
 



 
 
 

Glifosat ve Diğer Herbisitlere 
Alternatif Yöntemler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entegre Ot Yönetimi 

Birçok küçük darbe 

2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teşekkürler: Bu rapor, The Greens/EFA’nın maddi desteğiyle geliştirilmiş ve PAN Avrupa           
personeli tarafından, Quercus’ta görevli ve Tras-o-Montes e Alto Douro Üniversitesi’nde (UTAD)           
toprak bilimi eğitmeni Prof. Isabel Branco ile, BHU Gelecek Çiftçilik Merkezi Başkanı Charles             
Merfield’ın değerli yardım ve katkılarıyla hazırlanmıştır.  
PAN Avrupa, bu raporun geliştirilmesi için gösterdikleri değerli çabalar için müteşekkirdir.  
 
Pestisit Eylem Ağı Avrupa, 2018 (ikinci baskı). 
 
Rue de la Pacification, 1000 Brüksel, Belçika 
 
Tel: +32 2 318 62 55; info@pan-europe.info; www.pan-europe.info  
 
Çeviren: Emre Rona 
 

3 
 

mailto:info@pan-europe.info
http://www.pan-europe.info/


 
 
 
İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
01 – Giriş 
 
 
Tarımda sentetik pestisitlerin kullanımı sayesinde     
gıda üretimi artmış olsa da, bu, çevre, doğal varlıklar         
ve insan sağlığı pahasına gerçekleşmiştir. BM Gıda       
Hakkı Özel Sözcüsü’nün 2017 tarihli raporu, pestisit       
kullanımının insan hakları, insan sağlığı (işçiler, işçi       
aileleri, dışarıdan insanlar, mukimler, ve tüketiciler)      
ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini vurgulamaktadır.      
Rapor, ayrıca, pestisit kullanımına bağlı yoğun      
tarımın, dünyadaki açlığı azaltmadığını da ortaya      
çıkarmıştır .  

1

 
Herbisitler, tarım ve bahçecilikte daha fazla su, besin ve güneş ışığı için ürünler ve mera               
bitkileriyle rekabet ederek, tarım ve hayvancılıkta kayba yol açan, dolayısıyla kârı düşüren            
yabancı otlarla mücadelede kullanılmaktadır. Glifosat başta olmak üzere, herbisitlerin en yaygın           
kullanıldığı ikinci amaç ise, toprağın işlenmediği veya az işlendiği sistemlerde, hasat öncesinde            
ve sonrasında arazideki tüm bitki örtüsünü yok etmektir. Ayrıca, hasat öncesi tahıl ve tohum              
bitkilerini olgunlaştırmak ve kurutmak için de uygulanır. Tarım dışında ise, istilacı bitki türlerinden             
kurtulmak, kamusal alanların yönetiminde estetik amaçlar veya tehlikeli durumları ortadan          
kaldırmak niyetiyle (ör. kaldırımlar, yol kaplamaları, trabzanlar) veya özel bahçelerde istenmeyen           
ot mücadelesi gibi gerekçelerle kullanılmaktadır.  
 
Herbisitlerin insan sağlığı için güvenli olduğu, ve çevre üzerinde olumsuz etki etmediğine dair             
yaygın bir inanç vardır. Bu inançtan ötürü, yaygın tarım sistemleri, pestisit kullanımına, özellikle             
de herbisitlere, neredeyse tamamen bağımlı hâle gelmiştir. Birçok çiftçi, aynı derecede etkili ve             
kimyasal-olmayan yabancı ot mücadele yöntemlerini, terk etmiştir. Sonuç olarak, tarlalara ve           
çevresindeki alanlara her gün uygulanan tonlarca herbisit, insanların sağlığını tehlikeye atmakla           
kalmaz, istenmeyen otlar ve böceklerin verdiği zarar ile mücadele eden ekosistem işlevleri ve             
biyolojik süreçleri de olumsuz etkilemektedir. Çiftçiler ve üreticiler, artık pestisitlere ve herbisitlere            
o kadar bağımlıdır ki, inemeyecekleri bir pestisit değirmenine takılıp kalmıştır; bu esnada, birçok             
kimyasal olmayan alternatif de ortak hafızadan silinmiştir.  
 
Herbisitlerin, toprak canlıları, omurgasızlar ve omurgalılar dâhil, çeşitli hedef-dışı türlere doğrudan           
toksik etkisi vardır, ayrıca, ekosistem düzeyinde müdahalelere de neden olan çok sayıda            
hedef-dışı etkiye yol açarlar. Bunların yanı sıra, otları azaltma hedefi doğrultusunda da önemli             
sonuçlar doğurur. Çünkü bu istenmeyen otlar, böcekler ve kuşlar gibi diğer çiftlik canlıları için              
önemli gıda ve ekolojik kaynaklar sunar. Dolayısıyla, çiftlik ekosistemleri üzerinde geniş çaplı            
herbisit kullanımının, bir zamanlar yaygın ve halk için hayati önem taşıyan yaban çiçekleri,             

1 BM, 2017. Özel Sözcü’nün gıda hakkı raporu. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/48  
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böcekler ve kuşlar gibi çiftlik canlılarında ciddi azalmayla sonuçlanan, doğrudan ve dolaylı            

2 3

etkileri vardır.  
 
Herbisitler ve pestisitlerin birçok negatif etkisi olmakla beraber, hedef canlıların direnç geliştirmesi            
nedeniyle de kullanımları güçleşmektedir; ör. otlar, düzenli kullanılan herbisitlere karşı direnç           
göstermelerini sağlayan mekanizmalar geliştirmekte, böylece herbisitler artık işe yaramamaktadır.         
2018 yılında, her biri özgün neredeyse 500 ‘‘direnç vakası’’ ile karşılaşılmıştır (Bu rakam, 1970’te,              
yılda on vakanın altındaydı). Bunların 100’den fazlası iki herbisit etki şekline karşı, 50’den fazlası              

4

ise üç herbisit etki şekline karşı dirençli olup, liste azalarak devam etmekte, ve 11 herbisitin etki                
şekline dirençli olan bir adet ile sonlanmaktadır. Bu aşırı kullanım nedeniyle, glifosata dirençli ot              
sayısı 42’ye ulaşmıştır.4 Herbisitlerin bariz çevre ve sağlık etkilerinin yanı sıra, bir teknoloji olarak              
da giderek artan bir hızla tökezlediği ortadadır, bu da çiftçilerin yakında kimyasal olmayan ot              
yönetimi uygulamak zorunda kalabileceği anlamına gelmektedir, çünkü herbisitler artık işe          
yaramamaktadır.  
 
Bu rapor, hâlihazırda organik çiftçiler ve entegre ot yönetimi (EOY) uygulayıcıları tarafından            
kullanılan, herbisitlere alternatif, kimyasal-olmayan çeşitli yöntemlerin çerçevesini çizmektedir.        
Ana akım çiftçiler ve üreticilerin bu araçları çok daha kapsamlı biçimde kullanması, ve eldeki              
kimyasal-olmayan araçların yaygınlaşması ve gelişmesi mecburiyetinin yanı sıra, güncel         
yöntemlerin yetersiz kaldığı yerlerde yeni yaklaşımlar geliştirme gerekliliğinin altını çizmektedir.          
Glifosat-bazlı herbisitleri referans alan bu güncel analiz, herbisit kullanmadan da yüksek           
derecede etkili istenmeyen ot mücadelesini mümkün kılan ot yönetimi yaklaşımlarını, kapsamlı           
biçimde sunmaktadır.  
 
Fiziksel veya mekanik, biyolojik ve ekolojik tarım uygulamalarını, ürün bitkileri ve istenmeyen            
otların biyolojik ve ekolojik özelliklerine dair geniş çaplı bilgi birikimi ile entegre eden çiftçiler,              
herbisit kullanmadan da bitkilerini koruyabilir, hasılattan ödün vermez, yabani otların direnç           
geliştirmesini engeller, toprak sağlığı ve biyoçeşitliliği korur, erozyonu en aza indirir.  
 
Bu rapor, ayrıca, AB’de ve Dünya’da glifosat kullanımı, AB’de pestisit satışları, glifosatın toprağa             
etkileri, çevre güvenliği ve insan sağlığına ilişkin meselelere de değinmektedir. Son olarak,            
pestisitsiz ot yönetimi uygulamalarına geçiş için bir öneri listesi sunmaktadır.  
 
Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu’ndaki The Greens/EFA grubu tarafından desteklenen ‘‘Glifosat          
başta olmak üzere, herbisitlerin alternatifleri hakkında Avrupa Birliği çiftçilerini belgelemek’’ adlı           
proje ile eş zamanlı yürütülmüştür.  
 
  

2 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, ve diğerleri. (2017) Korunan alanlardaki kanatlı 
böcek toplam biyokütleri, 27 yılda %75 azaldı. PLoS ONE 12(10): e0185809. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809  
3 http://vigienature.mnhn.fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-indices-des-especes-habitat, 
https://news.cnrs.fr/articles/where-have-all-the-farmland-birds-gone, 
https://phys.org/news/2018-03-bird-populations-french-countryside-collapsing.html, 
https://www.independ-ent.co.uk/environment/europe-bird-population-countryside-reduced-pesticides-france-wildlife-cnr
s-a8267246.html  
4 Heap, I. Uluslararası Herbisit Dirençli Otlar Araştırması (The International Survey of Herbicide Resistant Weeds) 
http://www.weedscience.org/  
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
02 – Glifosat 
 
Glifosat, AB’nin ve dünyanın en çok kullandığı       
herbisitin etken maddesidir. Monsanto tarafından     
geliştirilen orijinal formül, RoundupTM adı altında      
satılmaktaydı. Son derece geniş spektrumlu (tüm      
vasküler bitkilere karşı etkili) ve sistemiktir (bitkilerin       
damar sistemi yoluyla etki eder), ve bitkilerin       
yalnızca yapraklarını değil, tamamını öldürür,     
dolayısıyla çiftçiler arasında büyük bir hızla      
yaygınlaşmıştır. 1990’larda, Monsanto’nun genetiği    
değiştirilmiş ‘‘Roundup Ready’’ (ç.n. Roundup’a     
hazır) glifosat-dirençli soya fasulyesi üretmesi, ve daha sonra mısır ve pamuk türleri ile pazara              
girmesiyle, Roundup’ın kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Roundup / glifosat-bazlı herbisitler,          
aynı zamanda toprak işlemesiz (no-till) tarımın da temelini oluşturmakta, sırf bu amaçla dünyada             
milyonlarca hektar tarım arazisinde kullanılmaktadır.  
 
Glifosat’ın herbisit potansiyeli (N-(phosphonomethyl) glycine), Monsanto tarafından 1971’de        
keşfedilmiş ve 1974 yılında herbisit olarak ruhsat almıştır. Glifosat’ın toksisitesi, aminoasitler ve            

5

bitki için önemli diğer besin maddelerinin sentezlenmesinde kilit rol oynayan bir enzimin            
(5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate veya EPSP) faaliyetini bloke ederek, (shikimate yolu olarak          
bilinen ardışık reaksiyonlar nedeniyle) bir bitkinin açlıktan ölmesine yol açar (Hollander &            
Amrhein, 1980). Bu yol, bitkilerin yanı sıra bakteri ve mantarları da kapsayan mikroorganizma             
türlerinde de bulunur, ama hayvanlarda yoktur (Herrmann, 1995). Örneğin, bazı patojenik           
enfeksiyonları önleyen anti-mikrobik bir madde olarak da, 2010 yılında Monsanto tarafından           
patenti alınmıştır.   

6

 
Monsanto’nun glifosat patenti 2000 yılında geçerliliğini yitirdiğinde, birçok pestisit üreticisi          
glifosat-bazlı herbisit ürünler imal etmeye başladı. Bu tip ürünler imal eden şirketlerin oluşturduğu             
Avrupa Glifosat Çalışma Grubu’na göre, glifosat günümüzde 40’ın üzerinde şirketin ürettiği,           
Avrupa Birliği’nde kayıtlı 300’den fazla herbisit üründe bulunmaktadır.   

7

 
  

5 Patent numarası US 3799758 A. N-phosphonomethyl-glycine bitki zehirleyici bileşikler.  
6 Patent numarası US 7771736 B2. Glifosat formülleri ve 5-enolpyruvylshi- kimate-3-phosphate synthase baskılama 
amaçlı kullanımları 
7 Glifosat Çalışma Grubu (endüstri birliği) internet sitesi http://www.glyphosate.eu/history-glyphosate  
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İstenmeyen ot yönetiminde herbisit 
kullanımına alternatifler: Glifosat örneği 
 
03 – Glifosat’ın kullanımları 
 
Glifosat, geniş spektrumlu, seçici olmayan, sistemik      
bir herbisit ve bitki kurutucudur ve ayrıca belirli bir         
ölçüde bitki büyüme düzenleyicidir. Seçici olmayan      
glifosat-temelli herbisitler (ör. diğer kimyasalların     
yanı sıra, etken madde olarak glifosat içeren       
formüller), bitkilerin yeşil aksamına uygulandığında     
tüm bitki türlerini (buğdaygiller, çok yıllık bitkiler,       
sarmaşıklar, çalılar ve ağaçlar) öldürür veya      
baskılar. Glifosat’ın, 100’den fazla tek yıllık geniş       
yapraklı ot ve çim, 60’ın üzerinde çok yıllık ot türüne          
karşı etkili olduğu belirlenmiştir (Dill ve diğerleri,       
2010). Avrupa Birliği’ndeki temsili kullanım özeti, Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Glifosat-bazlı herbisitler, konvansiyonel tarımda, bitkilerin tohumları tarlaya saçılmadan önce         
uygulanır, böylece istenmeyen otları öldürerek istenen bitkilerin yerleşmesini kolaylaştırır. Ayrıca,          
toprağın işlenmediği sistemlerde, bir önceki senenin bitki artıklarını ve otları yok ederek, tarlaların             
sürülmeden ekilmesini sağlar. Tohumlama ile çimlenme arasındaki dönemde de uygulanır,          
sürmenin uyandırdığı istenmeyen ot filizlerini yok eder. Birçoğu genetik mühendisliği / genetiğin            
değiştirilmesi (veya GDO) yoluyla üretilen glifosat-dirençli bitkilerde, herbisit, tohumlar         
çimlendikten sonra uygulanır ve böylece ekili ürüne zarar vermezken, diğer tüm bitkileri öldürür.             
Meyve bahçeleri ve bağlarda ise, çok yıllık ürün bitkilerinin altındaki yer örtüsünü temizlemek için              
kullanılır.  
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Tablo 1. AB’de kayıtlı glifosatların temsili kullanımları (EFSA bağımsız glifosat          
değerlendirmesi, 2015) 
 

Ürün / bitki  
türleri 

Büyüme & 
Aşama 

Hedef 
zararlılar 

Ürünün uygulama 
oranı (litre/hektar 

(min.-maks.) 

Etken maddenin 
uygulama oranı 

kg/ha 
(min-maks.) 

Tümü* Ekim öncesi Tek, çift & çok 
yıllık otlar 1-6 0.36 - 2.16 

Tümü* Ekim sonrası ve 
çimlenme öncesi 

Tek, çift & çok 
yıllık otlar 1-3 0.36 - 1.08 

Tahıllar 
(hasat-öncesi); 
buğday, çavdar, 
tritikale, arpa, 

yulafa 

Bitki olgunluğu < 
%30 dane nemi 

Tek, çift & çok 
yıllık otlar 2-6 0.72 - 2.16 

Yağ tohumları 
(hasat-öncesi); 
kolza tohumu, 
hardal tohumu, 
keten tohumub 

Bitki olgunluğu < 
%30 dane nemi 

Tek, çift & çok 
yıllık otlar 2-6 0.72 - 2.16 

Bahçe ürünleri; 
asmalar, 

turunçgiller, 
ağaç yemişleri 

& zeytin 

İstenmeyen 
otların çıkışından 

sonra 

Tek, çift & çok 
yıllık otlar 2-8 0.72 - 2.88 

* Şunlarla sınırlı olmamak kaydıyla: kök ve yumru sebzeleri, soğanlı sebzeler, sap sebzeleri, tarla sebzeleri 
(meyve veren sebzeler, hardalgil sebzeleri, yaprak sebzeleri ve taze otlar, baklagil sebzeler), kuru 
baklagiller, yağ tohumları, patates, tahıl, şeker ve yem bitkileri; meyve bitkileri, süs bitkileri, ağaçlar, fideler, 
vb. ekilmeden / dikilmeden önce. 
a Asgari hasat öncesi uygulama aralığı (hasat öncesi son uygulama zamanı) = 7 gün 
b Asgari hasat öncesi uygulama aralığı (hasat öncesi son uygulama zamanı) = 14 gün 
 
Glifosat-bazlı herbisitlerin başka bir kullanım alanı, tahıllar ve hububatta kurutucu özelliğidir.           
Hasata yakın bir zamanda yapılan uygulama, olgunlaşma sürecini hızlandırır ve bitkiyi öldürürken            
tohumları da kurutur, böylece hasadı kolaylaştırır. Hasat sonrası yapılacak uygulama ise, bitkiden            
geriye kalanları ve istenmeyen otları öldürür. Glifosat’ın hasat öncesi kurutucu kullanımı, özellikle            
nem oranının yüksek olduğu iklimlerde yaygın bir alışkanlık hâlini almıştır. Fakat, en yüksek             
miktarda kalıntı bırakan uygulama olduğundan, bazı Üye Devletler’de bu konuya dair çok sıkı             
kurallar bulunmaktadır (bkz. Kutu 1 ).  

8

 
 
 
 
 
 

8 DG SANTE resmi internet sitesi: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_faq_glyphosate_20170719_final.pdf  
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Kutu 1. Glifosat: Üye Devletler’deki farklı kurutma uygulamaları 
 

 
AB’de kayıtlı tüm glifosat kullanımları, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yayınladığı           
hakemli glifosat risk değerlendirme raporunda (EFSA 2015) bulunabilir, ve bunların bir özeti            
Tablo 1’de verilmiştir. AB’de, herhangi bir 12 aylık dilim içinde hektar başına uygulanabilecek             
azami glifosat miktarı 4.32 kg etken maddedir (4.32 kg/ha) ve bu da yaklaşık 12 litre herbisite                
denk gelir (EFSA, 2015).  
 
Küresel ölçekte, tarımda kullanılan glifosat ürünlerin yaklaşık %50’si, genetik olarak glifosat           
direnci kazanmış bitkilerde kullanılmaktadır: mısır, pamuk, soya fasulyesi, yağlı tohumlar ve şeker            
pancarı. Bu bitkileri ekmenin en büyük nedeni ise, ot mücadelesinde glifosat-bazlı herbisitler            
kullanmanın kolaylığıdır. Fakat Avrupa Birliği’nde, GD bitkilerin ekimiyle ilgili katı düzenlemeler           
vardır, ve 19 AB ülkesi, onaylanmış veya onaylanma sürecindeki GD uygulamalarının coğrafi            
kapsamından kendini hariç tutmuştur. GD ürünler yetiştiren Üye Devletler, Çek Cumhuriyeti,           

9

İspanya, Slovakya, Romanya ve Portekiz’dir. Avrupa’da, GD ürünlerde kullanılan toplam alanın           
10

yaklaşık 130.000 ha, yani AB toplam tarım alanlarının %0.1’inden biraz az olduğunu vurgulamak             
da gerekmektedir. GD ürün yetiştirilen bu alanların %95’i ise (124.227 ha), İspanya’dadır. Şu             

11

anda, AB’de yetiştirme ruhsatı olan tek GD ürün, MON 810 adlı bir mısır çeşididir. Bu mısır,                
glifosata karşı dirençli olmasa da, istenmeyen ot mücadelesinde tohumlar çimlenmeden önce, ve            
hasat öncesi kurutucu olarak glifosat uygulaması yapılmaktadır; tıpkı endüstriyel ölçekli diğer           
monokültür ürünlerinde olduğu gibi.  
 

9 https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultivation/geographical_scope_en  
10 Evrupa Komisyonu, Bilgi Notu: AB’nin GDO ilkelerine dair Soru ve Cevaplar (Questions and Answers on EU’s 
policies on GMOs) (2015) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_en.htm  
11 https://www.infogm.org/-Qui-cultive-des-OGM-dans-les-monde-Et-ou-  
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AB çapında tarımsal veya tarım-dışı amaçlarla toplam ne kadar glifosat kullanıldığını gösteren            
resmi veriler mevcut değildir. ABD’ya ait ve küresel resmi verilerin, veya endüstrinin sağladığı             
verilerin analizine dayanan 2016 tarihli bir çalışma, glifosatın tarımsal ve tarım-dışı kullanımına            
dair genel bir çerçeve çizmektedir (Benbrook, 2016). Bu çerçeve, Şekil 1’de verilmiştir. Bu veriler,              
aynı zamanda, küresel glifosat kullanımının geçen 10 yılda 15 kat arttığını da ortaya koymaktadır.  
 
AB Üye Devletleri, bazı verileri toplamaktadır. Örneğin Almanya’da, yaklaşık 4.3 milyon tarım            
arazisinde glifosat uygulanmaktadır (toplam ekilebilir arazilerin %39’u), ve Göttingen         
Üniversitesi’nin yürüttüğü bir çalışma, 2009’da yaklaşık 4.197 ton etken madde kullanıldığını           
tahmin etmektedir (Steinmann ve diğerleri, 2012). 2014 yılında, Birleşik Krallık’ta en çok kullanılan             
herbisit ürünler, yani glifosat-bazlı herbisitler, yaklaşık 1.800 ton etken maddeye denk gelmektedir            
(Garthwaite ve diğerleri, 2014).  
 

 
Şekil 1. Glifosatın küresel ölçekte tarımsal ve tarım-dışı kullanım oranları  

(James, 2016’dan uyarlanmıştır.) 
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
04 – AB’de Glifosat ve Herbisit 
Satışları  
 
Piyasa Şeffaflığı Araştırması (Transparency Market     
Research) adlı küresel örgütün çalışmalarına göre 2012       
yılında Avrupa, küresel glifosat pazarının %16.6’sını , ve       

12

imalatçılara göre glifosat, 2012’de, küresel herbisit      
piyasasının %25’ini  elinde tutmaktadır.  

13

 
AB, ayrı ayrı herbisitlerin kullanım ve satış verilerini        
yayınlamadığı için, bu, AB ülkelerinde ne kadar       
glifosat-bazlı herbisit satıldığını (veya kullanıldığını) bulmayı zorlaştırır. Ne var ki, Avrupa Birliği            
istatistik kurumu Eurostat, AB’deki pestisit satışı istatistiklerini tutmaktadır (etken madde          

14

ağırlığına göre). AB Üye Devletler’i kapsayan sonuçlar aşağıda verilmiştir.  
 
Şekil 2, 2011-2014 yılları arasında AB’deki pestisit satış özetini göstermektedir. Herbisitler, AB’de            
en çok satılan ikinci pestisit kategorisidir (131.300 ton etken madde), ve 2014 yılında yapılan tüm               
pestisit satışlarının %33.1’ini kapsar (toplam 396.200 ton etken madde).  
 

 
Şekil 2. AB’de türüne göre pestisit satışları (2011-2014), bin ton etken madde ölçeğinde 

(Eurostat) 
 

12 https://www.transparencymarketresearch.com/glyphosate-market.html   
13 http://www.glyphosate.eu/glyphosate-basics/what-glyphosate   
14 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Pesticide_sales_statistics  
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Fakat, pestisit satışlarına ülke düzeyinde baktığımız zaman, herbisitler, bazı ülkelerde en çok            
satılan pestisitler sınıfındadır (Şekil 3). Örneğin, 2014 yılında, 14 AB ülkesinde fungisitten çok             
herbisit satılmıştır: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan,         
İrlanda, Latviya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç ve Birleşik Krallık.  
 
Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya, en fazla herbisit satılan ülkelerdir (Şekil 4).              
Hepsi birlikte, 2014 yılında AB’de yapılan toplam herbisit satışlarının, 88.200 ton etken madde ile,              
%51’ini oluşturur. En fazla glifosat-dirençli ürün yetiştirilen, ve aynı zamanda Fransa’dan sonra en             
büyük tarım arazilerine sahip ülkenin İspanya olduğunu hatırlamakta fayda var. 2011-2014           
döneminden sonra, herbisit satışlarında kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Tek istisna,           
satışların net biçimde düştüğü Danimarka’dır (Şekil 4).  

Şekil 3. AB ülkelerindeki herbisit, fungisit ve insektisit satışları, 2014 (Eurostat). 1 milyon 
tonun altında satış yapılan ülkeler dâhil edilmemiştir. 

 

Şekil 4. AB ülkelerindeki herbisit satışları 2011-2014 (Eurostat) 
 
  

12 
 



 
 
 
 
İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
05 – Sağlık kaygıları  
 
Bilimsel literatür, glifosata tek başına, veya      
glifosat-bazlı herbisitlere maruz kalmanın, insanlar,     
laboratuvar hayvanları, çiftlik hayvanları ve yaban      
hayat üzerinde olumsuz sağlık etkileri yarattığını      
ortaya koyan birçok örnekle doludur (glifosat      
toksisitesinin bir özeti EK 1’de verilmiştir). Daha da        
önemlisi, klinik çalışmalar gösteriyor ki, glifosat      
kullanmış olan çiftçilerin, Hodgkin-dışı lenfoma adlı      
ender görülen bir kanser türüne yakalanma riski,       
glifosat kullanmamış çiftçilere kıyasla daha yüksektir (De Roos ve diğerleri, 2003; Eriksson ve             
diğerleri, 2008; McDuffie ve diğerleri, 2001). 2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı            
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Cancer Research – IARC),           
glifosatın kansere yol açma potansiyelini değerlendirdikten sonra, ‘‘insanlara büyük olasılıkla          
kanserojen’’ sınıfına dâhil etmiştir (IARC sınıflandırma sistemine göre 2A; IARC, 2016). Bilimsel            
literatürden diğer çalışmalar da, laboratuvar hayvanlarını yalnızca glifosata, ve daha sonra           
glifosat-bazlı ürünlere maruz bırakarak, çeşitli olumsuz sağlık etkileri rapor etmiş, kanserojen,           
genotoksisite, üreme, gelişim ve endokrin sistemi bozucu, vb. özellikler saptamıştır (EK 1).            
Uluslararası Pestisit Eylem Ağı’nın glifosat monografı (Watts ve diğerleri, 2016), insanlar,           
laboratuvar hayvanları, ekosistemler ve çevre üzerinde zararlı etkiler bildiren büyük sayıda           
araştırmaya yer vermiştir.  
 
