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1.HORMONLAR
1.1. Hormonun Tanımı:
Hormon, bir hücre veya hücre topluluğu tarafından
salgılanan, organizmanın diğer hücreleri üzerine
fizyolojik bir kontrol uygulayan kimyasal bir madde
olarak tanımlanmaktadır. Bu kontrolleri yaparken,
hücre içindeki kimyasal reaksiyonları değiştirebilirler,
hücre zarının çeşitli maddelere karşı geçirgenliğini
değişime uğratabilirler veya başka hücresel
metabolizmaları harekete geçirebilirler.

Hormonlar kimyasal yapılarına göre protein yapısında
olanlar (pankreas, hipofiz, tiroid hormonları gibi) ve steroid
yapısında olanlar (ovaryum, testis, adrenal korteks
hormonları gibi) olmak üzere iki grupta incelenir. Hormon
ve hormon benzeri madde, bitkilerde ve kasaplık
hayvanlarda verimi artırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Hormonlar, bu etkilerini protein sentezini artırarak
gerçekleştirmektedirler. Bunların bazılarının zararlı etkileri
kanıtlandığı için kullanımlarına izin verilmemektedir.

Hormonlar; bitkilerdeki büyüme ve gelişme olaylarını
yönlendiren, çok düşük yoğunluklarda dahi etkili olabilen
ve bitkilerde sentezlenerek taşınabilen organik
maddelerdir. Hormonların bitkilerdeki etkileri ve ekonomik
sonuçları benzer etkilerde sentetik olanların ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Bitkilerde doğal olarak bulunan
hormonlara ve sentetik benzerlerine bitki büyüme
maddeleri veya bitki gelişim düzenleyicileri denilmektedir.
Buna karşın, hormon terimi sadece bitkilerde doğal olarak
bulunanlar için kullanılmıştır.

Bitkilerde en yaygın kullanılanları 2,4-D, GA3, 4CPA, daminozide, ethepton ve maleikhidrozit (MH)'dir.
Fenoksi türevlerinden olan 2,4-D ağız yoluyla alındığında
mide-bağırsak sisteminden emilmekte ve testiküler DNA
sentezini engellemektedir. Bitkilerde olduğu gibi hayvan
organizmasında da mutasyon yapıcı etkide olması
nedeniyle, kanserojen bir madde olma olasılığı
bulunmaktadır. Literatürlere göre; 2,4-D kalıntılarına izin
verilen miktar 0-5 ppm arasındadır.

Hayvanlarda daha fazla canlı ağırlık artışı, yemden
yararlanma, daha iyi karkas özelliği ve et kalitesi sağlamak
için östrojenler (östradiol) androjenler (testesteron) ve
progestojenler (Progestron) gibi cinsiyet hormonları;
dietilstilbestrol (DES), Hexoestrol, Dienestrol ve Zeranol
gibi sentetik non-steroidal östrojenler ve trenbolan asetat,
testesteron propionat, melengestrol asetat, metil
testesteron gibi sentetik steroidler hormonal etkili
anabolikler olarak kullanılmaktadır.

2.HAYVANSAL GIDALARDA HORMON KULLANIMI

Veteriner ilaçları ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan
katkı maddeleri, Veteriner Hekimliği ve hayvan
yetiştiriciliğinin önemli ihtiyaçlarından biridir. Ancak,
yetkisiz kişilerin bilinçsiz ve yasal olmayan ilaç kullanımları
yanı sıra hastalıklara karşı antibiyogram yapılmadan
verilen yetersiz ilaçlar, hastaları iyileştirmediği gibi dirençli
bakteri populasyonlarının da ortaya çıkmasına neden

Alınan ilaçlar başta böbrek ve karaciğer olmak üzere
çeşitli organ ve dokularda birikmektedir.Böyle ürünleri
tüketen insanlarda üründeki antibiyotik çeşit ve miktarına
bağlı olarak hafif alerjiden başlayıp anafilaktik şoka kadar
gidebilen, olumsuz etkiler gözlenmiştir. Yine bilinçsiz
antibiyotik kullanımının besin endüstrisinde üretim
hatalarına yol açtığı bildirilmektedir.

Bilinçsizce antibiyotik kullanımının, üretimde
yol açtığı bu zararların önlenebilmesi amacıyla
WHO (Dünya Sağlık Örgütü), FAO (Gıda Tarım
Örgütü) ve JECFA (Gıda Katkı Maddeleri
Düzenlemeleri Birleşik Komitesi) tarafında sığır
yetiştiriciliğinde 1988’de yasaklandı.

Ülkemizde tavuk ve balık yetiştiriciliğinde hiçbir zaman
uygulanmamış olduğu söylenen hormonlar, sığır yetiştiriciliğinde
1988 yılına kadar yasal olarak kullanılmış.
Türkiye'de hayvanlarda hormon kullanımının geçmişi hakkında bilgi
veren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan
Besleme Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Veteriner Tavukçuluk
Derneği Başkanı Prof. Ahmet Ergün, hormonun artık mazide kaldığını
söyledi. Tavuk gibi kanatlı hayvanlarda hormon kullanımının hiçbir
dönemde yapılmadığını kaydeden Prof. Ergün şunları
söylüyor:"1988'lerde Tarım Bakanlığı büyükbaş hayvanların
kulaklarının arkasında deri altına enjekte edilen hormonu tamamen
yasakladı. Yani hormon olayına el koydu. Bu konuda enstitüde çok
sayıda uzman yetiştirerek denetimini de sağladı. Hormon kullanımı
Türkiye'de büyükbaş hayvanlarda mevcuttu o da bundan 15 yıl önce
yasaklandı."

Hormonların anabolizan madde olduğunu ve erkeklik ya da
dişilik hormonlarının hayvan vücutlarına enjekte edilmesiyle kilo
artışının sağlandığını kaydeden Prof. Ergün şöyle devam etti:
"Bu hormonlar hayvanın vücudunda protein tutulmasını
sağlayıp daha fazla ağırlığa ulaşmasını gerçekleştiriyordu.
Ancak, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ileriye dönük
olarak tümör oluşumu, cinsiyetler açısından bazı sorunlar
yaratması nedeniyle Avrupa, Amerika ile birlikte Türkiye'de de
yasaklandı. Türkiye'de hormon olayı 1988'lerde bitmiştir.
Tavukçulukta ise zaten hiçbir zaman pratiğe konmamıştı."
Günümüzde hormon kullanımı yasaklandığından dolayı,
hayvanlarda verimi arttırmak amacıyla antibakteriyel ilaç
kullanımı vazgeçilmez bir yöntem olmuştur.

