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ZİRAİ İLAÇLAR VE KARBON SALINIMI 

HAKKINDA 
 

Pestisitler, Herbisistler ve Kullanım Oranları 

Tarımda zirai ilaçların tamamını Pestisitler olarak adlandırmaktayız ve bu 
ilaçların kullanımı ve üretimi, 5 büyük carbon salınımı (figür 1) sektörlerinden 

biri olan tarım sektöründe artan gıda ihtiyacını karşılamak ve üretim verimini 

yükseltmek adına hızla artmaktadır (figür 2).  

Bu kapsamda yabani ot ile mücadele için yabani ot ilaçları (Herbisitler) 

pestisitler içerisinde %47,5 [1] oranı ile her iki zirai ilaçtan birini 
oluşturmaktadır. 

Geliştirmekte olduğumuz zirai ilaçlama makineleri için yapay zeka destekli 
püskürtme operasyonu tam olarakta bu yoğun herbisit kullanımını %92’ye 

varan oranda azaltmak üzerinedir. 

figür 1. Breakthrough Energy, iklim değişimi ve 5 büyük sera gazı salınımı olan sektör 
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 figür 2. Dünya geneli ortalama pestisit kullanımı (2017) 

 

Pestisit Üretimi ve Kullanımının Sera Gazlarına Katkısı 

Zirai ilaçlar, üretimi ve kullanım süreçlerinde açığa çıkardıkları gazlar ile sera 
gazları ve karbon salınımını doğrudan etki etmektedir.  

Pestisit üretiminde Metan, Nitrojen Oksit ve Karbon-dioksit gazları yoğun olarak 
salınmaktadır (figür 3). Bu gazlar sera gazlarının en temel üç gazını 
oluşturmaktadır. Bu nedenle pestisitlerin, küresel ısınmanın en büyük etkeni 
olan sera gazlarına olan katkısı yadsınamaz[2]. 

Ek olarak “Californians for Pesticide Reform” kurumunun Kaliforniya eyaleti 

özelinde farkındalık oluşturmak için yaptığı bildiri figür 6’da incelenebilir. 
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figür 3. Northwest Center for Alternatives to Pesticides, Oregon. [3] 
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Pestisitlerin üretiminde karbon ve karbon içeren bileşiklerin kullanılması 
çevrede birikinti oluşturup ısı değişimlerinde ve buharlaşmada atmosfere, başta 
karbon dioksit ve nitrojen oksit gazları olmak üzere sera gazları salınımına 
neden olmaktadır (figür 4). 

figür 4. Pestisitin ekosistemde dönüşümü [5] 

Bu noktada pestisitlerin kullanımında direkt havaya karışıp sera gazı etkisi 
yaratmasının yanında dolaylı olarak ortamdaki karbondioksit emilimi yapan ve  
oksijen üreten siyanobakteriler ve mikroalgleri öldürerekte karbon salınımına 
yol açtığı gözlemlenmiştir[6]. 



 

  

Bridgesoft Research & Development Team 5 

 

figür 6. Kaliforniya eyaleti, pestisit kullanımı ve iklim değişimi bildirimi. [7] 

 

Pestisit Kullanımı ve Karbon Emisyonu Hesaplamaları 

Yazımızın bu bölümünde bağlantısını açıkladığımız pestisitler ile sera gazlarının 
karbon izi ve karbon salınımı özelinde rakamsal olgularını ve projemizin bu 
doğrultuda karbon azaltımı hedefine nasıl katkı sağladığını aktarılacaktır. 

CO₂, CH4 ve N2O gazlarının iklim üzerindeki etkisi farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle, CH4 ve N2O, nispeten küçük atmosferik konsantrasyonlarına göre sera 
etkisi üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Bu husuta, sera gazlarının 
iklim üzerindeki ilgili etkisini ve ısınma potansiyelini karşılaştırmak için metan ve 
azot oksit CO₂ eşdeğerleri (CO₂e) cinsinden ölçülmektedir. [11] 

Emisyonlar, ilgili iklim etki faktörü ile çarpılır. Bu hesaplamanın temelin de, bir 

CO₂ bir ısınma potansiyeline sahip olacak şekilde oranlama yapılmaktadır. (figür 

7)  
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figür 7. Sera gazları ısınma etkisi karşılaştırmaları. 

figür 8. Ürünümüzün herbisit tasarrufunda azalttığı Carbon Equivalent (CO2e) miktarı ile  
diğer karbon emisyon kaynakları karşılaştırması [10]. 
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Bu noktada pestisit üretiminin, karbon salınımı üzerine olan rakamsal etkilerinin 
üzerine yapılan araştırmalardan yola çıkarak [2] [4] [7] 2009 yılında 1 dekarlık 
ilaçlama için pestisit üretiminin karbondioksit eşiti (CO2e) 94 Kg olarak 

hesaplanmıştır.  

Projemizin kullanımda tasarruf sağlayarak azaltmaya çalıştığı herbisitlerin ise 
pestisitlerin içerisinde %47.5’lik bir orana sahip olduğunu hatırlarsak 1 dekarlık 
herbisit üretim karbon ayak izinin 44,8 Kg’a denk geldiğini hesaplayabiliriz. 

Devamında, heribisit kullanımının toprak bileşenlerine ve çevre verdiği kimyasal 
etkiler üzerine yapılan araştırmalara dayanarak [4] 1 hektarlık alandaki 
kümülatif kullanımın 697 Kg karbon ayak izi (co2e) oluşturduğunu 
inceleyebiliriz. 

Smart Sprayex ürünü ile zirai ilaçlama ve karbon 
azaltımı hesaplamaları 

1 hektarlık herbisit kullanımı karbon ayak 

izi [4] :                                                           
(Quizalofop-p-ethyl, QE ve Bentazone, BT 

kimyasalları kümülatif) 

697 Kg/hektar 

1 hektarlık herbisit üretimi karbon ayak izi 

[2] :  
44,8 Kg/hektar 

Ekilen tarla ürünleri alanı (Global) [9] 1870000000 hektar 

Üretim bazında karbon ayak izi (co2e) 83776000000 Kg/hektar 

Üretim co2e 0,083776 GT 

Kullanım bazında karbon ayak izi (co2e) 1,30339E+12 Kg/hektar 

Kullanım co2e 1,30339 GT 

Toplam co2e 1,387166 GT 

Ürünümüzün Minimum tasarruf oranı 
(%50) ile karbon azaltımı 0,693583 GT 

Ürünümüzün Maksimum tasarruf oranı 
(%92) ile karbon azaltımı 1,27619272 GT 

Figür 9. Akademik araştırma ve çalışmalara dayanan, Smart Sprayex ürünü ile zirai ilaçlama 

ve karbon azaltımı hesaplamaları tablosu. 
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