
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) İlaçlama 
Öncesinde Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin 

Önlenmesi



İLAÇLAMA ÖNCESİ

§ Su kaynaklarında ortaya çıkabilecek riskleri,

§ İyi tarım uygulamaları kapsamında uygulama öncesi faaliyetleri,

§ Seyreltilmiş BKÜ ile doldurulan bir ilaçlama makinesinin
doldurma alanından uygulama alanına güvenli bir şekilde
taşınmasını,

§ İlaçlama makinası yol durumunda ilerlerken, yüzey sularının
bulunduğu yerler ve hassas alanlara yakın bölgeler boyunca
dikkat edilmesi gereken koşulları içermektedir.



• Su kuyularının ve hassas bölgelerin yeri ve korunması, 
ilaçlama faaliyetlerinin organizasyonu, arazi ve iklim 
koşulları

İlaçlama Öncesi Planlama

• İlaçlama makinesinin ruhsat durumu, ayar olanakları, 
noktasal kaynaklı su kirliliği riskini azaltacak parça ve 
sistemleri

İlaçlama Makinesi

• İlaçlama makinesinin kalibrasyonunda yapılacak işlemler, 
bakım ve kalibrasyon yapılacak yerler, kalibrasyonda 
kullanılacak su miktarı 

Kalibrasyon ve Kontrol

• BKÜ’lerin hazırlanma ve doldurulmasında denetimini, 
hazırlanacak ve doldurulacak BKÜ ve su miktarları ile 
hazırlanma zamanlarını, doldurma ve boşaltma yerlerini, 
ambalajlara hasar verilme durumunu, doldurma 
sırasında uyulması gereken BKÜ etiket talimatlarını, 
doldurmada kullanılacak ölçü kaplarını, doldurma 
sırasındaki davranış şekillerini, boş ambalajların 
durulanma şeklini ve hazırlanmış BKÜ karışımlarının 
kontrol altında tutulması

Doldurma ve Karıştırma



§ Gerektiğinde topografik haritalardan
yararlanılarak kuyular dahil su
kaynakları ile temel fauna ve flora için
hassas bölgeler tespit edilmelidir.

§ Hassas alanlar için koruma önlemleri
geliştirilerek operatörler
bilgilendirilmelidir.

§ BKÜ kullanımı sırasında etiket
üzerinde yer alan tüm talimatlara
uyulmalıdır.

Tüm hassas alanların yerlerini BELİRLEYİN



§ İlaçlı sıvının sürüklenme riskini
azaltmak için 5 m/s’den büyük rüzgâr
hızlarında, 25°C’den yüksek
sıcaklıklarda veya düşük hava
neminde uygulamalardan
kaçınılmalıdır.

§ Eğer şiddetli yağış tahmini varsa;
BKÜ’nin arazinin eğimi, toprak yarıkları
ve hassas su alanlarının yakınlığı gibi
nedenlerle yüzey akışı ile yeraltı ve
yüzey sularına karışabileceği alanlarda
BKÜ uygulaması yapılmamalıdır.

BKÜ’nün güvenli ve etkili olarak kullanılmasında arazi ve iklim koşullarının 
etkisini DEĞERLENDİRİN



§ Su kuyularının kullanılan BKÜ’lerin yeraltı sularına karışmasında
önemli bir faktör olabileceği unutulmamalıdır.

§ BKÜ uygulamasından önce üstü açık veya terk edilmiş su
kuyularının üzeri sıkıca kapatılmalıdır.

BKÜ uygulamasından önce su kuyularının üzerini KAPATIN



§ TOB’dan ruhsat almış ilaçlama makinelerinin teknik açıdan
uygunluklarının test edildiği unutulmamalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan (TOB) ruhsat belgesi bulunan ilaçlama 
makinesi KULLANIN



§ Taşıma ve uygulama sırasında BKÜ’nün
dökülmesinin engellenmesi için ilaç deposu
kapağı kilitli olan ilaçlama makineleri tercih
edilmelidir.

§ Zararlı etmen, bitki örtüsü, yaprak yüzeyi,
mevcut hava koşulları ve sürüklenme
risklerini göz önüne alan meme tipi
kullanılmalıdır.

§ İlaçlama makinesinde memelerin kolayca
değiştirilebildiği çoklu meme bağlantı
elemanları kullanılmalıdır.

Güvenli kullanıma izin veren ve efektif ilaçlama makinesi KULLANIN



§ İlaç normu (BKÜ+su miktarı) ve uygulama şekli bitkilerin vejetasyon
dönemine göre belirlenmelidir.

§ İlaçlama makinesinde yardımcı hava akımı kullanılıyorsa hava debisi
ayarlanmalıdır (Örneğin, erken sezonda düşük hava hacmi gibi).

Kalibrasyon ve Kontrol

İlaçlama makinesinin ayarlarını hedef bitki türü ve zararlı organizmaya göre YAPIN



§ Yalnızca gerekli miktardaki BKÜ ambalajı depo alanından
çıkartılmalıdır.

§ İlaçlama makinesi doldurulurken deposu DAİMA gözlem altında
bulundurulmalıdır.

Doldurma ve Karıştırma

BKÜ’nü ilaçlama makinesi deposuna doldururken ve karıştırma yaparken
GÖZETİMSİZ BIRAKMAYIN



§ İlaçlı sıvının hazırlanması ve
uygulanması arasındaki süre
olabildiğince kısa olmalıdır.

§ İlaçlama yapılacak alana yetecek
kadar ilaçlı su karışımı
hazırlanmalıdır.

BKÜ karışımlarını sadece kullanacağınız zaman HAZIRLAYIN



§ Karıştırıcı DAİMA çalışır durumda
olmalıdır.

§ Etikette yer alan BKÜ’nün karışabilirlik
durumu bilgisi dikkate alınmalıdır. BKÜ
kimyasal veya fiziksel reaksiyon
gösterebileceğinden kullanılacak
herhangi bir yayıcı-yapıştırıcı veya
katkı maddesinin uyumluluğu etikette
kontrol edilmelidir.

§ Suda çözünebilir granül ve toz BKÜ
küçük bir kapta bir miktar su ile
karıştırılıp topaklanması giderildikten
sonra depoya eklenmelidir.

BKÜ’nü ilaç deposuna doldururken etiketteki talimatları DİKKATE ALIN



§ Boşalmış ambalajlar yetkili kurum ve kuruluşlara (belediyeler vb.)
toplu olarak teslim edilmelidir.



www.protectlifeproject.net


