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1.HORMONLAR1.HORMONLAR
1.1. Hormonun Tan1.1. Hormonun Tanıımmıı::

Hormon, bir hHormon, bir hüücre veya hcre veya hüücre toplulucre topluluğğu tarafu tarafıından ndan 
salgsalgıılanan, organizmanlanan, organizmanıın din diğğer her hüücreleri creleri üüzerine zerine 
fizyolojik bir kontrol uygulayan kimyasal bir madde fizyolojik bir kontrol uygulayan kimyasal bir madde 
olarak tanolarak tanıımlanmaktadmlanmaktadıır. Bu kontrolleri yaparken, r. Bu kontrolleri yaparken, 
hhüücre icre iççindeki kimyasal reaksiyonlarindeki kimyasal reaksiyonlarıı dedeğğiişştirebilirler, tirebilirler, 
hhüücre zarcre zarıınnıın n ççeeşşitli maddelere karitli maddelere karşışı gegeççirgenliirgenliğğini ini 
dedeğğiişşime uime uğğratabilirler veya baratabilirler veya başşka hka hüücresel cresel 
metabolizmalarmetabolizmalarıı harekete geharekete geççirebilirler. irebilirler. 



Hormonlar kimyasal yapHormonlar kimyasal yapıılarlarıına gna gööre protein yapre protein yapııssıında nda 
olanlar (pankreas, hipofiz, olanlar (pankreas, hipofiz, tiroidtiroid hormonlarhormonlarıı gibi) ve gibi) ve steroidsteroid
yapyapııssıında olanlar (nda olanlar (ovaryumovaryum, testis, adrenal korteks , testis, adrenal korteks 
hormonlarhormonlarıı gibi) olmak gibi) olmak üüzere iki grupta incelenir. Hormon zere iki grupta incelenir. Hormon 
ve hormon benzeri madde, bitkilerde ve kasaplve hormon benzeri madde, bitkilerde ve kasaplıık k 
hayvanlarda verimi arthayvanlarda verimi artıırmak amacrmak amacııyla kullanyla kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
Hormonlar, bu etkilerini protein sentezini artHormonlar, bu etkilerini protein sentezini artıırarak rarak 
gergerççekleekleşştirmektedirler. Bunlartirmektedirler. Bunlarıın bazn bazıılarlarıınnıın zararln zararlıı etkileri etkileri 
kankanııtlandtlandığıığı iiççin kullanin kullanıımlarmlarıına izin verilmemektedir.na izin verilmemektedir.



Hormonlar; bitkilerdeki bHormonlar; bitkilerdeki büüyyüüme ve gelime ve gelişşme olaylarme olaylarıınnıı
yyöönlendiren, nlendiren, ççok dok düüşşüük yok yoğğunluklarda dahi etkili olabilen unluklarda dahi etkili olabilen 
ve bitkilerde sentezlenerek tave bitkilerde sentezlenerek taşışınabilen organik nabilen organik 
maddelerdir. Hormonlarmaddelerdir. Hormonlarıın bitkilerdeki etkileri ve ekonomik n bitkilerdeki etkileri ve ekonomik 
sonusonuççlarlarıı benzer etkilerde sentetik olanlarbenzer etkilerde sentetik olanlarıın ortaya n ortaya 
ççııkmaskmasıına yol ana yol aççmmışışttıır. Bitkilerde dor. Bitkilerde doğğal olarak bulunan al olarak bulunan 
hormonlara ve sentetik benzerlerine bitki bhormonlara ve sentetik benzerlerine bitki büüyyüüme me 
maddeleri veya bitki gelimaddeleri veya bitki gelişşim dim düüzenleyicileri denilmektedir. zenleyicileri denilmektedir. 
Buna karBuna karşışın, hormon terimi sadece bitkilerde don, hormon terimi sadece bitkilerde doğğal olarak al olarak 
bulunanlar ibulunanlar iççin kullanin kullanıılmlmışışttıır. r. 



Bitkilerde en yaygBitkilerde en yaygıın kullann kullanıılanlarlanlarıı 2,42,4--D, GA3, 4D, GA3, 4--
CPA, CPA, daminozidedaminozide, , etheptonethepton ve ve maleikhidrozitmaleikhidrozit (MH)'(MH)'dirdir. . 
FenoksiFenoksi ttüürevlerinden olan 2,4revlerinden olan 2,4--D aD ağığız yoluyla alz yoluyla alıındndığıığında nda 
midemide--babağığırsak sisteminden emilmekte ve rsak sisteminden emilmekte ve testiktestiküülerler DNA DNA 
sentezini engellemektedir. Bitkilerde oldusentezini engellemektedir. Bitkilerde olduğğu gibi hayvan u gibi hayvan 
organizmasorganizmasıında da mutasyon yapnda da mutasyon yapııccıı etkide olmasetkide olmasıı
nedeniyle, kanserojen bir madde olma olasnedeniyle, kanserojen bir madde olma olasııllığıığı
bulunmaktadbulunmaktadıır. Literatr. Literatüürlere grlere gööre; 2,4re; 2,4--D kalD kalııntntıılarlarıına izin na izin 
verilen miktar 0verilen miktar 0--5 5 ppmppm arasarasıındadndadıır.r.



Hayvanlarda daha fazla canlHayvanlarda daha fazla canlıı aağığırlrlıık artk artışıışı, yemden , yemden 
yararlanma, daha iyi karkas yararlanma, daha iyi karkas öözellizelliğği ve et kalitesi sai ve et kalitesi sağğlamak lamak 
iiççin in ööstrojenler (strojenler (ööstradiolstradiol) ) androjenlerandrojenler ((testesterontestesteron) ve ) ve 
progestojenlerprogestojenler ((ProgestronProgestron) gibi cinsiyet hormonlar) gibi cinsiyet hormonlarıı; ; 
dietilstilbestroldietilstilbestrol (DES), (DES), HexoestrolHexoestrol, , DienestrolDienestrol ve ve ZeranolZeranol
gibi sentetik gibi sentetik nonnon--steroidalsteroidal ööstrojenler ve strojenler ve trenbolantrenbolan asetat, asetat, 
testesterontestesteron propionatpropionat, , melengestrolmelengestrol asetat, metil asetat, metil 
testesterontestesteron gibi sentetik gibi sentetik steroidlersteroidler hormonalhormonal etkili etkili 
anabolikleranabolikler olarak kullanolarak kullanıılmaktadlmaktadıır.r.





2.HAYVANSAL GIDALARDA HORMON KULLANIMI2.HAYVANSAL GIDALARDA HORMON KULLANIMI

Veteriner ilaVeteriner ilaççlarlarıı ve hayvan yetive hayvan yetişştiricilitiriciliğğinde kullaninde kullanıılan lan 
katkkatkıı maddeleri, Veteriner Hekimlimaddeleri, Veteriner Hekimliğği ve hayvan i ve hayvan 
yetiyetişştiricilitiriciliğğinin inin öönemli ihtiyanemli ihtiyaççlarlarıından biridir. Ancak, ndan biridir. Ancak, 
yetkisiz kiyetkisiz kişşilerin bilinilerin bilinççsiz ve yasal olmayan ilasiz ve yasal olmayan ilaçç kullankullanıımlarmlarıı
yanyanıı ssııra hastalra hastalııklara karklara karşışı antibiyogramantibiyogram yapyapıılmadan lmadan 
verilen yetersiz ilaverilen yetersiz ilaççlar, hastalarlar, hastalarıı iyileiyileşştirmeditirmediğği gibi direni gibi direnççli li 
bakteri bakteri populasyonlarpopulasyonlarıınnıınn da ortaya da ortaya ççııkmaskmasıına nedenna neden



AlAlıınan ilanan ilaççlar balar başşta bta bööbrek ve karacibrek ve karaciğğer olmak er olmak üüzere zere 
ççeeşşitli organ ve dokularda birikmektedir.Bitli organ ve dokularda birikmektedir.Bööyle yle üürrüünleri nleri 
ttüüketen insanlarda keten insanlarda üürrüündeki antibiyotik ndeki antibiyotik ççeeşşit ve miktarit ve miktarıına na 
babağğllıı olarak hafif alerjiden baolarak hafif alerjiden başşlaylayııp p anafilaktikanafilaktik şşoka kadar oka kadar 
gidebilen,  olumsuz etkiler ggidebilen,  olumsuz etkiler göözlenmizlenmişştir. Yine bilintir. Yine bilinççsiz siz 
antibiyotik kullanantibiyotik kullanıımmıınnıın besin endn besin endüüstrisinde strisinde üüretim retim 
hatalarhatalarıına yol ana yol aççttığıığı bildirilmektedir. bildirilmektedir. 



BilinBilinççsizce antibiyotik kullansizce antibiyotik kullanıımmıınnıın, n, üüretimde retimde 
yol ayol aççttığıığı bu zararlarbu zararlarıın n öönlenebilmesi amacnlenebilmesi amacııyla yla 
WHO (DWHO (Düünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü), FAO (G), FAO (Gııda Tarda Tarıım m 
ÖÖrgrgüüttüü) ve JECFA (G) ve JECFA (Gııda Katkda Katkıı Maddeleri Maddeleri 
DDüüzenlemeleri Birlezenlemeleri Birleşşik Komitesi) tarafik Komitesi) tarafıında snda sığıığır r 
yetiyetişştiricilitiriciliğğinde 1988inde 1988’’de yasaklandde yasaklandıı..



ÜÜlkemizde tavuk ve ballkemizde tavuk ve balıık yetik yetişştiricilitiriciliğğinde hiinde hiççbir zaman bir zaman 
uygulanmamuygulanmamışış olduolduğğu su sööylenen hormonlar,ylenen hormonlar, ssığıığır yetir yetişştiricilitiriciliğğinde inde 
1988 y1988 yııllıına kadar yasal olarak kullanna kadar yasal olarak kullanıılmlmışış. . 
TTüürkiye'de hayvanlarda hormon kullanrkiye'de hayvanlarda hormon kullanıımmıınnıın gen geççmimişşi hakki hakkıında bilgi nda bilgi 
veren Ankara veren Ankara ÜÜniversitesi Veteriner Fakniversitesi Veteriner Faküültesi Zootekni ve Hayvan ltesi Zootekni ve Hayvan 
Besleme BBesleme Bööllüüm Bam Başşkankanıı ve aynve aynıı zamanda Veteriner Tavukzamanda Veteriner Tavukççuluk uluk 
DerneDerneğği Bai Başşkankanıı Prof. Ahmet ErgProf. Ahmet Ergüün, hormonun artn, hormonun artıık mazide kaldk mazide kaldığıığınnıı
ssööyledi. Tavuk gibi kanatlyledi. Tavuk gibi kanatlıı hayvanlarda hormon kullanhayvanlarda hormon kullanıımmıınnıın hin hiççbir bir 
ddöönemde yapnemde yapıılmadlmadığıığınnıı kaydeden Prof. Ergkaydeden Prof. Ergüün n şşunlarunlarıı
ssööylylüüyor:"1988'lerde Taryor:"1988'lerde Tarıım Bakanlm Bakanlığıığı bbüüyyüükbakbaşş hayvanlarhayvanlarıın n 
kulaklarkulaklarıınnıın arkasn arkasıında deri altnda deri altıına enjekte edilen hormonu tamamen na enjekte edilen hormonu tamamen 
yasakladyasakladıı. Yani hormon olay. Yani hormon olayıına el koydu. Bu konuda enstitna el koydu. Bu konuda enstitüüde de ççok ok 
saysayııda uzman yetida uzman yetişştirerek denetimini de satirerek denetimini de sağğladladıı. Hormon kullan. Hormon kullanıımmıı
TTüürkiye'de brkiye'de büüyyüükbakbaşş hayvanlarda mevcuttu o da bundan 15 yhayvanlarda mevcuttu o da bundan 15 yııl l öönce nce 
yasaklandyasaklandıı." ." 



HormonlarHormonlarıın n anabolizananabolizan madde oldumadde olduğğunu ve erkeklik ya da unu ve erkeklik ya da 
didişşilik hormonlarilik hormonlarıınnıın hayvan vn hayvan vüücutlarcutlarıına enjekte edilmesiyle kilo na enjekte edilmesiyle kilo 
artartışıışınnıın san sağğlandlandığıığınnıı kaydeden Prof. Ergkaydeden Prof. Ergüün n şşööyle devam etti: yle devam etti: 
"Bu hormonlar hayvan"Bu hormonlar hayvanıın vn vüücudunda protein tutulmascudunda protein tutulmasıınnıı
sasağğlaylayııp daha fazla ap daha fazla ağığırlrlığığa ulaa ulaşşmasmasıınnıı gergerççekleekleşştiriyordu. tiriyordu. 
Ancak, Ancak, öözellikle bzellikle büüyyüüme me ççaağığındaki ndaki ççocuklarda ileriye docuklarda ileriye döönnüük k 
olarak tolarak tüümmöör olur oluşşumu, cinsiyetler aumu, cinsiyetler aççııssıından bazndan bazıı sorunlar sorunlar 
yaratmasyaratmasıı nedeniyle Avrupa, Amerika ile birlikte Tnedeniyle Avrupa, Amerika ile birlikte Tüürkiye'de de rkiye'de de 
yasaklandyasaklandıı. T. Tüürkiye'de hormon olayrkiye'de hormon olayıı 1988'lerde bitmi1988'lerde bitmişştir. tir. 
TavukTavukççulukta ise zaten hiulukta ise zaten hiççbir zaman pratibir zaman pratiğğe konmame konmamışışttıı."."