3. VERĐM ARTIRICI AMAÇLARLA
ANTĐBAKTERĐYEL ĐLAÇ KULLANIMI
Bugün için bütün dünyada ve ülkemizde,
başta kanatlılar olmak üzere, sığır, koyun ve
domuz yetiştiriciliğinde yemden yararlanma
etkinliğinin ve canlı ağırlık kazancının artırılması
amacıyla yemlere düşük derişimlerde
antibakteriyel ilaç çeşitleri katılarak sürekli halde
yedirilmesi çok yaygın bir yetiştiricilik pratiği haline
gelmiştir. Belirtilen ilaç çeşitlerinin bütün bir besi
döneminde veya önemli bir bölümünde sağıtım
dozlarından ortalama 100 kez daha düşük
derişimlerde yemlere veya sulara katılarak
verilmesiyle sindirim sistemi mikroflorasının
olumlu yönde değiştirilmesi, canla ağırlık
kazancının hızlandırılması ve arttırılması besin
çevirme –yemden yararlanma oranının
yükseltilmesi ve belli başlı yetiştirme hastalıklarına
etkin bir korunmanın sağlanması
amaçlanmaktadır.

Gerçekten de konuya ilişkin olarak
yapılmış çok sayıdaki araştırma
sonucundan anlaşıldığına göre,
antibakteriyel ilaç katkılı besinlerle
beslenen gelişme dönemindeki kültür
hayvanlarının katkısız yemlerle
beslenenlere göre, % 5-20 arasında daha
fazla canlı ağırlık kazandıkları gerçeği
ortaya konmuştur. Belirtilen artış oranının
kanatlılarda % 15-16, danalarda % 5-10 ve
genç domuzlarda da % 8-12 arasında
gerçekleştiği anlaşılmıştır. Açıklanan canlı
ağırlık artış oranları ise, verimli bir
hayvancılık işletmesinde sağlanan gelirin
önemli bir bölümünü oluşturur.

1950’ li yıllarla birlikte gündeme gelen bu
uygulama şekli, geçen süre içerisinde biröok
ülkede yaygınlaşarak geleneksel bir uygulama
niteliği kazanmıştır. Bu kapsamda olmak üzere,
pek çok ülkede yem katkı maddesi olarak
kullanılabilecek antibakteriyel ilaç çeşitleri
bilimsel verilere göre belirlenerek bütün türler
için değişik amaçlı kullanımları yasa ve
yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Buna karşın,
bazı ülkelerde herhangi bir yasal uygulama
öngörülmeksizin her çeşit antibakteriyel ilaç ya
yem katkı maddeleri halinde ya da kullanıma
hazır stres ilaçları halinde aynı amaçla
kullanılmaktadır.

Son yıllarda besi hayvanlarında verim artırıcı
amaçla antibakteriyel ilaç tüketiminin önemli
boyutlara ulaştığı görülmektedir. Nitekim, dünya ilaç
endüstrilerinde üretilen yıllık antibakteriyel ilaç
toplamının % 40’ı hayvan yemlerine katılarak veya
sadece koruyucu amaçlarla tüketilmektedir. Diğer
sağıtıcı amaçlarla kullanılan antibakteriyel ilaç
çeşitlerinin tüketim boyutarı da dikkate alındığında,
hayvancılık sektöründe tüketilen her çeşitten ilacın
ortalama % 40’ının antibakteriyel ilaçlardan oluştuğu
gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hayvansal üretimde
kullanılabilen doğal kaynakların sınırlılığı karşısında,
yoğun hayvancılık işlemlerinin giderek yaygınlaşma
boyutları göz önünde tutulursa, aynı çeşitten
ilaçların önümüzdeki yıllarda da tüketim boyutları
koruyacağı veya giderek artacağı hususu kolaylıkla
değerlendirilebilir.

3.1. Verim Arttırmak Amacıyla Antibakteriyel Đlaç
Kullanımından Kaynaklanan Sağlık Sakıncaları
Yem ve sulara katılarak besin değeri olan hayvanlara
sürekli verilen, bu tür ilaçlar bir yandan çoğunluğu
hayvanlardan insanlara geçen hastalık etkeni patajen
bakterilerde dirençlik olgularının gelişmesine yol açar.
Hayvansal ürünlere geçen artıkları yaygın boyutlu besin
kirlenmesine yol açmaktadır. Antibakteriyel ilaç artıklarının
tüketici insanlarda başlıca akut ve kronik toksisite, alerjik,
teratojen, mutajen ve karsinojen etki riski yaratmasından
kaynaklanan sakıncalar söz konusudur.
Hemen her çeşittten hayvansal besinde endüstriyel
ölçekte ve yaygın kirlenme kaynağı oluştururlar. Aynı ilaç
çeşitleri biyolojik yönden çok yönden etkin oldukları için,
çok düşük kalıntı düzeylerinde bile sağlık sakıncası
yaratabilirler.

3.1. Verim Arttırmak Amacıyla Antibakteriyel Đlaç
Kullanımından Kaynaklanan Sağlık Sakıncaları
Pepsin, kloramfenikol ve streptomisin başta olmak üzere, pek
çok antibiyotik çeşidinin besinlerdeki artıkları tüketici
insanlarda eozinofili, trombositopeni, aplastik anemi ve diğer
kan bozukluklarını oluşturabilmekte, karaciğer, böbrek, kemik
iliği, işitme ve denge organlarına yönelik olumsuz etkilere yol
açabilirler. Ayrıca insanların sindirim sistemi mikroflorasını
olumsuz yönde değiştirerek, sindirim bozukluklarına, süper
enfeksiyonlara ve çeşitli vitamin yetersizliklerine yol
açabildikleri anlaşılmıştır.
Hayvan yetiştiriciliğinde düşük dozlarda ve uzun süre kullanılan
antibakteriyel ilaç çeşitleri gerek sindirim sisteminde normal olarak
bulunan E.coli ve Enterobacteriaceae grubu bakteri gibi mikroflorayı
oluşturan ve gerekse patojen ajanlarda dirençli suşların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak dirençli bakteri
suşlarının insan ve hayvan ekosistemlerinde giderek yaygınlaşması
kaçınılmaz görülmektedir. Bu durum çevre sağlığı ve gelecek
kuşaklar yönünden yaratabileceği sakıncaların boyutlarını şimdiden
kestirmek olanaksızdır.

4. BĐTKĐ GELĐŞĐMĐNĐ DÜZENLEYĐCĐLER (BGD)
HORMONLAR
Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan
hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bünyesinde
mevcut olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir.
Bunlar; Oxinler, Sitokininler, Gibberellinler ,Etilen ve
ABA’dır. Bitki bünyesinde meydana gelen fizyolojik
faaliyetlerin çoğunluğu bu hormonların kontrolü altındadır.
Hormonların etkileri daima bir denge içersinde
birbirlerini tamamlayıcı veya bir diğerinin etkisini azaltıcı
olarak ortaya çıkar. Günümüzde hormonlardan bitkilerde
büyümeyi ve gelişmeyi yönlendirici özellikleri dikkate
alınarak çok yönlü yararlanılmaktadır.

