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Sayın Valimiz Kemal
YURTNAÇ İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek brifing
aldı. İl Müdürümüz Sayın
Ziyaattin ÖZDEMİR, müdürlüğümüzce daha önceki yapılmış olan projeler, devam
eden projeler konusunda

bilgi verdi. İl Müdürümüz
Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR
hedeflerini, projelerini,il
ve ilçe müdürlüklerimizin
çalışmalarını ve teşkilat
yapısını anlatarak sunum
yaptı.
Sayın Valimiz Kemal

YURTNAÇ ise, birlikte
çalışmalarımız ile tarımla
ilgili ilimizde uygulanabilir
projeler yaparak, tarım ve
hayvancılığın daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla
çalışmaların hız kazanacağını söyledi.
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Yerli Silajlık Mısır Çeşit ve Silajlık Mısır ile
Soya Fasülyesi’nin Birlikte Ekimi Demonstrasyonu

Bilindiği üzere İlimizin
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım
ve hayvancılıkta gelişme
ve kalkınma için girdilerin
azaltılmasıyla birlikte verimin yükseltilmesi şarttır.
Hayvancılıkta verimin artırılması da yem kalitesinin
artırılması ile mümkündür.
Bu amaçla Bakanlık
ve İl Müdürlüğü olarak yem
bitkileri üretimini artırmak
amacıyla eğitim yayım ve
faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Bakanlığımızın
verdiği desteklemeler ve İl
Müdürlüğümüzün yapmış
olduğu yayım çalışmaları
ile son yıllarda yem bitkileri üretiminde gözle görülür
bir artış olmuştur. Özellikle
silajlık mısır üretimi hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz
arasında yaygınlaşmıştır.
Hasat Günü açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz

sayın Ziyaattin ÖZDEMİR;
‘’Silajlık mısır üretiminde
kullanılan tohumluklar genelde yurtdışında üretilip ithal edilmektedir. Ancak son
yıllarda Bakanlığımız araştırma kuruluşlarının yoğun
çalışmaları neticesinde yeni
çeşitler geliştirilerek tescilleri yapılmış ve üretimde
kullanılmaya başlanmıştır.
Uyguladığımız bu demonstrasyonlarla amacımız
öncelikle Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yerli silajlık mısır
tohumluklarını çiftçilerimize
göstermek tanıtmaktır.
Silajlık Mısır ve Soya Fasulyesinin beraber ekimi ile
amacımız;
Çiftçimizin yapacağı silajdaki silaj verimi ve silaj kalitesini artırmak yapılan yemdeki protein ve yağ oranını
artırarak hayvancılıkta alınan et ve süt verimini yük-

seltmektir. Giderek tarımı
terk edilmekte olan soyanın
bu yöntemle tekrar tarımının yapılmasını yayımcılar
aracılığıyla çiftçilere tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.
Bu demonstrasyonda Bakanlığımıza bağlı Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Silajlık
Mısır çeşitleri Samada07
ve Karadeniz Yıldızı ile Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nden temin edilen
Ataem-7 Soya Fasulyesi tohumlukları ile uygulama yapılmıştır.
Demonstrasyon tarlası 3
parsele ayrılarak 1. parsele Samada07 hibrit Silajlık
Mısır yalın olarak ekilmiştir.
2. Parsele Karadeniz Yıldızı
çeşidi kompozit Silajlık Mısır
çeşidi yalın olarak ekilmiştir.
3. Parsele ise Samada 07 Silajlık Mısır ile Ataem-7 çeşi-

di soya fasulyesi %75 Silajlık
Mısır tohumluğu %25 Soya
tohumluğu (3 sıra S.Mısır
1 Sıra Soya) olacak şekilde
karışık olarak ekilmiştir.
Demonstrasyon üretim
sezonu boyunca düzenli
olarak takip edilmiş olup
çiftçi ile istişare ile hasat
dönemine gelmiştir. Hasat
neticesinde Samada07 nin
verimi 4200 kg/ da, Karadeniz Yıldızının verimi 4400
kg/da ve karışık ekim ( Samada07 Silajlık Mısır ile Ataem-7 çeşidi soya fasulyesi
%75 Silajlık Mısır tohumluğu
%25 Soya tohumluğu ) ise
3700 kg/da olarak verim
alınmış olup silaj yapılmıştır.
Silajların kalite analizleri 45
gün sonra yapılacaktır.
Bu demonstrasyon ile
İlimizde
buğday-nohut
münavebeli tarımının kısır
döngüsüne giren geniş ve
önemli miktardaki tarım