Bu kanıtlara rağmen, hem Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) , hem de Avrupa Kimyasallar             

15

Ajansı (ECHA) , güvenilirliği değerlendirme yöntemlerine dayanarak, glifosatın insanlara        
16

kanserojen risk taşımadığı, ve kullanımının insanlar üzerinde genel olarak bir sağlık tehdidi            
oluşturmadığı sonucuna varmıştır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta şudur: AB           
düzeyinde ajanslar, pestisit toksisite değerlendirmesi yaparken ürünleri bir bütün bileşik olarak           
değil, tek tek etken maddeler düzeyinde ele alır. Etken maddenin yanı sıra, çeşitli diğer bileşenler               
de içeren nihai ürünler, Üye Devletler tarafından değerlendirilir, ve gerçekte çok daha hafif bir              
değerlendirme işlemine tabi tutulur .  

17

 
Avrupa Otoriteleri ile IARC arasındaki bu tutarsızlık, dünya çapında bilim çevrelerinden tepki            
almış, ve bir grup bilim insanı tarafından konuyla ilgili bir Endişe Bildirisi kaleme alınmıştır (Kutu               
2). Dahası, hem gıdalarda , hem de insanların idrarında saptanan glifosat kalıntıları, (Conrad ve             

18

diğerleri, 2017) halk arasında kaygı yaratmış, glifosata ne kadar maruz kalındığı ve olası sağlık              
etkileri hakkında sorular ortaya çıkmıştır.  
 
 
 
 

15 https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112   
16 https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa  
17 http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/pesticides_authorisation/PesticidesAuthorisation#pesticides  
18 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/ckb/publikationer/dokumentation/p12-ramo.pdf  
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Kutu 2. 2016 yılında, Environmental Health Journal’da (Çevre Sağlığı Dergisi) yayınlanan 
Endişe Bildirisi 
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
06 – Ekosistem işlevleri ve toprak 
üzerindeki etkiler 
 
Herbisitler, tarlalara açık havada uygulandığı için,      
atmosfer, toprak, yüzey ve yüzey-altı su kaynakları,       
denizler ve okyanuslar gibi daha geniş çevreyi de        
kaçınılmaz olarak kirletir, ve buralarda yaşayan      
canlıları maruz bırakarak, ekosistemleri tehlikeye     
atar (Carvalho, 2017). 
 
Glifosat, tüm bitkiler üzerinde etkilidir; başka hiçbir       
herbisit, bu kadar geniş-spektrumlu değildir. Nitekim,      
glifosat ve glifosat-bazlı herbisitlerin ekosistemler ve      
çevre üzerinde hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri bulunmaktadır. Glifosatın doğrudan etkileri            
arasında, kuşlar, balıklar, kurbağalar, salyangozlar, böcekler ve toprak mikrocanlıları dâhil çeşitli           
türlere verdiği zarar sayılabilir (Watts ve diğerleri, 2016). Dolaylı etkiler ise, tüm yabani otlar /               
yaban çiçeklerinin daha önce eşi görülmemiş biçimde yok edilmesiyle, tarımsal ekosistemler           
üzerinde oluşan zincirleme etkileri kapsar (Watts ve diğerleri, 2016). Çiftlik biyoçeşitliliği, ve doğal             
avcıların zararlı nüfusu kontrol altında tutması, böceklerin tozlayıcı rolü ve işlevsel toprak yapıları             
gibi ekosistem işlevleri, yalnızca yabani otların değil, tarım alanları ve çevre arazilerdeki tüm             
yabani bitki türlerinin yok olması ile birlikte, birçok canlı türü üzerindeki doğrudan toksik etkilerin              
de katkısıyla, her geçen gün daha da tehlike altına girmektedir (Kutu 3). Ekosistem işlevleri              
üzerindeki bu etki, doğrudan ekonomik maliyetler doğurur (Kutu 4). Bu tür ekosistem            
hizmetlerinin ekolojik bozunumu, konvansiyonel çiftçilerin ekolojik tarım sistemlerine geçişini         
zorlaştıran başlıca engellerden biridir (Schütte, 2003).  
 
Glifosat, bitkilerin enfeksiyonlara karşı sahip olduğu doğal savunma mekanizmalarını bloke eder.           
(Johal & Huber, 2009). Glifosatın, topraktaki mikrocanlı topluluklarını değiştirdiği, örneğin, bitki           
köklerinin su ve besin maddesi alımını kolaylaştıran arbüsküler mikoriza mantarlarını azalttığı,           
tespit edilmiştir (Zaller ve diğerleri, 2017). Ayrıca, patojen mantarları baskılamakta çok önemli bir             
rol oynayan, ve toprak minerallerini bitkilerin alabileceği forma getiren çeşitli faydalı toprak            
bakterilerine de (Bacillus ailesi gibi) zehirlidir (Yu ve diğerleri, 2015). Glifosat, manganez ve demir              
gibi toprak mineralleri ile bağ kurarak, bitkilerin bu mineralleri almasını engeller (Johal & Huber,              
2009): Glifosat, ‘‘çeşitli bitki hastalıklarının şiddetini ciddi biçimde artırır, bitkilerin patojenler ve            
hastalıklara karşı direncini azaltır, ve topraktaki bitki besinlerini bağlayarak, bitkilerin          
kullanamayacağı hâle getirir.’’ Hem bu etkiler, hem de yabani bitkilerin glifosat-bazlı herbisitlere            

19

direnç geliştirmesi nedeniyle, çiftçiler ürünlerinde fungisit ve diğer herbisitleri kullanmak zorunda           
kalmakta, bu da daha fazla ekolojik yıkıma yol açmaktadır.  
 
 
 

19 İncelemenin Tümü: Science in society 2012. Glifosat’ın Ürünlere, Toprağa, Hayvanlara ve Tüketicilere Zararı 
(Glyphosate Hazards to Crops, Soils, Animals, and Consumers).  
http://www.i-sis.org.uk/USDA_scientist_reveals_all.php  
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Kutu 3. Glifosat kullanımının ekosistem hizmetlerini nasıl etkilediğine ilişkin bilimsel 
literatür örnekleri. 
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Resim 1. Glifosatın bitkilerde uzun vadeli kullanımının etkileri 
 

Kutu 4. Ekosistem hizmetlerini yavaş yavaş kaybetmenin ekonomik maliyetleri 
 

 
Kutu 5. Glifosatın toprakları kirletmesi 
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
07 – İstenmeyen otlarla herbisitsiz 
mücadele 
 
İstenmeyen ot yönetimi, tarımdaki başlıca zorluklardan      
biridir, özellikle de tarla ürünleri ve sebze       
sistemlerinde, çünkü tüm tarla, birçok farklı ot türü        
tarafından ele geçirilir. Aşırı ama ender görülen       
durumlarda, otları uzun vadede yönetmekteki     
başarısızlık, tüm ürünün kaybıyla sonuçlanabilir,     
özellikle de birkaç yıl boyunca hiç müdahale       
yapmadan, ‘‘yabani ot tohum bankasının’’ (topraktaki      
yabani ot tohumlarının) çoğalmasına izin vererek,      
istenmeyen ot sayısının her geçen sene doğru orantılı biçimde artmasına yol açarak. Çiftçilerin,             
bu istenmeyen otlarla mücadele etme isteğini AB herbisit satışları ortaya koymaktadır; tüm            
pestisit satışlarının %33’ü (Şekil 2).  
 
Yine de, çevre ve insan sağlığının yanı sıra, uzun vadede toprak bereketini ve tarımda ihtiyaç               
duyulan ekosistem hizmetlerini yeniden sağlığına kavuşturmak için, herbisitler ve diğer pestisitleri           
azaltma ve nihai olarak ortadan kaldırma ihtiyacı, yadsınamaz. Çözüm, herbisitler ve pestisitlerin            
verdiği zararı geri döndürecek sürdürülebilir tarım sistemlerine yatırım yapmak, ekolojik ve           
ekonomik geçerliliği olan bir tarımsal üretim modeli yaratmaktır.  
 
Bu bölüm, EK 2 ve 3’te verilen örnekler ile birlikte, tarımda herbisit kullanımını azaltmanın ve               
hatta ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Bu, tamamen organik çiftçiliğe          
geçiş yapmadan da, birçok yerde gerçekleşmektedir bile. Herhangi bir çiftçinin, kendi koşullarına            
uyarlayarak, herbisit kullanımını azaltarak bitirebileceği istenmeyen ot yönetim metotları         
mevcuttur. Glifosat’ın, toprağı işlemeyen sözde ‘‘koruyucu tarım’’da uygulanması gibi karmaşık          
meseleler bile, herbisit kullanmadan başarıyla çözülmektedir (TILMAN-ORG 2016). 
 

Kutu 6. Herbisit kullanılmayan koruyucu toprak işleme 
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Yabani (istenmeyen) ot, genel anlamıyla, ‘‘yanlış yerde büyüyen ot’’ demektir. Bir bitkiye yabani ot              
demek ise, o bitkinin değeri, veya bitkiye dair değer yargısıyla ilişkilidir. Söz konusu değer              
yargıları, maddi, estetik veya güvenlik temelli olabilir. Örneğin, tarımda, istenmeyen otlarla           
mücadele etmenin nedeni, verimi, yani kârı düşürmeleridir, dolayısıyla, değer yargısı maddidir. Ev            
bahçeleri ve kentsel alanlarda, değer yargıları daha ziyade estetiktir. Bazı bitkiler ise, zararlı,             
zehirli veya dikenli olduğu için istenmez. 
 
Bir bitkinin ‘‘istenmeyen’’ olup olmadığı yargısı, tamamen bağlamsaldır: bir AB çiftçisi, ürünlerin            
arasındaki yabani otları öldürmek için herbisit kullanmayı tercih edebilir. Aynı çiftçi, bu otların             
büyük bir kısmını daha sonra yeniden üretmek için sübvanse edilebilir, çünkü tarlalarda bırakılan             
yabani çiçek şeritleri, tozlayıcılar ve avcı böcekleri çektiği için agro-ekolojik fayda sağlar ve             
kullanışlıdır. İşte bu nedenle, hem yetiştiricilik yapılan, hem de yapılmayan alanlarda, ürün bitkisi             
olmayan türlerin daha zekice yönetilmesi gerekmektedir. Örneğin, Danimarka’da 20 yıl süren bir            
çalışmaya göre, tarım arazilerinde kendiliğinden yetişen 200 bitki türünün %80’i, ürün bitkileriyle            
rekabet edemeyecek kadar zayıftır ve bu nedenle ürün hasılatını fazla etkilemez (Andreasen ve             
diğerleri, 1996). Türlerin yalnızca %20’si hasadı ciddi biçimde etkiler; oysa geri kalan %80’in,             
biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini desteklemek gibi faydalı işlevleri de bulunur. Mesela,            
hem faydalı biyomücadele böcekleri, hem de mikoriza mantarları için yaşam alanı sağlarlar: hasat             
sonrası çıplak toprağı örter, köklerinden salınan şekerler ve proteinler sayesinde faydalı toprak            
mikrocanlısı topluluklarını hayatta tutarlar. Dahası, zararlı yönetiminde hayati önem taşıyan          
biyomücadele böcekleri için yaşam alanı sağlar, ürettikleri polen ve nektar sayesinde bu            
tozlayıcıların nüfusunu devam ettirirler. Bu nedenlerle, tüm yabani otları yok etmek bir çözüm             
değildir, çünkü çiftçilerin işine yarayan önemli bir ekolojik rol oynarlar.  
 
Sıfır-tolerans yerine, verimi korumak için zararlı otları sınırlayarak, ama hayati ekosistem           
hizmetlerini destekleyen yabani bitkileri de tamamen yok etmeden, ürün ve ürün-dışı bitkiler            
arasında denge kuran bir düşük-biyoçeşitlilik yaklaşımı benimsemek, önemlidir. Ekonomik zarar,          
azınlık tür istilası belirli bir eşiği aştığı zaman meydana geldiğinden, başarılı bir ot yönetimi için               
yabani otlar ve ürün-dışı bitkilerin biyolojik ve ekolojik özellikleri göz önüne alınmalı ve bir              
dengeye ulaşmak için çeşitli tarım uygulamaları kullanılmalıdır.  
 
Sürdürülebilir yabani ot yönetiminin temelinde, amaca yönelik çeşitli yöntemlerin entegre edilmesi           
yatar. Bunların her biri, mücadele edilen ot türleri ve üretilen bitki türlerine uyarlanmalı, ve ürünün               
yaşam döngüleri içinde belirli noktalarda, bir arada uygulanmalıdır. Bu, optimum ot yönetimi ve             
hasılattan ödün vermeyen, kaliteli, sağlıklı ürünler yetiştirmek için, ekim nöbeti, mekanik           
mücadele, biyolojik mücadele ve aktif izleme teknikleri kullanılan Entegre Ot Yönetimi’nin (EOY),            
temelini oluşturur. Mevcut tüm teknikler bir araya getirildiğinde, bir piramit görüntüsü oluşur: her             
katman, ot yönetiminde kullanılabilecek teknikleri listelerken, ancak diğer tüm yöntemler başarısız           
olduğunda, son çare kimyasal mücadeleye başvurulur. Buna çoğu zaman, ‘‘birçok küçük darbe’’            
yaklaşımı adı verilir (Liebman & Gallandt, 1997). Herbisitler, EOY yaklaşımı / ot yönetimi             
piramidinin bir parçası olsa da, bu raporda yalnızca doğal herbisitler (öbiyotik) ele alınmış,             
sentetik (ksenobiyotik) herbisitlere yer verilmemiştir. Çiftçiler, ‘‘birçok küçük darbe’’ sayesinde,          
geniş-spektrumlu pestisit darbesinin yarattığı kimyasal ‘‘gülle’’ye ihtiyaç duymadan, istenmeyen         
otlarla başa çıkabilir. Böylece, faydalı ekosistem süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyen          
yüksek biyoçeşitliliğin oluşması sağlanır.  
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Entegre Ot Yönetimi // Birçok küçük darbe 
 

Şekil 5. Entegre Ot Yönetimi piramidi. Aşağıdan yukarıya doğru. 
 

 
Fiziksel Mücadele 

● Kök sapları (rizom) ortadan kaldırmak 
● Kökleme ve sökme, sürgü 
● Otları tohuma kaçmadan biçmek 
● Otlatma 
● Mekanik çapalama (robotik dâhil) 
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● Kesme/biçme // Sürme 
● Malç // Çapalama // Ezme 
● Sıcak su // Buhar // Alev 
● Elektrik // Yıldız çapa 

 
Agronomi Uygulamaları 
 

● Ekim nöbeti  
● Rekabetçi türler seçmek  
● Örtücü bitkilerle ara tohumlama   
● Yalancı tohum yatağı // Yoğun ekim  
● Çıplak toprak bırakmamak // İkinci ürünlerle ara tohumlama 
● Yer örtücüler / bitki kalıntılarındaki büyüme engelleyiciler ile ot baskılama (alelopati)

  
 

 
Ot mücadelesi uygulamaları, dört kısma ayrılabilir (EOY piramidi; bkz. Şekil 6): 
 
● İzleme – gözlem ve otların tanımlanması, potansiyel değer veya zarar değerlendirmesi 
● Fiziksel mücadele 
● Biyolojik mücadele 
 
Kimyasal olmayan ot yönetiminde, birçok farklı tekniğin bir arada uygulanması hayati önem taşır,             
çünkü yalnızca tek bir yöntem, tüm bitkilerde, her zaman ve bütün yabani otlara karşı etkili               
olamaz. Bütün çiftlikte başarılı bir ot mücadelesi için, herbisit temelli ot yönetiminde dahi farklı etki               
şekilleri olan farklı herbisitler kullanmak gerekmektedir.  
 
İstenmeyen ot yönetimi piramidinin temelini, bitkisel üretimle hayvancılığı bir arada yürütenler           
dâhil, ekim nöbeti gibi bütüncül çiftlik tekniklerini veya sistemlerini kapsayan önleyici tedbirler            
oluşturur. Örneğin, hasat makinalarının bir tarladan diğer tarlaya yabani ot tohumu taşımasını            
engellemek için, iyi temizlik uygulamaları da yürütülmelidir. Sonra, hangi ot türlerinin tarlada            
barındığını belirlemek için izleme – gözlem amaçı çalışmalar yapılmalıdır. Herhangi bir ot            
mücadele faaliyetine gerek olup olmadığı, çiftçinin veya üreticinin teorik ve gözleme dayalı            
bilgisine kalmıştır. Bu kararlar, modelleme veya tahmin araçlarıyla desteklenebilir, ayrıca çiftlikteki           
ot türlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenmek için, üreticinin kayıt tutması da önemlidir.             
Böylece, güvenilir bilgiler temelinde, hangi fiziksel veya biyolojik müdahaleye gereksinim          
duyulduğu çiftçi tarafından belirlenir, ve ancak bu seçenekler etkisiz kalır ise, kimyasal mücadele             
yöntemleri, özellikle de ksenobiyotik herbisitler tercih edilmelidir.  
 
Şekil 6, üzüm bağları için örnek bir entegre ot yönetim yaklaşımı sunmaktadır.  
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Şekil 6. Bağlarda Entegre Ot Yönetimi yaklaşımı. 
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7.1 Önleyici ve kültürel ot yönetimi 
 
‘‘Kültürel mücadele’’ veya ‘‘kültürel’’ agronomi uygulamaları, istenmeyen otların yayılma ve/veya          
artma olasılığını azaltan, veya ürün bitkilerini kuvvetlendirerek ot rekabetinde daha güçlü kılan            
tarla koşullarını sağlama amacıyla kullanılacak herhangi bir yöntemi kapsamaktadır. Kültürel ot           
mücadelesi, ekim nöbeti, yer örtücü bitki / yeşil gübre, toprak kalitesi yönetimi (ör. sıkışmayı              
engellemek), toprak hazırlığı (derin sürmeye kıyasla yüzeysel işleme), gübre / besin yönetimi ve             
uygulaması (ör. sıraya gübreleme), ürün türü ve çeşidi (ör. ekolojik rekabet gücü daha yüksek              
olan türler kullanmak), bitki ekim teknikleri (ör. sıra aralığı veya ekim derinliği), hasat ve              
hasat-sonrası teknikler (ör. ara tohumlama, yabani ot tohumlarını canlılara yem olarak yüzeyde            
bırakma ), vb. uygulamaları kapsamaktadır.  
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Bu kültürel tekniklerin tamamı önleyicidir; yani ortamda gelişmiş otlarla mücadeleyi değil, bu            
otların en başta gelişmesini engellemeyi amaçlar. Çiftçiliğin başka alanlarında olduğu gibi, burada            
da önlemek, tedavi etmekten çok daha iyidir: tarlaya yerleşmiş olan öldürmeye yönelik müdahale             
tekniklerinden çok daha etkili ve düşük maliyetlidir.  
 

 
7.1.1 Ekim nöbeti 
 
Ekim nöbeti (rotasyon), en eski ve en etkili kültürel mücadele yöntemlerinden biridir. Henüz             
herbisit çağının başındayken, Clyde E. Leigh 1938 Tarım Yıllığı’nda şöyle yazmıştır: ‘‘Ekim nöbeti             
… araziyi istenmeyen otlardan kurtarmanın en etkili yöntemidir. İyi düşünülmüş bir işleme ve ekim              
silsilesinin yanında hiçbir mücadele yöntemi, ne mekanik, ne kimyasal, ne de biyolojik, bu kadar              
ekonomik veya kolayca uygulanabilir özelliklere sahip değildir.’’ Fakat, rotasyonun faydaları ot           
mücadelesiyle sınırlı değildir (Snapp ve diğerleri, 2005). Zararlı ve hastalık mücadelesinde,           
özellikle de toprak zararlıları ve hastalıklarına karşı daha bile faydalıdır olduğu söylenebilir. Bitki             
kalıntıları / organik madde çeşitliliğinin toprağa geri dönmesini sağlayarak, toprak kalitesini           
muhafaza eder. Dahası, ekim nöbetinde veya yeşil gübre olarak baklagil bitki türleri kullanılır ise,              
bu tür bitkilerle ortak yaşam kuran azot-bağlayıcı toprak bakterileri sayesinde, toprağın azot            
deposu da dolar. Gerçekten de, ekim nöbeti yapılmadığı takdirde, rotasyonun sunduğu tarımsal            
faydaları yerine getiren suni azot gübreler, pestisitler ve herbisitleri kullanmak, kaçınılmazdır.  
 
Ekim nöbeti, ekilebilir arazilerde mevsimden mevsime değişen uzamsal bir çeşitlilik sağlayarak,           
istenmeyen otları kontrol altında tutar. Belirli ürün bitkilerinin yanında iyi büyüyen ve çoğalan,             
veya en azından çok fazla baskılanmayan bazı ot (ve böcek ve hastalık) türleri vardır. Her yıl aynı                 

20 Tek yıllık bitkiler çok sayıda tohum üretir; yalnızca tek bir bitki bile binlerce tohum saçabilir.  
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tarlada arka arkaya aynı ürün yetiştirilirse, bu zararlıların nüfusu ardı ardına her yıl artacak ve               
mücadele edilemez hâle gelecektir. Ekim nöbeti sayesinde, belirli bir üründe iyi gelişen otlar, bir              
sonraki üründe baskılanır, böylece herhangi bir ot türü grubu, hiçbir zaman baskın çıkmaz ve              
sorun yaratmaz. Dolayısıyla, en büyük etkiyi, birbirine uyumsuz istenmeyen ot koşulları sağlayan            
ürünlerin arka arkaya ekilmesi yapacaktır. Özellikle, bir sene tarla bitkileri, arkasından da otlatma             
yapılan geçici mera bitkilerinin ekilmesi çok etkilidir, çünkü yalnızca bazı sıradışı ot türleri, hem              
tarla, hem de mera sistemlerinde hayatta kalabilir.  
 

 
 
7.1.2 Yer örtücü bitkiler / yeşil gübre 
 
Yer örtücü bitkiler, ‘‘gelir getirici’’ değildir. Azot bağlayıcı türler kullanıldığında ise, buna yeşil             
gübre adı verilir. Hasat edilip satılmak üzere değil (gelir getirici), organik madde miktarını artırmak              
amacıyla toprağa karıştırılmak üzere yetiştirilirler. Bu, en başta üst toprak ve humus oluşumuna             
katkıda bulunur, bir sonraki ürünün ihtiyacı olan birçok besin maddesinin tutunmasını ve            
kullanılabilirliğini artırır. İkinci olarak, kullanılan baklagil türler, toprakta azot bağlayarak, toprak           
kalitesini artırır, böcek, hastalık ve ot mücadelesine destek olur.  
 
Yer örtücü bitkiler, başlı başına bir konudur (Sürdürülebilir Tarım Ağı – Sustainable Agriculture             
Network, 2007) ve ot mücadelesine birçok açıdan faydalıdır. Örneğin, iki-üç aylık kısa süreli yer              
örtücüler, istenmeyen ot tohumlarının hızla çimlenmesini sağlar, ama bu otlar kısa süre içinde             
ürün bitkileri tarafından baskılanır ve istenmeyen otlar tohuma kaçmadan önce hasat           
yapıldığından, bir sonraki seneye kalan ot tohumları azalır. Köygöçüren (Cirsium arvense) gibi            
ciddi sorunlar yaratan dikenli otlara karşı kullanılacak çavdar (Secale cereale) ve fiğ (Vicia spp.)              
gibi çok rekabetçi yer örtücülerin bir karışımı, hem güneş ışığı hem besinler için öyle büyük bir                
rekabete girer ki, bu dikeni bir-iki yıl içinde ortadan kaldırabilir.  
 
 

 
 
7.1.3 Karışık ekim ve ara tohumlama 
 
Polikültür, ara ekim, ara tohumlama veya eş-ekim olarak da bilinen karışık ekim, bir alanda birden               
fazla bitkinin aynı anda yetiştirilmesi, böylece bitkilerin birbirini destekleyen özelliklerinden fayda           
sağlanmasıdır. Karışık ekimin faydaları, baklagiller sayesinde baklagil olmayan bitkilere azot          
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sağlamak, istenmeyen ot tohumlarının çimlenmesini ve büyümesini engellemek, zararlı böcekler          
ve hastalıkları baskılamak ve genel üretkenliği artırmaktır. İstenmeyen tohumların çimlenmesi,          
bitkilerin toprağa gölge düşürmesinin yanı sıra, çimlenmeyi doğrudan engelleyen         
alelo-kimyasallar salgılamasıyla da önlenir. Gerçekten de, yabani otların baskılanması, hem          
toprak üstünde güneş ışığı için mücadele, hem toprak altında su ve besin için rekabet, hem de                
alelopati ve mikoriza mantarlarını kapsayan çeşitli diğer karmaşık etkileşimlerle sağlanır (Hirst,           
2017). Örneğin, baklagil-mısır karışımı, baklagillerin mısırı azot ile doğrudan beslediği, protein           
yönünden zengin, klasik bir hayvan yemi polikültürüdür (Nurk ve diğerleri, 2017). 
 