GGüünnüümmüüzde hormon kullanzde hormon kullanıımmıı yasaklandyasaklandığıığından dolayndan dolayıı, , 
hayvanlarda verimi artthayvanlarda verimi arttıırmak amacrmak amacııyla yla antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç
kullankullanıımmıı vazgevazgeççilmez bir yilmez bir yööntem olmuntem olmuşştur. tur. 





3. VER3. VERĐĐM ARTIRICI AMAM ARTIRICI AMAÇÇLARLALARLA
ANTANTĐĐBAKTERBAKTERĐĐYEL YEL ĐĐLALAÇÇ KULLANIMIKULLANIMI

BugBugüün in iççin bin büüttüün dn düünyada ve nyada ve üülkemizde, lkemizde, 
babaşşta kanatlta kanatlıılar olmak lar olmak üüzere, szere, sığıığır, koyun ve r, koyun ve 
domuz yetidomuz yetişştiricilitiriciliğğinde yemden yararlanma inde yemden yararlanma 
etkinlietkinliğğinin ve canlinin ve canlıı aağığırlrlıık kazanck kazancıınnıın artn artıırrıılmaslmasıı
amacamacııyla yemlere dyla yemlere düüşşüük k deriderişşimlerdeimlerde
antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç ççeeşşitleri katitleri katıılarak slarak süürekli halde rekli halde 
yedirilmesi yedirilmesi ççok yaygok yaygıın bir yetin bir yetişştiricilik pratitiricilik pratiğği haline i haline 
gelmigelmişştir. Belirtilen ilatir. Belirtilen ilaçç ççeeşşitlerinin bitlerinin büüttüün bir besi n bir besi 
ddööneminde veya neminde veya öönemli bir bnemli bir bööllüümmüünde nde sasağığıttıımm
dozlardozlarıından ortalama 100 kez daha dndan ortalama 100 kez daha düüşşüük k 
deriderişşimlerdeimlerde yemlere veya sulara katyemlere veya sulara katıılarak larak 
verilmesiyle sindirim sistemi verilmesiyle sindirim sistemi mikroflorasmikroflorasıınnıınn
olumlu yolumlu yöönde dende değğiişştirilmesi, canla atirilmesi, canla ağığırlrlıık k 
kazanckazancıınnıın hn hıızlandzlandıırrıılmaslmasıı ve arttve arttıırrıılmaslmasıı besin besin 
ççevirme evirme ––yemden yararlanma oranyemden yararlanma oranıınnıın n 
yyüükseltilmesi ve belli bakseltilmesi ve belli başşllıı yetiyetişştirme hastaltirme hastalııklarklarıına na 
etkin bir korunmanetkin bir korunmanıın san sağğlanmaslanmasıı
amaamaççlanmaktadlanmaktadıır. r. 



GerGerççekten de konuya iliekten de konuya ilişşkin olarak kin olarak 
yapyapıılmlmışış ççok sayok sayııdaki aradaki araşşttıırma rma 
sonucundan  anlasonucundan  anlaşışıldldığıığına gna gööre, re, 
antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç katkkatkııllıı besinlerle besinlerle 
beslenen gelibeslenen gelişşme dme döönemindeki knemindeki küültltüür r 
hayvanlarhayvanlarıınnıın katkn katkııssıız yemlerle z yemlerle 
beslenenlere gbeslenenlere gööre, % 5re, % 5--20 aras20 arasıında daha nda daha 
fazla canlfazla canlıı aağığırlrlıık kazandk kazandııklarklarıı gergerççeeğği i 
ortaya konmuortaya konmuşştur. Belirtilen arttur. Belirtilen artışış oranoranıınnıın n 
kanatlkanatlıılarda % 15larda % 15--16, danalarda % 516, danalarda % 5--10 ve 10 ve 
gengençç domuzlarda da %  8domuzlarda da %  8--12 aras12 arasıında nda 
gergerççekleekleşştitiğği anlai anlaşışılmlmışışttıır. Ar. Aççııklanan canlklanan canlıı
aağığırlrlıık artk artışış oranlaroranlarıı ise, verimli bir ise, verimli bir 
hayvanchayvancııllıık ik işşletmesinde saletmesinde sağğlanan gelirin lanan gelirin 
öönemli bir bnemli bir bööllüümmüünnüü oluoluşşturur.turur.



19501950’’ lili yyııllarla birlikte gllarla birlikte güündeme gelen bu ndeme gelen bu 
uygulama uygulama şşekli, geekli, geççen sen süüre ire iççerisinde erisinde birbirööokok
üülkede yayglkede yaygıınlanlaşşarak geleneksel bir uygulama arak geleneksel bir uygulama 
niteliniteliğği kazanmi kazanmışışttıır. Bu kapsamda olmak r. Bu kapsamda olmak üüzere, zere, 
pek pek ççok ok üülkede yem katklkede yem katkıı maddesi olarak maddesi olarak 
kullankullanıılabilecek labilecek antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç ççeeşşitleri itleri 
bilimsel verilere gbilimsel verilere gööre belirlenerek bre belirlenerek büüttüün tn tüürler rler 
iiççin dein değğiişşik amaik amaççllıı kullankullanıımlarmlarıı yasa ve yasa ve 
yyöönetmeliklerle dnetmeliklerle düüzenlenmizenlenmişştir. Buna kartir. Buna karşışın, n, 
bazbazıı üülkelerde herhangi bir yasal uygulama lkelerde herhangi bir yasal uygulama 
ööngngöörrüülmeksizin her lmeksizin her ççeeşşit it antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç ya ya 
yem katkyem katkıı maddeleri halinde ya da kullanmaddeleri halinde ya da kullanııma ma 
hazhazıır stres ilar stres ilaççlarlarıı halinde aynhalinde aynıı amaamaççla la 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.



Son ySon yııllarda besi hayvanlarllarda besi hayvanlarıında verim artnda verim artıırrııccıı
amaamaççla la antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç ttüüketiminin ketiminin öönemli nemli 
boyutlara ulaboyutlara ulaşşttığıığı ggöörrüülmektedir. Nitekim, dlmektedir. Nitekim, düünya ilanya ilaçç
endendüüstrilerinde strilerinde üüretilen yretilen yııllllıık k antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç
toplamtoplamıınnıın % 40n % 40’’ıı hayvan yemlerine kathayvan yemlerine katıılarak veya larak veya 
sadece koruyucu amasadece koruyucu amaççlarla tlarla tüüketilmektedir. Diketilmektedir. Diğğer er 
sasağığıttııccıı amaamaççlarla kullanlarla kullanıılan lan antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç
ççeeşşitlerinin titlerinin tüüketim ketim boyutarboyutarıı da dikkate alda dikkate alıındndığıığında, nda, 
hayvanchayvancııllıık sektk sektöörrüünde tnde tüüketilen her ketilen her ççeeşşitten ilacitten ilacıın n 
ortalama % 40ortalama % 40’’ıınnıın n antibakteriyelantibakteriyel ilailaççlardan olulardan oluşştutuğğu u 
gergerççeeğği ortaya i ortaya ççııkmaktadkmaktadıır. Hayvansal r. Hayvansal üüretimde retimde 
kullankullanıılabilen dolabilen doğğal kaynaklaral kaynaklarıın sn sıınnıırlrlııllığıığı karkarşışıssıında, nda, 
yoyoğğun hayvancun hayvancııllıık ik işşlemlerinin giderek yayglemlerinin giderek yaygıınlanlaşşma ma 
boyutlarboyutlarıı ggööz z öönnüünde tutulursa, aynnde tutulursa, aynıı ççeeşşitten itten 
ilailaççlarlarıın n öönnüümmüüzdeki yzdeki yııllarda da tllarda da tüüketim boyutlarketim boyutlarıı
koruyacakoruyacağığı veya giderek artacaveya giderek artacağığı hususu kolaylhususu kolaylııkla kla 
dedeğğerlendirilebilir. erlendirilebilir. 



3.1.  Verim Artt3.1.  Verim Arttıırmak Amacrmak Amacııyla yla AntibakteriyelAntibakteriyel ĐĐlalaçç
KullanKullanıımmıından Kaynaklanan Sandan Kaynaklanan Sağğllıık Sakk Sakııncalarncalarıı

Yem ve sulara katYem ve sulara katıılarak besin delarak besin değğeri olan hayvanlara eri olan hayvanlara 
ssüürekli verilen, bu trekli verilen, bu tüür ilar ilaççlar bir yandan lar bir yandan ççooğğunluunluğğu u 
hayvanlardan insanlara gehayvanlardan insanlara geççen hastalen hastalıık etkeni k etkeni patajenpatajen
bakterilerde direnbakterilerde direnççlik olgularlik olgularıınnıın gelin gelişşmesine yol amesine yol aççar.ar.

Hayvansal Hayvansal üürrüünlere genlere geççen arten artııklarklarıı yaygyaygıın boyutlu besin n boyutlu besin 
kirlenmesine yol akirlenmesine yol aççmaktadmaktadıır. r. AntibakteriyelAntibakteriyel ilailaçç artartııklarklarıınnıın n 
ttüüketici insanlarda baketici insanlarda başşllııca akut ve kronik ca akut ve kronik toksisitetoksisite, alerjik, , alerjik, 
teratojenteratojen, , mutajenmutajen ve ve karsinojenkarsinojen etki riski yaratmasetki riski yaratmasıından ndan 
kaynaklanan sakkaynaklanan sakııncalar sncalar sööz konusudur.z konusudur.

Hemen her Hemen her ççeeşşitttenittten hayvansal besinde endhayvansal besinde endüüstriyel striyel 
ööllççekte ve yaygekte ve yaygıın kirlenme kaynan kirlenme kaynağığı oluoluşştururlar. Ayntururlar. Aynıı ilailaçç
ççeeşşitleri biyolojik yitleri biyolojik yöönden nden ççok yok yöönden etkin olduklarnden etkin olduklarıı iiççin, in, 
ççok dok düüşşüük kalk kalııntntıı ddüüzeylerinde bile sazeylerinde bile sağğllıık sakk sakııncasncasıı
yaratabilirler. yaratabilirler. 



3.1.  Verim Artt3.1.  Verim Arttıırmak Amacrmak Amacııyla yla AntibakteriyelAntibakteriyel ĐĐlalaçç
KullanKullanıımmıından Kaynaklanan Sandan Kaynaklanan Sağğllıık Sakk Sakııncalarncalarıı

Pepsin, Pepsin, kloramfenikolkloramfenikol ve streptomisin bave streptomisin başşta olmak ta olmak üüzere, pek zere, pek 
ççok antibiyotik ok antibiyotik ççeeşşidinin besinlerdeki artidinin besinlerdeki artııklarklarıı ttüüketici ketici 
insanlarda insanlarda eozinofilieozinofili, , trombositopenitrombositopeni, , aplastikaplastik anemi ve dianemi ve diğğer er 
kan bozukluklarkan bozukluklarıınnıı oluoluşşturabilmekte, karaciturabilmekte, karaciğğer, ber, bööbrek, kemik brek, kemik 
iliiliğği, ii, işşitme ve denge organlaritme ve denge organlarıına yna yöönelik olumsuz etkilere yol nelik olumsuz etkilere yol 
aaççabilirler. Ayrabilirler. Ayrııca insanlarca insanlarıın sindirim sistemi n sindirim sistemi mikroflorasmikroflorasıınnıı
olumsuz yolumsuz yöönde dende değğiişştirerek, sindirim bozukluklartirerek, sindirim bozukluklarıına, sna, süüper per 
enfeksiyonlara ve enfeksiyonlara ve ççeeşşitli vitamin yetersizliklerine yol itli vitamin yetersizliklerine yol 
aaççabildikleri anlaabildikleri anlaşışılmlmışışttıır. r. 

Hayvan yetiHayvan yetişştiricilitiriciliğğinde dinde düüşşüük dozlarda ve uzun sk dozlarda ve uzun süüre kullanre kullanıılan lan 
antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç ççeeşşitleri gerek sindirim sisteminde normal olarak itleri gerek sindirim sisteminde normal olarak 
bulunan E.bulunan E.colicoli ve ve EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae grubu bakteri gibi grubu bakteri gibi mikrofloraymikroflorayıı
oluoluşşturan ve gerekse patojen ajanlarda direnturan ve gerekse patojen ajanlarda direnççli li susuşşlarlarıınn ortaya ortaya 
ççııkmaskmasıına neden olmaktadna neden olmaktadıır. Bunun sonucu olarak direnr. Bunun sonucu olarak direnççli bakteri li bakteri 
susuşşlarlarıınnıınn insan ve hayvan ekosistemlerinde giderek yayginsan ve hayvan ekosistemlerinde giderek yaygıınlanlaşşmasmasıı
kakaççıınnıılmaz glmaz göörrüülmektedir. Bu durum lmektedir. Bu durum ççevre saevre sağğllığıığı ve gelecek ve gelecek 
kukuşşaklar yaklar yöönnüünden yaratabilecenden yaratabileceğği saki sakııncalarncalarıın boyutlarn boyutlarıınnıı şşimdiden imdiden 
kestirmek olanakskestirmek olanaksıızdzdıır.r.





4. B4. BĐĐTKTKĐĐ GELGELĐŞĐĐŞĐMMĐĐNNĐĐ DDÜÜZENLEYZENLEYĐĐCCĐĐLER (BGD)LER (BGD)
HORMONLARHORMONLAR

Bitki bBitki büüyyüüme ve gelime ve gelişşmesinde en mesinde en öönemli rol oynayan nemli rol oynayan 
hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bhormonlardan 5 ana hormon grubu bitki büünyesinde nyesinde 
mevcut oldumevcut olduğğu yapu yapıılan aralan araşşttıırmalarda belirlenmirmalarda belirlenmişştir. tir. 
Bunlar; Bunlar; OxinlerOxinler, , SitokininlerSitokininler, , GibberellinlerGibberellinler ,Etilen ve ,Etilen ve 
ABAABA’’ddıırr. Bitki b. Bitki büünyesinde meydana gelen fizyolojik nyesinde meydana gelen fizyolojik 
faaliyetlerin faaliyetlerin ççooğğunluunluğğu bu hormonlaru bu hormonlarıın kontroln kontrolüü altaltıındadndadıır.r.

