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Where we are right now

Bir bitki koruma ürünü içerisinde bulunan ve zararlılar üzerinde öldürme,

kaçırma, çekme gibi biyolojik etkinliği olan maddelere aktif madde

denilmektedir.

Kimyasal olarak sentezlenmiş maddelerin veya biyolojik olarak etkinliği

kanıtlanmış preparatların, çeşitli yardımcı maddeler ile yapılan fiziksel

karışımına formülasyon adı verilir.

Aktif maddenin tek başına suda çözünmesi ve suda homojen bir şekilde

dağılması kimyasal yapısı nedeniyle mümkün olmayabilir.

Dozu az uygulanmak istendiğinde bu ayarlama homojen olarak

yapılamayabilir.

Aktif maddenin raf ömrü formülasyona katılan yardımcı maddelerle

sağlanabilir.

Aktif maddenin bitki yüzeyine yapışması, yağmurla akıp gitmemesi gibi

fiziksel kayıplar formülasyona katılan yardımcı maddeler ile sağlanabilir.

Doğrudan aktif madde uygulamaları çevreye daha çok zararlı olabilir.

Aktif maddenin fiziksel olarak böcek bünyesine alınabilmesi ancak

formülasyondaki bazı yardımcı maddeler vasıtası ile olmaktadır.

Sıvı pestisit formülasyonlarının ana yardımcı maddelerinden biri

çözücüler (solvent)’dir. Aktif maddenin çözünürlük özelliklerine bağlı

olarak birçok aktif madde için kullanılırlar.

Surfaktantlar (yüzey aktif maddeler) aktif maddelerin ya da aktif madde

içeren çözeltilerin su ile karışmasını (emülgatör), ıslanmasını, su

içerisinde kolayca dağılmasını (disperse) sağlayan maddelerdir.

Aktif maddenin ilaç içindeki oranının düşürülmesini ve aktif maddenin

bitkiye homojen olarak dağılmasını sağlayan maddelere dolgu maddesi

ya da taşıyıcı adı verilmektedir.

 

Aktif maddeler neden formülasyon haline getirilir?

 

 

TANIMLAR
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COMPANY
HİGHLİGHTS

Where we are right now

Yüksek emme gücüne sahip taşıyıcılar granül (GR) formülasyonlarda,

düşük ya da emme gücü olmayan taşıyıcılar ise ıslanabilir toz (WP),

ıslanabilir granül (WG) gibi formülasyonlarda kullanılmaktadır. Katı

formülasyonlar için talk ve kaolin kullanılırken, sıvı formülasyonlar için su

ve ana çözücüler dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Ancak su SL

formülasyonlar için çözücü; SC, SE gibi formülasyon tipleri için ise dolgu

maddesi olarak kullanılmaktadır.

Su ya da herhangi bir organik çözücüde çözünmeyen ya da çok az çözünen

aktif maddeler ile hazırlanan formülasyonların su ile seyreltildiklerinde iyi

bir süspansiyon özelliği gösterebilmeleri için formülasyona süspanse

edici maddeler ilave edilir. Bu maddeler pestisitin uygulama esnasında

çökmesini engeller ve homojen ilaçlamayı sağlar.

Formülasyonun mikroorganizmalar tarafından bozunmasını önlemek için

formülasyona katılan koruyucular (biyositler); 
Genellikle su bazlı (SC), (SL), (EW) formülasyonlara ilave edilen ve ilacın
donarak bozulmasını önleyen donma önleyiciler (antifirizler);
İlacın hazırlanması ve ilaçlama tankına aktarılması esnasında oluşan
köpürmenin engellenmesi için formülasyona katılan köpük önleyiciler
(antifoam); 
Aktif maddenin formülasyon içerisinde bozulmasını önleyen, çok
yavaşlatan ve formülasyonun uzun süre dayanıklı kalmasını sağlayan
stabilizatörler; 
Aktif maddenin kararlı kaldığı pH’yı formülasyon içerisinde sağlamak için
pH düzenleyiciler.

