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Toprak İşlemesiz Tarımda Tarla Günü

Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü ile birlikte İl
Müdürlüğümüzce yürütülen Yozgat Baklagil Yayım
Projesi çalışmaları çerçevesinde Toprak İşlemesiz
Tarımda yapılan Mercimek
ve Macar Fiği Demontrasyon alanında 01.06.2016
günü Tarla Günü yapıldı.
Tarla gününe İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR,
Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürü Mevlüt ŞAHİN ve teknik
ekibi, Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Daire
Başkanlığı personeli Ergül
ÇOLAK ve Mehmet Metin
KARAMAN, Yozgat İl Ku-

rum Amirleri, Sivil Toplum
Kuruluşlarının başkanları,
İl-İlçe Müdürlüğümüz personeli ve çiftçiler katıldı.
Tarla Günü açılış konuşmasını yapan İl Müdürü
ZiyaattinÖZDEMİR ;
“Toprak işlemesiz tarım
toprağı herhangi bir toprak
işleme aleti ile toprak
işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete
devam etmektir. Toprak
işlemesiz tarımda toprağın yapısı bozulmamakta
ve her şey doğal ortamına bırakılmakta böylece
toprakta mikroorganizma
faaliyetleri artmakta ve
toprağın su tutma kabiliyeti
artmaktadır. Ayrıca toprak
yüzeyi anız ve bitki artıkları
ile kaplı olduğundan dolayı
erozyon en az seviyeye

inmektedir.
Bu arazinin 10 dekarlık
kısmına Yozgat Baklagil
Yayım Projesi kapsamında
1 çeşit kışlık yeşil mercimek, 3 çeşit kışlık kırmızı
mercimek, 1 çeşit yazlık
yeşil mercimek çeşidi
toprak işlemesiz ve toprak
işlemeli olarak ekilmiştir.
toprak işlemesiz olarak
kırmızı mercimek çeşitlerinin ekimi yapılmıştır.
Ayrıca çevresinde kalan
araziye ise Proje haricinde herhangi bir toprak
işlemesi yapılmadan bir
kısmı İl Müdürlüğümüz
tarafından temin edilen tohumluk ile anıza doğrudan
Ekim Mibzeri kullanılarak
geçtiğimiz yıl ekim ayında
Macar Fiği ekimi yapılmıştır.
Devamı 2. Sayfa’da
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Sonuç görüldüğü üzere gayet başarılı
olmuştur.” Dedi.
Bakanlık temsilcisi Mehmet Metin
Karaman yaptığı konuşmasında;
“ Eğitim yayım ve Yayınlar daire Başkanlığı olarak 2012 yılında beri Araştırmacı Yayımcı ve çiftçi bağının güçlendirilmesi amacıyla Tarımsal Yeniliklerin
yaygınlaştırılması projeleri uygulanmaktadır. Yürütülen bu projelerle çiftçilerimiz,
Bakanlığımız araştırma enstitülerince
geliştirilen yeni çeşit ve tekniklerin çiftçimize doğrudan ulaşması sağlanmaktadır.” Dedi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürü Mevlüt Şahin yaptığı konuşmasında;
“ Tarla Bitkileri merkez Araştırma

Enstitüsü olarak ülkemizde toprak işlemesiz tarımın öncülüğünü yapmaktayız.
Enstitümüz yeni çeşit geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır. Bu projelerle hem
geliştirdiğimiz yeni çeşitleri ve Toprak
İşlemesiz Tarım gibi yeni uygulamaları
çiftçilere ulaştırma imkânı bulmaktayız.”
Dedi.
Proje sorumlusu Musa Karaçam yaptığı
konuşmasında yapılan demonstrasyon ile
ilgili teknik bilgi verdi.
Daha sonra yapılan uygulamanın gösterilmesi için demonstrasyon alanı gezildi.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Proje Sorumlusu Musa Karaçam,
ekimi yapılan mercimek çeşitleri ve toprak işlemesiz tarım parsellerini yerinde
tanıttı.

Mikoriza Mantarı ile Patates Ekildi

İlimiz Merkez Kuşçu
köyünde Patateste mikoriza mantarının verime
etkilerini uygulamalı olarak çiftçimize göstermek
amacıyla demontrasyon
ekimi yapıldı.
Uygulama Kuşçu
köyü önder çiftçilerinden Köy Muhtarı Yaşar
DARI’ya ait 5 Dekarlık
alanda gerçekleştirildi.
Teknik yöntemlere uygun
bir şekilde mikoriza mantarı ile kaplanan patates
ile aşılama yapılmamış
patates daha önce toprak
hazırlığı yapılmış olan
tarlaya ekildi.
Uygulamayı yerinde
gören İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR “
“Doğada tabii bir
şekilde bulunan mikoriza mantarı, son yıllarda
üretimi yapılarak tarımsal alanda kullanılmaya
başlanmıştır.
Mikoriza Mantarı,
faydalı toprak mikroorga-