HormonlarHormonlarıın etkileri daima bir denge in etkileri daima bir denge iççersinde ersinde 
birbirlerini tamamlaybirbirlerini tamamlayııccıı veya bir diveya bir diğğerinin etkisini azalterinin etkisini azaltııccıı
olarak ortaya olarak ortaya ççııkar. Gkar. Güünnüümmüüzde hormonlardan bitkilerde zde hormonlardan bitkilerde 
bbüüyyüümeyi ve gelimeyi ve gelişşmeyi ymeyi yöönlendirici nlendirici öözellikleri dikkate zellikleri dikkate 
alalıınarak narak ççok yok yöönlnlüü yararlanyararlanıılmaktadlmaktadıır.r.



ÇÇok sayok sayııda kimyasal madde hormon olmadda kimyasal madde hormon olmadığıığı
halde hormon olarak adlandhalde hormon olarak adlandıırrıılmakta bu ise kavram lmakta bu ise kavram 
kargakargaşşasasıına neden olmaktadna neden olmaktadıır. Bir biler. Bir bileşşiiğğin hormon in hormon 
olarak nitelendirilebilmesi iolarak nitelendirilebilmesi iççin ;in ;

Bitki bBitki büünyesinde olunyesinde oluşşmasmasıı,,

OluOluşştutuğğu yerden bau yerden başşka bir yere taka bir yere taşışınabilir olmasnabilir olmasıı, , 

TaTaşışındndığıığı yerde deyerde değğiişşik yaik yaşşam olaylaram olaylarıınnıı yyöönetmesi netmesi 
ve dve düüzenlenmesi,zenlenmesi,

ÇÇok dok düüşşüük konsantrasyonlarda bu etkilerini k konsantrasyonlarda bu etkilerini 
ggööstermesi gerekir.stermesi gerekir.



Bitki bBitki büünyesinde bulunan bu donyesinde bulunan bu doğğal bileal bileşşiklerin yaniklerin yanıında bu nda bu 
bilebileşşiklerin kimyasal yapiklerin kimyasal yapıılarlarıına az veya na az veya ççok benzeyen sentetik ok benzeyen sentetik 
bilebileşşiklerde yapiklerde yapıılmlmışış ve hormon etkilerinin olup olmadve hormon etkilerinin olup olmadığıığı
araaraşşttıırrıılmlmışışttıır. Bunlardan birr. Bunlardan birççooğğunun bitkide dounun bitkide doğğal al 
bulunanlardan bulunanlardan ççok daha aktif olduklarok daha aktif olduklarıı, yani , yani ççok daha az ok daha az 
kullankullanııldldııklarklarıında benzer etkiler olunda benzer etkiler oluşşturduklarturduklarıı belirlenmibelirlenmişştir. tir. 
Bitki bBitki büünyesinde bulunmayan bu tip bilenyesinde bulunmayan bu tip bileşşiklerin doiklerin doğğal al 
hormonlarla karhormonlarla karışışttıırrıılmamalarlmamalarıı gerekir. Bitkide mevcut olmadgerekir. Bitkide mevcut olmadığıığı
halde halde ççok dok düüşşüük miktarlarda hormon etkisini gk miktarlarda hormon etkisini göösteren bu steren bu 
maddelere maddelere sentetik hormonsentetik hormon adadıı verilmektedir. Kavram verilmektedir. Kavram 
kargakargaşşasasıınnıı öönlemek amacnlemek amacııyla bitkide hormon etkili tyla bitkide hormon etkili tüüm m 
maddelere maddelere bitki bbitki büüyyüüme dme düüzenleyicisizenleyicisi denmektedir.denmektedir.



Hormonlar baHormonlar başşlanglangııççta yalnta yalnıız tohumlarz tohumlarıın n ççimlenmesinde, imlenmesinde, 
meyve, fidan ve meyve, fidan ve ççeliklerin keliklerin kööklendirilmesinde kullanklendirilmesinde kullanıılmlmışışttıır. r. 
Daha sonra tohumdan hasada kadar geDaha sonra tohumdan hasada kadar geççen devrede verim en devrede verim 
artartışıışı, , üürrüün kalitesinin yn kalitesinin yüükseltilmesi ve bitkilerin hastalkseltilmesi ve bitkilerin hastalıık ve k ve 
zararlzararlıılara karlara karşışı dayandayanııklklııllığıığın arttn arttıırrıılmaslmasıı amacamacııyla yla üülkemizde lkemizde 
ve tve tüüm dm düünya nya üülkelerinde kullanlkelerinde kullanıılmaya balmaya başşlanmlanmışışttıır. Ancak r. Ancak 
dikkat edilmesi gereken husus didikkat edilmesi gereken husus diğğer kimyasallarda olduer kimyasallarda olduğğu gibi u gibi 
BGD BGD ‘‘lerinlerin de yazde yazııllıı olan tavsiyeye uygun olarak kullanolan tavsiyeye uygun olarak kullanıılmaslmasıı
gerekmektedir. gerekmektedir. 



HormonlarHormonlarıın dn düünyada kullannyada kullanıım alanlarm alanlarıı;;
�� ÇÇelikle elikle ççooğğalmanalmanıın san sağğlanmaslanmasıı,,

�� Tohum Tohum ççimlenme gimlenme güüccüünnüün n 
arttarttıırrıılmaslmasıı,,

�� ÇÇiiççeklerin teeklerin teşşvik edilmesi veya vik edilmesi veya 
geciktirilmesigeciktirilmesi

�� Bitkilerin hastalBitkilerin hastalıık ve zararlk ve zararlıılara lara 
dayandayanııklklııllığıığınnıın arttn arttıırrıılmaslmasıı,,
�� YabancYabancıı ot kontrolot kontrolüü..

�� Meyve ve yaprak Meyve ve yaprak 
ddöökküümlerinin kontrolmlerinin kontrolüü,,
�� Doku kDoku küültltüürrüü ççalalışışmalarmalarıı,,--
Islah Islah ççalalışışmalarmalarıı,,

�� Meyve renginin Meyve renginin 
iyileiyileşştirilmesi,tirilmesi,

�� Meyve kalitesinin Meyve kalitesinin 
iyileiyileşştirilmesi,tirilmesi,
�� HasadHasadıın kolaylan kolaylaşşttıırrıılmaslmasıı,,
�� Meyve muhafaza sMeyve muhafaza süüresinin resinin 
uzatuzatıılmaslmasıı

�� SoSoğğuuğğa dayana dayanııklklııllığıığın arttn arttıırrıılmaslmasıı,,
�� Meyve tohumunun arttMeyve tohumunun arttıırrıılmaslmasıı,,
�� Meyve iriliMeyve iriliğğinin arttinin arttıırrıılmaslmasıı,,
�� PeriyodisiteninPeriyodisitenin azaltazaltıılmaslmasıı,,
�� Meyve olgunluMeyve olgunluğğunun erkene unun erkene 
alalıınmasnmasıı veya geciktirilmesi,veya geciktirilmesi,



ÜÜlkemizde hormonlar domates, patllkemizde hormonlar domates, patlııcan ve kabakta zaman zaman bir can ve kabakta zaman zaman bir 

kkııssıım m üüreticiler tarafreticiler tarafıından kullanndan kullanıılmaktadlmaktadıır. Bunlarr. Bunlarıı ayrayrıı ayrayrıı inceleyecek inceleyecek 
olursak:olursak:

DOMATES:DOMATES: Domates bitkisinin saDomates bitkisinin sağğllııklklıı meyve verebilmesi ve meyve meyve verebilmesi ve meyve 
tutumunun gertutumunun gerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin ortam sin ortam sııcaklcaklığıığınnıın 18n 18--2626˚̊C arasC arasıında nda 
olmasolmasıı gerekir. gerekir. ÇÇiiççek aek aççma dma dööneminde neminde ççiiççeklere peklere püüsksküürtmek suretiyle rtmek suretiyle 
uygulanuygulanıır. Hasada kadar en az 45 gr. Hasada kadar en az 45 güünlnlüük sk süüreye ihtiyareye ihtiyaçç vardvardıır. r. ĐĐlk dlk dööllerde llerde 
hormon kullanhormon kullanıılacalacağığı iiççin 15 Ekimin 15 Ekim--10 Kas10 Kasıım tarihleri arasm tarihleri arasıında nda ççııkan kan 
domatesler hormonludur. Kdomatesler hormonludur. Kışış aylaraylarıında nda ççiiççekte yeterli polen oluekte yeterli polen oluşşmadmadığıığı iiççin in 
hormon kullanma zorunluluhormon kullanma zorunluluğğu vardu vardıır. Bu durum 10 Nisan 15 Mayr. Bu durum 10 Nisan 15 Mayııs arass arasıında   nda   
hormonlu meyve hasat edilmesi demektir.hormonlu meyve hasat edilmesi demektir.



PATLICAN:PATLICAN:Her ne kadar aHer ne kadar aççıık alan k alan 
yetiyetişştiricilitiriciliğğinde hormon kullaninde hormon kullanıılmasa lmasa 
da da öörtrtüü altaltıında patlnda patlııcan yetican yetişştiricilitiriciliğğinde inde 
hormon kullanhormon kullanıımmıı üüreticiler tarafreticiler tarafıından ndan 
neredeyse olmazsa olmaz olarak neredeyse olmazsa olmaz olarak 
algalgıılanmaktadlanmaktadıır.Bu durum 15 Kasr.Bu durum 15 Kasıım ile m ile 
15 May15 Mayııs tarihleri arass tarihleri arasıında hasat nda hasat 
edilen bedilen büüttüün patln patlııcan meyvelerinin can meyvelerinin 
hormonlu olduhormonlu olduğğunu gunu göösterir.Hormon sterir.Hormon 
kullankullanıımmıı ççiiççek aek aççma dma döönemimde nemimde 
ççiiççeklere peklere püüsksküürtmek suretiyle rtmek suretiyle 
uygulanuygulanıır.r.

KABAK:KABAK:Son zamanlarda ySon zamanlarda yüüksek ksek 
seralarda kseralarda kışış ddööneminde kabakta neminde kabakta 
hormon kullanhormon kullanıılmaktadlmaktadıır.Bu dr.Bu döönem 1 nem 1 
KasKasıım ile 15 Maym ile 15 Mayııs arass arasıında anda aççan an 
ççiiççeklerde peklerde püüsksküürtme rtme şşeklinde eklinde 
uygulanuygulanıır. r. 

HormonlarHormonlar kullankullanıılan sebzelerde kallan sebzelerde kalııntntıı
bbıırakmadrakmadığıığı gibi sebzelerde buggibi sebzelerde bugüüne kadar ne kadar 
insan sainsan sağğllığıığına olumsuz etkileri konusunda na olumsuz etkileri konusunda 
da bir kaynada bir kaynağğa rastlanmama rastlanmamışışttıır.Hormonlar r.Hormonlar 
bazbazıı sebzelerde Hollanda, sebzelerde Hollanda, ĐĐspanya, spanya, ĐĐtalya talya 
gibi gibi üülkelerde dahil tlkelerde dahil tüüm dm düünyada nyada 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Bitki Gelir. Bitki Gelişşimini imini 
DDüüzenleyiciler'inzenleyiciler'in (BGD) varl(BGD) varlığıığına ilina ilişşkin ilk kin ilk 
bilgiler 19. ybilgiler 19. yüüzyzyııllıın sonlarn sonlarıına na 
dayanmaktaddayanmaktadıır. Bu dr. Bu döönemde, 40nemde, 40--50 y50 yııllllıık k 
ssüüre ire iççinde, bitki fizyolojisi konularinde, bitki fizyolojisi konularıında nda 
yapyapıılarlarıı ççalalışışmalar, BGD' malar, BGD' lerinlerin bitki bbitki büüyyüüme me 
ve gelive gelişşmesindeki rollerini ortaya koymumesindeki rollerini ortaya koymuşştur. tur. 
Bu Bu ççalalışışmalarmalarıın sonun sonuççlarlarıına gna gööre, re, BGD'lerinBGD'lerin
bitkisel bitkisel üüretimde kullanretimde kullanıılmaslmasıı verimi verimi 
artartıırmakta, rmakta, üürrüünde kaliteyi ynde kaliteyi yüükseltmekte ve kseltmekte ve 
daha iyi depolama imkanlardaha iyi depolama imkanlarıı sasağğlayarak, layarak, 
üürrüünlerin ihracat nlerin ihracat şşansansıınnıı artartıırmaktadrmaktadıır. r. 
GereGereğğinden fazla kullaninden fazla kullanıılmalarlmalarıı halinde ise, halinde ise, 
bitkilerin gelibitkilerin gelişşmesini olumsuz ymesini olumsuz yöönde nde 
etkilemektedir.etkilemektedir.



