ENTEGRE MÜCADELEDE
BAZI TEMEL UYGULAMALAR

•• Dayanıklı çeşit kullanımı
•• Sağlıklı fide, fidan, tohum kullanımı
• Ekim nöbeti (münavebe)
•• Ekim zamanını ayarlama
•• Toprak tahlili ve dengeli gübreleme
•• Dengeli sulama
•• Önleyici tedbirler
•• Örnekleme ve kontrol yöntemleri
•• Zararlıların ve hastalıklı bitki artıklarının toplanıp yok
edilmesi
•• Yabancıotların çapa ile yok edilmesi
•• Solarizasyon
•• Biyoteknik mücadele, tuzak kullanımı
•• Doğal düşmanların korunması
•• Biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı
•• Zararlı organizmaları görür görmez değil, mücadele
eşiğine geldiğinde ilaç uygulanması

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ

•• Bakanlığımız İl ve İlçe müdürlüğü ile işbirliği yapınız,

•• Zirai

mücadele uygulamalarını teknik talimatlar
doğrultusunda yapınız,

ENTEGRE
MÜCADELE

•• Örtü altı, tarla, bağ ve bahçenizdeki hastalık, zararlı,
yabancı otları ve doğal düşmanları tanıyınız.

•• Üretim alanlarınızı düzenli olarak kontrol ediniz.
•• Zirai ilaçları reçete ile alınız,
•• Kullanılan zirai ilaçları üretici kayıt defterine kayıt
ediniz,

•• Bilgi birikimi ve uygulamalarınızı diğer üreticilerle
paylaşınız.

Entegre Mücadele ilkelerinin uygulamalı
olarak öğretilmesi için Projeli Entegre
Mücadele faaliyetleri yürütülmektedir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele
uygulayan üreticilere mücadele
maliyetinin yaklaşık yarısı kadar
destekleme ödemesi yapılmaktadır.
KİMYASAL MÜCADELE TEK ÇARE DEĞİL
İnsan ve çevreye zarar
vermeyen yöntemleri tercih et

Projeli Entegre Mücadele Uygulamaları
Hakkında Bilgi Almak İçin
İl/İlçe Müdürlüklerine Başvurunuz !.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı
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ENTEGRE MÜCADELE NEDİR?

• Hastalık, zararlı ve yabancı otların çevre ile ilişkilerini
dikkate alarak tüm mücadele metotlarının birbiriyle
uyumlu bir şekilde kullanılması ile popülasyon yoğunluklarını Ekonomik Zarar Seviyesinin altında tutan
zararlı yönetim sistemidir.

• Ekonomik

Zarar Seviyesi: Zararlı Organizmaların

ekonomik zarara neden olduğu en düşük popülasyon
yoğunluğudur.

• Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizmaların ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

ENTEGRE MÜCADELENİN PRENSİPLERİ

• Zararlı

organizmaların gelişimi düzenli aralıklarla

kontrol edilir.

• Hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadeleleri ayrı ayrı
değil, hepsi birlikte ve birbirini tamamlayacak şekil-

YARARLARI

• Sürdürülebilir üretimi sağlar,
• Dış ticarette istikrarı sağlar ve üreticilerin olası gelir
kaybını önler,

• Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde etmeyi
sağlar,

• İnsan

de planlanır.

• Hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan
kaldırılması değil, Ekonomik Zarar Eşiğinin altında
tutulması hedeflenir.

sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar,

• Mücadele maliyetlerini azaltır,
• Zehirlenme riskini düşürür,

Doğal denge ve faydalı
organizmalar korunur

• Entegre mücadele programları en çok zarar yapan,
hastalık, zararlı ve yabancı otun mücadelesi üzerine planlanır fakat diğer zararlılar da göz ardı edilmez.

Domates Güvesi Tuzakları

• Doğal düşmanların korunması ve çoğalmalarını sağlayacak önlemler alınır.

• Zorunlu olmadıkça kimyasal mücadeleye başvurulENTEGRE MÜCADELE
BİR ZARARLI YÖNETİM SİSTEMİDİR.
KİMYASAL MÜCADELE
EN SON BAŞVURULACAK YÖNTEMDİR.

madan diğer yöntemlerle sorun çözülmeye çalışılır.

• Kimyasal mücadele zorunlu ise, çevre dostu ve seçici
ilaçlar uygun alet ile, etkili en düşük dozda ve en uygun zamanda uygulanır.

Tahmin uyarı sistemleri Entegre Mücadelede
etkin olarak kullanılmaktadır.

Entegre Mücadelede Tahmin Uyarı
Sistemlerinden alınan veriler doğrultusunda
en uygun mücadele zamanı belirlenir.
Mücadele zamanı İl/İlçe Müdürlüklerince
ilan edilir.
Cep telefonu için SMS ve e-posta
duyuru sistemlerine kayıt olunuz.