 

Diğer yardımcı maddeler nelerdir?
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Katı olanlar [toz (DP), ıslanabilir toz (WP), granül (GR)],

Sıvı olanlar [emülsiyon konsantre (EC), süspansiyon konsantre (SC), suda

çözünen konsantre (SL) gibi].

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE

Herhangi bir sıvı ile seyreltilmeden direkt uygulanan ilaçlar [granül (GR),

ultra düşük hacim (ULV) gibi],

Su, yağ veya herhangi bir sıvı seyreltici ile karıştırılıp uygulanan ilaçlar

[emülsiyon konsantre (EC), ıslanabilir toz (WP), süspansiyon konsantre

(SC) gibi].

KULLANIM TEKNİĞİNE GÖRE

Yabancı otlar üzerinde etkili olanlar (herbisit),

Fungusları öldürenler (fungisit),

Böcekleri öldürenler (insektisit),

Akarları, kırmızı örümcekleri öldürenler (akarisit),

Nematodları öldürenler (nematisit),

Yumuşakçaları, salyangozları öldürenler (mollussisit),

Fareleri öldürenler (rodentisit),

Büyüme düzenleyiciler (BGD),

Uzaklaştırıcılar (repellent),

Cezbediciler (atraktant) olarak sınıflandırılırlar.

KULLANILDIKLARI ZARARLI GRUBUNA GÖRE

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Larvaları öldürenler (larvisit),

Yumurtaları öldürenler (ovisit),

Hem yumurta ve hem de larvayı öldürenler (ovalarvisit),

Erginleri öldürenler (adultisit).

ZARARLININ BİYOLOJİK DÖNEMİNE GÖRE

Mide zehiri olanlar,

Değme, temas (kontakt) etkili olanlar,

Gaz halinde solunuma etki eden ilaçlar.

ZARARLIDA ETKİ ŞEKLİNE GÖRE

Sistemik,

Yarı sistemik,

Sistemik olmayan.

BİTKİDE ETKİ ŞEKLİ VE DAVRANIŞINA GÖRE;

Bu sınıflandırma pestisit aktif maddesinin yardımcı maddeler aracılığıyla

uygulamaya hazır getirilmiş haliyle sınıflandırılır. Formülasyon şekillerine

göre sınıflandırma bir sonraki sayfada aktarılmıştır.

FORMÜLASYON ŞEKİLLERİNE GÖRE
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FORMÜLASYON TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Su ile seyreltilip uygulanan formülasyon tipidir.

Emülgatör içermezler ancak, ilaç damlalarının yaprak yüzeyine daha iyi

dağılmasını sağlamak amacıyla formülasyona yüzey gerilimi artıcı

surfaktantlar ve donma önleyici maddeler eklenebilir.

Glyphosate, diquat, methomyl gibi aktif maddeler SL formülasyon

tipine uygun aktif maddelerdir

SIVI FORMÜLASYONLAR
Suda çözünen konsantre SL

Su ile seyreltilip uygulanan formülasyon tipidir.

EC formülasyonlarda aktif maddenin çözünebilmesi için organik solventler

ya da bazı yağlar kullanılır.

Su ile karışımlarını sağlayabilmek amacıyla emülgatör adı verilen yüzey

aktif maddeler ilave edilir.

Yüksek biyolojik etkiye sahiptir.

Malathion, cypermethrin, dimethoate gibi aktif maddeler için uygun

formülasyon şeklidir.

Kolay alevlenebilir.

Emülsiyon konsantre EC

Seyreltilmeden ya da çok az miktarda su veya yardımcı diğer maddeler ile

seyreltilip uygulanabilir.

İlaçlama esnasındaki buharlaşmaları önlemek için formülasyona

buharlaşma ısısını yükselten maddeler ilave edilir.

Halk sağlığı haşere kontrol programları ve ormancılıkta da kullanılır.

Düşük hacimli sıvı ULV
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Suda çözünmeyen katı aktif maddeler için uygun olan formülasyon tipidir.

Bu formülasyon tipi EC-WP arasında bir formülasyondur.

WP formülasyonlara göre kullanıcıya ve çevreye tozuma açısından daha az

zararlıdırlar.

Süspansiyon kabiliyetleri iyidir. Solvent içermedikleri için fitotoksik etki

daha az görülür.

