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Yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisitler teknik olarak adlandırılmasalar da 
insanoğlu tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Modern tarımsal üretim sistemlerinin 
vazgeçilmez araçlarından olan herbisitlerin kullanımı yeşil devrimi takiben büyük artış 
göstermiştir. Herbisitlerin kullanımı tarımsal üretim sistemleri ile sınırlı değildir. Boş alanlarda, 
demiryollarında, karayolları kenarlarında, havaalanlarında ve tarihi alanlarda yabancı ot 
mücadelesi için herbisitlerden yararlanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde herbisit kullanımı 
sürekli artış göstermektedir.  

Herbisit kullanımının süreklilik arz etmesi ve neredeyse bütün münavebe sistemi 
bitkilerinde kullanılması bu tarımsal kimyasalların istenmeyen etkilerinin daha görünür hale 
gelmesine neden olmuştur. Bu etkileri; herbisitlere dayanıklı biyotiplerin ortaya çıkması, 
toprakta kalıcı herbisitlerin münavebe bitkilerinde zarar oluşturması, uygun olmayan şartlarda 
veya uygun olmayan ekipman ile yapılan ilaçlamalar sırasında oluşan drift, süzülme ile yer altı 
su kaynaklarının kontamine olması ve su kalitesinin düşmesi, yüzey su kaynaklarının kirlenmesi 
ve herbisit uygulayıcılarının uygulama sırasında kaldıkları maruziyetler sayılabilir.  

Herbisitlerin neden olduğu bu olumsuz etkiler içerisinde yüzey sürüklenmesi ile 
herbisitlerin yüzey su kaynaklarına karışması, üzerinde çok fazla bilimsel çalışma yapılmayan 
bir konudur. Yapılan çalışmalarda herbisitlerin yüzey sürüklenmesi ile taşınma potansiyelleri, 
vejetatif filtre şeritlerinin etkinliği, herbisitlerin filtre şeritlerinde degredasyonları, iklim ve 
toprak koşullarının sürüklenmeye etkisi gibi konular öne çıkmaktadır.  

Herbisitler uygulandıktan sonra, degredasyon sürecine henüz girmişken meydana gelecek 
yağışlar; bu herbisitlerin bazılarının suda çözünerek toprağın alt katmanlarına gitmesine 
(süzünme) neden olabileceği gibi toprak partiküllerine bağlanan herbisitler su ile beraber 
hareket ederek hem toprak yüzeyinde hem de toprak altında inerek uygulama alanın dışına 
taşınabilmektedir (Reichenberger vd., 2007; McDaniel vd., 2008; Arora vd., 2003). Noktasal 
olmayan sürüklenme olarak adlandırılan bu yol ile herbisitler, arazi eğimi doğrultusunda yer 
alan su kaynaklarına taşınabilirler (Neumann vd., 2002; Kalkhoff vd., 2003). Su kaynaklarına 
karışan herbisitler su kalitesinde değişikliğe neden oldukları gibi su ekosistemlerinde türleri de 
olumsuz etkileyebilmektedir (Vianello vd., 2005). Ciddi bir yağış olmaksızın uygulanan 
herbisitlerin kullanılan miktarının yaklaşık %0,5’den azı hedef alan dışına çıkmaktadır 
(Wauchope, 1978). Teknik olarak oran düşük görünse de Ülkemizde 2011 yılında 23.362.138 
kg herbisit satıldığı düşünülürse yaklaşık 116.810 kg herbisitin hedef dışı alanlara gittiği 
varsayılabilir (Anonim, 2012). Söz konusu hedef dışı alanların başında ise yüzey sürüklenmesi 
ile herbisit bulaşan nehir, göl, gölet gibi yüzey suları; süzülme, tercihli akış ve infiltrasyon ile 
herbisit bulaşan yer altı su kaynakları gelmektedir. Yüzey su kaynakları tarımsal, endüstriyel ve 
evsel amaçlarla sürekli kullanıldığı için bu kaynaklardaki herbisit bulaşmalarının etkisi daha hızlı 
görülmektedir. Yüzey su kaynaklarının pestisit ile bulaşmasında, yüzey sürüklenmesi tüm 
dünyada çok önemli bir taşınma şekli olarak değerlendirilir (Kookana vd., 1998). Yüzey 
sürüklenmesinin oluşumunda en büyük etken şüphesiz ki ani yağışlardır.  