Çok sayıda kimyasal madde hormon olmadığı
halde hormon olarak adlandırılmakta bu ise kavram
kargaşasına neden olmaktadır. Bir bileşiğin hormon
olarak nitelendirilebilmesi için ;
Bitki bünyesinde oluşması,
Oluştuğu yerden başka bir yere taşınabilir olması,
Taşındığı yerde değişik yaşam olaylarını yönetmesi
ve düzenlenmesi,
Çok düşük konsantrasyonlarda bu etkilerini
göstermesi gerekir.

Bitki bünyesinde bulunan bu doğal bileşiklerin yanında bu
bileşiklerin kimyasal yapılarına az veya çok benzeyen sentetik
bileşiklerde yapılmış ve hormon etkilerinin olup olmadığı
araştırılmıştır. Bunlardan birçoğunun bitkide doğal
bulunanlardan çok daha aktif oldukları, yani çok daha az
kullanıldıklarında benzer etkiler oluşturdukları belirlenmiştir.
Bitki bünyesinde bulunmayan bu tip bileşiklerin doğal
hormonlarla karıştırılmamaları gerekir. Bitkide mevcut olmadığı
halde çok düşük miktarlarda hormon etkisini gösteren bu
maddelere sentetik hormon adı verilmektedir. Kavram
kargaşasını önlemek amacıyla bitkide hormon etkili tüm
maddelere bitki büyüme düzenleyicisi denmektedir.

Hormonlar başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde,
meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıştır.
Daha sonra tohumdan hasada kadar geçen devrede verim
artışı, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve
zararlılara karşı dayanıklılığın arttırılması amacıyla ülkemizde
ve tüm dünya ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak
dikkat edilmesi gereken husus diğer kimyasallarda olduğu gibi
BGD ‘lerin de yazılı olan tavsiyeye uygun olarak kullanılması
gerekmektedir.

Hormonların dünyada kullanım alanları;
 Çelikle çoğalmanın sağlanması,
 Tohum çimlenme gücünün

 Meyve kalitesinin
iyileştirilmesi,
 Hasadın kolaylaştırılması,
 Meyve muhafaza süresinin
uzatılması

 Soğuğa dayanıklılığın arttırılması,
 Meyve tohumunun arttırılması,
 Meyve iriliğinin arttırılması,
 Periyodisitenin azaltılması,
 Meyve olgunluğunun erkene
alınması veya geciktirilmesi,

 Meyve ve yaprak
dökümlerinin kontrolü,
 Doku kültürü çalışmaları,Islah çalışmaları,

arttırılması,
 Çiçeklerin teşvik edilmesi veya
geciktirilmesi

 Meyve renginin

iyileştirilmesi,

 Bitkilerin hastalık ve zararlılara
dayanıklılığının arttırılması,
 Yabancı ot kontrolü.

Ülkemizde hormonlar domates, patlıcan ve kabakta zaman zaman bir
kısım üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Bunları ayrı ayrı inceleyecek
olursak:
DOMATES: Domates bitkisinin sağlıklı meyve verebilmesi ve meyve
tutumunun gerçekleşebilmesi için ortam sıcaklığının 18-26˚C arasında
olması gerekir. Çiçek açma döneminde çiçeklere püskürtmek suretiyle
uygulanır. Hasada kadar en az 45 günlük süreye ihtiyaç vardır. Đlk döllerde
hormon kullanılacağı için 15 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında çıkan
domatesler hormonludur. Kış aylarında çiçekte yeterli polen oluşmadığı için
hormon kullanma zorunluluğu vardır. Bu durum 10 Nisan 15 Mayıs arasında
hormonlu meyve hasat edilmesi demektir.

PATLICAN:Her ne kadar açık alan
yetiştiriciliğinde hormon kullanılmasa
da örtü altında patlıcan yetiştiriciliğinde
hormon kullanımı üreticiler tarafından
neredeyse olmazsa olmaz olarak
algılanmaktadır.Bu durum 15 Kasım ile
15 Mayıs tarihleri arasında hasat
edilen bütün patlıcan meyvelerinin
hormonlu olduğunu gösterir.Hormon
kullanımı çiçek açma dönemimde
çiçeklere püskürtmek suretiyle
uygulanır.
KABAK:Son zamanlarda yüksek
seralarda kış döneminde kabakta
hormon kullanılmaktadır.Bu dönem 1
Kasım ile 15 Mayıs arasında açan
çiçeklerde püskürtme şeklinde
uygulanır.

Hormonlar kullanılan sebzelerde kalıntı
bırakmadığı gibi sebzelerde bugüne kadar
insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda
da bir kaynağa rastlanmamıştır.Hormonlar
bazı sebzelerde Hollanda, Đspanya, Đtalya
gibi ülkelerde dahil tüm dünyada
kullanılmaktadır. Bitki Gelişimini
Düzenleyiciler'in (BGD) varlığına ilişkin ilk
bilgiler 19. yüzyılın sonlarına
dayanmaktadır. Bu dönemde, 40-50 yıllık
süre içinde, bitki fizyolojisi konularında
yapıları çalışmalar, BGD' lerin bitki büyüme
ve gelişmesindeki rollerini ortaya koymuştur.
Bu çalışmaların sonuçlarına göre, BGD'lerin
bitkisel üretimde kullanılması verimi
artırmakta, üründe kaliteyi yükseltmekte ve
daha iyi depolama imkanları sağlayarak,
ürünlerin ihracat şansını artırmaktadır.
Gereğinden fazla kullanılmaları halinde ise,
bitkilerin gelişmesini olumsuz yönde
etkilemektedir.

4.1. BGD (Hormon) Nedir?
Doğal olarak bitkilerde oluşan, büyüme ile buna bağlı
diğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluştukları yerden
bitkinin başka yerlerine taşınabilen, çok az miktarda bile
etkilerini gösterebilen organik maddelere “Bitki Gelişimini
Düzenleyiciler (BGD) veya Bitkisel Hormonlar" adı verilir.
BGD' ler, bitki bünyesinde üretildikleri gibi, sentetik olarak da
elde edilebilirler. Bir kısmı, bitkilerde uyarıcı veya teşvik edici
etki gösteren BGD' lerin, bir kısmı da, büyümeyi kısıtlayıcı
veya yavaşlatıcı, hatta durdurucu etki gösterirler. Gelişmeyi
teşvik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin
sınırlarla ayırmak pek mümkün değildir. Çünkü BGD'ler, bitki
büyümesinin değişik devrelerinde ve değişik bitki organlarına
değişik konsantrasyonlarda uygulandıklarında farklı etkiler
gösterebilir.

