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2023 T.C. Ordu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yayınıdır. / İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete

BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Deprem sonrası hayatın normalleşme-

sinin önemine değinen Kirişci, “Böyle bü-

yük bir coğrafya, tarım açısından bizim 

için çok çok önemli çünkü tarımsal üretim 

alanlarımızın yüzde 17’si bu coğrafyada. 

Yine bitkisel üretimin yüzde 17’si, hayvan-

sal üretimin yüzde 18’i, tarımsal ihracatın 

yüzde 22’si bu coğrafyada. Buradan hare-

ketle bizim tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra, 

ağıla, kümese, su ürünleri yetiştiricisiysek 

su ürünleri yetiştirme tesislerine, arıları-

mız varsa arılarımızın başına bir an önce 

dönmemiz ve bu üretimi kaldığı yerden 

devam ettirmemiz gerekiyordu.” diye ko-

nuştu.

“TARIM TOPRAKLARI, SADECE 

VE SADECE TARIMSAL ÜRETİM 

İÇİN KULLANILMALI”
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GEÇMİŞ OLSUN GEÇMİŞ OLSUN 
TÜRKİYETÜRKİYE

Deprem afetinden etkilenen Kahramanmaraş ili Tür-
koğlu ilçesinde İl Müdürümüz Kemal YILMAZ koordinatör-
lüğünde İl-İlçe Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim-
lerimiz tarafından hayvan sağlığı hizmetleri, gıda denetim 
ekiplerimizce depremzede vatandaşların güvenli gıdaya 
ulaşabilmeleri için gıda denetimi ve teknik personelimizce 
de hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. 

Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde uygula-

dığımız “Ordu İlinde Seracılığın Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında projeden yararlanmaya hak kazanan 15 
üreticimiz ile hibe sözleşmeleri imzalandı. Düzenlenen 
imza törenine DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal 
YILMAZ ve üreticilerimiz katıldı.

Programda konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “ İlimizde iklim koşulları örtüaltı yetiştiricilik 
yapmak için son derece elverişlidir. Artan nakliye gi-
derleri göz önüne alındığında yerinde üretim her ge-
çen gün daha önemli hale gelmektedir. Bunun yanın-
da tüketicilere taze sebze arzının sağlanması da önem 
arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimizde örtüaltı yetiş-
tiriciliğini geliştirmek amacıyla çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ile 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde 
“Ordu İlinde Seracılığın Geliştirilmesi Projesi” ni hayata 

geçiriyoruz.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen “Ordu İli 
Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 
Ordulu 268 arıcımıza 6 bin 250 adet polen toplama tuza-
ğının dağıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene İl Mü-
dürümüz Kemal YILMAZ, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkan Yardımcısı Şeref DEMİR, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Akın ÇİFTÇİ ve çok sayıda arıcımız katıldı.

Törende söz alan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Arı-
cılık sektörü ilimiz için son derece önemli bir sektör olup, 
yaklaşık 3 bin civarında arıcımız tarafından bal üretimi ger-
çekleştirilmektedir.  Ordu ili 2022 yılı itibariyle 19 bin ton 
bal üretimi ile Ülkemiz genelinde 1. sırada yer almaktadır. 
İlimizde 611 bin koloni varlığımız mevcut olup, arıcılık sek-
törü ilimiz ekonomisine yılda 1 milyar 250 milyon TL katkı 
sağlamaktadır” dedi.

 Arıcılık sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısını 
arttırmak amacıyla önemli çalışmaların yapıldığını belirten 
İl Müdürümüz; “İlimizde bal üretiminin artırılması amacıyla 
yaptığımız çalışmaların yanında arı ürünlerinin üretiminin 
artırılması amacıyla da önemli projeler uyguluyoruz. Bu 
kapsamda ilimizde polen üretiminin artırılması amacıyla İl 
Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı işbirliğinde yürütülen “Ordu İli Polen Üretiminin Yaygın-
laştırılması Projesi” ni hayata geçirdik. Bugün burada proje 
kapsamında Ordulu 268 arıcımıza 6 bin 250 adet polen 
toplama tuzağının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Böylece 
bugüne kadar ilimizde polen üretiminin artırılması amacıy-
la uyguladığımız çeşitli projeler ile birlikte toplamda 20 bi-
nin üzerinde polen toplama tuzağı dağıtımı gerçekleştirmiş 
olduk.” ifadelerini kullandı.

