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Antik çağlarda insanlar avcılık ve toplayıcılık yerine yerleĢik hayata geçerek tarım yapmaya 

baĢladılar. O dönemlerde ürettikleri ürünler üzerinde zarar yapan etmenler olduğunu fark ettiler. 

Ġnsanlar bu zararlı etmenlerden ürünlerini korumak için çeĢitli arayıĢlara yönelmiĢlerdir. ĠĢte o 

zamandan bugüne kadar insanlar, bitkisel ürünler üzerinde zararlı olan etmenlere karĢı mücadele 

etmektedirler. Çünkü bitkisel üretimi sınırlayan bu etmenlerle mücadele yapılmadığı takdirde ürün 

kayıpları bazen %100‟ü bulabilmektedir (Anonim 2008a).  Bu mücadele çerçevesinde Kültürel, 

biyoteknik, mekanik, fiziksel, biyolojik, yasal, kimyasal ve tüm mücadele metotlarını içinde barındıran 

Entegre Mücadele gibi çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Kimyasal mücadele, hiç Ģüphesiz ki bu 

yöntemlerin çok önemli bir kısmını oluĢturmaktadır. Pestisitler (Tarım ilacı) ise bitkisel ürünlerde 

zararlı olan hastalık, zararlı ve yabancıotlara karĢı kimyasal mücadele kapsamında kullanılan ve 

canlıları öldürmek üzere tasarlanan maddelerdir. Bu çalıĢma, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin 

tarih içindeki geliĢim süreçleri ve günümüzdeki mevcut durumları ile birlikte gelecek dönemlerde 

tarımsal üretim içindeki kullanım potansiyelleri belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Pesticides Used in Agricultural Production from Yesterday to Today 
 

Rather than sedentary people through hunting and gathering to agriculture began in ancient times. At 

that time, they noticed that the products they produce factors that damage at. People have turned to 

various quest to protect their products from these pests. Here people from that time until today, they 

have struggled against the harmful factors on herbal products. Because the limiting factor in crop 

production if the product is not done fighting this loss are sometimes able to find 100% (anonymous 

2008). Within this cultural struggle, biotech, mechanical, physical, biological, legal, hosting a variety 

of methods, such as ıntegrated pest management methods in the fight against chemical and all were 

developed. Chemical control is no doubt that these methods constitute a very important part. Plant 

protection products (pesticides) is harmful crop diseases which are chemicals used in the fight against 

pests and weeds and substance designed to kill living things. This study, in conjunction with the 

existing development process and current situation in the history of the pesticides used in agricultural 

production was performed in order to determine future potential in use include agricultural production. 
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