
BITKI KORUMA

KULTUREL

FIzIKsEL
ı

BIYOLOJIK ONLEMLER

DOGAL ILAÇLAR

ş

İ

t \., $

\

a

t

t

I F

;.

PRATiK BİLGİLER BRoşüR Dİzİsİ-3

f
,,\

,ffi,
çiFTçi sENDaKAı.ARl KoNFEDCRAsYoNU
Adakalc sokak Ada APt. No: 8/ l 3 YGnlrGhlr / ANKARA
..poJta: ciftcir.n@tmail.com www.k.r.t bın.n.t



ı,rİrz
ıü

İçindekiler
Onsöz - 2

Bitki Koruma - 4

1. Yasal öntemler - 5

2. Kültürel önlemler - 5

3. Fiziksel Kontrol Yoluyla
Alınacak önIemler - 36

4. BiyoIojik önlemler - 38

5. Yabancı Ot Mücade]esi - 41

6. Doğal İlaçlar iIe Önlem - 45

Bilge Çiftçiliğe Doğru - 53

3oııpsoııh}a ,i§

ffi saolHıır Koı|EBAaıuı,
l- Uzüm Ureticileri Sendikası UZUM_SEN

2- Tütün Üreticileri sendikasl TÜTÜN-sEN

3- Fındık Üreticileri Sendikası FlNDlK_SEN

4- Hububat Üreticileri Sendikası HU8UaAT.StN

5- Ayçiçeği Üreticileri sendika$ AYÇiÇEK-sEN

6- Çay Üreticileri Sendikası ÇAY_SEN

7- Zeçin Üreticileri Sendikası zEYTiN-sEN

çıF

Katkı verenıer; Ayfer Yavi, olcay Bingöl,
Hasan cengiz Yazar, Mebruke Bayram.
Ali Bülent Erdem, Abdullah Aysu.

1



()nsiiz;

]Jilki_ı,i korıınııık iç,in btı:ı dcnavlcıtlcn alJa ctlilıııi;;
b i l g i l c r i, h ı ı k o ıı ı ı ıl rı ı,tı p ı l cı b i l c c t, kl c r i,s iz l t, r l t, pu_ı, -

luşııtı,-ıı 1:ıı lışut:tı ğız.

Ycli,ştiırliğinıiz üriinc zııı,ııı,lılcıı,ın ı,eı,cı,c,ği ;ııııı-
r ı göz l e y e ra k tı n l cı rcı li u r.ş ı ııı ı| i c]ıı h cı l <, c] c bı ı l ı ı ı ı ı ı r ı ı:
An<,tık :ıırı.ırlı, iiı,iiıı vcrinıliliğini c,itldi biı, lıi1,iııı
ıle clkiliyor.ııı tı zuınqn ıııijckılıula cdari:. li,ıııııııılıı
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(|ifiç,i rıltın rılııtı,ı,ıın ht:ı]tas hiliı,ki; tcırııı ılcığııl,ıı lııı,
ıı i i dıı ho l cd i r. l} i ı 

- 

/ i lr l c ı,ıı.ş crcl ı ğ ı ıı ı ız ı l i) n ı, u b t, l l i l ı i ı

\:aııla lali iiri)niin yli.şülüc.\ine ii:al dııı,ııııılııı, lııı,iç,
gcı<ılclc i:in vcrııcz. l)ıığtı hiıılcı,t,ı, 1,tışil L,QnlIılın,-

biükiııiıı, hcı.ı,ııınııı ı,tı ııı ilcrrııı,[:cın izıııcııı ın (gii:lc
gl)riil<ıııt yt ı,ck Lırcklr kiiçı|ik cıııılı) birl iklc ),ıışcılıgı

Ç|i/İl:ilaı'iı, r.lıı!tı.1,1ıı ı,ı,tlıığıırlt.ı.l;cı,ş11.1:4n cuıılıluı,ltı
ç,.1 l ü,| ıü1 ( L, ü, ü.ü r ü Iı1 \ 0 l i i l,c l i nl v u p l ığ ı tı ıı tltı n i 1 i bı.ı ıı, n
bı.ışlııı: (,'iinkıi lı.ırüüns.ül ijrcli1]1 .\)0pun bizlcr sol(
<,c bclirlaı,ıuıi.ş lıir cılı.ını]ıı lcli, bir iirijnij ,|cli,lliriü,i:.
D ı ı ğo.1: ı ijz gij rt, c .),.I ş Lt ıı1 Q l u ı1 t ı ı l ıı rıı k,ı e ç c ıı lı i n l c rı,ı,

t,c,şiü t,tııılı, lıi: ç,ifuç,ilcrin iirclıi.ği iiı,iinc ııııuliq,ı rılıır.
I}ıı gerçakliliı<n lııırc:l;ctlc lıi: l}ilgc ('i/ıq,ilt:r, .liğcr
1,i liç i lcıılı:n lıu,kl ı ılııı,rcın ı rü:. Yat i.şl ircc:tıg[ııı iz iiriiıii
bu 

rs 
t ıı lıı 1ı rtı k o l ııı cı lr ı i zı, rc tl i ğc r c t ı n l ı l ı ı r l ıı u ı, ı ı n ı l ı ı

tıl ıı cı.s ın cı i)z<ıu yiii.; la rIriz. On l u ı,cı zıırur y,t,rıııııı.lcıı

o ıı l tı ı, ı ıı k c: ı d i ı, u.ş tı ı ı di ıı gii l c r i ıı ı.l c k i 1, tı,ş u ı,ıı cı l ı ı r ı ı ı ı

.\ iir( lii r ül l c le ü,i ü 1c Q:oülı i (iılcülüi !tjSlaIiriZ.

bu.ştıııı iiıılcıılcr aülLır.ıli zdü1ıü, ıarü (lcIinin iiü1ijn(,

g4:ü11(.|c ç1]lış!rı:. ]|1a.ıclıı |jriiıı iirclirkcıı lc:li 1,aşil

.ı,criııc kcırışık (kiıı ı,ıılıııcı\:cı lcı)ırcl arlcı,iz. Ktıı,ı,fıli
tıkiıı ıtıpııık, cliilcn iiı,iinlaı,in lıirblrlarini ıılıınılu
tı l cı ı,tı l; ıJas l a k l e n ı a.\ | n a Q ü 1.1 111 .\: u ı, u / I ] | I,, ğc f bQ\\ l 0 n -

g ı q, l cı b ı ı ıı ı ı ı ı ı ıı rs o li t.lıı ğo n ı ıı ıı1, ı ı ı ı l ı ı l ı ı k i l ka s i n c ı] t,

an lıo.|lı.ı ıı\:ınıı.ş ıılıırıı:, I]ıııııııı urılınılqn ijrc,liıı ııltı-
ıı ı ıııztı gc l aı zı ırı ırl ı l ı.ıı,ı ıj lr.lij ı,nıcli \,a r in a ı ıztı k l ış / ı r-
ı,ıık, ıloğııl uı,c ı lcırü),lü.ü k.ırşü l.üşl ü ü,üül(ıli gi bi tltıhtı lıiı,
cl i: i ijıı l aııı l c r ı.ı l ı ı,ı z.
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I]1,1-Kl KOIiU]\1A 1. l} iyolo jik önlcırılcrdiı

Bitkiyc zaraı vcrcır zararlılaıııı, bir ortaında bitkiylc
tcı,ı]as ctnrcsi gcı,ckir. Zaraı,lı, bitkiylc tcnras cttiğin-
dc hastalık gcrçcklcşiı,, Zarıırlıı,ıııı bitkiyc tcınas anı
vc bitkidc kalış sürcsi zararlıı,ıııı vcrcccği zaı,arııı az
vcya çok olııasıııda ctkili oluı-.

l. \'ısıl ()nlcnı lcı

lJilgc Çiltçilcr. öncclıklc zaıiırlılıırııı çoğalnıası_
ııı vc yııyılıııasıııı öılcıııck için nrticacicIc ctlcrlcı,.
Hcrhangi bir girdiyi kııllanırııtian iincc kııllıııılıcitk
giriliylc birliktc üı-ctiııı alanıııa giı,ııc olısılığı rılaıı
zırıılılarıı kıışı öııccrlcı (jııIcııı ılıı,lıı. Islah yöııtc-
ıuiylc [ıitkıyi lıastılık ı,c Iıışcı,clcı,c tlılıı tlıyaııklı
hılc cclnıcsi içiıı kuvvcllcııtliı,iılcr. ('cvrc ktışııllaı,ını
bilkilcı,in lcIıiııc, zatarlıların ılel,hiııc olıcak şcki ltlc
dcğiştiriılcı: btı yol1a zaı,ıılı i]c lıitkiııiı t-ıirbiriylc
olaIü tcüııas sürcsiııi ızılln,ııva çalışıı,lıı. I}itkiniıı
zararlılara karşı savuıııııa sisıcnıiııi giiçlcııdirccck
bilkilcı,, gübrclcr vb, kııl]anırlıı,. l]ilkiscl ürctiııılc
l-ıitki korrıııra lhaliyctlcı,i. ijı]cıı]cı,i t|(iı,l ana bışlık
altıııdıı yapı lır.

[]azı zırar]ılar bitkilcriı,ı ürctiıı,ı aksaı,ıılırı ilc birlik-
lc taı,üıılSiıl üIcliı],ü alaüılı,üa bıılıışır. Hıslalığın vc za-
ı,ıı,lılııııı iiı,ctin,ı alaıııı,ıa bu yolla yıyılnıa vc ycrlcş-
ıııcsiııc. ııygulaı,ıacak ulusaI karaııliııa y(inlcn)iylc
cngcl olıınııbilir. Yuı,t dışıııdııı vcyı yLı!,l ıçindcıı biı,
biilgcdcn (liğcI baj]gcyc iiı,clillı lııiıtcı,yıli tilşlIkcll iç
vc dlş l<araııliııa yiiııctınc lik lcri ı.ıygtılaıınlılı vc ku-
ıallıı,a uyıılnıalıdır. Dcvlct, tıltısıl kaı,anliıa yiiıct-
ıııclikIcı,ini yiiıtcııı olaıık ctkin o]ırık uygtılııııiıIı.
dc ncl lc ıııc liclir.

2. kii ltii rcl onlcırıler

ZırııIılaı,ı i)ltliircrck reya dı.ıı,durıı,ık clcğil. i)ıcc-
tlcıı ılıııaıı ijıılcn-ılcrlc zarar]ıların [:ıitkilcrc l,ıtılaşıııa-
sı vcyı lıilkilcı,dc çoğalınasınııı (iııiinc gcçilıııclidiı,.
l]üı y(rı]lcnı(]c başarılı olıt-ıiln,ıck için zırırlıların
yaşıtlığı ycıIcı,. yaşaı]] döüıgiisii (bıyoltıjısi). nc ilc
bcslcntlikleı-i vc ırcrcclc barındıkları incclcnnıcli. lı-
k i[ıc a lı ıı ıııa lıtlı ı,.

Zarırlılaı, hakkında bu bilgilcı,c salıil,ı oltltığıınıuz
anilan ilibırcıı taı-ıırısal iirctiırı yapılan alııa bu-
laşırıiısıııiı cngcl olıbiliriz. Yışıııılatıııı giiçlcşııı,ir.
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L Yıısal önlcııı]cr
2. Kiiltüıclönlcııılcı,
]. Fiziksc] kontrol
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çoğaltnaIaItıı a7altır, iiü,iiılcri zaraı,lılaı,dıı) koILıya-
biliriz.

doğal döngti
olı,ır,

sağlaıınıış, iııt ıklırr dcğcrlcncl irilnı iş

2.1 Zararllfurın Bulasn-ıasınııı Onlcnırıcşj BöcckIcriıı kışlaıı]a vc ürcmc oltamlar]nü yok ctı,l]ck
sayılarını azaltıl,ıada (iıcnıli bir savaş yöı,ıtcııidir.
Böccklcı,Ic bulaşık bitki vc ürün aılüklıırınün yok
cdilıncsi yctiştircccğiıniz bir soılraki lifüü]ti kot,u-
ııtrk bakı ınıırdaı,ı öır]cındiı.

Oncclik]c kı.ıv\,0tli bitki yctiştirııck için çıılışıııaIı-
yız. Krıvvctl i bitkilcr, zarırlılıta karşı dayaıııklı tılur,
dircnçlc karşı koyaı, Bu ııııaçla üıctiıııc bışluınıdan
öı,ücc tohı]t]-ı. {jt]c vc fidan sıkı biı,kontı,oldcn gcçi-
rilıncli, tcııiz vc çiııılcırıııc giicüııüı ytiksck olnra-
sına dikkat cclilınclidir. liıhuııı. fidc vc 1itlııı scçiııri
zırırlılarrlııı ıIııüın]ş, tcı)]iı olaıııı,ıdan scçı lnıcl idiı,.

Eğcı,zaı,ırlı vırsa flziki, ııckınik vc çiliçilcı,tara-
tındaıı yapı lııış olaı,ı zırırlı]arı uzak]aşlü!,!cI (ii!,clinı
cırganıııdan arınclıııcı) çılışıı,ıalaı ı.ıygı.ılaıınıalıdıı.
Bu yöüütctıı]cI ilc başıırılı tı lrııriıııı ıyorsa btı iirctiılı
orgaırları ü[ctiün alirılııüı sokulırıaınalı. ıınlırIa iıslı
tirctiın yap ılı,ıanıa lı d ı r,

urctiın csnısında hastalıklı [-ııtki vc bitki kısın,ılı-
rı ortaya çıkarsa toplanıııalı, koııpost yapıııııııtla
kı.ıllaııılıııayıcaksa iınIıı ctlilnıcli, Hasıtlı yıpılıııış
bitki]cr taı,lada bııakılnııııalı. köklcri tiahıl toplııı-
ııalı vc trırlar inıha cdil»ıcııcli kompos1 yılıııııııırlı
kullaııılıııılıtiır, Bilgc Çiliçılcı ıııı,ımsal ürctiı,ü] csı]iı-
sında inıha ctıııclcri gcrckcn hıstalıklı bitki vc bilki
aıtıklarıırı ktınıpost yirpllnıntla kullanırlır. lli|ylcec

Pembc kurt: Pcııılıc kıırtlun laı,vaları kışlat. Kışı
bitki artık]ırıı,ıın iizcriııdc gcçircı,ı pcn,ı[-ıc kurt. ycııi
ıı,ıcvsiııtic ckilcn bitkıyc gcçcı, oI1ı zıtIat, vcı,ıııcyc
başlaı,, l'cıııbc kuı,dııı kışııı bitkiıiı iizcrindc kışla-
ıııasıırı iziıı vcrilı,ııcıııclidir. Piiırıı,ık sal,ılıı,ıırııı par-

çalanıniısı. süriilcrck topı,ağa g(iı]ıiiltncsi stıııııcrııı-
da pcııı[-ıc kurcluıı soııbahıı,claki sayısııııı yiizdc 95

aza]t] ldığl giİ,üllnüŞtii[,

Mısır kurdu: Mısır kuıdu, kışı ınısır saplarıırrla
gcçirir, Hasattan sonra kalan artıklar toplanıp yok
edilmclidir.
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Zıı rıı rl ı lu,ı ıı j Bıılcışnıısını Öıılenıe Yijnleıııleri

Scbzc sinekleri: Scbzc sincklcı,i, şalgaııı, havrıç vc
laI,ıııııı iırlıklaı,ıı,ııı] çüraiycn kısınılatıııı yııınunlan]ı
ycrlcri olarak kullııııı,]ıı,. [Ju ııcdcıılc taı]ada scbzc
artığı bırak ı lıı,ı a ıı-ıa lı d ı ı,.