“ORDU İLİNDE SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” “ORDU İLİNDE SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” 
KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDIKAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

ORDULU ARICILARIMIZA 6 BİN 250 ADET POLEN ORDULU ARICILARIMIZA 6 BİN 250 ADET POLEN 
TOPLAMA TUZAĞI DAĞITILDITOPLAMA TUZAĞI DAĞITILDI
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Ülkemizde varlığı ilk defa 2018 yılında tespit edilen Kahverengi Ko-

karca (Halyomorpha halys) tahripkar ve istilacı bir türdür. Başta fındık 

olmak üzere elma, armut, turunçgil, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mı-

sır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ürünlerde zarar yapan polifag 

bir zararlıdır. Kahverengi Kokarca kışı ergin halde çoğunlukla ev, ahır, 

depo gibi kapalı mekanların korunaklı kısımlarında geçirirler. Kışlayan 

erginler ortalama sıcaklığın 17 C° ye ulaştığında kışladığı yerlerden çı-

karak 2-3 hafta beslenip yumurta koymaya başlar.

İlimizde çok yoğun bir şekilde görülmeyen bu zararlı ile mücade-

lede; zararlının kış dönemini nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda( 

kırsaldaki ev, ahır, depo vb. korunaklı kapalı alanlarda) geçirdiğinden, 

kışlamış erginlerin kışlaklardan dağılmadan kitle halinde imhası (ezmek 

suretiyle) popülasyon yoğunluğunun azalması açısından son derece 

önemlidir. 

İlimizde de görülen zararlı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için İl / İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE 
MEKANİK MÜCADELEYİ İHMAL 

ETMEYELİM

OCAK - ŞUBAT

MART - NİSAN

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre hayvan gübresi, fosforlu ve potaslı 

gübreler fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg 

yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde 

toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

SERACILIK: Marul, taze soğan ve ıspanak yetiştiriciliğine devam edilir.

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye 

dikkat edilir. Vitamin ve mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine 

de devam edilir. Gebeliğin son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek 

doğum bölmeleri hazırlanır. Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine 

dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması 

için önlem alınır ve bakım beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit ilaçlaması 

uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba 

yeme ilaveten günde 0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde 

hayvanlar kapıdan giriş ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve 

havalandırmaya özen gösterilir. 

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve 

havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu gübrenin yarısı Mart ayı başlarında 

çapa ile 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak altları kuru otlu ise gübre 

verilecek alan önce çapa ile otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının ikinci haftasından 

itibaren de fındık kozalak akarı mücadelesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu biti 

mücadelesi de Mart ayı başlarında yapılmalıdır. Fenolojik duruma göra Nisan ayında 

fındık külleme mücadelesi yapılır.

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. Azotlu gübreler bu dönemde 

verilmelidir. SERACILIK: Seralarda ilkbahar sezonu için toprak hazırlığı yapılır. 

Toprakta hastalık ve zararlı görüldüğü takdirde toprak ilaçlanır. Mart ayı başlarında tohum 

ekimi yapılır. Fideler 5-6 yaprağa ulaştığında seralardaki yerlerine dikilir. Danaburnu ve 

kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele uygulanır.  

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sığırlarda şap, LSD ve şarbon hastalıkları ile mücadele  

amacıyla aşılamalar gerçekleştirilir. Kıl kurduna karşı parazit hapı verilir. Ahırların 

dezenfeksiyonuna dikkat edilir. Yem rasyonlarına vitamin ve mineral yönünden takviye 

yapılır. Yem değişiklikleri hayvanlarda bağırsak bozukluklarına neden olduğundan 

hayvanlar meraya tedricen çıkarılmalıdır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Koyunlarda rasyonel bakım ve beslemeye dikkat 

edilir. İlkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek için Enteretoksemi aşısı 

yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar şuruplaması uygulanır. Varroa 

hastalığına karşı da ilaçlı mücadele uygulanır. 
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Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında 2023 yılında kırsal alanda/kırsal 
mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su 
ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hiz-
metleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun 
olanların uygulayacağı projelere 250.000 TL hibe desteği sağlanacaktır. 

Başvuru Yeri ve Zamanı

Başvurular e-devlet girişi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ web sitesi üze-
rinden istenen bilgi girişi ve belgelerin yüklenmesi ile online olarak yapılır.

Başvurular 1/3/2023 tarihinde başlamış olup, 8/5/2023 tarihi saat 23.59’da sona 
erecektir. 

Proje Konuları;

1. Hayvansal üretime yönelik projeler

a) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

1) Süt sığırı yetiştiriciliği

2) Besi sığırı yetiştiriciliği

3) Manda yetiştiriciliği

b) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

1) Keçi yetiştiriciliği (Süt ve besi)

2) Koyun yetiştiriciliği (Süt ve besi)

c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

ç) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

2. Bitkisel üretime yönelik projeler

a) Kapama meyve bahçesi tesisi

b) Fide, fidan yetiştiriciliği

c) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği

ç) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

d) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

e) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

f) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya 
biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

