


Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar  

Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise 

bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda 

yetişmesi istenmeyen tüm bitkiler olarak tanımlanırlar.  

Zeytin bahçelerinde de yabancı otlar özellikle fidanlarla su, ışık ve besin 

maddeleri için rekabete girerler. Bu rekabetten dolayı da kültür bitkisinin verim 

ve kalitesi olumsuz yönde etkilenir.  

 

Yabancı Otların Zararları 

1. Bazı bitki hastalık ve zararlılarına konukçuluk yaparak, 

2. Kültür bitkisinin homojen gelişimini engelleyerek, 

3. Toprak sıcaklığını düşürerek, 

4. Salgıladıkları biyolojik kimyasallarla kültür bitkisinin gelişimini engelleyerek, 

5. Üretim masraflarını artırarak, 

6. Sulama arklarını tıkayarak zararlı olabilirler. 

  



Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemi  

Farklı ekolojik alanlarda kurulan zeytin bahçelerinde, farklı yabancı otlar 

olacağından, bu yabancı otlarla mücadelede de farklı yöntemlerin 

kullanılması gerekmektedir.  

Zeytin bahçelerinde kullanılabilecek yabancı ot kontrol yöntemleri aşağıda 

sıralanmıştır. 

1.Kültürel Önlemler  

2.Mekanik Mücadele  

3.Fiziksel Mücadele 

4.Biyolojik Mücadele  

5.Kimyasal Mücadele  



1. Kültürel Önlemler 

Yabancı otlarla mücadelede öncelikle kültürel önlemlerin alınması gerekir.  

1.Yeni kurulan bahçelerde, bu alanlara dışarıdan yabancı ot tohum ya da 

parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle yabancı otlarla bulaşık 

alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinelerinin bahçeye girmeden 

önce temizlenmesi gerekir.  

2. Bahçede karık ya da çanak usulü sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat 

edilmeli, sulama suyu ile yabancı ot tohumlarının bahçeye taşınmasına engel 

olunmalıdır.  

Damla sulamanın kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır. 

3. Zeytin bahçesine hayvan gübresi kullanılacaksa bu gübrenin yeterince 

yanmış olmasına dikkat edilmelidir.  

             



2. Mekanik Mücadele  

Bu yöntemde ilke olarak bahçedeki yabancı otlar değişik aletler kullanılarak 

ya da elle mekanik olarak ortadan kaldırılır.  

 

1. Sürüm: Bu işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte hem de toprağın 

gevşemesi ve havalanması sağlanabilmektedir.  

Ağaçların kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı ve de aşırı 

sürümden kaçınılmalıdır.  

Bazı çalışmalarda azaltılmış sürüm ve sürümsüz sistemlerde geleneksel sürüme 

göre daha az ekipman maliyeti, toprak erozyonunu önlemek için daha az 

yatırım, daha az gübreleme maliyeti gerektiği, daha yüksek verim ve meyve 

kalitesine ulaşıldığı bildirilmiştir.  

 

2. Biçme: Sürümün yapılamadığı eğimli alanlarda ise yabancı ot mücadelesi 

için en iyi yöntemlerden biri biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar 

çiçeklenmeden önce, belirli aralıklarla biçilir, böylece hem ot elde edilmiş olur 

hem de yabancı otların tohum bağlamalarına ve aşırı gelişip, diğer hastalık ve 

böceklere konukçuluk etmesi engellenmiş olur.  



3. Fiziksel Mücadele  

 

1. Malçlama: Bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle 

kapatılmakta ve toprağın nem kaybı önlendiği gibi özellikle toprağa ışık 

geçmesi önlendiğinden, birçok yabancı ot türünü tohumlarının da çimlenmesi 

engellenmektedir. Bu amaçla siyah naylon, saman gibi örtü materyalleri 

kullanılabilmektedir.  