Bir maddenin büyütücü etkisi
olup olmadığı, kullanım miktarı
yani konsantrasyonu ile
anlaşılır. BGD' ler, bir
konsantrasyonda teşvik edici
özellik gösterirken, başka
konsantrasyonda da engelleyici
özellik gösterebilirler.
Bitkinin değişik organları
BGD'lere farklı reaksiyonlar
gösterirler. Örneğin bir BGD, bir
taraftan sürgün büyümesini
artırırken, diğer taraftan kök
büyümesini engelleyebilir.

Bitkinin değişik gelişme
devrelerinde BGD' lerin etkileri
farklı olur. Örneğin, bir BGD
vejetatif büyüme devresinde
teşvik edici özellik gösterirken,
çiçek teşekkülü devresinde
engelleyici özellikte olabilir.
Değişik bitki türlerinin aynı
BGD'den etkilenmeleri farklı
olabilir. Örneğin uzun gün
bitkilerinde çiçek teşekkülü
çoğalırken, kısa gün bitkilerinde
çiçek teşekkülü azalabilir.Bitki
gelişimini düzenleyiciler, etki ve
kimyasal yapılarına göre
aşağıdaki şekilde
sınıflandırılabilir:

4.1.1. Oksinler
Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli gruptur. Bitki
kökünde doğal olarak az bulunur.
Bitkinin boyca büyümesini sağlar.
Hücre bölünmesi, büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını
düzenler. Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar.
Çok fazla salgılandığında veya suni olanların fazla uygulanması
halinde büyümeyi durdurur.
Az salgılandığında yapraklar dökülmeye başlar.
Meyva vermede etkindir.
Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller.
Ovaryumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyva oluşumunu sağlar.
ilkbaharda kambiyum gelişimini düzenler.
Suni elde edilen oksinler genelde yabancı otların yok edilmesinde
kullanılır.

Bu kimyasal maddeler şunlardır:
4-CPA (4 -chlorop henoxyacetic acid)
2,4-D (2,4-dichlorop henoxyacetic acid)
2,4-DB [4-(2,4-dichlorophe noxy) butyric acid]
2,4-DEPDichlorpropFenopropIAA (indolacetic acid)
IBA (indolbutyric acid)
IPA (indolpropionic acid)
NAD (naphthalene cetamide)
NAA (? -naphthalene acetic acid)
1-naphthol
BNOA (ß-naphthoxyacetic acid)
NOA (naphthoxyacetic acid)

Potassium naphthenate
Sodium naphthenate
2,4,5-T (2,4,5-trichlorop henoxyacetic acid) (Yasaklanmıştır.)
FOAA (phenoxyacetic acid)
FAA (phenylaceticacid)
2,4,6-trichlorobenzoic acid
2,3,6-trichlorobenzoic acid
4-amino-3,5,6-trichloro picolinic acid

4.1.2. Sitokininler
Tomurcuk gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde
etkili olurlar.
Hücre bölünmesini uyarırlar.
Bazı doğal ve sentetik sitokininler:
Zeatin
DihydrozeatinKinetinBA (benzyladenine)
IPA (isopentyladenine)
DMA (dimethyladenine)
Methylthiozeatin
PBA (tetrahydropyrinal benzyladenine)

Defoliantlar (yaprak dökücüler)
Calcium cyanamide
Dimethipin
Endothal
Ethephon
Metoxuron
Pentachlorophenol
Thidiazuron
Tribufos

4.1.3. Etilenler
Bitkilerde tohumun çimlenmesini, tomurcuk gelişmesini ve meyvenin
olgun laşmasını sağlarlar.
Bu kimyasal maddeler şunlardır:
CEPA (Ethrel, Ethephon,2 chloroethylphosphonic acid)
BOH (ß-hydroxyethylhy drazine)
NIA-10-637(ethylhydrogen 1-propylphosphanate)
Ethylenedichloride
Ethylenetrichloride
Ethylbromide
Trichloroethylene
Ethyliodide
Ethylmercaptan
Ethylenethiocyanohydrin
ACC
AVG
Etacelasil
Glyoxime

4.1.4. Giberellinler
Bu grup kimyasalı oluşturan Gibberellic
acid, gövdenin uzamasını ve meyva
büyümesini hızlandırır.
Tohumun çimlenmesini uyarır.
Bitkinin erken veya geç çiçek açmasına
neden olur.

4.1.5. Gelişimi Engelleyiciler
Abscisic acid (Uygun olmayan
ortamda tohumun çimlenmesini
engelleyerek, tohum uyumasını
devam ettirir.)
Ancymidol
Butralin
Carbaryl
Chlorphonium
Chlorpropham
Dikegulac-sodium
Flumetralin

Fluoridamid
Fosamine
Glyphosine
Isopyrimol
Jasmonic acid
Maleic hydrazide
Mepiquat chloride
Piproctanil
Propham
TIBA

Gelişimi Geciktirenler
Chlormequat chloride
Daminozide
Flurprimidol
Mefluidide
Paclobutrazol
Tetcyclacis
Uniconazole

Gelişimi Teşvik Edenler
Brassinolide
Hymexazol
Morfaktinler
Chlorfluren
Chlorflurenol
Dichlorflurenol
Flurenol

4.1.6. Sınıflandırmaya Tabi Tutulmayan BGD’ler

Benzofluor
Buminafos
Carvone
Ciobutide
Clofencet
Cloxyfonac
Cyclanilide
Cycloheximide

Epocholeone
Ethylchlozate
Ethylene
Fenridazone
Forchlorfenuron
Heptopargil
Holosulf
Inabenfide

Karetazan
Methasulfocarb
Prohexadione
Prohydrojasmon
Pydanon
Sintofen
Triapenthenol
Trinexapac

4.2. Kullanım Alanları
Başlangıçta yalnız tohumlanın çimlenmesinde, meyve, fidan ve
çeliklerin köklendirilmesinde kullanılan BGD’ler, daha sonraları
tohumdan hasada ve hatta tüketime ve pazara sunuluncaya kadar
geçen her devrede aşağıda belirtilen çok değişik amaçlar
doğrultusunda, tüm dünya ülkelerinde geniş çaplı kullanılmaktadır. Bu
kullanım alanlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
Çelikle çoğalmanın sağlanması,
Tohum çimlenme gücünün artırılması,
Soğuğa dayanıklılığın artırılması,
Çiçeklerin teşvik edilmesi veya geciktirilmesi,
Meyve tohumunun artırılması,
Meyve iriliğinin artırılması,
Periyodisitenin azaltılması
Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi,
Meyve kalitesinin iyileştirilmesi,

Hasadın kolaylaştırılması,
Meyve muhafaza süresinin uzatılması,
Meyve renginin iyileştirilmesi,
Doku kültürü çalışmaları,
Tohum, yumru ve tomurcukların dinlenmesinin kırılması veya
uzatılması,
Islah çalışmalarında,
Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü,
Bitkinin üreme özelliklerinde değişiklik yapılması,
Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının artırılması,
Yabancı ot kontrolü.