alanlarında, silajlık mısır ile
soyanın silajlık olarak birlikte yetiştirme imkânını ortaya koyacaktır.
İlimizde Silajlık Mısır
ekimlerinde kullanılan yabancı menşeli hibrit tohumlukların yerine Bakanlığımız
Araştırma
kuruluşlarının
geliştirdiği yerli hibrit ve
kompozit çeşitlerimizi çiftçilerimize tanıtarak yaygınlaşmasının sağlanacaktır.
Ön önemlisi de hayvancılıkta kaliteli, kaba yem kullanımı ile üretim ve verim artışı
teşvik edilecektir.
Silajlık Mısır + Soya Fasulyesini birlikte yetiştirilerek silaj yapılması ile elde
edilen silajın protein ve yağ
oranı önemli miktarda yükselmektedir. Bu ise hayvancılıkta hem et hem de süt
veriminin artmasını sağlayacaktır.’’ Dedi.
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Mikoriza Mantarı
ile Domates’te
%26 Verim Artışı
İlimiz Merkez Kuşçu Köyünde yapılan Domateste
mikoriza mantarının verime
etkilerini çiftçimize göstermek amacıyla önder çiftçilerden Nezir Peker’e ait 5
Dekar arazide yapılan demonstrasyonda verimde %
26 artış sağlandı.
Hasatta demonstrasyon
alanında incelemede bulunan yapılan demonstrasyonu alınan ürünü yerinde
gören İl Müdürü Ziyaattin
ÖZDEMİR şunları söyledi:
“Mikoriza Mantarı; doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmaları olup bitki
köklerine yapışıp kendi kök
uzantılarını oluşturmakta ve
bitkinin ile birlikte yaşayan
kök sisteminin gerçek bir

uzantısı olarak, daha fazla
kök salmasını sağlayarak
orada bulunan bitki besin
elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır.
Bu demonstrasyonda;
Çiftçinin elindeki BT236
domates çeşidinden dikim
bu çeşitlerden 3 sıra mikorizalı dikim 3 sıra mikorizasız
dikim şeklinde yapılmıştır.
Böylelikle mikoriza mantarı
bulaştırılmış olan fideler ile
normal fideler gelişim sürecinde izlenme imkânı sağlanmıştır.
Bitki gelişim sürecinde
yapılan gözlemlerde mikorizalı sıralardaki fidelerde
daha iyi ve hızlı bir gelişim
gözlenmiştir.
Hasat dönemine gelin-

diğinde ise yapılan hasatta
mikoriza mantarı bulaştırılarak ekilmiş olan sıralarda
verimin % 26 daha fazla
olduğu somut olarak gözlenmiştir. Bu nedenle bütün
çiftçilerimize tavsiye ediyoruz.” Dedi.
Çiftçi Nezir Peker
“ Yozgat İl gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünün
rehberliği ve tavsiyesi ile
her üretimini yaptığım domateste mikoriza mantarını
yanyan sıralarda denedik.
Mikorizalı sıralardaki domateslerin daha iyi geliştiğini,
ürün büyüklüğü ve kalitesinin daha iyi olduğunu ve
verimi artırdığını gördüm.
Köyümdeki diğer çiftçilere
de tavsiye edeceğim” Dedi.
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2016 Koç Dağıtımı