SÜSPANSİYON KONSANTRE SC

Bu formülasyonlar sıvı damlacıkları veya katı aktif madde parçacıklarının

genellikle polivinil veya diğer materyallerle kaplanarak yuvarlak şekilde

parçacıklar haline dönüştürülmesi ile elde edilirler.

Kapsül şeklindeki formülasyonlara, etkili maddenin toksisitesini,

uçuculuğunu ve parlama özelliğini azaltabilmek amacıyla

başvurulmaktadır.

Görünüşleri SC formülasyonlara benzemektedir.

KAPSÜL SÜSPANSİYON CS

Emülsiyon konsantre formülasyonların (EC) aksine yapılarında tamamen

veya bir miktar su bulundurmaktadırlar.

EC formülasyonlar ile karşılaştırıldığında daha az solvent içerirler ve daha

uzun stabiliteye sahiptirler.

EW formülasyonlar su ile seyreltilerek kullanılırlar ve püskürtüldüğünde

damlacığın çevresinde dayanıklı bir tabaka oluşturmaktadırlar. Bu tabaka

sayesinde damlacık büyüklüğü daha uzun süre buharlaşmadan kaldığı için

insektisitin etkisi daha uzun sürmektedir.

SUDA YAĞ EMÜLSİYONU EW

BKÜ SINAVI MOBİL SORU BANKASI

Dİğer Dökümanlar ve Soru Bankası Uygulaması İçin www.bkumobil.com

6



FORMÜLASYON TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Doğrudan kullanıma uygun, çok ince öğütülmüş formülasyonlardır.

Rüzgarla sürüklenmeden dolayı çevreye ve diğer kültür bitkilerine zararlı

etkileri olabilmektedir.

Ucuz olmaları ve su bulunmayan yerlerde uygulama kolaylığından başka

avantajları bulunmamaktadır.

Ülkemizde toz kükürt dışında toz formülasyonlu bitki koruma

ürünlerinin satışı ve kullanımı 26.10.2005 tarihinden itibaren

yasaklanmıştır.

KATI FORMÜLASYONLAR
Toz DP

Direk uygulama amacı ile üretilmiş katı formülasyon tipidir.

Genellikle toprak altı zararlıları için kullanılmaktadır.

GRANÜL GR

Su ile seyreltilerek uygulanan toz görünümde formülasyonlardır.

Sağlık riski vardır. Ayrıca depolamada kekleşme topaklaşma sorunu da

bulunmaktadır.

Bu tür olumsuzluklardan dolayı WP formülasyonların yerini WG ve SC

formülasyonlar almaktadır

ISLANABİLİR TOZ WP
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Aktif maddenin yanında yardımcı maddelerinde suda çözünebilmesi

gerekmektedir. 

%85’e kadar aktif madde içerebilmektedirler.

Her toz görünümündeki formülasyonda olduğu gibi bunlarda da tozuma

sorunları vardır.

Bunların yerine granül haline getirilmiş suda çözünen granüller (SG) ya da

suda çözünen ambalajlarda uygulamaya hazır preparatlar kullanılmaya

başlanmıştır.

SUDA ÇÖZÜNEN TOZ SP

Granül formundadırlar.

WP formülasyonların uygulamaları esnasında meydana gelen tozuma

tehlikelerini bertaraf etmek için geliştirilmişlerdir.

SUDA DAĞILAN GRANÜL WG

Suda çözünen toz (SP) formülasyonlara alternatif olarak geliştirilmişlerdir.

Tozuma açısından SP’lere oranla daha güvenilir formülasyonlardır

SUDA ÇÖZÜNEN GRANÜL SG

Toz (DP) formülasyonlu bitki koruma ürünleri gibi üretilirler. Fakat kuru

tohum ilaçlarının tohumluğa iyi yapışması için formülasyona yapıştırıcı

maddeler ilave edilmektedir.

Ayrıca ilaçlı tohumun ayırt edilmesi için renk maddelerinin ilavesi de

gerekmektedir. Bu nedenle DS formülasyondaki ilaçlar genellikle pembe,

kırmızı ve mor gibi renklerde olmaktadırlar.