Bitki gelişim düzenleyicilerini kullanım amacına
uygun olarak üç ana grupta incelemek
mümkündür:
* Bitki gelişimini geciktirenler
* Bitki gelişimini teşvik edenler
* Diğerleri

4.2.1. Bitki Gelişimini Geciktiren Kimyasalların
Kullanımı
Bitki gelişimini geciktiren kimyasallar bir çok kültür
bitkisinde kullanılsa da, en yaygın kullanıldığı alan süs
bitkileridir. Zira bitkisel üretimin genel amacı, pazarın en
hareketli ve fiyatların en yüksek dönemine rastlayan
zamanda ve periyotta üretimin sağlamasıdır. Bu dönem
dışında yapılacak bir üretimin profesyonel bir üreticiyi
tatmin etmesi beklenemez. Bu gerçek tüm dünyada kabul
edilmekte ve yetiştirilen ürünlerin bu gerçeğe göre disiplin
altına alınması kaçınılmaz gözükmektedir.
Bu konu özellikle süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve
pazarlanmasında son derece önemli bir konudur. Bu
nedenle bu tür BGD 'lerin süs bitkilerinde kullanımı önem
kazanmıştır. Bu kimyasalların kullanımı ile büyüme ve
gelişmenin kontrol altına alınarak pazarlamanın, talebin en
yüksek dönemine göre yapılmasını sağlamak bu
kimyasalların kullanım amacını oluşturmaktadır.

4.2.1. Bitki Gelişimini Geciktiren Kimyasalların
Kullanımı
Bu amaç dışında belirli spesifik kültür bitkilerinde (tütün,
kolza çeltik, buğday, vb.) özel amaçlara yönelik olarak
kullanımları da söz konusu olan ve dünya genelinde de
kullanılmakta olan bu grup kimyasallardan 6 adedi ülkemizde
ruhsatlı bulunmaktadır. Çok amaçlı ve tek amaçlı olarak çeşitli
kültür bitkilerinde kullanılmakta olan bu kimyasallar butralin,
chlormequat, chlorpropham, maleic hydrazide, mepiquat
chloride ve n-decanol’dür.

4.2.1.1Çok Kullanılan Preparatlar
Genel Adı :Daminozide
Kimyasal Adı :Butanedioic acid mono (2,2 dimethyl hydrazide)
Toksisitesi : LD50 8400 mg/kg
Kullanım Alanı : Süs bitkileri
Etki Şekli : Bu preparat kullanıldığı bitkilerde boğumlar arası
mesafeyi kısaltır. Ayrıca kurak ve don şartlarına karşı bitki direncini
arttırır. Daha kısa fakat kuvvetli gövde ve daha koyu yaprak oluşumu
sağlar. Diğer bir ifade ile, fidelerin arzu edilmeyen ince-uzun
gelişmelerini geçici olarak durdurur.
Monokot bitkileri bu kimyasala hiç cevap vermez. Fakat tüm dikot
bitkiler değişik oranlarda cevap verirler.
En çok kullanıldığı bitkiler, krizantem, ortanca, poinsettia
(Euphorbia spp.), odunsu süs bitkileri ve park-bahçe alanlarında
yetiştirilen çiçekli tarh bitkileridir.
Uygulama şekli ve dozu için etiket tavsiyesine göre hareket
edilmelidir.
Türkiye' de ruhsatlı preparatı yoktur.

4.2.1.1Çok Kullanılan Preparatlar
Genel Adı: Chlormequat chloride
Kimyasal Adı: (2-chloroethyl) N, N, N-trimethyl ammonium
chloride
Kullanım Alanı: Süs bitkileri ve diğer bazı kültürler.
Chlormequat chloride, dünya genelinde en çok kullanılan bir
BGD'dir. Süs bitkilerinden geranium (sardunya), azalea'ler
(Rhododentron spp.), poinsettia'lar (Euphorbia spp.) ve hibiscus
türleri önemli kullanım alanlarıdır.
Hindistan'da elma ve armutta çiçek gözü oluşumunu
hızlandırmak, şeker kamışında ise olgunlaşmayı sağlamak amaçları
ile kullanılmaktadır.
Uygulanması:
Topraktan: Kalemden köklendirilmiş süs bitkilerinde saçak
sisteminin yeterince geliştiği dönemde toprağa veya saksılara
uygulanır.
Yapraktan: Uç alımı tamamlanmış (piçlenmiş) süs bitkilerinde bir
hafta içinde uygulama yapılmalıdır. Hububat kültürlerinde
"kardeşlenme dönemi" içinde, fakat sapa kalkmadan önce
uygulanmalıdır.

4.2.1.1Çok Kullanılan Preparatlar
Genel Adı : Mepiquat chloride
Kimyasal Adı: 1,1Dimethylpiperidinium chloride.
Kullanım Alanı: Mepiquat
chloride'in dünya genelinde en
yaygın kullanım alanı pamuktur.
Bunun dışında bazı ülkelerde soğan,
sarımsak, patates ve bağda verimi
artırmaya yönelik olarak
kullanılmaktadır.
Uygulanması:
Pamukta: Pamuğun erken çimlenme
döneminde bitkilerin ortalama
minimum 50 cm. yüksekliğe ulaştığı
şartlarda yapraktan yapılmalıdır.
Geniş alanlarda uçak uygulamaları
yapılabilir.
Bağda: Çiçeklenme başlangıcında
birinci, meyvelenme başlangıcında
ikinci uygulama tavsiye edilmektedir.

Genel Adı: Ancymidol
Kimyasal Adı: ?cyclopropyl-4-methoxy (?pyrimin-5-yl) benzylalcohol
Toksisitesi :LD50 4500
mg/kg
Kullanım alanı :Süs bitkileri
Azelea'lar (Rhododentron
spp) krizantem, zambak,
poinsettia'lar (Euphorbia spp.),
lale, delphenium, dahlia, yapraklı
süs bitkileri, park çiçekleri v.b
Uygulanması : Topraktan ve
yapraktan yapılabilir.Topraktan
uygulamalara nem yönünden
dikkat edilmeli ve normal nemli
şartlarda yapılmalıdır.
Türkiye'de ruhsatlı preparatı
yoktur.