Unlu bit: Kışııı bığlarda yapılaıı budanıayla biı,lik-
te kabuklırın scıyrıln,ıası un lu bit yoğlı ıı ltığuııu azalt-
mada ctkili sı,ınuç vcrir.

Nlcvve sincği vc mcvYe kıırdıı: Ycrc düŞcl] ktırt-
lıı vc lıastalıklı ıııcyvclcı,i toplııııak. ıııcyvc siııcği.
ıııcyvc kııı,dıı vc birçok ıııcyvc lıastalıkIarıııa kıı,şı
öı,ılcııı l-ııkıııııııtlaıı liıytlılıtiır.

Soğan-sak nenıatodu: Stığın-sak ıcııatodu bitki
tüIlcriıldcn soğaıı, sarımsak. patatcs, çilck, yoııcı.
yula1'. kcıen. kcııcvirc zaıır vcıiı. Türkiyc'ıriı,ı so-

ğan yctişlirılcn btitıin b(ilgclc!,ilrdc saptaı]]nüştır, So-

ğan sak ııcııııtt,ıdu bitkılcrııı gcncllikIc yaprak. sap,
yuınru, soğaı vc siirgünlcriııdc or(ıya çıkar. Bıılaşık
bitkilcrin toplaıııııası zararı aziıl[ır.

Yaprak bitleri, Sanjose kabuk|u biti ve koşnil:
İyi bııdaııan l,ıcr tarafı güncş göı,cıl ağaçlaı, yaprak
bitlcrinc, kabuklu bite vc koşnilc karşı daha daya-
ırıklı oluı,,

RoseIiıriır ki,k çürüklüğü: llıslallkIı bi[ki kök-
lcri hiç kiik parçası kalıı,ıayıcak şckildc tolıı,aktaıı
tüı,ıtl1,1c çıkıı,ılıniilı, 1,ok cdilııclidiı. Kök çiirüklü-
ğü lriıstalığınIıı sorı-ın olduğıı [ıılıçclcrdc ilkbaharda
ığaç]a!,!n kiik 1ıoğazlirrı kalııı k(iklcıc kadar açılaı,ak,
hava alnııları sağIanıııalıdıı,. IJıı lıaslalığın sağlıııı
ağaçlara bulaşırıasıııt (rüılcünck ınııcıyla birhçcrlc
bulaşık vc sağlını kısıı-ılar arasıııa l ı,ı-ı dcı-inliğiıılc
Iıcııdck ıçılnıılı. ç]kaı] toPrirk bulaşık taı-ala aıılı»a-
lıdır.

Scolvtidıc tiirleri: Butlaıııı ıırlıklatı vc I<avlııııış
kıbııklıı,ın soyulup yakılıııısı billcrc kaı,şı (incııli
bir ()nlcıııtliı,.

BozkuIt, §caralracidıe ljınıilrası türleri: IJo,/ktıı,t

ilc scıı,ıbıcdac vc 1iiIleIi vıılııni otlarcla koıııklıı-
lıı,. Yıbıııcı ()tlarüı] Lıygtı!] zııırıııııilı yok ctli]ııclcı,i
sayılıı,ıııı azıltınada ctki]i tılııı,. Aııcık 1arla kcııaıııı-
tlııki yabaııcı olların lııytlılı [-ı(iccklcr ilc tozlıyıcı/
döllcyici ıtılır için clc bırınık ycri oltlrığu ıııııılııl-
ııraırrılıclı r.

Gül filiz arısı: Zırrarlılır kuı,ıı giil dallaı,ında kış-
laclığı için giilIcı,dc kış tcıııizliği yıpılııkcn (iz(l

ycı,ıııiş kııı,tı giil dallıı,ı bı,ıluncluğı.ı ycrdcıı kcsilıp
a lı ıın-ıa lı tl ır.

Yabancı otlar: Iyicc yaınıanıış çiftlik gübrclcrinin
içiı,ıtic var olan yabancü ot ütıIıuırılıırı yabancı otlarııı

çoğiılııısıııa hizıııct ctlcr, l}ıı nctlçnlc çittlik giibıc-
lcriııin iyicc yaı,ınrasıııı sağlaııık, iyicc yiııdığııırlaıı
cnıiır t,ıltluğı.ııı,ıuz giibrclcri kullannıak gcrckir.
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dcğil yaşayanıayacağı topraklaıda üıctiın yapıIıı-ıa-
lıdıı. Toprak yapısına vc özclliğinc uyguır arıaçlar
scçilıncsi bitkilcrin sağlıklı ve kuvvctli yctişnıcsini
sağlar.

I]ir bitki nc kadar krır,ıctli vc sağlıkIı olrırsa Iıırs-

talık vc zararlılara k;rrşı rliı o kıdar tiayanıklı olur.
Iiilkilcrın sağlıklı vc kurvctli vctişcbilıııcsi içiıı ttıp-
rağın uyguıü yani bıtki bcsiı nıır|clclcri bakıııındaı
zcngin olııiıs: vc bitkiıin ihtiyaç tlı:ytlıığu zanıalı
yclcı,li stıyu alıırası gcrckiı. I]itkiIcı,Iıı l,ıakını tck-
nik]cı,i ııIın ıoprık işlcıııc. l,ıııtlıınra, koItuk alıı,ıa,

suliııııa vc gübrclcı,ııcsi aksalılııaıııılırlıı,, l]unIarıı,ı
dışında yiircdc soruı,ı olıııı zıırıılılıı,ııı biIiıınıürsi, tııü-

lırııı bcrtaı-af cdilıncsi lıakınıından ctkjli v(intcnılcr
uygtılaıııaya iıı,ıkan saglaL

I,]lıtcriılac tiınıilvası türleri; pII'ı tIiişiik lo1ıı,ıl<-

lırtla yışiıı,. pII'ı yilksck tol,ırıklıı,tiı yıışıııııızlıı,.
1iılırıiiın 1ıI|'ına bıkılırak Flılcı,irlac lıııııi]vısı ti]r-

Icı,iııc dııvırlı lıitkilcıin cki)ilı ckilnıcı,cccğinc kııı,ır
vcrilıııclidir.

I]iiıtin bitkiIcı,in sağlıklı ı,c kııı ı ctli biil,iil,clıilıncsi
içııı ııl,gtııı topraua ckilnıcsi ı c_,-ı ılikilıııcsi gcrckir.
t]iıkinin dikiıı,ı yöı)ti (l()ğrtı [ıclirlcııı»cli. iklinl istc-

ii !iil ö|)tiIrc ılınıııiılı.lıı. ltil[ıleıiıı \(li)I]ı(5i içiı]
biiylcsi istcklcri oldıığıı gibi zıı,ıı,]ılatııı tla toprak
islcği vc yaiıü vardır, l}ilgc Kijylii'TtıIInrı yıpan I}il-
gc ('itlçiIcr, bitkilcıin islcklcı,iııc tıygıın, zırırlılaı,ııı
istcğiüıc tcrs uygulanıalıı,da bıı]rınrıtlır.

Roscl|inı kök çürüklüğü: Ağır vc su tulan (op[ak-

lar zararlı ııluı,,

Tııprakta yaşayaır vcya bızı tiöncn,ılcı,ini toprak-
ta gcçircır zaraılılaı, ilc ıııücadclcdc loprak scçiıni
ijncnı]idiı,. Zararlılarııı clkin olabilcccği ttıpraklaıda
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2.2 Sağlıklı bitki yetistiı,i]nıcsi

Uyguı,ı ycrdc vctistirıı,ıc

10

Hughcs ve Zcytin },arı koşnili, Zcvtin halkalı
l,ckt llastılığı: AğıI. sıı ttıtııı toprııklartlı^ vc hı-
vasız ırcırıli topraklartla oluşı.ıı,.

Kiik ur ncnıatodları: Aliivytııılu üoprıklırı scvcr.

Süne: (icvcı iıtrıırıııı ıllıııda barınır. (icvcıı l,ıilkisi-
ııiıı ıllııırlaki tol-ıı,ık hrııı,ırıslrı vc hali l'ltıl-ııık sa bııra-
tlı siiııı: sıyısı artar, Ttıpı,ak killi vcya scı,lsc [ıaı,ıııa-
cak siiııc sıyısı azalıı,, Siinc sayısııın azıllılıııısı için
gcvcnin ıltıııtiaki siiııclcriıı yok ctlilıııcsi gcıckir,

Mar,ıs biiccklcri, Haziran lıöccklcri: Kııııılu 1op-

ı,ıkları iiılıa liız]a scvcr.



IiizgarIaIdan Zal,al gör]ncz.

Doınate§: Gün boyu diıck güncş ışığı alabilcccği ve
güçlü rüzgarlardan koruıraır bir alaııa dikiın yapıl-
nrasl gcrckiı,.

Kcreviz: Dirck güııcş alan larlalaı,rla vcrinıi yüksck
<,ıluı,.

'Ii4ıı,ıkla yışayan zıı,arIılaı, ilc nriicatlclctic tol-ıı.ık
işIcıncsi iincııIidir. Çünkü işIcııcn lopı.akIııtlı za-
riıı'IıIlıı ı,ılı1,1ık 1iizellııe çıLlıı,. Ylıiış r,,. ıiizg;irlı ılılı.
ruz kalır. Vığış \,c ı1izgala ıııı,ıız ka]aıı zırıı.lılır 1c-
lcI'o|ur vcyı avcı l,ıijccklcr vc kıışlaı.gibi diğcı.t-ıazı
caıılılırı ycııı olıırlaı. Ayrıca ttıpı.ak işlcı»csi lıiıki-
Icı,in gcIişiıııinc hıl kirliıı,. işlcIrcıı k)pı.akta bi(kinin
k(ik kısııı kıır,r,ctlcniı.

Ahududu: Ahuiludu bahçcsi kıırıılurkcn küııcy ya-
maçlar tcrcih cdllııclidir. (iiincy yılııaçlırl i Ikbahar
tl<ııları bakıııııııdan tchlikclidir.

llozktırt: \'ıızlık se[,ızclcı, ilc iıyçiçcği lııısııtlıııııı ıı.-
tlıııtlıııı soııt,ıılıııı,rla 1ılıılacıli {o1ıı,ık işlcıııııcsi lıoz-
ktırt liıı,vaIıı,ıııııı ai]nıcsiııC ılctlcır iı]rıı..

Asnıa : (itiıücyc bakan yınlıçlaı,ı ScVcr, (iaincşlcn-

ı]ıclliıl sağladüğı kuzcy-giinc1, ıloğl,ılIttlsılıdı olnıı-
lıdır. Şiddctli cscıı riizgiıılııı,ııı lııılııııtlıığıı ycrlcttlc
lsc ıclli ıcrbiyc SiStc]I]cli hal<iıl riizgıı,ı paralcl ol-
ıııılıtlıı,, I]iivlccc bağııı il,i hııı,ılııııııısı §ığlıı]]ı, vc
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l\fildivtı: Sabah vc akşııı çiğ lüıtaü] iıIı./iic!,(lc pata-
1cs ıııildiyoya kıılayca 1,ıkılaıııı,.

Pancar sineği: Asitli topraklarda dalıa l:tzla çoğalır,
dı_ılayısıylı vcı,diği zarar dı ıırırır.

ll i ı k i l c,ı-i ıı ),iiı i.; ıagııLiıclıltılt t ;

llı,r hilkinin ):ijn i.\laği \\1ü,lür. İ.ılcıliklcri ,ı,r)nla ,ı,ı,-
li.şlirilQ] l)ilkilc,r hcııı .ıoğlıLlı ı,cli.şir, l]ııl ı,c, lc:zclli
ı,t, ı,i ıı ı,t,ri rl ar. Yiiııii n ii lı ı l ıı ı lıi l k i l cr i ı ii ıı i ı l t,r i bc-
.ı i n nıotlılı, l cri lııık ı ın ı ıı tltı ıı :t,ıı gi ıı ı ıl ı ı r.

I'atıtcs: (iiincyc 1ıiıkııı tiıı,lıı]ııı, pittiılcs yctişliIiciIi-
ğiııc tlıha ttygLıı]dtı[.

L}u gibi öırıcklcri çoğaltınak ınüınkiindiir...

2.3 Toıırak İşlcnrc

Ycşil kurt: Tiilliıı. paıııuk vc scl-ızctlc cll<iıı biı.za-
rıı,lı tılaıı ycşil kuı,da karşı son[:ıahaı.dı 1o]]ıiığın iş-
tcılıcsi pıı1llılaııılııı biiviik biiIiinliiniiıı oı.tıtlııı kılk-
ıııısıııı sığlıı.



Boz k ıı rtlı ı

l'tz]a zıırıı,
\c tcl liurtlırı: Kilklcıi giiçlti tıitkilcı,c bahaıtlı 1,ıl,ıılacak biı, tlcı,iıi siiriinl kIşü

içiı tliyıl,ıoza qircn kavuıı kızıl lıijccğinin
ıl iı] çoğüıı]u yok cdcı,,

ucçiı,ııck
cı,uiıı lcı,i-Vcl,clncZ

Apion: Mcrciıııck cknıck iizcı,c tol)ı,lıl< lıazı ı,laıı ııkc ıı
toprağ:ıı clcıiıı işlcııı,ıcsi. gc]ccck yı]ın cIgiür Apion
popı.ılasyonıı llla]tı]abi lit.

Zc},tin sincği: Kış ı1"lıı,ında ıoprağııı dcl,in stiı,iil-
ı,ürcsi Zcytil1 siıtcğil]il] pu|)ılitrıtll illıl1ll,.

Mısır kurdıı: Dcriıı s[iriiııı. ıı]ısıI ktıIdıını.ın laı-vı-
larıülü ıoPriü]( yüzcyinc çıkıı,ır, 'lo1ııak yiiZcyinc çı-
kaıı ıı,ıısıı, kutclu diişı-ıaılatınııı hctlclj haliııc gcIir.

Ayrıca iklinı kıışııllarııın (glincş. yığtııır. ıiizgl!,)
talıribatıylı sıyı laı,ı azalır.

l(tik ur ntnııttodlırı: L]iıkilcı,iıı lııılıııııııc|ığı sıcık
itylııdı l()pıığıır iki kcz ticıiıı işlcıııııcsi ]<ijk ııı,ııc-
ıııattırlIiıı,ıııiı zııaı vcıir.