Kısa süreli ani yağışlardan kaynaklanan yüzey sürüklenmesi genellikle iki şekilde oluşur. 
Birincisinde yağış oranı toprağın infiltrasyon oranında fazla olursa, yağışla gelen ve toprağın 
tutamayacağı miktarda su; toprak doyma noktasına ulaşmamış bile olsa yüzey sürüklenmesine 
neden olur (Horton, 1933). İkincisinde ise; yağmur damlaları toprak partiküllerinin düzenini 
bozduğu ve yağmur damlacıklarına bağlanan partiküllerin toprak içindeki porları tıkaması 



sonucunda veya toprak içindeki porların tamamıyla su ile dolması neticesinde yağış toprağa 
infiltre olamadığı için yüzey sürüklenmesi olabilir (Römkens 1985). Yağmur devam ettiğinde, 
toprağın alt katmanlarındaki porlar su ile dolduğu için toprak yüzeyinde bulunan çukurluklar 
su ile dolmaya başlar ve toprak yüzeyinde düz bir zemin oluşur. Bu bölgeler değişken katkı 
alanı (variable contributing area) olarak adlandırılır ve yüzey sürüklenmesi için uygun bir ortam 
oluşturur (Dunne ve Black, 1970). Devam eden yağışla birlikte biriken sular, toprak yüzeyinden 
toprak partikülleri ve onlara bağlı diğer kalıcı organik bileşikleri de bünyesine katarak 
sürüklemeye başlar.  

Herbisitlerin su ekosistemlerine girmesinin önlenmesi veya miktarının azaltılması için 2 
yaklaşım benimsenmektedir (Mersie ve Seybold, 1997). Birincisi; İyi Yönetim Uygulamalarının 
tüm tarlada uygulanması olup, toprak korumaya yönelik toprak işleme, kullanılan herbisit 
dozunun azaltılması, herbisit uygulama tekniğinin geliştirilmesi ve uygun zamanda herbisit 
uygulanması gibi yaklaşımları içermektedir. İkinci yaklaşım ise; İyi Yönetim Uygulamalarının, 
su kanallarına ulaşmadan önce taşkın suyunun herbisit yükünü azaltmak için tarla kenarlarında 
icra edilmesidir. İkinci yaklaşım içerisinde yer alan ve üzerinde ilginin yoğunlaştığı İyi Yönetim 
Uygulamalarından birisi de Vegetatif Filtre Şeridi uygulamalarıdır. Vegetatif filtre şeritleri 
yüzey sürüklenmesi ile gelen su ve bu su içerisinde taşınan suni gübrelerin, erosif partiküllerin 
ve pestisitlerin su kaynaklarına karışmasını önlemek amacıyla dizayn edilip kullanılan canlı bitki 
bariyerleridir. Vegetatif filtre şeritleri; toprak yüzeyinin pürüzlülüğünü artırarak infiltrasyonu 
yükseltir, sürüklenme hızını ve hacmini azaltırlar, herbisitlerin bağlandıkları partiküllerden 
salınımını kolaylaştırırlar, çözünmemiş fazda bulunan herbisitleri otsu bitkilere, bu bitkilerin 
samanlarına ve toprağa bağlarlar (Misra vd., 1996; Borin vd., 2005; Schmitt vd., 1999; Krutz 
vd., 2004). Vegetatif filtre şeritlerinin asılı partikülleri (%70-80), Fosforu (%70-98) ve azotu 
(%70-95) tutma kapasitesi oldukça tatminkar olabilmektedir (Delgado vd., 1995; Heathwaite 
vd., 1998).  

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023) Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek 
yıllarda 2,5°-4°C artacağı, artışın Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerde ise 
5˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar 
açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymaktadır (Anonim, 
2011). Eylem planında öngörülen sıcaklık artışları ve yağışlardaki düzensizlikler planın 
hazırlanmasından kısa bir süre sonra yaşanmaya başlamıştır. Hemen her gün ülkemizin bir 
bölgesinde ani erosif yağışların sebep olduğu olumsuzluklara şahit olmaktayız. Modellemelerle 
yapılan ve geçmiş yılların verilerinin kullanıldığı senaryo çalışmalarına göre CO2 birikiminin 
seviyesine bağlı olarak akarsularımızın yıllık akımlarında %0-50 oranlarında azalma olabileceği 
öngörülmektedir (Türkeş, 2002). Yağışların düzensizleşmesi ve şiddetli ani yağışların yüzey 
sürüklenmeleri ile herbisitleri taşıması; yüzey su kaynaklarımızın bu tarımsal kimyasallarla 
kirlenmesine neden olurken iklim değişikliğinin diğer bir sonucu olan akarsularımızın 
akımlarının azalması ise bu su kaynaklarına karışan herbisitlerin oluşturduğu kirliliğin boyutunu 
artırmaktadır. Yüzey sürüklenmesi ile akarsuya karışan herbisitler akımı azalan akarsu 
içerisinde daha yüksek herbisit konsantrasyonlarına neden olacaktır. Bu durum ise tarım 
alanlarına komşu su ekosistemlerinde ciddi çevreyle ilgili sorunlara yol açacaktır.   