4.2.2. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kimyasalların
Kullanımı
Bu kimyasalların en önemli kullanım alanları ve amaçlarına
ait bilgiler şunlardır:
Belirli kültürlerde meyve seyreltmesi,
Belirli kültürlerde hasat öncesi meyve dökümlerinin
önlenmesi,
Belirli kültürlerde çeliklerin köklenmesinin teşviki,
Belirli kültürlerde meyve tutumunun artırılması,
Belirli kültürlerde tane iriliğinin artırılması ve standardın
yükseltilmesi,
Belirli kültürlerde olgunlaşmanın hızlandırılması,
Belirli kültürlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi,
Belirti kültürlerde meyve veya meyve salkımlannın
uzatılması.
Yukarıda verilen örneklere göre; gelişmeyi teşvik eden
kimyasalları dört başlık altında toplamak ve sınıflandırmak
mümkündür:

4.2.2. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kimyasalların
Kullanımı
Oksinler:
BNOA (ß-naphthoxyacetic acid)
NAA (naphthaleneacetic acid)
IBA (indolbutyric acid)
NAD (naphthalene acetamid)
CPA (chlorophenoxyacetic acid)

Giberellinler:
Gibberellic acid(A3)
Gibberellin (A3-A7)

Stokininler:
Zeatin (doğal sitokinin)
Kinetin (furfuril aminopurin)
Adenin (aminopurin)

Etilen:
Etilen salgılayan muhtelif
kimyasallar.

Genel Adı: BNDA
Kimyasal Adı: ß-naphthoxyacetic acid NAA'nın yakın bir akrabası olan bu
kimyasalın kullanıldığı bitkiler ve dönemi aşağıda belirtilmiştir:
Domateste; çiçek dökümünü önleyerek meyve bağlamasını artırmak ve erken
olgunlaşmayı teşvik etmek.
Çilek ve diğer üzümsü bitkilerde; çiçek tutumunu artırmak.

Genel Adı: NAA
Kimyasal Adı: Naphthaleneacetic acid
Bu kimyasal ilk defa 1939 yılında Amcehem Products tarafından
geliştirilmiştir. Günümüzde çeşitli formülasyonları amonyum, potasyum, sodyum
tuzları halinde veya etil ester formunda satılmaktadır.Önemli kullanım alanları ve
amaçları şöyle sıralanabilir:
Elma, armut, ayva, narenciye ve zeytinde meyve seyreltmesi ve ayrıca hasat
öncesi meyve dökümlerini önlemek
Odunsu ve otsu çeliklerin köklenmesini hızlandırmak,
Zeytin, kiraz, elma, armut kültürlerinde budanan dokulardan sürgün
gelişmesini önlemek,
Pamuk, soya, üzüm, domates, narenciye, hıyar, vb. kültürlerinde erken çiçek
ve meyve dökülmelerini önlemek,
Kirazda meyve çatlamasını önlemek.

Genel Adı : IBA
Kimyasal Adı : Indole-3-butyric acid

Kullanım alanı ve dönemi: En önemli kullanım alanı; bitki çeliklerinin
köklendirilmesidir. Bu kimyasal ilk defa 1945 yılında Merck Co. tarafından
geliştirilmiştir. Çeşitli yüzdeler halinde WP formülasyonları çeşitli firmalar
tarafından günümüzde satılmaktadır.
Genel Adı: NAD
Kimyasal Adı: 1-naphthalenea cetamide
Kullanım alanı ve dönemi: Đki kullanım alanı söz konusudur: Elma, armutta meyve
seyretmesi, yeni şaşırtılmış fidelerde ve çeliklerde kök gelişmesini teşvik etmek. Đlk
defa 1935 yılında Amcehem Products tarafından geliştirilen bu kimyasal günümüzde
genellikle %8.4 WP formülasyonunda pazarlanmaktadır.
Genel Adı: 4-CPA
Kimyasal Adı: 4-chlorophenox yacetic acid
Kulanım alanı ve dönemi:Günümüzde en önemli kullanım alanı domatestedir. Bu
kültürde çiçeklerin meyveye dönüşmesini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Đlk defa
1950 yılında Dow Chemical tarafından geliştirilen bu kimyasal günümüzde çeşitli
firmalar tarafından çeşitli formülasyonlarda pazarlanmaktadır.Ülkemizde ruhsatlı oksin
preparatları BNOA, NAA-IBA, NAA-NAD ve 4-CPA formlarını kapsamaktadır. Çeşitli
ticari isimler altında ve çeşitli aktif madde içerikleri ile satılan bu preparatlar, genellikle
belirli bir amaca yönelik olarak belirli bir kültürde ruhsatlandırılmışlardır. Bu nedenle
bu preparatların etiket tavsiyeleri yukarıdaki bilgilerin pek çoğunu kapsamayabilir

Genel Adı: Gibberellic acid (A3, GA3)
Kimyasal Adı: (3S,3?R,4S,4?S,7S,9?R,9ßR, 12S)-7, 12 - =
dihydroxy-3-methyl-6-methylene2-oxoperhydro-4?, 7 -methano-9ß,3prope noazuleno[l ,2-ß]=furan-4-carboxylic acid.
Kullanım alanı ve dönemi: Bir çok kültürde çeşitli amaçlarla
kullanılmakta olan bu kimyasalın en önemli kullanım alanları ve amaçları
literatürde şöyle verilmektedir;
*Üzümde salkım gelişmesini ve tane iriliğini artırmak,
*Limonda meyve olgunluğunu geciktirmek,
*Marulda tohum hasadı yönünden çiçeklenmeyi teşvik,
*Patateste uyku dönemini kırarak çimlenmeyi teşvik,
*Çeşitli süs bitkilerinde çiçek verimini ve kalitesini artırmak,
*Navel portakallarında ve altıntoplarda kabuk lekesini ve
yaşlanmasını önlemek,
*Kerevizde gelişmeyi teşvik etmek,
*Kirazda daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat süresini uzatmak,
*Enginarda hasat süresini uzatmak için olgunlaşmayı geciktirmek,

*Fasulye, bezelye, pamuk, çeltik, soya ve buğdayda çabuk
çimlenmeyi teşvik,
*Şerbetçi otunda verimi yükseltmek,
*Đtalyan erik çeşitlerinde iç kararmasını önlemek ve verimi artırmak,
*Mandarinlerde meyve tutumunu artırmak,
*Ispanak verimini artırmak ve kaliteyi yükseltmek,
*Star Ruby Altıntop çeşidin de erken meyve dökümünü önleyerek
meyve verimini artırmak.