2.{ (ijllııçlcılıç

Ekin giivcsi: -fıılıda iiı,iiıı biçiıııiııiıı ırtlınriın l()

cnı, rlcı,iııliktc lo1ıı,a(ın iki kcz işlcnıııcsi. ckin gii-
V(lillilı \ lllıltıt,liı \ L, l,ı,lıl]iıtllıiı ,ı:tr:tl, ı.,til,.

Kır,ıın ltızıl biiccği: Kış iiııccsiııilc rclı cılicn illi-
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Çekirge 1 tınıurtıılırı: T0l]Iığıü] işlcııınesi çckiı,gc
},üıl]ltıll1ılli[ül]ı zıtıl, r,cl,iı,.

Noctııidac. Gconretı,idae vc Svphingidac liııııil-
valırı: l]ıı lıııııilyıva ıit li]ı,lcr olıın ('oIcol,ıtcı,ı r,c

Diptcrıı loprıklı pııl-ıı oltıı, r,c lıı,ı ılırı loprığıı] l ()-

]0 cııı dcriııliğjnclc yışıı,, Dcriıı siiı,iiı,ıIcı,lc biııı]ıı
yiizcyc çıkır. 1,ııpı,ak yiizcyiııc r,ııı,ııı brı zaı,lılaıı
gtincş ışığı, sıcaklık vc ktııılilık zırtıı vcriı,. Ayııca
diğcı,caıılılıı, laı,rılıııdan ycııcı,ck yok crliIir vcyı sa-
yı ları azılır,

Yabıncı ııt ı»iicadclesi: I:itlıııılıklırdı \c I]ıc\/\c-
liklcrdc 1ıılıaııi otla!,ı \ok cııııck için sııııl,ııılıııtla
yapılıcık tIcı,in tol,ıı,ık işlcıııcsi zıı,ıı,lılarüı) lııı\ısIı]ı
kıışlıı-ı ycııı ctlcr. Yıı|,ııııi ııtliıı,ıı oı,tıclııı lıılılıııl-
ınıısıylı zıı,ıı,lılarııı vı.ıııırıılıılııı,ıııııı koııaklayıcıgı
ııckaıı tla iııüıtlıııı l<ılknıış oltıı,.

t]itktlcriıı sailıklı uclişnıcsi vc l,ııınıın stııırıcııııtlıı
gtiçl(i ıılıbilııcsi içiıı ilıtiyıç ılııytlııı.:ıı bcsiıı ıııııtl-
tlclcı,iııiıı lıitliivc cksil<siz r,çri lııcsi gcı,ckiı,. Siıülık
lı vc gi)çlii [:ıilkilcr hıstı]ı]<]ıı,ı vc zaı,aı,lılaı,a kaı,şı
dahı tliıl,ıııılılı olrır. IJıı aııııçlı tol]fığa ü:iibrc vc-
ı,j]ir, Aııcıık gt]l-ırcııiıı ticııqc]i ıcrilııcsi ijncıııliılir,



tıısytıııı liııl lııııııılık yırııılı stıııtıç vcrıı

Azotlu gübre: [3ilintliği üzcrc azotlu gübrc bilkiııııı
ycşil aksanıınııı gclişıncsini, su ı]liklarıı]tıı aı,lI]1astııı

sağlar. Bu da bitki özsuyııııı cıncrck yaşayan yıp-
rak bitlcü,i, kabıık]u bitlcr vc thıipslcri çoğaltlr.

Potas.,-umlu gübrc: Potasyuı]r gtibIcsi biıkilc-
riı] lrticrc çcpcılcıiııi kalınlaştıııı Sokucı.ı vc cınici
özclliklcrc sahip böccklcr potasyunlla giiçlcndiriI_
ııriş bitkilcrdc ziıraı,Iı cılirıırıız.

Fosforlu gübre: Potasyunr ilc birliktc kullaıııldı-
ğıııda özsı.ı cıırcı,ı zararlılarıı] ıarar! ı,crıııcsini cngcl-
lcr. zararını azaltır.

Doğal giil-ırclcr
bcsin ınırltlcsiııi
yıpısını cliizcltir
ycllcl)nlcsillisığ
lcnrliıilıııiş t-ıiıki

trlrıı,.

konrpozcdir, yaııi hcr tiirdcn bitki
içcrir. Ayııca doğiıl gübı,c, toplağün
, l]ıtkileıın iyi uclişıncsi vc kuv-
lır. İyi bcslcıınriş toprak ilc kuvvcl-
Lcı- zaraılı laı,a karsı daha dayaıııklı

()zclliklc ahır giilrrclcrin !yi )zıırırııs olı,ı,ıasıııa dikkat
clıırck gcı'ckir! İyi ),anıııaıı ı ş ablıJüb!ç§ry!b4]rçLa!
tohuıruıu taı,Iava tasır vc t,ınuı coğaIn,ıasıııa ırcclcn
olur.

2.5 Sıılııııııı rc I)ı,cıııı ı

Dangasi: giilıı,cleıııc biı,l,ıık ııı,tıı,lıııın tlulıu lıı:lu
:tı rtır ı,erııcs i ıı e ncı]cıı rı l ıı r,

kan|ı basıra: incirlcrdc ctkili olan bıı zatııı-lıırııı
ürcıncsitıi potasyuın azaltır. İı,]cir bahçclcı,indc po-
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GiiIırcniıı dcııgcIi vcriIıııcsi zııı,ıırlılııı,ıır ıtz zıııtı, vct,-

ıııcsiııtlc ctkili t,ıIsı da. cicngcsiz r,cı,ilıııcsi lııliııde
lıııstalık vc zaı,ırlı]aı,daha da ırtır.

Kireç: Toprağın asitliliğini gidcı,ir. Paııcıı sincği
gibi asitliği yüksck topraklarda zaraı-lı oIırır zaı,ar_

Iılara karşı kullanıldığında göı-ülcn oluı,ısıızlukIar
azzhıı,.

l)ını lrrırırıı. llızirııı lıiiccği: llcı,vıl lıı,lılıı,ı tıv-
gtılııııııı Iııyrııı g(i[-ııcleri t|ıııııı lııırıııı rc lııızirııı lıö-
ccğilıi iılllıı-tı,. IJst iistc dciil tIc ılıt]nır,ct,ıeli r,crılıck
zıırııIı ııı(tııı]tığtıııtı ıziıltıııiıklıı cıkili ııltıı,.

Rcyız sinek: Aztı(lıı uii[ııclcırrc scbzcilc bcyaz si-
ııcğiııi artıı,ır.

Stı. bızı l,ıiicck]cı,i çoiıltıı,. lıızılaıını a7ıllüL SuyLın
l-ıu iizcll iğıııi izlcycı,ck iiğı,cncn [Jiluc Ç'iliçilcı, sııyu
zııtıı,lılıı,ı kıışı ıııiicıdclc ınııçlı tlı kııllıııııı,laı,.



Bitki kirk hıstır|ıkları: Bil]ıi köklcı,iniıı ıaraf gör-
ıııcn-ıcsi için su vc giibı,c, [-ıilkilcı,iıı liök btığızı ycı,i-
ll( tilç !./(li]şi]l]llCIıııe r ;ı ilııleliıliı,.

Sarı çayaliarı: Sııı çayal<aıı zıııııı,ıııı kıırşı scı,iıı
]ııvailı srı]aııııı 1,ıpılıııalıtlır, Akşını gcç r,cyı salııl,ı
ctkcıı sıatlcı,tlc yıpılııcıl< srı]ıırrıi zıı,ıı,]ıılııı zııaı
vcrıncsiııi cııgcl lcı.

Zoroı,lıloı,ııı 11ir l\rlijıılii .sııloıııtıııııı cıı,tlıııtltın ltıı,lo-
ı,ı.ı h ii t, ı ı ı n c t.l a r.

('oilcııılıolc: Ncıııli kıpı,ııı scvcı,, lJıı tıc(lct]lç t()l)-

ıığııı dı,cııııj ı iiııcnı liı_]iı,.

Pıtıtcs giiycsi: I}ilindiği gibi srılınııı ttılıı,al< lı ı,tla

çatlal<Iaı, l<al,ıııııı,.'Ilıı,la vi]zcvi ııcnıli tılııı,. I3(illccc
patatcs giiıcsiııin cı,ginlcı,i ilc laı,vılıı,ı topı,ağın içi-
ııc giıcıırcz. lıılııığııı içinc giıcııcdiği içiıı yrınırtı-
Iaı,ı cı,işcıııcz tlollıl,ısı1,]1 7"1",,, yCfcnlcz.

!,.[ Scl,ı,cl< ),cliştiıırıc

Pıırıuk yapı,ık kurtlu; l)ııııtı]< yılıtık l<ııı,dıııırııı
cı,giıIcı,i sıılınıııış pıııııık taı,lalıı,ıııı scvtl jklcı,iııclcn

siiz l<oııtısı.ı zıı,ııIının vışıını iyi takilı cililıııcli, sıı-
Iaıııa diizcni oıııı giiı,c ıyıı,lınnıalıdıı.

I}itkilct, aıasıııda ııcsat'c, bitkiıin gclişinıiııin diizc-
yiııi, zıı,ıı,lı sıy!s]ıı]ı1 yc tıitkiyc ulışıp yLııııtıItıı]ıtIü-
ııı lıırıkıııı oI,ınıı]Iıı ız vcyı çtık olı»ısını lıclir]cı,.
ltilgc ('iflçilcı. scyı,ck yctjştiı,ı]ıc vapırak [-ıitkilcı,iıı
sağlıklı gclişnıcsi vc kııvvclli olıııasını sığlıyaıık,
bitkilcri zaraı,lılıra kiı,şı dircııçli halc gcliı,irlcı,,

lJu:ı :ı.ırtıı,lı lııı, lıı ııt,ıııl i lıı1ıı,ııkltıı,ı,ıtı,ı,ı
/ııcult htı:ı biıltilcı,in ıcı,ak ho:ı bill;ilt,riıı dc ,çılç

ı,k il nı t,.ı i :ııııırlılııı,ın ıı:tılıııı.ş ııırltı c/kiliıı/ıır,

\'ııırcı hıırtııınlıı lıiiccği: \iıııciıııın ilk biçiıııintlcn (|içck tripsi: Sıli ckilcıı 1ıııııııIilıı,tIı çiçcli tıipsi zı-
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Drcıraj yapılnıılı: Tıl-ııııı suytı yiiksclı. arazilcr-
dc, 1-ıitki]crııı kai]<lcı,i zaı,ır garriiI, hıstılantr. IJilki
kiiklcl,iı lııslıIınırliıSıırıt] ijıriillc drcı,ıaj yıllıılıylı
gcçilcl-ıiliniı-. Mcyvc vc scbzc taı,lalıtıııııı sıı tı.ıtıııı
biilgclcı,indc ttıl;ıaiııı hıvalaııtlıı,ılıııiısı içiı tlıcııııj
yapı lnıı l ıtlı ı,.

7 güüı ajncc sulııı-ıııııısı, l-ıiçiıııdcn 7-10 güıı soıırası-
ıııı kııdar sı-ı vcı,i iı-ı,ıcıııcsi yoııcı lrrııtrııı iı-ı bticcği nin
iiııcıı,ı]i biı, bijliiırıiiniiüı iiliiIıı(inc ııcrlcıı tıltır.

Reyaz sinck, I'anıuk },ıprak kurdu: Aşııı sı:laıııa
hcr j]<isiıi dc çoğaltrr. I"azlı sııyıı azaltı,ıııl< gcı,cl<iı,,



ı,ıI] aırtiıf, Pııı,ıııl< içiıı (inctilcı,ı aı,alık ııcsıfl,yc ııyııl-
ırıası zırı,trı,Iıl,ı azıllıı.

Yıprık bitlcri, kıbııklu lıit ve koşırillcr: Sık tti-
ki lıııiş bahçclcı,in ağıçlıı,ıııa yııpı,ak lıillcı,i, kal,ıukIıı
bil vc koşııillcı-clılıa lıızlı zaı,ar vcı,iı,lcı,.

\'ııntır hortııırrIıı biiceği: Zıyıl' r,c scl,rcl. yctişcıı
ytıııciılarııı iıı-ısıııılııı tiıptıl< dahı lilzlı gtlülcş göfiiı,.
'li4ıı,ıık sıcakIığı ırtar, Sıcaklığııı aı,tı,ııası ytıııcı lıtır-
1ııııılrı bticcğiniıı ]aı,ı,ılıı,ıııı çoğıltüf. Zaıaı- ıdaı,,

}[ i"^ııçlcşti ı,ıııç 1iç l,ııırlıır11

Mcyvc ağaçIırıııtla yıpılıı norıııa] [ıııdıırıılıı, ilc
gcııçlcşı irınc [ırıdanıa]aı,ı billri1,,i giiçlcııdirir, t}ıııla-
ııı sonIası ıizclIiklc gcııçlik [ıı.ıdaııasııır]ııı stıııı,ı.
lııslı]ıklı vc zaııı,lı lıııı,ıırriıı,ııı tlıllıı,ııı kcsil il,ı ıı,azi-
ilcn uzılı lıştıı,ılnııısı ığıçlııı,ı sığlık lı kılır,

NIıcı,osiphuııı pisi KItlr: Mıcrosilıhııııı pisi Klttı
biı, vııl,ıı,ık bili çcşididir Sıcıklığııı diişiil( o]düığLı
vcılcı,tlc r,,lışıyıııııı/. ailiir]cI-

Yaprıılı lıitlcri yc vıpı,ı|li pirclcri: 'I tiylii vıpıaklı
1ıııı,ıırılıta. stıyı lıısııIycsiııtlc vc yoııcıclı yapıak 1-ıil-

Icri vc yalıı,al< 1,ıi ıclcı,i ctlı i l i tılaı,ıııız]aı,.

Sılkıııı giircsi: Sık tıııc]i iiztiı] çcşitlcriııc sıll<ııl
giivcsi ılıhı lıızlı zııaı, r,criı,.

|.ııtlıIi |rurdıı: Kı[ıtığıı scı1 iılıııı kıı,ı lııırlıiı llı.ırlıIi
kurtiıı ziltır ı,crçnlcz.

[]ilkilcırlclii bcı:ı lıc.;in ıırıltstııılıklıırı .LürQrlülurıüü

ü ü grLıü ( ü Düo,\ ü nd ııcclı,ıı rıl ı ı r-

2.tl Davauk!l_ı_ilt,_\,c_qcjLlI!!J ctü l1I1]]c

7,ıırıırl ı l ıı r,ı ı ctı l; l ı lt tl u rıı ın ıı ı ıtı giira :tü ü,o 1, ı,|,ü, i ü
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lIcı uaı,aılı hcr bilkiyi scvıııcz, l]azı bitkilcı,in yı
pılııı zaı,iırIılaı-ıı,ı !,uı]-ıüıftalıIıırı bıı,akıııısıııa, lıcs-
Icıın,ıcsjnc ı,c biıtııııııasıırı iziıı vcııı-ıcz. I}tıııa gi)tc
lıitki]cı, zıı,aı,]ı]ıı,ılan zaraI giiü-t]r vcya ctl(i lcııtııcz.

