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Yozgatlı Çiftçilerimiz Milli Tarım Projesi Kapsamında

Cumhurbaşkanımız İle Buluştu

Soya Fasülyesi Hasadı
Mikoriza Mantarı ile Şeker Pancarında Dekarda
15 TL Kar Artışı Sağlandı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Tebliğ Yayınlandı
Yozgat’ta Soya Fasülyesi Demontrasyonu
Okullarda Öğrencilere Organik Tarım Tanıtıldı
Toprak İşlemesiz Tarım Yaygınlaşıyor
Mikrobiyal Gübre ile Macar Fiği Ekimi Yapıldı
Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Dağıtımı Yapıldı
Tayyip Köyü Toprak İşlemesiz Tarım
Demonstrasyonu
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ürkiye genelindeki çiftçiler, “Milli Tarım Projesi”
ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile
buluştu. Türkiye’nin tarımına yön verecek üreticiler ile
bir araya gelinen Milli Tarım
Projesi’ne Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Başbakanımız Binali YILDIRIM, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk ÇELİK katıldı.
“Cumhurbaşkanımız ile Milli
Tarım Projesi Buluşması” na
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR ve Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü İsmail DİŞLİ’ nin koordinasyonunda 60 çiftçimiz
katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Milli Tarım
Projesi”nin hayırlı olmasını dileyerek “Sadık yârimiz
olan toprağa hak ettiği
değeri vermezsek sadece
kendimizin, kendi neslimi-

zin değil, topyekûn insanlığın geleceğini tehdit altına
sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük
ihaneti kendisine yapmış
olur; çünkü Rabbim bizlere
topraktan yaratıldığımızı ve
yine toprağa döneceğimizi
haber veriyor.” diye konuştu.
Türkiye
genelindeki
çiftçiler, Milli Tarım Projesi
kapsamında “Cumhurbaşkanımız ile Milli Tarım Buluşması” adlı programda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da
bir araya geldiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen Milli Tarım
Projesi buluşmasında yaptığı konuşmaya, misafirleri,
salon ve salon dışında dev
ekranlardan programı takip
eden vatandaşları selamla-

yarak başladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
geliştirilerek uygulamaya
sokulan “Milli Tarım Projesi”nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Aşık Veysel’in
“Dost, dost diye nicesine sarıldım / Benim sadık yârim
kara topraktır / Beyhude
dolandım, boşa yoruldum /
Benim sadık yârim kara topraktır” dizelerini okuyarak,
“Sadık yârimiz olan toprağa
hak ettiği değeri vermezsek
sadece kendimizin, kendi
neslimizin değil, topyekûn
insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz.
Toprağa sırtını dönen insan
en büyük ihaneti kendisine
yapmış olur; çünkü Rabbim
bizlere topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor.”
diye konuştu.
•Devamı 2’de
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“Milli Tarım Projesine hep
birlikte sahip çıkmalıyız”
Bu hususları tekrarlamasının sebebinin Türkiye’de tarım ve hayvancılığın
geliştirilmesi konusundaki

diğimiz anlamına gelmiyor. Bölgesini ve hatta tüm
dünyayı doyuruyor olması
gereken Türkiye’nin gıda
ve et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun olduğunun ifadesidir. İnşallah, Milli
Tarım Projesi ile bu sorunların çözümü konusunda
önemli bir adım atmış oluyoruz. Ülke olarak aslında
imkânlarımız yeterli olduğu
halde plansız programsız
iş yapılması sebebiyle sık
sık karşılaştığımız arz açığı
veya arz fazlası... Yeni destekleme modeliyle bu sıkıntının geride bırakılacağına
inanıyorum. Aynı şekilde
hayvancılıkta illerimize ve
hayvan türlerine göre belirlenen teşvik modelinin de,
fiyatların dengelenmesi ve
ithalatın önlenmesi noktasında beklentilerimizi karşılayacağımıza da bu noktada
inanıyorum ve bunu temenni ediyorum.
“Envaiçeşit peynir üreteceğiz ve dünyaya pazarlayacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebzede çeşitlerin de
çok artması gerektiğini bildirdi. “19 tane sebze çeşidi
nedir?” sorusunu yönelten
Erdoğan, bunu artıracaklarını belirtti. Bu topraklardan
daha çok sebze üretileceğine işaret eden Erdoğan,

projelerin önemine dikkati
çekmek olduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha önce Başbakan Binali Yıldırım’ın vatandaşlarla
paylaştığı “Milli Tarım Pro-