4.1. BGD (Hormon) Nedir?4.1. BGD (Hormon) Nedir?
DoDoğğal olarak bitkilerde olual olarak bitkilerde oluşşan, ban, büüyyüüme ile buna bame ile buna bağğllıı

didiğğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluşştuklartuklarıı yerden yerden 
bitkinin babitkinin başşka yerlerine taka yerlerine taşışınabilen, nabilen, ççok az miktarda bile ok az miktarda bile 
etkilerini getkilerini göösterebilen organik maddelere sterebilen organik maddelere ““Bitki GeliBitki Gelişşimini imini 
DDüüzenleyiciler (BGD) veya Bitkisel Hormonlar" adzenleyiciler (BGD) veya Bitkisel Hormonlar" adıı verilir. verilir. 
BGD' BGD' lerler, bitki b, bitki büünyesinde nyesinde üüretildikleri gibi, sentetik olarak da retildikleri gibi, sentetik olarak da 
elde edilebilirler. Bir kelde edilebilirler. Bir kıısmsmıı, bitkilerde uyar, bitkilerde uyarııccıı veya teveya teşşvik edici vik edici 
etki getki göösteren BGD' steren BGD' lerinlerin, bir k, bir kıısmsmıı da, bda, büüyyüümeyi kmeyi kııssııtlaytlayııccıı
veya yavaveya yavaşşlatlatııccıı, hatta durdurucu etki g, hatta durdurucu etki göösterirler. Gelisterirler. Gelişşmeyi meyi 
teteşşvik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin vik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin 
ssıınnıırlarla ayrlarla ayıırmak pek mrmak pek müümkmküün den değğildir. ildir. ÇüÇünknküü BGD'lerBGD'ler, bitki , bitki 
bbüüyyüümesinin demesinin değğiişşik devrelerinde ve deik devrelerinde ve değğiişşik bitki organlarik bitki organlarıına na 
dedeğğiişşik konsantrasyonlarda uygulandik konsantrasyonlarda uygulandııklarklarıında farklnda farklıı etkiler etkiler 
ggöösterebilir. sterebilir. 



Bir maddenin bBir maddenin büüyyüüttüüccüü etkisi etkisi 
olup olmadolup olmadığıığı, kullan, kullanıım miktarm miktarıı
yani konsantrasyonu ile yani konsantrasyonu ile 
anlaanlaşışıllıır. BGD' r. BGD' lerler, bir , bir 
konsantrasyonda tekonsantrasyonda teşşvik edici vik edici 
öözellik gzellik göösterirken, basterirken, başşka ka 
konsantrasyonda da engelleyici konsantrasyonda da engelleyici 
öözellik gzellik göösterebilirler. sterebilirler. 

Bitkinin deBitkinin değğiişşik organlarik organlarıı
BGD'lereBGD'lere farklfarklıı reaksiyonlar reaksiyonlar 
ggöösterirler. sterirler. ÖÖrnerneğğin bir BGD, bir in bir BGD, bir 
taraftan staraftan süürgrgüün bn büüyyüümesini mesini 
artartıırrıırken, dirken, diğğer taraftan ker taraftan köök k 
bbüüyyüümesini engelleyebilir. mesini engelleyebilir. 

Bitkinin deBitkinin değğiişşik geliik gelişşme me 
devrelerinde BGD' devrelerinde BGD' lerinlerin etkileri etkileri 
farklfarklıı olur. olur. ÖÖrnerneğğin, bir BGD in, bir BGD 
vejetatifvejetatif bbüüyyüüme devresinde me devresinde 
teteşşvik edici vik edici öözellik gzellik göösterirken, sterirken, 
ççiiççek teek teşşekkekküüllüü devresinde devresinde 
engelleyici engelleyici öözellikte olabilir. zellikte olabilir. 

DeDeğğiişşik bitki tik bitki tüürlerinin aynrlerinin aynıı
BGD'denBGD'den etkilenmeleri farkletkilenmeleri farklıı
olabilir. olabilir. ÖÖrnerneğğin uzun gin uzun güün n 
bitkilerinde bitkilerinde ççiiççek teek teşşekkekküüllüü
ççooğğalalıırken, krken, kıısa gsa güün bitkilerinde n bitkilerinde 
ççiiççek teek teşşekkekküüllüü azalabilir.Bitki azalabilir.Bitki 
geligelişşimini dimini düüzenleyiciler, etki ve zenleyiciler, etki ve 
kimyasal yapkimyasal yapıılarlarıına gna gööre re 
aaşşaağığıdaki daki şşekilde ekilde 
ssıınnııflandflandıırrıılabilir:labilir:



4.1.1. 4.1.1. OksinlerOksinler
Bitkilerde bBitkilerde büüyyüüme ve gelime ve gelişşmeyi etkileyen en meyi etkileyen en öönemli gruptur. Bitki nemli gruptur. Bitki 

kköökküünde donde doğğal olarak az bulunur. al olarak az bulunur. 
Bitkinin boyca bBitkinin boyca büüyyüümesini samesini sağğlar.lar.
HHüücre bcre bööllüünmesi, bnmesi, büüyyüümesi, hmesi, hüücre ve doku farklcre ve doku farklıılalaşşmasmasıınnıı

ddüüzenler. Bitkinin gzenler. Bitkinin güüneneşşe ye yöönelmesini sanelmesini sağğlar. lar. 
ÇÇok fazla salgok fazla salgıılandlandığıığında veya suni olanlarnda veya suni olanlarıın fazla uygulanmasn fazla uygulanmasıı

halinde bhalinde büüyyüümeyi durdurur. meyi durdurur. 
Az salgAz salgıılandlandığıığında yapraklar dnda yapraklar döökküülmeye balmeye başşlar.lar.
MeyvaMeyva vermede etkindir. vermede etkindir. 
DDööllenmillenmişş ççiiççeeğğin din döökküülmesini engeller.lmesini engeller.
OvaryumunOvaryumun geligelişşmesini ve mesini ve ççekirdeksiz ekirdeksiz meyvameyva oluoluşşumunu saumunu sağğlar.lar.
ilkbaharda ilkbaharda kambiyumkambiyum geligelişşimini dimini düüzenler.zenler.
Suni elde edilen Suni elde edilen oksinleroksinler genelde yabancgenelde yabancıı otlarotlarıın yok edilmesinde n yok edilmesinde 

kullankullanııllıır. r. 



Bu kimyasal maddeler Bu kimyasal maddeler şşunlardunlardıır:r:

44--CPA (4 CPA (4 --chloropchlorop henoxyacetichenoxyacetic acidacid))

2,42,4--D (2,4D (2,4--dichloropdichlorop henoxyacetichenoxyacetic acidacid))

2,42,4--DB [4DB [4--(2,4(2,4--dichlorophedichlorophe noxynoxy) ) butyricbutyric acidacid]]

2,42,4--DEPDichlorpropFenopropIAADEPDichlorpropFenopropIAA ((indolaceticindolacetic acidacid))

IBA (IBA (indolbutyricindolbutyric acidacid))

IPA (IPA (indolpropionicindolpropionic acidacid))

NAD (NAD (naphthalenenaphthalene cetamidecetamide) ) 

NAA (? NAA (? --naphthalenenaphthalene aceticacetic acidacid) ) 

11--naphtholnaphthol

BNOA (BNOA (ßß--naphthoxyaceticnaphthoxyacetic acidacid))

NOA (NOA (naphthoxyaceticnaphthoxyacetic acidacid))



PotassiumPotassium naphthenatenaphthenate

SodiumSodium naphthenatenaphthenate

2,4,52,4,5--T (2,4,5T (2,4,5--trichloroptrichlorop henoxyacetichenoxyacetic acidacid) (Yasaklanm) (Yasaklanmışışttıır.) r.) 

FOAA (FOAA (phenoxyaceticphenoxyacetic acidacid))

FAA (FAA (phenylaceticacidphenylaceticacid))

2,4,62,4,6--trichlorobenzoictrichlorobenzoic acidacid

2,3,62,3,6--trichlorobenzoictrichlorobenzoic acidacid

44--aminoamino--3,5,63,5,6--trichlorotrichloro picolinicpicolinic acidacid



4.1.2. 4.1.2. SitokininlerSitokininler

Tomurcuk geliTomurcuk gelişşmesi ve yapraklarmesi ve yapraklarıın gen geçç ddöökküülmesinde lmesinde 
etkili olurlar. etkili olurlar. 

HHüücre bcre bööllüünmesini uyarnmesini uyarıırlar.rlar.

BazBazıı dodoğğal ve sentetik al ve sentetik sitokininlersitokininler::

ZeatinZeatin

DihydrozeatinKinetinBADihydrozeatinKinetinBA ((benzyladeninebenzyladenine))

IPA (IPA (isopentyladenineisopentyladenine))

DMA (DMA (dimethyladeninedimethyladenine) ) 

MethylthiozeatinMethylthiozeatin

PBA (PBA (tetrahydropyrinaltetrahydropyrinal benzyladeninebenzyladenine) ) 



DefoliantlarDefoliantlar (yaprak d(yaprak döökküüccüüler)ler)

CalciumCalcium cyanamidecyanamide

DimethipinDimethipin

EndothalEndothal

EthephonEthephon

MetoxuronMetoxuron

PentachlorophenolPentachlorophenol

ThidiazuronThidiazuron

TribufosTribufos



4.1.3. Etilenler4.1.3. Etilenler
Bitkilerde tohumun Bitkilerde tohumun ççimlenmesini, tomurcuk geliimlenmesini, tomurcuk gelişşmesini ve meyvenin mesini ve meyvenin 

olgun olgun lalaşşmasmasıınnıı sasağğlarlar.larlar.
Bu kimyasal maddeler Bu kimyasal maddeler şşunlardunlardıır:r:

CEPA (CEPA (EthrelEthrel, , EthephonEthephon,2 ,2 chloroethylphosphonicchloroethylphosphonic acidacid))
BOH (BOH (ßß--hydroxyethylhyhydroxyethylhy drazinedrazine))
NIANIA--1010--637(637(ethylhydrogenethylhydrogen 11--propylphosphanatepropylphosphanate))
EthylenedichlorideEthylenedichloride
EthylenetrichlorideEthylenetrichloride
EthylbromideEthylbromide
TrichloroethyleneTrichloroethylene
EthyliodideEthyliodide
EthylmercaptanEthylmercaptan
EthylenethiocyanohydrinEthylenethiocyanohydrin
ACCACC
AVGAVG
EtacelasilEtacelasil
GlyoximeGlyoxime



4.1.4. 4.1.4. GiberellinlerGiberellinler

Bu grup kimyasalBu grup kimyasalıı oluoluşşturan turan GibberellicGibberellic
acidacid, g, göövdenin uzamasvdenin uzamasıınnıı ve ve meyvameyva
bbüüyyüümesini hmesini hıızlandzlandıırrıır.r.

Tohumun Tohumun ççimlenmesini uyarimlenmesini uyarıır. r. 

Bitkinin erken veya geBitkinin erken veya geçç ççiiççek aek aççmasmasıına na 
neden olur.neden olur.



AbscisicAbscisic acidacid (Uygun olmayan (Uygun olmayan 
ortamda tohumun ortamda tohumun ççimlenmesini imlenmesini 
engelleyerek, tohum uyumasengelleyerek, tohum uyumasıınnıı
devam ettirir.) devam ettirir.) 

AncymidolAncymidol

ButralinButralin

CarbarylCarbaryl

ChlorphoniumChlorphonium

ChlorprophamChlorpropham

DikegulacDikegulac--sodiumsodium

FlumetralinFlumetralin

FluoridamidFluoridamid
FosamineFosamine
GlyphosineGlyphosine
IsopyrimolIsopyrimol
JasmonicJasmonic acidacid
MaleicMaleic hydrazidehydrazide
MepiquatMepiquat chloridechloride
PiproctanilPiproctanil
ProphamPropham
TIBATIBA

4.1.5. Geli4.1.5. Gelişşimi Engelleyicilerimi Engelleyiciler



GeliGelişşimi Geciktirenlerimi Geciktirenler

ChlormequatChlormequat chloridechloride

DaminozideDaminozide

FlurprimidolFlurprimidol

MefluidideMefluidide

PaclobutrazolPaclobutrazol

TetcyclacisTetcyclacis

UniconazoleUniconazole

GeliGelişşimi Teimi Teşşvikvik EdenlerEdenler

BrassinolideBrassinolide

HymexazolHymexazol

MorfaktinlerMorfaktinler

ChlorflurenChlorfluren

ChlorflurenolChlorflurenol

DichlorflurenolDichlorflurenol

FlurenolFlurenol



4.1.6. S4.1.6. Sıınnııflandflandıırmaya Tabi Tutulmayan rmaya Tabi Tutulmayan BGDBGD’’lerler

BenzofluorBenzofluor

BuminafosBuminafos

CarvoneCarvone

CiobutideCiobutide

ClofencetClofencet

CloxyfonacCloxyfonac

CyclanilideCyclanilide

CycloheximideCycloheximide

EpocholeoneEpocholeone

EthylchlozateEthylchlozate

EthyleneEthylene

FenridazoneFenridazone

ForchlorfenuronForchlorfenuron

HeptopargilHeptopargil

HolosulfHolosulf

InabenfideInabenfide

KaretazanKaretazan

MethasulfocarbMethasulfocarb

ProhexadioneProhexadione

ProhydrojasmonProhydrojasmon

PydanonPydanon

SintofenSintofen

TriapenthenolTriapenthenol

TrinexapacTrinexapac



4.2. Kullan4.2. Kullanıım Alanlarm Alanlarıı

BaBaşşlanglangııççta yalnta yalnıız tohumlanz tohumlanıın n ççimlenmesinde, meyve, fidan ve imlenmesinde, meyve, fidan ve 
ççeliklerin keliklerin kööklendirilmesinde kullanklendirilmesinde kullanıılan lan BGDBGD’’lerler, daha sonralar, daha sonralarıı
tohumdan hasada ve hatta ttohumdan hasada ve hatta tüüketime ve pazara sunuluncaya kadar ketime ve pazara sunuluncaya kadar 
gegeççen her devrede aen her devrede aşşaağığıda belirtilen da belirtilen ççok deok değğiişşik amaik amaççlar lar 
dodoğğrultusunda, trultusunda, tüüm dm düünya nya üülkelerinde genilkelerinde genişş ççaplaplıı kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Bu r. Bu 
kullankullanıım alanlarm alanlarıınnıı şşu u şşekilde ekilde öözetlemek mzetlemek müümkmküündndüür:r:

