
Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri - Fındık

yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU)

programının başladığı 2016 yılından bu yana,

çiftçilerimizi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından ödüllendirmek adına verilen İTU teşviki ile

buluşturuyoruz. Düzce ve Sakarya illerinde dokuz

farklı ilçede yürüttüğümüz İTU programımızda,

Gölyaka Ziraat Odası iş birliğiyle ulaşılan çiftçi grubu

da yer almaktadır. Bu grup içerisindeki çiftçilerimiz

gübre ve depolama alanları, iş sağlığı güvenliği

standartları ve üretici olarak yetkinlikleri bakımından

değerlendirilmek üzere ilgili il ve ilçe tarım

müdürlüklerine bağlı ziraat mühendisleri tarafından

ziyaret edilmiştir. Kalite yönetim sistemi ve genel

sertifikasyon koşullarına uyumlu bulunan çiftçilerimiz

başarılı bir denetim geçirmiştir.
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Fındık yapraklarının en az yarısı döküldüğünde başlayan ve

çiftçilerimiz tarafından Mart ayına kadar yapılabilen

budama işlemi, Aralık ayı boyunca elverişli havanın da

etkisiyle yoğun olarak devam etti. Bahçelerinde iyi bir

budama ve kök sürgün temizliği yapan çiftçilerimiz, bitki

besleme uygulamasının yarayışlı etkisini arttırdığı, hastalık

ve zararlılarla mücadelede güç kazandığı için fındıkta

verim ve kalitenin artmasına önemli katkı sağlamıştır.

Balsu ziraat mühendisleri Aralık ayı boyunca fındık

çiftçilerine ocaklar arası mesafe, dal sayısı ve tespiti,

ekipman kullanımı gibi doğru budama teknikleri hakkında

bilgi vermiştir. Budama işleminin hemen ardından, fındık

yapraklarının en az ¾’ü döküldüğünde uygulanabilen ve

%100 organik bir işlem olan bordo bulamacı ise fındığın

fungal hastalıklardan korunması için çok etkilidir. Balsu

olarak, fındık tarım takvimine uygun tüm zirai

uygulamaları sosyal medya hesaplarımızdan çiftçilerimizle

paylaşmaya devam etmekteyiz.

Fındık bitkisinin iklim isteklerini incelediğimizde,

yıllık yağış miktarının en az 700 mm olması ve bu

yağışın aylara göre düzenli dağılımı en üst

sıralarda yer almaktadır. Bölgemizde görülen

yağış düzensizliklerine bağlı olarak Kasım ayı

boyunca düşmesi gereken yağışın ancak yarısı

toprakla buluşmuştur. Yine bu aylarda sıcaklık

değeri, normalin yaklaşık 1.5 °C üzerinde

seyretmektedir. Bu durum, toprakta bitki besin

elementi çözünürlüklülerini etkilerken, dişi

çiçeklerin erken açmasına neden olabilmektedir.

Su stresinin olduğu bugünlerde iklim verileri ve

bitki fenolojisi ziraat mühendislerimiz tarafından

çiftçilerimizin de desteğiyle yakından takip

edilmektedir.

Aralık Ayı Bahçe Uygulamaları

Fındık ve Çevre



2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz “orijin”

çalışmalarımızı COVID-19 pandemi sürecine uyumlu

hale getirerek tarım iş aracılarına ve işçilere destek

vermeye devam ediyoruz. Bu programda, çocuk

işçiliğinin önlenmesinin yanı sıra mevsimlik gezici tarım

işçilerinin çalışma ve barınma koşullarının

iyileştirilmesinde de kritik bir role sahip olan tarım iş

aracıları ile birlikte çalışıyoruz. 2020 hasat dönemi

boyunca sahada risklerini belirlediğimiz tarım iş

aracılarına, kış döneminde kendi bölgelerinde ulaşarak

belgeli olarak çalışma, işçilerle sözleşme yapma ve yıl

sonunda İŞKUR’a çalışmalarını raporlama gibi

sorumluluklarını yerine getirmeleri için destek oluyoruz.

“Geleceği Hasat Etmek” projesi kapsamında Adil

Çalışma Derneği ile iş birliğimiz bu sene de devam

etmektedir. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak

olarak belirlenen dört ilde sorumluluk alacak olan gezici

ekipler, tarım iş aracılarını ziyaret edecek, eğitim ve

danışmanlık hizmeti verecekler.

Tarım İş Aracıları Belgelendirme ve Eğitim Çalışmaları 


