
GÝRÝÞ
Türkiye'deki toplam 33 548 ton tarým ilacýnýn

%25'i Akdeniz Bölgesinde kullanýlmaktadýr (Anon-
ymous, 2001). Ýçel ilinde ise bu oran %13 civarýnda
olup, özellikle seracýlýðýn yaygýn olduðu ve hemen
hemen tüm yýl boyunca sebze üretiminin yapýldýðý
bu bölgede bilinçsiz ve yoðun ilaç kullanýmý insan
saðlýðý ve çevre için sorun yaratmaktadýr. Ýklim ve
diðer ekolojik koþullarýn seralarda hastalýk ve za-
rarlýlarýn geliþimine uygun olmasý nedeniyle çiftçiler
genellikle takvim usulü ilaçlama yapmakta, haftada
bir yapýlan ilaçlamalarla, bazý çiftçilerin sezon bo-
yunca 40-50 uygulama yaptýðý görülmektedir. Ýlaç-
larýn bu þekilde yoðun ve bilinçsizce kullanýlmasý,

ürünlerde kalýntý kalmasýna neden olduðu gibi, ilaç-
lama sýrasýnda topraða düþen ilaç zerrecikleri zaman-
la toprakta birikmekte, hatta süzek bir yapýda olan
kumlu sera topraðýndan kolayca yýkanarak yeraltý su-
larýna da karýþabilmektedir.

Pestisitler,  tarýmsal ürünlerde kalite ve kantiteyi
artýran kimyasal maddelerdir. Pestisit kullanýmýnda
hedef, spesifik zararlýlara karþý yeterli kontrol saðla-
masý, daha sonra toprak, su veya havada kalýcý olma-
dan, parçalanarak zararsýz bileþiklere dönüþmesidir. 

Pestisitlerin  su ve toprakta parçalanmalarý önem-
li olmakla birlikte, bitki içindeki parçalanmalarý da
kýsa vadeli zehirlenmeler açýsýndan önem taþýr. Her
pestisitin kimyasal ve fiziksel özelliðine göre parça-
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ÖZET
Bu çalýþmada, Ýçel ilinde sera koþullarýnda, domates ve hýyarda dichlorvos ve methamidophos'un parçalanma süreleri

araþtýrýlmýþtýr. Bu amaçla, ilaçlamadan önce ve ilaçlamadan 3, 7, 10, 14  ve 21 gün sonra örnekler alýnarak  gaz kromatogra-
fi cihazýnda kalýntý deðerleri analiz edilmiþtir.

Domatesteki dichlorvos kalýntý miktarlarý 3, 7, 10 ve 14. günlerde sýrasýyla 1,061 ppm, 0,705 ppm, 0,427 ppm, 0,092
ppm olarak; hýyarda dichlorvos kalýntý miktarlarý 3, 7, 10 ve 14. günlerde sýrasýyla 1,241 ppm, 0,915 ppm, 0,278 ppm ve
0,018 ppm olarak tespit edilmiþtir.

Domateste methamidophos için kalýntý miktarlarý 3, 7, 10, 14  ve  21. günlerde sýrasýyla 17,395 ppm, 5,343 ppm, 4,149
ppm, 2,903 ppm ve 1,139 ppm olarak, hýyarda methamidophos için kalýntý miktarlarý 3 , 7, 10, 14 ve 21. günlerde sýrasýyla
9,786 ppm, 5,094 ppm, 4,013 ppm, 5,176 ppm ve 3,916 ppm olarak tespit edilmiþtir.

Çalýþma sonunda Ýçel koþullarýnda dichlorvos'un domatesteki parçalanma süresinin 10 gün, hýyarda 7 gün olduðu, met-
hamidophos'un parçalanma süresinin ise her iki bitki için en az 21 gün olduðu tespit edilmiþtir. 

Anahtar Kelimeler: Dichlorvos, methamidophos, hýyar, domates, parçalanma süresi.