İl Müdürlüğümüz tarafından %50 si Bakanlığımız tarafından karşılanmak üzere
Sarıkaya,Çayıralan, Çandır
ve Boğazlıyan ilçelerimizde
40 yetiştiricimize toplam
80 adet Akkaraman ırkı koçun dağıtımı yapılmıştır.
Sarıkaya ilçesinde yapılan
dağıtım törenine; Sarıkaya
Kaymakamı Yasin ÖZCAN,
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer AÇIKEL, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Zi-

yaattin ÖZDEMİR, Sarıkaya
Zıraat Odası Başkanı Şevki
GÜNGÖR, Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Nevzat YILDIRIM, İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürleri ile
birlikte çok sayıda vatandaş
katıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı konuşmada; “Damızlık Koyun işletmelerinde Koç Katımı’nın

en önemli hususlardan biri
olduğunu, Damızlık Koçların aynı sürüde uzun yıllar
kullanılmasının oluşabilecek
kan uyuşmazlıkları nedeni
ile genetik hastalıklara, doğan yavrularda verim düşüklüğüne neden olabileceği bu nedenle de 2-3 yılda
bir sürüdeki Koçların değişimi gerektiğini” bildirmiştir.
Bu amaçla İl Müdürlüğümüz tarafından ilki 2014 yılında uygulanmış olan “Ko-

yun ve Keçilerde Verimliliği
Arttırma Projesi” kapsamında son 2 yılda Merkez,
Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı,
Sorgun ilçelerimizde 51 yetiştiricimize 118 adet, % 50’
si hibeli Damızlık Akkaraman Irkı koç dağıtımı yapılmıştır. Proje kapsamında şu
ana kadar Sivas Ulaş Tarım
İşletmesi Müdürlüğünden
temin edilerek Merkez ilçede 17 yetiştiriciye 47 adet,
Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı

ilçelerine bağlı köylerde 11
yetiştiriciye 23 adet, Sorgun
ilçemizde 23 yetiştiricimize 48 adet Akkaraman Irkı
Damızlık koç dağıtımı yapılmıştır.
Önümüzdeki yıllarda da
hem uygulanan ıslah projeleri hem de koç dağıtımı
ile yetiştiricilerimizin kaliteli
damızlık üretiminin artırılması sağlanacaktır.
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Yarının Mühendisleri

Stajer Öğrencilerle Toplantı

İl Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR İl Müdürlüğümüzde
Staj yapan öğrencilerle toplantı yaptı. Yapılan toplantıda İl stajerlerin okudukları
okul ve bölümleri hakkında
bilgi aldı. Stajer öğrencilere
Kurum ve genel mesleki konularda tavsiyelerde bulunan İl Müdürümüz Ziyaattin
Özdemir;
“ Stajlarda öğrencilerimize Kurumun işleyişi, yapılan arazi çalışmalarımız ve

mesleki konularla ilgili pratik bilgiler verilerek stajer
öğrencilerimizi mesleğe ve
hayata hazırlayıp ülkesine
ve milletine faydalı insanlar
yetiştirme amacını gütmekteyiz.
Bu amaçla İl ve İlçe Müdürlüklerimizle 2016 yılında üniversitelerin tarım ve
hayvancılık bölümlerinde
okuyan öğrencilerden bütçe
imkânları doğrultusunda 45
kişiyi staj programına aldık.

Şuan stajlar devam etmektedir. Öğrencilerimize 3308
sayılı Kanunu 25. Maddesi
gereğince asgari ücretin
%30’u kadar ücret ödenmektedir.
Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün vizyonu Ülkemiz
ve İlimizin Tarım, Hayvancılığı ve Gıda Güvenliğini en
ilerilere taşımaktır. Bilindiği
üzere tarım ve hayvancılık
İlimizin ana geçim kaynağı
ve en önemli sektörüdür.

Son yıllarda gelişen konjonktür, temiz tarımla üretilmiş güvenilir gıdayı ön
plan çıkarmaktadır. Ayrıca
alternatif tıbbın ve bitkisel tedavi yöntemlerinin
bilimsel çevrelerce kabul
görmesi gibi nedenlerle tarım ve hayvancılık daha da
öne çıkmaktadır. Öyle görünüyor ki yakın gelecekte
önem bakımından Tarım ve
Hayvancılık sektörü sanayi
sektörünün bile önüne ge-

