
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) İlaçlama 
Sonrasında Oluşan Noktasal Kaynaklı Su 

Kirliliğinin Önlenmesi



İLAÇLAMA SONRASI

§ İlaçlama makinelerinin depolarında kalan atık hacimlerin
mümkün olduğunca seyreltilmesini ve tarla veya bahçedeki ilacın
son uygulama alanına püskürtülmesini,

§ Arazideki ilaçlama makinesinin temizliği için gerekli olan koşulları
ve ilaçlama makinelerinin dış yüzeyinde oluşan BKÜ
birikimlerinin temizlenmesini,

§ İlaçlama makinesi üzerinde oluşacak BKÜ bulaşıklarının insan
sağlığı üzerinde oluşturduğu riskleri ve bu riskler ortadan
kaldırmak için ilaçlama makinesinin temizlenme işlemlerini,

§ İlaçlama makinesi üzerinde ortaya çıkan BKÜ birikim miktarlarını
etkileyen faktörleri içermektedir.



• İlaçlama makinesinin yıkanması, deponun 
boşaltılması ve temizliği ile atık hacmin 
kullanılmasına ilişkin basamakları

İlaçlama Makinelerinin 
Temizlenmesi

• İlaçlama makinesinin tamiri sırasındaki 
kişisel güvenlik ve acil durum tedbirleri

İlaçlama Makinesinin 
Muhafaza Edilmesi ve 
Bakımı



§ Depoda kalan ilaçlı su, etiket bilgileri de
dikkate alınarak 24 saat içinde
kullanılmalıdır.

§ Depoda kalan ilaçlı su, mümkünse BKÜ
uygulanamamış veya yetersiz uygulanmış
yastık başları gibi alanlarda kullanılmalıdır.

§ Depoda kalan ilaçlı su atılırken daha
önceden yapılmış BKÜ uygulamasının
olumsuz etkilenmemesi için yüksek
hacimli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

İlaçlama Makinelerinin Temizlenmesi

Depoda kalan atık ilaçlı su hacmini KULLANIN



§ İlaçlama makinesi deposunun fazla su ile temizlenmesinin aşırı atık
su hacmine neden olacağı, buna karşın yetersiz su ile
temizlenmesinin ise ekipmanın arıza yapmasına, memelerin
tıkanmasına neden olacağı unutulmamalıdır.

§ Farklı ürün veya farklı zararlı etmen için ilaçlama yapılacaksa depo
içi MUTLAKA temizlenmelidir.

Depo içini mutlaka TEMİZLEYİN



§ BKÜ’nün sebep olduğu noktasal
kaynaklı su kirliliği riskinin
azaltılabilmesi, güvenilirliği ve
operatörlerin korunması için
ilaçlama makinelerinin dış
kısımlarının temizlenmelidir.

§ Çocuklar ve yetkisiz kişiler makine
yıkama alanlarından uzak
tutulmalıdır.

§ İlaçlama makinelerinin temizliği
sırasında uygun kişisel koruyucu
donanımlar kullanılmalıdır.

İlaçlama makinelerinin dış yüzeyini ve donanımlarını TEMİZLEYİN



§ İlaçlama makinesi; kanalizasyon, yer altı suları veya yüzey suyu ile bağlantısı
olmayan alanlarda, biyolojik açıdan aktif yüzeylerde veya BKÜ bulaşmış sıvıyı
toplama olanağı olan güvenli yıkama yerinde temizlenmelidir.



§ Kullanılmayan ilaçlama makinesi; insan,
hayvan veya çevre için herhangi bir tehlike
oluşturmayacak güvenli bir yere park
edilmelidir.

§ Muhafazasız veya açıkta depolanan
ilaçlama makineleri; çevrelenmiş ve sert
zeminli yüzeyler üzerine yerleştirilmelidir.

§ Temizlenmiş ilaçlama makinesi örtülü, don
hasarından korunmuş ve çocuklardan,
insan yiyecekleri ve hayvan yemlerinden
uzakta muhafaza edilmelidir.

İlaçlama Makinesinin Muhafaza Edilmesi ve Bakımı

İlaçlama makinesini uygun bir yerde güvenli şekilde MUHAFAZA EDİN 
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