Investigation of  Degradation Period of Dichlorvos and Methamidophos
on Cucumber and Tomato in Içel Provinces

ABSTRACT
In this study, the degradation period of the dichlorvos and methamidophos, was investigated on the cucumber and to-

matoes under greenhouse conditions in Içel Provinces. For this purpose, samples were collected from greenhouse  before
and after 3, 7, 10, 14 and 21 days of application and residue analyses were carried out by using a  GC instrument. 

Dichlorvos residue levels were determined in tomato on 3th, 7th, 10th and  14th days as 1.061 ppm, 0.705 ppm, 0.427
ppm, 0.092 ppm, respectively. Similarly, these measurements were carried out in cucumber on the same days and results
obtained were as 1.241 ppm, 0.915 ppm, 0.278 ppm and 0.018 ppm, respectively.

Methamidophos residue levels for tomato were determined on 3th, 7th, 10th, 14th and 21th days as 17.395 ppm, 5.343
ppm, 4.149 ppm, 2.903 ppm and 1.139 ppm, respectively. Those obtained for cucumber were as 9.786 ppm, 5.094 ppm,
4.013 ppm, 5.176 ppm and 3.916 ppm, respectively.

As a result of the experiment, the degradation period of dichlorvos was found as 10 days in tomato and 7 days in cu-
cumber. However, the degradation period of methamidophos was found at least as 21 days for both of the plants.

Keywords: Dichlorvos, methamidophos, cucumber, tomatoes, degradation period.



lanma süresi deðiþmekle birlikte, parçalanma üzerin-
de en etkin rol oynayan faktörler iklim ve diðer eko-
lojik koþullardýr. Son ilaçlama ile hasat arasýnda geç-
mesi gereken süre,  pestisit kalýntýlarýnýn çeþitli et-
kenlerle parçalanarak, tolerans düzeyinin altýna in-
diði deðerin saðlandýðý zaman sürecini belirtir.
Kalýntýnýn tolerans düzeyinin altýna düþtüðü bu süre,
her pestisit için farklý olup, insan saðlýðý yönünden
bu süreye mutlaka uyulmasý gerekir. 

Methamidophos, Türkiye'de tütün ve pamukta
yaprak biti, yaprak piresi ve thrips'e karþý ruhsatlý ol-
masýna raðmen, özellikle ucuz olduðu  ve sebze dýþ
yüzeyinde parlak bir görünüm saðladýðý için, yýllar-
dan beri sebzede tavsiye dýþý kullanýlmaktadýr. Bu in-
sektisit, sistemik özelliði nedeniyle sebzede ruhsat
alamamýþsa da, çiftçi tarafýndan 150-200 ml/da doz-
larýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. 

Dichlorvos  da özellikle seralarda ayný zararlýlara
karþý yaygýn olarak kullanýlmakta, zaman zaman daha
fazla etki elde etmek için çiftçilerin bu iki ilacý 100'er
ml/da dozlarýnda karýþtýrarak kullandýðý görülmekte-
dir.

Bu çalýþmada, Ýçel ilinde sebzelerde en çok kul-
lanýlan iki pestisit olan methamidophos ve dichlor-
vos'un sera koþullarýnda hýyar ve domatesteki parça-
lanma süreleri araþtýrýlmýþtýr.

MATERYAL VE METOT
Çalýþmanýn materyalini kontakt etkili özellikte

olan dichlorvos ile sistemik etkili olan methamidop-
hos etkili maddeli preparatlar, domates ve hýyar teþkil
etmiþtir. Çalýþmada kullanýlan insektisitler ve dozlarý
Tablo 1'de verilmiþtir.