Yaprak lıitlcri: Ytıııcalııtiı şcI(cr ()Iaırı çok tliişiik
tıldıığu içiıı yapı,ak billcri ytrııcadı [ıarııııırıaz.

[J u: ı lı i l li i l t, ı,i ı ı :al ı i rl i l ı i l cş i li l ı, r i ç; c, rıı c.ı i :ıı rı ırI ı l r ı-
t, t tl :(ı ı,(ı ı, t,t,ı,ıııt,,s i ı ı i ı, ııgı, l l c ı:

Aliılcniz ıııtvıe sincği: l_iıııoıı kılııığtıııtlı ctcıilı
yığ oliltığıı için Akılcııiz ıııcyvc sincği liıııont|ı yıı-
şıyil]1lıZ.

lihopılrısiphon n)aldis !itclı: lJiı, sorgunı çcşitli
ıılııı lllıopılosipIııııı ıııldis I]ilch diişiili sıcak lık lır-
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da zarar diizcyi azalır,

Bircok btiçck ı t!Lrih!ıı_.d c btlg]ui_gıbiJükşçlt
cakltkla[da Zaı,a]:_.yçI!]lç_.]un!]! 4!:Li!!1

B iic e k l e r i n .ı ı 1 ııı (ü 5 ı n <]ıı ııc ııı i ıı ı l c, t ü k i s i ı,ıı ı,cl ı r.

Sarı kabuklu bit: Ncıniı yüksck olduğu yörclcrdc

sarı kabuklu bitiıı zaıarı aı,tar.

Böccklcrin_tıjr ls_ıstılt lşktal kiı$al Cccc lııaliyct
göstcrir,

Bıızı :rırııı,lılıırın vcnliği :cınır, hir diğcr hl}<,eğiıı

ge l i.şnı cs i na c lı,ariş l i orIcı ııı scığl ur.

Pas hastatığı: Pas lrastalığ)na yakalannıış buğday-

ları çckirgclcı- scvcr, zaıar vcriı

2.9 Ekiıı vc tlikiın zaırraırııı ayarlaııırıası

Bilgc Çiliçilcr bölgcdcki zarırlılarııı biyolojik yı-

şaııııırı izlcr ona görc ckiıı vc dikiıı zamaııını bc-

]ir]cr.

Bak|agiI tohunı böceği: (icç ckilcn fhsıılyclcı,dc
baklagil lohuırı böccğinin zaı,ıı,ı ız o]ı.ıı,

Mısır kıırdu: Mısıı,ın ekiııı zıı)ıanı Iırısır kurtjııııııı
zarır vcrıııcsiıırlc öııcııılit]iı,. Irkcıı nıısır ckiııin-
dc ıı,ıısır kı.ırtlrı yiizclc 90 tırınıııtla bıılaşıı, NorıııaI
ckin,ıdc bu oraı yiizdc 35'lcıc gcı,ilcı,. Cicç ckinıilc
bı.ılaşnıı olııaz.

Peııılıc kurt: I]ı,kcıı ckiııı sontıcrı l-ıitki crkcn yctişir.
Erkcıı yclişcn bitkinın iiı,iiııii cıkcıı aIıııır arrlıııtlııı
tııprak işlcıncyc zaıı-ıan kılır, [irkcıı ckilip crkcıı lıı-
sıt ctlilcn 1-ıaıııııkta pcı»l-ıc kıırt zariırı ırzalıt.

Şeftali karılckesi: Erkcn yctişcn çcşitlcr lcrcih
cdildiğindc kaı,alckc zaı,aıı ya hıç o|ııayabilir vcya
az olur.

Bıklı yıprık lıiti: Sonl-ıalıarılı. crkcn ckilcıı bakla-
laı-ın bitki tlokulırı scıllcştiğiııtlc ortaya çıkaıı bakla
yuprıık biı ı hıl kıl c zıııiıı,\eI(ılı(/,

lJtızı :ıııııı,l ılıırııı 1,ıığolılığı lijıııııılı,rılı, akiıı _ı,tılı

ıı tı \,tı ı,ı ı k t, ı t ı l t ı r ı rl u,- tı ç, ı k ı ı ı ı ı l ı ı ı, ı ıı tl ı ı ıı ii n t, c <, k i nı

ı,ıılıınıli:ıınırlıltı|ı11 :Q],qr y t, ı 
, 
ı ı ı t, ı i ı ı i ıı ajniin( g.,ç,i-

iiriiııijı hıı,ıııı ı,di lnıcsi :ıırıırı iinlcı,<,lıiliı
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2.10 1,1ıısıl uııııirııı ı,c sckli

Süne: Ilııqtlııl,ııı cı,kcı hısıt cc|i]ıııcsi siiırc zııııu,ıııı ıyıllıı:
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2.1l l1kinl na'bcti

Ekiın ııljlıı,li ılolıcı çıık ı(ryrOk oliü :ıırtırlılıırııı:ıırıı-
rın ı ı'jııloııcclc cıki l i ıılııı:

Bıığrlı1, sırparısı: I}iığtlayın hısıdı gccikıiıildiğin-
dc lııığdıy sıl,ı ııı,ısı i-ıuğdal,ııı siıI)liüııı]I kcscI, iiı,iiıı
tolıı,ığı dökiiliiı.

l\lonotiıg (lıiı, lak lıiıltiılı, |ıt,.ılaııaıı\, oligoliıg (bn,

ı,e ııı lı i ı,ltı ıç, li ı ııı i l,ı,u n ı ıı lı i l li i l a ri ııctt,n bcı/cııcıı): lJıı
t[i1, zarıı,lılıra kaı,şı ckiııı niibcti uygııIııııak zıı,arı
ilza]tIr.

Ncınıtotlır. telkurtlırı. nıı\,ts biiccl(lcri: I]ilki
yetişliıilnıcsintIc uvttılııııca]< cl<iııı ıiilıcti (ııiiııı-
vcbc) zıı,ııı,lılııın zıı,ır rcı,ıııcsiıri iıııcıııli ijlt-i]tlc
azıiIıır.

I}czclıc tııhtıııı l)iiccği: L;Iilırilır olgtıt]liışı]ıiısıylı
lıiı]ililc lıcklcıııctlcıı lıısıl cili]ıııcsi zıtaı,ı iiıılcı,.

Ek i ırı ıı(il2E!i y ] c zara ıl ı ıı t ür lQlrrıkçrr§! q1-ltdlulkrd
dırı ldığı ıçllııuat ızıl l ı lı,ıııs oluı,, 9j!isi k tarLarLı

koırıkçı,ı s uıı ıı _yct iştiı-ııck sakıııcalı olabilir. Aııcık
1op,4! k(ikcnli hastalık vc ncn,ıatodli!:icin vakın tar-
lalardı ckinı n(jbctiııc uyıılı»ıınısı öııcııIi olmaz.

l)atııtcs gii\esi: lllısıtlııı zlıııılıılıııtiı lapılıp r,ııılı
rtılııııı 1ırlırlıııı tızıl<laşlıı,ılıııısı l)ıtılcs gai\ csiııiı]
zıı,ıı, vcı-nıcsiııi (jıı]cı,.

Y ılda biı,]icz rıçJılirlı ı ! ız!| [.ıü]]cd! !!i'L yq!ç]] ! u]:]!]I
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Nlısır biti: l\4ısıı,ııı cı,kcır lıısııl ciliIıııcsi iiıL]ııti ı]ıısıı
b ili zıruı,ıııtIiııı l<iıı,ııı,.

Pcnıbc kurt: Pın]tığun crkcıı ckilıı,ıcsiniıı sıulıl,ı-
cığı cıkcn hasıt 1,ıcnılıc kurt zıırıı,ıırı ııziı]tıı,.

[rasıılyc tolıııııı lıiiccği: l-ısıılycIcı,iıı ctlicıı lıısıl
ctIilıııcsi iiı,tiıii l'ııstılvc 1olıııııı lr(jccği ziiı,ırIı](litn
ktıı,tıı,.

l,ahını kelcbcklcri: LiıhanıIıI olgunlaşır olgııı-
lışıııız lıısııt ctli]nıcIcri zııı,ıı,ı ijırlcr,

Vıncır lrortuıırlıı l)iiccği: \1)ırciııııü] biı,iııci l-ıiçiıııc
]\ı(liıı ()liıül ,/ill]lill]dil /ilIıl Ycl,cl1 \,()t]cı h()lıtıl]lltı bii-
ccğıııc kıı,şı biı,iııci lıısıtlııı ll)-l_S giiır aiı]cc \iıp]]
ıııısı zırııı ijır lcı,.

zaı,ırlılııı bızı tıitkilcri scvcI oı,]lıra dıılıa liızla zı-
rat vcı,iı]cı,. I}ıııııın için I}ilgc ('iliçilcr. ır,ııı bilkil,i
iist aistc ı\,ı]ı ttıptığı ckıııczlct. [}iiylccc o bitkiyc ııil
trliııı zaılırIııııı çtığalıı,iık z;ııar vcılııclcı,iııiıl iilıiiııc
gcçcrlcı,.



l,ahaııa gırl böceği: Lıhıııı gal b(iccği
tıı,]ılalda l:iSt ıiStc lahalla. kırıalıılıaı rt
tirııck zararIıyl çoğılt!r. ZxllıIı ıItttIlL

lc [ııılıışık
ttıID vctis-

lınııı hangi bitkiyi daha çok scvdiğini tcspit cdc[,
Zararlıırıı,ı çok scvdiğı bitkiyi ana bitkinin aı,asına

ckcı-lcı, Scvdiği bitkinin üzcriıdc t()planalı Zariırlı-
ları iır,ıha cdcrlcı,

'Ii.l kurtları: PıtatcS biıkiSiırc Zıllll VcIiI. l)iıııitcS
]ıısiırlıııııı ııı,dııırliııı yoııcı ckiıııi tcl liıııtlııı için yı-
şıtI ()rtıtı)ı! srıııınatlığı içiıı zaı,ırlıııın yiışiın]]üıI tiıı-
Icı,.

lii lgc ('i Iiçilcı ijrtii bilkilcri ııygıılııılısıyItı lo1,ırlığı

kt:ıı,ı.ıırrıy ı. sıcıklığı, ncıni ı,c ışığı ıyaı,lııııııyı ııııııç-
]ırlaı,. ()ı,lii bilkisi ilc doğal dcngcyi sığlıııııı yolıını
gıtlcı,ck. ıloğal tliişırıınlarıı ıürlı]ıısıııı. zaı,ıt]ılaı,ıı
ızı]ıırısıııı lıcdcllcı,]cr.

Yabaııcı ot nıücıdclcsi: () ii bilkilcı,ı clicrck yı-
l,ıaııcı o1Iıı,ıır çinılcıınıcsi tltılıl,ısıylı çıığılıırısı cır-
gcllcııiı,. Yılıılııı i'ü,lii bıtkisi},lc \abıııcı ()l tııiicı(ic-
Icsı dc r cı,ılııiiş olıır. çıiıkii ajrıti bilkilcIi cııılı ıııılç
1,criııc gcçıııckıctlit, [)iınııtcs i,c lıılkı[ıığıııılı çcl-
tik vc 1iiylii lii. çiıı,tiıır kiırışıııııııııı ('ııi] bilkisi olı
rıılı lıtıllıııılıııısıııııı yı[ıaırcı o1 s()Itıı]iıültı çi',,(liiğiiııli
r|cııcıııcIcı, kınıllaı]lıştıf. Ttırp bitkisi lriç ıırıztıt r,c

cl<ipıııııı kııllıııınıdın [ıiyolojık yollı kiiklcı,iylc
üolıı,iıklı lıar,ılıntlırıııa kaı,ııllıı,ı açar, l}iiylccc ya-
[ıiıııcı otlıı, ı,ıalır vc stılııcııliüıııı isc l()l)ı,ııl(tıı çoğıl-
ıırıısıııı siı i liı r.

Soğın-sak \cırııtodu: Soğııı. saı,ıııısık. 1ıılılcs^
kcııcviı giLıi bitkilcrc zıırııı,lı iılııı sık ııcııııttıtltııııı
l,ıl,şı llar,ııç. ıslıaıılli, ırları.ıl uilıi l<oılulıçusiı ol-
ııııvıı l,ıitl<ilcrlc cı,ı az 3 1,ılIıIi ıııiiııır,cbc rıygıılaı-
nı a l ırlı ı,.

2.12 'luzak bitkilcr

Bilgc (iiliçiIcr yaptüklaı,| giizlcnılcrlc l,ıangi zaı,aı,- I'hl tiııın spp. llıstılığı: ()ı,lii l-ıitkisı olıırıık şıluı-
ıırıır ktıllıııılıırası r,alııncı tılliııııl'ıi,7_]-li5 iırııııııtIı
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içiıı bitki nöbctlcsnıcsi zaıarlılırı azaltnıada ctkili
olıır.

Kırıırızı bacaklı hulrıılııt ıkırı: 'l-aılıya iki vıl
iist ilstc btığday. yıılıl'r,c ııı,ııı clıilı»cı»csi kıı,ıııızı
[ı;ı,.iıklı lıu[ıtıbiıt ıık.ıı,ııl.iıı eıl,ılı \(ıtıtıa \(Itı.

Ekin koşnili: I}uğdayda zarıılı olaıı ckin koşniliııc
kırşı ekinı nöbcıi ctkıli s,.ıı,ıtıç veriı.

2.|] ()İıi biükiSi



alalüllilSIü1l Sığlıllliüs]ı]ııl yalltSlt,a PhYtitıll1 spl]. ]ıils-
1ı]ığrnı ızıülttığr yiııc tlcııcıııclcr soııııctıntlı aıılışıl-
ııüüşt!!,.

sılılııınrlı gcç i l,iı,. Scılc_,-,c tckraı, kıldlğı 1,cttlcıı zı-
rat,\icI,ıııcvc ticvaıı ctlc ı.

Yal ıı.ı2 örtü b j ı k i s i scçj,,].ı j J4prlrlLçrr Jçll rllqr_aıla
öıEç]jt]çrilDsljıliı-Yril,i!rçr]rdc ücı lL.!]ü] ççrr!ü!
ııyııın .stü1_1ğlg(11. 21111ı_jıltrın ıloğıl diişrıaılliı,lı
q]41ı ),ırı ı] ı böcc_L<] ç_ılı+ogılrı-

Yıı;ırık gıleri gür,clcri ve kürırıızü iiı,ilnıccl(lcr:
Ycrc dökLilıııaiş vıpı,al<laı,ıla vc lıiııılaı,ııı ırısıııtlı
kışı gcçiı,irlcı,. 13ıı vılırıklır liış bışlarıııda ttıl,ılanıp
oı,gaııik gilırc olıııısı için l<onılıosttııı içcrisiııc ıtılır.
l(on1I]osttıı) içiııılc zaraı,l ılır i)l(iı,. yaı,ıı,lı lıalc diiııii
şiil. [)iğcü, tilı,xliın yal-ıı,aI<lar l<on]posl _volıı,vlı iloğaI
t|ijılgiiyc dahiI cdilcı,ck liıl,dılı lıılc dajı]LiştiirailıİiiŞ
o lur.

