir.



 Milattan önce 7000 yıllarında, insanlar bitkilerin ekim
dönemlerinde haşereleri uzaklaştırmak veya değersiz
bitkileri yok etmek için bazı metotlar geliştirdiler. Bazı
insanlar bunu ayın belirli dönemlerinde ekim yaparak
denediler. Bazıları böcekleri elle veya gürültü yaparak
bitkilerden uzaklaştırmayı tercih ettiler.



 Pestisitlerin kullanımı ise çok eski tarihlere

dayanmaktadır.

 Bilinen ilk pesitisit Mezapotamya’da yaklaşık 4500

yıl önce antik Sümer döneminde kullanılan elemental

kükürt tozudur.



 Bir papirüs üzerinde zararlı olan bit, pire ve eşek

arılarına karşı insektisitlerin kullanıldığına dair M.Ö.

1500’lere ait kayıtlar bulunmuştur.



 Milattan önce 1000 yıllarında Homer, kükürt

fumigasyonundan söz etmektedir.

 Democraticus, bitki küfünün önlenilebilmesi için bitki

yapraklarını zeytin ekstreleri ile yağlamayı

önerdiğinde tarih M.Ö. 470 yılını gösteriyordu.

Homer Democraticus



 Yine milattan önce 200 yıllarında Cato, üzüm

bağlarında kükürt dumanını kullanmıştır. Romalılar

sıçan savaşı için çöpleme bitkisi (Helleborus)

kullanmışlardır.

 Pliniy, “Historia Naturalis” kitabında (MS. 23-77)

buğday pasının önlenebilmesi için tahıl tohumlarına

şarap uygulanmasını önermekteydi.



 Çinliler ağaçları böceklerden korunmak için

karıncalardan yararlanmaktaydı ve MS. 900’Iü

yıllarda bahçe böcekleriyle savaşmakta arsenik

kullanmaktaydılar.

 Pestisit olarak ilk kullanılan maddeler arsenik ve

kükürttür.



 15. yüzyılda arsenik, civa ve kurşun gibi toksik

kimyasallar tarım ürünlerindeki zararlıların

öldürülmesinde kullanılmıştır.

 17. yüzyılda nikotin sülfat, insektisit olarak

kullanılmak üzere tütünden ekstrakte edilmiştir.



 19. yüzyılda iki doğal pestisit kullanılmaya

başlanmıştır. Bunlardan biri krizantemden elde edilen

pyrethrum (pire otu) ve diğeri de tropik bitki

köklerinden elde edilen rotenon’dur.



 1877 yılında ABD’de Colorado patates böceğine

karşı Paris yeşili denilen bakır arsenik bileşikleri

kullanılmıştır.



 II. Dünya savaşına kadar bitki

zararlılarına karşı kimyasal

mücadele kapsamında sınırlı bir

kaç madde kullanılmaktaydı.

 Bunlar büyük oranda bakır ve

cıva tuzları, ve kükürdün

fungusit olarak kullanılması,

böceklere karşı ise arsenik,

siyanür gibi genel zehirlerden

yararlanılması biçimindeydi.



 Böceklerle mücadelede pestisitlerin

yaygın kullanımı 1940’lı yılların

ortalarında başladı.

 İlk sentetik böcek ilacı olan DDT

(diklorodifenil trikoloroetamin)

1873 yılında bir alman bilim adamı

tarafından formüle edildikten sonra

1939 yılında İsviçreli kimyacı Paul

Mueller tarafından pestisit

özellikleri belirlendi.
Paul Mueller



 Müller 1948 yılında, bu mucize bileşik üzerine yaptığı

çalışmasıyla, temelde bu bileşiğin sıtma ve tifo gibi

böcek kaynaklı hastalıkları azaltmada önemli bir etkisi

olmasından dolayı fizyoloji ve tıp dalında Nobel

Ödülüne layık görülmüştür..



 İkinci Dünya Savaşında yeni bir

sinir gazı üzerinde çalışan alman

bilim adamları organikfosforlu bir

insektisiti parathionu buldular.

 Yine 2, 4-D’li herbisitlerin kullanımı

da 1940’lı yılların başlangıcında

devreye girdi.



Sihirli Toz: DDT

 İnsanlık tarihi boyunca, bulaşıcı hastalıklar yüzünden

ölen askerlerin sayısı her zaman savaşırken,

çatışmalarda ölenlerden daha fazla olmuştur. Ta ki II.