KURU TOHUM İLACI DS
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FORMÜLASYON TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Süspansiyon konsantre (SC) formülasyonlar ile (EW) suda yağ

emülsiyonların kombinasyonundan oluşan bir formülasyon tipi olup, katı

ve sıvı aktif maddelerin çeşitli yöntemler ile bir arada kullanılmasına

imkan vermektedir.

Bu formülasyon tipi geliştirilirken özellikle bir ilaçlama ile birden çok

zararlının kontrol altına alınması hedeflenmiştir.

YENİ GELİŞTİRİLEN FORMÜLASYONLAR

Süspoemülsiyon SE

Bu formülasyon tipleri su ile seyreltilerek kullanılmaktadır. İlaç

uyumsuzluğuna yol açacak tank karışım ihtiyacını ortadan kaldırarak daha az

ilaçlama ile daha genin bir etki yaratmaktadırlar.

CS ve SC’nin karışımı formülasyonlar ZC

CS ve EW’nin karışımı formülasyonlar ZN

CS ve SE’nin karışımı formülasyonlar ZE
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMASI

Karışam giren her ürün, tek tek uygulandıklarında gösterdikleri etkiyi

birleştikten sonrada göstermesi durumudur. Birleşen bitki koruma

ürünleri birbirlerinin etkisini ne arttırmalı ne de azaltmalıdır.

Kümülatif etki

!!! Bitki koruma ürünlerinin birbirleri veya diğer kimyasal maddelerle

karışımlarında ortaya çıkabilecek olası dört farklı etkileşim vardır.

Karışam giren her ürün, tek tek uygulandıklarında gösterdikleri etkiyi

birleştikten sonra gösteremeyip daha az etki sergilemesi durumudur.

Hedef organizmaların kontrolü zorlaşırken fitotoksik etkide artar.

Antagonistik etki

Karışam giren her ürün, tek tek uygulandıklarında gösterdikleri etkiyi

birleştikten sonra daha fazla göstermesi durumudur. Bu sayede pestisitin

doz miktarı düşürülebilir.

Pyrethrum insektisitlerle piperonyl butoxide arasındaki ilişki örnek olarak

gösterilebilir.

Sinerjistik etki

Bir bitki koruma ürününün etkisinin, bitki koruma ürünü olmayan başka

bir kimyasalın ilavesiyle artırılması olayıdır. Buna örnek olarak bazı

herbisitlerle kullanılan yayıcı yapıştırıcılar gösterilebilir.

Artırma etkisi
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Uyumsuzluk, herbisitlerde çok sık olarak ortaya çıkar. Bunun sebebi, EC

formülasyonlarla WP formülasyonların birbirine karıştırılmasıdır. Benzer

olarak, EC insektisitlerle fungisitlerin veya herbisitlerin karıştırılması da

uyum sorunları oluşturabilir.

NOT

Kavanoz testi

Tarla testi

Pestisitlerin fitotoksitesini çevre koşulları, bitkinin fenolojik durumları

ve çeşidinin önemli rolü vardır.

Yukarıdaki testlerden olumlu sonuç alınırsa daha geniş alan uygulaması

için tank karışımına geçilir.

Karışımlar test edilirken aşağıdaki test yöntemleri kullanılır.

NOT
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BAKANLIK KAYNAKLARINDA VERİLEN FORMÜLASYONLAR
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BAKANLIK KAYNAKLARINDA VERİLEN FORMÜLASYONLAR

BKÜ SINAVI MOBİL SORU BANKASI

Dİğer Dökümanlar ve Soru Bankası Uygulaması İçin www.bkumobil.com

13



2 0 0 8

Ç ı k m ı ş  S o r u l a r

B İ T K İ  K O R U M A
Ü R Ü N L E R İ N İ N

İ Ç E R İ Ğ İ , Y A P I S I  V E
F O R M Ü L A S Y O N

T İ P L E R İ

Soru 8

Bitki  koruma ürünler inin kontrol ler i  amacıyla

yapı lan f iz iksel  ve kimyasal  özell ikler in in tespit

edi ldiği  anal izlerde aşağıdaki  hususlardan

hangis i  aranmaz?

