


UN FABRİKASI FUMİGASYONU



FUMİGASYON’UN TANIMI

Fumigasyon.Böcekleri(yumurta,larva,nyriph
,pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer Zaralı
etmenleri ( Nenortod,mantar,bakteri gibi) 
öldürmek amacı ile kapalı bir
ortamda(belirli bir ısıda.ve belirli bir 
miktarda.)gaz halinde kimyasal bir madde
(Fumigant) vererek belirli bir süre tutma 
işlemine denir.



FUMİGANT NEDİR ?

Fümigasyon işleminde kullanılan, 
gaz halinde zararlı etmenleri öldüren , 
kapalı bir ortama (sıcaklığı ve nemi 
belirli) sevk edilen ve bu
ortamda belirli bir süre tutulan  katı, 
sıvı ve gaz formlarındaki kimyasal 
maddelerdir.



FUMİGASYONDA DOZ

Zararlı etmeni öldürebilecek fakat 
üzerinde bulunduğu konukçuya zarar 
vermeyecek ilaç kullanma oranıdır
- Gazlanan boşluğun beher hacmi için  
ağırlık olarak hesaplanan kimyasal    
madde miktarı
- Kullanılacak fümigantın ton’a  m2 veya          
m3’e tatbik edilecek gr veya cm3

miktarıdır.



BAZI ÖNEMLİ NOTLAR

Bir fümigasyon işlemi sırasında zaman kısıtlaması varsa 

(Süre yarıya indirilerek fümigasyon işlemi tamamlanacaksa) 
DOZ    :   % 50 artırılarak 

sonuca gidilebilinir

Bir fümigasyon işlemi sırasında zaman kısıtlaması yoksa
(Süre iki katına çıkarılarak fümigasyon

işlemi tamamlanacaksa )
↓

DOZ :  1/3 oranında düşürülebilir.



DOZ TABLOSU

20-25 C1 Poşet / 3.6 Ton10-15 Pellet / Ton2-3 Tablet / TonÜrün Fumigasyonu

20 - 25 C1 POŞET / 5.5 M310 Pellet / M32 Tablet / M3Boş hacim uygulaması

SICAKLIKALUMINIUM PHOSPHİDEFUMİGANTLARKULLANILANACAKUYGULAMA ALANI



BAŞARILI BİR FUMİGASYON

• MÜCADELE EDİLEN ZARARLI ETMENİN CİNSİ VE 
BULUNDUĞU ÖZEL ŞARTLAR

• SICAKLIK  
• GAZLAMA SÜRESİ (FÜMİGASYON SÜRESİ)
• FÜMİGE EDİLEN MATERYALİN NİTELİĞİ
• KULLANILAN FUMİGANTIN NÜFUZ KABİLİYETİ
• GAZLAMA HÜCRESİNİN GEÇİRGENLİĞİ ( SIZDIRMAZLIK )
• UYGULAMA METODU                                    
• GAZLAMA ORTAMINDAKİ HAVA SİRKÜLASYONU
• UYGULAMA ORTAMINDAKİ DİĞER MADDELER ÜRÜNLER
• ORTAMIN NEMİ



UN FABRİKASI FUMİGASYONU

İklim  koşullarına  göre  yılda 2-3 defa
Fumigasyon  işlemine  tabi  tutulması
Gereken  işletmelerin  iyice  incelenip 
Uygulamaya  uygun  olup  olmadıkları
Saptanmalıdır.Fumige edilmesi istenen
İşletmede aşşağıdaki nitelikler aranmalıdır.
 Yapı gaz geçirmez özellikle olmalıdır 
 Meskun sahadan uzak bulunmalı
 Bina gaz dağılım düzenine uygun 

olmalı
 Havalandırma bacaları naylon örtü ile

kapatılabilmeli gaz kaçağına sebeb
olabilecek kırık,yıkık,delikler onarılmalı



FUMİGASYONA HAZIRLIK

Fümige edilecek işletmenin özellikleri  ve
Uygulanacak fumigasyon yöntemine göre
Yeterli işci ve fumigasyon operetörü erken   
Saatlerde tesiste hazır bulunurlar. Sorumlu
operatör görev Dağılımı yapar. 
Un Fabrikasındaki tüm makinalar durdurulur
Makinalar boşa çalıştırılır.Böylece makinalar
İçerisinde olabilecek un,irmik ve buğday 
Kırması gibi ürünlerin temizlenmesi sağlanır.
Sonra tüm makinalar tamame durdurulur .
Genel bir temizliği yapılır. Bu işlemlerden 
Sonra gaz kaçırması muhtemel  olan bütün
Kapı ve pencereler yapışkan bantlarla veya 
Diğer maddelerle ile kapatılır.  