Dünya Savaşı‘nda, insanları tarumar eden bulaşıcı

hastalıkları yayan böceklere karşı biyolojik silahlar

icat edilinceye kadar.



 Ekim 1943‘te, II. Dünya Savaşı’nın en sıcak günleri

yaşanırken, Napoli’deki hastanelerde 25 tifüs vakasına

rastlandı. Zamanla bu hastalıktan dolayı günde 40, 60,

hatta 500 kişi ölmeye başladı.

 Hastalığın bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının iki

nedeni vardı: Soğuk ve bitler.



 Tifüs salgını gün geçtikçe

büyüdüğü günlerde

durumdan haberdar olan

Kahire’deki Amerikan

Tifüs Komisyon Direktörü

General Leon Fox, bit

salgınının ortadan

kaldırılması için DDT‘yi

önerdi.



 Şubat 1944‘te 1 milyon 300 bin Napolili ve kent

sokakları DDT tozuyla ilaçlandı. Tifüs salgını

başladığı hızla yok oldu. Bu salgın tarihe, kış

ortasında bitirilebilen ilk tifüs salgını olarak geçti.

Tarihe geçişini ise DDT mucizesine borçluydu.







 DDT, bu ilk deneyimin ardından, tifüs, veba, sıtma ve

sarı humma hastalıklarının taşıyıcıları olan bit, pire ve

sivrisineklere karşı en sık kullanılan silahlardan biri

oldu. DDT insanların yanı sıra bitkilerde ve

hayvanlarda da yoğun olarak kullanılıyordu.



 Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1963'de,

pestisitlerin kullanılması ile 410 milyon dolarlık bir

harcamaya karşı 1.8 milyar dolarlık ürün

kazanılmıştır.



 DDT, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılından

sonra sivil amaçlar için kullanılmaya başlandı.

Sivrisinek, kır tırtılı ve Japon kınkanatlısı gibi

böceklerle mücadele amacıyla şehirlerin üzerine

havadan püskürtüldü.

 Zemin yüzeyinde ise caddeleri, evleri,

kanalizasyonları ve çiftlik hayvanlarını temizlemede

kullanıldı.





























Van 1949





 Ancak yapılan araştırmalar zaman içinde bu

mucizenin beraberinde getirdiği yan etkileri de açığa

çıkarttı.



 Bitkilerde genetik bozulmalara neden oluyor, dahası

DDT’ye karşı bağışıklık kazanan böcekler kendi

sürekliliğini sağlayabilecek savunma mekanizmaları

geliştiriyordu.

 Sadece bir ya da iki tür haşere üzerinde etkili olan

çoğu böcek ilâcının tersine, DDT yüzlerce farklı türü

yok edebiliyordu.





 Pestisitlerle ilgili ilk ciddi eleştiri ise biyoloj Rachel

Carson'un 1962 yılında yayımladığı “sessiz bahar"

kitabıyla ortaya çıkmıştır.



 Carson bu kitabıyla; DDT

ve klorlu hirokarbonların

çevredeki dayanıklılığı,

insan ve hayvanların yağ

dokularında birikimlerini,

hedef olmayan veya

olmaması gereken türler

üzerindeki toksik

etkileriyle, ekolojik ve

insan sağlığıyla ilgili

yıkıcı etkilerini dile

getirdi. Rachel Carson



 Birleşik Devletler'deki DDT kullanımı kel kartal,

kahverengi pelikan ve gökdoğan gibi birçok yırtıcı

kuşun neredeyse bölgesel olarak tükenmesine yol açtı.

 DDT'nin bir yıkım ürünü olan DDE, kanatlı

yumurtalarının ince ve kırılgan bir kabuğa sahip

olmasına neden oldu.



 DDE aynı zamanda Kuzey

Kutup bölgesinde yaşayan

İnuit topluluklarının yağ

dokularında ve anne

sütünde de bulunduğu

belirlendi.

 DDE bütün dünyada, anne

sütündeki en yaygın

kirletici madde, yani

kontaminant olduğu

belirlenmiştir.



 DDT sahip olduğu daha bir çok olumsuz etki

nedeniyle 1970'li yıllarda ABD ve Avrupa'da,

1980’lerde ise Türkiye’de yasaklanmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa


 II. Dünya savaşında sonra bitkisel kökenli pestisitlerin

ülkeye sağlanması güçleştiğinde ABD ve diğer ülkeler

organik kimyasallara yönelmişlerdir.



