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   Biyolojik Mücadele Kuşakları 

Trakya bölgesi Edirne, Tekirdağ, 
Kırklareli illerinin tamamı ile İstanbul 
ve Çanakkale illerinin Avrupa tarafında 
kalan kısmını içine almaktadır. Bu 
bölgenin yüzölçümü 2.476.000 ha’ dır. 
Bunun 1.225.000 ha.’da kuru, yaklaşık 
160.000 ha.’da sulu koşullarda tarım 
yapılmaktadır.  



  Biyolojik Mücadele Kuşakları 

Trakya, Türkiye Ayçiçeği ekim alanının 
%70'ni (360.000 ha) ve üretiminin 
%75'ini (600.000 ton) karşılamaktadır. 
Diğer önemli bir ürün olan çeltik de 
Türkiye ekim alanının %50'si (35.000 ha) 
ve üretiminin %50'si (178.000 ton) yine 
bu bölgede yer alır. Buğdayda durum 
daha da dikkat çekicidir. Trakya’da, 
Türkiye buğday ekim alanının yaklaşık % 
5'i (630.000 ha) kadar bir alanda buğday 
tarımı yapıldığı halde üretimin %15'i 
(2.574.832 ton) yine bu bölgeden 
karşılanmaktadır. 



  Biyolojik Mücadele Kuşakları 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı 
farklı zirai mücadele yöntemleri 
arasında, tarım ilaçları ile yapılan 
mücadelenin payının %95 civarında 
olduğu ve tarım ilacı kullanılmadığında 
%60’lara varan ürün kayıpları olduğu 
belirtilmektedir. Bu nedenle, ürün 
kaybına sebep olan zararlı organizmaları 
kontrol etmek amacıyla tüm dünya 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
tarım ilacı kullanımı hâlihazırda, 
vazgeçilebilir görünmemektedir. Bununla 
birlikte; tarım ilacı kullanımı, neden 
olduğu çevresel sorunlar dikkate 
alındığında hassasiyet gösterilmesi 
gereken bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  



  Biyolojik Mücadele Kuşakları   

Türkiye’de birim alanda kullanılan tarım 
ilacı miktarı yaklaşık 1.63 kg/ha dır. (FAO, 
2018)   
Trakya  bölgesinde 1.385.000 ha tarım 
alanında her yıl yaklaşık 2.257.550 kg 
tarım ilacı kullanılmaktadır. Verimliliği 
artırmak için yoğun olarak kullanılan bu 
kimyasallar doğada yaşayan tüm 
canlıların geleceğini tehdit eden çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. Bölgemizde 
çevre kirliliğini önlemek ve tarım 
topraklarının verimliğini korumak için 
çevre dostu tarım sistemlerinin 
uygulanmasına biran önce başlanmalıdır. 



  Biyolojik Mücadele Kuşakları 

Biyolojik Mücadele: Ekosistemde bulunan 
tüm canlılar, beslenme ve üreme esasına 
dayalı olarak, varlıklarını sürdürebilmek 
için akılamaz bir ilişki içerisindedirler. 
Bunlar arasında mükemmel bir gıda zinciri 
mevcuttur. Bu noktadan hareketle, her 
zararlı türü baskı altında tutan, çok sayıda 
faydalılar olduğu gibi, bu zararlılarda 
hastalık oluşturan değişik 
mikroorganizmalar da bulunmaktadır. İşte, 
“Biyolojik Mücadele” klasik anlamda, 
yararlı organizmaları kullanarak zararlıların 
etkisinin minimuma indirilmesi veya baskı 
altında tutulması esasına dayanmaktadır.  



  Biyolojik Mücadele Kuşakları 

Biyolojik Mücadele Uygulama 
Yöntemleri : 
1-Yeni Doğal Düşmanların İthal 
Edilerek Yerleştirilmesi  
2-Doğal Düşmanların Çoğaltılarak 
Salınması  
3-Doğada Mevcut Doğal 
Düşmanların Korunması ve 
Desteklenmesi   
 
Biyolojik Mücadelede Kullanılan 
Etmenler :  
1-Parazitoitler  
2-Predatörler  
3-Entomopatojenler  



  Biyolojik Mücadele Kuşakları    

Entegre Mücadelenin önemli  
unsurlarından birisi olan parazitoitlerin 
bulunduğu alanı ağaçlandırmak ve 
polikültür tarıma yönelmek, mevcut 
florayı korumak sureti ile mevcut doğal 
düşmanların etkinliğini artırmanın en 
geçerli yöntem olduğuna 
inanılmaktadır. Bu nedenle bölgemizin 
tarım alanlarında yeşil kuşak ‘Biyolojik 
Mücadele Kuşakları’ oluşturularak 
uygun ekolojik koşullar sağlanacak ve 
biyolojik mücadelede kullanılan faydalı 
etmenlerin etkinliğinin artırılmasına 
çalışılacaktır. 
 
 



  Biyolojik Mücadele Kuşakları    

Biyolojik Mücadele Kuşakları: Tarımsal 
savaşımda kullanılan kimyasal miktarını 
azaltmanın en önemli unsurunu oluşturan 
biyolojik mücadele etmenlerinin  doğada 
varlığını sürdürebilmelerinin teminatı 
olacaktır.  
Trakya'nın tamamında uzmanlarca  
belirlenecek hatlarda kimyasal 
kullanılmayacak, etmenlerin yaşamını 
sürdürebilmesi ve çoğalması için gerekli 
bitki desenleri oluşturulacaktır. Yeşil 
kuşaklar regrasyon düzenlemeleri ile 
bölge halkının ve turizmin hizmetinde de 
kullanılacaktır.  Yerleşim yerleriyle 
entegre edilecek hatlar şehirlerin çevre 
kalitesinin arttırılmasına fayda 
sağlayacaktır. 
 
 



Teşekkür ederiz… 