ÇÇelikle elikle ççooğğalmanalmanıın san sağğlanmaslanmasıı,,

Tohum Tohum ççimlenme gimlenme güüccüünnüün artn artıırrıılmaslmasıı,,

SoSoğğuuğğa dayana dayanııklklııllığıığın artn artıırrıılmaslmasıı,,

ÇÇiiççeklerin teeklerin teşşvik edilmesi veya geciktirilmesi,vik edilmesi veya geciktirilmesi,

Meyve tohumunun artMeyve tohumunun artıırrıılmaslmasıı,,

Meyve iriliMeyve iriliğğinin artinin artıırrıılmaslmasıı,,

PeriyodisiteninPeriyodisitenin azaltazaltıılmaslmasıı

Meyve olgunluMeyve olgunluğğunun erkene alunun erkene alıınmasnmasıı veya geciktirilmesi,veya geciktirilmesi,

Meyve kalitesinin iyileMeyve kalitesinin iyileşştirilmesi,tirilmesi,



HasadHasadıın kolaylan kolaylaşşttıırrıılmaslmasıı,,

Meyve muhafaza sMeyve muhafaza süüresinin uzatresinin uzatıılmaslmasıı,,

Meyve renginin iyileMeyve renginin iyileşştirilmesi,tirilmesi,

Doku kDoku küültltüürrüü ççalalışışmalarmalarıı,,

Tohum, yumru ve tomurcuklarTohum, yumru ve tomurcuklarıın dinlenmesinin kn dinlenmesinin kıırrıılmaslmasıı veya veya 
uzatuzatıılmaslmasıı,,

Islah Islah ççalalışışmalarmalarıında,nda,

Meyve ve yaprak dMeyve ve yaprak döökküümlerinin kontrolmlerinin kontrolüü,,

Bitkinin Bitkinin üüreme reme öözelliklerinde dezelliklerinde değğiişşiklik yapiklik yapıılmaslmasıı,,

Bitkilerin hastalBitkilerin hastalıık ve zararlk ve zararlıılara dayanlara dayanııklklııllığıığınnıın artn artıırrıılmaslmasıı,,

YabancYabancıı ot kontrolot kontrolüü..



Bitki geliBitki gelişşim dim düüzenleyicilerini kullanzenleyicilerini kullanıım amacm amacıına na 
uygun olarak uygun olarak üçüç ana grupta incelemek ana grupta incelemek 
mmüümkmküündndüür:r:

* Bitki geli* Bitki gelişşimini geciktirenler imini geciktirenler 

* Bitki geli* Bitki gelişşimini teimini teşşvik edenlervik edenler

* Di* Diğğerlerierleri





4.2.1. Bitki Geli4.2.1. Bitki Gelişşimini Geciktiren Kimyasallarimini Geciktiren Kimyasallarıın n 
KullanKullanıımmıı

Bitki geliBitki gelişşimini geciktiren kimyasallar bir imini geciktiren kimyasallar bir ççok kok küültltüür r 
bitkisinde kullanbitkisinde kullanıılsa da, en yayglsa da, en yaygıın kullann kullanııldldığıığı alan salan süüs s 
bitkileridir. Zira bitkisel bitkileridir. Zira bitkisel üüretimin genel amacretimin genel amacıı, pazar, pazarıın en n en 
hareketli ve fiyatlarhareketli ve fiyatlarıın en yn en yüüksek dksek döönemine rastlayan nemine rastlayan 
zamanda ve periyotta zamanda ve periyotta üüretimin saretimin sağğlamaslamasııddıır. Bu dr. Bu döönem nem 
ddışıışında yapnda yapıılacak bir lacak bir üüretimin profesyonel bir retimin profesyonel bir üüreticiyi reticiyi 
tatmin etmesi beklenemez. Bu gertatmin etmesi beklenemez. Bu gerççek tek tüüm dm düünyada kabul nyada kabul 
edilmekte ve yetiedilmekte ve yetişştirilen tirilen üürrüünlerin bu gernlerin bu gerççeeğğe ge gööre disiplin re disiplin 
altaltıına alna alıınmasnmasıı kakaççıınnıılmaz glmaz göözzüükmektedir. kmektedir. 

Bu konu Bu konu öözellikle szellikle süüs bitkilerinin yetis bitkilerinin yetişştirilmesinde ve tirilmesinde ve 
pazarlanmaspazarlanmasıında son derece nda son derece öönemli bir konudur. Bu nemli bir konudur. Bu 
nedenle bu tnedenle bu tüür BGD 'r BGD 'lerinlerin ssüüs bitkilerinde kullans bitkilerinde kullanıımmıı öönem nem 
kazanmkazanmışışttıır. Bu kimyasallarr. Bu kimyasallarıın kullann kullanıımmıı ile bile büüyyüüme ve me ve 
geligelişşmenin kontrol altmenin kontrol altıına alna alıınarak pazarlamannarak pazarlamanıın, talebin en n, talebin en 
yyüüksek dksek döönemine gnemine gööre yapre yapıılmaslmasıınnıı sasağğlamak bu lamak bu 
kimyasallarkimyasallarıın kullann kullanıım amacm amacıınnıı oluoluşşturmaktadturmaktadıır.r.



Bu amaBu amaçç ddışıışında belirli spesifik knda belirli spesifik küültltüür bitkilerinde (tr bitkilerinde (tüüttüün, n, 
kolza kolza ççeltik, bueltik, buğğday, vb.) day, vb.) öözel amazel amaççlara ylara yöönelik olarak nelik olarak 
kullankullanıımlarmlarıı da sda sööz konusu olan ve dz konusu olan ve düünya genelinde de nya genelinde de 
kullankullanıılmakta olan bu grup kimyasallardan 6 adedi lmakta olan bu grup kimyasallardan 6 adedi üülkemizde lkemizde 
ruhsatlruhsatlıı bulunmaktadbulunmaktadıır. r. ÇÇok amaok amaççllıı ve tek amave tek amaççllıı olarak olarak ççeeşşitli itli 
kküültltüür bitkilerinde kullanr bitkilerinde kullanıılmakta olan bu kimyasallar lmakta olan bu kimyasallar butralinbutralin, , 
chlormequatchlormequat, , chlorprophamchlorpropham, , maleicmaleic hydrazidehydrazide, , mepiquatmepiquat

chloridechloride ve nve n--decanoldecanol’’ddüürr..

4.2.1. Bitki Geli4.2.1. Bitki Gelişşimini Geciktiren Kimyasallarimini Geciktiren Kimyasallarıın n 
KullanKullanıımmıı



44.2.1.1.2.1.1ÇÇok Kullanok Kullanıılan Preparatlarlan Preparatlar
Genel AdGenel Adıı ::DaminozideDaminozide
Kimyasal AdKimyasal Adıı ::ButanedioicButanedioic acidacid mono (2,2 mono (2,2 dimethyldimethyl hydrazidehydrazide))
ToksisitesiToksisitesi :: LD50 8400 mg/kgLD50 8400 mg/kg
KullanKullanıım Alanm Alanıı :: SSüüs bitkileris bitkileri
Etki Etki ŞŞekli :ekli : Bu preparat kullanBu preparat kullanııldldığıığı bitkilerde bobitkilerde boğğumlar arasumlar arasıı

mesafeyi kmesafeyi kıısaltsaltıır. Ayrr. Ayrııca kurak ve don ca kurak ve don şşartlarartlarıına karna karşışı bitki direncini bitki direncini 
arttarttıırrıır. Daha kr. Daha kıısa fakat kuvvetli gsa fakat kuvvetli göövde ve daha koyu yaprak oluvde ve daha koyu yaprak oluşşumu umu 
sasağğlar. Dilar. Diğğer bir ifade ile, fidelerin arzu edilmeyen inceer bir ifade ile, fidelerin arzu edilmeyen ince--uzun uzun 
geligelişşmelerini gemelerini geççici olarak durdurur. ici olarak durdurur. 

MonokotMonokot bitkileri bu kimyasala hibitkileri bu kimyasala hiçç cevap vermez. Fakat tcevap vermez. Fakat tüüm m dikotdikot
bitkiler debitkiler değğiişşik oranlarda cevap verirler. ik oranlarda cevap verirler. 

En En ççok kullanok kullanııldldığıığı bitkiler, krizantem, ortanca, bitkiler, krizantem, ortanca, poinsettiapoinsettia
((EuphorbiaEuphorbia sppspp.), odunsu s.), odunsu süüs bitkileri ve parks bitkileri ve park--bahbahççe alanlare alanlarıında nda 
yetiyetişştirilen tirilen ççiiççekli tarh bitkileridir. ekli tarh bitkileridir. 

Uygulama Uygulama şşekli ve dozu iekli ve dozu iççin etiket tavsiyesine gin etiket tavsiyesine gööre hareket re hareket 
edilmelidir.edilmelidir.

TTüürkiye' de ruhsatlrkiye' de ruhsatlıı preparatpreparatıı yoktur. yoktur. 



Genel AdGenel Adıı:: ChlormequatChlormequat chloridechloride
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: (2(2--chloroethylchloroethyl) N, N, N) N, N, N--trimethyltrimethyl ammoniumammonium

chloridechloride
KullanKullanıım Alanm Alanıı:: SSüüs bitkileri ve dis bitkileri ve diğğer bazer bazıı kküültltüürler. rler. 
ChlormequatChlormequat chloridechloride, d, düünya genelinde en nya genelinde en ççok kullanok kullanıılan bir lan bir 

BGD'dirBGD'dir. S. Süüs bitkilerinden s bitkilerinden geraniumgeranium (sardunya), (sardunya), azalea'lerazalea'ler
((RhododentronRhododentron sppspp.), .), poinsettia'larpoinsettia'lar ((EuphorbiaEuphorbia sppspp.) ve .) ve hibiscushibiscus
ttüürleri rleri öönemli kullannemli kullanıım alanlarm alanlarııddıır. r. 

Hindistan'da elma ve armutta Hindistan'da elma ve armutta ççiiççek gek göözzüü oluoluşşumunu umunu 
hhıızlandzlandıırmak, rmak, şşeker kameker kamışıışında ise olgunlanda ise olgunlaşşmaymayıı sasağğlamak amalamak amaççlarlarıı
ile kullanile kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 

UygulanmasUygulanmasıı::
Topraktan:Topraktan: Kalemden kKalemden kööklendirilmiklendirilmişş ssüüs bitkilerinde sas bitkilerinde saççak ak 

sisteminin yeterince gelisisteminin yeterince gelişştitiğği di döönemde topranemde toprağğa veya saksa veya saksıılara lara 
uygulanuygulanıır.r.

Yapraktan:Yapraktan: UUçç alalıımmıı tamamlanmtamamlanmışış ((pipiççlenmilenmişş) s) süüs bitkilerinde bir s bitkilerinde bir 
hafta ihafta iççinde uygulama yapinde uygulama yapıılmallmalııddıır. Hububat kr. Hububat küültltüürlerinde rlerinde 
"karde"kardeşşlenme dlenme döönemi" inemi" iççinde, fakat sapa kalkmadan inde, fakat sapa kalkmadan öönce nce 
uygulanmaluygulanmalııddıır.r.

44.2.1.1.2.1.1ÇÇok Kullanok Kullanıılan Preparatlarlan Preparatlar



Genel AdGenel Adıı :: MepiquatMepiquat chloridechloride
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: 1,11,1--

DimethylpiperidiniumDimethylpiperidinium chloridechloride..
KullanKullanıım Alanm Alanıı:: MepiquatMepiquat

chloride'inchloride'in ddüünya genelinde en nya genelinde en 
yaygyaygıın kullann kullanıım alanm alanıı pamuktur. pamuktur. 
Bunun dBunun dışıışında baznda bazıı üülkelerde solkelerde soğğan, an, 
sarsarıımsak, patates ve bamsak, patates ve bağğda verimi da verimi 
artartıırmaya yrmaya yöönelik olarak nelik olarak 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.

UygulanmasUygulanmasıı: : 
Pamukta:Pamukta: PamuPamuğğun erken un erken ççimlenme imlenme 

ddööneminde bitkilerin ortalama neminde bitkilerin ortalama 
minimum 50 cm. yminimum 50 cm. yüüksekliksekliğğe ulae ulaşşttığıığı
şşartlarda yapraktan yapartlarda yapraktan yapıılmallmalııddıır. r. 
GeniGenişş alanlarda ualanlarda uççak uygulamalarak uygulamalarıı
yapyapıılabilir.labilir.

BaBağğda:da: ÇÇiiççeklenme baeklenme başşlanglangııccıında nda 
birinci, meyvelenme babirinci, meyvelenme başşlanglangııccıında nda 
ikinci uygulama tavsiye edilmektedir.ikinci uygulama tavsiye edilmektedir.

