
                               

 

ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

(Bioteknik-feromon-mücadele projesinde/ Kestane dal kanseriyle mekanik mücedele 

projesinde ve diğerlerinde hep bu format kullanılacak ve projenin adı OZM projesi olacak) 

 

Bölge Müdürlüğü Kastamonu Proje No 1 

İşletme Müdürlüğü Çatalzeytin Proje Tarihi 25/02/2013 

İşletme Şefliği Karacakaya Proje Alanı 75 Ha 

Bölme No 5-31-37-38 Zararlının Adı T.pityocampa 

Mevki Sökü Köyü-Yunuslar 

Köyü(Bakacak 

Mevkii) 

Mücadele Yöntemi Mekanik Mücadele 

1. Meşcere tipi:Çsbc3,Çsa,Çscd3,ÇsGcd2,ÇsGbc3,BÇs-T3,Çsd1,Çscd 

 

2. Ağaç türleri ve karışım oranı: Sarıçam, Göknar / Ağırlıklı Sarıçam(%90) 

3. Boniteti: I-II-II 

4. İşletme şekli: Koru-Bozuk Koru 

      5-.  Zararlının arız olduğu ağaç türü: Çs (SARIÇAM) 

      6-  Zararlının ağacın neresine arız olduğu ve şiddeti: Dallarına ve Tepe Sürgünlerine / 

Kurutma zararı. 

      7-.  Sahada daha önce aynı zararlının veya başka zararlının zarar yapıp yapmadığı: 

Münferit olarak zarar yapmıştır. 

      8-.  Seçilen mücadele yönteminin nedenleri : Mekanik; başarılı ve çevreye olan zarar riski 

az olduğu için. 

      9-.  Mücadelenin nasıl yapılacağı : Böceğin mekanik mücadelesi; zarar görmüş yan 

sürgündeki keseler kesilip toplanıp adacıklarda biriktirilmesi sureti ile olacaktır. 

      10-. Mücadelenin (Projenin) başlama ve bitim tarihi: 15/02/2013-30/03/2013 

      11-. Proje Yöneticisi: Ali AKIN-Karacakaya Orman İşletme Şefi 

      12-. Projenin maliyet hesabı: 

                                   ADET       BİRİM FİYAT (TL)        MİKTAR             TUTAR 

 İşçilik                          5              75                             20 gün                            7500 TL 

 

Malzeme alımı                         1800  TL 

                                                                                 

   TOPLAM           9300TL 

          

Çamkese böceği zararlısı ile 75 hektar sahada yapılacak mücadele için 9.300TL. bütçe 

ve ödenek tahsis edilmesi gerekmektedir. 27/01/2013 

 

                                      DÜZENLEYEN                          

 

                                İmza                                                İmza 

                           Ali AKIN                                        Ramazan AK 

                          Or. İşl. Şefi                                     Or. İşl. Müd.V. 

 

                                       BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI 

 

               OZM Şb.Müd.                                                 Bölge Müd.adına 

                                                                                   Bölge Müd.Yardımcısı 

 

 

 

 

                                             



    

 

 

 

 

 
PROJE YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
OZM mücadele projelerinde eleştirilere konu olan aşağıdaki hatalar yapılmaktadır. Ekte örnek olarak 
hazırlanmış bir proje gönderilmiştir .İşletme şeflerindeki hızlı sirkülasyonuda düşünerek kalıcılık 
açısından örnek projenin her işletme şefince odasına asılmasının sağlanmasını rica ederim… 
 
1-Genel müdürlüğümüzce yasaklanması sebebiyle yapılan mücadele projelerin de kimyasal 
kullanımıyla ilgili hiçbir ifade olmayacak. 
 
2-Bir işletmedeki bütün şeflikler mücadele raporu yapmak zorunda değildir. Tedbir ve hazırlık olsun 
diye değil hastalık fiilen görüldüğünde mücadele projesi yapılmalıdır. Feromon ilacı asılacaksa sadece 
merkez şefliğince bir proje yapılıp diğer şefliklere feromon dağıtılabilir. 
 
3-Mücadele çalışmasının içeriği kestane dal kanseriyle mekanik mücadele bioteknik mücadele adacık 
yöntemiyle biyolojik mücadele vs olsa bile projenin adı “OZM MÜCADELE PROJESİ” olacak. 
 
4-Proje örneğine uygun sade ve tek sayfa olacak. Projede ki amaç zararlıdan bölge müdürlüğünü 
haberdar etmek ve mücadele için bütçe ve ödenek istemektir. Bu nedenle ayrıca zararlıyı duyurma 
raporu ve harita eklemeye gerek yoktur. 
 
5-Proje sonunda ; düzenleyenlerin İşletme Şefi ve İşletme Müdürü, onaylayanların Şube Müdürü ve 
Bölge Müd. Yard. olmasına dikkat edilmelidir. 
 
6-Projenin yöneticisi kısmına İşletme Şefi yazılmalıdır. Projenin başlama ve bitim tarihi mücadele 
edilen zararlının biyolojisine uygun olmalıdır. Örneğin toprağa girdiği için Mart ayından sonra Çam 
kese zararlısı ile mücadele edilemediği gibi kestane dal kanseri ile de vejetasyon mevsimi içinde 
mücadele edilemez. 