“Bunları artırmamız lazım.
Meyve çeşitlerimizi artırmamız lazım. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı
değil ha, derde deva. İnşallah bu olacak.” dedi.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik ;
2023 hedefi doğrultusunda açıklanan Milli Tarım
Projesinin önemli bir ayağını oluşturan havza bazlı
üretim desteği ile üretimi
planlamayı, kaynakları verimli kullanmayı ve çiftçinin
hakkını almasını sağlamayı
amaçladıklarının altını çizerek, “Türkiye toprakları 79
milyonun.
Tapusu bizde olabilir
ama toprakların tapusu,
üretmek için bizdedir. Eğer
üretmiyorsa orada kişisel mülkiyetten ziyade, 79
milyonun hakkı önemlidir.
Onun için 1 karış boş arazi
bırakmayacağız, ekeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Beştepe Millet Kültür ve
Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen “Milli Tarım Projesi” toplantısında konuşan
Çelik, milletin birliği, vatanın bağımsızlığı için 15 Temmuz’da tarlaları ateşe verenleri, traktörlerle yollara
düşenleri, bütün kahraman-

jesi”nin her türlü takdiri ve
desteği hak ettiğinin altını
çizdi.
“Milli Tarım Projesi ile sorunlarımızın çözümünde önemli
bir adım atmış olacağız”

ları ve şehitleri rahmetle andığını söyledi.
Çelik, “2050 yılında
dünya nüfusunun 10 milyar
olacağı ve bugünkü tarımsal hasılanın yüzde 60 artırılması halinde, açlıktan
ve yoksulluktan insanların
ancak kurtulabileceği, gıda
savaşlarının yaşanmayacağı varsayımıyla tarımın ne
kadar stratejik bir öneme
sahip olduğu çok net bir
şekilde ortaya çıkmaktadır.”
diye konuştu.
Çelik, 14 yılda tarımda
önemli mesafeler alındığına işaret ederek, 47 milyar
dolarlık tarımsal hasılaya ve
ihracatta 17 milyar dolara
ulaşıldığını bildirdi. Gelecek dönemde tarımsal hasılada 150 milyar doları ve
ihracatta 40 milyar doları
yakalamayı hedeflediklerini
vurgulayan Çelik, yeni hedefleri yakalayabilmek için
geliştirilen milli tarım projelerinin, Başbakan Binali Yıldırım tarafından tüm Türkiye’ye açıklandığını hatırlattı.
Bu çerçevede Türkiye’nin 941 havzaya ayrıldığını kaydeden Çelik, bundan
sonra havza bazlı üretim
desteğinin uygulanacağını
söyledi.
Böylece üretimi planlamayı, kaynakları verimli kullanmayı ve çiftçinin

Türkiye’nin ithalatı ve
ihracatının 4 kat artarken
tarımsal ürünlerde ihracat
artışının bu rakamın altında
kaldığını ama ithalat artışının bunun üzerine çıktığını

hakkını almasını sağlamayı
amaçladıklarının altını çizen
Çelik, “Türkiye toprakları
79 milyonun. Tapusu bizde
olabilir ama toprakların tapusu, üretmek için bizdedir.
Eğer üretmiyorsa orada kişisel mülkiyetten ziyade, 79
milyonun hakkı önemlidir.
Onun için 1 karış boş arazi
bırakmayacağız, ekeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
“Ürün İhtisas Borsası’nın
kurulması ile ilgili
çalışmalar son aşamada”
Bakan Çelik, ürünlerin
lisanslı depolarda üreticisini
memnun ederek değerlendirilmesinin önemine işaret
ederek, 1,5 yıl içinde 3,5 milyon tonluk lisanslı depoya
sahip olunacağını, üreticilerin ürünlerini diledikleri
zaman bu depolara verebileceğini söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yürüttükleri çalışma çerçevesinde Ürün
İhtisas Borsası’nın kurulması ile ilgili çalışmaların son
aşamaya geldiğini belirten
Çelik, arazi toplulaştırmasına konu 7 milyon hektarlık arazi kaldığını, bunların
2023 yılına kadar toplulaştırılmasının sağlanacağını
vurguladı.
Çelik, sertifikalı tohum
kullanımını
yaygınlaştıracaklarını dile getirerek,
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Soya Fasulyesi Hasadı

dile getiren Erdoğan, şöyle
devam etti:
“Tabii ki bugün tarımsal hasılada Avrupa’da bir
numara olmamız, gerçek
potansiyelimizi kullanabil-