Vejetatif Filtre Şeritlerinin Nitelikleri 

Vegetatif filtre şeridi, yoğun herbisit kullanılan ve ani erosif yağışların yaşandığı tarım 
alanlarında herbisitlerin su kaynaklarına ulaşmasını engelleyebilecek çevre koruma amaçlı bir 
uygulama olarak ele alınmakta olup herbisitlerin yüzey sürüklenmesi ile taşınmasını %80-91.2 



gibi yüksek oranlarda azaltabilmektedir (Vianello  vd., 2005; Otto vd., 2012). Herbisitlerin 
yüzey sürüklenmesi ile tarım alanlarından su kaynaklarına taşınmasının azaltılması veya 
engellenmesi konusunda değişik koşullarda yürütülmüş pek çok çalışma bulunmaktadır (Lacas 
vd., 2009). Arazi koşullarında vegetatif filtre şeridinin etkinliği bir çok faktöre bağlı olan 
kompleks bir yapıdır ve bu yapı içerisinde toprağın yapısı, yağışın hızı ve süresi, yağış öncesinde 
toprağın nem oranı, toprağın infiltrasyon kapasitesi, yüzey alanlarının durumu (topografya), 
toprak yüzeyinin bitki vb ile kaplı olması ve herbisitin fiziksel ve kimyasal özellikleri yüzey 
sürüklenmesi sürecini etkileyen faktörler olarak sayılabilir (Montenegro  vd., 2013; Wei vd., 
2014; Römkens vd., 2001; Shipitalo ve Owens, 2003).  

Yüzey sürüklenmesini etkileyen bu faktörler içerisinde yağışlardan sonra en önemli 
faktörlerin başında şüphesiz ki eğim gelmektedir. Eğimli bölgeler üzerinde bulunan tarım 
arazileri ani şiddetli yağışlardan kaynaklanan yüzey sürüklenmesine oldukça hassastır. Ekoloji 
ve topografya bakımından ülkemize oldukça yakın olan Yunanistan'da yapılan bir çalışmada; 
alachlor, metolachlor ve EPTC'nin farklı eğime sahip alanlarda uygulandığında eğim arttıkça 
yüzey sürüklenmesinin arttığı ve toprak işlemenin yüzey sürüklenmesi ile herbisit taşınmasını 
artırdığı belirlenmiştir (Patakioutas ve Triantafyllos, 2004).  

Ülkemizde tarım yapılan arazilerin çok büyük bir kısmının eğimli bölgelerde yer aldığı 
düşünüldüğünde, konvansiyonel tarım tekniklerinin sürdürüldüğü bu alanlarda şiddetli ani 
yağışların yaşanması durumunda herbisitlerin yüzey sürüklenmesi ile taşınması kaçınılmaz bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Toprak yüzeyinden akan su; toprak partiküllerini taşıdığı 
gibi toprak partiküllerince absorbe edilen bazı pestisitleri, özellikle de herbisitleri, çözerek 
(desorbsiyon) bünyesine alır. Bu yüzeysel su akışının varış noktası genellikle bir yüzey su 
kaynağıdır.  