nizmaları olup bitki köklerine yapışıp kendi kök
uzantılarını oluşturmakta
ve bitkinin ile birlikte
yaşayan kök sisteminin
gerçek bir uzantısı olarak,
köklerin giremedikleri ve
uzanamadıkları yerlere
girerek orada bulunan
bitki besin elementlerinin
ve suyun bitki tarafından
alınabilmesini sağlamaktadırlar. Böylelikle üretim
ve verim artışı sağlamaktadır.
Bu demonstrasyonda;
Araziye mikoriza
mantarı ile aşılanmış
patates tohumları ile aşılama yapılmamış patates
tohumları ekimleri yapılmıştır. Böylelikle mikoriza
mantarı ile bulaştırılmış
olan patates tohumları ile
normal patates tohumların gelişim sürecinde
izlenme imkânı sağlanacaktır. Hasat sonrası ise
verime etkisi gösterilecektir.” Dedi.
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Silajlık Mısır ve Soya Fasülyesi

Demonstrasyonu
2016 üretim sezonunda Merkez İnceçayır köyünde Yerli Silajlık
Mısır Çeşitleri ve Silajlık Mısır+Soya Fasulyesinin Birlikte Ekimi
Demonstrasyonu uygulanmaktadır.

Demonstrasyon alanında basın mensupları
ile birlikte incelemelerde
bulunan İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR;
“Burada Yozgat Şartlarında Mısırla Soyanın Silajlık Olarak Birlikte Ekimle
Yetiştirilmesinin Çiftçilerimize Benimsetilmesi ve
Yerli Silajlık Mısır Çeşitlerinin İlimiz Şartlarında
Demonstrasyon çalışması
birlikte yapılmaktadır.
Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ve
Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nden
temin edilen tohumluk-

Miraç Kandili Dolayısı ile Süt Dağıtımı Yapıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk ÇELİK tarafından
başlatılan Kandiller de
Süt dağıtımı Etkinliğimiz
Halkımızdan yoğun ilgi
görmektedir. 03 Mayıs
2016 Çarşamba günü
Yozgat merkez Çapanoğlu
Camiinde Yatsı namazına

Müteakip İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR tarafından Miraç kandili dolayısıyla süt dağıtımı yapılmıştır.
Süt dağıtım etkinliğimize
TKDK İl Koordinatörü
Selim TÜRKER, ESK Yozgat Et Kombina Müdürü
Mehmet TEKİNÖZ,

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz
katılmıştır. Halkımızın
yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde süt tüketiminin
özendirilmesi yönünde eğitici bilgiler verilmiştir.

larla bu demonstrasyonu
uygulamaya koyduk.
Bu demonstrasyon tarlası 3 parsele ayrılarak 1.
parsele Samada07 hibritSilaklık Mısır ekilmiştir. 2.
Parsele Karadeniz Yıldızı
çeşidi kompozit Silajlık
Mısır çeşidi ekilmiştir. 3.
Parsele ise Samada07
Silajlık Mısır ile Ataem-7
çeşidi soya fasulyesi birlikte ekilmiştir.
Bu demonstrasyon çalışmamızdaki hedeflerimiz;
Silajlık mısır ve soya fasulyesi birlikte yetiştirilerek silaj yapıldığı takdirde
elde edilen silajın protein

ve yağ oranı önemli miktarda yükselmektedir. Bu
ise hayvancılıkta hem et
hem de üretiminin artması
demektir.
Silajlık Mısır Çeşit
demonstrasyonundaki
amacımız ise ilimizde
Silajlık Mısır ekimlerinde
genel İlimizde yabancı
menşeli hibrit tohumluklar kullanılmaktadır.
Bakanlığımız Araştırma
kuruluşlarının geliştirdiği
yerli hibrit ve kompozit
çeşitlerimizi çiftçilerimize
tanıtarak yaygınlaşmasının
sağlamaktır.” Dedi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2016

2. Ulusal Tarım Çocuk Resim Yarışması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 2015 yılında İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri için ikincisi düzenlenen
“Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda Ulusal Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 16 Haziran 2016 Perşembe günü Saat
11.00 de Vali Yardımcısı Gökhan İKİTEMUR, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR ve İl Milli Eğitim Müdürü Saim KUŞ’un katıldığı törenle ödüller sahiplerine verildi.
Ödül Kazanan Öğrenciler :
1. Onur BOZTEPE -Sakarya İlköğretim Okulu 4/C ( Tab 7” Litelll + Kılıf + Bluetooth kulaklık)
2. Ebrar Nur ALACA - Sakarya İlköğretim Okulu 2/G (Tab 7” Litelll + Kılıf )
3. Hüseyin ALPKOÇAK - Sakarya İlköğretim Okulu 3/B ( Bluetooth kulaklık )

Nohut’ta Mikrobiyal Gübre
Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Ankara Toprak, Gübre ve Su
Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsüyle birlikte
Merkez Pempecik Köyünde kurulan Mikrobiyal
Gübre ile Nohut demonstrasyonunda nodül kontrolü
yapıldı.
Mikrobiyal Gübreler;
baklagillerde tohuma