Ara tohumlamada (under-sowing), esas gelir getirici ürünün altına bir veya daha fazla türden             
oluşan yer örtücü tohum karışımı atılır. Tohumlama, ana üründen birkaç hafta sonra yapılır,             
böylece ana ürün yeterince gelişir ve yer örtücü türlerin ana ürünle rekabet etmesi, verimi              
azaltması önlenir. Ürün hasat edildikten sonra, yer örtücüleri baskılayan bir unsur kalmaz ve hızla              
gelişerek toprağı örter, ot tohumlarının çimlenmesini ve büyümesini engeller. İlk hasattan sonra            
toprağın sürülmesine gerek kalmaz çünkü yer örtücüler toprağı kapatmıştır. Oldukça değerli bir            
yöntemdir ve özellikle geçici meralar oluşturmakta kullanılır. Ayrıca ürünler arasındaki zaman           
farkını sıfıra indirir, sürme veya toprağın çıplak kalması nedeniyle gerçekleşen erozyonu önler,            
dolayısıyla toprak canlıları için de faydalıdır. Hasat zamanı, arkadan gelen ürün yeterince kök             
yaptığı için, çiftçiler haftalar veya hatta aylar kazanmaktadır. Aynı zamanda, yer örtücülerin            
altından gelen otlar da zayıflamıştır, çünkü ilk ürün yetişirken büyümeleri baskılanmıştır. Şimdiye            
kadar iyi çalışılmış ve yaygın olarak kullanılan birçok başarılı bitki kombinasyonu keşfedilmiştir.            
Örneğin arpa, buğday, mısır ve soyanın altında ak üçgül, yeraltı üçgülü, ve çemen otu yetiştirmek               
(Ramseier &Crismaru, 2014).  
 
7.1.4 Bitki rekabeti 
 
Hem mera bitkileri, hem de tarla ürünleri yetiştiriciliğinde, ürün bitkilerinin yabani otlar üzerinde             
kurduğu rekabet baskısı, başarılı bir ot yönetimi için önemli bir destektir. Bazı sebze türleri de               
istenmeyen otlar karşısında epey rekabet edebilir; klasik bir örnek, patatestir. Fakat, soğan gibi             
zayıf rekabetçiler de vardır. Ürünlerin rekabetçiliği, bazı yaklaşımlarla güçlendirilebilir. Öncelikle,          
daha rekabetçi türler çoğaltılabilir ve kullanılabilir, örneğin toprağı gölgelemek için daha çok boy             
atan, veya yatayda hızla örtü oluşturan bitkiler tercih edilebilir. (Andrew ve diğerleri, 2017).             
Alelopati etkisi olan ürünlerin salgıladığı alelo-kimyasal miktarı, ürün türüne göre ciddi fark            
göstermekte, daha güçlü etkisi olan türlerin oldukça yüksek rekabet gücü bulunmaktadır. İkincisi,            
epey değişkenlik gösteren ekim sıklığıdır. Örneğin, fazladan %10-20 yoğunlukta yapılan ekim,           
kritik büyüme dönemlerinde ürün rekabetini büyük ölçüde artırır. Tarla bitkilerinde ekim           
örüntülerini değiştirmek, örneğin sıra aralarını yarıya düşürmek veya dama tahtası deseni           
oluşturan çapraz ekim, ürün rekabetini daha da artırır.  
 

7.1.5 Yalancı ve vadeli tohum yatakları 
 
Yalancı ve vadeli tohum tohum yatakları (false and stale seed beds), üç ilkeye dayanan, birbirine               
benzer tekniklerdir. Birincisi, topraktaki ot tohumlarının %90’ı herhangi bir zamanda uykudadır,           
fakat toprağın üst katmanındaki %10, uygun koşullarda hızla çimlenir. İkincisi, tohumları daha            
yukarılara taşıdığı için, ot tohumlarını tetikleyen en etkili yöntem toprağı işlemek / sürmektir.             
Üçüncüsü ve en önemlisi, istenmeyen ot tohumlarının büyük çoğunluğu, toprağın yalnızca en üst             
2-5 santimetresinde çimlenir; daha derinlerde çimlenen tohumlar ise, ilk yaprakları toprak           
yüzeyine ulaşana kadar enerjilerini tüketir ve ölür.  
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İki teknik de, önce en ideal ekim sathını (tohum yatağını) oluşturur ve toprağın nemli kalmasını               
sağlar. Sonra, ekim zamanı bir-üç hafta geciktirilir ve uykudaki ot tohumlarının çimlenmesi            
beklenir. Yalancı tohum yatağı tekniğinde, toprağın yalnızca en üst 2-4 santimetresini çapalayan            
özel makinalar kullanılır ve %100 başarı sağlanır. Vadeli tohum yatağında ise, istenmeyen ot             
çimleri çapalanırken, ürün tohumları da toprağa gömülür, ve sonra otlar ısıl yöntemlerle (alev             
veya buhar) yok edilir. Bu işlem, ürün bitkilerinin çimlenmesinden 12-24 saat önce gerçekleştirilir             
(Hooks ve diğerleri, 2014; Merfield, 2015).  
 
İki teknik de, hem sıra aralarındaki, hem de kontrolü daha güç olan sır üzerindeki istenmeyen               
otları kontrol eder, ve topraktaki yabani ot tohumlarını hızla tüketir. Yalancı tohum yatakları             
kullanmak çok değerli, fakat bir o kadar da yeterli takdiri görmeyen bir ot mücadelesi yöntemidir,               
çünkü hem kullanılan makinaların yatırım maliyeti düşüktür, hem de işin masrafı az ve hızı              
yüksektir. Fakat çiftçilerin, daha fazla tohumu yüzeye çıkarma veya ekinlere zarar verme            
tehlikesinden çekinerek, ikinci sürme işlemini gerektiğinden fazla derin yapması nedeniyle (ör. 4            
cm’den daha derin), yeterli sonuçlar elde edilmeyebilir.  
 

7.2 Ürün arası ot mücadelesi 
 
Kimyasal olmayan ot yönetimine yeni başlayan birçok çiftçi ve yetiştirici, istenmeyen ot            
mücadelesinin neredeyse tümü ürün bitkileri arasında çıkan otları yok etmeye yönelik ‘‘herbisit            
mantığıyla’’ düşünmeye devam eder. Birçok küçük darbe ve ot yönetimi piramidi kavramlarına            
göre ise, ot yönetiminin neredeyse tamamı, yani %90’ı, ekim nöbeti, ot tohumlarının yayılmasını             
önleme, besin yönetimi, yalancı tohum yatakları gibi teknikler sayesinde, ürünler ekilmeden önce            
yürütülür. Bu doğrultuda, ürün arası ot mücadelesi, pastanın kendisi değil, kreması gibi            
görülmelidir. Ot mücadelesinin ürünler çimlendikten sonra başladığını düşünen herhangi bir çiftçi,           
büyük ihtimalle başarısız olacaktır.  
 

 
7.2.1 Ürün arası ot yolucular (In-crop weeders) 
 
Organik tarımın, 1960’larda ksenobiyotik herbisitlerin (ve pestisitlerin) kullanımını yasaklamasıyla,         
organik üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bol miktarda makine geliştirilmiştir ve bunlar           
günümüzde tüm çiftçilerin kullanımına uygundur. Hatta o kadar fazla makine vardır ki, kimyasal             
olmayan ot temizliğine yeni başlayan üreticilerin, hangi makineyi kullanmaları gerektiği          
konusunda kafaları karışabilir. Fakat, farklı herbisitlerin farklı ‘‘etki şekilleri’’ olduğu gibi,           
makinelerin de farklı etkileri vardır. Ot yolucu makinelerin etki şekillerini anlamak, neyi            
yapabilecekleri ve neyi yapamayacaklarını bilmek, çiftçiler ve üreticilerin ihtiyacına en uygun           
seçimi yapabilmelerini sağlar. Ayrıca, aynı herbisitler gibi, her şey yapabilen tek bir makine yoktur,              
ve ‘‘birçok küçük darbe’’ vurabilmek için çeşitli yolucu makinelerden oluşan bir takım kurmak,             
şarttır.  
 

 
 
7.2.2 Ot yolucu makine sınıflandırması 
 
Ürünlerin arasındaki istenmeyen otları temizleyen makinelerin iki genel tipi vardır: Aralıksız           
(contiguous) ve aralıklı (incontiguous) ( Şekil 7).  
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Şekil 7. Ürün arası ot yolucu sınıflandırması / hiyerarşisi 

 
Aralıksız ot yolucular, tarlanın tümünü işledikleri için, bunlara ‘‘geniş tarım’’ (broad acre) yolucu             
denir. Aralıklı yolucuların ise, arasından ürün bitkilerinin geçtiği boşlukları vardır. Ürüne zarar            
vermeden, sıra arasındaki toprağı kuvvetle çapalayan sıra arası çapa makineleri, bu tip            
makinelere tipik bir örnektir. Bununla birlikte, aralıklı yolucuların modern örneklerine, sıra üzeri            
boşluklardaki otları da yolan aparatlar takılabilmektedir. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır:            
ayrım yapmayan yolucular, ürünler ve otlar arasında ayrım yapmaksızın işler ve bu nedenle             
aralıksız yoluculara benzetilebilir. Seçici yolucuların ise, ürün bitkilerini otlardan ayıran          
algılayıcıları (sensör) vardır, böylece yolma işlemini yalnızca istenmeyen otlara uygular (Şekil 7).  
 
Aralıksız ot yolucular (Contiguous weeders) 
 
Aralıksız ot yolucular, ürün ve istenmeyen ot ayırt etmeksizin tüm toprak yüzeyini işlediği için,              
istenmeyen otlar rahatça temizlenirken, ürün bitkilerinin bu yolma işlemine dayanabilmesi          
gerekmektedir. Bu aralıksız ot yolucular, hem ürünlere hem istenmeyen otlara bir arada            
uygulanan ama yalnızca otları öldüren seçici herbisitlere benzetilebilir. Genelde tarla bitkileri ve            
çayırlarda, özellikle de 20 cm’den az sıra arası bırakılan ürünlerde kullanılsa da, bazı çeşitleri              
daha dayanıklı sebzelerde de kullanılabilir.  
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Resim 2. Yaylı ot yolucu 
 
Yaylı ot yolucu (Spring-tine weeder) 
Yaylı ot yolucu, başlıca aralıksız ot yolucu tipi olup, aynı zamanda çok yönlü bir makinedir (Resim                
2).  
 
Yaylı ot yolucu kavramı, oldukça basittir. Toprak yüzeyi boyunca (bir-dört santimetre derinlikte)            
traktörle çekilen, hafifçe asılı, ince, çok sayıda çelik çubuğu (ayağı) vardır. Bu, çimlenmiş küçük              
otları, özellikle de çift çenekli (dikotiledon) türü otları çeker, böler ve toprağa gömer. Ürüne zarar               
gelmez, çünkü genelde daha büyük tohumları vardır, bu nedenle daha derine ekilir (ör. 4 cm’den               
daha derine), ve işlem sırasında otlardan daha büyük ve gelişmiştir. Tek çenekli tahıllar             
(monokotiledon), yukarı uzayan ince yapraklara sahip olduğu için metal çubukların arasında zarar            
görmez, ve bu tür ot temizliği için çok uygundur.  
 
Makinenin, ince ayar yapmaya müsaade eden çok esnek bir yapısı vardır. Bu sayede, çok hassas               
ürünlere zarar vermemek için toprağı yalnızca ‘‘gıdıklayacak’’ yüksekliğe ayarlanabilir, veya          
toprağın son işleme aşamalarında oldukça güçlü (derin) biçimde de kullanılabilir. Bu makineler            
çeşitli genişliklerde üretilir. Traktör genişliğinden başlayarak, 20 metreye kadar çıkabildiği için,           
tarla tipi tarım kimyasalı püskürtme makinaları ile karşılaştırılabilecek ebata ulaşabilir. Hızlı iş            
gördükleri için (>10 km/saat) epey verimli çalışabilirler. Üzerlerine tohum ekme aparatları           
takılabilir, böylece küçük tohumların tarlaya serpilmesini kolaylaştırır, özellikle geçici mera veya           
ara tohumlama işlemleri için idealdir.  
 
Kaşık uçlu döner ara çapa makinesi (Rotary hoe/spoon weeder) 
Kaşık uçlu döner çapa makinesi, özellikle Kuzey Amerika’da eskiden beri yaygın kullanılan bir             
araçtır (Resim 3).  
 
Uçları geriye doğru eğilerek kaşık şekli verilmiş, iki sıra sivri uçlu tekerleği bulunur. Kaldırdığı koni               
biçiminde küçük toprak parçaları, düştüğü yerdeki küçük otları böler ve gömer. Makinenin            
müdahale ettiği toprak miktarı, yaylı ot yolucuya kıyasla daha azdır, dolayısıyla başarı oranı da              
daha düşüktür, fakat yaylı makinelerin işe yaramadığı, bitki artıkları olan, sıkışmış ve nemli             
topraklarda da kullanılabilir. Yalnız, taşlı topraklarda işe yaramazlar, çünkü taşlar kaşık uçları            
körleştirir ve hızla eskitir.  

Resim 3. Kaşık uçlu döner ara çapalama makinası 
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Resim 4. Aerostar Rotasyon (Fotoğraflar: Einböck Ltd Şti) 

 
Aerostar Rotasyon 
‘‘Aerostar Rotasyon’’, Einböck şirketi tarafından geliştirilmiş yeni bir makinedir (Resim 4).  
 
Yaylı ot yolucuya benzemekle beraber, açılı tekerlekler üzerine yerleştirilmiş, toprağı çizen dikey            
çubukları (ayakları) vardır. Dolayısıyla, yaylı makinelere kıyasla çok daha sert bir işlemdir. Zaten             
yaylı ot yoluculara bir alternatif değil, tamamlayıcı olarak düşünülmelidir, çünkü yaylı makinelerin            
çalışmadığı daha sert topraklarda, daha büyük otlara karşı kullanılır. Ama hassas ürünlere            
gereğinden fazla zarar verebilir.  
 
Combcut ® (ç.n Tarak Kesme) 
Combcut® da, yine yeni geliştirilmiş, tamamen özgün bir ot mücadele yaklaşımıdır (Resim 5).  
 
Combcut®’ın tarak biçiminde dizilmiş, ileriye bakan hançer benzeri bıçakları, istenmeyen otları           
keserken, ürün bitkilerinin aradan sıyrılmasına müsaade eder. Bu sebepten ötürü, çift çenekli            
otlara karşı, neredeyse yalnızca tek çenekli tarla bitkilerinde ve çayırlarda kullanılır. Yukarıda            
bahsedilen ve neredeyse tüm diğer aralıksız ot yoluculardan farkı, toprağa müdahale           
etmemesidir. Ayrıca, genelde ürün bitkisinin ilk ayı içinde, mücadele edilen otlar hâlâ küçükken             
kullanılan diğer aralıksız ot yoluculardan farklı olarak, ürünün daha sonraki dönemlerinde           
kullanmak üzere tasarlanmıştır. Combcut®, ilk aydan sonra, otların sapı kalınlaştığı zaman,           
tahılların başağa durmaya başladığı üreme döneminden hemen önce kullanıldığında, en iyi           
sonuçları verir. Ekinler başağa durduktan sonra, ekinin çiçek saplarını kesme riski ortaya çıkar, ve              
ancak ekinlerin tepe noktasını aşan otların kesilmesinde kullanılabilir. Otları tamamen yok           
etmediği için, esas amaç otları zayıflatarak ekinlerin rekabet gücünü artırmak, ve tohumlamayı            
engellemek amacıyla istenmeyen otların çiçeklerini veya tohum keselerini kesmektir.  
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Resim 5. Combcut® (FotoğraflarÇ Just Common Sense AB) 
 
Elektro-termal araçlar 
Bitişik elektro-termal ot mücadelesi araçları, bir ‘‘geleceğe dönüş’’ teknolojisi olsa da, aslında            
1800’lerde keşfedilmiştir ve yalnızca son birkaç senedir ün kazanmaktadır. Bitkilerin yapraklarına           
ve hipokotil (ilk yapraklar, yani kotiledonlar ile yeni oluşan kökler arasında kalan bitki gövdesi)              
aracılığıyla köklere ve oradan toprağa yüksek voltajlı elektrik verir. Bu sebeple, glifosat gibi,             
sistemik bir etki şekli vardır. Hipokotili ve kök sisteminin en üst kısmını yok eder, böylece tüm                
bitkiyi öldürür. Fakat glifosatın aksine, çok seçici bir sistemik ot kırıcıdır, çünkü ürün bitkilerinden              
daha uzun boylu otlara verilen elektrik, yandaki bitkilere atlamaz ve yalnızca hedef bitkileri             
öldürür. Yaylı, döner çapalama veya Aerostar Rotasyon makineleri gibi erkenden değil, Combcut®            
gibi ürün bitkisinin biraz daha büyüdüğü daha sonraki dönemlerde kullanılmak üzere           
tasarlanmıştır. Fakat, ekinlerin arasında dolaşarak ürün bitkilerinden daha kısa boylu otları           
kesebilen Combcut®’tan da farklıdır, çünkü bitişik elektro-termal mücadele, yalnızca ekin          
bitkilerinden daha uzun boylu otlar üzerinde etkilidir. Bununla birlikte, Combcut® yalnızca otları            
zayıflatırken, elektro-termal müdahale doğrudan öldürmeye yöneliktir.  
 
 
 
Aralıklı ot yolucular (Incontiguous weeders) 
 
Beş genel tipi olan aralıksız ot yoluculardan farklı olarak, aralıklı ot yolucu yelpazesi daha geniştir.               
En çok kullanılan aralıklı ot yolucu çeşiti, dörtgen sıra arası çapa makinesidir.  
 
Dörtgen sıra arası çapa makineleri (Parallelogram inter-row hoe) 
Sıra arası çapa makinesi, traktörle çekilen bir       
destek iskeleti üzerine birden çok ünitenin      
takılabildiği, ve bunların üzerine de çapa veya ot        
yolma aparatlarının monte edildiği, optimum     
verimliliğe ulaşmış bir tasarıma dayalıdır (Resim      
6). Tasarım, çok geniş makinelere elverişlidir (tekli       
destek ile 15 metre, çoklularda daha da geniş) ve         
engebeli tarlalarda bile uçların oldukça hassas      
(±1-2 cm derinlikte) çalışmasını sağlar. Ayrıca,      
hem sıra arası hem sıra üzeri ot temizliğine yönelik         
birçok farklı aparat monte edilebilir. Yani      
paralelkenar sıra arası çapa, tek işlevli bir makine        
değil, çeşitli aletlerin monte edilebildiği bir      
platformdur. Ellinin üzerinde imalatçının bu     
makinelerden üretiyor olması, bu çok yönlülüğü      
yansıtmaktadır.  
 
Sıra arası otlar için birçok çapa tasarımı vardır ve         
bunların büyük bir kısmında, toprak boyunca      
yatay ilerleyerek otları kesen çelik bir bıçak vardır        
(Resim 7).  
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Resim 7. Sıra arası çapa bıçakları. Soldan sağa: kaz ayağı, kırlangıç, A-bıçak, T-bıçak 
 
Sıra üzerindeki otlarla mücadele için ise, sıra arası çapa makinelerine monte edilebilen, ve ayrım              
yapmayan tip aletlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bunların en etkilisi, sıra üzerindeki aralıklarda            
küçük bir kabartı oluşturarak, otların üzerine bir-iki cm toprak yığan ama tamamen gömmeyen,             
‘‘mini sırt yapıcı’’dır (Merfield, 2014).  

Resim 8. Mini sırt yapıcılar 
 
Çimlenmekte olan tohumlar, onlarca santimetre uzayarak başını topraktan çıkarabilir. Fakat bir           
kere güneş görüp de ilk yapraklarını (kotiledonları) bıraktıktan sonra, bu yeteneklerini kaybederler            
ve bir-iki cm toprak altında kalsa bile ölürler. Bu tekniğin çalışması için ürün bitkilerinin otlardan               
daha büyük olması gerekir, ama hem hızlı büyüyen büyük tohumlu ekinler, hem de dışarıya              
şaşırtılan sebze fideleri, zaten genelde öyledir. Fazla toprak, sırtları oluşturan bıçak veya            
çubuğun üzerinden taşar, dolayısıyla aparatların takılı olduğu yüksekliği değiştirerek, oluşturulan          
sırtın yüksekliği de hassas biçimde kontrol edilebilir.  
 
Parmak uçlu çapa (yıldız çapa - finger weeder), mini sırt yapıcıların yaptığı işi tamamlayıcı,              
başarılı bir araçtır (Resim 6). Sıra boyunca toprakta dönerek ilerleyen bir dizi ‘‘parmak’’, küçük              
otları parçalar, gömer ve kökler. Neredeyse her ürüne, hatta ağaçlara bile uygun tasarımlar             
bulunur. Parmaklar metal veya plastik gibi sert malzemelerden olabilir veya lastik ve hatta fırça              
gibi yumuşak malzemelerden de yapılır. Mini sırt yapıcı ile birlikte kullanıldığında, sırtı devirerek             
geride kalan otların üzerini örter. Böylece, otlar iki aşamalı olarak yok edilir; önce sırt oluşturacak               
biçimde toprağı kaldırıp, sonra devirerek. Patateslerdeki istenmeyen otlarla, genelde bu şekilde           
mücadele edilir.  
 
Diğer araçlara örnek olarak, yaylı çelik çubuklar sayesinde sıra üzerindeki toprağı yaran, ve             
böylece istenmeyen otları parçalayıp kökleyen ‘‘yaylı çapa’’ verilebilir.  
 
İnce düşey teller sayesinde sıra üzerini tarayarak, özellikle mısır, pırasa, soğan gibi ince ve uzun,               
tek çenekli bitkilerin ot mücadelesinde çok faydalı bazı araçlar bulunmaktadır. Bu düşey telli ot              
yolucular, açılı yerleştirilmiş çubuklu tekerlekler biçiminde tasarlanabilir (küçük bir Aerostar          
Rotasyon tekerleği gibi – Resim 4), veya birçok teli olan motorlu makinalardır.  
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Sıra arası fırça çapası (Brush weeder inter-row hoe) 
Meşhur dörtgen sıra arası çapanın dışında, başka tasarımlar da bulunmaktadır. Yatay fırçalı çapa             
(horizontal axis brush hoe), sokak temizliğinde kullanılan süpürücülere benzer silindir biçiminde           
fırçalardan oluşur. Ürünlere zarar vermemek için ara boşlukları vardır (Resim 9).  

Resim 9. Yatay fırçalı çapa 

 
Fırçalı çapanın etkisi oldukça güçlüdür, çünkü toprağın üst 2-5 santimetrelik kısmını un ufak eder              
ve bu esnada otları da yok eder. Başarı oranı ıslak zeminde de yüksektir, ayrıca diğer sıra arası                 
çapa makinelerini zorlayacak, hattâ tıkayacak daha büyük otları da rahatça temizler. Bu sebeple,             
sarımsak gibi kış ürünleri için çok iyi bir çözümdür. Dezavantajı ise, kuru havalarda, özellikle de               
killi ve milli topraklarda, tozu dumana katmasıdır.  
 
Sepetli çapa (Basket weeder) 
Sepetli çapanın çalışma prensibi fırçalı çapaya benzemekle beraber, fırça yerine silindir biçiminde            
tel kafesleri vardır. Ürünlere zarar verememek için ara boşlukları vardır (Resim 10).  
 
Fırçalı çapadan esas farkı, ot fidelerini parçalamak amacıyla toprağı farklı hızlarda işlemesini            
sağlayan diferansiyel dişli zincirle birbirine bağlı iki sıra sepeti olmasıdır. Dolayısıyla, fırça            
çapadan mekanik anlamda çok daha basit ve ucuz olup, küçük üreticiler için idealdir. Dahası,              
fırça çapa gibi toz bulutu oluşturmaz. Fakat, toprağı en taşlı tarlalarda bile iş gören fırça çapa                
kadar iyi işleyemediği ve taşlardan zarar gördüğü için, özellikle sert topraklarda etkisini kaybeder.  
 

Resim 10. Sepet çapa 
 
Bahsedebileceğimiz yaygın olarak kullanılan son sıra arası çapa tasarımı, dikey ayaklı motorlu            
çapadır (vertical axis powered tine weeder) (Resim 11).  
 

32 
 



 
 
 
Bu aracın toprak içinde ayakların dönmesini sağlayan küçük motorları vardır. Böylece, güçlü bir             
temizlik işlemi sağlar, sıkışmış topraklarda ve büyükçe otlarda iş görür. Başlıca dezavantajı,            
mekanik karmaşıklığıdır. Sıra aralarını ayarlamak zordur, ve çakıllı topraklarda çalışsa da,           
ayakların ve koruyucuların arasına sıkışan taşlar, hem makineye, hem de ürünlere zarar            
verebilmektedir.  

Resim 11. Dikey ayaklı motorlu çapa 
 
 
 
Aralıklı ot yolucu operasyonu 
 
Aralıklı ot yolucuların başlıca koşulu, ürün bitkisi sıralarının, makinedeki aralıklara sığmasıdır.           
Ürünlere zarar vermemek için, makinelerin hassas biçimde sürülmesi gerekir. Bilgisayarlar          
kullanılmaya başlamadan önce, çapanın üzerine oturan biri, çapayı traktörden bağımsız olarak           
idare eder, veya makinenin traktörün orta kısmına yerleştirildiği özel bir ‘‘taşıyıcı’’ traktör            
kullanılırdı, böylece traktörün sürücüsü ürünleri ve makineyi takip edebilirdi (Resim 10). Operatör            
yetenekliyse, bu teknikler başarıyla yürütülebilirdi, fakat uzun süre yüksek konsantrasyon          
gerektirdiği için zor bir işti: insanların tepki hızı ve gücünün bir sınırı vardır, ve bu, aracın hızını ve                  
makinelerin boyunu kısıtlamaktadır. Bilgisayarlı otomasyonlar, ot yolucu makinaların        
operasyonunda büyük bir devrim yaratmış ve aracı yönlendirme sorununu ortadan kaldırmıştır.           
Bunun için iki temel yaklaşım kullanılmaktadır: bilgisayarlı görüntüleme sistemleri ve çok hassas            
küresel konum belirleme sistemleri (GPS).  
 
Bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinde, makinenin önüne yerleştirilmiş, ilerideki sıralara bakan         
dijital kameralar kullanır. Olağanüstü derecede karmaşık bilgisayar programları ve algoritmalar,          
ürün sırasının yerini belirler ve makineyi buna göre ayarlar. GPS sistemleri ise, normalde             
metrelerle ölçülen hassasiyeti santimetrelere kadar düşüren gerçek zamanlı kinematik (RTK)          
teknoloji kullanır. Bu, traktörü otomatik olarak yönlendirir ve hattâ bazı durumlarda traktör ve çapa              
aparatı birbirinden bağımsız hareket ederek, muazzam bir hassasiyet sağlar. GPS sistemlerinde,           
makineler bitkilerin konumuna karşı ‘kördür’, yani önceden belirlenmiş bir hat üzerinde otomatik            
hareket eder. Görüntülü sistemlerde ise, sıranın takip edilebilmesi için bitkilerin yeterince           
büyümüş olması gerekir. İki sistemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır, ve             
büyük çiftliklerde ikisi birden kullanılabilir. Bilgisayar görüntülü sistemlerin bir diğer artısı ise, sıra             
üzeri seçici çapalamaya olanak tanımasıdır.  
 
Sıra üzeri seçici ot temizliği 
Bilgisayarlı görüntüleme sistemleri bitki sıralarını tespit etmeye başladıktan sonra yaşanan          
gelişme, bitkilerin tek tek tanımlanarak, etrafındaki otların temizlenmesi olmuştur. Bu sistemler,           
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genelde tarlaya şaşırtılan sebze fidelerinde kullanılır, çünkü bitkilerin arasındaki sıra üzeri           
boşluklar daha geniştir. ‘‘Robovatör’’ gibi üst sınıf makineler, 8 km/saat hızda ve 12 metreye              
kadar genişlikte çalışabilir (Resim 12).  
 
Bilgisayar-kılavuzlu sıra arası çapalarla, hem bilgisayar görüntülemeli sıra üzeri seçici çapalama,           
hem de ayrım yapmayan mekanik sıra üzeri çapaların birlikte kullanılması, kusursuz bir ot             
mücadelesi sağlayabilir. Bu, büyük alanlarda yüksek verim ve düşük maliyet getirerek, en az             
herbisitler kadar etkili bir yönetim sağlar.  

Resim 12. K.U.L.T. Robovatör (Fotoğraf: KU.L.T) 

 
 
 
 
Robotik ot temizliği 
Bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinin mantıklı olarak     
varacağı en son nokta, tamamen otomatik robot       
makinelerdir. Ot temizleyen robot fikri, nerdeyse      
robotlar ortaya çıktığından beri gündemde olsa dahi,       
tarım arazilerinin çok karmaşık, tahmin edilemez ve       
zor koşulları, robotların çok uzun zamandır kullanıldığı       
fabrika gibi kapalı ortamlardan çok farklıdır. Fakat       
robotik ot temizliği, son yıllarda çok pahalı araştırma        
projeleri olmaktan çıkıp, çiftlikte ekonomik ve pratik       
anlamda uygulanabilir bir teknik hâlini almıştır (Resim       
13). Yine de, maliyetlerin yüksek ve çalışma veriminin        
düşük olması nedeniyle, diğer seçenekler birçok      
durumda hâlâ daha mâkuldür. Ne var ki, teknolojinin        
hızla ilerleyeceği ve muhtemelen önümüzdeki on küsur yıl içinde robotik çapaların önemli birer             
mücadele yöntemi olacağı tahmin edilmektedir.  
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7.2.3 Termal (ısıl) ot temizliği 
 
Ot mücadelesinde ısı (sıcak veya soğuk) kullanan teknolojilere ısıl ot temizliği denmektedir. Akla             
gelebilecek neredeyse tüm ısıl mücadele yöntemleri denenmiştir; lazer, mikrodalga, sıvı azot,           
kuru buz, güneş ışığı odakları, vb. Bunların arasından pratik, güvenli ve ekonomik olduğu             
kanıtlanmış yöntemler ise, alev, buhar ve elektro-termal ot temizleme teknikleridir. Alev           
temizliyeciler hakkında doğru bilinen bir yanlış, alevlerin bitkileri yaktığını düşünmektir. Bu           
yöntemin asıl amacı, bitki hücrelerindeki suyu buharlaştırarak, bitki dokularını tamamen          
parçalamaktır.  
 
Vâdeli tohum yatakları ve alev makineleri 
 
Isıl mücadele, genelde vâdeli tohum yatağı      
tekniğiyle birlikte kullanılır (bkz. 7.1.5), ve ürün       
bitkileri çimlenmeden hemen önce, istenmeyen     
otları kotiledon ve gerçek yaprak arasında      
oldukları dönemde yok etmeyi hedefler. Yüksek      
yatırım maliyeti ve yönetim masrafları ile birlikte,       
çalışma veriminin de düşük olması nedeniyle, bu       
teknik ancak sebze gibi değerli ürünlerde      
kullanılır. Özellikle yavaş çimlenen, ve     
istenmeyen otlarla iyi rekabet edemeyen soğan      
ve havuç gibi ürünlerde faydalıdır. Vâdeli tohum       
yatağı tekniğinde kullanılan makineler, ısının     
toprağa yakın kalmasını sağlayarak azami ısı      
transferi oluşturan ve alevleri rüzgardan koruyan      
bir kalkanın veya kapağın altından alevler saçar       
(Resim 14).  
 
 
 
 
 
Alev veya buharla seçici ot temizliği 
Isıl ot temizliğinin en sık kullanıldığı bir diğer        
uygulama, pamuk, soya fasulyesi ve mısır gibi tek        
yıllık bitkilerin sıra üzerindeki ot temizliğidir. Ürün       
bitkilerinin belirli bir ölçüde büyümüş olması gerekir,       
çünkü alevler doğrudan bitkilerin topraktan çıktığı      
noktaya doğrultulur (Resim 15). Ürün bitkisinin      
gövdesi, ısıya dayanabilecek kadar kalınlaşmıştır,     
fakat küçük ot çimleri ya ölür ya da yapraklarını         
kaybeder, böylece ürün bitkisinin rekabet gücü artar.  
 
Aynı teknik, çok yıllık bitkilerde de kullanılabilir, fakat        
bu sefer alev yerine buhar tercih edilir (Resim 16).         
Buhar, alevden çok daha az risklidir ve yoğuşmalı ısı         
transferi (gizli ısı) sayesinde daha hızlı ısı transferi        

35 
 



 
 
 
sağlar, rüzgarda ve ıslak koşullarda da çalışır. Bazı makineler, plastik, ve hattâ kağıt örtü (malç)               
üzerinden bile etki etmektedir (Schonbeck, 2012).  
 
Sıra üzeri ot temizliğinde başka bir yaklaşım, doğrudan ekim yapılan bazı ürünlerin erken büyüme              
dönemine odaklıdır. Çimlenme-sonrası tohum yatağına alevle müdahale yapılan bu yöntem,          
büyüme noktaları toprağın altında korunan soğan ve sarımsak gibi tek çenekli bitkilerin ve havuç              
ile pancar gibi taban yaprağı yapan bitkilerin ısıl müdahaleye dayanıklı olması temeline            

dayanmaktadır. Hassas otlar ölürken, bu ürün      
bitkileri yapraklarını kaybetmeye tahammül    
edebilir. Eğer erken gelişme döneminde     
uygulanırsa, bitkiler geçici yaprak kaybetmekten     
büyük bir zarar görmez, ve hasılat azalmaz. 
 
Örneğin, toprak çok ıslak olduğu için sıra       
arasındaki otların mekanik yöntemlerle kontrol     
edilmesi zor ise, sıra üzerindeki otlarla      
mücadelede alev kullanılabilir (Resim 17).  
 

 
 
 
Elektro-termal ot temizliği 
Alev tekniği gibi, elektro-termal ot mücadelesi de 1800’lerin sonlarından bu yana bilinmektedir,            
fakat 1940’larda herbisitlerin ortaya çıkmasıyla unutulmuştur. Fakat günümüzde herbisitlerin         
neden olduğu sorunlardan ötürü, yeniden canlanmaya başlamıştır. Bitkilerin yapraklarına verilen          
yüksek voltajlı elektrik (5.000 – 15.000 V), bitkinin sapından ilerleyerek hipokotile, oradan köklere,             
ve sonra toprak aracılığıyla yeniden makineye iletilir. Alev ve buhar gibi, elektrik akımı da bitki               
hücrelerindeki suyu ısıtarak buharlaştırır, böylece bitkiyi içten dışa yok eder. Fakat, istenilen            
sonucu elde etmek için çok fazla enerji harcayarak, önce toprağı ısıtması gereken alev ve              
buhardan farklı biçimde, doğrudan hipokotil ve üst kök sistemini yok edebilir. Bu, aynı glifosat gibi,               
bitkiyi sistemik olarak etkiler ve öldürür. Ayrıca, makine ürün bitkisinin üzerinde ilerlerken,            
yalnızca üründen daha uzun boylu otlara uygulanır, dolayısıyla seçici bir temizlik yapar. Dahası,             
elektro-termal yöntem (önce, bitkiyi ısıtan havayı ısıtan alev ve buhardan farklı olarak) yalnızca             
bitkinin içindeki suyu ısıtır, bu nedenle en az onlarca kez daha enerji verimlidir. Örneğin,              
elektro-termal makinaların her bir metre genişlik için tükettiği enerji 10 kW iken, bu rakam alev ve                
buhar makinelerinde her bir metre genişlik için 200 – 400 kW bulmaktadır.  
 
Bu özellikler göz önüne alındığında, elektro-termal ot mücadelesinin güçlü bir teknoloji olduğu            
ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, işlemesiz veya az işlemeli tarım uygulamalarında kullanılan          
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glifosata benzer şekilde, var olan tüm bitki örtüsünü yok edebilir. Çayırlardaki istenmeyen otların             
büyük bir kısmı, özellikle otlatma sonrasında, mera bitkilerinden daha uzun boyludur, böylece            
mera bitkilerine zarar vermeden sistemik ve seçici biçimde kullanılabilir. Hem ekinlerde hem de             
sebzelerde, ürünlerin boyunu aşan çeşitli otlar mevcuttur. Önceki mücadele tekniklerinden sonra           
hayatta kalmayı başarmış bu son birkaç çeşit otun tohuma kaçmasını önlemek için, elektro-termal             
mücadele kullanılabilir. Otların tek tek hedef alındığı sırt çantası ebatından, odunsu çok yıllık             
bitkilerin bile üstesinden gelen büyük, makinelere monte edilen çeşitlere kadar, birçok ölçekte            
uygulanabilir.  
 
Fosil yakıt tüketimi 
Isıl mücadelede endişe yaratan başlıca meselelerden biri, LPG ve propan başta olmak üzere             
büyük miktarda fosil yakıt tüketmeleridir (Bond ve diğerleri, 2003). Bu, iklim değişikliği çağında             
kabul edilemez bir koşuldur. Isıl teknikler, öncelikle, yüksek maliyet ve düşük verim / hız nedeniyle               
sadece sebze ve meyve gibi değerli ürünlerde kullanılmaktadır, yani çok yaygın değildir. Oldukça             
özelleşmiş bir teknik olduğu için, yalnızca başka bir seçenek yok ise değerlendirilir. Sadece en              
verimli makine tasarımlarının kullanılması gerekir, ör. ısı kaybını önleyen verimli          
kalkanlar/kapaklar gibi. Ayrıca, LPG yerine çiftlik artıklarından ve hayvan gübresinden üretilen           
metan kullanıldığı takdirde, fosil yakıt tüketimi de tamamen ortadan kalkacaktır.  
 
Isıl mücadeleye dair başka bir mesele de, toprak biyolojisine zarar vermekle ilişkilidir. Fakat,             
toprağın muazzam termal kütlesi nedeniyle, yalnızca en üst birkaç milimetre kalınlığında bir            
katman, yalnızca onlarca saniye boyunca, yalnızca onlarca derece (OC) ısınmaktadır. Sıcak bir            
günde güneşten kaynaklanan doğrudan ışınım, toprağı çok daha derinlere kadar, çok daha uzun             
süre boyunca, çok daha yüksek sıcaklıklara çıkarır. Pulluk gibi diğer çiftlik faaliyetleri, toprak             
biyolojisine çok daha fazla zarar vermektedir.  
 
 
7.2.4 Malçlama (Örtüleme) 
 
Toprağı biyolojik veya sentetik malzemelerle örtmek, veya malçlamak, yalnızca birkaç sebze           
bitkisiyle kısıtlı, parklar ve bahçelerde kullanılabilecek, amaca özel bir tekniktir. Örtü, ve parçacıklı             
olmak üzere iki genel çeşidi vardır. Parçacıklı biyolojik malzemeler arasında ağaç kabuğu /             
yonga, kompost, kuru yapraklar ve diğer yüksek karbon içerikli maddeler bulunur. Biyolojik örtü             
malç için ise, kağıt / karton ve biyo-plastik gibi malzemeler kullanılabilir. Örtü malç, genelde              
polietilenden üretilen plastik örtüler ile yapılır.  
 
Örtü malç, otlar üzerinde fiziksel bir engel oluşturur ve genelde ışık geçirmez, dolayısıyla otların              
fotosentez yapmasını engeller ve büyümüş otları yok edebilir. Örtü malç, aynı zamanda toprak             
ortamını da değiştirir ve istenmeyen ot tohumlarının çimlenmesini engelleyebilir. Parçacıklı malç           
da yine toprak ortamını değiştirerek, ot tohumlarının çimlenmesini tetikleyecek koşulları engeller.           
Dolayısıyla yeterli kalınlıkta olmalıdır; genelde en az 5 cm. Bu nedenle, araziye yerleşmiş olan              
otları nadiren kontrol altına alabilir, ve rekabet olmadığı için beyaz yonca gibi bitkilerin hızla              
yayılmasına neden olabilir.  
 
Plastik kullanmak ise, daha sonra bu plastik malzemenin bertaraf edilmesi sorununu doğurur, ve             
bunlar toprak ve bitkilerle temas ettiği için, birçok geri dönüşüm tesisine kabul edilmezler             
(Ngouajio ve diğerleri, 1991). Ayrıca, toprağın ve çevresindeki alanların, bu tek kullanımlık plastik             
malzeme ile kirlenmesi de söz konusudur. Öte yandan, parçacıklı biyolojik malzeme zamanla            
ayrıştığı için, devamlı yenilenmesi gerekir. Bunun için oldukça yüksek hacimli malzemeye ihtiyaç            
duyulur ve bu nedenle bir süre sonra topraktaki besin maddesi seviyeleri aşırı artarak, su              
yollarının kirlenmesiyle sonuçlanabilir (Miles ve diğerleri, 2013).  
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7.3 Biyolojik ot mücadelesi 
 
 
Biyolojik mücadelede, ot nüfusunu azaltmak için böcekler, nematodlar, bakteriler veya mantar gibi            
canlı organizmalar kullanılır. Üç temel biyolojik ot mücadelesi yaklaşımı bulunmaktadır: 
 
● Klasik biyo-mücadelede, dışarıdan gelmiş yabancıl bir ot veya zararlıyı kontrol altına almak            

için, yine dışarıdan getirilen yabancıl bir biyo-mücadele aracı (BMA) kullanılır; 
● Artırıcı yaklaşım, kendi içinde ikiye ayrılır: 

o Çok fazla miktarda BMA’nın zararlılara uygulandığı boğucu yaklaşım; 
o İstenmeyen ot veya böceğin ortamına aşılanan BMA, çoğalarak, zararlıları kontrol          

altında tutan seviyelere ulaşır (Aşılama yaklaşımı); 
● Koruma yaklaşımında, ortam, zararlıların doğal BMA’ları yararına değiştirilir ve sorun yaratan           

zararlıların kontrol altına alınması sağlanır.  
 
Klasik biyomücadele, küresel ölçekte kayda değer başarı yakalamış, zorlu ot sorunlarını tamamen            
ortadan kaldırmıştır (ör. Avustralya’daki Frenk inciri kaktüsü (Opuntia stricta spp.) sorunu,           
Cactoblastis cactorum tırtılıyla çözülmüştür). Fakat Avrupa, Avrasya kıtasının bir uzantısıdır ve           
Afrika’ya da yakındır, dolayısıyla çok sayıda ot ve böcek zararlısı trafiğine maruz kalır. Bu              
demektir ki, Avrupa’ya getirilen yabancıl bitkilerin genelde zararlıları de beraberinde gelir. Hawaii,            
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi daha izole ekosistemlerde ise, klasik biyo-mücadele çok değerli             
bir araçtır (Bond ve diğerleri, 2003). Ayrıca, klasik biyo-mücadele kendine has ciddi riskler taşır.              
Tarihte, dışarıdan getirilen BMA’nın zamanla bir zararlıya dönüşerek, ciddi ekolojik bozulmaya           
neden olduğu birçok örnek vardır (Zimdahl, 2013). Fakat, konakçı özgünlük testi, artık yeterince             
gelişmiş bir bilimsel yöntemdir, ve son yıllarda beklenmedik etkilerle nadiren karşılaşılmıştır.           
Avrupa’da çok fazla yabancıl zararlı ot bulunmasa da, Japon madımağı (Fallopia japonica) gibi             
sorun yaratan bazılarının kontrolünde klasik biyomücadele seçenekleri, araştırılması gereken bir          
alandır.  
 
Boğucu biyo-mücadele, genelde çok sayıda mikrocanlının çoğu zaman püskürtme yoluyla          
zararlıya uygulandığı bir yaklaşımdır (mikrocanlıların haricinde böcekler de kullanılır). Tarım          
kimyasallarına direnç geliştiren zararlı böcekler ve bitki hastalıklarının kontrolünde değeri          
artmakta olan bir araçtır, çünkü kimyasalları kısıtlayan sosyal ve yasal değişimler ile, bu             
kimyasalların yerini almaya başlamıştır. Zararlı böcek mücadelesindeki avantajı, mikrobik         
BMA’ların genelde çok seçiçi olması ve yalnızca belirli bir türü veya dar bir tür grubunu etkilemesi,                
böylece faydalı türlere zarar vermemesidir. Fakat, istenmeyen otlarda bu seçicilik aranmaz, çünkü            
belirli bir ürün bitkisi veya meranın düzinelerce zararlı otu vardır ve her bir tür için ayrı BMA                 
gerekir. Öte yandan, geniş spektrumlu biyo-mücadele araçları, yabani türlerin yanı sıra, ürün            
bitkilerine de zarar verirdi. Kısaca, istenmeyen otların bazılarına karşı boğucu biyo-mücadele           
araçları tanımlanmış olsa da, bunları güvenilir ve etkili bir ürüne dönüştürmek oldukça zordur.             
Benzer şekilde, istenmeyen otların aşılama yaklaşımıyla biyo-mücadelesi için uygun bir BMA           
bulmak, ciddi bir zorluktur (Lundkvist & Verwijst, 2011).  
 
Ayrıca, istenmeyen otlarla, böceklerdeki gibi koruyucu biyo-mücadele yapılmamaktadır. Örneğin,         
polen ve nektar gibi floral kaynaklar, var olan BMA’nın çoğalma potansiyelini ve miktarını             
artırabilir, ve böylece zararlıların hasarını azaltarak, ekonomik eşiğin altına çekebilir. Fakat, ekim            
nöbeti, rekabetçi türlerin seçimi, ara tohumlama, vb. uygulamalar bazı açılardan koruyucu           
biyo-mücadeleye benzese de, aslında bilinen anlamının dışındadır.  
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7.4 Hayvanlar ile ot yönetimi 
 
Otlatma, fiziksel ot mücadelesinde    
geleneksel ve değerli bir yöntemdir.     
Daha az yoğun ve geleneksel çiftlik      
sistemlerinde hâlâ uygulansa da,    
daha büyük, yoğun ve özelleşmiş     
çiftlik sistemlerindeki değeri yok    
olmuştur. Fakat, herbisitlerin   
reddedilmeye başlamasıyla birlikte,   
bu sistemlerde de hayvanların    
önemi yeniden ele alınacaktır. Bu     
amaçla herhangi bir çiftlik hayvanı     
kullanılabilir, ör. sığır, keçi, koyun,     
at, kümes hayvanları, vb. (Popay &      
Field, 1996). 
 
Hayvancılığın ot mücadelesindeki   
en önemli kullanımı, mera bitkileri     
ve tarla bitkilerinin karışık rotasyonu     
dâhilindedir. Bölüm 7.1.1’de bahsedildiği gibi, tarla bitkilerinin tohumları çayırlarda yaşayamaz, ve           
mera bitkileri de tarla sistemlerinde nadiren gelişir. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, bunların            
bazıları hayvanlar için oldukça makbuldür; kuş otu (Stellaria media), sirken (Chenopodium album            
– İng. ‘’şişman tavuk’’ veya ) 
 
Domuzlar, (Resim 18) otlar ve çayırların büyümesini kontrol etmekte çok başarılıdır ve meyve             
bahçelerinde yere düşen meyveleri de temizlediklerinden, organik bahçecilik sistemlerindeki bitki          
örtüsü kontrolünde sıklıkla kullanılır (Nunn ve diğerleri, 2007). ‘‘Çapa koyunları’’, el işçiliğine            
kıyasla çok daha ucuz olduğu, ve her yeri aynı anda idare ettikleri için, artan bir ilgi görmektedir.                 
Koyun otlatma, bağlarda yalnızca makinelerin yerine otları temizledikleri ve sıra aralarını düzenli            
tuttukları için değil, toprağa faydalı gübreleri nedeniyle de değerlidir. Tabii ki, koyunların üzümleri             
yemesi engellenmelidir, ve bunun için ağlar (gölgelik örtüler) kullanılabilir (Resim 19).  
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Resim 19. Koyunlar, ağlarla korunan bağlarda otlatılır. 
 

7.5 Öbiyotik herbisitler 
 
Öbiyotik, bir ekolojik sistemdeki endojen maddeleri belirtir. Öbiyotik herbisitler, dolayısıyla,          
doğrudan bitkiler veya hayvanlar, ya da mikrobik sentezleme yoluyla elde edilen maddelerden            
üretilir, ör. sirke, sentetik olarak, yani ksenobiyotik yolla üretilmez. İstenmeyen ot mücadelesinde,            
çam, servi, sedir, manuka (ç.n. Mersin ailesinden Yeni Zelanda’ya has, balıyla meşhur çiçekli bir              
çok yıllık bitki) okaliptüs, üçgül, karanfil, limon otu, tarçın, nane, biberiye ve adaçayı bitkisel              
yağları gibi birçok öbiyotik madde denenmiştir. Alelopati etkili mısır ve hardal tohumu karışımları,             
çam, hindistan cevizi ve keten tohumu gibi bitkisel yağlardan elde edilen yağ asitleri, ve asetik               
asit ile sitrik asit gibi konsantre organik asitler de araştırılmıştır. Öbiyotik olduklarından, doğada             
çözünebilir ve kalıntı bırakmazlar. Fakat bunların tümü, genel herbisitlerdir ve yalnızca           
istenmeyen otları değil, hedef-dışı türleri de etkileyebilirler. Bu nedenle öbiyotik herbisitler, çiftçilik            
sistemindeki faydalı türleri korumak adına, ilk değil, son çare olarak kullanılmalıdır.  
 
Bununla birlikte, çevreye güvenli, ve tüketicilerin organik ürün talebini karşılamaya yardımcı, etkili            
organik herbisitlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıracak araştırmaların, acilen        
yapılması gerekmektedir.  
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
08 – Glifosatı yasaklamanın 
ekonomik sonuçları 
 
AB’deki pestisit endüstrisi ve birçok çiftçi örgütü,       
düşük maliyetli bir alternatifi olmadığı için, glifosatı       
yasaklamanın AB tarım sektörü üzerinde çok yıkıcı       
sonuçlar doğuracağını iddia etmektedir. Önceki     
bölümlerde, glifosat kullanımına alternatif    
uygulamalar tanımlanmış, ve artık oturmuş     
yöntemlerin birçoğu sıralanmıştır. Bu bölümde,     
glifosat kullanılmayan (glifosat yerine kimyasal     
olmayan teknikler uygulanan) bir tarım modelinin      
olası ekonomik maliyetlerini ele alacağız.  
 
Pestisit endüstrisi tarafından sunulan, kalitesi ve tarafsızlığı genelde ciddi biçimde sorgulanan           
sözde kanıtların ötesinde, glifosatı yasaklamanın maliyetlerine dair farklı bir bakış açısı sunan iki             

21

yeni çalışma yürütülmüştür: 
 

● ‘‘Tarla tarımında glifosat uygulamasına alternatiflerin ekonomik değerlendirmesi’’ adlı birinci          
araştırma (Kehlenbeck ve diğerleri, 2016), Almanya’da buğday, kışlık keten tohumu, kış           
arpası, mısır ve yaz arpası ile denenen ekim nöbeti tekniklerini incelemektedir (pulluklu ve             
pulluksuz işleme yöntemleriyle). Rapor, şöyle sonuçlanmaktadır: ‘‘Glifosat yerine mekanik         
alternatifler kullanmanın ekonomik avantajları ve dezavantajları, uygulama alanına, hasılat         
beklentilerine dair verime (glifosata kıyasla), toprak işleme sistemine ve dane kurutma           
ihtiyacının yanı sıra, yeterli çalışma zamanına ve mekanik ekipmana sahip olup olmamak gibi             
daha detaylı operasyonel etkenlere göre, ciddi biçimde değişmektedir.’’ Aslında bir ot yönetimi            
unsuru olmayan dane olgunlaştırma / kurutma amaçlı kullanımın da, tanıma dâhil edildiğine            
dikkat etmek gerekir.  