çecektir.
Bu nedenle mesleki bilgi
ve beceri olarak kendinizi iyi
yetiştirin. Kurumumuz olarak sizlere yardımcı olmaya
her zaman hazırız. İl Müdürlüğü olarak bizim yaptığımız hizmetlerden çok daha
iyi hizmetleri gelecekte
sizlerin yapması gerekiyor.
Bizleri yeterli görmeyin. Sizler Ülkemizin tarım ve hayvancılığını çok daha ilerilere
taşıyın.” Dedi.
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Patates Hastalıkları Tarla Okulu Yapıldı

İlimiz Merkez Darıcı Köyünde patates hastalık ve zararlıları konulu tarla okulu yapıldı. Darıcı Köyü ilimiz patates yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip
olup uzun yıllardır patates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yapılan eğitimde patates yetiştiriciliğinde karantina etmeni hastalıkların oluşmaması için münavebenin önemi anlatılmıştır. Yine çiftçilerimize tarla başında patates bitkisinin zararlıları, hastalıkları ve karantinaya tabi hastalıklar konularında bilgi
verilmiştir. Ayrıca çiftçilerin patates ile ilgili diğer öğrenmek istedikleri konular da anlatılmış ve sorunları dinlenmiştir.
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Anız Yakılmasının Zararları ve Önlenmesi

Değerli çiftçilerimiz;
Bölgemizde hububat hasadından sonra kısa sürede
toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve
zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü
ve hasat sonrası artıkların
ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve
çoğu zaman bir alışkanlık
haline geldiği için yasak
olduğu halde anız yakma
olaylarıyla karşılaşılmaktadır.
Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın
yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis
oluşumu nedeniyle çeşitli
trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu
tarlalara yangın sıçraması,
yakın köylerdeki hayvan

barınaklarının ve yerleşim
birimlerinin yanması gibi
birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde anız
yakma sonucunda çıkan
yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara
neden olmaktadır.
Anız yakmanın zararları
sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları
şunlardır:
1. Anız yangınları toprak
içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik
maddenin yanarak yok olmasına neden olur.
2. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin
maddeleri azalmakta ve
zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli
tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar
haline gelmektedir.

3. Anız yakılması su ve
rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın
en değerli üst katmanları
rüzgâr ve su ile taşınarak
yok olmaktadır.
4. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak
zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.
Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu
kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap
samandan oluşan namlular
balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak
veya ahırlarda altlık olarak
kullanılabilir veya sanayide kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu
denilen bu sap ve saman
tarladan uzaklaştırıldıktan
sonra geriye kalan anız

sap parçalayıcı makineler
ile parçalanarak toprağa
karıştırılmalıdır. Bu şekilde
bir toprak işleme ile anızın
toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve
anız yakmanın doğuracağı
zararlar da önlenmiş olur.
Anız ve kuru otlarla kaplı
boş alanların yakılması yasaktır. Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz
derhal idari ve adli mercilere veya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne
haber vereceklerdir. Anız
yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının 28
Aralık 2015 tarih ve 29576
sayılı resmi gazetede yayınlanan 2015/1 nolu Tebliği
gereğince yakılan her dekar için 40,87 TL idari para
cezası verilecektir. Anız
yakma fiilinin orman ve su-

lak alanlara bitişik yerler ile
meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş
kat artırılacaktır.
Anız yakma olayını gördüğü veya duyduğu halde
gerekli işlemleri yapmayan
muhtar ve kamu görevlileri hakkında da 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 32
nci (Emre Aykırı Davranış)
maddesi gereğince işlem
yapılacaktır. Türk çiftçisi
olarak tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma
alışkanlığının bırakılmasına
bağlıdır. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki
nesilleri doyuracak ürünü
verebilmesi onlara güzel,
yeşil ve temiz bir çevre bırakılması bu bilincin herkes
tarafından benimsenmesine bağlıdır.
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Nohut’ta Mikrobiyal Gübre