Bakteri aşılaması yoluyla yapılan, verimi ve
kaliteyi artırarak çiftçiye
kâr sağlayan çevreyle
dost, doğal kaynaklara ve
çevreye zarar vermeyen
uygulamadır. Bu uygulama
ile baklagillerde havanın
azotunun köklerde toplanmasını sağlayarak bitkinin ve toprağın verimini
artıran nodozite denilen
kök yomrularının artışı
dolayısıyla verim artışı

sağlanmaktadır.
Bunun için Merkez
Pempecik Köyünde seçilen
tarla 3 parsele ayrılarak
1. parsele dekara 12 kg
Amonyum Nitrat gübresi
kullanılarak nohut ekimi
yapılmıştır. 2. Parsele ise
Rhizobium bakterisi ile
aşılanmış olan nohut ekilerek herhangi bir gübre
atılmamıştır. 3. Parsele
hiç gübre ve bakteri kullanılmadan nohut ekimi

yapılmıştır.
Uygulanan bu demonstrasyonda nohuttaki
nodozite oluşumlarının
izlenmesi için Ankara
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü uzmanları ve
İl Müdürlüğümüz Teknik
Personelince 15.06.2016
tarihinde demonstrasyon
parsellerinde nodülizasyon kontrol ve analizleri
yapıldı.

Mikrobiyal gübrenin
uygulandığı parselde bitki
gelişiminin diğer parsellerden daha iyi olduğu,
köklerdeki nodozitelerin
daha yoğun olduğu tespit
edildi.
Hasat döneminin sonunda mikrobiyal gübrenin verime etkileri çiftçi
şartlarında değerlendirilerek sonuçlar kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
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Toprak İşlemesiz Tarımda Büyük Başarı
Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Toprak
İşlemesiz (Korumalı)
Tarım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve çiftçilerimize uygulamalı olarak
göstermek amacıyla
2015 yılından beri Merkez Fakıbeyli köyündeki
arazide uygulanan Toprak
İşlemesiz Tarımda başarı
sağlandı. Demonstrasyon
arazisinde basın mensupları ile birlikte incelemelerde bulunan İl Müdürü
Ziyaattin Özdemir;

“Bakanlığımızın da desteği ile son yıllarda Toprak
işlemsiz yani Korumalı
tarımın yaygınlaştırılması
çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak
amacıyla İlimizde değişik
yerlerde demonstrasyonlar uygulayarak bunu
çiftçilerimize göstermekteyiz. Merkez Fakıbeyli
köyündeki bu araziye de
geçen sene anıza Doğrudan Ekimle buğday ekim
demonstrasyonu yapılmış
idi. Geçen üretim sezonunda bu arazide başarı

sağladık. Toprak İşlemesiz
tarımın sürdürülebilirliğinin gösterilmesi amacıyla
bu yıl da bu araziye İl Müdürlüğümüz Genel bütçesi
ile alınan Yem Bezelyesi
ve Macar Fiği tohumluğu
alınarak bu araziye hiçbir
toprak işlemesi yapılmadan ekilmiştir. Buradaki
amacımız toprak işlemesiz
yani korumalı tarımın sürdürülebilirliğini ve faydasını çiftçimize göstermektir.
Öncelikle nedir toprak
işlemesiz tarım?
Toprak işlemesiz tarım
toprağı herhangi bir toprak
işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek
ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Toprak işlemesiz tarım yapıldığında

Ceviz’de Kalem Aşısı
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada, son yıllarda ilimizde
meyveciliğin amatör yetiştiricilikten, profesyonel
üreticiliğe doğru kayma
eğiliminde olduğunu, İl
Müdürlüğümüzün yaptığı
eğitim, yayım faaliyetleri
ve Bakanlığımız destekleme proğramı çerçevesinde
yaptığımız ödemeler ile bu
alandaki çalışmaların desteklediğini ifade etmiştir.
Bu çerçevede son yıllarda
ilimizde kurulan kapama
ceviz bahçelerinde uyum
sağlayamadığı için aşı

sürgünü kuruyan çeşitlerin anaçlarına, ilimiz
iklim şartlarına dayanıklı
ve uyumlu çeşitlerden
yerinde farklı kalem aşısı
uygulamalarının yapılarak
ceviz bahçelerinde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bahçe Bitkileri
Bölümünden Yard.Doç.
Dr. Sebahattin YILMAZ
hocamız davet edilerek,
ilimizde daha önce kurulmuş bir ceviz bahçesinde
25.04.2016 tarihinde kalem
aşısı uygulaması gerçek-

leştirildiğini söyledi
İl Müdürümüz açıklamasında bir fiil kendisinin de katıldığı cevizde
kalem aşısı uygulamaları
çalışmasına, İl ve İlçe
Müdürlüklerimizden Şube
Müdürü, İlçe Müdürü ve
teknik elemanların katıldığını, yapılan aşı çalışmalarını yerinde yapılan
uygulamalarla gördüklerini ve öğrendiklerini,
teknik elemanlarımızın
öğrendikleri aşı uygulamalarını bundan böyle kendi
ilçelerinde uygulamaları
gerektiğini söyledi.