3. Su ürünleri üretimine yönelik projeler (Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı 
aşmaması koşuluyla)

a) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapia, karabalık entansif üretim tesis-
leri ve/veya kuluçkahaneleri

b) Midye, ıstakoz ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

4. Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler
5. Yukarıda belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depo-

lanmasına yönelik proje konularında 

Başvuru Yapacak Kişilerde Aranan Şartlar:

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren fakülte 
ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği 
ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve 
dengi okullardan mezun olanlar,

Uygulama, kontrol ve izleme süresince projenin uygulanacağı kırsal alanda/kırsal 
mahallede yaşayacağını ve projeyi sürdüreceğini taahhüt edenler,

Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olanlar,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malul-

lük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmamış olanlar,
Bakanlığın aynı proje konusundaki diğer hibe desteklerinden daha önce yararlan-

mamış olanlar,
Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler. Ancak:
Hibe desteği almaya hak kazananların hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) 
numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda 
sigortalı olanların haricindekiler bu haklarından feragat etmelidir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile bi-
rinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların hibe sözleşmesi 
imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

Sosyal güvencesi olmayanlar hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra uygula-
yacakları proje konusu ile aynı konuda olması koşuluyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamın-
da sigortalı olabilirler. 

Proje Konuları, uygulama esasları, başvuru şartları vb. tüm konularda  İl-İlçe Mü-
dürlüklerimizden her türlü bilgi ve destek alabilir, tüm gelişmeleri Bakanlığımız ve 
İl Müdürlüğümüz internet sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip 
edebilirsiniz.

UZMAN ELLER PROJESİNE BAŞVURULAR BAŞLADIUZMAN ELLER PROJESİNE BAŞVURULAR BAŞLADI
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Programda konuşma yapan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yar-
dımcısı Şeref DEMİR’ de; “DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurul-
duğu günden itibaren Ordu’da arıcılık yönünden öncelikle eğitim çalış-
malarını destekleme programları uygulanmıştı. İlerleyen zaman içerisinde 
özellikle 2018 yılında Balmer projesinin başlatılmasından sonra Ordu’da 
arıcılarımızın ürünlerinin daha iyi pazarlanabilmesi için Başkanlığımız, İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde 
uyguladığımız proje kapsamında yaptığımız 400 adet balın analizi gerçek-
leştirildi. Sonuç raporunda da geçtiği gibi Ordu’da arıcılarımız iyi yönetildi-
ği takdirde kaliteli bal üretebilmekte ve gerek yurt içinde gerek yurt dışın-
da gıda güvenliği noktasında uluslararası analizlerden geçerek yurt dışına 
ihraç edilebilmektedir.  Bundan sonraki süreçte Ordulu arıcılarımızın her 

türlü arı ürünlerinin üretiminin arttırılmasına yönelik projeler olacaktır. Siz 
yeter ki üretin Devletimiz her türlü imkânı ile sizin yanınızdadır.” şeklinde 
konuştu.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın ÇİFTÇİ de konuşmasında; “Arı 
ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ile ilgili hem İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüzün hem DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın yaptığı 
çalışmalar neticesinde bugün polen tuzağı dağıtımı yapacağız. İnşallah bu 
tuzaklar amacına ulaşır ve polen üretimini de artırmış oluruz. Ben katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.  

Program konuşmaların ardından arıcılarımıza polen toplama tuzakları-
nın dağıtımıyla son buldu. 

ORDULU ARICILARIMIZA 6 BİN 250 ADET POLEN 
TOPLAMA TUZAĞI DAĞITILDI
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İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından İlçe Müdürlükleri-
mizde görevli 35 teknik personele; Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan 
ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik gereği 
eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  

Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 
bu kanuna bağlı çıkarılan 13.02.2019 tarihli ve 30685 sayılı Bitki Koru-
ma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hak-
kında Yönetmelik ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuatlar, bitki koruma 
ürünleri stok takip sistemi (BKST) ile sahada karşılaşılan sorunlar hak-
kında bilgilendirmeler yapıldı.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatı-
rımlara yönelik % 50 hibe desteğinden yararlanmak amacıyla 9 Aralık 2022 
tarihinde başlayan başvuru süresi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gazian-
tep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 
8/5/2023, ilimizin de yer aldığı diğer illerde ise 28/2/2023 tarihi saat 23:59’a 
kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında; Tarımsal ürün-
lerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Yenile-
nebilir Enerji Tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Hayvansal Ve Bitkisel Ori-
jinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması ile Tarımsal Üretime 
Yönelik Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Yetiştiriciliği, Sera Yatırım-
ları, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği ve Kesimhane Yatırımlarının hibe desteği 
kapsamında desteklenmekte olduğunu  açıkladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırımların gerçekleşmesi sonucunda 
hibeye esas proje tutarının % 50’sine  hibe desteği sağlanacağını, tarıma 
dayalı yatırımlarda hibeye esas yatırım tutarı üst limitinin yeni tesisler için 
7.000.000 TL., tamamlama yatırımları için 5.000.000 TL, kapasite artırımı 
ve teknoloji yenileme için 4.000.000 TL.olduğunu, başvuru yapılacak ya-
tırımlara ait hibeye esas proje tutarının en az 1.000.000 TL. olması gerek-
tiğini belirtti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yö-
nelik başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 28 Şubat 2023 tarihi 
saat 23:59’a kadar Tebliğ ve Bakanlığımızca yayımlanan uygulama esasla-
rına göre veri giriş sistemi üzerinden (https://hibedestek.tarimorman.gov.
tr/) başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 
EKONOMİK YATIRIMLARA YÖNELİK HİBE DESTEĞİ BAŞVURU 