Demonstrasyonunun Hasadı Yapıldı

Bakanlığımız Eğitim Yayım ve
Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteğiyle Tarımsal yeniliklerin Yaygınlaştırılması
kapsamında Toprak Gübre ve Su
Kaynakları Araştırma Enstitüsünün
koordinatörlüğünde yürüttüğümüz
Merkez Pembecik Köyünde Nohutta Mikrobiyal Gübre Demonstrasyonunun hasadı yapıldı.
Hasada İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR ve teknik personelimiz
katıldı. Hasadı ve sonuçları yerinde

izleyerek hasat sonunda bir değerlendirme yapan İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR ;
“İlimizde baklagil üretimi hububattan sonra en çok tarımı yapılan
tarla ürünüdür. Baklagillerde verimi ve ürün kalitesini artırarak çiftçimize kâr sağlayan çevreyle dost,
doğal kaynaklara ve çevreye zarar
vermeyen uygulamalardan olan
Nohutta Mikrobiyal Gübre kullanımı Demonstrasyonu Toprak Gübre
ve Su Kaynakları Merkez Araştırma

Enstitüsü il birlikte uygulamaya konulmuştur.
Proje dahilinde deneme kurulan
tarla 3 parsele ayrıldı. 1 parsele Rhizobium bakterisi ile aşılanan nohut
ekimi, 1 parsele kimyevi gübre kullanılarak nohut ekimi, diğer parsele ise kimyevi gübre kullanılmadan
nohut ekimi gerçekleştirildi. Üretim
döneminde hasada kadar boyunca
İl müdürlüğümüz teknik personeli
tarafında titizlikle takibi yapılmıştır. Bitkilerin gelişim aşamalarında

Mikrobiyal gübrenin uygulandığı
parselde bitki gelişiminin diğer parsellerden daha iyi olduğu, havanın
azotunu köklerde topyarak bitkinini
gelişimini ve verime artıran nodozitelerin daha yoğun olduğu tespit
edildi.
Sonuç şuan yaptığımız hasatta
görülmektedir. Mikrobiyal gübreli
parselde verimde %30 artış sağlanmıştır. Ayrıca ürün kalitesi diğer
parsellerden alınan ürüne göre çok
daha iyi görünmektedir.” Dedi.
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2015

2016
Yılı
Göletlerimizin
Balıklandırılması
A SONBAHAR DÖNEMİ

lteni

2016 yılı Bakanlığımızın Balıklandırma Programı çerçevesinde İlimiz göletlerine tahsis
edilen 119.000 adet sazan yavrusu, Antalya Akdeniz Su ürünleri Araştırma Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden İl Müdürlüğümüz Balık Nakil Taşıma Sistemi İle getirilerek 14.07.2016
tarihinde,

YASI DEVAM EDİYOR

hariç
ığının
aların
sı ve
konuösterğunu,
ığının
ldırılmalarıevam
manda
ş ve
işletardan
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Sıra No
İlçesi
1
Yerköy
2
Şefaatli
3
Sorgun
4
Sarıkaya
5
Sarıkaya
6
Çandır
7
Akdağmadeni
8
Saraykent
9
Saraykent
			

Gölet Adı
İğdecikGt
HüyükkışlaGt
Karakaya Gt
Koçağız Gt
Baraklı Gt
İğdeli Gt
AkçakışlaGt
Altınsuyu Gt
DivanlıGt
TOPLAM

Adedi
15.000
15.000
5.000
8.000
10.000
40.000
10.000
8.000
8.000
119.000

Yukarıda tabloda belirtilen göletlere bırakılmak suretiyle İlimiz Göletlerindeki balık
populasyonunu arttırmak hedeflenmiştir. İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR yaptığı açıklamada, Sürdürülebilir Su Ürünleri Sportif Avcılığı ile Biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve
korunması için gerekli yasal düzenlemelere uyulması ve ayrıca doğadaki besin zincirin devamlılığı anlamında bütün doğa ve çevre dostlarına görevler düşmekte olup, İl Müdürlüğü
olarak ifade edilen durumlar hususunda zaman ve süre gözetmeksizin koruma kontrol ve
denetim hizmetlerimiz her zaman olduğu gibi yıl boyu devam edecektir, dedi.
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Sayı: Sayı: T.C. Yozgat Valiliği
İl GıdaValiliği
Tarım İlveGıda
Hayvancılık
Müdürlüğü
yayınıdır.
ayda bir yayımlanır.
T.C. Yozgat
Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü3Yayınıdır.
3 Ayda Bir Yayımlanır.
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Biçerdöver Denetimleri

Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğümüz ekipleri bölgemizde
devam eden hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Yozgat Merkez ve
ilçe köylerinde denetime çıkan ekipler
biçerdöverleri tarlada biçim yaparken
denetliyor. Biçimi yapan kişinin operatör belgesinden dane kaybına kadar
birçok hususu denetleyen ekiplerce yapılan denetimlerde dane kaybının minimum seviyede tutulması amaçlanıyor.
Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR,
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi
bünyesinde biçerdöverlerle yapılan hasatları kontrol etmek ve denetlemek
amacıyla özel ekipler kurduklarını, sezon boyunca biçerdöverlerin denetleyerek dane kaybı ölçümlerinin devam
edeceğini söyledi.

Kırmızı Mercimek Demonstrasyonu Hasadı
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteğiyle Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün
koordinatörlüğünde yürütülen 2016 üretim sezonu için İlimiz Merkez Tayip köyünde Kırmızı ve
yeşil mercimek demonstrasyonunun hasadı yapıldı.
2016 üretim sezonunda Tayip köyündeki çiftçimizin 10 Dekar arazisinde 1 çeşit kışlık yeşil
mercimek, 3 çeşit kırmızı mercimek, kışlık olarak
ekilmiş olup 2016 bahar döneminde ise aynı tarla
içerisinde ayrılan 2 parsele yazlık yeşil mercimek

ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu ekimler tarla ikiye
ayrılarak geleneksel toprak işlemeli ve toprak işlemesiz doğrudan ekim metotları ile ekilmiştir.
01.06.2016 tarihinde Tarla günü yapılarak kamuoyuna tanıtılmış olan demonstrasyonun düzenli olarak takibi yapılmış ve 29.06.2016 tarihinde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
uzmanları ile birlikte ekim yapılan parsellerden
verim, dane ve sap analizleri yapılmak üzere 25
m2’lik alanlarda şahit hasatları yapılmıştır.
Geçtiğimiz günlerde ise biçerdöverle demonstrasyon parsellerin hasatları yapılmıştır. Hasat

sonucunda
• Ceren çeşidi Kışlık yeşil mercimek çeşidinden
229 Kg/Dekar,
• Çiftçi çeşidi kışlık kırmızı mercimek çeşidinden
238 Kg/Dekar,
• Kafkas çeşidi kışlık kırmızı mercimek çeşidinden 187 Kg/Dekar,
• Özbek çeşidi kışlık kırmızı mercimek çeşidinden 155 Kg/Dekar,
• Meyveci 2001 çeşidi yazlık yeşil mercimek çeşidinden 121 Kg/Dekar verim alınmıştır.
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2. Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda
Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen, 2.Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi
Makine ve Ekipmanları Fuarı düzenlenen törenle
açıldı.
Fuarın açılışına Valimiz Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye
Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı
Ahmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih
Karacabey, Sorgun Kaymakam Vekili Oğuzhan
Sargın, Yozgat Garnizon Komutanı Albay Selçuk
Yıldırım, Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürü Ziyaattin Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Üzeyir Arslan, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, çiftçiler ve firma yetkilileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Sayın Valimiz Kemal
YURTNAÇ ;
“Ne kadar üretken olursak o kadar güçlü oluruz. Güçlü bir ülke, güçlü bir Yozgat istiyorsak
çok çalışmamız ve üretmemiz lazım. Yozgat’ı,
hayvancılığı, tarımı ve sanayisiyle üreten bir şehir
konumuna getireceğiz. Sanayicisiyle, üreticisiyle
ihracatı öne alan bu ülke önümüzdeki yıllarda

daha ileri bir konuma gelecektir. Ben Yozgat’ın
da gelecek günler içerisinde daha aktif, üretimi
öne alan, tarımsal sanayide ileri gitmiş, özellikle
kongre ve spor turizminde, yapılan ve yapımı devam eden yatırımlarıyla ve en önemlisi üniversitesiyle, bölgenin parlayan yıldızı olacaktır.” Dedi.
Konuşmaların ardından Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı
açılışı gerçekleştirildi. 25 Eylül’e kadar devam
edecek olan fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi
bekleniliyor.
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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!

