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Çizelge A ac n gövde çevresine göre bü-
yük hacimde püskürtülecek ilaçl  s
miktar

Di er bir hesaplama yöntemi de a a-
n ya na ve gövde çevresine göre büyük

hacimde püskürtülecek ilaçl  s  miktar n
belirlenmesidir. Bunun içinde a daki çizel-
geler kullan labilir.
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3. YÖNTEM

ac n durumu Gerekeli ilaçl
 (Litre)

sa budanm  bir genç
aç

1

sa budanm  ya  bir
bodur a aç

3

Fidanl kta bir dekar çö ür 100

Fidanl kta 2 y ll k a
fidanlar (dekara)

200

Dikime haz r fidanlar
(1 dekar)

300

Çizelge A aç ya na göre büyük hacimde
püskürtülecek ilaçl  s  miktar

ac n gövde çevresi
(cm)

Gerekli ilaçl
 (Litre)

30 5
40 10
60 20
80 30
100 40

2. YÖNTEM

kinci yöntem de ise, a aç izdü ü-
mü çap  ile a aç yüksekli i çarp r. Daha
sonra bulunan de erde 0,3 ile çarp larak o

aç için gerekli ilaçl  s  miktar  litre
cinsinden hesaplanm  olur.

laçl  s  (Litre) = Taç çap  (m) x
aç yüksekli i (m) x 0,3
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Meyve a açlar nda k  ilaçlamas
yap rken, a aç tac  iz dü ümünün çap
metre cinsinden ölçülür ve iki kat  al rsa,
o a aca isabet etmesi gereken ilaçl  s
miktar  litre cinsinden bulunur. Çiçekten
önce yap lan ilaçlamalarda, k  ilaçlamas n-
da sarf edilen s n %75’ i, çiçekten sonra
yap lan ilaçlamalarda ise k  ilaçlamas nda
sarf edilen s n %50’si kadar ilaçl  s
hesaplan r.

            laçl  s  (lt) = Taç çap  (m) x 2

Bitki korumada hastal k ve zararl la-
ra kar  kullan lan ilaçlar mutlak galip gel-
melidir. Aksi halde mücadele eti iniz dü -
man daha da güçlenerek kar za ç kar.
Bu nedenle mücadele kapsam ndaki hasta-

k, yabanc  ot veya zararl  çok iyi tan na-
rak, ona uygun mücadele yöntemi ve bitki
koruma alet ve ekipman  seçilmelidir.

Meyve a açlar n ilaçlanmas  s ra-
nda memelerin yerle tirilmeleri, püskürt-

me do rultular  ve debileri bir birine göre
de iklik gösterir. Memeler, püskürtüle-
cek s n 1/3 ünü a ac n alt dallar ndan
itibaren 2/3 yüksekli ine, s n 2/3 ünü
ise a ac n üst k sm ndaki 1/3 yüksekli ine
püskürtecek ekilde ayarlanmal  ve yerle -
tirilmelidir.

laç normu birim alana veya birim
aca at lacak ilaçl  s  miktar  belirtir.

laç normu tarla bitkileri ve meyve a aç-
lar  için farkl  oldu u gibi, uygulamada
kullan lacak tar msal sava  arac n yap -
sal özelliklerine ve duyarl na göre de
farkl k gösterebilir.

1. YÖNTEM

Deneyimler bahçe pülverizatörler-
den beklenen pülverizasyon etkinli inin
sa lanabilmesi için ilerleme h n 4
km/h den az olmas  gerekti ini ortaya
koymu tur.

Meyve a açlar nda püskürtme
miktar  büyük de iklikler gösterir.

açlar n cins, ya , büyüklük ve s kl -
na göre dekara veya a aç ba na isabet
etmesi gereken ilaçl  su miktar  de ir.
Meyve a açlar na at lacak ilaç hesapla-
malar nda birçok yöntem olmakla birlik-
te, uygulama kolayl  aç ndan a -
daki yöntemler verilmi tir.

Memelerin Durum Ayarlar

Mücadelede Amaç Mücadelede Çal ma H

Meyve A açlar na At lmas
Gerekli laç Normu


