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Şubat ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde
seyreden hava sıcaklıkları, özel iklim koşullarına
ihtiyaç duyan fındığın olumsuz etkilenme riskini
oluşturmuştur. Fenolojik takip çizelgemize göre,
özellikle “yağlı” türde erken yaprak açılmaları ve
karanfil patlamaları gerçekleşmiştir. Öte yandan,
Ekim ayından bu yana derlediğimiz iklim verileri,
Şubat ayı itibariyle fındığın sağlıklı gelişimi için
yeterli karın ve yağmurun yağmadığını
göstermektedir. Belli bölgelerde dallardaki
püsküllerin ve tomurcukların sıcak havanın etkisiyle
dökülmeye başladığı gözlemlenmiş, üretici
gruplarından da bu konuda şikayet alınmıştır.

Mart ayında özellikle yüksek kesim fındık üretim
bölgelerinde, hava sıcaklıklarının eksi derecelere
düşme ve uzun süre bu sıcaklıklarda kalma ihtimali,
Şubat ayında gerçekleşen yüksek sıcaklıklarla
birlikte değerlendirilmeli ve zirai don takibi
yapılmalıdır. Bu süreçte, çiftçilerimizin önlem
almalarını sağlamak için Balsu olarak, SMS
sistemimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden
bilgilendirme sağlamaya devam etmekteyiz.



Rainforest Alliance Eğitimleri

Şubat ayı itibariyle Rainforest Alliance Sürdürülebilir Tarım Standardı tedarik
zinciri gereklilikleri eğitimleri başlamıştır. Eğitimler kapsamında, Rainforest
Türkiye ekibi, yeni standarttaki tüm gereklilikleri ve türlerini bölümlere
ayırarak beraber yorumlayabileceğimiz haftalık online toplantılar
düzenlemektedir. 

Tüm sürdürülebilirlik ekiplerinin ve özellikle
iç yönetim sistemi çalışanlarının katılması
beklenen bu eğitimlerde sertifikasyon süreci,
tedarikçi sözleşmeleri, iç tetkik standartları,
eğitim planı gibi konularda pratik bilgi
paylaşımı yapılmaktadır. 

Mart ayı sonuna kadar tüm eğitimlerin
bitirilmesi planlanmaktadır.



Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz

https://www.facebook.com/balsusurdurulebilirtarim
 

https://www.instagram.com/gobalsufarm/
 

https://www.youtube.com/channel/UCu5zj81fcIP1lG5Pc6EcGXA
 

Balsu Sürdürülebilir Tarım Programı
Köy kahvehanesinde konumlu "Üretici Bilgilendirme
Panosu"

 
 
 

Son bir senedir tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yoğun mücadelesi verilen
korona virüs salgını sebebiyle,
sürdürülebilir fındık yetiştiriciliği için
çiftçilerimizle buluşturduğumuz eğitimleri
hem dijital ortama taşıdık hem de kontrollü
birebir eğitimlerde çiftçilerimize ulaşmaya
devam ettik. 

Fındık tarım takvimine uygun olarak aylık
hazırladığımız üretici bilgilendirme
bültenlerimizde çiftçilerimizi, sürdürülebilir
fındık tarımı uygulamaları doğrultusunda
farkındalıklarını arttırarak doğru
uygulamalar için yönlendiriyoruz. 

Sürdürülebilir fındık yetiştiriciliği için
gerekli dönemsel eğitim sunumlarımıza ve
sürekli bilgilendirmelere sosyal medya
hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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