Sürüklenme suyu içerisindeki herbisit konsantrasyonu etkileyen faktörlerin başında yağışın 
yoğunluğu ve herbisitin özellikleri öne çıkmaktadır. Ani yağışın miktarı ve süresi yüzey 
sürüklenmesini etkilemektedir. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar vegetatif filtre şeridi 
uygulanmayan alanlarda daha fazla sürüklenmeye sebep olur (Otto vd., 2012). Herbisitin yapısı 
da vegetatif filtre şeridinin etkinliğini belirleyen önemli bir faktördür. Suda orta seviyede 
çözünebilen herbisitlerden atrazine ve metolachlor'un süzüntü içinden tutulması konusunda 
Avustralya'da yürütülen bir çalışmada; bu uygulamanın süzüntüdeki atrazine'i %40-85 ve 
metolachlor'u ise %44-85 oranında azaltabildiği belirlenmiştir (Popov vd., 2006). Herbisitlerin 
fiziksel ve kimyasal özellikleri yüzey sürüklenmesi ile taşınmalarında önemli faktörlerden 
biridir. Kanada'da 51 sulak alanda yapılan sürveyde bazı sulak alanlarda MCPA, 2.4-D ve 
triallate' in su kalitesi yönergesinin izin verdiği limitlerin üzerinde tespit edildiği bildirilmiştir 
(Donald vd., 1999). Degenhardt (2010) bu grup herbisitlerden olan Ethametsulfuron-methyl'in 
17 sulak alandan alınan sedimentlerin hepsinde tespit edildiğini, thifensulfuron-methyl ve 
tribenuron-methyl'in ise bazı numunelerde çok düşük oranlarda tespit edildiğini bildirmiştir. 
Lerch ve Blanchard (2003) ABD'nin Kuzey Missouri ve Güney Iowa akarsularında metribuzine, 
alachlor, metolachlor, acetochlor, cyanazine, atrazine gibi herbisitlerin tespit edildiğini ve bu 
herbisitlerin rastlanma sıklığının %87-100 arasında değiştiğini bildirmiştir. Otto vd. (2012) 
İtalya'nın Po Vadisinde metolachlor ve terbuthylazine'nın yüzey sürüklenmesi ile kolaylıkla 
yüzey su kaynaklarına taşınabilirken, mesotrione'nin toprakta çok çabuk kaybolduğu için yüzey 
sürüklenmesi ile taşınması riskinin düşük olduğunu belirlemişlerdir. 

Herbisitlerin toprakta aktif kalma süreleri, uygulandıkları alanda yabancı ot kontrolü 
sağladıktan sonra kalıntı bırakmadan kaybolmalarını sağlayacak kadar olmalıdır. Bu sürelerin 
belirlenmesinde en çok kullanılan zaman belirteci ise herbisitlerin yarılanma süreleridir. 



Herbisitlerin yarılanma süreleri ekilen kültür bitkisine, herbisitlerin yapısına, toprağın yapısına, 
topraktaki mikroorganizma varlığına, toprak nemine ve meteorolojik koşullara bağlı olarak 
değişiklik gösterir (Oliveira vd., 2001; Milan vd., 2013a). Yunanistan'da yapılan bir çalışmada; 
mısır yetiştirilen bir tarlaya uygulanan alachlor, metolachlor ve EPTC'nin topraktaki yarılanma 
süreleri mısır ekimi yapılmayan parsellere göre düşüş göstermiş, en fazla düşüş EPTC'de 
gözlenirken en az düşüş alachlorda gözlenmiştir (Patakioutas ve Triantafyllos, 2004). 
Halosulfuron-methyl'in toprakta tutulması ve parçalanmasının belirlenmesi için yürütülen bir 
çalışmada; topraktaki organik madde miktarının ve kil içeriğinin artmasının absorbsiyonu 
artırdığı, ph'nın artmasının ise düşürdüğü ve organik madde miktarının artmasının herbisitin 
topraktaki yarılanma süresini düşürdüğü belirlenmiştir (Rajasekharam ve Ramesh, 2014).  

Vegetatif filtre şeridinde kullanılacak olan bitkilerin seçimi gerek bu bitkilerden beklenen 
etkinin sağlanması gerekse bu bitkilerin daha sonra ekonomik açıdan değerlendirilmesi 
açısından çok önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmalar vegetatif filtre şeridi içerisinde 
çoğunlukla dar yapraklı bitki türlerinin kullanıldığını göstermektedir (Tingle vd., 1988; Seta ve 
Karathanasis, 1997; Dozier vd., 2002; Popov ve Cornish, 2006). Dar yapraklı bitki türlerinin bu 
amaç için seçiminde; sık kanopi oluşturması ve kardeşlenerek bitki sıklığının zaman içinde 
artabilmesi önemli rol oynar. Dar yapraklı türlerin herbisitlere toleransları, onların akan su 
içindeki sedimentleri ve bu sedimentlere bağlı herbisitleri tutmasında önemlidir (Popov ve 
Cornish, 2006). Dar yapraklı bitki türlerinin de herbisitleri tutma kapasiteleri farklıdır. 
Adropogon gerardii ile oluşturulan vegetatif filtre şeridi, denemede kullanılan 
fluometuron'unun % 4'ünün ve Norflurazon'unun ise % 1.8'inin geçmesine izin verdiği; 
Tripsacum dactyloides ile oluşturulan vegetatif filtre şeridi ise denemede kullanılan 
fluometuron'unun % 2'sinin ve Norflurazon' unun ise % 0.7' sinin filtre şeridini geçtiği 
belirlenmiştir (Rankins vd., 2001). Vegetatif filtre şeridinde kavak, akçaağaç, kuşüzümü, çam 
gibi çalı ve ağaç formunda bitkilerde kullanılabilmektedir. Ancak bu çalımsı bitkiler ve ağaçlar, 
dar yapraklı bitkilerde olduğu gibi herbisitin parçalanmasını hızlandıramazlar (Krutz vd., 2005). 
Çalımsı bitkilerin ve ağaçların tercih edilmesinin başlıca sebebi çok uzun yıllar boyunca 
kullanılabilecekleri için vegetatif filtre şeridi oluşturma maliyetini düşürüyor olmalarıdır. 