 Pestisitlerin bazıları toksikolojik açıdan bir zarar

oluşturmazken, bazılarının kanserojen, sinir sistemini

etkileyici ve hatta mutasyon oluşturucu etkileri

saptanmıştır. Pestisit kalıntılarının en önemli kaynağı

gıdalardır. Bu nedenle 1960 yılında FAO ve WHO

tarafından “pestisit kalıntıları kodex komitesi”

kurulmuştur.



 İlk pestisit yasası ABD de 1947 yılında çıkartılmış ve

EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) 1970’te

kurulmuştur.



GÜNÜMÜZDE PESTİSİTLERİN 

DURUMU



 Gıda maddelerine olan talebin karşılanması

amacıyla son yıllarda birim alandan daha fazla

ürün alabilmek için tarımsal alanlarda kimyasal

girdilerin kullanıldığı konvansiyonel üretime

başlanmıştır.



 “Yeşil devrim” olarak adlandırılan kimyasal

girdilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı, verim ve

üretimde önemli artışların olduğu bu dönemden sonra

gıda güvenliği kavramı ön plana çıkmıştır.



 Güvenli gıda üretimi ve tüketimi her toplum için

ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar doğuran

önemli bir konudur. Son yıllarda özellikle gıda

güvencesini sağlamış ülkelerde tüketicilerin gelir

düzeyinin yükselmesi sonucu gıda güvenliği de ön

plana çıkmış ve büyük bir önem kazanmıştır.



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PESTİSİT 

PAZARI 



 Günümüzde dünyada yıllık pestisit kullanımı ortalama

3 milyon ton, Türkiye’de ise yaklaşık olarak 33 bin

tondur.



 Pestisit tüketim miktarları bakımından Latin

Amerika ülkeleri başı çekerken Japonya, Çin,

Malezya ve Yeni Zelanda ise yüksek pestisit

kullanımı ile dikkat çeken ülkeler arasındadır.



 Avrupa’da en fazla pestisit kullanan ülke olan

Hollanda’da hektar başına pestisit kullanımı yaklaşık

13 kilogram, en az pestisit kullanan ülke olan

Finlandiya’da ise 1,2 kilogram civarındadır.

 Türkiye’de ise pestisit tüketiminin 1.3 kg/ha

olduğu tahmin edilmektedir.



 Ülkemizde 2003 yılında bayilere satılan pestisit

miktarı 29.675 ton iken 2012 yılında bu miktar

52.397 tona ulaşmıştır.

 Aynı yıllar itibariyle pestisit ithalatı ise 7.183 tondan

22.675 tona; imalat miktarı ise 23.396 tondan

36.164 tona yükselmiştir.





 Ancak, ülkemizde oldukça heterojen bir pestisit

tüketimi olduğu unutulmamalıdır.

 Entansif tarım yapılan bölgelerinden olan Ege ve

Akdeniz Bölgeleri ile ekstansif tarım yapılan Doğu

Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin

preparat olarak pestisit tüketim payları kıyaslandığı

zaman bu heterojen yapı açıkça görülecektir.





 Ege ve Akdeniz Bölgeleri tüketim toplamı, genel

olarak ülke tüketiminin %34’den fazlasını, hatta bazı

yıllar %50’sine yakınını oluşturmaktadır. Doğu

Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki

kullanım ise, ülke tüketiminin ancak %10’u kadardır.



 Örneğin, yaş meyve-sebze üretiminin yaygın olduğu

Antalya’da kullanılan pestisit miktarı, yaklaşık olarak

hektar başına 26 kilogram ile Avrupa’nın en fazla

pestisit kullanan ülkesi olan Hollanda’nın iki katıdır.



 Dünya pestisit pazarının büyüklüğünün yaklaşık 45

milyar dolar, Türkiye pazarının ise yaklaşık 600

milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.



 Dünyada kimyasal pestisit pazarının %42’ini herbisitler,

%29’unu insektisitler, %21’ini fungusitler ve %8’ini ise

diğer kimyasallar oluşturmaktadır.