Genel AdGenel Adıı:: AncymidolAncymidol
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: ??--

cyclopropylcyclopropyl--44--methoxymethoxy (?(?--
pyriminpyrimin--55--ylyl) ) benzylalcoholbenzylalcohol

ToksisitesiToksisitesi ::LD50 4500 LD50 4500 
mg/kg mg/kg 

KullanKullanıım alanm alanıı ::SSüüs bitkileri s bitkileri 
Azelea'larAzelea'lar ((RhododentronRhododentron

sppspp) krizantem, zambak, ) krizantem, zambak, 
poinsettia'larpoinsettia'lar ((EuphorbiaEuphorbia sppspp.), .), 
lale, lale, delpheniumdelphenium, , dahliadahlia, yaprakl, yapraklıı
ssüüs bitkileri, park s bitkileri, park ççiiççekleri v.b ekleri v.b 

UygulanmasUygulanmasıı :: Topraktan ve Topraktan ve 
yapraktan yapyapraktan yapıılabilir.Topraktan labilir.Topraktan 
uygulamalara nem yuygulamalara nem yöönnüünden nden 
dikkat edilmeli ve normal nemli dikkat edilmeli ve normal nemli 
şşartlarda yapartlarda yapıılmallmalııddıır. r. 

TTüürkiye'de ruhsatlrkiye'de ruhsatlıı preparatpreparatıı
yoktur.yoktur.

44.2.1.1.2.1.1ÇÇok Kullanok Kullanıılan Preparatlarlan Preparatlar





4.2.2. Bitki Geli4.2.2. Bitki Gelişşimini Teimini Teşşvik Eden Kimyasallarvik Eden Kimyasallarıın n 
KullanKullanıımmıı

Bu kimyasallarBu kimyasallarıın en n en öönemli kullannemli kullanıım alanlarm alanlarıı ve amave amaççlarlarıına na 
ait bilgiler ait bilgiler şşunlardunlardıır: r: 

Belirli kBelirli küültltüürlerde meyve seyreltmesi, rlerde meyve seyreltmesi, 
Belirli kBelirli küültltüürlerde hasat rlerde hasat ööncesi meyve dncesi meyve döökküümlerinin mlerinin 

öönlenmesi,nlenmesi,
Belirli kBelirli küültltüürlerde rlerde ççeliklerin keliklerin kööklenmesinin teklenmesinin teşşviki, viki, 
Belirli kBelirli küültltüürlerde meyve tutumunun artrlerde meyve tutumunun artıırrıılmaslmasıı, , 
Belirli kBelirli küültltüürlerde tane irilirlerde tane iriliğğinin artinin artıırrıılmaslmasıı ve standardve standardıın n 

yyüükseltilmesi,kseltilmesi,
Belirli kBelirli küültltüürlerde olgunlarlerde olgunlaşşmanmanıın hn hıızlandzlandıırrıılmaslmasıı, , 
Belirli kBelirli küültltüürlerde olgunlarlerde olgunlaşşmanmanıın geciktirilmesi, n geciktirilmesi, 
Belirti kBelirti küültltüürlerde meyve veya meyve rlerde meyve veya meyve salksalkıımlannmlannıınn

uzatuzatıılmaslmasıı..
YukarYukarııda verilen da verilen öörneklere grneklere gööre; gelire; gelişşmeyi temeyi teşşvik eden vik eden 

kimyasallarkimyasallarıı ddöört bart başşllıık altk altıında toplamak ve snda toplamak ve sıınnııflandflandıırmak rmak 
mmüümkmküündndüür:r:



OksinlerOksinler::

BNOA (BNOA (ßß--naphthoxyaceticnaphthoxyacetic acidacid))

NAA (NAA (naphthaleneaceticnaphthaleneacetic acidacid))

IBA (IBA (indolbutyricindolbutyric acidacid))

NAD (NAD (naphthalenenaphthalene acetamidacetamid))

CPA (CPA (chlorophenoxyaceticchlorophenoxyacetic acidacid))

StokininlerStokininler::

ZeatinZeatin (do(doğğal al sitokininsitokinin))

KinetinKinetin ((furfurilfurfuril aminopurinaminopurin))

AdeninAdenin ((aminopurinaminopurin))

4.2.2. Bitki Geli4.2.2. Bitki Gelişşimini Teimini Teşşvik Eden Kimyasallarvik Eden Kimyasallarıın n 
KullanKullanıımmıı

GiberellinlerGiberellinler::

GibberellicGibberellic acidacid(A3)(A3)

GibberellinGibberellin (A3(A3--A7)A7)
Etilen:Etilen:

Etilen salgEtilen salgıılayan muhtelif  layan muhtelif  
kimyasallar.kimyasallar.



Genel AdGenel Adıı: : BNDABNDA
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: ßß--naphthoxyaceticnaphthoxyacetic acidacid NAA'nNAA'nıınn yakyakıın bir akrabasn bir akrabasıı olan bu olan bu 

kimyasalkimyasalıın kullann kullanııldldığıığı bitkiler ve dbitkiler ve döönemi anemi aşşaağığıda belirtilmida belirtilmişştir: tir: 
Domateste; Domateste; ççiiççek dek döökküümmüünnüü öönleyerek meyve banleyerek meyve bağğlamaslamasıınnıı artartıırmak ve erken rmak ve erken 

olgunlaolgunlaşşmaymayıı teteşşvik etmek.vik etmek.
ÇÇilek ve diilek ve diğğer er üüzzüümsmsüü bitkilerde; bitkilerde; ççiiççek tutumunu artek tutumunu artıırmak.rmak.

Genel AdGenel Adıı:: NAA NAA 
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: NaphthaleneaceticNaphthaleneacetic acidacid
Bu kimyasal ilk defa 1939 yBu kimyasal ilk defa 1939 yııllıında nda AmcehemAmcehem ProductsProducts taraftarafıından ndan 

geligelişştirilmitirilmişştir. Gtir. Güünnüümmüüzde zde ççeeşşitli itli formformüülasyonlarlasyonlarıı amonyum, potasyum, sodyum amonyum, potasyum, sodyum 
tuzlartuzlarıı halinde veya etil ester formunda sathalinde veya etil ester formunda satıılmaktadlmaktadıır.r.ÖÖnemli kullannemli kullanıım alanlarm alanlarıı ve ve 
amaamaççlarlarıı şşööyle syle sııralanabilir:ralanabilir:

Elma, armut, ayva, narenciye ve zeytinde meyve seyreltmElma, armut, ayva, narenciye ve zeytinde meyve seyreltmesi ve ayresi ve ayrııca hasat ca hasat 
ööncesi meyve dncesi meyve döökküümlerini mlerini öönlemeknlemek

Odunsu ve otsu Odunsu ve otsu ççeliklerin keliklerin kööklenmesini hklenmesini hıızlandzlandıırmak,rmak,
Zeytin, kiraz, elma, armut kZeytin, kiraz, elma, armut küültltüürlerinde budanan dokulardan srlerinde budanan dokulardan süürgrgüün n 

geligelişşmesini mesini öönlemek,nlemek,
Pamuk, soya, Pamuk, soya, üüzzüüm, domates, narenciye, hm, domates, narenciye, hııyar, vb. kyar, vb. küültltüürlerinde erken rlerinde erken ççiiççek ek 

ve meyve dve meyve döökküülmelerini lmelerini öönlemek,nlemek,
Kirazda meyve Kirazda meyve ççatlamasatlamasıınnıı öönlemek.nlemek.



Genel AdGenel Adıı :: IBAIBA
Kimyasal AdKimyasal Adıı :: IndoleIndole--33--butyricbutyric acidacid
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: En En öönemli kullannemli kullanıım alanm alanıı; bitki ; bitki ççeliklerinin eliklerinin 

kkööklendirilmesidir. Bu kimyasal ilk defa 1945 yklendirilmesidir. Bu kimyasal ilk defa 1945 yııllıında nda MerckMerck CoCo. taraf. tarafıından ndan 
geligelişştirilmitirilmişştir. tir. ÇÇeeşşitli yitli yüüzdeler halinde WP zdeler halinde WP formformüülasyonlarlasyonlarıı ççeeşşitli firmalar itli firmalar 
taraftarafıından gndan güünnüümmüüzde satzde satıılmaktadlmaktadıır.r.

Genel AdGenel Adıı:: NADNAD
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: 11--naphthaleneanaphthalenea cetamidecetamide
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: ĐĐki kullanki kullanıım alanm alanıı ssööz konusudur: Elma, armutta meyve z konusudur: Elma, armutta meyve 

seyretmesi, yeni seyretmesi, yeni şşaaşışırtrtıılmlmışış fidelerde ve fidelerde ve ççeliklerde keliklerde köök gelik gelişşmesini temesini teşşvik etmek. vik etmek. ĐĐlk lk 
defa 1935 ydefa 1935 yııllıında nda AmcehemAmcehem ProductsProducts taraftarafıından gelindan gelişştirilen bu kimyasal gtirilen bu kimyasal güünnüümmüüzde zde 
genellikle %8.4 WP genellikle %8.4 WP formformüülasyonundalasyonunda pazarlanmaktadpazarlanmaktadıır.r.

Genel AdGenel Adıı: 4: 4--CPACPA
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: 44--chlorophenoxchlorophenox yaceticyacetic acidacid
KulanKulanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi:GGüünnüümmüüzde en zde en öönemli kullannemli kullanıım alanm alanıı domatestedir. Bu domatestedir. Bu 

kküültltüürde rde ççiiççeklerin meyveye deklerin meyveye döönnüüşşmesini temesini teşşvik etmek ivik etmek iççin kullanin kullanıılmaktadlmaktadıır. r. ĐĐlk defa lk defa 
1950 y1950 yııllıında Dow nda Dow ChemicalChemical taraftarafıından gelindan gelişştirilen bu kimyasal gtirilen bu kimyasal güünnüümmüüzde zde ççeeşşitli itli 
firmalar taraffirmalar tarafıından ndan ççeeşşitli itli formformüülasyonlardalasyonlarda pazarlanmaktadpazarlanmaktadıır.r.ÜÜlkemizde ruhsatllkemizde ruhsatlıı oksinoksin
preparatlarpreparatlarıı BNOA, NAABNOA, NAA--IBA, NAAIBA, NAA--NAD ve 4NAD ve 4--CPA formlarCPA formlarıınnıı kapsamaktadkapsamaktadıır. r. ÇÇeeşşitli itli 
ticari isimler altticari isimler altıında ve nda ve ççeeşşitli aktif madde iitli aktif madde iççerikleri ile saterikleri ile satıılan bu preparatlar, genellikle lan bu preparatlar, genellikle 
belirli bir amaca ybelirli bir amaca yöönelik olarak belirli bir knelik olarak belirli bir küültltüürde ruhsatlandrde ruhsatlandıırrıılmlmışışlardlardıır. Bu nedenle r. Bu nedenle 
bu preparatlarbu preparatlarıın etiket tavsiyeleri yukarn etiket tavsiyeleri yukarııdaki bilgilerin pek daki bilgilerin pek ççooğğunu kapsamayabilir unu kapsamayabilir 



Genel AdGenel Adıı:: GibberellicGibberellic acidacid (A3, GA3) (A3, GA3) 
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: (3S,3?R,4S,4?S,7S,9?R,9(3S,3?R,4S,4?S,7S,9?R,9ßßR, 12S)R, 12S)--7, 12 7, 12 -- = = 

dihydroxydihydroxy--33--methylmethyl--66--methylene2methylene2--oxoperhydrooxoperhydro--4?, 7 4?, 7 --methanomethano--99ßß,3,3--
propeprope noazulenonoazuleno[l ,2[l ,2--ßß]=]=furanfuran--44--carboxyliccarboxylic acidacid..

KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Bir Bir ççok kok küültltüürde rde ççeeşşitli amaitli amaççlarla larla 
kullankullanıılmakta olan bu kimyasallmakta olan bu kimyasalıın en n en öönemli kullannemli kullanıım alanlarm alanlarıı ve amave amaççlarlarıı
literatliteratüürde rde şşööyle verilmektedir; yle verilmektedir; 

**ÜÜzzüümde salkmde salkıım gelim gelişşmesini ve tane irilimesini ve tane iriliğğini artini artıırmak,rmak,
*Limonda meyve olgunlu*Limonda meyve olgunluğğunu geciktirmek,unu geciktirmek,
*Marulda tohum hasad*Marulda tohum hasadıı yyöönnüünden nden ççiiççeklenmeyi teeklenmeyi teşşvik,vik,
*Patateste uyku d*Patateste uyku döönemini knemini kıırarak rarak ççimlenmeyi teimlenmeyi teşşvik,vik,
**ÇÇeeşşitli sitli süüs bitkilerinde s bitkilerinde ççiiççek verimini ve kalitesini artek verimini ve kalitesini artıırmak,rmak,
**NavelNavel portakallarportakallarıında ve altnda ve altııntoplarda kabuk lekesini ve ntoplarda kabuk lekesini ve 

yayaşşlanmaslanmasıınnıı öönlemek,nlemek,
*Kerevizde geli*Kerevizde gelişşmeyi temeyi teşşvik etmek,vik etmek,
*Kirazda daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat s*Kirazda daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat süüresini uzatmak,resini uzatmak,

*Enginarda hasat s*Enginarda hasat süüresini uzatmak iresini uzatmak iççin olgunlain olgunlaşşmaymayıı geciktirmek,geciktirmek,



**Fasulye, bezelye, pamuk, Fasulye, bezelye, pamuk, ççeltik, soya ve bueltik, soya ve buğğdayda dayda ççabuk abuk 
ççimlenmeyi teimlenmeyi teşşvik,vik,

**ŞŞerbeterbetççi otunda verimi yi otunda verimi yüükseltmek,kseltmek,
**ĐĐtalyan erik talyan erik ççeeşşitlerinde iitlerinde içç kararmaskararmasıınnıı öönlemek ve verimi artnlemek ve verimi artıırmak,rmak,
*Mandarinlerde meyve tutumunu art*Mandarinlerde meyve tutumunu artıırmak,rmak,
*Ispanak verimini art*Ispanak verimini artıırmak ve kaliteyi yrmak ve kaliteyi yüükseltmek,kseltmek,
*Star *Star RubyRuby AltAltııntop ntop ççeeşşidin de erken meyve didin de erken meyve döökküümmüünnüü öönleyerek nleyerek 

meyve verimini artmeyve verimini artıırmak.rmak.