 

Tablo 1. Herbisit degredasyonunu artırmayan VFŞ bitkileri (Krutz et al., 2005). 

VFŞ bitkisi Herbisit 

Abutilon theophrasti  Atrazine, metolachlor  

Amaranthus sp.  Atrazine, metolachlor  

Carduus nutans L.   Metolachlor  

Chenopodium album L.   Metolachlor  

Conyza canadensis L. Cronqu.  Atrazine, metolachlor  

Echinochloa crus-galli L. 
Beauv.  

 Atrazine, metolachlor  

Glycine max L. Merr.   Atrazine, metolachlor, 
trifluralin  

Hibiscus trionum L.   Atrazine, metolachlor  

Hordeum jubatum L.   Metolachlor  

Lepidium latifolium L.  Atrazine, metolachlor  

Nepeta cataria L. C Metolachlor  

Panicum capillare L.   Metolachlor  

Panicum virgatum L.   Atrazine  



Polygonum pennsylvanicum  Atrazine, metolachlor  

Setaria glauca L. Beauv.   Atrazine, metolachlor  

Zea mays L.  Metolachlor  

 

Tablo 2. Herbisit degredasyonunu artıran VFŞ bitkileri (Krutz et al., 2005).  

VFŞ bitkisi Herbisit 

Chenopodium album L.   Atrazine  

Carduus nutans L.   Atrazine, metsulfuron  

Hordeum jubatum L.   Atrazine  

Kochia scoparia L. Schrad.  Atrazine, trifluralin  

Lolium perenne L.  Isoproturon, fluometuron  

Nepeta cataria L.   Atrazine  

Oryza sativa L.  Fluometuron  

Panicum capillare L.  Atrazine  

Panicum virgatum L.  Metolachlor  

Populus deltoides nigra   Atrazine  

Vicia villosa Roth.   Fluometuron  

Zea mays L.  Alachlor, metolachlor  

 

Vegetatif filtre şeridinin genişliği de etkinliğinde büyük önem taşımaktadır. Atrazine ve 
metalochlor sürüklenmesi için planlanan bir çalışmada; uygulamadan 5 gün sonra herbisit 
konsantrasyonu 9 metrelik vegetatif filtre şeridinde en düşük bulunmuş, ilerleyen sürelerde 
ise herbisit konsantrasyonunun düşürülmesinde 3 ve 6 metrelik vegetatif filtre şeritlerinin de 
9 metrelik şerit kadar etkili bulunmuştur (Lafrance vd., 2013). ABD tarım departmanı bitki 
koruma ürünlerini kuvvetli bir şekilde absorbe edilmesi, partiküllerin ve sedimentlerin 
tutulması için en az 6 metrelik bir vegetatif filtre şeridinin oluşturulmasını tavsiye etmektedir 
(Milan vd., 2013b). Eğimin % 5'den az olduğu alanlarda 10 m, eğimin %5' den yüksek olduğu 
alanlarda ise 20 m vegetatif filtre şeridi uygulaması yapılması Kanada’nın bazı eyaletlerinde 
zorunlu kılınmıştır (Dunn vd., 2011). Avrupa Birliği de bu konuda tavsiyede bulunmuş, 
Danimarka ve İsveç gibi bazı AB ülkeleri suyolları boyunca vegetatif filtre şeridinin 
oluşturulmasını zorunlu kılmıştır (Tredanari, 2011). Vegetatif filtre şeridinden istenen faydanın 
sağlanabilmesi için oluşturulacak vegetatif filtre şeridinin alan oranlarının da belirlenmesi 
gerekmektedir. Vegetatif filtre şeridinin alan oranı; yüzey sürüklenmesine katkı sağlayan tarla 
alanının vegetatif filtre şeridinin alanına bölünmesi ile elde edilen değer olup etkinlik 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Krutz vd., 2005). 