A) Aktif  madde miktar ı

B) Asidite,  alkanite,  PH değeri

C) Tavsiye edi ldiği  ürünlerdeki  biyoloj ik  etkinl iği

D) Is lanabil i r  toz formülasyonlarda görünüş,

incel ik ve süspansiyon kabi l iyet i

Soru 18

Arıcı l ık  yapı lan bir  yerde i laçlama yapı lması

gerekiyorsa aşağıdaki lerden hangis i  yanl ışt ı r?

A) İ laçlamadan önce çevredeki  ar ıc ı lar  haberdar

edi lmel idir .

B) Kovanlar iç in i laçlanma olası l ığ ı  olan

bitk i lerden uzakta güvenl i  bir  yer seçi lmel idir .

C) Bitki  koruma ürünler inin granül

formülasyonlar ı  yer ine toz formülasyonlar ı

tercih edi lmel idir .

D) Bitki  koruma ürünler inin toz formülasyonlar ı

yer ine granül formülasyonlar ı  tercih edi lmel idir .

8-C 18-C
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Soru 73

Bir  bitk i  koruma ürününün zehir l i l iğ ini  etki leyen

en önemli  etken nedir?

A) Kullanım dozu

B) Formülasyon şekl i

C) Kullanım zamanı

D) Kullanım ekipmanı

73-A 88-D 9-B

Soru 88

Etkin maddesi  çözücü ve emülsiyon sağlayıcı

maddelerden oluşan,  su veya başka di luentlerle

seyrelt i lmeye imkân veren formülasyon

şekl i  nedir?

A) SP 

B) WG 

C) WP 

D) EC

2 0 0 9 Soru 9

Bitki  koruma ürünler inin bir l ikte

kullanı lmalar ında aşağıdaki lerden hangis i

yapı lmal ıdır?

A) Fiyat araşt ı rması  

B) Karışabi l i r l ik  test i

C) Zehir l i l ik  test i  

D) Etkinl ik test i
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Soru 16

Aşağıda ver i lenlerden hangis i  yanl ışt ı r?

A) GR= Granül

B) DS= Kuru tohum i lacı

C) CS= Kapsül süspansiyon

D) DP= Islanabil i r  toz tohum i lacı

16-D 95-A 96-D 98-B

Soru 95

Bal ar ı lar ına toksis i teyi  azaltmak iç in

aşağıdaki lerden hangis i  yapı lmamalıdır?

A) Sıvı  bitk i  koruma ürünler i  yer ine toz bitk i

koruma ürünler i  kul lanmak

B) Bitki  koruma ürünler inin tekrarl ı

uygulamasından kaçınmak

C) Çiçeklenme döneminde i laçlamadan

kaçınmak

D) İ laçlama zamanında kovanlar ı  kapal ı  tutmak

Soru 96

Aktif  madde i le bir l ikte inakt i f  yardımcı  ve dolgu

maddeler inin i lavesi  i le uygulanabil i r  hâle

getir i lmiş kar ış ıma ne denir?

A) Teknik madde 

B) Etki l i  madde

C) Aktif  madde  

D)  Formülasyon

Soru 98

Aşağıdaki lerden hangis i  bitk i  koruma ürünler inin

sudaki  davranışlar ına etki  etmez?

A) Suyun PH’s ı

B) Suyun debis i

C) Suyun sıcakl ığı

D) Sudaki  mikroorganizmalar
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Soru 8

Aşağıdaki lerden hangis i  su i le seyrelt i lmeden

kullanı lan formülasyon t ipine örnekt ir?

A) Solüsyon konsantreler

B) Emülsiyon konsantre

C) Is lanabil i r  granüller

D) Granüller

8-D 22-B 50-D 9-C

Soru 22

Bitki  koruma ürünler inin iç inde bulunan hastal ık ,

zararl ı  ve diğer etmenler üzer inde biyoloj ik

etki  yapan madde aşağıdaki lerden hangis idir?

A) Solvent

B) Aktif  madde

C) Dolgu maddesi

D) Formülasyon veya preparat

Soru 50

Belir l i  b ir  yüzeye,  bel i r l i  b ir  hacme veya her bir

bitk i  başına uygulanan akt i f  madde miktar ına

ne ad ver i l i r?