42%

29%

21%
8%

Dünyada Kimyasal Pestisit 

Pazarı

Herbisit

İnsektisit

Fungisit

Diğer





 Pestisit pazarları içerisinde Çin, Hindistan, Fransa,

Almanya, ABD ve Japonya büyük pazarlar olarak öne

çıkmaktadır.



 Küresel pestisit pazarının %89’u 10 firmanın kontrolü

altındadır. Avrupalı firmalar bu pazarın yaklaşık yarısını,

ABD’li firmalar %25’ini ellerinde bulundururken,

pazarın kalanı İsrail, Avustralya ve Japon firmaların

kontrolündedir.



 Geçmiş yıllardaki pestisit satışları incelendiğinde;

küresel pestisit satışlarının 2000-2010 yıllarında

%289 artış gösterdiği görülmektedir.

 Dünya pestisit pazarı 2011-2016 döneminde yıllık

ortalama %5 büyüme gösterdiği bilinmekte olup,

2017’de ise küresel pestisit satışlarının 68,5 milyar

dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.



 Pestisit kullanımının yanında küresel biopestisit

kullanımının da artarak 2017’de 3.5 milyar dolara

ulaşacağı değerlendirilmektedir.



PESTİSİTLERİN ÇEVRE ÜZERİNE 

ETKİLERİ 



 Pestisit uygulaması en fazla % 6’sı hedef alınan

canlı üzerine ulaşmakta, geri kalan % 94’lük kısım

ise agroekosistemde hedef olmayan organizmalara

ve toprağa ulaşmakta ya da çevredeki doğal

ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle

kimyasal kirleticiler olarak sulara karışmaktadır.



 Hava, su ve toprağa, oradan da bu ortamlarda yaşayan

diğer canlılara geçmekte olan pestisitler dönüşüme

uğrayarak insan ve çevre sağlığında bazı problemlere

neden olmaktadır.



 Pestisitlerin uygulanması sırasında bir kısmı

evaporasyon ve dağılma nedeniyle kaybolurken, bir

kısmı da bitki üzerinde ve toprak yüzeyinde

kalmaktadır. Havaya karışan pestisit rüzgârlarla

taşınıp; sis ve yağışlarla tekrar yeryüzüne dönebilir.

Bu yolla hedef olmayan diğer organizma ve bitkilere

ulaşan pestisit, bunlarda kalıntı ve toksititeye neden

olabilir.



 Toprak ve bitki uygulamalarından sonra toprak

yüzeyinde kalan pestisitler, yağmur suları ile yüzey

akışı şeklinde veya toprak içerisinde aşağıya doğru

yıkanmak suretiyle taban suyu ve diğer su

kaynaklarına ulaşabilirler.



 Yapılan bir çalışmada 2000-2002 yılları arasında

Küçük Menderes’te organik klorlu pestisit ve metal

kalıntıları incelenmiş, uzun süreli yasaklamalara

rağmen Küçük Menderes’in hala kirli olduğu

belirlenmiştir.

 Alınan mevsimsel numunelerde nehir sularında en çok

rastlanan pestisit türünün DDT olduğu belirlenmiştir.



 Pesitisitlerin insan ve çevreye verdiği zararlı etki

dışında, ayrıca zararlı popülasyonları dengede tutan

doğal düşmanlar, pestisitlerin sürekli bir şekilde

kullanılması sonucunda etkilenmekte ve üzerindeki

doğal düşman baskısının kalktığı zararlılar ise

problem haline gelmektedirler.



PESTİSİTLERDE TOKSİTE



 Toksikoloji denilince akla ilk
olarak Paracelsus gelir.

 Zehiri tanımlarken kullandığı
"Her madde zehirdir. Zehir
olmayan madde yoktur;
zehir ile ilacı ayıran
dozdur" şeklindeki ifade,
bugünkü modern
toksikolojinin de çıkış
noktasıdır.

Paracelsus

https://tr.wikipedia.org/wiki/Paracelsus


 Bugüne kadar yapılan

toksikolojik araştırmalarda

pesitisitlerin deri, ağız ve

solunum yoluyla girerek

insanlarda zehirlenmelere sebep

olduğu saptanmıştır.



 Ayrıca zehirlenmeler, pestisitlerin kazara veya

uygulama sırasında doğrudan doğruya alınması

sonucu doza bağlı olarak akut (ani) veya kronik

(süreğen) zehirlenmeler şeklinde de görülebilir.