toprağın strüktürü dediğimiz yapısı bozulmamakta
ve her şey doğal ortamına bırakılmakta böylece
toprakta mikroorganizma
faaliyetleri artmakta ve
toprağın su tutma kabiliyeti artmaktadır. Ayrıca
toprak yüzeyi anız ve bitki
artıkları ile kaplı olduğundan dolayı erozyon en az
seviyeye inmektedir.
Görüldüğü üzere Yem
Bezelyesi ve Macar Fiğinin
gelişimi gayet iyidir. Şimdi
burada çiftçimiz bu arazide
hiçbir toprak işlemesi
yapmadan ekmesinden
dolayı bir girdi tasarrufu
sağladı. Araziyi nadasa
bırakmadı bir gelir sağladı.
Ayrıca Bakanlığımızın verdiği desteklerden ÇATAK

kapsamında dekara 30 TL,
Yem bitkileri desteğinden
ise dekara 40 TL alacaktır.
Bu nedenle Yozgat
çiftçilerine bu sistemi,
öneriyoruz. Arazilerini boş
bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar
hem çevreyi koruyacaklar
hem arazileri boş kalmayacak her yıl ürün alacaklar; Ayrıca Bakanlığımızın
verdiği extra desteklerden
faydalanacaklardır.
Biz bu sistemi Yozgat’ta
Nadas Alanlarının Daraltılması ve anız yangınlarının
önlenmesi açısından bir
alternatif olarak görüyoruz
ve çiftçilerimize öneriyoruz. İsteyen gelip buradaki
bu sonucu görebilir.” Dedi
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Lider Çocuk Tarım Kampı Yapıldı

İl Müdürlüğümüzce
İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa
bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla
buluşmalarını sağlamak,
tarladan sofraya gıda
teknolojileri ve gıda gü-

venirliliği hakkında bilgi
vermek amacıyla İlimiz
Merkez Mehmet Akif Ersoy
İlköğretim Okulu 4/G sınıfı
öğrencileri ile 23-24-25
Mayıs 2016 tarihlerinde Çocuk Tarım Kampı
etkinliği yapıldı. Etkinlik

süresince :
Et ve Süt Kurumu Yozgat
Et Kombinası Müdürlük
Ziyareti, Yozgat Bozok
Üniversitesi Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Tanıtım - Uygulama Bahçeleri
Gezisi, Musabeyli Köyü

Tarla Ziyareti ve Este Tarım Hayvancılık İşletmesi
Ziyareti, Yerköy İlçesi’nde
TMO Ziyareti ve HERİCAN Yoğurt imalathanesi
Ziyareti, Sorgun İlçesi’nde
PANKOBİRLİK ve Sera
Ziyareti, YİMPAŞ Fabri-

kalar Sahasında Botanik
Park Gezisi düzenlendi ve
öğrencilerle piknik yapıldı.
İl müdürlüğümüzde
öğrencilerimize çeşitli
oyunlarla şenlik kutlamaları yapılarak Sertifika
Töreni ile sonlandırıldı.
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Koyun ve Keçilerde Elektronik

Küpelemeye Geçildi
Köseyusuflu köyünde
yapılan elektronik küpe
tanıtım ve uygulaması programı yapılmıştır.
Programa İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve
Su Ürünleri Şube Müdürü Onur POLAT, Yozgat
İli Damızlık Koyun – Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat YILDIRIM, İl
Müdürlüğümüzde görevli
Veteriner Hekimler ve
küçükbaş hayvan yetiştiricileri katılmışlardır.
Koyun ve Keçilerin
Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
kapsamında İlimizde küçükbaş hayvanların elektronik küpe uygulamasına
geçmiş oluyoruz. 2016
Mart ve Nisan ayları itibarı
ile elektronik küpe uygulaması ile ilgili olarak gerek
İlçe Müdürlüklerimizde
gerekse İl Müdürlüğümüzde görevli Hayvan Sağlığı
Personelimize eğitimler
verilmiş olup tüm personelimize elektronik
el terminali ve diğer alet

ekipmanın dağıtım işleri
tamamlanmıştır.
İlimiz merkeze bağlı
Köseyusuflu köyünde küçükbaş hayvan elektronik
küpe uygulaması tanıtımı ve uygulamaya bizzat
katılan İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR “Daha
önceki yıllarda uygulanan
klasik küpe uygulamalarında, zaman kayıpları ile
uygulamada bazı güçlükler çekiliyordu. Elektronik küpe uygulaması ile,
bizzat uygulama yerinde
hayvanların kulaklarına
takılan küpelerin kaydı
el terminali cihazlarıyla anlık olarak yapılacak
olup, kimliklendirme ve
veri tabanına ilk kayıt
ve nakil işlemleri kısa
sürede gerçekleştirilecek,
küpenin düşmesi ve küpe
uygulama yerinin enfekte
olması gibi olumsuzluklar
ortadan kalkacaktır. Ayrıca
Hayvan hastalıklarının
takibi ve küpe numarası
okumada hata payı en aza
indirilecektir. Elektronik
küpe uygulaması ile gerek