2.14 ltitIi ;ııııLl;ırıııııı rç )ııl.ııııeı ı,ıl:ıı,ııı )ıık çtlil-
ı,ııcs i

Bilgc (,'i ltçilcı,. Lıilki aı,lık]atıııııı zaraı,lı]ııııı iizcı,iı,ı-
clci'içcrisiııdc kışlaıııiısııııı olanık sıığlayıı,al< oııIara
baı,ıııak giiı,cvi yapl]klıIüü]ü lıiliı,. l}ıı ııcrlcırlc ]ııısıt
sonı,ası kalııı l-ıitki attılilarıı,ıı tıflııdan L|/al(Iaştıt,ıp,
yiık ctlcrlcr.

I)cıııbc kıırt: Pçıılıc kuı,t kışı taı,lırlı l-ııı,ıl<ılıııış
ıçılnıaıııış olan l<ozılıı,clı gcçiıir. Scııcl,c tcl(ı,ıf pa-

ı,ı,ııığa ııııısallat olııı,. Zarır vcı,ıııcyc rlcvıııı crlcı.

!n[ılcl tlllıra karsl qlcıkil,ı ıı,ıi]cıtlc]qbrç!!rıldrıl
ltılı tıın lı

Ncııııtodlır, 1,aprak bitlcı,i. r,ıpral< 1ıirclcri: Yu-
ı]]tıü,tı]ııIütıt valııııcı ıılIıı,ın iizcı,inc, yal:ıı,ııklıı,ın ıll
viizcyinc lııı,al<ıı,laı. I]tı zırıı]ı]ıı, (iııcc yı[]ıılct ()ı-

Iaı,]ı [,ıcslcııiı, sonı,ı tJiğeı, [,ıitkilcı,c yıyılıılaı,, )'ıl-ıaıı-
cı otiaı,yakılıııiıırıalı. çal,ıı ilc ı,cl,ı tolıı,ılı işlcncıck
yok cdilnıclidiı,. Yıkı]nıısı hal iııtlc zaı,ırlılıı,ıı kıışı
rirığal tliişıı,ıaı vc tozlıyıcı,/tliillcyici giircv giiü,cn

[ıirçok yaıarlı [-ı(icck tlc yok ctlilıııiş oltır.

Zııı,ırlılara bırıııak vc kıslaıııa olanağı sıı!rı!]r lja!.][-_

tılar]ıdaılaı uzaklşıuılıı,ü+ol< cdilnıclidiı,. [Jı7911

bLı kal tııtü ların vakrldğı rla_qlirı. _Yıkrlünillçrçrlrldr]:
tlçtn_cf id ır. Kallüın1l ),akılııası ilc birliktc tloğıl

ı tliisı
| -

ııııılaıı dıı ııı,lııtlaıı ]<ıı]riıı,ııı ı (,l( lı ı ll

2 rS lılelad]ı S.ryış

IJ i l gc (ii liçi lcı. lJi l gc Ki]y I ii'fall tıı {iıı,ıt tıdı t'üIctiııı
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Mısır kurdu: Mısır kurdu kışı tıılacla kalan n,ıısır
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uygıJ]aııılııü csüıısında cllcriııi vc bazı ıraçları kul-

]aı,ıaı,ak zararlılaı,iı kaı,şı ı,ıiicıdclc crlcı,lcr.

Pıtıtes l)iiccği: l)ıtıtcs b(iccğiı,ıin cıgin vc laı,valıı,ı

biiyiiktiiI. 1iılılıııarak yok cdilnıclcı,i 1]ıiilllkiiıldiir,

Altın kclcbck: lVlcl,r,c ağıçlırıııtlıki aItııı kclcbck
yuvılaı,ı kışııı ıııakıs]ı kcsiliı,r,c bıhçctlcn ıızık-
taştıı,tlıı. l](iylcec aIlııı kclcl,ıck zıı,ıı,lısıırıır ıııcyvc
ağırçlatına zırıı vcııııcsiııiı,ı iiıiiııc gcçilir,

Zcytin kızıl liıırdu, fıstık karııgiiz Iiıırrlıı ve Ağııs-
tOs ır§ıııa biiccği: I}tı zıı,ıılılırı kııı,şı l955 vılıııtiııı
lııı vaııı ıııckıırikı'cl ilc nıiicıılclc rcriIıııcktcdir,

kınlı l)it. clırıı kabukltı biti: llklııhaı,da clıııı
ağacrntıı siit,glin vc da]lırııilı ]ıoloni hıIindc 1-ııılıı-

ııuı,laı. l}ıııılıı,ııı niııl'r,c cı,giıılcı,i clrlivcn ı,cya tcl

fırçıı kııllııııı l.ıı,ıık czi liı,. iiltlilriiIiiı.

Bıkla zınnı: l}ııkla zınıı şcliıli lııhçclcriııdc zırıt
vcriı. IJıklıı zııııııııııı cı,giıılcı,i sıbıIııı cı,kcn saıtlc-
riııtlc ız lıırckcı]i oluı. Az lıaı,ckcıli oltlııklırı saıt-

lcı,tlc ığıcııı ılııııı çaı,şıl' scı,ilcı,ck ığıcın kuı,rctli
l-ıır biçinıdc silkclcınıcsiylc lıı1.1ı zııını cı,ginlcı,i

çarşa l'iıı,ı ti(il< ii liiı,. ZırarI ılıı, çı rşı l' iize riııcIcıı tolı la-

nıı,ık iııIıı ctliliı,. Ayı-ıcı ağıçlıı,ııı ıltıııı ıı,ıavi ı,cııkli

kaplıı ktııııılııı,. Mır,i ı,cnkli kıplatııı yıı,ısııa karlıı

su dolduıuluı,, Eryin böccklcr nıavi rcııgc yiincliı
kaplaı,ın içindcki suyıııı içinc diişcr vc çıkaırazlıı
Düşcn l-ı(icck lcı, lıcrgtiıı tt4ıIınırık in,ıha ctli] i ı,,

Sitophilus granarüs: l]ir ınrbaı, zaı,arlısıdır. Iınto-

lc(cı,dcncıı biı,alct yırdınııyla tüniü yok ctlilc[ıil-
ıııcktcdir.

ll. (]ıı n
lıı,r,ıılııı,ı
ıııcliılir.

ıı: l}ulaşık ığaçliıı
lliıziıııı vc A ğtıstııs

iizcı,indc ığ iç iııdcIı i

tı t()l)latıa[ak ytık cdıl-
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Ağaç sırı kurdu, Ağıç kızılkur<lu vc Ccranıb-
ycidıc larvaları: Mcyvc ıığaçlırıııın gör,clc,lcı,iııiı
tıdrıır dtıkrısrıııdı galcı,ilcr ıçıı,ık zııı,ır r,cıiı,lcr, (iı-
]cı,ilcrc lc] sokulaı,ak ajldiiltjliiı,. Ayı,ıca kullıııılın zi-
ı,ai ilıç nctlcni1,1c sıyısı ızılııı ığıçkakııı kuşlıı,ıııın
çtığılııısına tılıııak laırııııı-ıı] ıı.|ıı,, IJu saycclc gılcı,i-
ltır|eLı ]ııı,ı ıı]ııı,ı yi1,.,ı,ek L.,ıı,iı ) iı)iıı]lıı]I \ ( iıiiı(,ııı
yışıırrııtı siiIdiiı,cır aglüçkıl(aıı kıışı.ıııuır yışılrlıs!ı]ı
rlı trılıııı hızıı,lııııııış olıcıklıı,.

Penılıc kurt: llasaltiııı sııııı,ı ıııı,lıtla kalııı 1-ıiıı»tık
t]allıı,ıııtla yaşayan laı,valarınI o[tadaı] ka]dıı,nıiık
içiıı [ıu tlalIuı, kcsilir, Ç'ırçıı, liılırikalarıntlı 1,ııınıık
]illcı,i alınırkcı,ı bu ]ırvılır i)]iirlcı,. Hasıclıı,ı hcı,ıcn
aı,dııırlaıı sapları taı,laclaıı ıızıklıştıı,ııak vc çırçıırlan
gcçiı,ıııck zıırtııIı sııyısıııı azıltınıtla ctkilidiı,.



Ası-üııı ağuslos lriiccği, kaııılıur üçgen biiteği: l]u

zaraı,lı laı, yıııııtıı,tıIarıııı gı,ııp hal iııtlc lıırıkıı]ıı,. Za-

ı,ıı,lılırın tı,ııl,ı ıılaı,ak vıınıtırlalıı,ıııı bıı,ııklıkIaı,ı rlı]-

]ır kcsilcrck loplınır. i»,ıha cclilir.

Aırıerikı bcrıız kclelıeği: I!1cyıc ığıçlar
vcrcıı Aırrcı,ikiııı bcyız kclcbcği kısı giivtlc
ııı yrııııııı,tlılırıııı bıı,ıkIr. Ağiüçlaı,a bırıktığt
pal<ctlcı,i tol,ılınaı,ak yok cdilııclidiı,.

llı /ilral
iığıçla-
ytüül]Lıı,ta

\lclrc ağacı rızıcı lıiitcklcri: l}utiıııııı ııı,ııklı-
ı,ı lıahçcclcıı ıızıklaştırıIıııılıtlıı,. N'lıı,t. Ilıziı,ııı rc
t]yliil'ülc o]Iııık iizcı,c ıılda iiç kcz ağıçlıı,ı kıırıı
dıllıı, tuzık o]ııak ıısı ]ıııılı. ırızııklırrlı tıliış g(jlaiIiiü

gailiilı,ü,ücl toplillüılı yıkılıııılıtlır,

Badcııı iç kurdu: Kış aylarıntla ağıç iiıcrindc vc

yclc d(rkiilrırijş olın kıırtlıı lııilcnılcıi tolılayılı vak-

ıııık ıcyiı rlcı,iııc qtiııııtıck clkili lıiı,ıııilcıtlclc biçi-

ıı id ir.

Antcp fistığı karıgiizliurdrı, filiz kırın: IJıı za-
ıırlı lır kışı kııı,ıı ıığaç tlııl lııııııtla gcçiı,ıııcyi scı,cı,lcı,.

Şııl,ıat. N4aı,ı a1,1ıı,ında lıcı, l() ağaçlııı [ıiriııc ktıı,ıı

tiıl ısıııak \.cva ığıç dilıinc l-ııraknıa şcklivlc kııı,ıı
tlıllar tuzık olıı,ak ktıllıııılnıı]ı. sııırıa lırı rlalliır vı-
kılıııa]ıdıı.

l\lcyve ağıcı dipkurtlırı: Sabahııı cı,kcn sııt]c-
rindc dibinc darkiiltrıliş vc sap ılibi ycnik yapı,ıklı
lidaı,ılar kuvvctli bir şckildc saı,sılınalı. Ditıc d(jkii-
lcn liuvalaı, ttıl-ılanılı yok cdilnıclitliı,. Ağacıı yıkın
çcvı,csiıırlcki ytiksck l,ıııyIıı otlır biçilınclidiı,,

Şcflali güvcsi: l}tılışık siiı_tliiıılcr 11-I() cııı tıztııı]ıı-
iııııılıı kc.ı],.,ıçl ı ı ı ı l ı ı ı ., . l i l ı ı ı . 

, 
l i , l i ı 

, 

.

Alütcpllstığl giiz Iitlrdıı: ArrtcplıSltğı giiz liııı,dıı
yıııırııı,tılıı,ı 1ııılicllcı, lııliııtlcrliı,. Kışııı lııı yıııııııılı
1ıııkcllcıi czilcrcli iııılıiı ct|iliı,, Aynı şckildc illilııılıııı
riı lıtva gı,ıılılıırı czilcı,çk i i l ı l i i ı 

, 

ıli ] i i ı 

,.

İncir ııııııırırıncrığıı: İııeiı, ı]ıı},ı]]ııülcıığlı ııuııçlıı ııı
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Akdcniz ıncl,ı,e siııcği. elırr;r iç kıırdrı: Zı,ııar vcr-

diklcri c]ııalıı [-ıılıçctlc toplıııarıık dcı,in çukurlaı,a
giiııiiliiı, l]tı yajıltctn ilc zıırıırlıliıı, iiırcırlli t'lçiidc
azıltılıı,.

Doğu ırıcl,r c giiYcsi: ilk i|iil zıı,lıı,lıı,ı stiı,giinlcl,(lc

olıııaklıtlıı,. [)()ğı,ı ıııcy\c giir,csi istilasııııı ıığı,anıış

siit,giiııtcı, Iııliıdı t-ıit koıtroI cdi]cıck kcsilınclidiı,.

Elırrı gilvdc l<urtlrı: 13ulışıl< ıııcyvc lıahçclcriııilc
kabııklart|ııki lırı,alaı, kış rliiııcnıiııtlc bıçaklı tcııiz-
lcnııclitjir, l}ıçııklı kazııınııliıttlııı dolıyı ııçı Iıı ytr-

raliıı,ı ııııctıı sijriilıııclidir,
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kirk boğazı çcvrcsindcki taşlıı,ıı altıntla kışlınııya,
o,arla baııııııııya gcliı,, [Jııı,ılırı vassı laşlıı, konııl-
ı,ııılı ııra sıra koııulaıı 1aşlır ktııılrııl cdilıııcli.'Iıışla-
ıııı ıllııııı ttı]ılıııııııı>,ıl:ııı iııı.iı,ıııiırıııııııetıiıı eı.,iıı-
lcri vok ctlilnıclidir.

Kanlı biıl§ürı: l3ir çııvııl 1ıııı,çası ilc [-ııılaşık olııı
cnıziklcı kışııı tliplcn ııcı dtığı,ıı tcıı,ıizlcıııııcliriiı,.

Monilva: [3ıılaşık ağaçlarila kuıııyan dallar 2-3 cıı,
altından kcsilnıcli, bahçctlcı rızaklaştırılnıalırlır,
Ağaçlaı,ı n iizcı,iııdc nırııııyılaş],t-ıış vcya diikii lnıiiş
ı,ı,ıcyvclcr toplanıp alaı,ıdaıı ıızak l;rştıı-ı lırıalıd ır.