Bu doğal kimyasalın ilk keşfi 1938 yılında Japonya'da
olmuştur. 1955 yılından itibaren çeşitli firmalar tarafından bu
konuda geniş araştırmalar yapılmıştır.
Günümüzde bir çok firma tarafından çeşitli formülasyonlar
ve aktif madde içerikleri ile pazarlanmaktadır.

Genel Adı: Gibberellic Acid Karışımları (A3- A7)
Kimyasal Adı:
Kullanım alanı ve dönemi: Bu karışımın en önemli kullanım alanı elmadır.
Delicious elma çeşitlerinde kabuk pasını önlemek, stayman elma çeşidinde
çatlamayı kontrol için tavsiye edilmektedir. 1987 yılında Abbott laboratuvarı
tarafından geliştirilen bu karışım, ayrıca ICI tarafından da pazarlanmaktadır.

Genel Adı: Gibberellic Acid-Benzylamin karışımı (Benzylamin-GA4-GA7)
Kimyasal Adı :
Kullanım Alanı ve Dönemi: Elma çeşitlerinde renk, irilik ve verimin
artırılması amacıyla kullanılmaktadır. Starking elma çeşidinde meyve şeklini
düzeltmek, stayman elma çeşidinde de çatlama sorununu önlemek için
kullanılır. Meyve çağına girmemiş elma, armut ve kiraz bahçelerinde meyve
gözü oluşumunu teşvik ve vejetatif büyümeyi kontrol eder. 1987 yılında
abbott laboratuvarı tarafından geliştirilmiştir. Formülasyonu likit formda olup
%53.6 aktif madde içermektedir.

Genel Adı: Gibberellic Acid Azoluron karışımı
Kimyasal Adı:
Kullanım alanı ve dönemi: Eski Doğu Almanya (Fahlberk- List
Magdeburg) orijinli olan bu kombinasyon kış şartlarında, sera
altındaki domates kültüründe çiçeklenmeyi teşvik amacı ile tavsiye
edilmektedir.
Yukarıdaki bilgilerden anlaşılabileceği gibi Gibberellin grubunun
kullanım alanları ve amaçları oldukça geniştir.
Oksinlerde olduğu gibi gibberellinlerde de, değişik kullanım
amaçları, kullanım zamanları ve farklı dozları vardır. Her kültürün
elde edilmek istenen farklı amaçlarına yönelik teknik tavsiyelerin bir
kitapçık boyutuna ulaşması söz konusu olduğu için, makalenin
kapsamını aşmaktadır. Bu nedenle bu makalede verilen öz bilgilerin
detaylandırılması okurlarına ve uygulayıcılarına düşmektedir.
Ülkemizde gibberellin grubundan gibberellic acid'in çok çeşitli
formülasyonları değişik ticari isimde pazarlanmaktadır. Ayrıca GA
A4A7 Benziladenin karışımının sadece bir formülasyonu 2000 yılına
ait resmi yayında mevcuttur. Bu konunun tamamı için de, oksin grubu
için yapılan yorum ve öneriler dikkate alınmalıdır.

Sitokininlerin ilk sentezini 1970 yılında Shell
firması yapmış ve Abbott Laboratuvarları tarafından
pazarlanmıştır.
Bu grubu, tarımsal bitkilere yönelik olarak zeatin
ve kinetin formları oluşturmakta olup, genellikle bunlar
karışım halinde deniz yosunlarından elde edilmekte ve
makro ve mikro elementlerle takviye edilerek ticari
hale getirilmektedir. Gerek yapraktan, gerek topraktan
uygulanabilen bu kimyasalların kullanım amacı
bitkilerde kök ve saçak yapısını geliştirmek yanında
generatif arttırmaya yöneliktir.Çeşitli sebze kültürleri,
pamuk, mısır, soya, hububat kültürleri, yer fıstığı,
sorgum, çeşitli meyve ağaçları kullanım alanı içindedir.

Bazı araştırmacılar bu grubu ayrı bir bölüm altında ele
almakta ise de, bazıları sonuçta olgunluk geliştirmesini teşvik
etmesi nedeniyle aynı bölüm içinde ele almaktadır.
Özellikle muz, narenciye, kavun, armut, domates, ananas,
hurma, vb. gibi meyvelerin sarartılıp olgunlaştırılmasında
kullanılan etilen formları birçok firma tarafından
pazarlanmaktadır.Ülkemizdeki resmi tavsiyelerde, bu formlara ait
iki değişik form Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılmıştır. Bunlar
ethephon ve ethephon-cyclanilid karışımıdır. Ethephon ile ilgili
kullanım alanları ve amaçları konusunda literatürde hayli geniş
bilgiler vardır. Bunlar özetlenirse;
*Domateste meyve kızarmasını artırmak için meyvelerin
%5-15'nin pembe veya kırmızı rengi aldığı dönemde,
*Elma ağaçlarında meyve rengini artırmak için, hasattan iki
hafta önce, uygun bir oksin (hasat öncesi meyve dökümünü
önlemek için) karıştırılarak kullanımı,

*Genç meyve ağaçlarında çiçek gözü oluşumunu teşvik ve vejetatif
gelişmeyi kontrol için normal çiçeklenme tarihinden altı hafta sonra,
*Kirazlarda meyve olgunlaşmasını hızlandırmak için, hasattan 7-14 gün
önce,
*Cevizlerde kabuk çatlamasının homojenliğini sağlamak için, meyve ve
kabukların kahverengiye dönüşmesinden sonra,
*Pamukta hasat öncesinde üniform koza açımı için, kozaların %3060'nın açılmış olduğu dönemde,
*Tütünde olgun yapraklarda sararmayı artırmak için,
*Üzümde erken ve üniform bir renk oluşumu (emperior ve tokay
çeşitlerinde) ve erken olgunlaşmayı (Thomson çekirdeksiz çeşidinde)
sağlamak için,
*Hububatta bitki boyunu kısaltarak yatmayı önlemek için, ilk başakların
oluşumundan hemen sonra,
*Çeşitli süs bitkilerinde ve süs ağaççıklarında lateral dallanmayı
artırmak ve vejetatif büyümeyi baskı altına almak için,
Daha önce de belirttiğimiz gibi her kültür ve her ağaç için uygulama
dozları ye uygulama biçimi değişken olabilir. Burada verilen bilgiler
tamamen genel ve rehberlik niteliğindedir.

