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-Antepfıstığında Hastalık ve Zararlılarla
Ne Zaman ve Nasıl Mücadele Edilmeli? -2-

Diğer tüm ürünlerde olduğu gibi has
talık zararlı kontrolü çalışmaları yada 
diğer adıyla kimyasal ilaçlama faali
yetleri üretimde önemli bir yeri tutar. 
Birçok kültürel pratikleri başarıyla ye
rine getiren üreticilerin kimyasal mü
cadelede çoğu zaman oldukça yeter
siz kaldıkları görülmektedir. Özellikle 
komşudan, çevreden kulaktan dolma 

ki diğer arkadaşlara danışarak doğru 
yapıp yapmadığı hakkında bilgi alma
ya çalışır. Uyarılarımız sonucu çoğu 
zaman ticari amaç güden ilaç bayileri 
ile karşı karşıya kalabilmekteyiz. 
Burada şu hususun dikkate alınma
sında önemli fayda vardır: hedef an
tepfıstığında verimliliğin arttırılması 
ise teknik danışmanlar olarak bizler 

Çiftçilerin kul/andıkları çoklu karışımlar (Kokteyl karışımları) 

inanışlar, kimi zaman doğru olsa da 
çoğu zaman üreticilerin yanlış uygu
lamalar yapmalarına neden olmak
tadır. Burada en dikkat çekici nokta 
ve yapılan en büyük yanlış; hedef 
organizma belirlenmeden yada kendi 
bahçesindeki soruna bakılmaksızın 
üreticilerin ve reçete kullanılmaksızın 
ilaç alması söylenebilir. 

ve ilaç bayileri negatif yönde bir re
kabet yerine bir bütün olarak çalışma 
yapılmalıdır. Yeni yeni uygulamaya 
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giren ve bölgemizde de yayılım gös
teren "tarımsal danışmanlık" hizmet
leri de dikkate alınmalı, reçete yazma 
yetkisi olan kişiler tarafından alına
cak reçetelerle ilaç satışı gerçekleş
tirmeli ve hedef dışı uygulamalardan 
kesinlikle kaçınılmalıdır. 
Y ine bilinen bir yanlış yada yanlış 
inanış şudur ki: Kimyasal ilaçlarla 
birçok sorun halledilebilir. Yani "ilaç 
attım, çözdü" türünden düşünceler. 
Aslında ilaçlama uygulamaları, ·nor
mal yetiştiricilikte diğer kültürel iş-

Son zamanlarda kimyasal satışında 
paket uygulama dediğimiz toplu ilaç 
satışlarının arttığını görmekteyiz. 
$öyleki; kabaca üretici ilaç bayisine 
gelir, "Fıstık için ilaç alacaktım" der, 
hangi sorunlar olduğu sorulduğun
da ise üretici sorun saydıkça ilaç 
eklenmeye başlanır ve yaprak güb
releri ile beraber minimum 5-6 farklı 
ürünün satıldığı görülür. Sonuçta bu 
ürünlerin hepsi birbirine karıştırıla
rak, özellikle ön deneme yapılmadan 
uygulama yapılır. Bazı durumlarda 
kafası karışan çiftçimiz daha sonra 
Kurumumuza yada teknik teşkilatta- Mücadelede iyi bir kaplama sağlanması 
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