Vegetatif filtre şeridi uygulaması farklı ekim sistemlerinde de başarı ile 
uygulanabilmektedir. Webster ve Shaw (1996) vegetatif filtre şeridinin toprak işlemesiz ekim, 
konvansiyonel ekim ve toprak işlemesiz iki ürün sistemlerinin hepsinde etkili bir şekilde 
kullanılabildiğini belirlemişlerdir. Yüzey akışı ile flufenacet ve isoxaflutole taşınması ile yapılan 
çalışmalarda toprağın yapısının vegetatif filtre şeridinin etkinliğini değiştirebildiği 
belirlenmiştir (Milan vd., 2013a). 

 

VFŞ Etkinliğinin Modellemesi 

 



Pestisitlerin özellikle de herbisitlerin toprak matriksinde farklı ekolojik ve çevre 
koşullarındaki hareketlerinin bilinmesi, yüzey ve yer altı su kaynaklarının korunması için büyük 
önem arz etmektedir. Bu hareketlerin bağlı olduğu faktörlerin sayısının fazlalığı söz konusu 
faktörleri ele alacak şekilde kapsamlı çalışma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu zorluğun 
aşılabilmesi için başvurulan yaygın yöntemlerden birisi de modellemelerdir. Tarım alanlarında 
kullanılan herbisitlerin taşınmasını ve parçalanmasını araştırmak için birçok modeller 
geliştirilmiştir (Celestino Ladu ve Zhang, 2011). Modellemeler yardımıyla önemli bazı 
parametrelerin kullanılması, araştırılacak verinin tahmin edilmesine olanak tanımakta ve bu 
yöntemle araştırmalar kısa sürede uygun maliyetle sonuçlandırılabilmektedir (Spurlock vd., 
1998). Yüzey sürüklenmesi ile taşınan herbisitlerin tutulması ve su kaynaklarına karışmasının 
engellenmesi için uygulanacak olan vegetatif filtre şeridinin etkinliğinin belirlenmesi için de 
matematiksel modellerden yararlanılmaktadır  (Dosskey, vd., 2011). Bu modeller yardımıyla 
arazi koşullarına ve amaca uygun vegetatif filtre şeridinin özellikleri ve uygulanacağı alanların 
belirlenmesi mümkündür. Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanılarak web 
tabanlı programlar oluşturulmuş ve internet üzerinden kullanıma sunulmuştur (Park vd., 
2013). Oluşturulan vegetatif filtre şeridinin etkinliğinin belirlenmesinde Vegetatif Filtre Şeridi 
Modelleme Sistemi (VFSMOD-W) yaygın olarak kullanılan bir model olup kullanıcıya modelde 
modifikasyon imkanı da sağlamaktadır (Munoz-Carpena and Carpena, 2004).  

 

Vejetatif filtre şeritleri eğime sahip bütün tarım alanlarının sulak alanlara bitişik sınırlarına 

kolaylıkla kurulabilen ve etkisini kısa sürede gösterebilen canlı bitki bariyerleridir. 

Sürdürülebilir pestisit kullanım prensiplerine göre sulak alanlara yakın alanlarda ilaçlama 

yapılmayan bir şerit bırakılması bu alanların hastalık zararlı ve yabancı otlara konukçuluk 

yapmasına neden olabilir. Canlı bitki bariyerleri tarladaki kültür bitkisinden farklı bitki türleri 

arasından seçildiği için bu riski azaltırken bitki bariyerindeki bitkilerin zaman zaman kesilerek 

farklı amaçlarla kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Vejetatif filtre şeritlerinin kullanımının 

desteklenmesi, sadece yüzey su kaynaklarının korunmasına değil aynı zamanda tarımsal 

ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da fayda sağlayacaktır. 

 



 
Vejetatif filtre şeriti oluşturulmamış alanda yüzey akışı 

 



 
Dar yapraklı bitki türleri ile oluşturulan vejetatif filtre şeritlerinde yüzey akışı 

 



 

Dar yapraklı bitki türleri+ imi-tolerant ayçiçeği ile oluşturulan vejetatif filtre şeritlerinde yüzey 

akışı 

 

Tanıtım videosu için:  

https://www.youtube.com/watch?v=HgEDPdWCuF4 

https://www.youtube.com/watch?v=i5b4aDvQWls&t=76s 
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