SÜRESİ UZATILDI
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ORDU’DA HAYVAN HAREKETLERİNE 
SIKI KONTROL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından 
hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma yollarından biri olan kontrolsüz 
hayvan hareketlerini engellemek amacıyla 228 adet yol denetimi gerçek-
leştirilmiştir. Denetimler neticesinde belgesiz hayvan hareketi gerçekleşti-
rilen 6 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Hayvan sağlığının sağlanamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak 
ve güvenilir gıdaya erişmek mümkün değildir. Hayvansal ürünlerin insan 
beslenmesindeki önemi ve hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını et-
kilediği unutulmamalıdır. Bundan dolayı hayvanlardan insanlara bulaşan 
hastalıkların önüne geçilebilmesi için öncelikle hayvan sağlığı korunma-
lıdır” dedi.

Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve kontrolsüz hayvan 
hareketlerinin engellenmesi amacıyla yol kontrollerinin büyük önem arz 
ettiğini vurgulayan İl Müdürümüz; “Hayvan hastalıklarının bulaşmasında 
en önemli etken kontrolsüz hayvan hareketleridir. İller arası sevk edile-
cek hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki ancak veteriner hekim kontrol ve 
muayenesi sonrası düzenlenen “Veteriner Sağlık Raporu” ile yapılabilmek-
tedir. Bundan dolayı hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve özel-
likle il dışından hastalıklı hayvanların ilimize girişini engellemek amacıyla 
hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından tüm ilçelerimizde yıl boyunca yol 
denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında 228 adet yol dene-
timi yapılmış ve 839 adet hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç kontrol 
edilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde uygunsuz hayvan nakli ger-
çekleştiren 6 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır. Kontrolsüz hayvan hare-
ketlerini engelleyerek hayvan sağlığını dolayısı ile insan sağlığını korumak 
amacıyla yaptığımız kontrol ve denetimlerimiz ilimiz genelinde 2023 yı-
lında da aralıksız devam etmektedir” diyerek sözlerine son verdi.

Ordu’da seracılığın her geçen gün geliştiğini vurgulayan İl Müdürümüz; 
“DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı her alanda olduğu gibi örtüaltı 
yetiştiriciliği konusunda da ilimize çok ciddi destekler sağlamaktadır. 2021 
yılında DOKAP ile ortaklaşa yürütülen proje ile 50 adet 240 m² sera kuru-
lumu yapılmıştır. 2023 yılında da “Ordu İli Seracılığın Geliştirilmesi Projesi”  
kapsamında 15 adet 240 m² sera tesis edilecektir. Yapılan bu çalışmalar 
neticesinde 2014 yılında 182 dekar olan örtüaltı alanımız, bu gün itibariy-
le 323 dekara ulaşmıştır ve artmaya devam etmektedir. Uygulayacağımız 
projeye desteklerinden ötürü DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız 
Sayın Hakan GÜLTEKİN ‘e teşekkür ediyorum. Projeden yararlanan siz de-

ğerli üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” diyerek sözlerini 
noktaladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ‘ın ardından söz alan DOKAP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN ise; “Bizler DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı olarak bu bölgede üretimin her aşaması ile ilgili çalışma-
lar yapıyoruz. Özellikle üretim ve istihdam odaklı birçok proje destekledik. 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz siz üreticilerimiz adına başarılı projeleri 
bizlere sunuyorlar, bizler de sunulan projeleri bütçemizin elverdiği ölçüde 
destekliyoruz. Projelerin başarılı olduğunu sahada görmek bizleri oldukça 
mutlu ediyor. Siz değerli üreticilerimize projenin hayırlı olmasını diliyo-
rum.” diyerek sözlerini noktaladı.

“ORDU İLİNDE SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 
PROJESİ” KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ 

İMZALANDI
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Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsa-
mında 2792 üreticimiz proje başvurusunda bulundu. 

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında; Aile 
İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri ve 
Arıcılık Faaliyetleri ile; Motorlu Tırpan, Pülverizatör, Atomizör, Akülü Buda-
ma Makası, Fındık File Sistemi, Süt Sağım Makinesi ve Çapa Makinesi gibi 
makine ekipmanların alımını yapmak ve hibe desteğinden yararlanmak 
üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuruların 20 Ocak 2023 
tarihinde sona erdiğini açıkladı.  