başta meyve, sebze ve yem
bitkilerinde tohum açığı olduğunu, buna yönelik ArGe araştırmalarına 10 kat
daha fazla destek vereceklerini kaydetti. Çelik, böylece tohumculuk anlamında
dünyada ilk 5 ülke arasına
girme hedefine hızlı bir şekilde koştuklarını ifade etti.
“941 havzanın gübre
kullanma kılavuzunu
çıkaracağız”
Tarımda gübre ve ilaç
kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, “Bitkinin ihtiyaç duyduğu formatta organik, mikrobiyal gübre
veya kimyasallar konusunda
son aşamaya geldik. Yalnız kimyasal kullanmanın
toprağa verdiği olumsuzluğu hepiniz biliyorsunuz.
Bitkinin topraktan gerekli
elementleri alabilmesi için
mutlak suretle organik ve
mikrobiyal bazı unsurların
gübrede olma zorunluluğu
bulunuyor. 941 havzanın
gübre kullanma kılavuzunu
çıkaracağız. Hangi havzada
hangi gübre kullanılacak
bunu bizzat çiftçilerimize
ileteceğiz. Yaygın bir eğitim faaliyeti ile bilinçli tarım
noktasındaki eksikliğimizi
gidermiş olacağız.” diye konuştu.

İ

Genç Çiftçi Hibe
Hayvan Dağıtımı
T

arımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin
yükseltilmesi ve köylerde genç
nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik
projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç
Çiftçi Projesi" kapsamında Yozgat Merkez ve Sorgun İlçesinde
büyükbaş hayvanlar sahiplerine dağıtıldı. 2016 yılında Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından uygulamaya konulan
ve üç yıl sürdürülmesi planlanan
Genç çiftçi projesi kapsamında
Yozgat Merkezde 14 genç çiftçinin her birine 5 dişi ve 1 erkek

Clavel ırkı, Sorgun İlçesinde ise
13 genç çiftçinin her birine 5 dişi
ve 1 erkek Clavel ırkı olmak üzere
toplamda 162 Clavel ırkı büyükbaş hayvan toplamda 124 çiftçiye 744 adet büyükbaş hayvan
dağıtımı yapılmış oldu.
Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen büyükbaş hayvan dağıtımına katılan Yozgat Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Sayın
Ziyaattin ÖZDEMİR, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında dağıtılan
büyükbaş hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileklerinde
bulundu.

l Müdürlüğümüzce Merkez İlçemize bağlı Fakıbeyli Köyünde önder
çiftçilerden Davut Esmer’in 10 Dekar
tarlasında ekimi yapılan soya fasulyesinin biçerdöverle hasadı yapıldı.
İlimizde yetişebilecek olan alternatif ürünlerin ekiliş ve üretimini
yaygınlaştırmak, çiftçilerimizi bu
ürünlere yönlendirmek amacıyla
2016 üretim sezonunda Soya fasulyesi üretimi ile ilgili İlimizde 2 bölgede deneme ve demonstrasyon
yapılmıştır.
Merkez İlçe Fakıbeyli köyü Melemiççimevkiisindeki çiftçimiz Davut
Esmer’in arazisinde kurulan 10 Dekar demonstrasyon parselinde ekim
yapıldı. Bakanlığımıza bağlı Bahri
Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu Çetinbey
çeşidi ile ekim yapılmış olup tohumluk Araştırma enstitüsünden temin

edilmiştir. Demonstrasyon vegetasyon süresince izlenmiş ve geçtiğimiz
günlerde biçerdöverle hasadı yapılmıştır.
Uygulanan demonstrasyondailigili değerlendirme yapan İl Müdürü
Ziyaattin Özdemir şunları söyledi;
“Biz bu demonstrasyonla Yozgat’ta soyanın yetiştirilebileceğini ve
rakım ve ekolojik şartlara göre ekim
zamanının ayarlanması gerektiğini
gördük.
İlimizdeki çiftçiler tarafından ekiliş ve üretiminin yapılması ile çiftçimize alternatif ürün sağlanacak ve
son yıllarda ülkemizde üretimi düşen
soya ürünün İlimizde yetiştirilmesine
öncülük edilecektir. Soya Fasulyesi,
İlimizde ekim zamanı ayarlanmak ve
zamanında hasat etmek kaydıyla rahatlıkla yetiştirilebilir” dedi.
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Mikoriza Mantarı İle Şeker Pancarında Dekarda

