
 

ZEYTİNDE GÜBRELEME PROGRAMI 
 

Sağlıklı ve verimli bir zeytin üretimi için zamanında etkin mücadele yapılmalıdır bu amaçla: 

 

OCAK-ŞUBAT AYLARINDA:  

PREDATOR 8.11.15 (AKILLI GÜBRE) 25 kg/da ve AGRI LEO 50 kg/da uygulanır. 

 

MART AYINDA: 

Halkalı leke için bordo bulamacı zeytin güvesi ve zeytin kara koşnili için ruhsatlı ilaçlardan 

seçilerek ilaçlama yapılır. İlaçlamanın etkin olabilmesi için ilaçlama suyunun pH değerleri 

kontrol edilmelidir. Bu tarihte ağacın gelişmesini sağlamak yeni sürgün gözleri patlatmak 

soğuk zararına karşı bitkide mukavemeti arttırmak için MASCROPLINE 100 cc /100 lt veya 

SERVANLES 100 cc/100 lt suya uygulama yapılır. 

 

ÇİÇEKLENME BAŞLANGICINDA: (MAYIS-HAZİRAN) 

Zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesi çiçek dölü için bayinizin tavsiye ettiği ve reçeteye uygun 

ilaçlar ile çiçeklenmeyi teşvik için MASFOLIAR 07.40.12 yaprak gübresinden 100 lt suya 

250 gr dozunda uygulanır. Bu dönemde zeytin ağacının çinko ve bor noksanlığına bağlı 

olarak NUTRIZINC 100 cc/100 lt su dozunda uygulanır. Mercimek iriliğine gelen 

meyvelerde çekirdek oluşumu için FITOCELL 100 cc/100 lt ve AMINOPLUS 250 gr/100 lt 

uygulanır. Ayrıca halkalı leke görülen yerlerde CUPROMED 100 cc/ 100 lt önerilir. 

 

MEYVELER SAÇMA İRİLİĞİNDE: (HAZİRAN SONU TEMMUZ) 

Zeytin güvesi meyve dölü için ruhsatlı bir insektisit ile beraber özellikle irileşme de yardımcı 

olabilecek FITOCELL 100 lt suya 100 cc dozunda uygulanır. Böcek neslinin popülasyonuna 

göre özellikle ilacın etkinliğini arttırmak için KITIN BREAKER 100 lt suya 25 cc dozunda 

tavsiye edilir. Ayrıca halkalı leke görülen yerlerde CUPROMED 100 cc/ 100 lt önerilir. 

 

TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA: 

Zeytin kara koşnili için yapılacak uygun ve ruhsatlı ilaçlar ile ilacın etkinliğini arttırmak ve 

meyveleri kalsiyum ve potasyum acısından beslemek amacı ile MAXICALT 100 lt suya 

250 cc, AGRI K 100 cc/100 lt ve KITIN BREAKER 100 lt suya 25 cc dozunda uygulanır. 

Damlamdan da NITROCONTROL 2 kg/da olmak üzere uygulanır. 

 

EYLÜL AYINDA: 

Zeytin sineği için uygun ve ruhsatlı bir ürün ile birlikte potasyum ağırlıklı  

MASFOLIAR 07.12.40 100 lt suya 250 gr dozunda uygulanır. 

 

Bu dönem aralığında (eylül-ekim-kasım) hava şartlarının aşırı kurak gittiği dönemlerde su 

kaybını engellemek ve meyvede buruşmayı engellemek için AGRIGARD tek başına 

yapraktan uygulanır. 

 

EKİM-KASIM AYLARINDA: 

Halkalı leke için BORDO BULAMACI ve ağacın soğuk hava şartlarında daha mukavemeti 

olmasını sağlamak amacıyla SERVANLES 100 lt suya 100 cc dozunda uygulanır. 
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