A) Konsantrasyon 

B) Seyreltme

C) Formülasyon 

D) Doz

2 0 1 0

2 0 1 1 Soru 9

Aşağıdaki  bitk i  koruma ürünü formülasyonu

semboller inden hangis i  suda dağılabi len kuru

akışkan formülasyon t ipi  iç in kullanı l ı r?

A) SC 

B) SL 

C) DF 

D) WP
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Soru 11

Küçük kimyasal  part ikül ler  hâl inde ürün

üzerinde veya iç inde bulunan bitk i  koruma

ürünü ve bitk i  koruma ürünü türevler ine ne ad

veri l i r?

A) Sinerj ist ler

B) Çözücüler

C) Yayıcı  yapışt ı r ıc ı

D) Bitki  koruma ürünü kal ınt ıs ı

11-D 6-D 7-C 10-D

Soru 6

Aşağıdaki  bitk i  koruma ürünü formülasyonu

semboller inden hangis i  suda çözünen konsantre

formülasyon t ipi  iç in kullanı l ı r?

A) WG 

B) SG

C) SE 

D) SL

2 0 1 2

Soru 7

Aşağıdaki lerden hangis i ,  b ir  bitk i  koruma

ürününün bir  kaç mil imetre çapındaki

damlacıklar ın ın veya küçük parçacıklar ın ın,

plast ik bir  f i lm tabakası  i le kaplanması

sonucunda elde edi lmiş formülasyondur?

A) Aerosoller

B) Fumigantlar

C) Mikrokapsüller

D) Çok düşük hacimli  s ıv ı lar

Soru 10

Tarım ürünler i  üzer inde veya iç inde bulunan

bitki  koruma ürünü veya metabol i t ler ine ne ad

veri l i r?

A) Aktif  madde

B) Düzenleyici ler

C) Katkı  maddesi

D) Bitki  koruma ürünü kal ınt ıs ı
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Soru 6

Aşağıdaki lerden hangis i  bir  bitk i  koruma ürünü

formülasyon şekl i  deği ldir?

A) Granül bitk i  koruma ürünler i

B) Kontakt etki l i  b i tk i  koruma ürünler i

C) Is lanabil i r  toz bitk i  koruma ürünler i

D) Suda çözünen toz bitk i  koruma ürünler i

6-B 7-D 9-D 39-D

2 0 1 4

Soru 39

Bir  bitk i  koruma ürününün yanl ış  kul lanımı

sonucu bitk ide oluşan zarara ne ad ver i l i r?

A) Biyoloj ik  etki  

B) Eradikant etki

C) Defol iant etki  

D) Fitotoksik etki

Soru 7

Birl ikte kullanı lan bitk i  koruma ürünler inin

birbir in in etkis ini  azaltmasına ne ad ver i l i r?

A) Simbiyot ik etki  

B)  Fitotoksik etki

C) Sinerj ik  etki  

D) Antagonist ik etki

Soru 9

Aşağıdaki  formülasyonlardan hangis inin

f i totoksik etki  yapma iht imal i  en düşüktür?

A) WP 

B) EC 

C) DP 

D) RB
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Soru 7

Aşağıdaki lerden hangis i  bir  bitk i  koruma ürünü

formülasyon şekl i  deği ldir?

A) Sistemik etki l i  formülasyonlar ı

B) Soğuk sisleme formülasyonlar

C) Sıcak s isleme formülasyonlar ı

D) Gaz neşreden formülasyonlar

7-A 8-B 11-D 71-D

2 0 1 5

Soru 8

Aşağıdaki lerden hangis i  bir  bitk i  koruma ürünü

formülasyon şekl i  deği ldir?

A) WG 

B) SS 

C) WT 

D) WP

Soru 11

Aşağıdaki lerden hangis i  bitk i  koruma ürünler inin

bitk i  üzer inde parçalanma yollar ından bir i

deği ldir?

A) Nem 

B) Sıcakl ık

C) Iş ık 

D) Etmenin akt iv i tesi

2 0 1 6 Soru 71

Aşağıdaki  formülasyon t ipler inden hangis i

tohum i laçlamasında kullanı lmaz?