● ‘‘Glifosat yasağının, mısır üretimindeki ot mücadelesine etkilerini modellemek’’ adlı ikinci          
araştırma (Böcker ve diğerleri, 2017), ekim sonrası dönemde glifosat yerine başka herbisitler            
kullanmaya, ve ekim öncesi glifosat uygulamalarını da mekanik yöntemlerle değiştirmeye dair           
bir biyo-ekonomik model geliştirmiştir. Rapor, şöyle sonuçlanmaktadır: ‘‘Glifosat yasağının,         
gelir üzerinde yalnızca küçük bir etkisi olduğunu tespit ettik. Bulduğumuz sonuçlar gösteriyor            
ki, seçici herbisitler daha fazla kullanılmıyor, ama glifosat yerine mekanik uygulamalar           
devreye giriyor, bu da işçilik talebini artırıyor. Daha az yoğun, ekim öncesi stratejilerin sebep              
olduğu hafif hasılat düşüşü, güncel hasılat seviyesini devam ettirmeye çalışmaktan daha kârlı            
çıkmıştır.’’ 

 
Araştırmaların hiçbiri, AB tarımı üzerinde yıkıcı bir etkiden bahsetmezken, bu iki çalışma da,             
agronomik ve fiziksel yöntemlere başvurmanın tarlalardaki iş yükünü artıracağını belirtmektedir.  

21 PAN Avrupa, Avrupa Ürün Koruma Birliği’nin ‘‘Pestisitler: onlarla mı, onlarsız mı?’’ adlı raporu, ve Oxford Ekonomi 
raporunun sonuçlarından haberdardır. Bu raporlardaki bulgular, bir süre önce yazılmış iki çelişkili rapora dayanarak 
elde edilmiştir: Anderson ve Humboldt raporlarının ikisi de, sorgulanabilir veri kümelerinden çıkarım yapan ekonomi 
araştırmalardır. PAN Avrupa, Humboldt raporunun yanlış varsayımlara dayandığını zaten göstermiştir: 
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/pan-europe-opinion-on- 
humboldt-report-2013.pdf  
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Daha düşük etkili bir tarıma geçişte (özellike herbisit bağımlılığını azaltan bir tarıma geçişte)             
çiftçilerin yapması gereken ekonomik hesaplar, şu meseleleri göz önüne almalıdır:  
 

● Birçok yabani ot, tarımsal hasılatla rekabet etmez ve mücadele edilmesi / yok edilmesi             
gerekmez (Andreasen ve diğerleri, 1996).  

● Tarladaki ürün-dışı bitkiler, uzun vadede tarıma faydalı olacak pozitif ekolojik hizmetler           
sağlar (Sengonca ve diğerleri, 2002; Blaix ve diğerleri, 2018; Storkey ve diğerleri, 2018).  

● İstenmeyen otlar, çiftçilere toprak hakkında bilgi verir ve toprak göstergeleri olarak           
okunabilir, ayrıca erozyona karşı korur (Hill ve diğerleri, 1977). 

● Glifosat, ve metaboliti AMPA, toprakta kalıcıdır ve kirliliğe yol açar (Silve ve diğerleri,             
2017). Araştırmalar, bunun topraktaki canlı topluluklarının yapısını değiştirdiğini, böylece         
topraktaki besin maddelerinin kullanılabilirliği ve dengesinin de değiştiğini iddia etmektedir          
(Bai ve diğerleri, 2016). 

● Bitkilerin, patojen mikrocanlılardan (bakteri, mantar) korunmak için sağlıklı toprağa ihtiyacı          
vardır. Tarımda pestisit kullanmak, faydalı türler de dâhil çeşitli toprak mikrocanlılarını           
ciddi biçimde bozarak, patojenlerin varlığını artırır (Mentes ve diğerleri, 2013). 

● Yeni makineler satın almanın ve/veya artan işçi maliyetlerinin getirdiği mali yük, Ortak            
Tarım Politikası kapsamında sunulan kamu fonları ile karşılanabilir (aşağıya bakınız).  

● Çiftçilerin, pestisit uygulayan işçiler çalıştırmasına ilişkin yasal zorunlulukların da bir          
maliyeti vardır (temizlik amaçlı duş olanağı, güvenlik ekipmanı, iş güvenliği, vb.) 

● Kimileri, organik çiftçilerin geçtiğimiz birkaç on yıl içinde, kimyasal-olmayan ot          
mücadelesine artan talebi nedeniyle, yeni mekanik araçların geliştirildiğini iddia         
etmektedir (Van der Weide ve diğerleri, 2007). Başkaları ise, mekanik ot temizliğine            
yönelik gelişmelerin son yirmi yıldır ilerlemediğini, ama Avrupa Tarımsal Üretkenlik ve           
Sürdürülebilirlik İnovasyon Ortaklığı (European Innivative Partnership on Agricaultural        
Productivity and Sustainability) kapsamında, glifosata dair giderek yükselen tartışmalar, ve          
kimyasal-olmayan ot yönetimine artan ilginin, bunu değiştireceğini belirtmektedir (bkz.         
Bölüm 8.2) 
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Toplumun yapması gereken ekonomik hesap, genelde herhangi bir ekonomi hesabında dışlanan           
aşağıdaki meseleleri göz önüne almalıdır: 
 

● Ağır pestisit kullanımının, işçiler ve tarım alanının civarında yaşayanlar üzerindeki sağlık           
etkileri. 

● Su kaynakları ile toprak varlıklarının kirlenmesi, ve biyoçeşitlilik kaybı başta olmak           
22 23

üzere, yerel ve bölgesel tür kayıpları, fazla basitleştirilmiş ekosistemler ve ekosistem           
hizmetlerinin azalması gibi çevre zararları.  

 
 
 

8.1 Kimyasal-olmayan ot mücadelesi üzerine Avrupa araştırmaları 
 
Avrupa İstenmeyen Ot Araştırma Derneği (European Weed Research Society – EWRS),           
1960’lardan bu yana, ot bilimine dair her alanda bilimsel araştırmaları teşvik ve koordine etmekte,              
Ot Biyolojisi, Ekolojisi ve Bitki Örtüsü Yönetimi adlı uluslararası bir ‘‘Ot Araştırmaları’’ dergisi             
yayınlamaktadır.   

24

 
EWRS’nin fiziksel ve kültürel ot mücadelesi üzerine kafa yoran en eski çalışma grubu, özellikle              
kimyasal-olmayan herbisitler tartışmasında faydalı bilgilere sahiptir: http://www.ewrsorg/pwc/  
 
 
8.1.1 Kimyasal-olmayan ot mücadelesinde AB fonlu Araştırmalar 
 
2014-2020 dönemi AB tarım araştırmaları ve yenilikçilik stratejik yaklaşımının önceliklerinden          

25

biri (Öncelik 3), ekosistem hizmetlerinin daha iyi anlamaya, ve öncelikli üretimi artırma amacıyla             
bu hizmetlerin tüm potansiyelinden faydalanmaya odaklı, ‘‘çiftlikten coğrafyaya, entegre ekolojik          
yaklaşımlar’’dır. Çiftlik ve arazi coğrafyası ölçeklerinde biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı direnci            
artıran işlevsel biyoçeşitliliğin (tozlayıcılar, böcek avcıları, ortakyaşar canlılar, vb.), ekosistem          
hizmetlerini sağlamaktaki rolünü, araştırmacıların incelemesine olanak tanır.  
 

 
8.1.2 Horizon 2020 programı kapsamında finanse edilen, kimyasal-olmayan        
ot mücadelesiyle ilişkili AB projeleri 
 
 
OK-net arable: http://farmknowledge.org  
 
Bu proje, 2015 ile 2018 yılları arasında yürütülmüştür. Bilimsel literatür ve çiftçilerin girdilerine             
dayanarak çeşitli pratik bilgileri derlemiş, organik tarla tarımı sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik           
çözümler içeren, kimyasal-olmayan ot yönetimi dâhil, 150’nin üzerinde yayın yapmıştır. Tüm           
malzeme, çiftlik bilgisi platformunda derlenmiştir (farmknowledge.org) 
 
IWNPRAISE: https://iwmpraise.eu  

22 ör. Masiol ve diğerleri, 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29948720   
23 ör. Ogeleka ve diğerleri, 2017 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757540.2017.1320393  
24 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3180/issues  
25 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/agri_strategypaper_web_1.pdf  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2017’de başlayan proje, Avrupa’da entegre ot yönetimini (EOY) destek ve teşvik amacıyla 6.6             
milyon Avro fon almıştır. Entegre ot yönetimi kavramı Avrupa çiftliklerinde daha iyi oturtulduğu             
takdirde, Avrupa’da yürütülen ot yönetimi daha çevre dostu olacaktır.  
 
Bunların yanı sıra, Weedingtech gibi şirketler, kimyasal-olmayan ot mücadeleleri geliştirmek için           
Horizon2020 kapsamında hibe almıştır .  

26

 
 
 

8.2 ‘‘Tarımsal Üretkenlik ve Sürdürülebilirlik’’ için  
Avrupa İnovasyon Ortaklığı 

 
Avrupa Birliği’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik ‘‘Avrupa 2020’’ stratejisi           
dâhilinde yürütülen İnovasyon Birliği adlı hâkim girişime katkıda bulunması amacıyla, 2012’de,           
tarımsal üretkenlik ve sürdürülebilirlik için Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP-AGRI) kurulmuştur.  
 
Bu strateji, beş ana hedeften biri olan araştırma geliştirme ve inovasyon (yenilikçilik) eylemleri             
hazırlayarak, AB araştırma ve yenilikçiliğine yeni bir etkileşimli yaklaşım getirmeyi destekler:           
Avrupa İnovasyon Ortaklığı. EIP-AGRI, çalışmalarına kimyasal-olmayan ot mücadelesini de dâhil          
etmeye başlamış, ve şunları düzenlemiştir: 
 
Organik/Kimyasal-olmayan ot mücadelesi için operasyonel gruplar, örneğin: 
 

● Avusturya’da ‘‘Organik Labada (Rumex) Mücadelesi’’ üzerine kurulan bir EIP operasyonel          
grup, labada bitkisinin herbisitler yerine yerel bir güve türü (Sesiidae) ile kontrol altına             
alınıp alınamayacağını denemektedir.  

27

● Fransa’da, ‘‘Çok yıllık Akdeniz bitkilerinde sıfır herbisit’’ adlı bir operasyonel grup           
28

oluşturulmuştur.  
 
Haziran 2018’de, ‘‘Tarla tarımı sistemlerinde     
kimyasal-olmayan ot yönetimi’’ üzerine bir odak grubu       

29

kurulduğu açıklanmış, uzmanlar sonraki Eylül ayına kadar       
katılmaya davet edilmiş, ve ilk toplantı Kasım ayında        
gerçekleşmiştir. Odak grup: 
 
● Bir envanter oluşturarak, AB’deki farklı pedo-iklim (ç.n. ısı,        

nem ve havalanma gibi etkileri bir arada irdeleyen toprak         
mikro-iklimlerine verilen isim) bölgelerinde yürütülen tarla      
tarımı sistemlerinde kimyasal-olmayan ot yönetimi     
uygulamalarını bir araya toplamayı; 

● Özellikle çiftlik ölçeğinde güvenilirlik ve maliyet-etkinlik      
meselelerinin yanı sıra, bu uygulamaların farklı koşullara       

26 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/united-kingdom/foamstream-effective-weed-control-without-the-chemical
s  
27 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160420-21_ws-legnaro-2016_ 
ogs_represented_final_25042016.pdf   
28 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/z%C3%A9ro-herbicides-en-cultures-p%C3%A9rennes  
29 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups, bkz. 32 numaralı grup.  
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(konum, üretim tipi) nasıl adapte edilebileceğine dair zorlukları ve fırsatları analiz etmeyi,  
● Bu tekniklerin çiftçiler tarafından uygulanmasına yönelik kilit faktörler (bilgi gereksinimi, karar           

destek araçları, ortaklıklar) ve karşısındaki teknik/ekonomik/sosyal engelleri analiz etmeyi; 
● Kimyasal-olmayan ot yönetimi uygulamalarının, karbon depolama, besin kaybı, toprak         

bozunumu/erozyonu/sıkışması ve biyoçeşitlilik gibi diğer zorluklarla etkileşimini analiz etmeyi; 
● Farklı Avrupa bölgelerinde pestisit kullanımını azaltmaya ilişkin, çiftçiler ve danışmanların          

deneyimlerini hesaba katan iyi uygulama ve başarı hikayeleri toplamayı, EIP-AGRI          
Operasyonel Grupları ve bu alanda yürütülen araştırma projeleri tarafından tespit edilen           
potansiyel inovasyon faaliyetlerini derlemeyi; 

● Kimyasal-olmayan ot yönetiminin kullanımını ve iyileştirilmesini teşvik etmek amacıyla,         
Operasyonel Gruplara olası inovasyon eylemleri ve fikirleri önermeyi; 

● Kimyasal-olmayan ot yönetimine dair, daha fazla araştırmayla doldurulabilecek bilgi açıklarını,          
ve uygulama ihtiyaçlarını tanımlamayı 

 
hedefler. 
 
 
 

8.3 Ortak Tarım Politikası ve pestisit azaltımı 
 
Avrupa Birliği, 2009’dan bu yana bir Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Direktifi’ne sahiptir (Direktif            
No. 2009/128/EC). Bu Direktif, pestisit azaltım hedeflerine ulaşmak için çeşitli eylemler sunarak,            
bağımlılığı azaltmak amacıyla Entegre Zararlı Yönetimi (EOY) ve diğer alternatif teknikler veya            
yaklaşımları (kimyasal-olmayan pestisit alternatifleri) teşvik eder.  
 
Bununla beraber, 2017 değerlendirme raporu şöyle demektedir: 
 
Entegre Zararlı Yönetimi, Direktif’in kilit taşıdır ve bu nedenle Üye Devletler’in henüz açık hedefler              
belirlememiş ve uygulamaları sağlama almamış olması, ekim nöbeti gibi toprak yönetim           
tekniklerinin daha yaygın kullanımı gibi, endişe vericidir.  
 
Üye Devletler, açıkça tanımlanmış kriterler geliştirmeli, böylece sekiz EZY ilkesinin uygulanıp           
uygulanmadığını sistematik biçimde değerlendirebilmeli, uygulanmıyorsa gerekli yaptırım       
önlemlerini devreye sokabilmelidir. Bu tip araçlar, Direktif’te belirtilen pestisit bağımlılığının          
azaltılmasına yönelik EZY çıktılarının elde edilip edilmediğini onaylamak için kullanılabilir.  
 
Avrupa Komisyonu’nun, rapordaki şu ifadesi gözden kaçırmamak gerekir: 
 
‘‘Komisyon, AB tarımının çeşitliliği ve katmanlı yetki ilkesini göz önünde bulundurarak, Üye            
Devletler’in sekiz EZY ilkesini yerine getirmek amacıyla metodolojiler geliştirmesini         
destekleyecektir.’’  
 
PAN gibi STK’lar, SUDP gibi hırslı bir yasama unsurunun, başarılı olabilmesi için Ortak Tarım              
Politikası (OTP) gibi büyük harcama programlarına entegre edilmesi gerektiğini, yoksa Üye           
Devletler’in, önerdiği tedbirleri veya çiftçilerin kullandığı uygulamaları değiştirmek için ortada          
herhangi bir teşvik kalmayacağını vurgulamaktadır.  
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8.3.1 Pestisit kullanımı ve bağımlılığını azaltma  
potansiyeli olan OTP tedbirleri 
 
Ortak Tarım Politikası’nda, hâlen, çiftçilerin pestisit kullanmayı azaltmasını teşvik edecek bütüncül           
bir yaklaşım olmamakla birlikte, denenen tedbirlerin birçoğu hayal kırıklığı yaratmıştır. PAN           
Avrupa’nın, ‘‘OTP, pestisit azaltımında neden başarısızdır’’ adlı analizinde , daha fazla detay           

30

bulabilirsiniz.  
 
Fakat, aşağıdaki görselde de belirtildiği gibi, Üye Devletler’in güncel OTP kapsamında yerine            
getirebileceği çeşitli tedbirler mevcuttur. Özellikle OTP’nin ikinci ayağında değerlendirilebilecek         
birkaç politika aracı (Şekil 8), bazı Üye Devletler tarafından herbisitler ve diğer pestisitlere             
bağımlılığı azalmakta çiftçileri cesaretlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.  
 

30 
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/Why%20the%20CAP%20is%20broken%20on%20pesticides.do
cx.pdf  
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Şekil 8. Güncel Ortak Tarım Politikası, pestisit azaltımını nasıl cesaretlendirebilir. 
 
8.3.2 Çiftçi Danışmanlık Sistemi – ÇDS  
(Farm Advisory System – FAS) 
 
Tüm AB Üye Devletleri, 1999’dan beri, çiftçilerin özellikle çevresel yasal zorunlulukları yerine            
getirmesine yardımcı olan birer Çiftçi Danışmanlık Sistemi (ÇDS) kurmakla yükümlüdür . 

31

 
2013’te yapılan OTP reformuyla, bu taban da güncellenmiş, Üye Devletler’in Ocak 2015’ten            
itibaren Entegre Zararlı Yönetimi’ne ilişkin danışmanlık da vermeye başlaması zorunlu hâle           
getirilmiştir. (1107/2009 (EC) Sayılı pestisit tüzüğünün 55. maddesi, ve pestisitlerin sürdürülebilir           
kullanımına ilişkin 20097128/EC Sayılı Direktifin 14. maddesi doğrultusunda).  

 
ÇDS’nin bağımsız danışmanlık potansiyeli çok yüksek olsa da, gerçek anlamda uygulama çok            
kısıtlıdır. Yalnızca, Birleşik Krallık gibi birkaç Üye Devlet, kolay bulunur bir ana sayfa             

32

31 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/farm-advisory-system_en  
32 https://www.gov.uk/government/groups/farming-advice-service  

48 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/farm-advisory-system_en
https://www.gov.uk/government/groups/farming-advice-service


 
 
 
oluşturarak, ÇDS’yi görünür kılmıştır. Belirli bir ilerleme kaydetmiş olan Üye Devletler bile,            
agronomik ve fiziksel pestisit/herbisit alternatiflerini teşvik etmektense, pestisitlerin nasıl daha iyi           
uygulanabileceğine odaklanmakta, böylece azaltım ve bağımlılık hedeflerini sekteye uğratmakta,         
dolayısıyla politika hedefini yerini getirmemektedir.  
 
 

 
 
 
 
8.3.3 OTP’nin, mekanik alternatifleri hedef alan  
Kırsal Kalkınma Programları 
 
PAN Avrupa, Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, 
herbisit kullanım azaltımını teşvik eden kırsal kalkınma tedbirleri hakkında bilgi istemiştir.  
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2014-2020 güncel program döneminde, kendi kırsal kalkınma programları altında çiftçilere          
mekanik ot temizleyiciler için maddi destek sunan Üye Devletler’e örnekler: 
 
 
8.3.3.1 Belçika (Flaman) 
Flaman kırsal kalkınma planı , şöyle demektedir: ‘‘Flaman tarım ve bahçeciliğinde, ürünlerin           

33

çoğu, pestisitler yardımıyla istenmeyen otlardan temizlenmektedir. Ne var ki, bazı ürünleri           
mekanik ot mücadelesiyle otlardan arındırmak da mümkündür. Pestisitlerin ortadan kaldırılması,          
tarlanın ve çevresinin toprak kalitesi, yeraltı ve yüzey suları ile biyoçeşitliliğine, olumlu etki etmeye              
hemen başlar.  

33 http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201501_brochure_en_rdp_vrn_21x21_digi.pdf  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Mekanik ot mücadelesi, en az 5 dönüm arazi üzerinde kullanılacağı müddetçe, desteklenecektir.’’  
 
2018 yılı için sundukları agro-çevre destek programı, herbisit kullanmak yerine mekanik ot            
temizliğine geçen çiftçileri, 260 avro/hektar ile desteklemektedir .  

34

 
8.3.3.2 Lüksemburg 
Lüksemburg hükümeti, makine yatırımında %20 eş-finansman sunmakta, ve şaraplık üzüm, mısır           
ve patates yetiştiricilerine hektar başına ödemeler şeklinde özel agro-çevre destekleri vermektedir          

.  
35

 
8.3.3.3 Fransa 
Fransa kırsal kalkınma programı, herbisit kullanım eğitimleri ve azaltım uygulamaları için, 
tahıl (87 avro/ha), protein ürünleri (85 avro/ha), meyve bahçeleri (90 avro/ha) ve üzüm (96              
avro/ha) üreticilerine destekler vermektedir.   

36

 
2015’te yapılan bir değerlendirme , bu tedbirin beklenenden az etki yarattığını, ve pestisit azaltım             

37

düzeyinin, su kalitesi üzerinde istenen etkiyi yaratmadığını belirtmektedir.  
 
 
 
 

8.4 Yenilenmiş OTP için önerilen Yeni Teminat Modeli 
 
Avrupa Komisyonu, 1 Haziran 2018’de, OTP reformu yasa tasarısını sundu ((COM/2018/392 final            
– 2018/0216(COD)). Bu reform yaklaşımının başlıca yeniliği, AB düzeyinde belirlenmiş hedeflere           
ulaşmak için ‘‘stratejik planlar’’ hazırlaması ve bu doğrultuda mevzuat oluşturması için Üye            
Devletler’e sorumluluk yüklemeyi önermesiydi.  
 
Önemli bir unsur, bu mevzuat önerilerinin, Üye Devletler’in ileride çiftçileri desteklemesi için daha             
fazla esneklik sağlamasıdır. Ne var ki, kendi hedeflerini kendisi belirleyecek olan Üye Devletler’in             
yeterince hevesli davranmamasına izin verdiğinden, bu yaklaşım ciddi biçimde eleştirilmiştir. Bu           
nedenle, Üye Devletler’in daha düşük çevre etkisi olan tarım sistemlerine geçmekte çekimser            
kalacağı öngörülmektedir.  
 
Ne yazık ki, Avrupa Komisyonu’nun pestisit azaltımı sonuç göstergesi olarak önerdiği gösterge            
(R.37), son derece umut kırıcıdır. Şöyle ki: ‘‘Sürdürülebilir pestisit kullanımı: pestisitlere ilişkin            
etkiler ve riskleri azaltmak amacıyla özel eylemlerle desteklenerek, pestisitlerin sürdürülebilir          
biçimde kullanıldığı tarımsal alan payı.’’ Fakat, ‘‘pestisitlerin etkisi ve risklerini azaltan’’           
alan-temelli programların ölçümü, kullanımın gerçek anlamda ne kadar azaldığını ölçmek ile aynı            
şey değildir.  
 
Bazı uygulamaların, şu anda olduğu gibi, Üye Devletler’deki tüm çiftçilerin uyması gereken bir             
taban hattını kısmen oluşturacağını vurgulamamız gerekir: Bu, daha önce ‘‘çapraz uyum’’ adı            

34 
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_subsidie_mechanische_onkruidbestrijding_-_versie_021020
17.pdf  
35 http://www.ma.public.lu/actualites/communiques/2015/07/031/PDR14-20.pdf  
36 http://aisne.gouv.fr/content/download/11052/67154/file/DDT02-201407-01-D-T-EU_PHYTO_04.pdf  
37 
https://www.st-andrews.ac.uk/media/dept-of-geography-and-sustainable-development/pdf-s/DP%202015%2005%20Ku
hfuss%20&%20Subervie.pdf  
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verilen, mevcut AB tüzükleri ve direktiflerinin yanı sıra, iyi tarım uygulamalarına dayanan bir             
koşuldur. Bu koşul listesine, EZY’nin vazgeçilmez bir unsuru olan ekim nöbeti de eklenmiştir;             
monokültür ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik olumlu bir adım atılmıştır.  
 
Eğer Üye Devletler, veya çiftçileri, temel koşulların ötesine geçerek daha azimli hedeflerin            
peşinden gitmek isterse, bunda serbesttir ve AB hibeleriyle de desteklenir. Yetkililer, kırsal            
kalkınmanın (daha önce agro-çevre tedbirleri adı verilen) 2. Sütunu kapsamında          
‘‘tarım-çevre-iklim taahhütleri’’ tasarlayarak, pestisit azaltımı sağlayabilir. Çiftçiler bu sayede, daha          
uzun vadeli (tipik olarak 5 yıl) taahhütler altına girebilir.  
 
Veya Komisyon, ‘‘eko-programlar’’ için 1. Sütun (doğrudan ödeme) ödeneğinden fon ayırabilir,           

38

bu da çiftçilerin düşük girdili, kimyasal-olmayan sistemlere geçişinde kullanılır.  
 
