
 

 

 

Ünite 11B 

Tarım Sektöründe Döngüsel Ekonomi 

Herbisit ve Pestisitlerin Doğru ve Akılcı Kullanımı 

1 Giriş 

Birim 11B, döngüsel ekonomiyi Tarım Sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenlere, doğru kullanım herbisit ve pestisit ve bunların doğru kullanımına odaklanarak kaynaklar 
sağlar. Bu ünite, pestisit kullanımına yönelik mevcut doğrusal yaklaşımı değiştirmenin acil ihtiyacına 
odaklanarak ve bu maddelerin kesin ve rasyonel kullanımının faydalarını belirleyip anlamanın 
önemini vurgulayarak bu maddeleri anlamanın ve doğru bir şekilde bilmenin önemini araştırıyor. 

2 Öğrenme Planı 

 
Bilgi 

 

Pestisit ve herbisit kullanımına yönelik mevcut 
doğrusal yaklaşımın getirdiği sorunları ve ayrıca 
bu maddelerin Dairesel bir tarımda rasyonel 
kullanımının faydalarını anlayın. 

 
Beceriler 

 

Pestisit kullanımını kademeli olarak ve önemli 
ölçüde azaltabilmek için hassas tarım 
tekniklerini uygulayın. 

 
Yeterlilikler  

 

Herbisitlerin ve pestisitlerin azaltılmasına veya 
ortadan kaldırılmasına yönelik döngüsel bir 
ekonomi yaklaşımı uygulayın. 

 
EQF Seviyesi 

 

Bu materyal esas olarak EQF Seviye 4 için 
uygundur. 

 

3 Öğrenme Planı 

 
Metod 

 

 
Tanım 

Dakikacinsinden
önerilensüre 

(toplamdakika) 

Beyinfırtınasıot
urumu 

Bir eğitmen olarak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası, gelecekteki tartışmalar ve 
referanslar için kullanılmalıdır. Gerekirse beyin fırtınası 
oturumuna aşağıdaki sorularla devam edebilirsiniz: 
 
● Pestisit sürüklenmesi gibi sorunlardan kaçınarak farklı 
pestisitlerin kullanımını ve uygulama tekniklerini anlamanın 
önemini tartışın. Herbisitlerin ve pestisitlerin güçlü ve 
olumsuz çevresel etkilerinin yanı sıra, kesin olmayan bir 
dozlamanın sonuçları neler olabilir ve bundan nasıl 
kaçınılır? 
 
 

 
15 

 



 

 
PPT kullanarak 
eğitmen 
tarafından 
sunum 

 
Genel bakış 

 
30 

Ünite Öğrenme Hedefleri 

Dozlama yöntemleri ve sorunları 

Kesin olmayan dozlamanın olası sonuçları 

Herbisitlerin ve pestisitlerin çevresel etkisi 

Tarımda antibiyotik kötüye kullanımının etkisi 

Çözüm: Hassas Tarım 

Döngü Nasıl Kapatılır: Artan Besin Verimliliği 

Vaka Çalışması –EU “Tarladan Çatala”: Hassas tarımı teşvik 
etmek 

Tartışma noktaları 

Değerlendirme Test  
15 

 

 

4 Soru 

1. Pestisit sürüklenmesi nedir? 
Cevap: Pestisit hedef alanının dışına yayılması 
 

2. GPS teknolojisi neden hassas tarımda kullanılıyor? 
Cevap: Ekin performansını analiz etmek için tarla hakkında veri toplamada. 
 

3. DDT neden artık popüler bir pestisit değil? 
Cevap: Çünkü sivrisinekler buna dirençli hale gelmiştir. 