A) FS 

B) ES 

C) LS 

D) SC
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Soru 74

Aşağıdaki  bitk i  koruma ürünü formülasyonu

semboller inden hangis i  suda dağılabi len granül

formülasyon t ipi  iç in kullanı l ı r?

A) EC 

B) WG 

C) SC 

D) WP

74-B 79-A 11-C 16-A

Soru 79

Aşağıdaki  pest is i t  formülasyon t ipler inden

hangis inin uygulanmasında suya iht iyaç yoktur?

A) DP 

B) EC 

C) EW 

D) SC

2 0 1 7 Soru 11

Bitki  Koruma Ürünler i  Kontrol  Yönetmeliği

kapsamında,  aşağıda ver i lenlerden hangis i  bitk i

koruma ürünler inin kal i tesinin kontrolü amacıyla

yapı lan f iz iksel  ve kimyasal  anal izlerde tespit

edi lecek özell ikler  arasında yer almaz?

A) Aktif  madde miktar ı  

B) Görünüş

C) Safsızl ık  

D) Parlama noktası

Soru 16

Bitki  Koruma Ürünler inin Ruhsatlandır ı lması

Hakkında Yönetmelik uyar ınca,  bitk i  koruma

ürünler inin iç inde bulunan ve hastal ıklar ,

zararl ı lar  i le diğer etmenler üzer ine biyoloj ik

etki  yapan madde aşağıdaki lerden hangis idir?

A) Aktif  madde miktar ı  

B) Görünüş

C) Safsızl ık  

D) Parlama noktası



Soru 65

Aşağıdaki  bitk i  koruma ürünü formülasyonu

semboller inden hangis i  akıc ı  konsantre

formülasyon t ipi  iç in kullanı l ı r?

A) SC 

B) SG 

C) EC 

D) SP

65-A 66-D 69-C 70-B

Soru 66

Aşağıdaki  bitk i  koruma ürünü

formülasyonlar ından hangis i  iç in WG sembolü

kullanı l ı r?

A) Is lanabil i r  toz

B) Suda çözünen granül

C) Yağda su emülsiyonu

D) Suda dağılabi len granül

Soru 69

Aşağıdaki lerden hangis i  EC formülasyonunun

dezavantaj lar ından bir idir?

A) İk i  veya daha fazla akt i f  maddenin

kar ışt ı r ı lmasına uygun değildir ler .

B) Su i le seyreltmede homojen süspansiyon

oluşturmazlar .

C) Kolay alev al ı r lar .

D) Bitki  dokusuna kolay gir iş  yapamazlar .

Soru 70

Aşağıdaki lerden hangis i  SC formülasyonunun

özell ikler inden bir i  deği ldir?

A) Bitki  yüzeyinde iy i  bir  örtü oluştururlar  ve

uzun süre kal ı r lar .

B) Uzun sürel i  depolamaya uygundurlar .

C) Süspansiyon kabi l iyetler i  iy idir .

D) Solvent içermezler .
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Soru 74

Aşağıdaki lerden hangis i  herbis i t ler in

formülasyon t ipler inden bir i  deği ldir?

A) Tohuma uygulanan emülsiyon (ES)

B) Suda dağılabi len kuru akışkan (DF)

C) Granül (GR)

D) Is lanabil i r  toz (WP)

74-A 76-C 78-A

Soru 76

Aşağıdaki lerden hangis i  bitk i  koruma ürünler inin

formülasyonunda yer alan bir  katkı  maddesi

değildir?

A) Köpük kesici  madde 

B) Yayıcı  madde

C) Aktif  madde 

D) Boyar madde

Soru 78

Bitki  koruma ürünler inden akt i f  madde oranı  en

yüksek olan formülasyon grubu aşağıdaki lerden

hangis idir?

A) Bitki  yüzeyinde iy i  bir  örtü oluştururlar  ve

uzun süre kal ı r lar .

B) Uzun sürel i  depolamaya uygundurlar .

C) Süspansiyon kabi l iyetler i  iy idir .

D) Solvent içermezler .
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