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; başvuru dönemi içerisinde İl-İlçe Mü-
dürlüklerimiz tarafından konu ile ilgili sektör paydaşlarımıza, üreticileri-
mize ve bayilerimize yapılan bilgilendirme toplantıları ile  yazılı ve görsel 
basın ile sosyal medya aracılığıyla yapılan duyurular sonucunda 2.792 
üreticinin proje  başvurusu yaptığını; talep edilen makine ekipmanların 
proje toplam tutarının yaklaşık 60 milyon TL, ödenecek hibe tutarının ise  
30 milyon TL. civarında olduğunu belirtti.

Proje başvurularına ait değerlendirme işleminin devam ettiğini belirten 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Bakanlığımızca değerlendirme işleminin 
tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasını takiben başvuru sahipleri ile 
Hibe sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yatırımlara başlanacağını 
ve sunmuş oldukları projelerine göre üreticilerimizin makine ekipmanla-
rını alabileceğini açıkladı. 

ORDU’DA MANTAR ÜRETİMİ  ARTIYOR
Ordu’da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar olumlu sonuç-

lar verdi. İlimizde 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, 
son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde mantar üretim tesisi sayısı 31’e 
ulaştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“İlimizde, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla İl Müdürlüğü olarak birçok 
alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar içerisinde, ilimizde man-
tar yetiştiriciliğini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uyguladığımız 
projelerimiz de önemli yer tutmaktadır” dedi.

Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde mantar üretim tesi-
si sayısının 31’e ulaştığını vurgulayan İl Müdürümüz; “İlimizde 2015 yılında 
1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, Bakanlığımızca verilen destekle-
meler ve İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bu-
gün itibari ile İlimizde 100 m² ve üzerinde üretim alanına sahip 31 kültür 
mantarı üretim tesisimiz mevcuttur. Bunlardan 10 tanesi beyaz şapkalı 
mantar, 21 tanesi istiridye mantarı tesisidir.  Toplam 4.400 m² olan üretim 
alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir” ifa-
delerini kullandı.

Kültür mantarının ilimiz için uygun bir ürün olduğunu vurgulayan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Karadeniz’de araziler çok parçalı ve parsel-
ler küçüktür. Bundan dolayı küçük üretim alanlarında gerçekleştirilebilen 
mantar yetiştiriciliği ilimiz için çok uygundur. Aynı zamanda kültür man-
tarı birim alanda yüksek getirisi olan bir üründür” şeklinde konuştu.

Mantar yetiştiriciliği konusunda eğitimlerin düzenlendiğinden söz 
eden İl Müdürü Kemal Yılmaz; İlimizde mantar üretimini yaygınlaştırmak 
ve üreticilerimizin gelişen yeni teknolojiden haberdar olmalarını sağla-
mak amacıyla kurslar düzenlemekteyiz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce 
2017-2022 yıllarında 13 dönem halinde “Kültür Mantarı Yetiştiriciliği” kursu 
düzenlenmiş, toplam 413 kişi teorik ve uygulamalı olarak mantar yetiştiri-
ciliği konusunda bilgilendirilmiştir. İlimizde kültür mantarı yetiştiriciliğinin 

üretiminin artırılması amacıyla yapılan çalışmalarımız devam edecektir” 
diyerek sözlerini noktaladı. 
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1’den devam

BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

Kirişci, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıla-
mak için imkanları seferber ettiklerini anla-
tarak, bu yönde yapılan çalışmalardan bah-
setti.

Türkiye genelinde 13 milyar 836 milyon 
liralık tarımsal desteğin 3,4 milyar lirasını 11 
ile dağıttıklarına değinen Kirişci, “Bundan 
Kilis de payına düşeni aldı. 65 milyon liraya 
yakın bir ödeme Kilis için de gerçekleştiril-
miş oldu.” dedi.

Kirişci, üreticilerin zararına ilişkin tespit 
çalışmaların yapıldığını, bunların devam et-
tiğini belirtti.

“SEKTÖRE VERİLEN DESTEKLERİN SEK-
TÖRDE KALMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

Planlı üretim, sözleşmeli tarım ve strate-
jik ürün konularına verdikleri öneme işaret 
eden Kirişci, bununla ilgili Mecliste kanun 
teklifi bulunduğunu kaydetti.