 Vücuda giren pestisitler merkezi sinir sistemi ve kemik

iliğinde depo edilmekte ve vücuttan atılması uzun süre

almaktadır.

 Kusma ve mide bulantısı oluşmakla birlikte diğer ilk

semptomlar ise; baş dönmesi, korku, heyecanlanma, zihin

karışıklığı ve kas spazmı olarak görülmektedir. Bunu

epileptik nöbetlere benzer spazmlar ve bilinçsizlikler

takip etmektedir.



 Pestisit kalıntısı içeren besinlerin yenmesi ile de akut

ve kronik zehirlenmeler oluşabilir:

 Örneğin 1973'de ülkemizde Kars'ın Damal köyünde

Folidol 3-605’i saç ve elbise temizliğinde kullanan 37

kişi hayatını kaybetmiştir.



 Sebze ve meyvelere pestisit uygulanmasından sonra

bekleme süresine dikkat edilmeden ve gerekli yıkama

işlemi yapılmadan yenen besinlerden dolayı

zehirlenmeler görülebilmektedir.

 Örneğin 1963'de Bursa'da Folidol ile ilaçlanan

şeftaliyi yiyen 32 kişiden 7’sinin ölümü, yine ağustos

1979'da Ödemiş'te Folidol’la ilaçlanmış karpuz

yiyen 7 kişinin zehirlenmesi örnek verilebilir.



 Ayrıca pestisit kalıntısı içeren besinlerin yenmesi ile

oluşan kronik zehirlenmelere Türkiye'de 1950'li

yıllarda Güney Doğu Anadolu Bölgesinde

rastlanan ve bütün dünyanın ilgisini çeken

epidemik olay örnek verilebilir.

 1956'da Diyarbakır ve yöresinde bir fungusit olan

hekzaklorobenzen (HCB) ile ilaçlanmış tohumluk

buğdayı yiyen halkta epidemik zehirlenme

görülmüştür.



 1955-1958 yılları arasında, bu bölgede (Diyarbakır,

Mardin ve Şanlıurfa) yaşayan 3000'in üstünde

kişiye “Karayara Hastalığı’’ tanısı konulmuştur.

 Bu zehirlenme olaylarının %10'u ölümle

sonuçlanmıştır.













 2007 yılında yapılan bir çalışmaya göre, dikofol ve

endosulfal gibi pestisitlerine maruz kalan kadınların,

otistik çocuk doğurma riski normal kadınlara oranla 8

kat yüksek çıkmıştır.



Gıdada pestisit kalıntısı için alınabilecek önlemler:

Besinlerin iyice yıkanması,

Kabuklarının soyulması,

Isıl işlemlerle muamele edilmesi (kaynatma, pişirme

vs),

Ultraviyole ile ışınlama (süt),

Hidrojen peroksit gibi bazı katkı maddelerinin ilave

edilmesi.



 Türkiye tarımında tüm kültür bitkilerinde hastalık,

zararlı ve yabancı otlar yüzünden oluşabilecek

kayıpları engellemek için her türlü araştırma ve

uygulamayı yapmakla görevli "Zirai Mücadele ve

Zirai Karantina Müdürlüğü" 1957'de kurulmuştur.



 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 3 milyon

zirai işçi pestisit zehirlenmesi yaşarken, bunların

yaklaşık 18 000 kadarı hayatını kaybetmektedir. Bir

çalışmaya göre, gelişmekte olan ülkelerde yılda 25

milyon işçi pestisit zehirlenmesi riski taşımaktadır.



AB Ülkelerine Yiyecek ve Yem İhraç Eden Ülkelerin 2007 ve 

2008 Yıllarında Gönderdikleri Partilerden Uygun 

Bulunmayanların Sayıları



Türkiye’den AB Ülkelerine Gönderilen Bitkisel Ürün 

Partilerine Göre Uygun Bulunmayanların Sayısı 

ve Nedenleri



 Son yıllarda çevre ve insanı tek bir sistem olarak

gören sürdürülebilir tarım önem kazanmaktadır. Bu

amaçla Entegre Ürün Yönetimi (Integrated Crop

Management) ve Entegre Mücadele (Integrated Pest

Management-IPM) sistemleri geliştirilmiştir. Bu

sistemlerde, insan ve çevre sağlığı yönünden tarım

alanında kullanılan tarım ilaçlarının olumsuz etkilerine

karşı değişik önlemler alınmaktadır.