Bakanlığımız resmi tavsiyelerinde bu diğer grup bitki
gelişim düzenleyiciler; aminoasit, humik ve fulvik asitler, fulvik
asit – potasyum ve bunun gibi genellikle toprak ıslah
materyalleri yanında dimethipin, sodyum türevleri, ACTA-folik
asit, pipolene hydrogen cyanamıd, thidiazuron ve tolyphtalamıc
acid, vb. aktif maddelerini de ihtiva etmektedir.
Ülkemizde bu değerlendirmeye ve sınıflandırmaya karşılık
dünyadaki literatüre bakıldığında, asit gruplarının (amino, humik
ve fulvik) bitki gelişim düzenleyicileri içinde yer almadığı
görülmektedir. Bu ürünlerin asli görevlerinin toprak ile ilgili
sorunları düzeltmesi ve bitkilere olan etkilerinin direkt olmaması
nedeniyle bu tip kimyasalların BGD' ler içinde yer almaması
gerekmektedir. Ancak bu maddeler bu zamana kadar BGD gibi
işlem görmekte olduğu için, BGD' ler içinde
değerlendirilmektedir.

Genel Adı: Tolyphtalamic acid
Kimyasal Adı:
Toksisitesi: LD50 3230 mg/kg
Kullanım alanı ve dönemi: Domateste çiçeklere, meyve
ağaçlarında %80 çiçeklenme döneminde, sabah erken veya
akşamın geç saatlerinde, nispi nemin yüksek olduğu
saatlerde verilir ki bunda amaç meyve tutumunu artırmaktır.
Genel Adı: Thidiazuron
Kimyasal Adı: N-phenyl-N'.1,2,3-thiadiazol 5-ylurea
Toksisitesi: LD50 4000 mg/kg
Kullanım alanı ve dönemi: Pamuk yapraklarını dökmek
için kozaların %70'i açılınca ve ortalama sıcaklığın 21°C'nin
üzerinde seyrettiği şartlarda kullanılır.

Genel Adı: Sodium Türevleri
Kimyasal Adı : Sodium ortho-nitrophenolate
Kullanım alanı ve dönemi: Bu gruptaki ticari preparatların
prospektüs bilgilerine göre; çiçeklerin meyve veya tohuma
dönüşmesi, meyve ve tohum kalitesinin iyileştirilmesi, bitkilerde
fizyolojik aktivitenin sağlanması, vb. amaçlara yönelik olarak
kullanılmaktadır.
Bu gruba ait 20 kadar preparat değişik ticari adlar altında
ülkemizde ruhsatlıdır.
Genel Adı: Hydrogen cyanide
Kimyasal Adı: Hydrocyanic acid
Toksisitesi: LD50 6,44 mg/kg
Kullanım alanı ve dönemi: Bağ ve kivi plantasyonlarında
homojen göz patlamasını teşvik için, gözlerin patlamasının beklendiği
tarihten 30 gün önce kullanılmaktadır.

5.1. Hormonlu Yiyecekler Vücudumuzu Nasıl
Etkiliyor
Besin üreticileri tarafından hormonlar ürünlerini daha lezzetli
ve yumuşak kılmak ve daha hızlı yetiştirmek için kullanılıyor. Sığır
yetiştiricilerinin kullandığı 6 tip hormon var: estradiol, progesteron,
testesteron, melengesrol asetat, trenbolone asetat,
zeranol. Bunların ilk üçü doğal diğerleri sentetik
hormonlardır. Hormonlu et üretmek Amerika Birleşik Devletlerinde
serbest, Avrupa Birliği ülkelerinde yasaktır. Ülkemizin de içinde
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde bu konu kanunlarla iyi
belirlenmemiş, iyi denetlenmemiştir ve bilinmez
durumdadır. Amerika Birleşik Devletlerinde hormonlu et üretmek,
verilen hormon miktarı belli düzeylerde tutularak
serbesttir. Hormonlar bir implant şeklinde hayvanın kulağı
arkasına yerleştirilir ve kana kontrollü olarak hormon verir. Bu
hormonların verildiği hayvanlar daha çabuk büyür, daha çok kilo
alır ve etleri daha yumuşak, lezzetli ve yağlı olur. Kesim sırasında
bu implant çıkarılır. ABD'de bu uygulamanın doğru yapılması için
yetiştiricilere kurs dahi verilmektedir.

5.1. Hormonlu Yiyecekler Vücudumuzu Nasıl
Etkiliyor
Hormonlu hayvanlar hızlı büyüdükleri için çabuk kesilirler ve piyasaya
daha erken çıkarlar. Yani yetiştiricilerine büyük ekonomik avantaj
sağlarlar. Ancak üreticiler daha fazla para kazanacak diye biz sağlığımızı
neden tehlikeye atalım. Avrupa hormonlu olduğu gerekçesiyle Amerika'dan
et ithalini yasaklamıştır. ABD konuyu Dünya Ticaret Örgütüne götürmüş
Avrupa'dan ithal edilen ürünlerin gümrüğüne zam yaparak misillemede
bulunmuştur.
Etlerdeki hormonların insanları nasıl etkilediği daha yeni araştırlmaya
başlanmıştır. Bu konuda büyük ilerlemeler kaydedilmemiştir. Ancak önemli
şüpheler vardır. Yiyeceklerle alınan hormonlar çocukların daha çabuk
ergenlik devresine ulaşmasına ve meme kanserine neden olabilir. 1900'lü
yıllarda kızlarda ilk adet görme yaşı 14 iken günümüzün genç kızları 12,5
yaşında ilk adetlerini görmektedir. Estrogen hormonuna daha fazla maruz
kalmak daha fazla meme kanseri demektir.
Hayvan yetiştiricileri hormonların yanında antibiyotikleri de hayvanların
hastalanmaması için kullanmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde
hayvanlara büyüme hormonu verilerek süt üretimi arttırılmaktadır. Bunların
az miktarı yediğimiz besinlerle bize geçmektedir, ancak bağışıklık
sistemimizi nasıl bozdukları henüz tam bilinmemektedir

6.Hormonlar konusunun eğitimdeki yeri
Yüksek öğretimde;
*Ziraat fakülteleri: Bitkilerde hormonlar
*Veterinerlik fakülteleri: Hayvanlarda hormonlar
*Eğitim ve fen fakülteleri: Genel hormonlar
Orta öğretimde;
*Liselerde: 2. ve 3. sınıflarda biyoloji derslerinde
*Meslek liselerinde: Anatomi ve fizyoloji derslerinde
Đlköğretimde;
*6. sınıf fen bilgisi dersinde, hormon konusundan
bahsedilmektedir.

KAYNAKÇA
*http://www.vgdh.org.tr/bilgibankasi/antibiyotik_hor
monlar.htm
*http://www.iyibilgi.com/index.php?s=dosya&id=52
20&konu=15
*http://www.kkgm.gov.tr/birim/ilac/bgd/hormon.htm
*http://abcd.org.tr/hormonluyiyecekler.htm
*www.tüketiciler.org
*www.meb.gov.tr
*www.gdoyahayir.org
*VETERĐNERLĐKTE ĐLAÇ KULLANIMI BĐLGĐSĐ