Mecliste yasanın çıkmasının ardından 
yıllardan beri konuştukları pek çok konu-
nun artık raftan kaldırılacağını ifade eden 

Kirişci, “Yani bunlar bir daha bir şekilde gör-
meyeceğimiz, duymayacağımız konular 
haline gelecek. Sıklıkla dile gelirdi; ‘Ya biz 
işte ÇKS’ye kayıtlı değiliz, evet ama tarımsal 
üretimde bulunuyoruz.’ Doğru bu faaliyet-
leriniz artık bu yeni mevzuatla birlikte inşal-
lah Gazi Meclisimiz, bizim ön gördüğümüz 
çalışmaları, şu anda teklif olarak görüşülen 
kanun yasalaştığında biz artık ÇKS kayıtlı 
ÇKS kayıtsız ayrımı yapmadan bunları bir 
şekilde desteklemiş olacağız.” diye konuştu.

Kirişci, ayni olarak desteklemeyi başlat-
tıklarını, deprem nedeniyle bunları tekrar 
nakdiye çevirdiklerini dile getirerek, “İşin 
doğrusunun ayni olduğunu hepimiz bili-
yoruz. Sektöre verilen desteklerin sektörde 
kalması çok çok önemli. Ormanla ilgili pek 
çok husus var. Yani vatandaşla ormanın bir 
arada, devletle milletin bir arada barışık ya-
şaması adına bunlarla ilgili de atacağımız 
adımlar olacak, bu kanun yasalaştığında. 
Onun gibi pek çok husus, inşallah orta ve 
uzun vadede bizim tarımımızı, ormancılık 
faaliyetlerimizi adeta tahkim edecek, bun-

ları geliştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Tarımın, 85 milyon ve bundan sonraki 
nüfus projeksiyonu da dikkate alındığın-
da daha gözetilmesi, geliştirilmesi, kollan-
ması gereken bir sektör olduğunun altını 
çizen Kirişci, “Burada kritik birkaç konu var 
hepimizin öğrenmesi gereken. Tarım top-
rakları, sadece ve sadece tarımsal üretim 
için kullanılmalı. Tarımın kendisinin ihtiyacı 
olan silolar, seralar, ahırlar, ağıllar, kümesler 
bile tarım topraklarında olmamalı. Bunların 
da sert zeminde, sert zemin de alüvyal sı-
vılaşma kabiliyeti olan zeminler değil, sert 
zeminlerde olması lazım. Buralarda bu bi-
naların, bu yapıların inşa edilmesi de dahil 
konut, sanayi, endüstri, büyük küçük sanayi 
aklınıza gelebilecek her şeyin artık ovadan 
dağlara taşınması lazım. Kilis bu manada 
şanslı bir il. Tabii ki yapılmış olanlara, onlara 
ayrı bakmak lazım ama yeni inşa edilecek 
alanları mutlaka buna uygun olarak değer-
lendirmekte yarar görüyorum.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Koyun ve Keçi yetiştiricilerimizin Anaç Koyun Keçi desteğinden 
daha etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla İlimiz ge-
nelinde ekiplerimiz tarafından tespit çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YIL-
MAZ; “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilimiz için önemli bir konu 
olup, özellikle 50 bin hektar mera alanlarımızın ve fındık bahçele-
rimizde bahçe altı otlarının değerlendirilmesi noktasında küçükbaş 
hayvancılık son derece önem arz etmektedir” dedi.

Anaç koyun/keçi başına 30TL/Baş olan desteğin Bakanlığımızca 
bu yıl 50 TL/Başa çıkartıldığını belirten İl Müdürümüz; “ Bakanlığımız 
tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik birçok destek-
leme ve proje yapılmaktadır. Sürü büyütme desteği, sürü yöneticisi 
desteği, göçer desteği ve koyun-keçi desteği gibi hayvancılık des-
teklemelerinin yanı sıra halk elinde ıslah projesi ile de İlimiz küçük-
baş hayvan yetiştiricilerine ödemeler yapılmaktadır. Bakanlığımız 
tarafından geçtiğimiz yıl küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yakla-
şık 6 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İlimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin son yıllarda çok büyük 
gelişim gösterdiğini belirten İl Müdürümüz; Bakanlığımızın verdiği 
destekler ve İlimizde uygulanan projeler neticesinde İlimizde son 10 
yılda küçükbaş hayvan varlığı % 50 oranında artarak 120 binden 180 
bine ulaşmıştır. dedi.