Kırık camlar delik veya patlak yerler 
Varsa kapatılmalı kapılar, pencereler
Dıştan açılacak Şekilde kapatılmalıdır
En son işlemler bittikten ve fumigant
Uygulandıktan sonra tek bir çıkış kapısı
Bırakılarak  binada hiçbir kimsenin 
Bulunmadığına emin olduktan sonra 
Kapı kapatılarak çıkılır .



Fumigasyon sonrasında mutlaka görünecek yerlere fumigasyon
Yapıldığını belirtenyazıları veya Levhalar konmalıdır.Gerekirse

Uyarı şeritleri çekilmelidir .



FUMİGASYON UYGULAMASI

Aluminium Phosphide PH3 ( Fosfin )
İle yapılacak uygulamada önce ortamın
Hacmi hesaplanarak.( Hacim : en,boy ve
Yükseklik çarpılarak bulunur .)
Uygulanacak fumigant miktarı tesbit
Edilir . Genelde toz/poşet,tablet ve pellet
Formunda olan Aluminum phosphide yi
Tabana her 100 m2 için denk gelecek 
Şekilde fumigantlar serilir. Tabletler veya
Pelletlerin üst üste olmamasına dikkat 
Edilmelidir.Bu fumigantlar plastik tabak
Naylon örtüler üstüne konabilir.



İletim hatlarının içine ve un kuyularına
Poşet formunda olanlar sarkırtılabilir
Fumigantın daha iyi nufus etmesi 
Açısından etkili olur. 
DOZ OLARAK  6 GR / M3 ALINIR .
eğer  3 günden fazla kapalı kalması
Sağlanabilirse 3 gr / m3 dozuda
Uygulanabilinir.

FUMİGASYON MUTLAKA 2 SAAT
İÇİNDE BİTİCEK ŞEKİLDE 

PLANMALIDIR     



FUMİGASYON SONUNDA
YAPILMASI GEREKENLER

Fumigasyon yapılan işletme fumigasyon süresi sonunda önce kapı ve
Pencereleri dıştan açılarak havalandırmaya başlanır. 2-3 saatlik 
Havalandırmadan sonra karpit kokusunun kalmadığına emin olduktan
Sonra içeriye girilebilinir . Havalandırma esnasında alt kattan üst katta
Doğru hareket edilirken araya yarım saatlik süreler konmalıdır. Bu giriş
Çıkışlarda mutlaka maske takılmalıdır. Mümkünse gaz ölçüm cihazı ile
Gaz kontrolü yapılmalıdır .



FÜMİGANTLARIN ZEHİRLİLİĞİ VE 
KORUNMA ESASLARI

Fümigasyonda kullanılan fümigantlar sıcak kanlılar 
için,uygulanmaları esasında gerekli korunma tedbirleri 
alınmalıdır.Alınan tedbirlere rağmen veya bir kaza 
sonucu meydana gelen zehirlenme olayında belirtilerinin 
ve alınması gereken ilk yardım tedbirleri ile fümigantların
mevcut antidotları bilinmelidir.Fümigasyonda kullanılan 
fümigantlarla zehirlenmelerde genel olarak aşağıdaki 
belirtiler görülür 



BELLİ BAŞLI ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

* Baş ağrısı ve dönmesi
* Solunum yetmezliği
* Bulantı ve kusma
* Çift yada bulanık görme
* Karın sancısı ve ishal
* Kulak çınlaması
* Boğaz kuruması
* Titremek
* Yorgunluk hissetme
* Sendeleyerek yürüme ve baygınlık
* Zihin karışıklığı ve konuşma güçlüğü,Dalgınlık
* İştah azalması
* Dilde yanma hissi ve madeni bir tat



ALUMINIUM PHOSPHİDE ( FOSFİN ) 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Hasta derhal açık havaya çıkarılmalı.
 Sırtüstü yatırılıp üzerine battaniye örtülerek     sıcak 

tutulmalıdır.
 Fümigant ile bulaşmış elbiseler değiştirilmeli ve el yüzü

bol su ile     yıkanmalıdır.
 Öksürtülmeli.Eğer solunumu durmuş ise suni solunum 

yaptırılmalıdır.
 Kusturularak midesi boşaltılmalıdır.