Bu doBu doğğal kimyasalal kimyasalıın ilk ken ilk keşşfi 1938 yfi 1938 yııllıında Japonya'da nda Japonya'da 
olmuolmuşştur. 1955 ytur. 1955 yııllıından itibaren ndan itibaren ççeeşşitli firmalar tarafitli firmalar tarafıından bu ndan bu 
konuda genikonuda genişş araaraşşttıırmalar yaprmalar yapıılmlmışışttıır. r. 

GGüünnüümmüüzde bir zde bir ççok firma tarafok firma tarafıından ndan ççeeşşitli itli formformüülasyonlarlasyonlar
ve aktif madde ive aktif madde iççerikleri ile pazarlanmaktaderikleri ile pazarlanmaktadıır. r. 



Genel AdGenel Adıı:: GibberellicGibberellic AcidAcid KarKarışıışımlarmlarıı (A3(A3-- A7) A7) 
Kimyasal AdKimyasal Adıı: : 
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Bu karBu karışıışımmıın en n en öönemli kullannemli kullanıım alanm alanıı elmadelmadıır. r. 

DeliciousDelicious elma elma ççeeşşitlerinde kabuk pasitlerinde kabuk pasıınnıı öönlemek, nlemek, staymanstayman elma elma ççeeşşidinde idinde 
ççatlamayatlamayıı kontrol ikontrol iççin tavsiye edilmektedir. 1987 yin tavsiye edilmektedir. 1987 yııllıında nda AbbottAbbott laboratuvarlaboratuvarıı
taraftarafıından gelindan gelişştirilen bu kartirilen bu karışıışım, ayrm, ayrııca ICI tarafca ICI tarafıından da pazarlanmaktadndan da pazarlanmaktadıır. r. 

Genel AdGenel Adıı:: GibberellicGibberellic AcidAcid--BenzylaminBenzylamin karkarışıışımmıı ((BenzylaminBenzylamin--GA4GA4--GA7) GA7) 
Kimyasal AdKimyasal Adıı : : 
KullanKullanıım Alanm Alanıı ve Dve Döönemi:nemi: Elma Elma ççeeşşitlerinde renk, irilik ve verimin itlerinde renk, irilik ve verimin 

artartıırrıılmaslmasıı amacamacııyla kullanyla kullanıılmaktadlmaktadıır. Starking elma r. Starking elma ççeeşşidinde meyve idinde meyve şşeklini eklini 
ddüüzeltmek, zeltmek, staymanstayman elma elma ççeeşşidinde de idinde de ççatlama sorununu atlama sorununu öönlemek inlemek iççin in 
kullankullanııllıır. Meyve r. Meyve ççaağığına girmemina girmemişş elma, armut ve kiraz bahelma, armut ve kiraz bahççelerinde meyve elerinde meyve 
ggöözzüü oluoluşşumunu teumunu teşşvik ve vik ve vejetatifvejetatif bbüüyyüümeyi kontrol eder. 1987 ymeyi kontrol eder. 1987 yııllıında nda 
abbottabbott laboratuvarlaboratuvarıı taraftarafıından gelindan gelişştirilmitirilmişştir. tir. FormFormüülasyonulasyonu likit formda olup likit formda olup 
%53.6 aktif madde i%53.6 aktif madde iççermektedir. ermektedir. 



Genel AdGenel Adıı:: GibberellicGibberellic AcidAcid AzoluronAzoluron karkarışıışımmıı
Kimyasal AdKimyasal Adıı::
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Eski DoEski Doğğu Almanya (u Almanya (FahlberkFahlberk-- ListList

MagdeburgMagdeburg) orijinli olan bu kombinasyon k) orijinli olan bu kombinasyon kışış şşartlarartlarıında, sera nda, sera 
altaltıındaki domates kndaki domates küültltüürrüünde nde ççiiççeklenmeyi teeklenmeyi teşşvik amacvik amacıı ile tavsiye ile tavsiye 
edilmektedir.edilmektedir.

YukarYukarııdaki bilgilerden anladaki bilgilerden anlaşışılabilecelabileceğği gibi i gibi GibberellinGibberellin grubunun grubunun 
kullankullanıım alanlarm alanlarıı ve amave amaççlarlarıı oldukoldukçça genia genişştir.tir.

OksinlerdeOksinlerde olduolduğğu gibi u gibi gibberellinlerdegibberellinlerde de, dede, değğiişşik kullanik kullanıım m 
amaamaççlarlarıı, kullan, kullanıım zamanlarm zamanlarıı ve farklve farklıı dozlardozlarıı vardvardıır. Her kr. Her küültltüürrüün n 
elde edilmek istenen farklelde edilmek istenen farklıı amaamaççlarlarıına yna yöönelik teknik tavsiyelerin bir nelik teknik tavsiyelerin bir 
kitapkitapççıık boyutuna ulak boyutuna ulaşşmasmasıı ssööz konusu olduz konusu olduğğu iu iççin, makalenin in, makalenin 
kapsamkapsamıınnıı aaşşmaktadmaktadıır. Bu nedenle bu makalede verilen r. Bu nedenle bu makalede verilen ööz bilgilerin z bilgilerin 
detaylanddetaylandıırrıılmaslmasıı okurlarokurlarıına ve uygulayna ve uygulayııccıılarlarıına dna düüşşmektedir. mektedir. 
ÜÜlkemizde lkemizde gibberellingibberellin grubundan grubundan gibberellicgibberellic acid'inacid'in ççok ok ççeeşşitli itli 
formformüülasyonlarlasyonlarıı dedeğğiişşik ticari isimde pazarlanmaktadik ticari isimde pazarlanmaktadıır. Ayrr. Ayrııca GA ca GA 
A4A7 A4A7 BenziladeninBenziladenin karkarışıışımmıınnıın sadece bir n sadece bir formformüülasyonulasyonu 2000 y2000 yııllıına na 
ait resmi yayait resmi yayıında mevcuttur. Bu konunun tamamnda mevcuttur. Bu konunun tamamıı iiççin de, in de, oksinoksin grubu grubu 
iiççin yapin yapıılan yorum ve lan yorum ve ööneriler dikkate alneriler dikkate alıınmalnmalııddıır.r.



SitokininlerinSitokininlerin ilk sentezini 1970 yilk sentezini 1970 yııllıında nda ShellShell
firmasfirmasıı yapmyapmışış ve ve AbbottAbbott LaboratuvarlarLaboratuvarlarıı taraftarafıından ndan 
pazarlanmpazarlanmışışttıır.r.

Bu grubu, tarBu grubu, tarıımsal bitkilere ymsal bitkilere yöönelik olarak nelik olarak zeatinzeatin
ve ve kinetinkinetin formlarformlarıı oluoluşşturmakta olup, genellikle bunlar turmakta olup, genellikle bunlar 
karkarışıışım halinde deniz yosunlarm halinde deniz yosunlarıından elde edilmekte ve ndan elde edilmekte ve 
makro ve mikro elementlerle takviye edilerek ticari makro ve mikro elementlerle takviye edilerek ticari 
hale getirilmektedir.hale getirilmektedir. Gerek yapraktan, gerek topraktan Gerek yapraktan, gerek topraktan 
uygulanabilen bu kimyasallaruygulanabilen bu kimyasallarıın kullann kullanıım amacm amacıı
bitkilerde kbitkilerde köök ve sak ve saççak yapak yapııssıınnıı geligelişştirmek yantirmek yanıında nda 
generatifgeneratif arttarttıırmaya yrmaya yööneliktir.neliktir.ÇÇeeşşitli sebze kitli sebze küültltüürleri, rleri, 
pamuk, mpamuk, mııssıır, soya, hububat kr, soya, hububat küültltüürleri, yer frleri, yer fııststığıığı, , 
sorgum, sorgum, ççeeşşitli meyve aitli meyve ağğaaççlarlarıı kullankullanıım alanm alanıı iiççindedir.indedir.



BazBazıı araaraşşttıırmacrmacıılar bu grubu ayrlar bu grubu ayrıı bir bbir bööllüüm altm altıında ele nda ele 
almakta ise de, bazalmakta ise de, bazıılarlarıı sonusonuççta olgunluk gelita olgunluk gelişştirmesini tetirmesini teşşvik vik 
etmesi nedeniyle aynetmesi nedeniyle aynıı bbööllüüm im iççinde ele almaktadinde ele almaktadıır. r. 

ÖÖzellikle muz, narenciye, kavun, armut, domates, ananas, zellikle muz, narenciye, kavun, armut, domates, ananas, 
hurma, vb. gibi meyvelerin sararthurma, vb. gibi meyvelerin sarartııllııp olgunlap olgunlaşşttıırrıılmaslmasıında nda 
kullankullanıılan etilen formlarlan etilen formlarıı birbirççok firma tarafok firma tarafıından ndan 
pazarlanmaktadpazarlanmaktadıır.r.ÜÜlkemizdeki resmi tavsiyelerde, bu formlara ait lkemizdeki resmi tavsiyelerde, bu formlara ait 
iki deiki değğiişşik form Tarik form Tarıım Bakanlm Bakanlığıığınca ruhsatlandnca ruhsatlandıırrıılmlmışışttıır. Bunlar r. Bunlar 
ethephonethephon ve ve ethephonethephon--cyclanilidcyclanilid karkarışıışımmııddıır. r. EthephonEthephon ile ilgili ile ilgili 
kullankullanıım alanlarm alanlarıı ve amave amaççlarlarıı konusunda literatkonusunda literatüürde hayli genirde hayli genişş
bilgiler vardbilgiler vardıır. Bunlar r. Bunlar öözetlenirse; zetlenirse; 

*Domateste meyve k*Domateste meyve kıızarmaszarmasıınnıı artartıırmak irmak iççin meyvelerin in meyvelerin 
%5%5--15'nin pembe veya k15'nin pembe veya kıırmrmıızzıı rengi aldrengi aldığıığı ddöönemde, nemde, 

*Elma a*Elma ağğaaççlarlarıında meyve rengini artnda meyve rengini artıırmak irmak iççin, hasattan iki in, hasattan iki 
hafta hafta öönce, uygun bir nce, uygun bir oksinoksin (hasat (hasat ööncesi meyve dncesi meyve döökküümmüünnüü
öönlemek inlemek iççin) karin) karışışttıırrıılarak kullanlarak kullanıımmıı,,



*Gen*Gençç meyve ameyve ağğaaççlarlarıında nda ççiiççek gek göözzüü oluoluşşumunu teumunu teşşvik ve vik ve vejetatifvejetatif
geligelişşmeyi kontrol imeyi kontrol iççin normal in normal ççiiççeklenme tarihinden alteklenme tarihinden altıı hafta sonra,hafta sonra,

*Kirazlarda meyve olgunla*Kirazlarda meyve olgunlaşşmasmasıınnıı hhıızlandzlandıırmak irmak iççin, hasattan 7in, hasattan 7--14 g14 güün n 
öönce,nce,

*Cevizlerde kabuk *Cevizlerde kabuk ççatlamasatlamasıınnıın homojenlin homojenliğğini saini sağğlamak ilamak iççin, meyve ve in, meyve ve 
kabuklarkabuklarıın kahverengiye dn kahverengiye döönnüüşşmesinden sonra, mesinden sonra, 

*Pamukta hasat *Pamukta hasat ööncesinde ncesinde üüniformniform koza akoza aççıımmıı iiççin, kozalarin, kozalarıın %30n %30--
60'n60'nıın an aççıılmlmışış olduolduğğu du döönemde,nemde,

*T*Tüüttüünde olgun yapraklarda sararmaynde olgun yapraklarda sararmayıı artartıırmak irmak iççin,in,
**ÜÜzzüümde erken ve mde erken ve üüniformniform bir renk olubir renk oluşşumu (umu (emperioremperior ve ve tokaytokay

ççeeşşitlerinde) ve erken olgunlaitlerinde) ve erken olgunlaşşmaymayıı ((ThomsonThomson ççekirdeksiz ekirdeksiz ççeeşşidinde) idinde) 
sasağğlamak ilamak iççin,in,

*Hububatta bitki boyunu k*Hububatta bitki boyunu kıısaltarak yatmaysaltarak yatmayıı öönlemek inlemek iççin, ilk bain, ilk başşaklaraklarıın n 
oluoluşşumundan hemen sonra,umundan hemen sonra,

**ÇÇeeşşitli sitli süüs bitkilerinde ve ss bitkilerinde ve süüs as ağğaaççççııklarklarıında nda laterallateral dallanmaydallanmayıı
artartıırmak ve rmak ve vejetatifvejetatif bbüüyyüümeyi baskmeyi baskıı altaltıına almak ina almak iççin, in, 

Daha Daha öönce de belirttince de belirttiğğimiz gibi her kimiz gibi her küültltüür ve her ar ve her ağğaaçç iiççin uygulama in uygulama 
dozlardozlarıı ye uygulama biye uygulama biççimi deimi değğiişşken olabilir. Burada verilen bilgiler ken olabilir. Burada verilen bilgiler 
tamamen genel ve rehberlik nitelitamamen genel ve rehberlik niteliğğindedir. indedir. 