Anaç Koyun Keçi desteği için başvuru süresinin bitmek üzere 
olduğunu ve başvuru yapmayan yetiştiricilerin bağlı bulundukları 
birliklerine 2 Şubata kadar başvurularını yapmaları gerektiğini ha-

tırlatan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl/İlçe Müdürlüklerimiz tara-
fından küçükbaş hayvan tespitleri ilimiz genelinde devam ediyor. 
İlimizde küçükbaş hayvan varlığını arttırmak için projelerimiz ve 
çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” diyerek sözlerini 
noktaladı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“TARIM TOPRAKLARI, SADECE VE SADECE 
TARIMSAL ÜRETİM İÇİN KULLANILMALI”

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ TESPİTLERİ DEVAM EDİYOR
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gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Malzemesi:  1 çorba kasesi do-
lusu fırın fasulyesi, 50-100 gr. az 
yağlı kıyma veya kuşbaşı dana 
eti, 2 adet kuru soğan, 2 adet 
domates, 1 kahve fincanı bulgur 
veya pirinç, 2 yemek kaşığı tere-
yağı, tuz-pul biber

Yapılışı: Fırın Fasulyesi haşla-
nır, doğranmış soğan tencereye 
konur, et ilave edilip kavrulur. Küp 
doğranmış domates yada salça 

ilave edilir. Yeterince su konur ve 
kaynatılır. Haşlanmış olan fasulye 
karışıma eklenir ve pişirilmeye 
bırakılır. Pişmesine yakın pirinç 
veya bulgur ilave edilir. 

Not : Eylül-Ekim aylarında, 
taze fasulyeler kılçıkları temizle-
nip, taş fırında kurutulur.

Kalp sağlığını korur.

Kansere karşı koruyucudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Dispraksi tedavisinde etkilidir.

Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

Kekik ve adet kanamasına faydası

Göz sağlığına iyi gelir.

Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.

Trabzonla Rize 
arasında bir za-
manlar gümrük 
varmış. Temel her 
gün bisiklet ve 
önünde bir kum 
torbasıyla güm-
rükten geçermiş. 

Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuşkulanmış. 
Temel’e

     - Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiş. Temel :

     - Kum, demiş.

     Memur kum torbasına elini sokmuş karıştırmış ger-
çekten sadece kum varmış torbada. Bu olaydan sonra 
Temel yıllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbası 
olduğu halde geçmiş. Yıllar sonra Trabzonda bir kahvede 
Temelle Gümrük Memuru karşılaşmış.

     Gümrük Memuru :

     - Ula Temel artık emekli oldum sana bir şey yapa-
mam gerçekten ne geçiriyordun gümrükten?, demiş.

     Temel:

     - Bisiklet, demiş

FASULYE KAYGANASI KURU YUFKA BÖREĞİ 

& Bitkiler

Sağlık

KEKİK

biraz da 

gülelim...

4 Fasulye 
Kayganası

4 Kuru 
Yufka Böreği

- GÜMRÜK -

-DENİZ FENERİ -

Eğitim filosuna bağlı bir savaş gemisi, fırtınalı bir 

havada, gece karanlığında yol alıyordu. Yer  yer sis de 

vardı ve görüş alanı dardı. Bu nedenle geminin komutanı 

da köprüdeydi, bütün faaliyetleri denetliyordu.

Köprünün iskele tarafındaki gözetleme yerinde 

nöbetçi haber verdi;

– Işık! Sancak tarafında.

Komutan seslendi:

– Dümdüz bize doğru mu ilerliyor, yoksa kıça doğru 

mu gidiyor?

Nöbetçi  cevap verdi:

– Dümdüz bize doğru ilerliyor 

Komutanım.

Bu, tehlikeli bir çarpışma 

rotası üzerinde olduğumuz 

anlamına geliyordu.

Komutan nöbetçiye emir 

verdi;

– Gemiye mesaj gönder: 

Çarpışma rotasındayız.  Rotanızı 

20 derece değiştirmenizi 

öneriyoruz.

Karşıdan şu sinyal geldi:  

” Sizin rotanızı 20 derece 

değiştirmeniz önerilir.”

Komutan:

– Mesaj gönder. Ben komutanım. Rotayı 20 derece 

değiştirin.

Karşıdaki “Ben deniz onbaşıyım, sizin rotanızı 20 

derece değiştirmeniz daha iyi olur.” diye yanıtladı.

Komutan iyice öfkelenmişti. Hırsla emretti:

– Mesaj gönder! Ben bir savaş gemisiyim. Rotanızı 20 

derece değiştirin.

Karşıdaki ışıklarla işaret verdi. “Ben bir deniz feneriyim.”

Savaş gemisi rotasını değiştirdi.

Malzemesi:  8 adet kuru yufka, Sıvı yağ,  tuz,  

su,  peynir- maydanoz veya kıyma- soğan, ka-

rabiber

Yapılışı: Geniş bir kabın içine ılık su ve tuz 

konulur. Yufkalar tek tek ıslatılır. Yağlanmış ta-

vaya ıslatılan 4 yufka üst üste yerleştirilir. Ara-

sına hazırlanan karışım koyulup, yine ıslatılan 

4 yufka üstüne yerleştirilir. Yufkaların altı kıza-

rınca kapak yardımıyla börek ters çevrilir. Tava 

tekrar yağlanıp, böreğin diğer tarafı da kızardık-

tan sonra servis tabağına alınır. Dilimleyerek sı-

cak servis yapılır.
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 Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eden azot, bit-
ki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını 
ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir besin maddesidir. Azot 
fındığın vegetatif aksamlarının gelişmesi ile doğrudan ilişkilidir; 
noksanlığında bitkinin gelişmesi zayıflar, sürgünlerin büyümesi 
gecikir, yıllık sürgünler kısa ve ince oluşarak gelişmeleri vaktinden 
önce durur. Yaprak ve meyve gözleri az oluşur, yaprak normalden 
küçük olup sarımsı-yeşil bir renk alır.

