
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Atıkları İle Oluşan 
Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi



ATIK YÖNETİMİ

§ Çevre ve insan sağlığı yönünden atık oluşumunun önlenmesi veya
azaltılmasını,

§ Atıklar özelliklerine göre ayrılarak toplanmasını ve geri dönüşümünün
sağlanmasını,

§ BKÜ uygulamasının tüm aşamalarında bitki, bitkisel ürünler ve
yenilebilir hayvansal ürünler üzerinde oluşan BKÜ birikimlerinin
azaltılmasını,

§ Taşıma, depolama, uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama
sonrası aşamalarındaki tüm işlemler sonucunda ilaçlama makinesi ve
traktör üzerinde oluşan BKÜ birikimlerinin azaltılmasını,

§ İlaçlama makinesinin temizleme yeri ve koşullarını,
§ Operatörlerin BKÜ uygulamasının her aşamasındaki iyi tarım

uygulamaları konusunda farkındalıklarının artırılmasını,



§ BKÜ’nden su kaynaklarına bulaşmanın en fazla hangi aşamalarda
oluştuğunu ve atık yönetimi konusunda operatörlerin
bilgilendirilmesini,

§ İlaçlama makinesinin deposunda kalan veya fazla hazırlanmış olan
ilaçlı su karışımının bertarafını,

§ BKÜ ambalajlarının güvenli bertarafını,
§ Atık yönetimi mevzuatını içermektedir.



• BKÜ ve uygulamasından kaynaklı atık ve 
kirliliklerin önlenmesi Atıkların Önlenmesi

• Ambalaj bertarafı BKÜ Ambalajlarının 
Bertarafı

• Kullanma süresi dolmuş ve stok fazlası 
BKÜ’nün güvenli bir alanda depolanması, 
konsantre ya da sulandırılmış BKÜ’nün su 
yoluna dökülmemesi

BKÜ’nün Stok 
Fazlasının Önlenmesi

• Katı atıkların bertarafı Katı Atıkların 
Önlenmesi



§ İlaçlama sonrası depoda kalan atık
ilaçlı su hacmi makinelere göre
farklı olduğundan teknik atık hacmi
en düşük ilaçlama makineleri tercih
edilmelidir.

§ BKÜ ambalajları üçlü durulama,
temizleme memesi, ön karıştırıcı
sistemi vb. kullanılarak dikkatle
temizlenmelidir.

Atıkların Önlenmesi

BKÜ uygulamasından kaynaklı atık ve kirlilikleri ÖNLEYİN



§ Bütün BKÜ ambalajları ve içeriği
güvenli ve yasal mevzuata uygun bir
şekilde etiket bilgileri dikkate alınarak
bertaraf edilmelidir.

§ Boş BKÜ ambalajlarının toplanması
için varsa bölgedeki (belediyeler vb.)
atık toplama servisinden
yararlanılmalıdır.

BKÜ Ambalajlarının Bertarafı

BKÜ ambalajlarının bertarafı ile ilgili olarak öncelikle etiket talimatını OKUYUN



§ Boş BKÜ ambalajları kapalı
alanlarda tutulmalı ve sıvı
sızıntısı olmadığından emin
olunmalıdır.

§ BKÜ ambalajlarının yakılması
veya gömülmesi ciddi çevresel
ve sağlık risklerine neden
olacağından hiçbir zaman
yakılmamalı ya da
gömülmemelidir.



§ Doğrudan veya dolaylı olarak yeraltı ya da
yüzey sularına sızma olabileceğinden ve
yasal bir bertaraf uygulaması olmadığından
konsantre ya da sulandırılmış ilaçlı sıvı
lavaboya, gidere veya herhangi bir drenaj
yoluyla su hattına dökülmemelidir.

§ Seyreltilmiş BKÜ atıkları toplanmalıdır.

§ Mevzuattaki gelişmeler yakından izlenmelidir.

§ Seyreltilmiş BKÜ atıklarının atık su veya
başka yollarla yüzey veya yeraltı sularına
karışmadığından emin olunmalıdır.

Konsantre ya da sulandırılmış BKÜ’nü ASLA lavaboya, gidere veya 
herhangi bir drenaj yoluyla su hattına DÖKMEYİN



§ BKÜ ihtiva eden sulandırılmış sıvı
döküntülerinin kum ve talaş gibi
maddelerle temizlenmesi sonucu oluşan
katı atıklar bertaraf edilmelidir.

§ BKÜ içeren talaş vb. katı atıklar ASLA
yakılmamalıdır.

§ Bu katı atıklar ya biyobed sistemlerine
yerleştirilmeli ya da BKÜ uygulaması
yapılan araziye serpilerek dağıtılmalıdır.

Katı Atıkların Önlenmesi
Katı atıkları BERTARAF EDİN
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