150 TL Kâr Artışı Sağlandı

İ

limiz Merkez Özlüce köyünde yapılan Şeker Pancarında mikoriza mantarının
verime etkilerini çiftçimize
göstermek amacıyla önder çiftçilerden Mehmet Ali
Uğur Nemli’ye ait 9 ve 12
Dekarlık 2 arazide yapılan
demonstrasyonda verimde
%10 artış sağlandı.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yaşar Karadağ,
demonstrasyon
alanında
incelemede bulundu. Demonstrasyon
sonuçlarını
değerlendiren İl Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR şunları
söyledi:
“Mikoriza Mantarı; doğada tabii bir şekilde bulunan
faydalı toprak mikroorganizmaları olup bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri
üzerinde ayrıca kendi kök
uzantılarını oluşturmaktadır. Böylece bitki ile birlikte
yaşayan kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha
fazla kök salmasını sağlayarak köklerin giremedikleri
ve uzanamadıkları yerlere
girmekte ve orada bulunan

bitki besin elementlerinin ve
suyun bitki tarafından daha
iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle üretim ve
verim artışı sağlamaktadır.
Mikoriza mantarı ile ilgili
demonstrasyon çalışmalarında geçen yıl ki çalışmalarda sağlanan başarıdan
sonra bu yılda İlimiz Merkez
Özlüce köyünde Şeker Pancarında mikoriza mantarının
verime etkilerini çiftçilerimize göstermek amacıyla 9
Dekar ve 12 Dekarlık 2 tarlada 2016 üretim sezonunda
Mikoriza Mantarının Ürün
Kalitesi ve Verime Etkileri
Demonstrasyonu uygulanmıştır.
1.Demonstrasyon tarlası
4 kısma ayrılarak yapılan ekimde 1. parsele normal tohum ve normal gübre
miktarıyla, 2. Parsele mikoriza mantarı ile kaplanmış
tohumla normal gübreli, 3.
Parsele mikoriza mantarı
ile kaplanmış tohumla yarı
yarıya azaltılmış gübreli, 4.
Parsele ise mikoriza mantarı ile kaplanmış tohumla
gübresiz olarak ekim yapılmıştır.

2.Demonstrasyon tarlası
3 dekarlık kısmına mikoriza
mantarı ile kaplanmış tohumla yarı yarıya azaltılmış
gübreli, kalan kısmına ise
normal tohum ve normal
gübre miktarıyla ekim yapılmıştır.
Bu demonstrasyonlarda
ekimden kısa bir süre sonra olumlu sonuç gözlenmiştir. Şöyle ki ekimden 15
gün sonra olan don olayından dolayı bölgedeki şeker
pancarı tarlalarında soğuk
zararı görülmüş olup bazı
çiftçilerimiz ekili tarlaları
sürüp tekrar ekmişlerdir. Bizim yapmış olduğumuz demonstrasyonlardamikorizasız normal tohumla ekilmiş
olan pancarlar %40-50 oranında zarar görürken mikoriza mantarı kaplanarak
ekilmiş olan parsellerdeki
şeker pancarları %10-20
oranında zarar görmüşlerdir. Üretim ve hasat sezonu
boyunca bu demonstrasyonlardaki bitki gelişim ve
verim durumları izlenmiş
olup ürün hasat durumuna
gelmiştir. Bu demonstrasyon parsellerinde aldığımız

numunelerin şeker analizleri
Boğazlıyan Şeker Fabrikası
Laboratuvarlarında yapılmış
olup daha az gübre atılarak
mikoriza mantarı uygulanmış parsellerde %0,5 ile 1,3
arasında değişen oranlarda
şeker oranında artış gözlenmiştir. Ayrıca yapılan hasat
sonunda ise dekara şeker
pancarı veriminde %10 oranında bir artış gözlenmiştir.
Sonuç olarak Şeker Pancarında Mikoriza Mantarı kullanılarak yapılan ekimde;
Daha az gübre kullanımı
ile sağlanan gübre tasarrufu, Dekara %10’luk verim
artışı ve Şeker oranındaki

artışa bağlı ürün fiyatındaki
artışlar dikkate alındığında
çiftçinin 1 dekarda 150 TL
civarında daha fazla kazanç
elde ettiği görülmektedir
Şeker pancarı İlimizde
hububattan sonra en çok
ekilen ürün olup sulamanın
ve kimyevi gübre kullanımının en çok yapıldığı üründür.
Bu nedenle küresel ısınma
ve iklim değişikliklerin gündemde olduğu bu dönemde
daha az gübre ve su kullanımının sağlanması hem ülke
ekonomimiz açısından hem
de çevresel olarak ülkemiz
ve dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır.”
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Tayyip Köyü Toprak İşlemesiz Tarım Demonstrasyonu
Tarımda gelişme kalkınma için girdilerin azaltılması
ve verimini yükseltilmesi
şarttır. Tarımda girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve
buna bağlı olarak verimin
artırılması aynı zamanda
çiftçimizin ve ülkemizin
gelir seviyesini yükseltecektir. Bakanlığımızın da
desteği ile son yıllarda Toprak işlemsiz yani Korumalı
tarımın yaygınlaştırılması
çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Bu doğrultuda da
İl Müdürlüğümüzün çalışmaları devam etmektedir.
Nedir toprak işlemesiz
tarım?
Toprak işlemesiz tarım