Bu aşamada, kimyasal-olmayan ot yönetimi için önerilen yeni yasa tekliflerinin en dolambaçsız            
özelliği, AGRI-EIP’nin yürüttüğü çalışmalar ve ‘‘Çiftçi danışmanlık hizmetleri’’ tanımının         
güçlendirilmesidir (Beyan 24): 
 
Üye Devletler, tarımsal mülklerin ve kırsal işletmelerin, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını            
kapsayan sürdürülebilir yönetimini iyileştirmek, ve OTP Stratejik Planları’nda belirtilen, çiftlik          
düzeyindeki tedbirlere dair gerekli iyileştirmeleri yerine getirmek amacıyla çiftçi danışmanlık          
hizmetleri oluşturmalıdır. Bu hizmetler, çiftçiler ve OTP desteği altındaki diğer lehtarların, bir            
yandan çiftlik yönetimi ve arazi yönetimi arasındaki ilişki, öte yandan hem çevresel hem de iklime               
dair belirli standartlar, koşullar ve bilgiler hakkında daha iyi bilgilenmesini kolaylaştırmalıdır.           
Bunlar, çiftçilere ve diğer OTP lehtarlarına yönelik OTP Stratejik Planlı’nda belirtilen standartların            
yanı sıra, su, sürdürülebilir pestisit kullanımı, anti-mikrobik direnç ve risk yönetimi mevzuatından            
kaynaklanan standartları da kapsamaktadır. Üye Devletler, danışmanlığın kalitesini ve etkinliğini          
güçlendirmek için, Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri’nde (Agricultural Knowledge and          
Innovation Systems – AKIS) görevli uzmanlar çalıştırmalı, böylece araştırma ve inovasyon ile            
geliştirilen güncel teknolojik ve bilimsel bilgileri paylaşabilmelidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 1 Haziran 2018’de yayınlanan DG AGRI bilgi notu, şöyle açıklamaktadır 
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_en.htm): Doğrudan ulusal ödenekler ile finanse edilen yeni 
‘‘eko-programlar’’, Üye Devletler için zorunlu, fakat çiftçiler için isteğe bağlı sistemlerdir. Bu eko-programlar, OTP çevre 
ve iklim hedeflerine ulaşmakta, mevcut diğer ilgili araçlar ile birbirini tamamlayacak biçimde kullanılmalı ve koşulluluk 
gereksinimleri ile istenenden öteye geçmelidir. Fakat, bunları uygun gördüğü biçimde tasarlamak Üye Devletler’e 
kalmıştır. Örnek olarak, su kalitesini artırmak amacıyla sıfır sentetik gübre kullanımını finanse eden bir eko-sistem 
verilebilir. Ödemeler, çiftçilere yapılan doğrudan ödemelerin üzerine bir ‘‘kontör yüklemesi’’ şeklinde, veya ödeme 
miktarı ekstra masraflar ve gelir kayıplarına bağlı münferit programlar kapsamında yapılabilir. 
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
09 – Politikaların geçerliliği 
 
 
 

9.1 ‘Glifosatın yasaklanması  
ve insanlar ile çevrenin zehirli 
pestisitlerden korunması’’ için 

 Avrupa Vatandaş Girişimi 
 
Vatandaşların glifosat farkındalığı,   
#StopGlyphosate (#GlifosatıDurdur) Avrupa   
Vatandaş Girişimi’nin (AVG), resmi başarı koşullarını yerine getirme hızından anlaşılmaktadır:          
yalnızca altı ay içinde bir milyon imzaya ulaşmış, ve tarihte en hızlı büyüyen AVG olmuştur.  
 
AVG’nin glifosatı yasaklama, AB pestisit onay süreçlerini yenileme, ve AB’deki pestisit kullanımını            
azaltacak zorunlu hedefler getirme talebi, tüm AB’den toplam 1.320.517 imza ile, 3 Temmuz             
2017’de Avrupa Komisyonu’na resmen teslim edilmiştir . Bu dilekçe, 2017 sonbaharında Avrupa           

39

Komisyonu’na sunulmuştur.  
 
 

9.2 AB’nin AVG’ye cevabı 
 
Avrupa Komisyonu, 12 Aralık 2017 günü AVG’ye verdiği cevapta şöyle demektedir : 

40

 
1. ‘‘İnsanlarda kansere sebep olduğu, ve ekosistemlerin bozulmasına yol açtığı kanıtlanan           
glifosat temelli herbisitlerin yasaklanması.’’: 
 
Glifosat-temelli ürünlerin kendi sınırları içinde yetki, kullanım ve/veya yasak uygulamaları, Üye           
Devletler’in sorumluluğu altındadır. AB’de, yalnızca, güvenli kullanımına dair tarafsız kanıtlar          
bulunan maddelere izin verilir. Glifosata ilişkin mevcut tüm bilimsel verilerin detaylı bir            
değerlendirmesi neticesinde, glifosat ile kanser arasında bir bağlantı tespit edilmemiş, ve 27            
Kasım 2017’de Üye Devletler’in temsilcileri tarafından gerçekleştirilen oylamanın olumlu         
sonuçlanmasıyla, glifosat onayının Komisyon tarafından 5 yıl daha yenilenmesi kararı almıştır.           
Başkan Juncker, Komisyon’un tüm politik sorumluluğu alması için bu meseleyi birkaç noktada            
Heyet gündemine almıştır. Bu politik tartışmalar sonunda, Avrupa Parlamentosu’nun da bakış           
açısını göz önüne alarak, yenileme süresini standart 15 yıldan, 5 yıla düşürmüş, böylece Üye              
Devletler’in en geniş desteğini bu şekilde almıştır.  
 
 

39 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002  
40 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5191_en.htm  
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2. ‘‘AB’de onay aşamasındaki pestisitlere dair bilimsel değerlendirmelerin, pestisit         
endüstrisinden ziyade, yalnızca yetkin kamu yetkilileri tarafından finanse edilen araştırma          
yayınlarına dayanarak yapılması’’: 
 
Komisyon, gıda güvenliği düzenleme sisteminin güvenilirliği için, bilimsel değerlendirmeler ve          
karar-verme süreçlerindeki şeffaflığın hayati önem taşıdığı görüşüne katılmaktadır. Güçlü, şeffaf          
ve bağımsız bir bilimsel değerlendirmenin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, çok önemlidir.          
Komisyon, 2018 baharına kadar, bu ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yönetimi gibi             
diğer ilgili konuları da kapsayan bir yasa teklifi verecektir. Komisyon, mevcut kuralları bilimsel             
çalışmaların halka açılmasını sağlayacak biçimde değiştirmeyi önerecektir. Vatandaşlar, bazı         
maddelerin onaylanması veya yasaklanmasına dair bu tip geniş kapsamlı kararların nasıl           
alındığını, anlayabilmelidir. Politik sorumluluk ve kapsamlı şeffaflık, aynı madalyonun iki yüzünü           
yansıtmaktadır.  
 
3. ‘‘Pestisitsiz bir gelecek hedefiyle, AB-çapında zorunlu azaltım hedefleri getirilmesi.’’ 
 
AB politikası, Avrupa Vatandaş Girişimi’nin istekleriyle aynı yolda, zaten pestisitlere bağımlılığı           
azaltmak ve pestisitsiz bir gelecek için geliştirilmektedir. Komisyon, Üye Devletler’in Sürdürülebilir           
Kullanım Direktifi altında pestisit bağımlılıklarını azaltma yükümlülüklerini yerine getirdiğine emin          
olmak için çalışacaktır. Üye Devletler, ayrıca, Ulusal Eylem Planları’nda da daha net ve ölçülebilir              
hedefler belirlemeye davet edilmiştir. Dahası, AB düzeyinde pestisit kaynaklı risk azaltımı           
gelişmelerini izlemek için, Komisyon, mevcut ulusal risk göstergelerinin üzerinde, uyumlanmış          
risk göstergeleri oluşturacaktır. Böylece, Komisyon’un ileride politika seçeneklerini        
değerlendirmesini sağlayacak tedbirlerin verimliliği de tespit edilecektir. Komisyon, elde edilen          
verilere dayanarak durumu yeniden değerlendirecek ve AB çapında zorunlu pestisit hedeflerine           
duyulan ihtiyacı belirleyecektir.  
 
Glifosat yenilenmesine ilişkin karar: 
 
Halkın ve hükümetin kaygıları nedeniyle 27 Kasım 2017 tarihinde, AB Üye Devletler’in çoğunluğu             
(28 ülkeden 19’u), Avrupa’da glifosatın tüm kullanımlarını, 2015’te önerilen 15 yıl yerine, yalnızca             
5 yıllık bir dönemi kapsayacak biçimde yenileme kararı almıştır . Fakat dokuz Üye Devlet bu              

41

yenilemeye karşı oy kullanmış ve bunların çoğu, glifosat-bazlı herbisitlerin tamamen          
yasaklanması veya aşama aşama kaldırılması çağrısı yapmıştır.  
 
Sonraki adımlar: 
 
● Avrupa Komisyonu, yasa tasarısı hazırlıkları kapsamında Ocak 2018’de, (178/2002 (EC)          

Sayılı) Genel Gıda Kanunu Düzenlemesi’nde bir ‘‘Yeterlik Kontrolü’’ gerçekleştirerek, Genel          
42

Gıda Kanunu Düzenlemesi’nin, müteâkip yasalarda uygulanan ilkeleri de dâhil olmak üzere,           
hâlâ ‘‘amaca uygun’’ olup olmadığını değerlendirmiştir. Değerlendirmeden sonra bir halk          
istişaresi yürütülmüş ve 471 yanıt alınmıştır . Bu istişarenin sonuçları ile birlikte, Komisyon’un            

43

ve EFSA’nın paydaşlarının geri dönüşleri, mevcut pestisit risk değerlendirme sistemine          

41 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en  
42 2014’te başlayan ‘‘Yeterlik Kontrolü’’, Genel Gıda Kanunu’nun tüm gıda/yem sektörünü kapsayacak biçimde ‘‘amaca 
uygunluğunu’’ değerlendirmiş, güncel politika eğilimlerini yansıtıp yansıtmadığını incelemiştir. Beş değerlendirme 
kriterine odaklanmıştır: alâka, başarı, verimlilik, tutarlılık ve AB katma değeri.  
43 
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assess-ment-food-ch
ain_en  
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güvensizliği ortaya çıkarmış, şeffaflığı ve sürdürülebilirliği artırmanın ve gıda zincirindeki AB           
risk değerlendirmesinin risk iletişimini iyileştirme gerekliliğini vurgulamıştır .  

44

 
● Komisyon, daha sürdürülebilir pestisit yönetimi için, Ekim 2017’de yayınlanan bir rapora           

dayanarak, Üye Devletler’i takip edecektir.  
 
● Komisyon, Avrupa vatandaşlarının dile getirdiği kaygılara cevaben, Nisan 2018’de, gıda          

güvenliği alanında yürütülen bilimsel çalışmaların şeffaflığını belirli ölçüde artıran bir teklif           
yayınlamıştır. Ne var ki, bu yalnızca, o da bir derece, AVG’nin ikinci talebini karşılamaktadır .  

45

 
 

9.3 AB’den glifosat çıkış planı isteyen altı Üye Devlet 
 
19 Aralık 2017’de, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Slovenya, Malta ve Yunanistan’dan gelen altı            
çevre ve tarım bakanı, Avrupa Komisyonu’na bir çağrı yapmış , riskleri kısıtlayacak tedbirlerin, bu             

46

[glifosat] yenileme kararına eşlik etmesi ve Komisyon’u, çiftçileri de destekleyerek, bir glifosat            
çıkış planı hazırlamaya davet etmiştir.  
 
Böylece, şunlar beklenmektedir: 
 
● Glifosatın tarımda kullanımına alternatif tüm olası yaklaşımların (kimyasal, mekanik ve          

biyolojik), ve uygulama yöntemleri ile koşullarının belirlenmesi ve ilgili tüm taraflarla           
paylaşılması için bir çalışma yürütmek (uygulamaların çiftlik ve sektör düzeyinde evrimi ve            
gerekli uyarlamaları da kapsayacak biçimde);  

● AB ajansları, Üye Devletler’in ulusal kurumları ve IARC/WHO işbirliğiyle, glifosat aktif           
maddesinin kanserojen yapısı hakkında yeni bir çalışma yürütülmeli, ayrıca konuya ilişkin           
mevcut tüm diğer veriler edinilmeli ve incelenmeli; 

● Avrupa Komisyonu’nun bağımsızlık beyanı doğrultusunda, AB kimyasallar değerlendirme        
çerçevesi üzerinde şeffaflığı artırmak amacıyla reform başlatılmalı; 

● Maddelerin [daha güvenlileriyle] değiştirilmesini, özellikle piyasaya girmek için yapılan onay          
başvurularının incelenme sürecinde kolaylaştırmak, ve kimyasallara alternatifler geliştirilmek        
amacıyla, maddelerin karşılaştırmalı değerlendirme çerçevesi sadeleştirilmeli; 

● Zehirsiz bir Avrupa yolunda, nüfusun kimyasal maddelere maruz kalmasının doğurduğu          
sonuçları inceleyen araştırmalar güçlendirilmelidir. 

 
Altı bakanın imzaladığı mektup, şöyle sonlanmaktadır: 
 
‘‘Üye Devletler olarak, pestisit bağımlılığını azaltmak amacıyla, entegre pestisit yönetiminin ve           
alternatif yaklaşımlar ile tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanmasını teşvik etme bağlılığımızı          
koruyoruz.  
 
Bu maddeye alternatifler geliştirme isteğimizi ve glifosattan hızlı bir çıkış isteyen çiftçilerin yanında             
olduğumuzu yeniden vurguluyor, ve bu girişime dâhil olmak isteyen diğer Üye Devletler’i,            
Fransa’nın kuracağı bir çalışma grubunda bize katılmaya davet ediyoruz.’’  
 
 
 

44https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/gfl_transparency_comm_proposal_synopsis_20180410_en.pdf  
45 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_en.htm   
46 http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/dt271217c-Glyphosate-en.pdf  
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İstenmeyen ot yönetiminde herbisit 
kullanımına alternatifler: Glifosat örneği 
 
10 - Sonuçlar 
 
Bu rapor, yaygın herbisit kullanımının yerine      
geçecek bilgi ve araçların, zaten mevcut olduğunu       
göstermektedir.  
 
Birçok çiftlikte bunlar zaten uygulanmaktadır, ve      
alternatif yaklaşımların ek maliyetlerini    
karşılayacak tarım-çevre tedbirleri için verilecek     
desteklerin yanı sıra, çiftçileri bilgilendirerek böyle      
bir geçişi mümkün kılacak danışmanlık hizmetleri      
de, OTP’de zaten öngörülmüştür. Daha seçici ot       
temizliği makinelerinin geliştirilmesi, iyi uygulama     
ve başarı hikayelerinin toplanması ve yaygınlaştırılması için farklı yaklaşımları birleştiren          
araştırmaların (ör. entegre ot yönetimi) çoğalması gerekse de, temel yapı taşlarının yerli yerinde             
olduğu da ortadadır. Dahası, AB araştırma ve inovasyon gündemi de, artık, araştırmacılar,            
danışmanlar ve çiftçiler arasında ilişkiler kurabilecek kadar olgunlaşmıştır, ve bu amaçla           
kullanılabilir; bazı Üye Devletler yolu açmak için çalışmaya başlamıştır bile.  
 
Yine de, çevre etkisi düşük olan sistemlere gerçek anlamda geçmek için, yabani ot kavramlarını              
yeniden ele almamız gerekir. Eğer kişi otlar / ürün-dışı bitkiler ve bunların çevresiyle etkileşimini              
anlamıyor ise, etkili bir Kimyasal-Olmayan Ot Yönetimi imkânsızdır.  
 
Bu nedenlerle, düşük etkili sistemlere geçiş ve daha az glifosat bağımlılığı, glifosatın yalnızca             
mekanik mücadele veya daha az zararlı herbisitler ile değiştirilmesini değil, organik tarım            
döngülerini ve tekniklerini yeniden ve yeniden keşfetmeyi, yeniden doğayla birlikte çalışmayı           
öğrenmeyi, ve ‘‘birçok küçük darbe’’ yaklaşımının (Şekil 5, Bölüm 7) önerilerini takip etmeyi, ve              
böylece EOY’nin 7. Bölüm’de bahsedilen tüm unsurlarını uygulamayı gerektirir, böylece çiftçilerin           
direnci zamanla artacak ve girdi maliyetleri azalacaktır .  

47

 
Tüm bunlarla birlikte, OTP yasa tasarılarının ciddi biçimde değiştirilerek, entegre ot yönetiminin            
daha fazla sahiplenilmesi, kimyasal-olmayan alternatiflerin teşvik edilmesi, ve temelinde kararlı          
pestisit azaltım hedefleri olan uygun sonuç göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/innovation-and-resource-efficiency-1.p
df  
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İstenmeyen ot yönetiminde herbisit 
kullanımına alternatifler: Glifosat örneği 
 
EK 1 
 
Glifosat toksisitesinin özeti 
(PAN Avrupa) 
 
 
 
 
 
 
 
Kanser/Kanserojen 
 
IARC: Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 11            
ülkeden, alanında öncü 17 bağımsız uzmanın, yalnızca halkın erişebileceği araştırmalara          
dayanarak gerçekleştirdiği detaylı analiz neticesinde, glifosatı ‘‘yüksek olasılıklı insan         
kanserojeni’’ olarak sınıflandırmıştır . Bu sonuca, ‘‘insanlarda kanserojen etkiye dair kısıtlı          

48

kanıtlar’’ ve hayvan deneylerinden edinilen ‘‘yeterli kanıtlar’’a dayanarak varılmıştır. IARC,          
insanlar için, 3 ülkeden 2.592 kişinin (işçinin), glifosat bazlı herbisitlere maruz kalmaktan kaynaklı             
Hodgkins-dışı lenfoma geliştirdiği kanser araştırmalarından (NHL, nadir bir kanser türüdür), ve           
tüm NHL çalışmalarının birleşik bir analizinden gelen kanıtları göz önüne almıştır. Hayvanlar            
üzerindeki sonuçlar ise, farelerin yalnızca glifosata maruz kalma nedeniyle kötü huylu tümörler            
geliştirdiği iki deneye dayanmaktadır. Bunlardan biri, oldukça ender görülen böbrek kanserine yol            
açmıştır, ve bu da insanlara riski değerlendirirken çok önemli bir dayanaktır. Dahası, uzmanlar,             
hem insanlar hem de hayvanlarda, glifosat-pestisitler ve metabolitlerine maruz kalmanın,          
genotoksisite (DNA hasarı) ve oksidatif strese (doku/hücre hasarı) yol açtığına ilişkin güçlü            
kanıtlar doğrultusunda hareket etmiştir.  
 
EFSA hakem denetimi ve Yenilenmiş Değerlendirme Raporu (YDR) – Alman Sağlık           49

Otoritesi’nin (BfR), Avrupa Komisyonu için Sözcü Üye Devlet gibi hareket etmesi:           
Endüstrinin yürüttüğü gizli çalışmalara erişimi olan BfR, glifosat yedirilen farelerin kötü huylu            
tümör geliştirdiği iki değil, beş deneysel araştırma tespit etmiş, ama sonuçları önemsiz bularak             
bunları göz ardı etmiştir. İşin garip yanı, deney hayvanlarında kanserojen kanıtlara rastlanmadığı            
için, genotoksisite ve hücre toksisitesine ilişkin mekanik verileri de ilgisiz bulmuştur. Dahası, tüm             
genotoksisite, hücre toksisitesi ve hatta herhangi bir toksisite, konu dışı görülmüştür, çünkü AB’de             
yalnızca ürünün içindeki aktif maddenin risk değerlendirmesi yapılmakta, fakat, insanlar ürünün           

48 Guyton KZ, Loomis D, Grosse Y, et al., 2015. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, 
and glyphosate. The Lancet Oncology , 16: 490 – 491.  
49 Müracaatçı (pestisit endüstrisi), bir aktif maddenin onaylanması için önce tüm veri ihtiyaçlarının bulunduğu bir dosya 
hazırlar (kimyasal özellikler, toksisite, çevre etkisi, vb.) ve Avrupa Komisyonu için Sözcü (SÜD) gibi hareket eden Üye 
Devlet’e sunar. Bu dosyayı değerlendiren SÜD, önce bir Taslak Değerlendirme Raporu (TDR) hazırlar, veya ruhsat 
yenilenmesi söz konusuysa, bir Yenilenmiş Değerlendirme Raporu (YDR) hazırlar.  

66 
 



 
 
 
bütününe maruz kalmaktadır. Hakem denetimi yapan EFSA ise, BfR’nin yürüttüğü çalışmayı           
onaylamıştır. Glifosatın, Avrupa Otoriteleri tarafından yapılan potansiyel kanserojen analizi, bilim          
camiası tarafından eleştirilmektedir , , , .  

50 51 52 53

 
Endokrin Sistemi Bozucu: Glifosat-bazı ürünler veya glifosat tek başına, farklı memeli hücre            
dizilerindeki hormon metabolizmasını değiştirir , , androjenlerin östrojenlere dönüşümünü azaltır        

54 55

(dişi hormonlarından daha fazla erkek hormonu üretilmesiyle sonuçlanır), ve formülasyonlar          
bunda daha etkilidir , . Glifosat-bazlı ürünlerin, fareler üzerinde yürütülen deneylerde de üreme           

56 57

hormon metabolizmasını değiştirdiği ve doğurganlığı azalttığı saptanmıştır , , . Endokrin        
58 59 60

sistemindeki bozuklukların ciddi sağlık etkileri olsa da, glifosatın hormon sistemini değiştirme           
kapasitesini inceleyen çok az çalışma yürütülmüştür4. EFSA, glifosatın endokrin bozucu          
potansiyelini değerlendirmesi için endüstriden istekte bulunmuştur ve bununla ilgili görüşlerini          
Ağustos 2017’de yayınlayacaktır.  
 
Glifosatın üreme ve gelişme üzerindeki toksisitesi: Yenilenmiş Değerlendirme Raporu’ndaA,         
glifosatın memeliler üzerinde gelişimsel etkiler gösterdiği vakalar olmakla birlikte, bunlar genelde           
önerilen düzenleme seviyelerinin altındadır . Glifosata maruz bırakılan denek hayvanların         

61

yavrularında kalp bozuklukları ve anomalileri, eksik böbrek, şekilsiz kaburga, akciğer ve iskelet            
sorunlarının yanı sıra, embriyo ölümleri de gözlenmiştir. Çalışmalar yayınlanmadığı için, bu           
veriler, bilinmeyen ve doğrulanamayan sebeplerden ötürü göz ardı edilmiştir. Fakat, glifosat-bazlı           
ürünlere maruz bırakılan yavruların üreme organlarında anomali, ve hormon seviyeleri ile           
çiftleşme davranışlarında değişme gözlenen bağımsız bilimsel araştırmalar bulunmaktadır , .        

62 63

50 Portier, C. J., Armstrong, B. K., Baguley, B. C., Baur, X., Belyaev, I., Bellé, R., ... Zhou, S. F. (2016). Differences in 
the carcinogenic evaluation of glyphosate between the International Agency for Research on Cancer (IARC) and the 
European Food Safety Authority (EFSA). Journal of Epidemiology and Community Health. DOI: 
10.1136/jech-2015-207005  
51 Greiser E, 2016. Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) ve Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) 
tarafından yürütülen değerlendirmeler doğrultusunda, Hodgkins-dışı lenfoma ve insanlarda doğurganlık bozuklukları ile, 
glifosat-bazlı herbisitlere maruz kalmak arasındaki olası ilişkiyi inceleyen epidemiyolojik çalışmalara ilişkin uzman 
beyanı. Bremen Üniversitesi https://www.global2000.at/sites/global/files/Human%20evidence_EberhardGreiser.pdf  
52 Myers JP, Antoniou MN, Blumberg B et al., 2015. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks 
associated with exposures: a consensus statement. Environmental Health 15:19  
53 Clausing P. Regulatory agencies (BfR, EFSA) used biased arguments to deny the carcinogenicity of glyphosate: 
Memorandum by Dr Peter Clausing, PAN Germany, as a witness to the Monsanto Tribunal. The Hague, Netherlands, 
15-16 October 2016. http://www.pan-germany.org/download/Memo_Monsanto-Tribunal_Peter_Clausing_10_2016.pdf   
54 Walsh LP, McCormick C, Martin C, Stocco DM. 2000. Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic 
acute regulatory (StAR) protein expression. Environ Health Perspect 108:769-76.  
55 Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J. 2013. Glyphosate induces human 
breast cancer cells growth via estrogen receptors. Food Chem Toxicol 59:129-36.  
56 Richard S, Moslemi S, Sipahutar H, Benachour N, Séralini GE, 2005. Differential effects of glyphosate and Roundup 
on human placental cells and aromatase. Environ Health Perspect 113(6):716-20.  
57 Defarge N, Takács E, Lozano VL, Mesnage R, Spiroux de Vendômois J, Séralini G-E, Székács A. 2016. 
Co-formulants in glyphosate-based herbi- cides disrupt aromatase activity in human cells below toxic levels. Int J 
Environ Res Pub Health 13(3):264.  
58 Romano RM, Romano MA, Bernardi MM, Furtado PV, Oliveira CA. 2010. Prepubertal exposure to commercial 
formulation of the herbicide glyphosate alters testosterone levels and testicular morphology. Arch Toxicol 84:309-17.  
59 Romano MA, Romano RM, Santos LD, Wisniewski P, Campos DA, de Souza PB, Viau P, Bernardi MM, Nunes MT, 
de Oliveira CA, 2012. Glyphosate impairs male offspring reproductive development by disrupting gonadotropin 
expression. Arch Toxicol 86(4):663-73.  
60 Varayoud J, Durando M, Ramos JG, Milesi MM, Ingaramo PI, Muñoz-de-Toro M, Luque EH. 2016. Effects of a 
glyphosate-based herbicide on the uterus of adult ovariectomized rats. Environ Toxicol [Epub Jul 27th].  
61 Mesnage R, Defarge N, Spiroux de Vendômois J, Séralini GE, 2015. Potential toxic effects of glyphosate and its 
commercial formulations be- low regulatory limits. Food Chem Toxicol 84:133153.  
62 Dallegrave E, Mantese FD, Oliveira RT, Andrade AJM, Dalsenter PR, Langeloh A. 2007. Pre- and postnatal toxicity 
of the commercial glypho- sate formulation in Wistar rats. Arch Toxicol 81:665-73.  
63 Guerrero Schimpf M, Milesi MM, Ingaramo PI, Luque EH, Varayoud J. 2016. Neonatal exposure to a glyphosate 
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Danimarka’da bir çiftlikte doğan henüz bir günlük 38 adet domuz yavrusunda, kafatası ve iskelet              
bozuklukları dâhil, çok yüksek oranda anomali tespit edilmiştir. Hayvanlarını GDO olmayan,           
glifosatsız yem ile beslemeye başlayan çiftçiler, dişi domuzların sağlığında büyük bir hızla            
iyileşme gözlemlemiştir .  