BakanlBakanlığıığımmıız resmi tavsiyelerinde bu diz resmi tavsiyelerinde bu diğğer grup bitki er grup bitki 
geligelişşim dim düüzenleyiciler; aminoasit, zenleyiciler; aminoasit, humikhumik ve ve fulvikfulvik asitler, asitler, fulvikfulvik
asit asit –– potasyum ve bunun gibi genellikle toprak potasyum ve bunun gibi genellikle toprak ııslah slah 
materyalleri yanmateryalleri yanıında nda dimethipindimethipin, sodyum t, sodyum tüürevleri, ACTArevleri, ACTA--folikfolik
asit, asit, pipolenepipolene hydrogenhydrogen cyanamcyanamııdd, , thidiazuronthidiazuron ve ve tolyphtalamtolyphtalamııcc
acidacid, vb. aktif maddelerini de ihtiva etmektedir. , vb. aktif maddelerini de ihtiva etmektedir. 

ÜÜlkemizde bu delkemizde bu değğerlendirmeye ve serlendirmeye ve sıınnııflandflandıırmaya karrmaya karşışıllıık k 
ddüünyadaki literatnyadaki literatüüre bakre bakııldldığıığında, asit gruplarnda, asit gruplarıınnıın (amino, n (amino, humikhumik
ve ve fulvikfulvik) bitki geli) bitki gelişşim dim düüzenleyicileri izenleyicileri iççinde yer almadinde yer almadığıığı
ggöörrüülmektedir. Bu lmektedir. Bu üürrüünlerin asli gnlerin asli göörevlerinin toprak ile ilgili revlerinin toprak ile ilgili 
sorunlarsorunlarıı ddüüzeltmesi ve bitkilere olan etkilerinin direkt olmamaszeltmesi ve bitkilere olan etkilerinin direkt olmamasıı
nedeniyle bu tip kimyasallarnedeniyle bu tip kimyasallarıın BGD' n BGD' lerler iiççinde yer almamasinde yer almamasıı
gerekmektedir. Ancak bu maddeler bu zamana kadar BGD gibi gerekmektedir. Ancak bu maddeler bu zamana kadar BGD gibi 
iişşlem glem göörmekte oldurmekte olduğğu iu iççin, BGD' in, BGD' lerler iiççinde inde 
dedeğğerlendirilmektedir.erlendirilmektedir.



Genel AdGenel Adıı:: TolyphtalamicTolyphtalamic acidacid
Kimyasal AdKimyasal Adıı::
ToksisitesiToksisitesi:: LD50 3230 mg/kgLD50 3230 mg/kg
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Domateste Domateste ççiiççeklere, meyve eklere, meyve 

aağğaaççlarlarıında %80 nda %80 ççiiççeklenme deklenme dööneminde, sabah erken veya neminde, sabah erken veya 
akakşşamamıın gen geçç saatlerinde, nispi nemin ysaatlerinde, nispi nemin yüüksek olduksek olduğğu u 
saatlerde verilir ki bunda amasaatlerde verilir ki bunda amaçç meyve tutumunu artmeyve tutumunu artıırmaktrmaktıır.r.

Genel AdGenel Adıı:: ThidiazuronThidiazuron
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: NN--phenylphenyl--N'.1,2,3N'.1,2,3--thiadiazolthiadiazol 55--ylureaylurea
ToksisitesiToksisitesi:: LD50 4000 mg/kg LD50 4000 mg/kg 
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Pamuk yapraklarPamuk yapraklarıınnıı ddöökmek kmek 

iiççin kozalarin kozalarıın %70'i an %70'i aççııllıınca ve ortalama snca ve ortalama sııcaklcaklığıığın 21n 21°°C'ninC'nin
üüzerinde seyrettizerinde seyrettiğği i şşartlarda kullanartlarda kullanııllıır.r.



Genel AdGenel Adıı:: SodiumSodium TTüürevleri revleri 
Kimyasal AdKimyasal Adıı :: SodiumSodium orthoortho--nitrophenolatenitrophenolate
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: Bu gruptaki ticari preparatlarBu gruptaki ticari preparatlarıın n 

prospektprospektüüs bilgilerine gs bilgilerine gööre; re; ççiiççeklerin meyve veya tohuma eklerin meyve veya tohuma 
ddöönnüüşşmesi, meyve ve tohum kalitesinin iyilemesi, meyve ve tohum kalitesinin iyileşştirilmesi, bitkilerde tirilmesi, bitkilerde 
fizyolojik aktivitenin safizyolojik aktivitenin sağğlanmaslanmasıı, vb. ama, vb. amaççlara ylara yöönelik olarak nelik olarak 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.

Bu gruba ait 20 kadar preparat deBu gruba ait 20 kadar preparat değğiişşik ticari adlar altik ticari adlar altıında nda 
üülkemizde ruhsatllkemizde ruhsatlııddıır.r.

Genel AdGenel Adıı:: HydrogenHydrogen cyanidecyanide
Kimyasal AdKimyasal Adıı:: HydrocyanicHydrocyanic acidacid
ToksisitesiToksisitesi:: LD50 6,44 mg/kg LD50 6,44 mg/kg 
KullanKullanıım alanm alanıı ve dve döönemi:nemi: BaBağğ ve kivi plantasyonlarve kivi plantasyonlarıında nda 

homojen ghomojen gööz patlamasz patlamasıınnıı teteşşvik ivik iççin, gin, göözlerin patlamaszlerin patlamasıınnıın beklendin beklendiğği i 
tarihten 30 gtarihten 30 güün n öönce kullannce kullanıılmaktadlmaktadıır.r.





5.1. Hormonlu Yiyecekler V5.1. Hormonlu Yiyecekler Vüücudumuzu Nascudumuzu Nasııl l 
EtkiliyorEtkiliyor

Besin Besin üüreticileri tarafreticileri tarafıından hormonlar ndan hormonlar üürrüünlerini daha lezzetli nlerini daha lezzetli 
ve yumuve yumuşşak kak kıılmak ve daha hlmak ve daha hıızlzlıı yetiyetişştirmek itirmek iççin kullanin kullanııllııyor. Syor. Sığıığır r 
yetiyetişştiricilerinin kullandtiricilerinin kullandığıığı 6 tip hormon var:6 tip hormon var: estradiolestradiol, , progesteronprogesteron, , 
testesterontestesteron, , melengesrolmelengesrol asetat, asetat, trenbolonetrenbolone asetat, asetat, 
zeranolzeranol.. BunlarBunlarıın ilk n ilk üçüüçü dodoğğal dial diğğerleri sentetik erleri sentetik 
hormonlardhormonlardıır.r. Hormonlu et Hormonlu et üüretmek Amerika Birleretmek Amerika Birleşşik Devletlerinde ik Devletlerinde 
serbest, Avrupa Birliserbest, Avrupa Birliğği i üülkelerinde yasaktlkelerinde yasaktıır. r. ÜÜlkemizin de ilkemizin de iççinde inde 
bulundubulunduğğu geliu gelişşmekte olan mekte olan üülkelerde bu konu kanunlarla iyi lkelerde bu konu kanunlarla iyi 
belirlenmemibelirlenmemişş, iyi denetlenmemi, iyi denetlenmemişştir ve bilinmez tir ve bilinmez 
durumdaddurumdadıır.r. Amerika BirleAmerika Birleşşik Devletlerinde hormonlu et ik Devletlerinde hormonlu et üüretmek, retmek, 
verilen hormon miktarverilen hormon miktarıı belli dbelli düüzeylerde tutularak zeylerde tutularak 
serbesttir.serbesttir. Hormonlar bir Hormonlar bir implantimplant şşeklinde hayvaneklinde hayvanıın kulan kulağığı
arkasarkasıına yerlena yerleşştirilir ve kana kontrolltirilir ve kana kontrollüü olarak hormon verir. Bu olarak hormon verir. Bu 
hormonlarhormonlarıın verildin verildiğği hayvanlar daha i hayvanlar daha ççabuk babuk büüyyüür, daha r, daha ççok kilo ok kilo 
alalıır ve etleri daha yumur ve etleri daha yumuşşak, lezzetli ve yaak, lezzetli ve yağğllıı olur.olur. Kesim sKesim sıırasrasıında nda 
bu bu implantimplant ççııkarkarııllıır.r. ABD'de bu uygulamanABD'de bu uygulamanıın don doğğru yapru yapıılmaslmasıı iiççin in 
yetiyetişştiricilere kurs dahi verilmektedir. tiricilere kurs dahi verilmektedir. 



Hormonlu hayvanlar hHormonlu hayvanlar hıızlzlıı bbüüyyüüddüükleri ikleri iççin in ççabuk kesilirler ve piyasaya abuk kesilirler ve piyasaya 
daha erken daha erken ççııkarlar.karlar. Yani yetiYani yetişştiricilerine btiricilerine büüyyüük ekonomik avantaj k ekonomik avantaj 
sasağğlarlar.larlar. Ancak Ancak üüreticiler daha fazla para kazanacak diye biz sareticiler daha fazla para kazanacak diye biz sağğllığıığımmıızzıı
neden tehlikeye atalneden tehlikeye atalıım.m. Avrupa hormonlu olduAvrupa hormonlu olduğğu gereku gerekççesiyle Amerika'dan esiyle Amerika'dan 
et ithalini yasaklamet ithalini yasaklamışışttıır.r. ABD konuyu DABD konuyu Düünya Ticaret nya Ticaret ÖÖrgrgüüttüüne gne gööttüürmrmüüşş
Avrupa'dan ithal edilen Avrupa'dan ithal edilen üürrüünlerin gnlerin güümrmrüüğğüüne zam yaparak misillemede ne zam yaparak misillemede 
bulunmubulunmuşştur. tur. 

Etlerdeki hormonlarEtlerdeki hormonlarıın insanlarn insanlarıı nasnasııl etkiledil etkilediğği daha yeni i daha yeni araaraşşttıırlmayarlmaya
babaşşlanmlanmışışttıır.r. Bu konuda bBu konuda büüyyüük ilerlemeler kaydedilmemik ilerlemeler kaydedilmemişştir.tir. Ancak Ancak öönemli nemli 
şşüüpheler vardpheler vardıır. Yiyeceklerle alr. Yiyeceklerle alıınan hormonlar nan hormonlar ççocuklarocuklarıın daha n daha ççabuk abuk 
ergenlik devresine ulaergenlik devresine ulaşşmasmasıına ve meme kanserine neden olabilir. 1900'lna ve meme kanserine neden olabilir. 1900'lüü
yyııllarda kllarda kıızlarda ilk adet gzlarda ilk adet göörme yarme yaşışı 14 iken g14 iken güünnüümmüüzzüün genn gençç kkıızlarzlarıı 12,5 12,5 
yayaşışında ilk adetlerini gnda ilk adetlerini göörmektedir. rmektedir. EstrogenEstrogen hormonuna daha fazla maruz hormonuna daha fazla maruz 
kalmak daha fazla meme kanseri demektir. kalmak daha fazla meme kanseri demektir. 

Hayvan yetiHayvan yetişştiricileri hormonlartiricileri hormonlarıın yann yanıında antibiyotikleri de hayvanlarnda antibiyotikleri de hayvanlarıın n 
hastalanmamashastalanmamasıı iiççin kullanmaktadin kullanmaktadıırlar. rlar. Amerika BirleAmerika Birleşşik Devletlerinde ik Devletlerinde 
hayvanlara bhayvanlara büüyyüüme hormonu verilerek sme hormonu verilerek süüt t üüretimi arttretimi arttıırrıılmaktadlmaktadıır. Bunlarr. Bunlarıın n 
az miktaraz miktarıı yediyediğğimiz besinlerle bize geimiz besinlerle bize geççmektedir, ancak bamektedir, ancak bağışığışıklklıık k 
sistemimizi nassistemimizi nasııl bozduklarl bozduklarıı henhenüüz tam bilinmemektedir z tam bilinmemektedir 
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6.Hormonlar konusunun e6.Hormonlar konusunun eğğitimdeki yeriitimdeki yeri

YYüüksek ksek ööğğretimde;retimde;

*Ziraat fak*Ziraat faküülteleri:lteleri: Bitkilerde hormonlarBitkilerde hormonlar

*Veterinerlik fak*Veterinerlik faküülteleri:lteleri: Hayvanlarda hormonlarHayvanlarda hormonlar

*E*Eğğitim ve fen fakitim ve fen faküülteleri:lteleri: Genel hormonlarGenel hormonlar

Orta Orta ööğğretimde;retimde;

*Liselerde:*Liselerde: 2. ve 3. s2. ve 3. sıınnııflarda biyoloji derslerinde flarda biyoloji derslerinde 

*Meslek liselerinde:*Meslek liselerinde: Anatomi ve fizyoloji derslerindeAnatomi ve fizyoloji derslerinde

ĐĐlklkööğğretimde;retimde;

*6. s*6. sıınnııf fen bilgisi dersinde, hormon konusundan f fen bilgisi dersinde, hormon konusundan 
bahsedilmektedir.bahsedilmektedir.



KAYNAKKAYNAKÇÇAA

*http://www.*http://www.vgdhvgdh..org.trorg.tr//bilgibankasibilgibankasi/antibiyotik_hor/antibiyotik_hor
monlar.monlar.htmhtm

*http://www.*http://www.iyibilgiiyibilgi.com/.com/indexindex..phpphp?s=dosya&id=52?s=dosya&id=52
20&konu=1520&konu=15

*http://www.*http://www.kkgmkkgm.gov.tr/birim/.gov.tr/birim/ilacilac//bgdbgd/hormon./hormon.htmhtm

*http://*http://abcdabcd..org.trorg.tr//hormonluyiyeceklerhormonluyiyecekler..htmhtm

*www.t*www.tüüketiciler.orgketiciler.org

*www.*www.mebmeb.gov.tr.gov.tr

*www.*www.gdoyahayirgdoyahayir.org.org

*VETER*VETERĐĐNERLNERLĐĐKTE KTE ĐĐLALAÇÇ KULLANIMI BKULLANIMI BĐĐLGLGĐĐSSĐĐ


