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2021 Ürünü

Mayıs ayı boyunca 2021 rekoltesindeki gelişmeleri
yakından takip ettik. Önceki aylarda fındıkta
yalancı bahar, don tehlikesi, kuraklık riski ve
erkenden püskül açıp tomurcuklanma risklerini
değerlendirdik. 

Bu risklere rağmen, bahçelerde iyi bir çiçeklenme
ve tozlaşma aktivitesi kaydedildi ve 2021 mahsulü
umut verici görünüyor.

Ulusal ve uluslararası enstitüler de tahminlerini
paylaşıyor; İstanbul ve Karadeniz Fındık ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne göre, 2021
fındık hasadı 803 bin ton olacak. 

Öte yandan, Haziran ortasında bir ay sürecek
rekolte çalışmasına başlayacak olan Tarım
Bakanlığı, fındıkta “gerçek” rekolte sayıları için
Temmuz ortasına kadar beklenmesi gerektiğini
belirtiyor.

Çiftçilerin bakım faaliyetleri bu ay boyunca
devam ediyor. Ayrıca, bu aylarda
gerçekleştirilen bahçe işlemleri, fındık hastalık
ve zararlılarıyla mücadelenin en etkin
yöntemidir. 

Fındık çiftçileri, bu aktiviteler sayesinde
kaliteli, verimi yüksek ve çevre dostu ürün
yetiştirir. 

https://www.youtube.com/watch?v=1G2x-JnOj-c


Fındık Hastalık ve Zararlıları

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz zararlı sayım
sonuçlarını geçen seneyle kıyasladığımızda; Fındık
kurdunda ekonomik zarar eşiğinin üstünde bulunması
bakımından %2’lik, Fındık yeşil kokarcasında %0,4’lük
bir artış tespit ettik. 

Külleme görülen bahçe sayısında ise %31,4’lük bir
azalma mevcuttur. Ayrıca bu sene, Amerikan beyaz
kelebeğinin çıkışında gecikme gerçekleşmiş hava
şartlarının yağışlı olmasının belirleyici olduğu
gözlemlenmiştir. 

Entegre mücadele adımlarının benimsenmesi, girdi
maliyetleri, hava şartları vb faktörlere bağlı olarak
geçen sene aynı dönemle kıyaslandığında, fındık
üreticisinin kullanmış olduğu kimyasal miktarı %20-30
oranında azalmıştır. 

Balsu olarak 2014 yılından bu yana mevsimlik gezici
tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi ve yaşam
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz. 

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini Haritalandırma
çalışması kapsamında ilk olarak fındık üreticileri, yerel
otoriteler ve muhtarlarla temasa geçtik. Ardından,
dayıbaşları ve çavuşlarla iletişime geçip bölgemize
gelecek olan mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve
çocuklarının sayısı, demografisi vb ile ilgili bilgimizi
güncelledik. 

Tüm bu çalışmadaki ana hedefimiz, hasat döneminde
çocuk koruma ve çocuk işçiliğini önlemek adına
gerçekleştireceğimiz “güvenli alanlar” gibi müdahale
çalışmalarının etkisini arttırmaktır.
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