DOKTOR TARAFINDAN YAPILMASI 
GEREKEN MÜDAHALE

% 1 lik Potasyum permanganat veya Magnezyum 
peroksit solüsyonu ile mide karpit kokusu gidinceye 
kadar yıkanmalıdır.

 Kalbi kuvvetlendirici ve kan dolaşımını regüle adici ilaçlar 
verilmelidir.Bazı hallerde hastanın kanı değiştirilmelidir.

 Ödem meydana gelmiş ise damardan glikozlu hipertonik
solüsyon verilmelidir.



BÖCEKLERLE MÜCADELE ŞARTTIR

• Ürünlerimize bu kadar zarar veren  
etmenlerle mücadele etmek gerekir.

• ► Kısa sürede sonuç almak için ilaçlı
• mücadele şarttır. 
• ► Başarı sağlamak için ise böcek ile ilacın 
• karşı karşıya gelmesi gerekir.



F.A.O ARAŞTIRMASINA GÖRE

Eğer böceklerin yedikleri ve tahrip ettikleri
miktar gıdayı koruyabilseydik 200 milyon

insan doyurulabilirdik

BİZ NE YERSEK BÖCEKLERDEN ARTA KALANI YERİZ



Bunun için;

► Ya böcek ilacın ayağına gidecek
( Kontakt etkili ilaçların püskürtülmesi 

pülverizasyonla uygulanması )

► Ya da ilaç böceğin ayağına 
gidecek

(Fümigasyon)



Un ve undan yapılmış ürün zararlıları
• Kuru Meyve Güvesi ( Plodia interpunctella Hbn.),
• Değirmen Güvesi (Anagasta kuhniella Zell.), 
• Tütün Güvesi (Ephestia elutella Hbn.), 
• Un Güvesi (Pyralis farinalis L), 
• Khapra Böceği (Tragoderma granarium Everts.), 
• Ekin Kara Böceği (Tenebrioides mauritanicus L), 
• Un Kurtları (Tenebrio spp.), 
• Un Bitleri (Tribolium spp.),
• Ekin Kambur Biti (Rhizopertha dominica F), 
• Altın Örümcek Böceği (Niptus hololeucus l.), 
• Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis l.),
• Boynuzlu Un Böceği (Gnathocerus cornutus F),
• Bakkal Böceği (Stegobium paniceum L), 
• Küçük Kırma Biti (Cryptolestes ferrugineus Steph.), 
• Tahıl Bitleri (Sitophilus ssp.), 
• Un Güvesi (Pyrolis farinalis), 
• Un Akarı (Acarus siro L.),
• Fareler ve Sıçanlar.



Kırma biti 
Ergin parlak koyu kırmızı renkli, 
3,5-4 mm. boyunda yassı
şekildedir. Gıda ortamına 
bırakılan yumurtalar, 
kabuklarında yapışkan bir 
madde olması nedeniyle gıda 
ile örtülüdür. Dişi yaşadığı
sürece ortalama 300-400 
yumurta bırakır, yılda 3-4 döl 
verir. 



Khapra böceği
Ergin kırmızımsı kahverengi ve 
oval şeklindedir. Erginler 2-3 mm 
boydadır. Dişiler uçamaz, erginler 
ise kısmen uçma yeteneğindedir. 
Yumurtalarını tek tek veya birkaç
tanesi bir arada, rast gele 
bırakırlar.Yumurtalar 0.4 mm dir. 
Yumurtadan  çıkan larva 
ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. 
Larva 0,5-5,5 mm dir. Larvanın 
karnının ucunda kuyruk şeklinde 
bir tüp demeti bulunmasından 
dolayı kolayca tanınabilir. Larvalar 
beslenmeden 4-5 yıl yaşaya 
bilmektedir. Yılda 4-5 döl verir.