Kirız sincği, ı,ıprık bitlcri. cticc Ağııstos bii-
ccklcri: Sıı-ı rcnl< 1tızıIı]ıı, lıızıı,lııııı,. l]ıı lıızaklaı,ııı
iizcı,iııc ı,ıl-ıışkan siilii]iiı,. l|şevscl cczl,ıcrljci ııızık-
lıı,ı ilıı r,ıılıışkan siiriilçrck i-ıticcklcı, 1,ııkılaıır. iııılıı
ed iliı.

Fıstık giizkurdu. yazıcı lriicckler: Ktıı,tı cial]iırrlı
tol-ılanıı,, Ktıı,tı dallaı,ııı aIl taı,ıliııtla uılcrilcr açarak
oı,ıda gizlcnir. Ağaçliırıı kuıu da]laı,ısılıı,. kış stı-

ırı.ıııda ısılııı bu kıırıı tlıllar ltıplınarık vakılır.

Bığ nıavnıu ncu klırı: Bağ nııyııırıncı.ıkları alt
kıııatlara salıip tlcğiltliı,^ uçan,ıazlar. (iaindiiılcIi onr-
calaı,ın kark boğaz çcvrclcrindc vc t()pı,ak yafükla[ü

içiıtlc gcçiı,iılcr. Cccclcı,i oıırcaların ii7criııc çıkaI,
ycııi kabarınaya başlayan gözlcri kcnıitcı,ck bcslc-

Zaıar vcı,cıılcrc kaı,sı isc. lq11ilck. cit vc bazı tilkü-
tücii araçlaı, kullaııı laıak korrınabiliı

nir vc bu yolla onrcı
tt,ıpı,ak yaı-ıklarına vc

ar ı,criılcı, Salııh tekı,ıı,
kiiklcrinc iııcrlcı,. Öıılcıı

olırak tııııcıılırııı 1l- l0 cıı gcıişliğiııtlc yıl,ıışkaı,ı bir
ıııcun s|irlilcrck kcıııiı,ıııcyc çıklıklıı,ıııtla buraya

l]ijı;,cklcrin lııı:ı ı:ıjııt,liııılcı,iııi ı,c ıJıı,ı,ıınışlıırıııı lıc-
l i rl t,ı,crcli ( ) ı ıü ı ı t.|,!ı tıı l ı ı:ııA l ı ı r hı ı: ı r l u ıııı lı i l i r.

Elmı içkurdu: Bıhçclcıdc llylüI sonuııdı clına
ağaçlarııııı g(ivtlclcriııc çuvallır vcya tılııkltı ınu-
kavvalar sıı,ılır. Elır-ıa içkuı,tlıınuıı larvaları kışı bu-
ı,acla gcçiı,nıck içiı toplanır. 'Ibplaırdıkları ycrdcn
ı]ıııarak clıııiı içkurtları iııhıı cdiln,ıcljdiı,. l}ağlaı,da
bağ ı,ııaynı ıııc ıık liııı na kaışı tla ayııı uyguIıına ya-
pı lab ilir
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l)anılrıırıu: Scbzclcı,g ıııtısılla1 tı]ıııı tlıırıı [ıiıı,ıı tı

kışı l()])!,ık ıltındı gcçiı,ir, Ancak li,ışı gcçircccği
lopı,ak ıllınıı,ı sıcak tı]ıııııııı tcı,cih ct|cı,. Sonbahaı,tlı
sclızc bıhçclctinc 20-_]() cııı de-rlnlığc. diğeı, gtibt,c-

]cı,c giiıc tlıIıa slcık olıll l-] kiirck ıl giiblcSi konLlI.

tizcti 1oprakla örtii]iiı,. I]tıı,ıtla kışlınlıya gclclı ila-
ııa[-ıtıı,ırı inıha cdi liı,,



_-1. I.'iziliscl kıınl rııl ı ıılııı lıı ıılı ıııcirk

Zorııı-lı l,ıı,ı n ı,ıı.şııılıiı fi:ik.tı,l ıırlcıın
onlııülü li(ı1,|ü ]1ıijı (üül(la cılilclıiliı:

Sıcık hıra: I)cl,ııılıııııııış iiıiiı]lcı,c ıııiıI vcı,c1] Si-
tophilııs slıp,, I:phcsliı slıp. lıiiccklcı,iııc k;ıı,şı sıcıık
hava ııygıılaıııası r,ııpıla[-ıiliı,. l lııl,ııı[ıılliı 52-55 dcı,c-
ccdc etiiv ı,el,a lirıııları koııtılırık ,/arıIlılır ijl(lll-
IiiliiL

iinlcnı lcr

Ya]n ız tıilk i oıgaıı liıı,ııı ııı cıııılılığıııı
siııc tliLkıt ctInck gcı,ck iı,,

Düşük sıcaklıklır: Yış ı,ıcyvc sclızclcı. 1-2 ilcı.ccc
sıcıklıküıl( j dcpoları koııııliıı.iık lıcnı ıııtıhıliıza cdi-
lir lıcııı biicck]criıı zırıı.ıııdııı kııı.ıınal-ıi l ir

ıı,ı ıılııı liızıı clıı,ıc
yapışıp kalıı,ıalıı,ı sığlantı,. Yıpışıp l<ılaıı [-ııı [-ıii-

ccklcı, 2 vcya 3 giiııılc biı,ıııulIııka tcıııizlcıııııclitlir.
Yoksa l,ıirccklcı biı,biıiniıı iizcriııdcıı gcçcrck ziıı,ıı,
vcrıııı:vc tlcvıırr crlcı,]cı,.

§Qçg!]cr iciıı cczlıcılici nıli]!g]çl\gl!1ıı ı ]ır. []q
nıadtic]cr ckşin,ıişlıı:ıJalaru]§ll]cyvc §,!!J![,Jlc!:
ınc:l!L!:L]ş§aLOp ıortu laı,l 1e, şirkcdir. Ifu çczbcdic_t

uı+Ltlçlcrc z c h ir_kıülü lrI.'[].i] ç_çk ]!rrçi!r,cil p bir sıvı
lıazırlııınıa ),olu)ılı böccklcr lclcI'cdiIiı,. l]u yöntcnıi
uygu!ıJilJ_ı__l]llsç. ( ı |iç:ilsı..ı]ıç l]]aşral_uı.tliıt lulııJ
duk Lluı git,ıi lliıl üıııı j!19!41ııyaı,ık üu.ıld.çıgçyr
korııırrus olıırlı1

Sıcak sıı: Ttılırık ıllı ııı3ıırlııı yıııııı,ıı, k{ik. soğııı
ilc çclik, fidın vc ııılıtıııı gil-ıi iirctiııı nıalcı,yıllcıi l,ıiı
siiı,e sıcık stıda ıııltılıı,ak zııırlılır yok ctIilcl,ıiliı,.
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l}itkiler ıc topIlığın sıı ıltınt|ı lıırıkılnıısı: l]it-
li i lcı, r,c (o1,ırak [ıiı, siiı.c sıı ıltıııdıı lııı.akı Iıııeıı lopı.ak
iı]tı zıı,ıı,lılıı,ıııııı iıiı, liısnıı ijliiı. r cı,ı r,iizcvc cıkııı
lıı,r,rık cLliiiı,.

Suya dıldırnra:']lıhııııılar sııyı claJclırılıı., [)aldır-
1ııada sLı viiztiı]c çıkııı böccklcı.vok cdiliı.,

1\lincral trızlar vc kiil: Miııcı.ıl luzlar vc kiil. b(!
ccklcriıı vc akat]arııı viicııt|ııııda çiziklcı. ıııçvdana
gcliriı,. iilıııclcı,inc ııetlcıı tr ]rı ı.

I'ı,ips, r,ıprak bitlcri: Trips vc vıı]ıiık [.ıitlcı,iııc kıı.-
şı bilkilcıin iizcriı]c kiiI vc lozlıı!.scIpiIct.clı zıraı.lı-
lıı,la lizikscl vöı]lcıı]cIc yok ctiilıııclcıi sığlıııır,

Silikıt, tılk : tJaklagil vc tahıI tohunılıı.ı silikal.
lılk gilıi ıııiııcı,ıl nıtıtldclcr ve volkaııjk ]iii]lcılc ka-
rıştıı,ıltıı,ak tlcl-ıoIınıı. l}öylccc lılıı lliıı. r,c biık lıgi llcr
l,ıi;cck]cı,dcn korııııırruş iılur,
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ıüıııklırı )iıygın olııık. lı,il)slcI. ıııeyvc 5iı]cklcIi \c
bcyiız siııcğc kaı,şı krıllııııIıı,. []ıı lıijccklcı,i sıı,ı vc
ııavi rcıklcı,cczlı ctlcı,. ('ckicı olaı,ak [,ııı ı,cııklcı,-

tlcn yıpılan lcvhalıı,a yıpışkanlııı, siiIiiliiI. yapışııı
siııcklcı, tcnıizlcniı,

ı) Kitlese l tıızııklııırı: Aı,ıli) c (iı]Cc iZlcılıc
taı,ı ısaı,lar. İzlçıııc tıızıklaı,ıııtla illi cıginlcı,iıı
daiğli tnda sık ıı,ıılıklıırla lıcıızcı, ıtızııklıı, vcı

lcrck vakılınıı,. in,ılııı cdilirlcr.

ttıZlık
gi)riil
lcst iri ]cıi çczlıçtlcıı vıı|ıı§kıııılı ı,cııli]i lcvlııılııııı iizc

riııc çitilcşııcdcki o liirc aiıgii sılgıyı yıyabilccck

Bıı kııııııltı ılikkoı t,ılilııa.ıi gcıı

ı liızık lıı,ın birl-ıiıiııc tızaklığı.
. l]cliıli ılıntlı iıııltııııısı gcrı
. 'l\ızak lıı,ılıl< i cczbctlicilcı,iı,ı

ıiclir-

liı,ıı ııı ı, ı lıı,nıılrıı
kıpsiillcı, tlc ısılır, Kıpsiildcki çililcşıııc sılgısıııı ıl-
gılıyıır kıı,şı cinsc ıit barcck btı sılgıya gcldiğiııtlc
val-ıışkana yıpışıı

kcn ttızıık sır,ısı.
ycııilenıııc siirclc

l)) (;iirscl tıızırlilır: Tiiı,lcıi ccziıcdcn rcıı]ilcı, ı,ııı d) I}csin ttızıklırı: l](icck]cı,in ]<iıkıısrııııı rızı]i ıııc-
sılç,lcı,dcıı ılıbilcccklcri lıcsinlcı, ııl,gıııı kıplıı-ı ko-
ııtılııııılı. l,ıcsiıı krıııııIır,ııış iııı kıplııı, il,ı vcl,ıı tcllcı,lc
bilk i. ağıç ilııllııııııı ası lııııl ı,:lır. l}csiııiıı liııkıısrıırı.ı
ılgılııl,ın bi)cck lcı, gclip ycıııc1 c kılkıık lııı,ındı s ır ı-

ııııı içiııc tiiişcrck lcIcl'tılııı,]ııı,. \'alııız kılılııriı l<ııııiı-

tl l]ıı tcıkIcı,c biiccklcri çckıııck surctiylc yakılı-
ar iııı]ıı ctliliı,. ('ckici lcvhalıı, yıkalııııı ctkiııli-
yitiı-nıcıııcsi içiıı kirlcııdikçc lıitkaç lııliıırlı biı
isliri]nıcli. ycni lctrnlcIi(liL

ıııııl
g

d

Ii-ipslcr. ıııcır,c sincklcri ıc lrelız siııcli: licıık
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ıl. l}ir olojik iinlcırı lcr

Böccklcr l,ıcslcıııııc. çililcşıııc. sıı,ıııııııı. gizlcıı-

ırıc. tol,ılıı,ııııı vc kiıçıırı gil)i daıt,iıııışlaı,1 iit]ccsiıt

d!^ vcyı cSılıSıl](lii lııı daı,ı,ıııışlıı,ıııı hıs 1ıir lıkııll
salgılıı, salgılıı,lıı,. l}ıızı]ıı,ı iz vc işırcı lıırıkıı,lıı"
I}ilgc ('iliçilcr biiccklcıiıı lııı dar,ı,iıııışlırıııı ilişkiıı
ccliııtliklcı,i. iiğı,cndiklcti tıilgilcrlc biiccklcrc kırşı
ıiılcıılcr ı]ıı,lıı,. tıızıklaı, Iıazır]aı,lııı,.

c) Çitllcşınc çağrısı tuzıklırrı: IIcr ıüriiıı çililcş-
ııcdc kcntliııc iizgii cczlrcdici sılgılaı,ı r,ırtlır. Iir-
kcklcı,i cczbctlcn, tlişilcı,iıı stılgılıtlığı kokıılaı yıı-
pay sılgıIiıııı.lığıııtlı cı,kcklcr yanlış ycı,c çckilctıilir.
('ililcşııc olııııyiıcığı içiıı iiıcıııc gcrçcklcşı»cz,

!}ıı sıı]gr luzıgılılı şlıc d(jıcııi bQytıııciı _cl-
k i!i vç,yaJgın bir biçinulç1 ]<ı.ıllanı lıııası bısarı ici ıı
iiııcııı]idir.



l}ııııun içiı clcııcıııclcı, srıııuctıırdıı
ıııiş bazı lıilgilc-ri 1,ıaylaşacağız.

cIdc cdil-

|-'liıhıınılır tcıııiz ıılıııılı

Kcıcii 1tıhtııırlaı,ınıızı ıyıı,ırkcıı vcya dışafı(laıı to-

lıuııı lcırıiıı cdcIkctı tohtıılılıı,ı çok ıyi scçıııcli vc
clcnıcliyiz, Özclliklc yıbaı,ıi tı1 üohıııı,ılırı ilk aşaına-
tlıı 1olıunr]arla bizc gelir. Sclcksiyoıı ııakiııcsindcıı
gcçeı] tOhı,ıünlırdiı bilc biı,kıç ınilli gı,aın bııltıllııl
yıl-ıaıli ot tohtıılütı aiIncğiı,] canaYaı,(){u tı,ılıunıtı [ıiı,-

kıç tliiniinı ıIııı ı cıkilcycbiIiı,.
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lacak olıııı lıcsiıılcı, ı:cııclIiklc ınıyılıııai-ıilcıı ı,ıırl-
dc]crtlcn hızır]ıııııııılı. l,ııı kıl,ıliıı, hıltıila biı, kiıııtı,o]

cdilnıcliıliı, r\zılıııı sıvı tıırıaınlııııııı]ı r,c l5 giintic

lıiı, kıplıııııı .ı\ IliıIı \ (ı]il(üıııı.li(|ıı,

Zct,tin sincği: Anıoııvak soliisvonlaIü. iıtı]oı]\,Lıı]]

lı.ızlıı,ı, prolciıı vcyiı I]]ayiı iztılıtlaı,ıntiiııı hızırlı,
ıııcirt< bcsiıı. zcytin siııcğiııi çckcı,. Zcytin siııcğinc
ıit çililcşnıc salgısıııııı liokrıstı ııztııı nıcsıi'cli clkiyc
sahilı oltluğıı için cı,kcklcı,i Lı7ıığa g{iliiriiı,, I]csi ttı-

za]<liırı isc kısa ııcsıltli dişi çckicilcridiı,. ('ilileşnıc
iliincııiııt]c lıtı biı,[ıjı,iııc zıı ilii ttızık ıyııı zıır,ııııtla
tıygrılıııırsı çililcşnıc vc iiı,cırrc gcı,çck lcşc ııı cl,ccc-

ği içiıl zaıırlı sıyısı (1ılcıııliiilçiicic ızalıı,.

lllııa giiı,ılt liıırılu: Sıı. 1,ıckıııcz ı,c ckııck ııııl,ıt-
sııırlaıı rıIıışıııı liırışıııı clıııiı g(ivtlc kııı,tlıııu cczbc-

dcr.