Methamidophos ve dichlorvos'un hýyar ve doma-
testeki parçalanma sürelerini tespit etmek amacýyla
Erdemli'de çiftçi koþullarýnda bir hýyar serasý ile Ala-
ta Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsünde domates
serasýnda yetiþen bitkiler talimatýna uygun olarak 200
ml/da dozundaki dichlorvos ile ilaçlanmýþ, methami-
dophos ise, sebzelerde ruhsatlý olmadýðý için, çiftçi-
nin pratikte uyguladýðý miktar olan 150 ml/da do-
zunda kullanýlmýþtýr. Ýlaçlama öncesi ve ilaçlamadan
3, 7, 10, 14, 21 gün sonra yaklaþýk 1 kg civarýnda
örnek alýnarak laboratuvara getirilmiþ, standart analiz
yöntemine (Anonymous, 1995) göre, 100 g örnek

yüksek devirli blenderde 200 ml aseton ile 2 dakika
süre ile parçalanmýþ, daha sonra vakum altýnda buh-
ner hunisinden süzülmüþtür. Süzüntüden 80 ml
alýnarak 1 litrelik ayýrma hunisine konarak, 100 ml
petrol eteri ve 100 ml diklorometan ile 1 dakika hýzla
çalkalanmýþ, bu iþlem Na2SO4 ile susuzlaþtýrma
yapýlarak iki kez daha tekrarlanmýþtýr. Ekstraksiyon
sonucu elde edilen organik çözelti rotary evapo-
ratörde 300C' de 10 ml kalana kadar buharlaþtýrýlmýþ,
daha sonra 30 ml hekzan ilave edilerek, 5 ml kalana
kadar buharlaþtýrýlmýþtýr. Kalan çözelti viallere alýna-
rak, kalýntý deðerleri 30 m uzunluk, 32 mm x 0,25
mm'lik kapillar kolon içeren HP GC 6890 gaz kro-
motografi cihazýnda NPD dedektör ve HP oto-
sampler kullanýlarak okunmuþtur. Ayrýca hiç ilaçlan-
mamýþ örnek kontrol olarak alýnarak ayný iþlemler
yürütülmüþtür. 

BULGULAR VE TARTIÞMA
Domatesteki dichlorvos kalýntý miktarlarý 3, 7, 10

ve 14. günlerde sýrasýyla 1,061 ppm, 0,705 ppm,
0,427 ppm, 0,092 ppm olarak;  methamidophos için
kalýntý miktarlarý 3, 7, 10, 14  ve  21. günlerde
sýrasýyla 17,395 ppm, 5,343 ppm, 4,149 ppm, 2,903
ppm ve 1,139 ppm olarak tespit edilmiþtir. Domates-
te dichlorvos kalýntýsý 10. günden sonra tolerans
deðerinin altýna düþmüþtür. Domateste methami-
dophos kalýntýsý incelendiðinde, ancak 21. günden
itibaren kalýntýnýn tolerans deðerinin altýna düþtüðü
görülmektedir (Anonymous 1996; Anonymous,
1998).  Deneme sürecinde sýcaklýk 15,8-19,80C;
orantýlý nem %58,3-91,7 arasýnda deðiþmiþtir.

Hýyarda dichlorvos kalýntý miktarlarý 3 , 7, 10 ve
14. günlerde sýrasýyla 1,241 ppm, 0,915 ppm, 0,278
ppm ve 0,018 ppm olarak;  methamidophos için
kalýntý miktarlarý 3 , 7, 10, 14 ve 21. günlerde sýrasýyla
9,786 ppm, 5,094 ppm, 4,013 ppm, 5,176 ppm ve
3,916 ppm olarak tespit edilmiþtir. Hýyarda dichlor-
vos kalýntýsý 7. günden itibaren tolerans deðerinin
altýna düþmüþtür. Methamidophos kalýntýsý ise, 21.
günde bile tolerans deðerinin altýna düþmemiþtir
(Anonymous 1996; Anonymous, 1998). Sýcaklýk
deðerleri 18,7-27,00C arasýnda;  orantýlý nem %48,7-
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Þekil 1. Dichlorvos'un domates ve hýyarda parçalanma grafiði.

Tablo 1. Çalýþmada kullanýlan insektisitler ve dozlarý.

* Çiftçi kullanýmý
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