Malçlama için kullanılabilen siyah plastik örtüler hem yabancı otların çıkışını 

önlemekte, hem de toprak ısısını 3-4 0C yükseltebilmektedir. Ancak, bu 

yöntem daha çok fidanlıklarda kullanılabilinir.  

 

2. Örtücü Bitki: Zeytin ağaçlarının yetiştirildiği sıra aralarına, bölgeye uygun bir 

ya da birkaç çeşit örtücü bitki ekilmekte ve ekilen bu örtücü bitkiler toprak 

yüzeyini kapatarak yabancı otların çıkışını engellemektedir.  

Genellikle Fabaceae (baklagil) familyasından bitkiler tercih edilmektedir.  

Yurt dışında yapılan bazı çalışmalarda zeytin bahçelerinde örtücü bitki 

kullanılarak yapılan uygulamalarda yabancı otlarla mücadele edilebileceği 

bildirilmektedir.  

İskenderiye üçgülü, adi fiğ ve küçük çayır düğmesi bitkileri örtücü bitki olarak 

denenmiş ve bunların yabancı otlarla mücadelede etkili olduğu belirlenmiştir. 



3. Solarizasyon 

Fiziksel mücadele yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar 

yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda solarizasyonun zeytinliklerde yabancı 

otları kontrol edilebileceği bildirilmiş olsa da, bu yöntemin ülkemiz şartlarında 

zeytin alanlarında uygulaması zor ve pahalı bir yöntem olduğu 

düşünülmektedir. 



4. Biyolojik Mücadele 

Ülkemizde zeytin alanlarındaki yabancı otların biyolojik mücadelesine yönelik 

çalışma bulunmamaktadır. İtalya’da organik zeytin yetiştiriciliği ile ilgili yapılan 

çalışmalarda henüz deneme aşamasında olan bazı fungus ve böceklerin 

olduğu ancak bunların üreticilerin hizmetine henüz verilemediğinden 

bahsedilmiştir. 



5. Kimyasal Mücadele  

Uygulamasının kolay olması, sonucunun da çok kısa sürede alınması ve pahalı 

bir yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür 

bitkisindeki yabancı otları kontrol etmede en fazla tercih edilen bir yöntemdir.  

Bu yöntemin dezavantajları 

Kaliforniya’da bağ, turunçgil ve zeytin yetiştirilen bölgelerde su kuyularından 

alınan örneklerde simazin ve bromacil kalıntıları olduğu tespit edilmiştir.  

İspanya’da ise zeytin alanlarında bazı herbisitlerin üst üste ve yoğun kullanımı 

sonucunda bazı yabancı otlarda kullanılan bu herbisitlere karşı dayanıklılığın 

oluştuğu belirlenmiştir. Ülkemizde zeytin bahçelerindeki yabancıotlardan 

1. Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), sirken (Chenopodium 

album), köpek üzümü (Solanum nigrum), darıcan (Echinochola crus-galli) ve 

kirpi darı (Seteria viridis)’nın kimyasal mücadelesi için Paraquat etkili maddeli;  

2. Boya otu (Chrozophora tinctoria), demir dikeni (Tribulus terrestris), domuz 

pıtrağı (Xanthium strumarium), kanyaş (Sorghum halepense), eşek hıyarı 

(Ecbalium elaterium), köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) ve tarla sarmaşığı 

(Convolvulus arvensis)’nın kimyasal mücadelesi için ise Glyphosate etkili 

maddeli herbisitler bulunmaktadır. 



Horoz İbiği Amarantus sp. Kanarya Otu Eenecio vernalis 
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Çeti Prosopis farcta Mac. Tarla Sarmaşığı Convolvulus arvensis L. 
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 Kaynaş Sorghum halepense L. Yabani Yulaf Avena sterilis L. 
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Portakal Nergisi Calendula arvensis L. 

Yabani Hardal Sinapis arvensis L. 
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Semiz Otu Portulaca oleracea L. Isırgan Otu Urtica urens L. 
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Pire Otu Conyza sp 

Domuz Pıtrağı Xanthium strumarium L. 
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