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Yemler del�klere bırakılırken el değmemel�, 

kuşların ve d�ğer hayvanların zeh�rl� buğdayları 

yememes� �ç�n zeh�rl�  yemler del�ğ�n �ç�ne 

bırakılmalıdır. Ertes� gün araz�ler dolaşılarak ölü 

fareler toplanmalı ve der�nce b�r çukura gömülmel�d�r.

� Tarla  fares �  mücadeles �nde başar ıya 

ulaşab�lmek �ç�n mutlaka  “toplu ve tarama mücadele”

yapılmalıdır. Bu nedenle tüm üret�c�ler�n mücadeleye 

katılması sağlanmalıdır. Mücadele sırasında, ek�l� 

tarlalar, nadasa bırakılan tarlalar, yol ve sulama 

kanallarının kenarları, mera ve orman alanları olarak 

mahallen�n mevcut tüm araz�ler�nde olmak üzere 

�laçlanmayan bölüm bırakılmamalıdır. 

Bu mücadele tüm köyün katılımı �le �lkbahar ve 

sonbahar mevs�m�nde yapılmalıdır.

K�myasal mücadele �kl�m uygun olduğu sürece her 

zaman yapılab�l�r.En uygun ve etk�l� olanı, kıştan 

çıktıkları ve en zayıf oldukları �lkbahar ve kışa g�r�şte 

sonbahardır.

BİYOLOJİK MÜCADELE 
Tarla fares�n�n doğal düşmanları olan yılan, şah�n, 

baykuş, t�lk�, sansar, gel�nc�k ve benzer� türler�n 

korunması �le gerçekleşt�r�l�r. 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER
Der�n toprak �şlemes�, çapa b�tk�ler� �le münavebe, 

hasat artıklarının tem�zl�ğ� g�b� önlemlerle zararları b�r 

dereceye kadar azaltılab�l�r.

MEKANİK MÜCADELE
S�stemler� su �le doldurmak, tarla kenarlarına 

yarıya kadar su �le doldurulmuş teneke veya plast�k 

kaplar yerleşt�rerek ve kapan kullanmak suret�yle 

fareler�n öldürülmes�d�r.

İLAÇLAMA ESNASINDA          
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ü İlaç seç�m�nde mutlaka uzman kuruluşlardan 
yardım alınmalıdır.

ü İlaç et�ketler� çok �y� okunmalıdır.
ü Öner�len doza mutlaka uyulmalıdır.
ü Et�ketde yazılı zararlıdan başkasına kes�nl�kle 

kullanılmamalıdır.
ü İlaçlamalar günün ser�n saatler�nde yapılmalıdır.
ü Eld�ven, maske ve koruyucu elb�se g�y�lmel�d�r.
ü İlaçlama esnasında h�çb�r şey yen�l�p �ç�lmemel�d�r.
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TARLA FARESİ

MÜCADELESİ

Kültür  b � tk � ler �n �n 

genel zararlıları olarak 

kabul ed�len kem�rgenler 

arasında, tarla fareler�n�n 

öneml� b�r yer� vardır.

Zararlı, yurdumuzun bütün bölgeler�nde bulunur. 
Vücutları hantal görünümlü olup, başları gövdeye 
göre �r�, vücut uzunluğu 9-18 cm arasındadır.

Fareler, yağış ve toprak �şlemeler� g�b� nedenlerle 

tahr�p ed�len yuvalarını kısa sürede tam�r ederler 

veya yen� s�stemler oluştururlar. Dış etkenlerle yada 

bes�n maddeler�n�n yeters�zl�ğ� neden� �le terk ed�len 

s�stemlerdek� galer� ağızlarına �şlek olmayan del�k, 

çalışan s�stemlerdek� galer� ağızlarına �se  �şlek del�k

den�r.
Tarla fareler�n�n üreme güçler� çok yüksekt�r. 

Yavrular �k� ay �çer�s�nde c�nsel olgunluğa ulaşır ve 
doğum yapab�l�rler. Tarla fareler� yılda 4-6 doğum 
yapab�l�r ve her doğumda en çok 9, ortalama 5-6 
yavru ver�rler. Tarla fareler�n�n çoğalmasını t�lk�, 
baykuş, yılan, sansar, kokarca g�b� hayvanların 
avlaması, açlık ve olumsuz �kl�m koşulları g�b� 
etkenler önler.

Tarla fareler�; buğday, arpa, çavdar, yulaf,  mısır, 
baklag�ller, endüstr� ve yağlı tohumlular g�b� tarla 
b�tk�ler�ne, meyve sebze bahçeler�ne, çayır-mera 
alanlarından genç ormanlara kadar her türlü b�tk� �ç�n 
zararlıdırlar. Ürünler� ve bes�nler� kesmek, 
kem�rmek, yemek ve yed�kler� m�ktarın en az on katı 
kadar kısmını da k�rletmek suret�yle zarar ver�rler. 
Yoğunluklarına bağlı olarak bu zararları %100'e 
kadar çıkab�l�r. N�tek�m bazı yıllar yaşanan  tarla 
fares� salgınları neden� �le üret�c�ler�n çoğu hasat 
yapamadan tarlalarını sürmek zorunda kalmışlardır. 

Erg�n b�r tarla fares�n�n günde ortalama 15-17 gr 

yeş�l, 10-13 gr kuru yem yer. Zarar dereceler� 

popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak %100'e kadar 

ulaşab�l�r.

Bu zararın ortadan kaldırılması �ç�n tarla fares�ne 

karşı yapılması şarttır. gen�ş çaplı b�r toplu mücadele 

Tarla fares� del�kler� görüldüğü anda mücadeleye 

başlanmalıdır.

Ø Fareler  sah�pt�rlerçok fazla üreme yeteneğ�ne

Ø Şüphel� ortamda üremezler.

Ø  alınmalıdır.Uzman yardımı

Ø Mücadele  tüm köyün katılımı �le b�rl�kte

yapılmalıdır.

Ø Fare �le mücadele b�l�nçl� ve çevredek� �nsanlara ve 

d�ğer canlılara zarar vermeden yapılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE

Tarla fareler� �le mücadelen�n en uygun zamanı 

hayvanın en zayıf olduğu kıştan çıkış erken �lkbahar �le 

besleneb�leceğ� alternat�f ürünler�n b�tt�ğ� geç 

sonbahardır.

Zeh�rl� yem uygulamasında beslenme del�ğ�n�n �ç�ne 

5 adet el değmeden tahta kaşıkla zeh�rl� yem 

bırakılmalıdır.

� Tarla fareler� üç çeş�t del�k açar. Bunlar sap 
saman ve yaprak kalıntılarının olduğu beslenme, 
toprak kalıntılarının olduğu hafr�yat ve fare 
dışkılarının olduğu dışkılama del�kler�d�r. Tarla 
fareler� sadece beslenme del�ğ�ne bırakılan zeh�rl� 
yem� yer. Bu nedenle d�ğer del�klere zeh�rl� yem 
bırakılmamalıdır

  Hafr�yat Del�ğ�(Zeh�rl� yem bırakılmamalı)

Dışkılama Del�ğ�(Zeh�rl� yem bırakılmamalı)

Beslenme Del�ğ�(Zeh�rl� yem bırakılacak del�k)
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