hayvan hareketleri gerekse hayvancılık desteklemelerinin daha pratik ve
kısa zaman içinde yerine
getirilecektir. El terminalleri ile küpe okumadaki
hata payı en aza indirileceği için yetiştiriciler koyun
ve keçilerin kendi hayvanı
olduğunu rahatlıkla ispat
edecek ve hayvanlarının
kaybolma riskini en aza
indirecektir.” Diye belirtmiştir.
Ayrıca İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR, 2016

yılı içinde ilimiz genelinde yaklaşık 120.000
küçükbaş hayvana elektronik küpe uygulamayı
planladıklarını elektronik
küpe uygulaması, klasik
küpe uygulamasında da
olduğu gibi yönetmelik gereği sadece 6 aylık yaşa
kadar olan küçükbaş
hayvanlara yapılacağını,
Elektronik küpe uygulaması sırasında, ayrıca
küpe uygulanan hayvanlara koyun keçi vebası
aşısı ile beraber kedi ve

köpeklere de kuduz aşısı
yapılacağını belirterek,
gerek ülkemiz gerekse
ilimiz küçükbaş yetiştiricileri için elektronik
küpe uygulamasının hayırlı
olmasını temenni ediyor,
tüm yetiştiricilerimizin
hassasiyetle uygulamaya
katılmalarını, küçükbaş
hayvanlarını küpeletip
kayıt altına aldırmalarını
ve hayvanlarına gereken
aşılamaları yaptırmalarını
temennisinde bulunmuştur.
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Sigara Bırakma ve Sağlıklı Yaşam
Yozgat İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde
görevli çalışanlarımıza
sigaranın zararları ve obeziteyle mücadele konularında 17.05.2016 tarihinde
eğitim verildi.
İl Müdürlüğümüz
toplantı salonunda verilen eğitime Yozgat Halk
Sağlığı Müdürlüğünden
uzman personeller katıldı.
İl Müdürümüz Ziyaattin
Özdemir ve Şube Müdürlerinin de katıldığı eğitimde sigaranın zararları,bırakma yöntemleri, pasif
içicilik, kanser, obezite gibi
konularda personellerimizi
bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapıldı. Halk Sağlığı
Müdürlüğü uzmanlarınca,
eğitime katılan personel-

lere karbonmonoksit ölçümü, fagerström nikotin
bağımlılık testi, boy-kilo
ölçümü yapıldı.
İl Müdürümüz Ziyaattin
Özdemir eğitimde yaptığı
konuşmasında kendisinin
de eski bir sigara tiryakisi olduğunu belirterek
sigaraya başlama sürecini
ve nasıl bıraktığını anlattı.
Sigara ve madde bağımlılığının bugün toplum
sağlığını tehdit eden en
önemli tehlikeler olduğunu
vurgulayan Özdemir, önümüzdeki Ramazan ayının
sigaradan kurtulmak için
güzel bir fırsat olduğunu,
sigara kullanan personellere sigarayı bırakmalarına yönelik desteklerinin
devam edeceğini söyledi.

Süne ile Biyolojik Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Ülkemiz genelinde
İlimiz buğday üretiminde
4.sırada yer almaktadır.
Bu sebeple ilimizdeki
kaliteli buğday üretimi açısından süne mücadelesi
önem arz etmektedir.
Biyolojik mücadele; Kimyasal ilaç kullanmadan bir
zararlının başka bir faydalı canlı ile kontrol altına
alınması şekline yapılan
mücadele şeklidir. Sünede
biyolojik mücadelede kuşlar, hastalık yapıcı etmeler
ve parazitoid böcekler
kullanılmaktadır.
2016 yılında da
Bakanlığımız Bitki Sağlığı
ve Karantina Programı
ve Prensipleri gereğince
Adana İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde
bulunan Parazitoit Üretim

Merkezinde üretilen 200
bin adet parazitoid Süne
ile biyolojik mücadelede
kullanılmak üzere ilimize
gönderilmiştir. Bu yöntem
sayesinde kimyasallar ile
doğaya zarar veremeden
süne ile daha etkin bir mücadele planlanmaktadır.
İl Müdürlüğümüz teknik
ekiplerince ilimiz Merkez
ilçe, Şefaatli ve Yerköy
ilçelerinde toplam 1000
dekar alanda parazitoid
salımı yapılacaktır. Buğday
ekim alanlarına salınan
parazitoidler süne yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakarak süne
çıkışını engellemektedirler. Dolayısı hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan hem
sünenin doğal düşmanlarının sayısı artmaktadır.