Kiiltijr bilki]criıliıı v;ııııııı.la yabani tıtlııı, lıçt zaıııaıı
oltınısıız crkiIcti olınıı,ılıiliı,. Aııcık yılııııi o1lırııı

zatırlılar içiıı koııııl<çtı g(iı,cvi (yıılıı,akIııı,ıııııı allııra

b(iecklcı, yııııııı,liı]ıı,ıııı [,ıırrıkırık çt,ığıl ırlıı,) g(iırlil-

ğiinii tIc lıili_voııız. ['}tı ııctlcnlc 1,ııbııni o( ilc ıııiicıdc-
lc l}ilgc Kiiylii'|ıı,ııııı' ırtlı (iııcııı] idir.

Bilindiği gibi yclişliInıck istci|iğinıiz iiıilııc iliğcı,
yal-ıaıi ııtIar (la ot,lakçü(lıı,. Ilcr yıbaııi ot lıcr koştıl-
diı ını tiriinü iiııcnıli orantla clkilcıncycbiIiı, Ayrıcı
i,ıazı ya[:ııııi iıt]rıııı zarıırlılııı çckıııc ı,c [ırızı Irasıa-

lıklaı,ı iizcrinc ıInıak gilıi bazı (izcltikIcı,i dc olıbiliı.
I,-ğer hclli tıritüıdiı üitI)ill)i (ıl iüııiı (iliil)iil] rçı,iııliııi cı-
l<ilcnıiyoı,sa bııı,ıuıı içiı,ı hcrIııngi biı nıiidiıIıalc gc-
ı,cksizdiı,. Yok cğcr zııat verıı,ıcsi cjtltli isc iincctlcıı
iiıılcııı alarık bııııı izin vcı,ıııcıırck cıı tlıığrtısudıır.

] 1.c\cİı (jiil\cl Alcı: ( iliçıniıl Stsi (jı7tıc5i Sıyüi
i 6. ('itiçi Scntlikılırı K()ırledcrısV()nül İıYlnı

5. \'ıbıncı ()t |\'liicadclcsi



,l- 'liıpı,ağın 
\ apısını değişti,.nıck

lJiiyiik 1,adı kiiçiiklriüŞ lıiıvYlınlilıın sindiıin] sistc-
nıindcn gcçcn yalııni iıt 1()]]tııı,]lıIıııı|) (jııcııli i,ıir

b(r]ünlii ciılılü ka]üI. () yt]Zdcn giibı,c iVicc çiiı,iiı)lc-
ticıryıııııııdııı 1ıı,lııyı atılıırıııııısı gcıckiı,, Ayrıcı
ycşil giilırclcnıcl,i tlc iircliıı stiı,cci»ıizc ktır,nııkııı
ylıı,ır vırdır. ()rııcğin bıklıgi l lcri ı,oıasyona sokıl,ıali
gılibı,c kullııııııık katlrıı,,ijzcl]ik]c Iıaııtlaki ızo(ıı
ttıl-ırağı çckliği için- yaıarlıılır. Yinc sıkı c]<ilcn tıı-
hıliır vc ycın [ıjtkilcı,i l,ıir scıııı,ıki tIiincıııtlc ckcccği-
ııiz n,ı|iıavcl,ıc iiı,ii jı|iıı yclişıııcsiııc oltlukça vıı,ıı,lı-
dır, ('iiııkü tliğcı ttılıııııılıı,ı [ııskılıı,lıı,

[]irbiı,indcn liırklı tiiı.dc yal-ııııi ol]ır liıı.klı özclIık-
tc t()pııkliı yctişiılcr. ()ı.ııcğiı kinıisi ıcıııli tolıı.ığı.
kİıllİ.ı lıı;Iı lıılır;lg1. [1,,,;*, liı.cui ;ız ıılırıı!ı ıc]ıı
ıZottı y[iksck loprağl seVcrlcr, ()ncclik]c tiıı.laınızda
cğcI iiliiılc ZıIa[ \ct.cll tiiıdc biı. yılıani oı vaı isc
tı 1ırlıırııı tol]Iağını iı]cclcııcliyiz.'l.cspit ctliğjıniz
1tıIııak kiışullaı,ıııı clcğiştirıııcyc çirl ışıııılıyız ki ıırzu
ctıııcrliğiıııiz yabaı)i ol tckıır iiı-cıııcsiıı. ()ı.ıcğiıı
ıısitli toprıkta vctişcıı yabaııi otIıra kaı,şı rıırıın kil.c-
ci tıvgulaıııası soruıüüı ct)zcccktiI

llrgun sıılınıı \ iiıı l cıüı lcı.iıı iıı scçilnıtşi

[]irdcn lhz]ı talIitlıl!Z vaı, \,c bir çOğtül)lüılüıl] ta[-

lalırı t-ıiıbirintlcn ıızali, Ttılııa_üııı tavı gcldiğindc
pulluglı laklık nıı scfi biı,şckildc birinılcn diğcı,ıııc
baslaı-ız siiı,ıııcvc. hcr scvticn (1ııcc lıaııı]i alcli lııkaI"

( ),,.elljklc l-ırıhçc lırıııııııtlı ı.iı ııı lıııı.ııı srılıııııı ku]liııı ı-
ıılı l,ılızı yıl-ıııırcı ot çlkışıllı biil,iik illçiitlc iıziılıılıık-
lııdır. Danılıııııı sıılııııııtlı ııı»aç yclişliııııck istctliii-
ıı i,, bitkiyi tlcstck lcıııckt jı.. Iliiylccc yctişliı.ıııcli isİc-
(liriııiz sebıc! i giiçlcııdiı.ıııiş tliğcı r,ı[.ııııcı otIııı.ı isc
.ıtıstız t-ıırtıkınış tı]ursıııırız.sık takiülıı]] ıı,akt(jrıin lısliklcı,i

tırlavı ı idc liııı. ()ı,ncğiıı kiı,cc
lcli tcıı izlcycı,ck
l,ıııııtııı ie iıı bic il-

ıııiş kaliantiıı,. [Jiı, tıılıvı siiı,rliik^ soııı,iı tlıırıılıııı vc
iyicc ıcıııizlcınctlcıı riiğcı ııırIal,ı siiı,ıncl,cliııı. l}ıııııı
vıl,ıırrızsal< biı, tatlıclııı diğcı,iııc tışıtlığııı-ıız lıiı,lıııç
tııı]ı.jıiıııı \.ıl)ii|ıı (ıt lıız., li]k :iiktiiı,iiı.

(ı- ('ılıılı ına

('ıık csliilcı,rlcıı [-ıu yıııı
lcıııtliı: ÖzcIlik lc scl-ızc

kıı]lıııılıııı 1izi]<scl biı. viiıı-
lııı,ııııııırlıı ljtlcııjtı t,ctisıııc

ıiıeeiııcic
17tı ctl ı_ğıll il scbzcn i n lıitk iscI biiviinıcsini
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2- Yınıııış çiltlik giilıresi Itııllınıırrı

J- Tarııır alctlcIini tenliZ tülttlüılı\ tZ
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layacak, l,ıcııı top[ağıı,ü l,ücılı tic scbzcııiıı gclişnıcsini
cırgcllcycı,ı yabancı otIarın kontIol altıı,]a aIııııııiısıııı
sağlayacaktıı. Bitkiniiz güçlcndiktcn sonra çıkın ya-
baııcı otlaı,artık çok fazla ctkili olnrak(aı,ı çıkıcaktır.

I} Lılu nduğLıınuz yöIçniı) topt,ak. tsı vc ı]cı)ıiıtc yiiı-
yıllaı,dıı, ııyı.ıııı sağlaıırış yeı,cI tiirlcı,iıı scçilı»csi ya-
bani ota karşı alınacak biı,ijılcnııliı. l}ıı çcı,çcvcdc.
bu lı.ındı.ığıııııuz yö,cııin cskiyc tlayılı lırıııısıl l,ıilgi-
lcriıi öğrcııcrck yatıaııi tıtlıı,ı lııskı ıltında lııı,ıkaıı
gclcnckscl tilrlcrin scçilıııcsi ayı,ıca [-ıiı, (iıılcııtliı,.

I]azı külltir l-ıitkisi içintlcki bızı yabiıııct ot]ıı,o klil-
tiir bit]<isinc ılışır vc gclişiıııiııc ayık uytiııı,atiılı o
bilkinin ya[,ıaı,ıcı otu haliııc gclc[-ıiliı,lcı: l}ıı yiiztlcıı
gcrcktlği kadaı ckiıı n()lıcıi uygulanıallyız, Ayılı
lııı,liı1 iı 1 ılIıı,tı ıyııı lii!,ii ekıııek ycı,iıı., ıüıc\(,tıl ıiıI-
lalarınıızı plaıılayaı,ık g(izlcıılcriııizc gtiı,c lirklı
tüı nrünavcbcsi yapnıak . lck yıllık
yıllıklırı. ıopıığın lhrk lı yöıılcrint
ckiııı ıröbctiırc sokıırak bazı yabancı
a|ısınasıırı öı,ılcvcccktir.
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tl- l]kim nöbcti

çok
llill]
it\,!t

lcn yaı
tıtlarııı

Ilcpin-ıiz biliyoruz ki 1optağııııız nc kadaı._uiiçlii oluı
isc; yaııi üiiın clcıncntlcıi dcntcli. tıı.giıııizıııalaıı caıı-
]ı isc o kadar bcı,ckctlj tılur. lJıı yiizılcıı hcr şcydcıı
alıce toprağüı,ı]Iza iyi bakalını r,c bcslcycliııı.

I}ilgc Çiliçilcr iiııccl jk]c },cliştiı.ıliği titiiı)lcrin sağ_
lıklı olırıasına tlikkat eticr. Sığ]ık]ı gı(lı VctiŞlirilkcn
dc bilirlcı ki, doğıda hiçbirşcy vok olıııız. l}iı baş-
kı canlı jlc ilişkıyc giıcı, Zıı.ııı.lılııı.ı kıtı.şı ttoiiıl biı
cınlıyı kullaııarık tloğıya ziıriıı.lı olıııılaıı biı ııııd-
tIc kullaııııış oltıı,laı,. [)oğıyı zıı.ır]ı trlaıı scIılctik /
kinıyasal ilaçlı1,1 satüll ıIıllıZ, [)öylccc hcııı tioğaya
zıı,iır vcııı,ıcz Iıcıı dc kiıııyısal iiıe-tcıı şiıkctIcrc paı.a
iı k üaı,nıa ınış iı l tıı.

l}iicek Uza klaştı rıcı la r

,l nı p,ı cı bu ıı ı ı,,s ı ı, ı .|, tı ğ, s u r t n.uı k, ı ı & ı 1. eı.ı, ı ı,a k< k i A
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(ı. I)oğıl llaçlır ilc ()nltııı7- Yabancı otlarla rekabet gücü 1,iiksck kültiir
bitkilcrinin scçilırrcsi

Itilgc Ç'illçilcıiıı lıızırlıt!ığı vc liııllııııtlığı ilaçIaı.zı_
rııı,lıyı (ildiirıı,ıcz, ıızıklııştıı.ıı.. zaı.ıırlılıı.ııı iıvcılırıyla
hırşılaşnıasına ııctlcıı tı]tıı. I}(ivlccc doııl tlcngcl,i
tlc ktıı,rııı,ırış rı lrır.

Şinıdi biz Bilgc Çifiçilcı. nclcı. yapabiliyoruz bı.ıı.ı|a_
rı paylaşalıın.



Yııpruk billarinde cı<,ı lıihcr ilc hıı:ırlıınıın kıırı.şııı
tlıı aıkili lıir iinlcııliı:

Sıtıırrsık zaratlı ıı,ı ikrol,ı Iı ı,ıi'baktcri lcı,c kaı,şı iyi biı
korrı1ı.ıctırlı.ır_ Zırar]ı lı(iccklcrc ıc zırıtlı ıı,ıaııtarla-
ııı kiırşı dı ctkilidiı. ()zclliklc ııcnıli biilgclcrdc top_
ıııklan bitkiyc y iiı,iiycl-ı ilccck ııııııtar lıiıslıIık]arıııı
]ioııtı,o]rlc ctkili bir doğıl ilaçtır. Hastalığın ilcr|c-
ıııcsini tlıııtlurtluğu gibi, bilkiııiı bı.ı liiı, zırırlı otga-
ııizıııılırı kırşı clal,anıklılığını da arttıı,ıL Uygulaına

1:ılıı,:ı k llı ı,iı |[i.k[i!,ın]c teklıııJcdiı,

Ntl|ııtıı kiif yc lııktcrilcre kırşı

H!Zrd4!§!l l lt suda 2 çorblı kaşığt atiüp sıbtıı]Lıı]u

critin, içiııc 2 kışık sıı,ı yağ kovun.3 diş sıı,ıııısağı
tlı cziıı kaı,ışlll,ıı cklcl,iı (saı,ınrsak kokıJsu Silc k'itii
gcliyorsiı koynıayıbiliı,siniz aİcak böccklcr ıiZcrjD-

tlc kaçıtıcı ctkisi vardır). I}u kaı,ışıırrı çalkılıyaı,ak
kullanıı,ı, Yılnız tiııncı]ıcı] karışıı,ııısıııı sağlıyın.

Hazırlaı,ıısı-l l: l ölçü tazç ıtlaçayı vcya kckik yap-

ı,ağını çok iııcc olacak şckildc kıyın vcya kiiçük

n,ıutfak aIcti olaı,ı paıçalayı c ıi karı ştırı c ı dan gcçiriır,

2 ölçü sıcak suya katüı1. Karışıını bir gccc bcklctiıı
siizün. İçiılc l/4 ölçii slvı sabıııı katın, çaIkayııı, püs-

kiil tiiıı,

hijt,ck l o,i ıı:ıı l; l o,ş ı ı rınotlıı ı,, l li i l i ı l i ı

Yaprak bitlcri, tırtı|lar

P.ılı.les vc (k)üülüıt(,.ı.ıııprul;lıırıııtlıııı.ı,ııüıı,ıık hillı,riııc
kurşı ctkili hir kıırışııı tlılı,t,eliliı:

Hiıaı]ırşı-l. Pııatcs bitkisiıin yaprakIırıııı ı,c dıl-
lıı,ılll dtığı,ıyıp üZcrini iil,tccck kadaı sıı koytılı. kay-

nıtın. Yiıl,ıral<liıı, yuüntışıyıl) pişincc kıpatıIıp, kcıı-
ililiğintlcn soğtıyacık biçiındc bir tıın,ı gccc lrcklctip.

dıha soıırı siizerck suyu kııllıınıır,

1,1ırzırlaııısı-ll: Don,ıatcs tıiıkisiııin yıpı,aklırıııı vc
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dıllıtıııı doğrayıl-ı iizcriııi örtccck kıdıı su koyul-ı.
sı[-ıalıiı kırlır [-ıck]clil-ı. siizcrck sı.ıyrıııtı ktıllaıııır.

