
 

 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE İBRELİ ORMAN AĞAÇLARI FİDANI YETİŞTİRİLEN 

ORMAN FİDANLIKLARINDA KİMYASAL YOL İLE YABANCI OT SAVAŞIMI 

GİRİŞ 

Yöremizdeki orman fidanlıkları, 

fidanların gelişmesini olumsuz yönde 

etkileyecek şekilde çok yoğun olarak yabancı 

otlarla kaplanmaktadır. 

Yabancı otlarla yapılan savaşım ise 

işçilere devamlı bir şekil de ot yoldurma 

olmakta, bu ise işgücü kaybına neden olmakta, 

özellikle parasal giderleri artırmaktadır. 

Yabancı otlarla savaşımda asıl amaç 

yetiştirilmesi istenilen fidanlara (kültür 

bitkisine) herhangi bir zarar vermeden en 

yüksek oranda yabancı otların yok edilmesidir. 

Herhangi bir kültür arazisinde var olan 

tüm yabancı otları öldürebilecek bir herbisit 

yoktur. Ancak birçok herbisitin birarada 

kullanılması yabancı ot kontrolunde en yüksek 

oranda yararlı olur. 

Herbisitlerle yapılan ot savaşımı 20. 

yüzyılın başlarında başlamış ve giderek önem 

kazanmıştır. Bugün kullanılan  herbisitler 

verim artışına büyük katkıda 

bulunmaktadırlar. 

Etki durumlarına göre herbisitler seçici 

(selektif) ya da seçici olmayan ilaçlar olarak 

ikiye ayrılırlar. 

Seçici herbisitler, yetiştirilmesi istenen 

bitkiye zarar vermeden yabancı otları öldüren 

ya da büyümesini durduran kimyasal 

maddelerdir. 

Seçici olmayanlar ise var olan tüm 

bitkileri yok eden herbisitlerdir. 

 Zaman bakımından yabancı ot kontrolu 

üç şekilde yapılır: 

 1- Ekim öncesi (Preplant) : Herbisit, 

ekim yapılmadan önce toprağa verilir. 

  
 

 
 

2- Çıkış öncesi (pre-emergense): 

Herbisit, ekimden sonra ancak yabancı ot ve 

kültür bitkisinin çıkmasından önce yapılır. 

3- Çıkış sonrası (Post-emergense): 

Yabancı ot ve kültür bitkisinin çıkışından 

sonra yapılan ilaçlamadır. 

 Herbisitler bitkiler için olduğu kadar 

insan ve hayvanlar için de zararlı kimyasal 

maddelerdir. Bu nedenle gerek kullanmak 

üzere hazırlanırken ve gerekse kullanırken çok 

dikkatli davranılmalıdır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmanın birinci yıl uygulamaları 

ibreli fidan (sarıçam) yetiştirilen Sarıkamış ve 

Erzurum orman fidanlıklarında, ikinci yıl 

uygulamaları ise Erzurum orman 

fidanlıklarında gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli 

olanaksızlar nedeniyle basite indirgenen bu 

çalışmada biri ekim yapılmadan önce toprağa 

(cobex), biri de otlar çıktıktan sonra üstlerine 

atılan (dowpon) iki çeşit herbisit kullanılmıştır. 

Çalışmanın Sarıkamış ve Erzurum 

orman fidanlıklarındaki birinci yıl 

uygulamalarından elde edilen ön bilgilerin 

ışığı altında yeniden düzenlenen proje 

Erzurum orman fidanlığında araziye 

uygulanmıştır. 

Fidanlıktaki ekim yastıklarında 1x3 m. 

boyutlarında parseller ayrılmış ve bu parseller 

arasında 0.5 m. uzaklık bırakılmıştır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi cobex, 

tohum ekimi yapılmadan 4 gün önce toprağa 

uygulanmıştır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yabancı ot tohumları tohum ekiminden 

ortalama 11 gün sonra cobex uygulanan 

alanlarda çimlenmeye başlamış ve yine tohum 

ekiminden 23 gün sonraya dek, sağlıksız bir 

gelişme gösteren bu yabancı otların çimlenen 

sarıçam fidelerine baskı yapmadıkları 

saptanmış, ancak ortalama 26’ncı günde 

bunlarla savaşım zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Toprağa herbisit uygulanmayan parsellerde ise 

ortalama 7’nci günde yabancı ot tohumları 

çimlenmeye başlamış ve bunlar kısa sürede hızlı 

bir gelişme göstererek çimlenen sarıçam 

fidelerine baskı yapmaya, gelişmelerini 

engellemeye başlamıştır. Tohum ekimlerinden 

ortalama 13 gün sonra bunlarla savaşım zorunlu 

duruma gelmiştir.  

Yabancı otların çimlenmesinden sonra henüz 

taze halde iken üzerine herbisit (dowpon) 

pülverize edilerek yapılan savaşımda, ancak 

geniş yapraklı otların yaprak kenarlarında 

kuruma görülmüş, dar uzun yapraklı, derin 

köklü, büyüme noktasının toprak altında olduğu 

yabancı otların hemen hemen hiçbir zarar 

görmediği ya da herbisitten çok hafif 

etkilenmeyi çok çabuk atlattığı saptanmıştır. 

Buna karşılık özellikle bir kaç aylık sarıçam 

fidelerinden bazılarında ilaçlamadan birkaç gün 

sonra kurumalar görülmüştür. Bunun nedeni 

hem herbisitin kontak tesiri yani fide üzerine 

herbisit pülverize edilmesi hem de henüz  çok 

sık olan çam fideleri köklerinin toprak 

yüzeyinde eriyen herbisitten etkilenmesidir. 

El ile ot alma yönteminde ise otların % 40’a 

yakın bir kısmının kökten çıkarılmadığı, 

gövdesi koparılan yabancı otun çok çabuk ve 

daha güçlü bir şekilde geliştiği görülmüş, 

gittikçe gelişen köklerin nedeniyle yerinden 

sökülüp alınmasının çok güçleştiği saptanmıştır. 

Fidanlıkta kullanılan hayvansal gübrenin 1 

kg’lık kısmında (ortalama değer olarak) 27 adet 
yabancı ot tohumu olduğu saptanmıştır. 
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