Ayrıca süne popülasyonu
ekonomik zarar eşiğinin
altında tutulması sağlanmaktadır.
Mücadele çalışmalarının açılış konuşmasında İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR konuşmasında
“Süne parazitoidlerinin
yaşam alanları ağaçlık
alanlardır. İlimizde de bu
parazitoidler doğal olarak
da bulunmaktadır, Ancak
anız yangınları bu faydalı
böceklerin azalmasına
hatta tamamen yok olma-

sına sebep olmaktadır.
Doğal dengenin bozulması
zararlı sünelerin lehine
gelişmekte olup buğday
üretimine olan zararını çok
yüksek seviyelere çıkmasına neden olmaktadır.
Ülkemiz insanına güvenli
ve kaliteli gıda üretiminin başlangıcı kaliteli ve
yüksek verimli tarımsal üretim ile başladığı
unutulmamalı ve tarımdaki bilimsel tekniklerin
uygulanmasına titizlikle
önem verilmelidir. Tüm bu

çalışmalar ışığında Anız
yakmanın Ülkemiz tarımına ne kadar zarar verdiğini
yine hep birlikte görmekteyiz. Sürdürülebilir bir
tarım için doğal denge
mümkün olduğunca çok
korunmalıdır ve bu amaçla
kimyasallar kullanmadan
yapılan bu parazitoid salımı önemli bir çalışmadır.”
dedi.
İl Müdürlüğümüzce 22 ekip 61 personel ile
süne sürvey çalışmaları
yapılmıştır.
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Yozgat 7. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı

A SONBAHAR DÖNEMİ
YASI DEVAM EDİYOR

hariç
ığının
aların
sı ve
konuösterğunu,
ığının
ldırılmalarıevam
manda
ş ve
işletardan
in en
caklamiştir.

Yozgat 7. Tarım Gıda
ve Hayvancılık Fuarı 21 24 Nisan 2016 tarihlerinde Yozgat Fuar alanında
yapıldı.
Fuarın açılış törenine
Yozgat Vali Yardımcısı
Yavuz Güner, Belediye
Başkanı Kazım Arslan,
TSO Başkanı Metin
Özışık, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdür
Vekili Özgür Memiş, sivil
toplum kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan açılış
konuşmasında Yozgat’ın
tarım açısından Türkiye’nin en önemli illerinden biri olduğuna ifade
ederek, “Bu özelliğiyle
tarım sektörünün Yozgat’ta gelişip, ilerlemesi
gerekiyor. Yozgat’a daha
modern, daha geniş
kapsamlı bir fuar alanı
yapılması gerekiyor. İn-

şallah yeni bir fuar alanı
yapacağız” dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Yavuz Güner ise,
çiftçilerin yeni teknolojik ürünleri tanıması
ve görmesi açısından
fuarların önemli olduğunu belirterek, “Dünya
insanının tamamının
tarım sektörünün
tüketicisi olmasından
dolayı tarım sektörünün
her geçen gün stratejik önemi artmaktadır.
İnsanlar, gıdaya sürekli
ihtiyaç duymakta. Bizler
giyimden, eğlenceden,
tatilimizden kısabiliriz
ama gıdamızdan hiçbir
şekilde kısamayız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirip stantlar gezildi.
178 firmanın stant açtığı fuar büyük ilgi gördü.
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İl GıdaValiliği
Tarım İlveGıda
Hayvancılık
Müdürlüğü
yayınıdır.
ayda bir yayımlanır.
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Tarım ve
Hayvancılık
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Kantin Çalışanlarına
Hijyen Eğitimi

İlimizde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okul
ve kurumlarda faaliyet
gösteren kantin, yemekhane kafeterya, büfe, çay
ocağı gibi işletmelerde
çalışanlara Hijyen Eğitimi verildi.
Okul Kantinlerine
Dair Özel Hijyen Kuralları yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüz
Gıda Mühendisleri ve İl
Halk Sağlığı Müdürlü-

ğü Eğitim Hemşireleri
tarafından Gıda Hijyeni,
Kişisel hijyen, Gıdalarda
Oluşabilecek Tehlikeler,
Gıdaların Muhafaza Şartları konularında katılımcılara sunumlar yapıldı.
Eğitim toplantısının açılış konuşmasında
Gıda ve Yem Şube Müdürü Hasan ARMAĞAN
Eğitimin faydalı geçmesi
temennilerini belirttikten
sonra; Mevzuat gereği

eğitim sonunda verilecek
Katılım Belgesine sahip
olmayan kişilerin Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı
okul ve kurumların kantin ve yemekhanelerinde
çalışamayacağını söyledi.
Devamında eğitimin 3
gün boyunca devam edeceğini ve toplamda 150
kişiye eğitim verilmesinin
planlandığını söyledi.
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Mikoriza Mantarı ile Şeker Pancarı Ekimi
Merkez Özlüce köyündeki Şeker Pancarında Mikoriza Mantarının bitki gelişimi ve hastalıklara
dayanıklılık etkisi somut olarak gözlendi.

Merkez Özlüce köyündeki Mikoriza mantarı ile
ekilen Şeker Pancarında
gelişim ve verime etkilerinin gözlemlenmesi
demonstrasyonu uygulanmaktadır.
Demonstrasyon arazisinde basın mensupları
ile birlikte incelemelerde
bulunan İl Müdürü Ziyaattin Özdemir;
“ Mikoriza mantarı
ile ilgili demonstrasyon
çalışmalarında geçen yıl

ki çalışmalarda sağlanan
başarıdan sonra bu yılda
Merkez Özlüce Köyündeki
bu arazilerde mikoriza
mantarı ile kaplanan şeker
pancarı ekimi yapıldı. Tarla
mikorizalı ve mikorizasız
olmak üzere iki parsele
ayrıldı, iki parselde de
çıkışlar olduktan sonraki
aşırı soğuklardan zarar
görüğü, bölgedeki şeker
pancarı tarlalarınında
zarar gördüğü, ancak
demonstrasyon tarlasında