64

 
Sinir sistemi toksisitesi: Glifosat ve glifosat-bazlı ürünler, sinir hücrelerinin büyüme ve gelişimini            
etkiler . Glifosatın, beyinde sinir iletimi ve beyin hücresi organeli (mitokondri) işlevlerini bozduğu,            

65

ve sinir hücresi ölümüne neden olduğu rapor edilmiştir , , . Bunların hepsi, Parkinson hastalığı            
66 67 68

işaretleridir. Glifosat ürünlerine maruz kalmak, ADD/ADHD, Parkinson ve otizmle ilişkilendirilmiştir         
, , . 

69 70 71

 
Bitki toksisitesi ve biyoçeşitliliğe etkileri: Geniş-spektrumlu bir herbisit olan glifosat, bütün           
bitkileri, hatta ağaçları bile öldürür. Başka hiçbir herbisit, bu kadar tercihsiz değildir. Glifosat             
ürünler uygulanan tarlaların çevresindeki yeşil alanlarda, bitki biyokütlesi, çiçek ve yabani           
bitkilerde ciddi azalma gözlenmiştir . Bitki türlerindeki bu azalma, bu türlerle beslenen kara            

72

canlılarının sayısında da azalmaya neden olur. Bu doğal böcek avcıları, ikiyaşamlılar, tozlayıcılar            
ve kuşların azalması, çok ciddi ekolojik etki ve biyoçeşitlilik kaybına yol açar , , .  

73 74 75

 
Ekotoksisite: Glifosatın su ve kara canlılarına ekotoksisitesi, YDR ve EFSA hakem denetiminde            
kabul edilmiş, uzun vadeli glifosat toksisite etkileri rapor edilmiştir. Avrupa Otoriteleri, çevresel            
maruz kalma düzeylerini öngören tahmin modelleri kullanarak, çiftçilerin gerekli tedbirleri aldığını           
da varsayarak, hedef-dışı canlılar üzerindeki riskin düşük olduğuna karar vermiştir. Fakat, bu            
modellerin genelde gerçek çevresel maruz kalma koşullarını hafife aldığı, dolayısıyla hedef-dışı           
canlıların çok daha büyük bir risk altında olduğu, çalışmalar tarafından tespit edilmiştir . Ne             

76

olursa olsun, glifosat, hedef-dışı canlılarda çeşitli olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

based herbicide alters the development of the rat uterus. Toxicology pii: S0300-483X(16)30093-2.  
64 Hikayenin tamamı için: http://www.gmwatch.org/index.php/articles/gm-reports/13882  
65 Coullery RP, Ferrari ME, Rosso SB. 2016. Neuronal development and axon growth are altered by glyphosate through 
a WNT noncanonical signaling pathway. Neurotoxicology 52:150-61.  
66 Hernández-Plata I, Giordano M, Díaz-Muñoz M, Rodríguez VM, 2012. The herbicide glyphosate causes behavioral 
changes and alterations in dopaminergic markers in male Sprague-Dawley rat. Neurotoxicology 46:79-91.  
67 Astiz M, de Alaniz, MJ, Marra CA. 2009b. The impact of simultaneous intoxication with agrochemicals on the 
antioxidant defense system in rat. Pestic Biochem Physiol 94:93-99.  
68 Negga R, Stuart JA, Machen ML, Salva J, Lizek AJ, Ricahrdson SJ, Osborne AS, Mirallas O, McVey KA, Fitsanakis 
VA. 2012. Exposure to glyphosate- and/or Mn/Zn-ethylene-bis-dithiocarbamatecontaining pesticides leads to 
degeneration of γ-aminobutyric acid and dopamine neurons in Caenorhabditis elegans. Neurotox Res 21:281-90.  
69 Garry VF, Harkins ME, Erickson LL, Long-Simpson LK, Holland SE, Burroughs BL. 2002. Birth defects, season of 
conception, and sex of children born to pesticide applicators living in the Red River Valley of Minnesota, USA. Environ 
Health Perspect 110(s3):441-9.  
70 Wan N, Lin G. 2016. Parkinson’s disease and pesticides exposure: new findings from a comprehensive study in 
Nebraska, USA. J Rural Health. 32(3):303-13.  
71 Nevison CD. 2014. A comparison of temporal trends in United States autism prevalence to trends in suspected 
environmental factors. Environ Health. 5;13-73.  
72 Heard MS, Hawes C, Champion, GT, Clark SJ, Firbank LG, Haughton AJ, Parish AM, Perry JN, Rothery P, Roy DB, 
Scott RJ, Skellern MP, Squire Gr, Hill MO. 2003b. Weeds in fields with contrasting conventional and genetically 
modified herbicide-tolerant crops. I Effects on abundance and diversity & II Effects on individual species. Philos Trans 
R Soc Lond B Biol Sc i358(1439):1833-46.  
73 Haughton AJ, Bell JR. Boatman ND, Wilcox A. 2001. The effect of the herbicide glyphosate on non-target spiders: 
Part II. Indirect effects on Lepthyphantes tenuis in field margins. Pest Manag Sci 57:1037-42.  
74 Hawes C, Squire GR, Hallett PD, Watson CA, Young M. 2010. Arable plant communities as indicators of farming 
practice. Agric Ecosys Environ 138(1-2):17-26.  
75 Thies C, Haenke S, Scherber C, Bengtsson J, Bommarco R, Clement LW, Ceryngier P, Dennis C, Emmerson M, 
Gagic V, Hawro V, Liira J, Weisser WW, Wingvist C, Tscharntke T. 2011. The relationship between agricultural 
intensification and biological control: experimental tests across Europe. Ecol Appl 21(6):2187-96.  
76 Stehle S, Schulz R, 2015. Pesticide authorization in the EU-environment unprotected? Environ Sci Pollut Res 22: 
19632.  
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Sucul ekotoksisite: Glifosat ve glifosat-bazlı herbisitler, mikrocanlılara zehirlidir, plankton ve alg           
topluluklarını değiştirir . Böcekler , kabuklular , yumuşakçalar, ikiyaşamlılar ve balıklar        

77 78 79 80 81

üzerinde, glifosata maruz kalmaktan kaynaklanan hayati etkiler arasında, üreme ve gelişim           
bozuklukları, DNA hasarı, bağışıklık etkileri, oksidatif stres, stresle başa çıkma zorlukları,           
beslenme ve üreme davranışlarında değişim saptanmıştır. Glifosat ürünleri, yalnızca glifosata          
kıyasla, genelde balıklar üzerinde daha zehirlidir .  

82

 
Kara canlılarına toksisite: Glifosatın, bazı toprak solucanları ve eklembacaklıların yanı sıra,           
biyolojik mücadelede faydalı bazı böcekler, özellikle avcı akarlar, toprak böcekleri ve uğur            
böcekleri üzerinde de olumsuz etkileri vardır23, . Ekolojik dengede önemli bir rol oynayan tesbih             

83

böceği ve tarla örümceği gibi diğer böceklere de zararlıdır24. Glifosat kullanımı, yaşam alanı ve              
besin zincirinin yok olması nedeniye, kuşlar da dâhil olmak üzere, çeşitli kara canlılarının             
nüfusunda ciddi azalmayla sonuçlanabilir33.  
 
Anti-bakteriyel özellikler ve toksisite yönünden anlamı: Glifosatın anti-mikrobik özelliği,         
1970’te ilk defa ruhsat aldığı günden beri bilinmektedir . Belirli patojen mantarların           

84

baskılanmasında önemli rol oynayan, ayrıca toprak minerallerini bitkilerin alabileceği forma          
dönüştüren Bacillus ve Pseudomonas ailelerinden bazı toprak bakterilerine de zehirlidir.          
Böylelikle, glifosatın topraktaki mikrobik canlı topluluklarını değiştirdiği, bunun da bitkilerin sağlığı           
üzerinde doğrudan etkisi olduğu söylenebilir. Glifosat, ayrıca, toprak minerallerine bağlanarak          
(Manganez, Demir, Bakır ve Çinko), bitkilerin bunları alamamasına da neden olur. Aslında,            
glifosatın ‘‘çeşitli bitki hastalıklarının ciddiyetini artırdığı, bitkilerin patojenler ve hastalıklara          
direncini düşürdüğü, toprak ve bitki besinlerini sabitleyerek, bitkilerin kullanamayacağı forma          
dönüştürdüğü’’ gibi özellikleri, tespit edilmiştir. Bu etkilerin yanı sıra, istenmeyen otların geliştirdiği            
direnç nedeniyle, çiftçiler, ürünleri üzerinde fungisitler ve diğer herbisitleri kullanmak zorunda kalır           

.  
85

 
Glifosatın anti-bakteriyel özellikleri nedeniyle, hayvanların bağırsak mikrobiyotasını etkilediği,        
böylece faydalı bakterileri öldürerek, geriye patojenlerin kaldığı da rapor edilmiştir . Bu, glifosatla            

86

işlenmiş soya ve mısır yemi tüketen çiftlik hayvanları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.             

77 Pérez GL, Torremorell A, Mugni H, Rodríguez P, Solange Vera M, do Nascimento M, Allende L, Bustingorry J, 
Escaray R, Ferraro M, Izaguirre I, Pizarro H, Bonetto C, Morris DP, Zagarese H. 2007. Effects of the herbicide 
Roundup on freshwater microbial communities: a mesocosm study. Ecol Appl 17(8):2310-22.  
78 Cuhra M. 2015. Glyphosate nontoxicity: the genesis of a scientific fact. J Biol Phy Chem 15:89-96.  

79 Avigliano L, Alvarez N, Loughlin CM, Rodríquez EM. 2014. Effects of glyphosate on egg incubation, larvae hatching, 
and ovarian rematuration in the estuarine crab, Neohelice granulata. EnvironToxicol Chem 33(8):1879-84.  
80 Paganelli A, Gnazzo V, Acosta H, Lo ́pez SL, Carrasco AE. 2010. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic 
effects on vertebrates by impairing retinoic acid signalling. Chem Res Toxicol 23(10):1586-95.  
81 Moreno NC, Sofia SH, Martinez CB. 2014. Genotoxic effects of the herbicide Roundup Transorb and its active 
ingredient glyphosate on the fish Prochilodus lineatus. Environ Toxicol Pharmacol 37(1):448-54.  
82 A review of effects of glyphosate and glyphosate-based herbicides on aquatic and terrestrial organisms is given in 
Glyphosate Monograph 2016, PAN International 
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf   
83 Schneider MI, Sanchez N, Pineda S, Chi H, Ronco A. 2009. Impact of glyphosate on the development, fertility and 
demography of Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae): Ecological approach. Chemosphere 76(10):1451-5.  
84 Franz, J.E. (1974) Nphosphonomethylglycine Phytotoxicant Compositions. US Patent 3,799,758, Mar. 26, 1974, 
USPTO, Washington, DC.  
85 Reviewed in Sirinathsinghji E., 2012. USDA Scientist Reveals All: Glyphosate Hazards to Crops, Soils, Animals, and 
Consumers. Prof Don Huber. ISIS Report http://www.i-sis.org.uk/USDA_scientist_reveals_all.php   
86 Krüger M, Shehata AA, Schrödl W, Rodloff A, 2013. Glyphosate suppresses the antagonistic effect of Enterococcus 
spp. on Clostridium botu- linum. Anaerobe 20:74–78.  
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Bazı araştırmalar, bağırsak bakterilerini etkileyen bu özel glifosat faaliyetinin, insanlar için de ciddi             
sonuçlar doğurabileceğini iddia etmektedir .  
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87 Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance. Interdiscip. 
Toxicol. 2013;6(4):159-184. doi:10.2478/intox-2013-0026.  

70 
 



 
 
 
 
 
 
İstenmeyen ot yönetiminde herbisit 
kullanımına alternatifler: Glifosat örneği 
 
EK 2 
 
Kimyasal-olmayan Labada* 
(Rumex) mücadelesi 
 
BHU Geleceğin Çiftçiliği Merkezi Başkanı Charles      
Merfield tarafından kaleme alınmıştır.  
 

 
 
 
 
* Ç.N.: Dünya’da 300’ün üzerinde, Türkiye’de ise 67 civarında türü bulunan Rumex ailesi bitkileri,              
ülkemizde çeşitli isimlerle bilinmekte olup, bunların en yaygınları Labada, Kuzukulağı ve Evelek’tir.  
 

1 Giriş: bir istenmeyen ot, ne zaman istenmeyen ot olmaktan çıkar? 
 
Labada, özellikle de Rumex obtusifolius ve Rumex crispus türleri, Avrupa’nın serin, ıslak ve             
yüksek rakımlı bölgelerinde yaygın bir istenmeyen ottur. Çayırların, özellikle de uzun vadeli            
meraların baskın bir türüdür, çünkü toprak işleme/pulluk uygulamaları ile ölür ve tarla tarım             
sistemlerinde hayatta kalamaz. Eskiden, oldukça sorunlu bir yabani ot olarak görülmüş, ve            
örneğin İrlanda ile Birleşik Krallık’ta , ‘‘zararlı otlar’’ yasal sınıfına alınmışlardır. Fakat bu, eski             

88 89

kafalı bir istenmeyen ot tanımına dayanarak, bazı otların abartılı olumsuz etkilere neden olduğuna             
dair açık bir örnektir.  
 
İstenmeyen ot, temelde, herhangi bir bitki bireyi ve/veya türünün, belirli bir zamanda sahip olduğu              
olumlu ve olumsuz özelliklere dair bir değer yargısıdır. Tarımdaki değer yargıları, tipik olarak,             
ekonomiktir; ör. bir bitki veya bitki popülasyonu, çiftlik kârlılığını etkiler mi? Eğer cevap hayır ise, o                
bitki veya bitki popülasyonu, istenmeyen ot değildir. Birçok durumda, otların ekonomik etkisi            
düzgün biçimde hesaplanmamıştır, ve tek bir bitkinin bile zararlı olduğu, bu nedenle tamamen yok              
edilmesi gerektiği görüşüyle sonuçlanmıştır (zararlı otlar kanunları bunun kanıtıdır). Bu, özellikle           
kendi doğal yaşam alanlarında çıkan otların yok edilmesi mümkün olmadığı için, budalaca bir             
yaklaşımdır. Örneğin, İrlanda’daki çalışmalara göre, içinde %15 veya daha az labada örtüsü            
bulunan arazilerde, kuru ağırlıkça daha fazla ürün alındığı tespit edilmiştir (aynı arazilerde labada             
olmamasına kıyasla) (Courtney, 1985). Kanarya otu (Jacobaea vulgaris) gibi bazı zehirli diğer            
otların aksine, labada yenebilir bir ottur; yapraklarındaki potasyum, çinko, magnezyum ve tanen            
miktarı buğdaygil otlara göre daha yüksektir; çiftlik hayvanlarında şişmeyi önlediği bulunmuştur;           

88 https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/crops/controlofnoxiousweeds/  
89 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/7-8/54   
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ve taze R. crispus sürgünlerinin sığırlar için zengin bir besin olduğu belirlenmiştir (Courtney, 1972;              
Humphreys, 1995). Dolayısıyla, makul miktarda labada popülasyonunun çiftlik ekonomisine zarar          
vermediği, tersine, hayvanlara faydası nedeniyle kârı artırabileceği düşünülmektedir. Bu sebepten          
ötürü, istenmeyen bir ot değil, çiftlik ekosisteminin doğal bileşenlerinden biri olarak görülmelidir.            
Yine de, çok yoğun labada nüfusunun zararları ortadadır, ve yok edilmekten ziyade, yönetilmeleri             
gerekir.  
 
Çiftlik kârlılığının ötesinde, kendi doğal alanlarındaki labadalar, böcekler başta olmak üzere,           
çeşitli diğer türlere ev sahipliği yapar. Dışarıdan getirildikleri (egzotik oldukları) yerlerde bile,            
biyoçeşitlilik ve ekosistem işlevlerine olası faydalar sağlayabilirler. Örneğin, yeşil böceğin          
(Gastrophysa viridula, Resim A1) temel gıdasıdır, ve tohumları ise, tohumla beslenen çeşitli            
omurgasızlar (bazı böcek türleri) için önemlidir. Yabani otların önemi ve faydaları, gittikçe daha             
fazla tanınmaktadır (ör. Gerowitt ve diğerleri, 2003; Marshall ve diğerleri, 2003; Blaix ve diğerleri              
2018; Storkey & Neve, 2018) . Dolayısıyla, ekolojik düzeyde, çiftliklerin labadalardan          

90

temizlenmesi, istenmemelidir. 
 
Modern tarımda, labada gibi otların yönetimi, bunları tamamen yok etmek yerine, ekonomik zarar             
eşiğinin altında tutmayı hedeflemelidir.  
 

 
 

Resim A1. Yeşil böcek (Gastrophysa viridula). Yaprakları yiyen bir larva (solda) ve olgun 
böcek (sağda). 

 
 
 
 

2 Labada yönetimi 
 
 
Herhangi bir istenmeyen otun kimyasal-olmayan mücadelesi, sistem-temelli veya entegre bir          
yaklaşım gerektirir. Liebman & Gallandt (1997) tarafından ortaya atılan ‘‘birçok küçük darbe’’            
benzetmesi, birden fazla araç ihtiyacını vurgulamaktadır. Hangi araçların etkili olacağı ve nasıl            
kullanılacağını öğrenmek için, otların biyolojisi ve ekolojisini bilmek çok önemlidir.  
 
2.1 Labada biyolojisi ve ekolojisinin kilit bileşenleri 

90 http://www.arc2020.eu/unplanned-vegetation-is-important-aka-weeds-provide-for-needs/  
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Labada, taban yaprakları, kök boğazı (bitkinin yer altına uzanan kısa, dikey gerçek gövdesi),             
büyük ve etli kazık kökleri olan, otsu bir çok yıllık bitkidir (Resim A2).  
 
Yaprakları ve çiçek sapları, kök boğazından çıkar.Başlıca üreme yöntemi, çok sayıda tohum            
üretip saçmaktır, fakat aynı zamanda, boğazdan kök atarak da çoğalabilirler. Bu şekilde artan             
bitki sayısı fazla değildir, çünkü anaç bitki de zamanla ölür.  
 

Resim A2. Bir labada bitkisinin yeniden büyüyen yaprakları, kök boğazı, büyük kazık kökü 
ve yavru kök boğazlarından çıkan küçük kökleri göstermektedir. 

 
 
Hem çiftçiler, hem de bilim insanları arasında, toprak işlendikten/sürüldükten veya kazıldıktan           
sonra, labadanın yenilenip yenilenemediğine ilişkin ciddi bir kafa karışıklığı vardır. Yalnızca,           
gerçek gövdenin üzerindeki gözlerden çıkan tomurcukların (meristem doku), yeniden kök verecek           
biçimde değişmesi mümkündür. Gerçek kök, yeniden çoğalamaz, bu nedenle sürgün vermez.           
Bitkinin yenebilen tek kısmı kök boğazıdır. Fakat bazı durumlarda, boğaz ve kök birbirine çok              
benzeyebilir (Resim A3). Kök boğazı, dağınık kökler ürettiği için, bitkinin köklerinden yeniden            
üreyip üremediği hakkında kafa karışıklığı yaşanmaktadır, çünkü kökler ile boğaz, birbiriyle           
karıştırılabilir.  
 
Karşılaştırma için, Polygonaceae (veya karabuğday) ailesinden aynı morfolojik özelliklere sahip          
başka bir bitki olan ışkın da (Rheum rhabarbarum – Rhubarb) yine tacından çoğalır; bu nedenle               
çoğaltılmak istenen ışkın otları kökünden değil, tacından bölünür. 
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Labadaların kök/sürgün oranı, genelde şöyledir: %75 kök: %25 sürgün. Kök oranı kış döneminde             
artar, ve çiçeklenme döneminde azalır. Labadanın yapraklarını alınca, bitki en ideal kök:sürgün            
oranını yeniden yakalamak için, kök rezervlerini çekmeye başlar, bu da yaklaşık dört hafta sürer.              
Dolayısıyla, dört haftadan kısa aralıklarla yapılacak yaprak alma işlemi, bitkinin küçülmesine           
sebep olacaktır, çünkü bitki, kökünde depoladığı besin maddelerini devamlı kullanarak, yeni           
yapraklar üretmeye çalışacaktır. Eğer yaprakların kesilmesi dört haftadan uzun aralıklarla          
yapılırsa, bitki köklerinde karbonhidrat biriktirmeye başlar. Kesme aralık ne kadar uzarsa,           
biriktirme miktarı da artar. Dolayısıyla, dört haftadan uzun süren biçme işlemleri, labadanın diğer             
bitkilerle rekabet gücünü artıracaktır.  
 
 
 
 
 

 
 

Resim A3. Labadanın, boğaz ile kök arasındaki benzerliği gösteren toprak altı kısmı. 
 
Labada tohumlarının çimlenmesi için güneş ışığı gerekir, bu nedenle sık bir bitki örtüsü arasında              
değil, ancak açık toprak üzerinde büyüyebilirler. Çimlenmek için, düzenli olarak günlük ısı farkı             
gerekir, bu yüzden kışın çimlenme ihtimali düşüktür. Köklerin birleşerek kazıklaştığı 40. - 50. güne              
kadar, rekabet güçleri azdır. Bu noktadan sonra hızla güçlenerek, altı aydan sonra iyice             
yerleşirler.  
 
 
2.2 Mera yönetimi 
 
Herhangi bir istenmeyen mera otu ile mücadele, neredeyse tamamen yönetim ile ilgilidir. İyi bir               

mera yönetimi, dört kilit ilkeye dayanır: 
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● İdeal pH ve besin seviyesi ile iyi bir yapıya sahip sağlıklı toprak; 
● Birçok çimen, baklagil ve diğer otsu bitkilerden oluşan, yüksek çeşitliliğe sahip bitki örtüsü; 
● Kısa süreli, rotasyonel (döngülü) otlatma; 
● Toprak sıkışmasını asgariye indirmek. 

 
Sağlıklı bir toprak, her türlü çiftçiliğin temelidir. Besin eksikliği veya uygunsuz pH düzeyi, ideal bir               
çayır gelişimini desteklemez, bu yetersiz veya eksik koşullara dayanabilen, hattâ bu şartlara uyum             
sağlamış otlar, mera türlerine üstün gelir. İyi bir toprak yapısı ise, ideal kök gelişimi için hayati                
önem taşır, toprağın nem tutmasını sağlar. Öte yandan, tarım makineleri veya çiftlik            
hayvanlarından kaynaklanan sıkışma, toprak yapısını mahvederek, drenaj kapasitesini yok eder.          
Labadaların çiftliklerde genelde ıslak ve gölleşmiş noktalarda yoğunlaştığı gözlemlenmiş olsa da,           
bu konu üzerine yeterli araştırma olmadığı için, ıslak alanları mı tercih ediyorlar, yoksa su basmış               
toprağa daha toleranslı oldukları için mi rekabetçi bir üstünlük sağlıyorlar, bilinmemektedir. Ne            
olursa olsun, sıkışmayı en aza indirmek, yapay drenajı artırmak ve toprak yapısını iyileştirmek,             
önemli birer ıslah aracıdır.  
 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaygın tarım anlayışı, azami hasılat için, semeresi en yüksek              
olan türü seçmek, ve monokültürde yetiştirmektir. Bu görüşün doğruluğu, artık sık sık            
tartışılmaktadır (Weigelt ve diğerleri, 2009; Sturlodottir ve diğerleri, 2004). Ekolojik bir bakış            
açısından monokültürler, istenmeyen otların rahatça yerleşebileceği birçok ekolojik nişe sahiptir.  
Üç kilit mera öğesinden (buğdaygiller, baklagiller ve diğer otsu bitkiler (ör. sinirli ot, hindiba),              
birçok tür barındıran alanlarda ise, istenmeyen otların yerleşebileceği ekolojik boşluklar ciddi           
oranda azalır. Üstelik, yılın farklı zamanlarında büyüyen farklı türler, bu ekolojik nişlerin yıl boyu              
dolu kalmasını sağlar.  
 
Benzer şekilde, farklı ekolojik nişleri dolduran çoklu türler barındırmak, monokültürlerden daha           
yüksek verim getirir (Wendling ve diğerleri, 2017). Hayvanlar açısından bakarsak, yalnızca birkaç            
tür içeren sadeleştirilmiş meralar, hayvanlar için hacimce yeterli kuru yem malzemesi sağlarken,            
hayvanların gerçek anlamda serpilmesi ve gelişmesi için gerekli besin çeşitliliğini sağlayamaz.  
 
Yayılma denen geleneksel otlatma yönteminde, çiftliğin geneline yayılan hayvanlar, çayırların          
büyük bir kısmında devamlı otlar. Sevdikleri otları yemeyi tercih eden hayvanlar, zamanla bunları             
tüketir ve geride yalnızca yiyemedikleri otlar kalır, bunlar da, rekabet azaldığı için normalden fazla              
gelişir. Ayrıca, bitkiler kök ve sürgün dengesini sürekli koruduğu için, devamlı otlanan bir bitkinin              
kök sistemi küçük kalır, yaprakları azalır, bu nedenle de yavaş büyür. Yayılma yöntemine             
alternatif olan rotasyonel otlatmada, büyük sürüler yalnızca bir tarlada, veya tarlanın bir kısmında,             
birkaç gün veya yalnızca birkaç saat otlatılır, ve sonra başka bir alana taşınır. Böylece, mera               
bitkilerinin güneş ışığını yakalamak, kök sistemini geliştirmek, su ve besinlere erişmek için yeni             
sürgünler verecek zamanı olur. Otlatmadan sonra bir süre rahat bırakıldıklarında ise, hızlıca yeni             
sürgün vermelerini sağlayan güçlü kökleri sayesinde, yem üretimi en üst düzeye çıkar. Mera             
bitkileri, bu sayede, istenmeyen otlarla da rekâbet edebilecek güce sahip olur. Rotasyonel otlatma             
sayesinde hayvanlar da fazla yiyecek seçimi yapamaz ve istenmeyen otlar dâhil her şeyi yer              
(zehirli veya sindirmesi çok güç olanlar hariç). Bunun gibi durumlarda, hayvanlar labada da             
tüketir, ve böylece bunları zayıflatır.  
 