Hazıı,[anısı: Bir kilo loz acıbibcr l ll suyurı içinc
koııu]ııcıık, Birgüı,ı bcklctilccck. Bu kıı,ışın,ı l00 lit-
rc sııya karıştıı,ılarak kullaı,ıılacak, J()() litrc suya bir
dc 5-10 Iitrc stit ilavc cdilip ckşitiln,ıcsi sağlandığın-
dı yrıprıık lııılcı,dç pı,ılciıı zcIıırlcnıııc.ı yııpır.

Saı,ınısak zanıbak, gtiI. 1-ıaııcaı,, lalc, nıcyvc ağaçlı-
rı. lııvrıç, çilck, saIatalık vc donlatcstc clkili oIduğu
yıl,ıılııı dcncnrclcr kınıılaı,ıııştır. Ayrıca sarınrsak
dişlcıinin dcğişik aralıklaıla bal,ıçcııin dcğişik ycı,lc_
ıiııc cki|ıııcsiylc o bahçcdc yctişcn bitkilcrin lczzcti

47



vc klılitcsi ııılar. safllnsaklıI iiliiı]1 iüstrrısııra aslllrsa
kı,ıslar asıııtlardaıı tızak dı.ıruı,.

ı ı ı n ılu ı ı c l k i l i d i r. Scıı, ı ıııs ıı k çO.ı, ı u.y r t ( u lı i l l t, rc kcı ı,ş ı

Hiızdaıurİ Yarını kiltı tızc sıı,ıı,ıısıık tlişi czilir.
I]ir kovada l0 litrc suyla karışlıı,ılır. Hazıı-lınııı bu

şcrbcl biraz bcklctildikıcn soı,ıı-a cltlc crlilcı,ı karış:-
nıııı bir litrcsi ]0 litrc suda c!,itilcrck scyrcltiliı,. Eldc
crlilcn şcrbct bitki]cr ııasııırla ltprağa scrl-ıiliı,. I)u

sıyctlc l,ıcm bitkiı-ıin dircnci artar hcnı dc toprakta
bıılunaıı ıııantarıı,ı bitkiyc zaraı, vcrıııcsi (iırlcnıniş

iılıır. Srıylı scyrcltilı,ııcıııiş sarınısık şcıbctini havrıç
siıcklcri gcı-ıç havuçlata gcldiklcrııclc piiskürlcbi-
liı,siııiz. Böccklcı,koktı ncdcıiylc yııııı ııtta ların ı bı-
rakı,ıaktaı vazgççcr.

Sııı,ııırsık (]lı:r]lızı]ııılş 7() grıııı iııcc kıyılıııış
sııı,ıııısık dişi l ]itı,c sıcak srıda r]cııılcııiı. 5 sitiı( iııc-
ıi tıiı,iirliiylc sırılır tı şckildc bcklctilir, Soğtıdııkıan
sııııı,iı siiziilcıcl< scyıellilıııcdcıı iııhsctli lcıı (zııııl,ııık.
giil. l]ıı|]eıı,, lılc. ıı,ıcyı,c ığaçlaı,ı, hıvııç. çiIck. sılı-
ııılık vc tloııılcs) bilki]cı,in iizcriıc scılıilir. I}iiylccc
lıilkiIcr ııııntara kırşı korrıııırııış tılııt. l/7 oı,iııııııtla
seyı,cltiInıiş siııınısrrk çıyı ıkaı,lıra (t-ıillcı,c) kırşı
t,lk iliıliı,

Ilızırlanısı ll: Sarı:ı,ısak]aı tıIıta bir hır,anrla czilir.
Kapaklı bir kavirııozir doldıırtıltır, ilzcrini kapatacak
kadaı-su ilavc cdilir. Kavaııozıırı kıpağı kapıt!laıak
cn az 24 saat bek]eti]ir. Kullaııılacağı ziınıın siizülc-
rck suyu alıııır. Bir ölçü sarııısak sııyıını cn az 6-9

iilçti su ilavc cdilcrck kullanılır.

Nl ıntır ve bitlcre karşı

Sırııırsıık şcrlıcti:

lsıı,gııı sıılrr: lstfgılı ()1tı iilkcnıizin Iıcıııcıı lıcı-y()-
ıesiııılc tltığiıl ıılarık yctişcıı bir otltıI. lJiiI]ycsiıı(lc
sıılislik ısil vırtlıı,. []utla iizcllikIc kiiçiik 1,ıiicckIcr
ı le lıitIcı,i lıı,lılıı,ıııııztlııı kt:ır,ıırıyı yaı,aı,

Surıııı.ıııklıııı hıı:ırlıınııı,surıııı.sıık çııı,ı ilı,,ıiil leğc,n-

laıı lııı:ırlcııııııı kıırısını ııııııüııro kıır.sı ijıılaıı hokı-
lsıı,gın suyu pck çok zararlıyı tarlatlan uzaklaştır-
ı|ığı gibi toprak altı zararlılaııııa kaı,sı da çok ctkiIi-

4B

S(iı lcgçıı ]lazuLıııış Taşlı bölgclcrdcki siil lcğcn lcr
t|aIıı ctkilidir. Kıbın yaıısına kadar süllcğct) tistii su

ılc tlolcltıı,ulur, []urada tcnıcııtc olan karışını tolıra-

1]ı sııçılır, I}u kaı,ışıı,ııııı ü],]aı,ıtaı,a kaIşı clkili olduğu
tIcııcylcrlc ortıya ç !kıı.lıştır.

liıprık ıltı zırarlı|arına k;rrşı

49



dikkıt cdiIıı,ıclidir. Scbzc fidc dikiınlcri yapıldıktaı,ı
soııra vc lirlclgf kcndiııi topJıtlıktaı,ı sonı,a (yaklaşık
2 halta) bircı, lrafla aıı ilc 2 kcz uygıılaııınalı. Tck
sclcı-lik uygıılaıııa hiçbir zaınaıı soıluç vcn,]rcz,

]\filIcü,\c tiiırı sokuctı eırıiı:ilcr ilc ııırıcı çiğnevi-
ciltı,

l()0 kg ilı ıç, i4,iıı
l()() ]ilrc SuYa 300-4(X) gıanı süVl kiikii11 karışılrıl-
ıııiılı. I]u sıvı kiikiiü,t l dckaI ariıziyc yclcrli olıır.

l0 kg tazc ısırgan. biçilir vc mümkiiıısc parçıla-
ııarak vaı-ilc konrır, Üzcriııc l50 lt su konur. Açık
olarak üç giin bckIcnir, Kı,ıllaııacağııııız zan,ıaıı otlar

siizülüI vc pülvcrizatiirc ktınulur. 25() gı şckcr ilavc

cdilir.

Kilkiiı,ı yıldiı biı,kcz ckiıı,ıdcn l 5-20 giiıı (incc 1ol)t,a-

ilı 1ıtt]IIa]1, Yılıız kırışıııı ktı]lıııılır]<cıı ıııcıııc]cı,iıı
ııttı iı,, ık olıııılı. ilııç ktıll.ıııılııl,çıı yıır;ı: 1iıı,ıııııc-
li, Ayııca ilaç scrindc kııIlanılıııalı. ('iiııkii kırııızı
iiriiııcckIcı, scı,iııtlc oı,tııya çıkıı,, liıaIiycl g(istcı,ir.

Münikün olduğunca yaprak aItIanna uygulanın

50 51

diı. Fidc olaı,ak ckliğinj7 biıki]crc caıı suyu olaı,ak.

tohıııııdaıı yctişcı,ülcrc bitkı ç!ktıktaıı sonra tsırgan

sııyıı vcrrligiıizdc. lıcııı kiiklcrc zarıür vcrcn b(icck-

lcı-i uzaklaştıı,ır, l,ıcnı dc çtık iyi bir giibrc olaı,ak bit-

kiıin sağlıklı gclişıııcsiı,ıc yarclımcı oItıcaktır.

Hızıtlaııışı |: lsııgınıı,ı kökii tlışıııda hcr ycri kulla-

ııılır. Biı, kovaya ısırgaıılar bıstıı,:lıı-. Üsttinti kapa-

yacak kıtlar su ilavc cdilir. Güncştc bcklctilir, 2-3

giin içiıdc kcskiıı kokulı,ı^ ktıyı,ı rcnk biı,sıvı cldc

cdilir. Isıı,gaıı suyu siizülcrck ağzı kııpalı şişc vcya

kıır ıılıı,tlıı ııluı] riiı,c .iıklıııı.thilir,

Kullaııılacağı zamaı,ı bit iilçü ısırgaıı suyuııa 5 - 9
ölçü su katılafak (cn az 5 tilçii su) sulaına şckliııdc
vcya püsktificı,ck k u llan ı lı,ıı a lı .

Hazırlaırısı I[:

Ilızırlanısı: Tcspih ığacı (ıııcl ia azcdaı,acl,ı) tolrı.ııı-
ları ilk öncc parçalaırııralı. Parçalanaıı l kilo tcspih
iığacı tol,üuınu 2,5 lt suya kaı,ıştırılııalı, Tcspih ağa-
cııın parçalaııır-ıış tohuınları ,ltj saat suda bcklctil-
tliktcır soırra süzülnıcli, Bu çok ctkili bir kaı,ışınrdır.

kıı,nıızı örü ırrcek

K ırnıı:ı i)riiıı<,cge kıır,şı nıiitıılclccla Lilkijrl ijncııli



Zc,ı tin sincği

Zcytin siııcğinc karşı
lulıan bir tııprık. çini
kullanı lıyor. Sağlığa i

Kaoliı k ili ııyguıı bir
töründc dc kıı llanıIdı
olarak dı sıtı]ıyor.

kaoliıı k ili (iill<cıııizclc çok bıı-
yapıııııııilı vc rliş ııııcuıııında

)ıiçlriı zııırı yok)
topIaklın çıkaı,ılıı,. İıışaal sck-

ğı içiıı ralıaıçı bıılıınur, -liırbı

Hazırlaıııs vc kııllınılısı: Ptılvariıılajürn ıtabilcccği
kıvaında inccl1 i l iytır. İstcı,ıirsc ( yağn,ıııı, öııccsi tii!
ıcıı,ıdc) içiıc bir nıiktaı,aliş lulkalı koııuytıı,ilk yağ-
!ılurda diişn]csin diyc, Daha soılfa zcytinlcliı,ı taııc-
lcrini incc biı,zaı,o]arak kaplıyacak şckildc atılıyor.
Maalcscl'yağıııur yağarsa tckrar a(ı]ıiık gcrckiyor.

Zcytiıı siııcğinc kaı,şı'11,90 ç(j,,iiıı]. ('iink|i sıııck kil
tabakasını tlclip yuıııurta bıı,iıkıııııytıı,.

\'ırısılır:

IJiı,yarısı bir ııcvsiıııdc ]-4 kilo zcyliıı sıııcği yil,c-
biliyor, Zcytiıı ıliın]ıı,ııı bıılıııtltığıı ycı,lcrtlc yaıasa
valsa zıı,ıtI, vcı,ıııcıırck gcı,ckiyoı,. ('iinkii bıı hıyvaıı-
larl insın cliylc tckrar iirctl])ck Vc y ııva laııd ıı,ıl,ıak

çok zcır.

ı]i 1-(;E ç,iü,Tçil,iĞr: ntıcııu...
IJygıılııııa ııçısıı,ıdan yukaı.ıtlı aktarılaıı bilgilcı ilc
1,ıcliı,lilcn öıgörtilcı. biı.c[-ıir rcçclc dcğildir, t}u bilgi-
lcr gcncI bilgilcrdir. t]itki koı.tıı]rada olrıııılu soıııç
ılıııık istiyoı,sak bilgilcri kcııtli iiı.ctinı saha]aı.ıı»ız-
dıı dcııcylcrlc 1ckrıır 1ckı.ıı tccriibc ctınc]iviı. t)c-
üı(,} lcr 5iılltı(ıııı(lı t,ltIc eıtı!ıılıız hıılgul.ırı 1ı.ı1 l;ı;-ııııılıyız. Paylışnıiıya cıı 1,ııkıııııııızclııı başlayıı,ık.
yiiı,cııı iztick i çiliçi ıııcslcklışIıı.ıı»ıza tkığrıı ıçılıı.ak
siiıtliiı,ıı-ıcl iyiz,
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Doğı"u Döngü

Aıı olmazsa ağaçlarımızın ve sebzele-
rimizin meyveye yalmayacağını, so[u-
can[ar o[mazsa uoprağın bit,ki[erimizin
büyüyüp serpilmesi ve ürün vermesi
için gerekli besini sağlayamayacağını,
Fareler olmazsa Lopıağın havalana-
mayacağını, yılan otmazsa her EanaFi

Farelerin basacağını, leylekler olmazsa
yılanlaıın ve buğdaya zararlı haşerele-
rin daha da çoğalacağını v.s. bilir ve bu
sonsuz zinciı,in Eüm halkalarını saya-
biliriz. Kısacası doğadaki her canlının
yaşamı bir başka can[ının yaşamı için,
hepsinin varlığı da doğa varlığının sür-

mesi için gereklidir.
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Yanlış Döngü/ Fasit Daire

Suya duyarh (hibrit) bohumlar topra-
ğa saçıldıklan sonra kimyasal gübre
vermek gerekiyor. Kimyasal gübre

hem toprağın yapısını bozuyoı- hem
de aynı verimi elde elmek için ileri-
ki yıllarda toprağa daha Fazla gübre
saçmayı gerekt,iriyor. Bu Fazla gübıe
kullanımı ıopıağı ve yer altı, yer üsBü

sularını kirlet,iyor. Gübre aynı zamanda
yabancı otu arttırıyor, Yabancı otlar
böcekleı, için konukçu görevi görüyor

ve böcekler çoğalıyor. Yabancı ot,ları ve
böcekleri ötdürmek için bu kez çiftçiter
ilaç kullanması öğütleniyor. Yabancı oE
ve böcekler kimyasal itaca bağışıklık
kazandıkça bu kez ilacın miktarını ve
dozunu art!ırmak geıekiyor. Bu Fasit

daire böyle devam edip gidiyor.
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