ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ
“Entegre

ve

Kontrollü

Ürün

miz zor duruma düşmektedir.

deledir. Dolayısıyla tarımsal üretimde, tüm dün-

Yöneti-

yada olduğu gibi, ülkemizde de üretimin olmaz-

mi” (EKÜY) projesi taze sebze ve meyvelerde

sa olmaz bileşenleri arasında zirai mücadele

kalıntı sorununun yaşanmaması, sağlıklı, güveni-

(bitki sağlığı/bitki koruma) çalışmaları ön plan-

lir ve izlenebilir bitkisel üretim, çevre ve insan

da yer almaktadır. Proje çalışması ile:

sağlığının korunması amacı ile hazırlanmıştır.

∗

Bakanlık özel sektör işbirliği geliştirilecek,

∗

Tarladan sofraya güvenilir taze sebze ve

EKÜY Projesi ile; yetiştirilen kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde ekonomi, insan sağlığı, çevre, biyolojik çeşitliliğin korunması esas alınarak, sürdürülebilir tarım amaçlarına uygun mücadele yapmak ve üreticiye Zirai Mücadele tekniğinin önemini benimsetmek, çiftçinin kendi tarlasının, bağının ve bahçesinin uzmanı haline getirilmesini
sağlamak, doğal dengenin korunması ve pestisit
kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde

Uygulamalar İl/İlçe
lünde

ve

desteğinde

layıp hasada kadar bitki yetiştirme zirai mücadele
faaliyetlerinin entegre mücadele prensipleri doğ-

Müdürlüğü kontroyürütülmektedir.

Pestisitlerden kaynaklanan kalıntı sonucunda da
ihracatta önemli ekonomik kayıplar görülmekte,
ürünlerle ilgili geri bildirimler alınmakta ve Ülke-

oluşturulacak,
∗

yöntemlerinin en uygunu tavsiye edilecek ve uygulatılacaktır. Çalışmalarda gerekiyorsa en son çare
olarak kimyasal mücadele uygulanacak, bu durumda da çevre dostu preparatlar tavsiye edilerek

ları giderilecek,
∗

∗

Tarımsal üretimde izlenebilirliği sağlamak,

∗

Bakanlık tarafından verilen logolar ürünlerin üzerine yapıştırılacak, entegre ve kontrollü ürün belgesi düzenlenecek pazarlama

izleme ve değerlendirme yapılabilmesi için üretici

kayıt altına alınacaktır. Dünyada; ülkelerin vazgeçilmezi tarım, tarımın vazgeçilmezi de zirai müca-

İç tüketim ve ihracat için sağlıklı, güvenilir
ve kontrollü ürün yetiştirilecek,

tiştirilecektir. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi,

kayıt defteri kullanılacak, üreticilerin faaliyetleri

Tarımsal üretim aşamasında insanı, çevreyi
ve hayvan sağlığını tehdit eden risk unsur-

rultusunda yürütülecek, çevre dostu tüm mücadele

kalıntı sorunu olmayan sağlıklı, güvenilir ürün ye-

etmek amaçlanmaktadır.

meyve üretimi ve güvenilir gıda ağı sistemi

Proje uygulamalarında, toprak hazırlığından baş-

sırasında kolaylık sağlanacak,
∗

Pestisit kullanımı kontrol altına alınacak ve
yönetilecek iç tüketim ve ihracat için sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilecek,

ENTEGRE VE KONTROLLÜ
ÜRÜN YÖNETİMİ (EKÜY)
∗

Tarımsal üretimde izlenebilirlik sağlanacaktır.

∗

EKÜY projesi kapsamına dahil olan alanlar
mavi bayrak kullanılarak

belirginleştirile-

cek,tüketicilerin ve diğer üreticilerin dikkatleri
çekilecektir.

Numune alma ve analiz; Proje personeli tarafından hasattan 2-3gün önce üründen örnek alacaktır. Numuneler pestisit analizi için ilgili laboratuara gönderilecektir. Laboratuar analizi sonucuna
göre pestisit kalıntısı bulunmayan ürünlere ve
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”ve Ürün logosu verilecektir.Kullanılan İlçe Miktarını en aza indirmek Tarladan/Bahçeye güvenilir
gıda temin edebilmek için EKÜY .
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