Yanlış besin maddesi seviyelerinden sonra, mera (ve tarla bitkisi) üretkenliğini etkileyen en önemli             
faktör, toprak sıkışmasıdır. Toprağın sıkışmasına yalnızca büyük traktörler değil, suya doymuş           
topraklarda koyun gibi küçükbaş hayvanlar da neden olur. Bu nedenle, hayvanların sıkışmaya            
sebep olabileceği böyle zamanlarda araziye girmesini önleyecek stratejiler ve sistemler          
geliştirmek önemlidir. Fakat, labada gibi bitkiler en çok, kışın aylar boyunca böyle ıslak kalan,              
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soğuk ve yüksek rakımlı arazilerde sorun yaratır. Bu nedenle hayvanlar kışın genelde içeri alınsa              
da, sıkışmayla mücadeleyi yıl boyu sürdürecek yaklaşımları öne çıkarmak önemlidir; bazen yazın            
bile, ağır yağmurlardan sonra hayvanları ahırlara taşıyacak sistemlere sahip olmak gibi.  
 

 
2.3 Karışık otlatma 
 
Çiftlik hayvanları, labada bitkisine farklı derecelerde razı olur. En çok tüketebilenler, hattâ            
sevdikleri bile söylenebilir, geyiklerdir. Sonra, taze sürgünleri tüketen keçiler ve koyunlar gelir.            
Keçiler, odunsu çiçek saplarını tercih eder. En son, gerçekten açlarsa, sığırlar labada tüketir             
(Resim A4), ama atlar, mümkün olduğunca kaçınır. Eğer uygunsa, labada tüketebilen           
hayvanlarla tüketemeyenlerin bir arada kullanıldığı çapraz otlatma yapılabilir, ve bu, labadanın           
baskılanmasına yardımcı olur.  
 

Resim A4. İnekler yeni alana geçmeyi beklerken verilen geniş yapraklı labadaları 
tüketirken. 

 
 
2.4 Besin maddesi yönetimi 
 
Bazı alternatif tarım taraftarları, topraktaki besin maddesi dengesinin, istenmeyen ot sorununda           
kilit rol oynadığını düşünmektedir. Fakat, iddialarını destekleyecek araştırma verisi yok denecek           
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kadar azdır, ve besin maddelerinin, ot popülasyonlarını nasıl değiştirdiğini gösteren kavramsal           
modeller formüle edilmemiştir bile (ör. belirli bir otun, belirli bir besin maddesine daha fazla mı               
ihtiyaç duyduğu, veya aşırı ya da çok az düzeylere dayanabilip dayanamadığı; türler-arası            
rekâbetin etkileri; tohum kalitesi veya çimlenmeye ilişkin etkiler, vb.). Fakat, İrlanda           
Cumhuriyeti’nden Dr. James Humphreys, besin maddelerinin labada üzerindeki etkilerini         
inceleyen kapsamlı araştırmalar yürütmüştür (Humphreys, 1995; Humphreys ve diğerleri, 1999). 
 
Araştırmalar, labadanın inatçılığında potasyumun (K) önemini açıkça ortaya koymuştur. Labada,          
diğer mera bitkilerinden daha fazla K ister, çünkü K, karbonhidratların kökler, yapraklar ve çiçekler              
arasında paylaştırılmasını sağlar. Topraktaki K seviyesi optimum veya daha düşük seviyedeyse,           
buğdaygiller güçlü saçak kökleri sayesinde labadaların önüne geçecek, böylece labadalarda K           
eksikliğine nedene olarak, büyümelerini durduracak ve rekâbet gücünü azaltacaktır. Fakat          
topraktaki K miktarı optimum düzeyin üzerindeyse, buğdaygiller yalnızca ihtiyaçları kadar K           
alacak, geri kalan fazlalığı labadalar kullanacaktır. Dolayısıyla, K düzeyi optimumun ne kadar            
üzerindeyse, labadalar da o kadar güçlü ve ısrarcıdır. Yerleşmiş labadalar, geniş yapraklı            
olduklarından, diğer bitkilere gölge yaparak daha da güçlenir, yüksek K miktarının etkisini            
kuvvetlendirir.  
 
Bundan çıkarılacak basit ders, topraktaki potasyum seviyesinin optimum veya daha düşük           
seviyede tutulması gerektiğidir. Hayvan çiftliklerinde potasyum miktarının artmasına yol açan          
başlıca sebep, ahırların hemen yanındaki tarlalara bol miktarda çiftlik gübresi verilmesidir. Toprak            
besin maddesi analizlerini düzenli yaptırmak (her üç-beş yılda bir), ve uygulanacak her gübre             
yığınının içeriğini test ederek, gübre uygulanacak topraktaki azot, fosfor ve potasyum           
miktarlarının (NPK) optimumdan fazla olmamasına dikkat etmek, önemlidir. 
 
Humphreys, topraktaki azot (N) miktarıyla, yaprakların biçilme sıklığı ve labada popülasyonları           
arasında da güçlü bir ilişki keşfetmiştir. Otlatma, dört haftadan daha kısa aralıklarla yapıldığında,             
yüksek N miktarı buğdaygillere faydalıdır; daha uzun aralıklarla yapılan otlatmada ise, yüksek N             
miktarı labadalara fayda sağlar. Bu nedenle, rotasyonel otlatma ve silaj için ot biçme işlemleri,              
özellikle esas yetiştirme mevsiminde, bir ay veya daha kısa aralıklar ile yürütülmeli, ve azot asla               
gereğinden fazla verilmemelidir; ör. tek bir büyük uygulama yerine, azar azar çoklu uygulama.  

 
2.5 Silaj ve yem tarlaları 
 
Ağırlıkla silaj amaçlı kullanılan tarlalarda, labada oranı yüksektir. Bunun temel nedeni, öyle            
olduğu düşünülse de, labada tohumlarının gübrelerle birlikte tarlalara taşınması değildir. Biçme           
işlemi yapıldığı sırada bitkiler henüz tohuma kaçmadığından, çok az miktarda tohum silaja girer.             
Silaj süreci boyunca da düşük pH nedeniyle labada tohumları ölür. Geviş işlemi ve gübre çamuru               
da tohumların büyük bir kısmını yok eder. Yani, tarlalara uygulanan sıvılaştırılmış hayvan gübresi             
içinde hiç tohum bulunmamasının arkasında birden fazla neden vardır. 
 
Silaj tarlalarındaki labada nüfusu fazladır, çünkü çiftliğe bitişik olduklarından, gübre çamuru           
uygulamak kolaydır; silaj için hasat yapılan tarlalarda besin maddesi ihtiyacı yüksek olduğundan,            
büyük miktarlarda çamur uygulanır. Çamurdaki K miktarı da yüksektir, ve bildiğimiz gibi (bkz.             
Bölüm 2.4) yüksek K seviyeleri labadaların işine gelir. Ayrıca, silaj tarlalarındaki yüksek N miktarı              
da, biçme işlemi seyrek gerçekleştirildiğinde, labadalara avantaj sağlar. Üstelik, yere çok yakın            
kesilen silaj bitkileri toprağı çıplak bırakır, ve bu da labadaların çimlenmek için tam da istediği               
şeydir. Kısaca, silaj tarlaları aslında yüksek labada üretimi için tasarlanmış gibidir.  
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Bunun temel çözümü, N ve K miktarının optimum seviyeleri hiçbir zaman aşmamasını sağlamak             
(ör. her üç yılda bir toprak analizi yaptırmak), ve yalnızca bu analizlerin sonucuna göre gübre               
uygulamak, ayrıca, mümkünse otlatma ve silaj üretim rotasyonu ile, bir aydan kısa aralıklarla             
yapılan otlatmanın, labadaları zayıflatmasını sağlamaktır.  
 

 
2.6 Tohum bankalarının* rolü 
 
* Ç.N.: topraktaki yabani ot tohumlarının bütünü 
 
Tohumların ömrü üzerine birçok araştırma yapılmış olsa da, bu araştırmalarda tohumlar ideal            
şartlar altında ve genelde kontrollü bir iklim altına tutulur. Toprak ise, bu ideal koşullarla              
karşılaştırıldığında, tohumlar için oldukça zorlu bir ortamdır. Fiziksel olarak aşındırıcı, kimyasal           
olarak yakıcıdır, ve tohumları iyi bir besin kaynağı olarak gören mikroplar, omurgalılar ve çok              
çeşitli diğer canlılarla dolup taşmaktadır. Dolayısıyla, tohumların topraktaki gerçek ömrü,          
potansiyel ömürlerinden çok daha kısadır. Bu nedenle de, tohumların onlarca yıl süren potansiyel             
ömrüne kıyasla, topraktaki yabani ot tohum bankasının yalnızca bir yıla kadar düşebilen            
yarı-ömrüne odaklanmak, daha önemlidir (Roberts & Feast, 1972; Gallandt, 2006; Gallandt ve            
diğerleri, 2010; Mirsky ve diğerleri, 2010).  
 
Labada gibi otların üretebildiği muazzam tohum sayısı da iyi bilinmektedir. Geniş yapraklı bir             
labada bitkisi, genelde 60.000 adet tohum üretmektedir. Fakat, tohum ömrü meselesinde olduğu            
gibi, maksimum tohum sayısında da en ideal koşullar söz konusudur (ör. büyük ve             
dokunulmamış, sağlıklı bir bitki). Sık otlatma rotasyonu yapılan, otlatma sonrası çiçek saplarının            
kesildiği stratejik bir biçme yaklaşımıyla, iyi yönetilen bir merada, thoum üretimi sıfıra yakın, hattâ              
sıfır bile olabilir. Fakat, 12 milyon adet tohumluk bir tohum bankasının sürdürülebilmesi için, bitki              
başına 600 tohumun korunması gerekmektedir. Bu, kulağa çok gelebilir, ama metrekare başına            
1.200 tohum demektir, ve bunların büyük bir kısmı (%90’ı) derinlerde kaldığı, uykuda olduğu vb.              
sebeplerden ötürü çimlenmez. Böylece, koşullar uygun olduğu takdirde çimlenebilecek tohum          
sayısı 120’ye düşer. Bu rakam, tarla tarımı otlarına kıyasla da çok düşüktür; örneğin, metrekare              
başına 12.600 tohum üretebilen sirken (Chenopodium album) (Rahman ve diğerleri, 2006).           
Humphreys, labada tohumlarının çimlenmesi için doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duyması          
nedeniyle, iyi yönetilen bir merada birçoğunun olgunlaşma fırsatı bulamayacağını belirtmektedir          
(1995). Dolayısıyla, bir meradaki labadaların büyük bir kısmı, o mera veya çayır oluştuğu sırada              
buraya taşınır. Ve bu nedenle, labada tohum bankası, ancak bir çayır veya mera yeni              
oluşturulurken göz önüne alınması gereken bir öğedir.  
 
Terofit otların (kışları tohum olarak uykuda geçiren otlar) mücadelesinde, kimyasal-olmayan          
herhangi bir ot yönetim stratejisinin temeli, istenmeyen ot tohum bankasını küçültmek amacıyla            
tohum artışını en aza indirmektir. Özellikle geniş yapraklı labada, karışık bir strateji izler, çünkü              
çok yıllıktır ve başlıca üreme ve yayılma taktiği, çok sayıda tohum üretmesidir.  
 
Bu nedenle, çiçek saplarını biçerek veya otlatarak, tohum üretmelerine engel olmak, önemli bir             
uzun-vadeli stratejidir. Bunun için en iyi zaman, çiçeklenmeye yeni başladıkları dönemdir, çünkü            
bitkiye en büyük darbeyi vurur. Fakat, labada tohumu, çiçeklenme başladıktan çok kısa bir süre              
sonra gücüne erişir (filizlenebilir hâle gelir), ilk çiçeklenmeden yalnızca altı gün sonra %15, 18              
günden itibaren ise %90’a ulaşır. Dolayısıyla, çiçek saplarının biçme otlatma işini çok            
bekletmemek gerekir, yoksa tohumlar tamamen oluşur. Çiçekler biçildikten sonra, özellikle ılık           
iklimlerde, bitki yeniden çiçeklenmeye çalışacağı için, ikinci bir kontrol işlemi de gerekecektir.  
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2.7 Mera oluşumunda labada yönetimi 
 
Labada, iyi yönetilen bir meranın ancak ilk döneminde yerleşebilir, ve labada mücadelesinin kritik             
noktasını oluşturur. Labadanın yeni bir meraya yerleşmesini engellemek için bazı iyi bilinen            
yöntemler vardır. En önemlisi, mera bitkilerinin mümkün olduğunca hızlı biçimde yayılarak örtü            
sağlaması, böylece güneş ışığını keserek labada tohumlarının çimlenmesini engellemek, ve          
labadalar henüz gençken zayıflatmaktır.  
 
Genel mera yönetiminde olduğu gibi, doğru pH ve besin maddesi miktarı da, mera fidelerinin              
güçlenmesi için elzemdir. İyi bir tohum yatağı da aynı şekilde önemlidir. Zaman müsaitse, yalancı              
tohum yatağı teknikleri sıradışı faydalar sağlayabilir (Merfield, 2015). Meraların, yılın en ideal            
dönemlerinde oluşturulması, hızlı büyümeyi sağlamak için önemlidir; ör. toprağın ve havanın           
soğuk ve ıslak değil, ılık olduğu mevsimde. Ayrıca, özellikle baklagiller ve geniş yapraklı diğer              
otsu bitkilerden oluşan birçok türün bir arada kullanılması, toprağı hızla örterek gölgelemek için             
değerlidir. Daha yüksek tohumlama oranları, daha hızlı örtü oluşturmayı sağlar. Sıvılaştırılmış           
sığır gübresi uygulaması, labadaların çimlenmesini baskılar fakat buğdaygilleri etkilemez, ve yeni           
mera bitkilerine rekâbet gücü kazandırmakta kullanılabilir (Humphreys, 1995).  
 

 
2.8 Biyolojik mücadele 
 
Biyolojik mücadelenin üç yöntemi vardır: 
 
● İthalat veya klasik; 
● Artırma; 
● Koruyucu. 
 
İthalat, istenmeyen canlının avcılarını, doğal olarak bulunmadıkları yerlere dışarıdan getirmektir.          
Artırma, belirli bir yerde zaten bulunan doğal düşmanların sayısının artırılması, ve nüfusun            
güçlendirilmesidir. Artırma, kendi içinde ikiye ayrılır; zamanla üreyerek çoğalan bir başlangıç           
popülasyonunun araziye bırakıldığı aşılama teknikleri, ve çok fazla sayıda canlının tek seferde            
bırakılarak zararlıları istila ettiği, boğucu teknikler. Koruyucu biyo-mücadele ise, ortamı daha           
elverişli hâle getirerek, mevcut doğal düşmanların güçlenmesini sağlar; ör. çevreye çiçekli           
bitkilerin ekilmesiyle, faydalı böceklerin polen ve nektar kaynaklarını artırmak.  
 
Avrupa, labadanın doğal yaşam alanı olduğundan, biyolojik mücadelesi zordur. İthalat          
biyo-mücadelesi, doğal yaşam alanındaki düşmanları olmayan dışarıdan gelmiş (egzotik)         
zararlılar için idealdir, böyle bile, başarı oranı (istenmeyen ot miktarını, ekonomik eşiğin altına             
çekmek) ancak %10’dur. Labadanın zaten birçok düşmanı olduğu için, koruyucu biyo-mücadele           
yaklaşımı da sorunludur, çünkü labadanın düşmanlarını kayda değer oranda güçlendirerek,          
labada nüfusunu elle tutulur oranda azaltacak ekolojik bir manipülasyon, henüz keşfedilmemiştir.  
 
Artırma teknikleri, özellikle de mikroplar ile yapılan boğucu tekniklerin potansiyeli yüksektir, çünkü            
labadalara has patojen mantarlar bulunmaktadır, ör. Uromyces rumicis. Bu özgünlük çok           
faydalıdır, çünkü mera bitkilerine zarar vermeden labadaları öldürecek mikroplar alana salınabilir.           
Fakat, miko-herbisitler (mantar-temelli herbisitler) geliştirmek oldukça zordur ve maliyeti yüksek          
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olduğu için, yalnızca yüksek değere sahip ürün sistemlerindeki istenmeyen otlara odaklanılmıştır.           
Yalnızca birkaç pratik ve ekonomik yöntem mevcuttur, labadalar için böyle bir seçenek            
geliştirilmesi de pek mümkün görünmemektedir.  
 
Labadala üzerinde, omurgasız canlılar kullanarak yapılan boğucu artırıcı mücadele, ör.          
Pyropteron chrysidiforme (İng. Fiery clearwing) adlı bir güve, veya yeşil labada böceğinin            
potansiyeli olmakla beraber, ciddi zorlukları da bulunmaktadır; kitlesel üretim yöntemleri          
geliştirmek ve bunu ticari ölçeğe çekmek gibi. Daha sonra canlı böceklerin çiftçilere dağıtmak,             
larvaların labadaları öldürecek veya baskılayacak sayıya ulaşması (ve ekonomik bir fayda           
getirmesi) için yeterince yumurta bırakmalarını sağlamak, ve bu esnada maliyeti düşük tutarak,            
hektar başına hayvancılık kazancını ekonomik düzeyde sürdürmek, oldukça büyük zorluklardır.  
 

 
2.9 Fiziksel mücadele 
 
Çiftlik hayvancılığı, tüm çiftçilik işleri arasında en düşük brüt kâr marjı olan üretimdir, ve genelde               
makinelere uygun olmayan eğimli arazilerde yapıldığından, doğrudan / fiziksel labada kontrolü           
için para harcamak, çok mantıklı değildir. Fakat, akla yatkın olduğu bazı durumlar da vardır.              
Örneğin, labadalar meranın oluştuğu dönemde araziye girdiği için, ot örtüsü tamamen yerleştikten            
sonra labadalardan kurtulmak, ör. tohumlamadan sonraki altı ay ile bir yıl içinde, otlak uzun yıllar               
kullanılacaksa, kazanç sağlayacaktır, çünkü labada mücadelesi her geçen sene daha da           
zorlaşacak ve maliyeti artacaktır.  
 
Doğrudan labada temizliği 
Verimli bir fiziksel labada mücadelesinin kilit öğesi, bitkinin yalnıza boğaz kısmından           
çoğalabilmesidir, gerçek köklerden değil. Boğaz, genelde toprağın 5 cm altına uzanır, nadiren de             
10 cm derine gider, dolayısıyla yok edildiğinde, kökler de zamanla ölecektir. Fakat boğazın yeni              
kök ve sürgün verme kabiliyeti çok yüksektir, bu yüzden, yerinden sökülen bitkinin yeniden             
tutunmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Sıcak ve kuru havalarda, yeterli ot örtüsü varsa,            
sökülen labada kök boğazlarının arazide kurumaya ve ölmeye bırakılması mümkündür. Daha           
zorlu şartlarda, bu labada artıklarının araziden toplanıp, yok edilmesi gerekir; kompostlama           
yoluyla veya gübre çukurlarına atılarak. Labada kök boğazını sökmekte kullanılan başlıca araç            
‘‘labada sökücü’’dür (Resim A5). İki adet çatal ucu ve bir dayanak noktası vardır, böylece hem               
kullanımı kolaydır, hem de dikey eksende temiz bir sökme işlemi gerçekleştirir.  
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Resim A5. Geleneksel labada sökücü (solda), ucu değiştirilebilen modern, ergonomik 
tasarım (sağda). 

 
2.9.1 Elektro-termal temizlik 
 
Doğrudan labada mücadelesinde başka bir olası yöntem, elektro-termal temizliktir (Merfield,          
2016). Bu teknoloji, 1980’lerde derinlemesine araştırılmış, fakat geniş spektrumlu herbisitler          
karşısında mağlup olmuştur. Şimdilerde, herbisitlerin tehlikeleri nedeniyle yeniden piyasaya         
girmişlerdir. Elektrik, toprağa girmeden önce bitkinin yaprakları ve kök sisteminden geçtiği için,            
sistemik çalışma prensibi nedeniyle önemlidir. Temel gereksinim, otların, ürün bitkilerinden daha           
uzun boylu olmasıdır, çünkü elektrik, ancak bu şekilde yalnızca istenen otlara uygulanabilir. Bu             
nedenle, elektro-termal mücadelenin mera otları yönetiminde önemli bir potansiyeli vardır, çünkü           
özellikle düşük yoğunlukta otlatma sonrasında, istenmeyen otların büyük bir kısmı, otlak           
bitkilerinin boyunu aşar. Elektro-termal ot temizliği, uzun boylu otlara karşı, hem sistemik, hem de              
seçicidir. Herbisitler dahi bu kadar başarılı değildir.  
 
Bazı gayrıresmi elektro-termal teknik testleri, olgun labada bitkisi kök boğazlarının iki-üç           
uygulamadan sonra tamamen öldüğünü, ancak bir-iki yaşındaki genç bitkilerin tek bir           
uygulamayla yok edilebildiğini göstermiştir.  
 
Elektro-termal ot temizliği, alev ve buhar makinelerine kıyasla çok çok az, neredeyse 20 kat daha               
az enerji tüketir. Uygulama yapılacak bitkiler seyrek ise, daha da az tüketir, çünkü yalnızca              
makine bitkiye temas ettiğinde enerji harcar. 1980’lerde, bazıları altı metrenin üzerinde, çok geniş             
makineler üretilmiştir, bu nedenle, hızlı iş çıkarma potansiyeli de yüksektir. Noktasal uygulama            
için elde taşınabilen araçlar da bulunmaktadır, ve bu teknolojinin birkaç yıl içinde yaygınlaşması             
umut edilmektedir. Hem çiftçilerin bireysel kullanımı için, hem de girişimcilerin bir hizmeti olarak.  
 
2.9.2 Diğer teknikler 
 
Doğrudan labada mücadelesinde, çeşitli teknikler denenmiştir; ör. alev ve buhar, mekanize bitki            
sökücüler, vb. Fakat, bitkinin, toprak altındaki tacını öldürmek gerektiğinden, alev ve buhar            
makineleri çok fazla enerji tüketir ve ekonomik olmaktan çıkar. Yüksek yatırım maliyeti olan hantal              
makineler ise, iyi tasarlanmış el aletleri kullanan bir grup insanın hızı ve düşük maliyetiyle başa               
çıkamaz.  
 
2.9.3 Yüksek labada yoğunluğu olan otlakları yenilemek 
 
Eğer labada nüfusu çok fazlaysa, otlağı tamamen dağıtıp, baştan oluşturmak daha ucuza            
gelecektir. Genelde önce, sığ bir rotovatör çapa (5-10 cm derinlikte) ile, boğazların ayrılması ve              
kopması sağlanır. Hava ve toprak ciddi biçimde kuru değilse, bu parçalar hızla canlanır,             
dolayısıyla, bir-iki hafta aralıklarla yeniden geçerek, köklenmeleri engellenmelidir. Bu işlem,          
toprak yapısını bozmamak için, motorlu araçlar yerine ayaklı kültivatörler veya tırmıklarla           
yapılabilir. Bu devam işlemleri çok önemlidir, çünkü boğazlar ölmezse, ilk işlem nedeniyle açığa             
çıktıklarında bölünerek, hızla çoğalırlar, tıpkı ışkın gibi. Ayrıca, ayaklı kültivatörler, kök boğazlarını            
yüzeye çekerek, daha çabuk kurumalarını da sağlar. Eğer boğazlar bu şekilde tamamen ölürse,             
toprağı bir daha işlemeye gerek kalmaz. İki sefer geçtikten sonra zayıf da olsa hâla yaşıyorlarsa,               
pullukla sürülerek, ışık alamayacakları biçimde derine gömülebilirler. Canlı labadaları pullukla          
doğrudan sürmek her zaman başarılı olmaz, çünkü bitkiler büyükse, epey derinden yeni sürgün             
çıkarabilir ve yeniden canlanabilirler (Resim A6).  
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Resim A6. Pullukla sürülmüş, böylece, gömülen kök boğazından yeni sürgün vermiş, 
sonra da yeni bir boğaz ve yapraklar oluşturmuş labada bitkisi. Yüzeye uzanan kamış 

benzeri görüntüye, ve yan köklerin yalnızca gözlerden uzadığına dikkat edin. 
 
 

3. Sonuçlar 
 
 
 

‘‘İstenmeyen ot savaşının’’ sıfır tolerans yaklaşımı, yerini labada yönetiminin ekonomisine dayalı           
yeni bir odağa bırakmalıdır; tüm labada bitkilerini yok etmeye çalışmanın para ziyan etmek olduğu              
bilgisine dayanarak, ve labadanın Avrupa’nın doğal biyoçeşitliliğinin bir parçası olduğunu          
unutmadan, daha düşük yoğunlukla labada nüfusuna göz yuman yeni bir yaklaşımdan           
bahsetmekteyiz. Verimli bir kimyasal-olmayan labada yönetimi, neredeyse yalnızca iyi mera          
yönetimine dayalıdır; hem otlak bitkilerinin yönetimi, hem de otlatma yöntemleri bakımından. On            
yıla kadar uzanan, uzun vadeli bir görüşle, arazideki labada nüfusu yavaş yavaş azaltılabilir, ve              
yeni otlaklara yayılmasını engelleyecek tohum bankaları zayıflatılabilir.  
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İstenmeyen ot yönetiminde  
herbisit kullanımına alternatifler:  
Glifosat örneği 
 
EK 3 
 
Ot mücadelesinde ‘‘birçok küçük darbe’’ yaklaşımı örnekleri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9. Otlakta entegre labada yönetimi 
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Şekil 10. Bahar arpasında, tek yıllık istenmeyen otların entegre yönetimi 
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Şekil 11. Kış buğdayında, tek yıllık istenmeyen otların entegre yönetimi 
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