 Yukarıda özetlediğimiz bilgiler, gelişmeler ve

sonuçlar ışığında söz konusu olumsuzlukları ortadan

kaldırabilmek açısından, öncelikle yapılabilecekler

aşağıda özetlenmiştir:



 Kimyasal mücadele, IPM görüşü içinde insan

sağlığına ve hedef dışı organizmalara düşük

zehirli pestisitlerle yapılmalıdır.

 Çevreye ve çevrede yaşayan organizmalara

olabildiğince düşük riskli pestisitler seçilmelidir.



 Zararlı organizmalarda dayanıklılık riski düşük

pestisitler seçilmelidir.

 Doğal düşmanlara en az zarar veren ilaç

seçilmelidir. Çevredeki arı yetiştiricileri

uyarılmalı, kovanlar bir süre kapatılmalıdır.



Hedef alınan zararlının biyolojisine göre en etkin

ilaçlama zamanı seçilmelidir.

Pestisit en etkin metot ve azami koruma önlemleri

alınarak uygulanmalıdır. İlk etkisi kuvvetli, kalıcılığı

daha kısa süren pestisit seçilmelidir.



 Önerilen dozda ve sayıda pestisit uygulaması

yapılmalıdır.

 Uygulama öncesi gerekli önlemler alınmalı,

uygulayıcılar eğitilmelidir.



 Ambalajı bozuk tarım ilaçları satın alınmamalı,

bunlar çocuklardan, yiyecek ve içecek

maddelerinden uzak güvenli yerlerde

bulundurulmalıdır.

 Uygulama uygun hava şartlarında, rüzgarsız

havada ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.



 Uygulama sırasında herhangi bir şey

yenmemeli, içilmemeli gözler ovuşturulmamalı,

ağza dokunulmamalı, ilaçlama sonrası elbise

değiştirilip eller ve yüz bol sabunlu su ile

yıkanmalıdır.

 Uygulamalar çocuklara yaptırılmamalı ve ilaçlama

alanından diğer işçiler de uzaklaştırılmalıdır.



 İlaçlama sırasında çiftlik hayvanları uzak

tutulmalı, ilaçlanan alana belli bir süre geçmeden

hiçbir canlı girmemelidir.

Kullanılan alet ve yardımcı kaplar iş bittikten sonra

iyice yıkanmalı, boşalan ilaç kapları uygun şekilde

imha edilmelidir.



Pestisitlerin ruhsatlandırma sistemine yeni

düzenlemeler getirilmelidir. Örneğin emsale göre

ruhsatlandırma gözden geçirilerek amacına uygun,

denetimler ve analizler daha titiz gerçekleştirilmelidir.



Ruhsatlandırma aşamasından başlayarak iyi bir

kontrol mekanizmasının kurulması ve tarım ilaçları ile

ilişkili tüm kuruluş ve kişilerin bilinçlendirilmesi ile

mümkündür.

Öncelikli olarak pestisitlerin tüm özellikleri iyi

bilinmelidir. Ayrıca yetiştirilecek çeşitlerin, üretim

yapılacak yörenin ve hastalık, zararlı ve yabancı

otların yeterince tanınmaları gerekmektedir.



İnsan ve çevre sağlığı için en az drecede toksik, en

etkili ve ruhsatlı maddeler kullanılmalı, ilaçlama

müddeti kısa tutulmalıdır.



Ruhsatlı pestisitler, getirebilecekleri çevre ve sağlık

riskleri yönünden ciddi biçimde gözden geçirilmeli ve

elde edilen bulgulara göre, ya kullanımları

kısıtlanmalı ya da ruhsatları iptal edilmelidir.

Özellikle su kaynaklarına yakın tarım alanlarda

kullanılması sakıncalı pestisitlerin kullanımı ABD ve

AB ülkelerinde olduğu gibi derhal kısıtlanmalıdır.



Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş

ülkelerde, pestisitler sadece bu konuda sertifika sahibi

uzman kişilerce uygulanabilmektedir.

Gıdalarda ve yemlerde pestisit kalıntısı açısından,

ülkeyi temsil edebilecek büyüklükteki örnek sayısı

temel alınarak sürekli analizler yapılmalı, sonuçlar

değerlendirilip raporlar halinde yayınlanmalıdır.