Azot noksanlığı bitkinin önce yaşlı yapraklarında sararma şek-
linde kendini gösterir ve noksanlık durumu ilerledikçe diğer yap-
raklarda da sararma başlar ve vaktinden önce dökülür. Noksanlık 
durumunda yıllık sürgünlerde bulunan Karanfillerden çok az mik-
tarda meyve oluşur. Oluşan meyveler fazla büyüyemez, küçük 
kalır ve dökülürler. Aynı zamanda meyveyi saran zuruflar kısa ve 
kuyruk uçlu olup ve açık yeşile dönüşmektedir.

Azotlu Gübre Uygulama Yöntemi:

Gübre uygulaması yapılmadan önce Laboratuvarlarda yapılan 
yaprak ve toprak analizleri ile verilecek azotlu gübrenin miktar ve 
çeşidi tespit edilmelidir. Analiz yapılmamış bir toprağa belirli bir 
miktar ve çeşitte gübre kullanmak fındık bitkisinin gelişmesine ve 
ilerleyen yıllarda toprak yapısının bozulmasına da neden olacak-
tır.

Toprak, iklim özellikleri ve fındığın normal gelişebilmesi için 
azota en fazla ihtiyaç duyulan dönemler dikkate alınarak azotlu 
gübrenin genellikle yılda iki defa verilmesi uygun olamaktadır.

Uygulama: Analiz sonuçlarında kompoze gübre önerilmiş 
ise bitkiler uyanmadan önceki dönemde uygulama yapılmalıdır. 
Kompoze gübre uygulandığı zaman içerisinde azot bulunduğu 
için azotlu gübrelemenin ilk uygulaması da yapılmış olacaktır. 
Toplam verilmesi gereken azotlu gübrenin geriye kalan kısmı ise 
2. uygulamada tamamlanmalıdır. Eğer analiz sonuçlarında sade-

ce azotlu gübre önerilmiş ise verilmesi gereken toplam azotun 
yarısı kompoze gübre yerine bitkiler uyanmadan önceki dönem-
de uygulanmalıdır.

Uygulama: Tavsiye edilen azotlu gübrenin diğer yarısı ise çi-
çek gözlerinin oluşma döneminde uygulanmalıdır. 

Azotlu gübrelerin uygulanma yöntemi genelde tüm bahçeler 
için aynı olmasına karşılık bahçenin düz veya meyilli olmasına 
göre bazı farlılıklar göstermektedir. Düz arazilerdeki fındık kökle-
ri her yöne eşit dağıldığı halde meyilli arazilerdeki fındık kökle-
ri ocakların yanlarında ve alt kısımlarında fazla, üst kısımlarında 
ise daha az gelişme göstermektedir. .Azotlu gübre fındık ocak-
larındaki dalların iz düşümlerindeki 30-40 cm. genişlikte halka 
şeklindeki banda serpilir ve çapa ile 5-10 cm. toprak derinliğine 
karıştırılır. Çapa yapma imkânı yok ise Azotun uçucu yapısından 
kaynaklanan kaybı önlemek için gübre uygulamak için yağışlı ha-
valar tercih edilmelidir. Eğer bahçenin ot temizliği yapılmamış ise 
gübre uygulanmadan önce ot temizliği ve kök sürgünü temizliği 
yapılmış olmalıdır.

 Azotlu gübrenin birinci uygulaması ( gübrenin yarısı);

Sürgün büyümesi başlamadan önce (a),

Tomurcuklar uyanmadan önce (a) ya da uyanırken (b) yapıl-
malıdır. 

Azotlu gübrenin 1. uygulaması sırasında sürgünler ne kadar 
büyümüşse gübrelemede o kadar geç kalınmıştır

Azotlu gübrenin birinci uygulaması tomurcuk ve sürgünlerin 
(a) ve (b) resimlerinde görüldüğü zamanlarda yapılması gerekir-
ken (c), (d) ve (e)  resimlerinde görüldüğü gibi sürgünlerin büyü-
düğü ve yapraklanmanın devam ettiği zamanda yapılıyorsa güb-
re uygulamasında çok geç kalınmıştır. Bu uygulamadan istenilen 
fayda sağlanamaz.

FINDIKTA GÜBRELEMEYİ FINDIKTA GÜBRELEMEYİ 
İHMAL ETMEYELİMİHMAL ETMEYELİM


