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“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESINDE 
BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI” 

 
Kongremizde TİKA’nın desteğiyle Romanya, Sırbistan, Kazakistan, Azerbaycan ve 
Tacikistan’dan gelen katılımcılar ile gerçekleşen özel forumda ülkelerindeki biyosidal ürünlerle 
ilgili mevcut durum ve uygulamalar, gelecekteki hedefler gibi konular ele alınmıştır. Bu forumla 
diğer ülke deneyimlerini anlamak ve ülkemiz özelinde geliştirmek amaçlanmıştır.  
 
Bu forumda ele alınan önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir: 
 
Yeşil Mutabakat kapsamında Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar pestisit tüketiminin yarıya 
indirme hedefine uygun olarak Romanya’nın on yıl öncesine göre yaklaşık %20 oranında 
pestisit kullanımını azaltan uygulamaları ele alınmıştır. Yeşil mutabakat kapsamında yapılan 
uygulamalarda Çevreyi korumanın, Gıda sağlığı ve güvenliğinin ve Tarım çalışanları ile 
tüketicilerin sağlığını korumanın üç ana prensibi oluşturduğu vurgulanmıştır.  
 
Forumda ele alınan bir başka konu yağlı tohumlar, ser kabuklu yemişler, kuru meyveler, 
baharatlar, kakao çekirdekleri ve hayvansal ürünlerin uygun şartlarda depolarda saklanması 
ve tüketicilerin sağlığının korunmasıdır. Gıda ürünlerinin depolandığı alanlardan kaynaklanan 
zararlıların çok ciddi sağlık risklerine neden olduğu bilinmektedir. Sağlık risklerine ek olarak bu 
depolanma alanlarından kaynaklanan zararlılar gelişen ülkelerde %9, gelişmekte olan 
ülkelerde %20 ve gelişmemiş ülkelerde yaklaşık %60 oranında hasat sonrası ürün kaybına 
neden olmaktadır. Bu zararlılara karşı kontrol sağlamada Sırbistan’da ki alternatif uygulama 
örnekleri ve zararlıların beslenme döngüsünü kıran biyolojik yollar ele alınmıştır.  
 
Azerbaycan’da 2016 yılında kabul edilen tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi için stratejik 
yol haritası kapsamında yapılan faaliyetler ve Tacikistan’da bahçe ve üzüm bağları zararlı ve 
hastalık kontrol programları kapsamındaki uygulamalar ve hedefler ele alınmıştır. Özellikle 
kimyasal içerikli biyosidal ürünlerin çevreye toksik etkileri belirtilip alternatif metotların önemi 
vurgulanmıştır.  
 
Forumda özel sektörün biyosidal ürünlerle ilgili taşıdığı sorumluluklar da ele alınmıştır. Ek 
olarak bu kapsamda zararlı kontrolünde şirketlerin dijital ve yenilikçi uygulama örnekleri 
değerlendirilmiştir.  
 
Katılımcılar ayrıca özellikle iyi uygulamaların ve bu konudaki yeni gelişmelerin paylaşılabilmesi 
amacı ile herkese açık ve dışarıdan ulaşılabilen bölge ülkeleri özelinde bir platformun 
oluşturulması konusunda fikirlerini beyan etmiştir. 
 
Sonuç olarak: Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak ve tarım çalışanlarının, 
toplumun ve çevrenin sağlığını korumak için, ülkelerin birbirleriyle daha fazla işbirliği içerisinde 
eylem ve strateji üretmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Her ülke kendi içerisinde çevrenin 
korunması, pestisit kullanımının azaltılması ve alternatif mücadele yöntemlerinin teşviki için 
çalışmalar yapmaktadır, ancak ülkeler arası ortak projelerle iyi uygulama örneklerinin 
arttırılması konusunda ortak fikir sağlanmıştır.  