mikoriza mantarı ile ekilen
şeker pancarının mikorizasız ekilen şeker pancarına
göre çok daha az soğuktan
zarar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca demonstarsyon tarlasında kök yanıklığı
görülmüş olup mikorizalı
parselimizin kök yanıklığında az bir zarar görmüştür. Mikorizasız kısım
kök yanıklığından çok fazla
zarar görülmüş olup bir
kısmı sürülmüştür.
Mikoriza mantarı bitki-

lerin köklerine yapışarak
bitkiye zarar vermeden
bitki köklerinde yaşayarak
topraktaki mikroorganizma
faaliyetlerini düzenler ve
bitkilerin topraktaki bitki
besin maddelerini daha iyi
almasını sağlayarak bitki
gelişiminin daha iyi olmasını sağlar. Demonstrasyon
tarlasındaki ekimimizde
de bitki köklerinin konrolü
yapıldığında kök gelişiminin daha iyi olduğu, bu
yüzden hem kök yanıklığın-

dan hemde soğuklardan
mikorizalı parsel,mikorizasız ekilen şeker pancarına
göre çok daha az zarar
gördüğü anlaşılmıştır.
Mikoriza mantarı
ile ilgili çalışmalarımız
farklı ürünlerde de devam etmektedir. Yapılan
çalışmalarımızla ilgili tüm
çiftçilerimize bilgilendirme yapılmaktadır, isteyen
çiftçilerimiz demonstrasyon tarlasında inceleme
yapabilir. ” Dedi

Nohut Demonstrasyon Çalışması

İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada, ekonomisi büyük
ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde
kuru ve sulu şartlarda
yapılan tahıl üretiminin
yanı sıra yemeklik baklagiller ve bunlar içerisinde
özellikle kuru tarım ve
nadas alanlarında üretime elverişli olan nohut
ve mercimeğin geniş bir
ekiliş alanına, ekonomik açısından ise tarım
işletmeleri gelir grupları
arasında önemli bir yere
sahip olduğunu söyledi.
Ülkemiz genelinde İlimiz 2015 yılı TUİK
(Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre nohut
üretim alanları açısında

7. üretim miktarı açısında ise 8. sırada yer
almaktadır. İlimizde bu
denli geniş çaplı bir ekiliş
alanına sahip ve tarım
işletmeleri açısından
önemli bir ürün olan
nohut ile ilgili uygun ve
verimli çeşitlerin belirlenmesi, nohut yetiştiriciliğinde bazı yıllarda
çok yüksek oranlarda
ürün kayıplarına neden
olan nohut antraknozuna
toleranslı ve dayanıklı
çeşitleri tespit edilmesi
amacıyla Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğümüzce Nohut Demonstrasyonu yapılması uygun
bulunmuştur dedi.
İl Müdürümüz açıklamalarının devamında

Nohut Demonstrasyon
çalışması kapsamında Eskişehir Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
ve Samsun Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen Azkan,
Akça,Yaşa05, Çakır, Sezenbey ve Çağatay olmak
üzere 6 nohut çeşidine
ait sertifikalı tohum
ekiminin, 06.04.2016
tarihinde, ilimiz merkez
ilçede, nohut ekiminin
yoğun olarak yapıldığı
bir bölgede gerçekleştirildiğini, gerekli bakım
işlemleri ve kontrolleri
yapılarak devam ettirilecek demonstrasyon
çalışması sonuçlarının
çiftçilerimizle paylaşılacağını söyledi.
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İlimizde Hububat Hasadı Başladı
İlimizde 2016 üretim sezonu
Hububat’ta biçerdöverle hasat
15 Haziran 2016 tarihinde Yerköy
ilçemiz Sekili Bölgesinde başlamıştır.
Hasad başlangıcında arazide
ürün ve verim durumunu inceleyerek ilk hasadı gözlemleyen İl
Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR;
“2016 yılı hasat sezonuna girmiş
bulunmaktayız. İlimiz Yerköy
İlçesi Sekili bölgesinde ilk hububat hasadına başlandı. İlimizde
yaklaşık 370 bin hektar alanda
hububat ekimi yapılmaktadır. Bilindiği üzere her hasat sezonunda
olduğu gibi bu yılda İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
iyi bir hasat sezonu geçirebilmek
için hep birlikte çalışacağız. Hasat sezonuna gelmeden Müdürlüğümüz olarak buğdayın tüm
yetişme sezonu boyunca çalışmalarımıza devam ettik. İlimiz genelinde yapmış olduğumuz Süne
ve Hastalık sürveyleri çalışmaları
neticesinde sünede emgi oranının
(%0,9) binde dokuz’un altında
olacağı beklenmektedir.
Biçerdöver ile Hasatta dikkat edilmesi gereken en