Yalnızca depolarda yaşarlar, tarlada 
zararı olmaz. Bulaşması ürün nakli 
ile olmaktadır.Türkiye ve diğer 
birçok ülkenin karantina 
listesindedir. 
Çok kuru ortamlarda gıda alabilirler, 
diğer zararlıların beslenmediği %2 
nemli gıdalarda beslenebilirler. 
Tahılın tüm çeşitlerinin yanında Süt    
tozu, 
Kurutulmuş et ve balık küspesi,
bira mayası, 
kuru meyve, 
makarna gibi 
değişik maddelerde zarara neden 
olurlar



Depolanmış tahılların sekonder
bir zararlısıdır. Zararlı olduğu 
yerlerde tüneller açtığı için 
kolay tanınırlar.Daha çok diğer 
zararlılardan zedelenmiş
tahıllarda beslenirler.



Buğday Biti
Ergin ve larva 3-5 mm . Ergin dişi 
tanede bir delik açar, bu deliğe bir 
yumurta bırakır ve üzerini havada 
süratle sertleşen bir sıvı ile 
kapatır.Yumurta, larva ve pupa 
dönemi tane içinde geçer.  Gelişme 
süresi 26 gündür, yılda 4 –5 döl 
verir. Kışı ergin veya larva olarak 
tahıl tanelerinin içinde geçirir





Değirmen güvesi Ergin güve dumanlı gri 
renkte ve 10-14 mm.boyundadır. Yumurta 
beyaz ve ovaldir. Larva krem renkli ve 
kıllarla kaplıdır. 
Olgun larva 12-19 mm boyundadır, pupa 
kahverengi, 9 mm boyundadır. 
Dişiler yumurtalarını gıda ortamına bırakır



Çıkan larvalar hububat ve mamülleri, 
diğer kuru gıdalarla beslenirler. 
Ördükleri ağ ile unda 
topaklanmalara, fabrikalarda 
elevatörlerin tıkanmasına neden 
olurlar. 
Gıda maddelerini yediği gibi kirletir, 
kızışma sonucu bozulma ve 
kokuşma olur.



Akarlar mikroskobik büyüklükte olmaları ve çıplak 
gözle görülememeleri nedeniyle, depolanmış
ürünlerdeki zararları genellikle gözden 
kaçmaktadır. Önemli türleri Acarus siro L., A.farriss
(Oud.), Gohieria fusca (Oud.) ve Lepidoglyphus
destructor (Sch.) 



Boynuzlu böcek
Ergin parlak kırmızımsı esmer renkli, 3-4 
mm. boyundadır. Dişi gıda ortamına 100-
200 yumurta bırakır, gelişme süresi 6-8 
haftadır.



Değirmenlerde çok bulunur 
sekonder zararlıdır



Küçük kırma biti Erginler kırmızımsı
kahverenkli, 1,5 mm. kadardır. 
Erginler yumurtalarını gıda içine 
bırakır



Bu böceğin larvaları sağlam 
tahıl tohumlarında 
beslenmezler. Genellikle tahıl 
atıkları ve tahıl ürünleri ile 
beslenirler



Un kurdu 
Ergin parlak koyu kahve veya siyah 
renkte, 14-17 mm. boydadır. 
Dişi yumurtalarını gıda ortamına 
bırakır. Yılda 1 döl verir



Fumigasyon bir bütündür tedbirler
Topluca alınmalıdır . Bu tedbirler
Kimyasal ve fiziksel tedbirlerdir.
Fabrikaya alınan buğday dan 
Stokdaki buğdaya kadar gider.
Silolarda veya depolarda 1 aydan
Uzun süre buğday beklerse
Mutlaka Fumigasyon  yapılmalıdır
Silolar ve depolar boş olduğu zaman
Dezenfekte edilmelidir. Bir yerde
Zararlı varsa diğer tarafa geçmemesi
İçin.

SİLOLARDA OTOMATİK TABLET VE
PELLET ATICI



FUMİGASYON ÇALIŞMALARI







FIRMAMIZ ULUSLARARASI FUMIGASYONCULAR BİRLİĞİNİN
TÜRKİYE DEN TEK ÜYESİDİR