önemli hususlardan bir tanesi de
Dane Kaybının önlenmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda dane
kaybını en aza indirebilmek için
hepimize düşen görevler vardır.
Bu görevleri yerine getirirken en
hassas olması gerekenler tabii ki
Biçerdöver Operatörleridir. Operatörler dane kaybına sebep olan
unsurlara dikkat etmeli, biçerdöverlerinin gerekli bakımlarını ve
ayarlarını yapmalı ve yaptırmalıdırlar. Bu konuda İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
bizler hasat dönemi boyunca sahada olacağız ve gerekli denetimleri aralıksız gerçekleştireceğiz.
Hasat sonrasında anız yakmak
toprağa ve toprak canlılarına zarar vermektedir. Toprağın yapısının bozulması ve organik maddece fakirleşmesine, her geçen yıl
ürünlerimizin verim ve kalitesinin
azalmasına neden olmaktadır.
Ayrıca anız yakımı zaman zaman
doğal alanları da tahrip etmekte
ve doğal dengenin bozulmasına
neden olmaktadır. Çiftçilerimiz
olarak anız yakımının bu zararını
görmeli ve anız yakmayı bırakmalıyız.” dedi.

Hayvan ve Hayvan Maddesi Nakilleri ile
Yol Kontrolleri Konulu Toplantı Yapıldı

Hayvan pazarları ve
kontrolsüz yapılan hayvan
ve hayvan maddesi sevklerinden kaynaklanan
ve yayılım gösteren hayvan hastalıklarının önüne
geçmek, bu konularda
ilgili kurum ve kuruluşlarla gereken koordinasyonu
sağlamak üzere ruhsatlı
hayvan pazarı bulunan

ilçelerimizde 3 gün sürecek toplantıların birincisi Boğazlıyan İlçesinde
gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili olarak
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR açıklamasında; “Son 3 ( üç) senedir
gerek Şap Aşılamaları
gerekse Lumpy Skin
Aşılamalarında il olarak

yakaladığımız yüksek aşılama oranları ve bunlara
bağlı olarak hastalıksız
geçen uzun süreler göz
önüne alınırsa son dönemde ortaya çıkan hastalık mihrakları kontrolsüz
bir şekilde yapılan hayvan
hareketlerinden kaynaklandığı aşikardır. Kısa
zaman içinde Hayvan
hastalıklarından ari bir il
haline getirme yolunda
önemli işler yaptığımız
ilimizde; kontrolsüz hayvan hareketlerinin durdurulması ve bu konudaki
cezai işlem uygulamalarının arttırılması, alınacak
tedbirlerin görüşülmesi ve
ilgili kurumlar arasında
koordinasyon sağlamak
üzere, Ruhsatlı Hayvan
Pazarlarımızın bulunduğu
ilçelerimizde (Boğazlıyan,

Sorgun, Kadışehri, Çekerek) bir dizi toplantılar
yapıyoruz. Toplantılarda
alınacak kararlar doğrultusunda, Hayvan Hastalıklarının, Hayvan Pazarları
yoluyla yayılmasının önüne geçmeyi planlıyoruz.”
Diye belirtmiştir.
Ayrıca İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR:
Hayvan pazarları açıldığı
gün ve sonrasında; Hayvan
ve hayvan maddesi taşıyan
araçların özellikle Hayvan
pazarlarının kurulduğu
günlerde pazara geliş
ve pazardan çıkış güzergahları üzerinde, kolluk
kuvvetleri tarafından
sıkı bir şekilde kontrol
edilecek olup, ilgili belgeleri olmadan hayvan ve
hayvan maddesi nakilleri
yapan araçların sahipleri

ve hayvanların sahiplerine
kanunda belirtilen idari
para cezaları uygulanacağını bu nedenle hayvan
sahiplerinin ilgili belgeler olmadan hayvan ve
hayvan maddesi nakilleri
yapmamaları ve bu konuda gereken hassasiyeti
göstermeleri gerektiğini
sözlerine eklemiştir.
Toplantıya, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR, Hayvan Sağ. Yet. ve Su Ürünleri Şube Müdürü Onur
POLAT, Belediye Başkan
Yardımcısı İbrahim BEYAZ, İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İmran
GARİP, İlçe Emniyet
Müdürü Hasan ŞAHİN,
İlçe Jandarma Komutanı
Ahmet KEREMİT katılmışlardır.
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ANIZ YAKAN
GELECEĞİNİ YAKAR...
Anızı toprağa karıştırırsak;
☑ Toprak verimliliği artar, toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilmez.,
☑ Anız olarak kalan bitki artıkları, toprağı saplarıyla örterek,
kökleriyle kucaklayarak erozyonu önler.
☑ Bitki köklerinin açtığı kanallar, yağmur ve kar sularının birikimini sağlar.
☑ Doğal yapı bozulmaz.
☑ Toprak canlılarının tür ve miktar olarak artacağından toprak yorgunluğu azalır.
☑ Orman yangınlarının oluşması, kültür alanları olan tarla,
bağ ve bahçelerin yanması önlenir.
☑ Doğadaki canlı ve cansız varlıklar arasındaki denge bozulmaz.

ANIZ YAKARAK
TOPRAĞIN BEREKETİNİ
KAÇIRMA...

ANIZ YAKMAK YASAKTIR!