toprağı herhangi bir toprak
işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek
ve tarımsal faaliyete devam
etmektir. Bu olur mu diyorlar bazı çiftçilerimiz. Ama
bunun araştırması Amerika, Avrupa ve Ülkemizdeki
Araştırma
Enstitülerinde
yapılmıştır. Toprak işlemesiz
tarım yapıldığında 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 oldu-

ğundan dolayı erozyon en
az seviyeye inmektedir.
Toprak işlemesiz (Korumalı) Tarım uygulamasının Yozgat ili şartlarında
yaygınlaştırılması amacıyla
; 2014 yılından bu yana demonstrasyon çalışmalarımız
devam etmektedir.
2016 üretim sezonunda
demonstrasyon tarlamızın
10 dekarlık kısmına Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının
koordinasyon ve desteği
ile Yozgat Baklagil Yayım
Projesi kapsamında toprak işlemesiz olarak kırmızı
mercimek çeşitlerinin ekimi
yapılmıştır. Kalan kısmına

Fırınlar Kayıt
Prosedürü Değişti
24 Kasım 2016 tarih ve
29898 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan yönetmelik ile fırın
işletmelerinin kayıt prosedürü
değişti.
Bu değişikliğe göre; 01 Ocak
2017 tarihinden itibaren ekmek,
ekmek çeşitleri, diğer ekmek
çeşitleri ve sade pide üretecek
işletmeler Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu
açısından yerinde resmi kontrole tabi tutulacaktır. Herhangi bir

eksiklik veya uygunsuzluk durumunda başvuru sahibine, eksikliklerin giderilmesi için süre
verilecek, süre sonunda eksiklik
giderilmemişse işletmeye kayıt
belgesi verilmeyecektir.
Ayrıca bu değişiklik ile ekmek
fırını açmak isteyen işletmelerin, İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurularında, iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı beyan etmeleri zorunlu
hale getirilmiştir.

ise herhangi bir toprak işlemesi yapılmadan bir kısmı
İl Müdürlüğümüz tarafından
kalan kısmı çiftçimiz tarafından temin edilen tohumluk
ile anıza doğrudan Ekim
Mibzeri ile macar fiği ekimi
yapılmıştır.
2017 üretim sezonu için;
geçtiğimiz üretim sezonunda macar fiği ektiğimiz bu
tarlayı yine hiçbir toprak
işlemesi yapmadan anıza
doğrudan ekim mibrezi ile
buğday ekimi yapılmıştır.
İlimizde anız yangınları önemli bir sorundur.
Anız yakıldığı için toprak
yok olmakta ve verimi düşürmektedir. Ayrıca nadas

alanlarının çokluğu da ayrı
bir sorundur. Biz İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Yozgat’ta nadas alanlarının azaltılması
için toprak işlemesiz olarak
buğday ve fiğ münavebesinin her yıl üretime açılması
ve hayvancılığa kaliteli kaba
yem temini açışından çok
önemli bir alternatif yol olduğu düşünüyor ve bu doğrultuda yayım çalışmaları
yapıyoruz. Bu nedenle taban olmayan kıraç arazilerde toprak işlemesiz olarak 1
yıl buğday 1 yıl fiğ ve benzeri tek yıllık yem bitkileri
münavebesini çiftçilerimize
öneriyoruz.
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HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE
İlimiz gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvan varlığı bakımından ülkemiz hayvancılığında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin coğrafi olarak tam
ortasında yer alması, kuzeyden Çorum-Tokat, güneyden Kayseri-Nevşehir, batıdan Kırıkkale-Kırşehir, doğudan da Sivas iline komşu olması, 6 adet ruhsatlı
hayvan pazarına sahip olması münasebetiyle hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bir ilimizdir.

Hayvan hareketlerinin
yoğun olduğu bölgelerde
en sık karşılaşılan problem
kontrolsüz hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının hızlı bir yayılım
göstermesidir.
Yozgat ili olarak 2016
yılında yapılan gerek Hay-

van Hastalık ve Zararlıları
ile Mücadele Çalışmaları gerekse koruyucu aşılama çalışmaları ile ilimiz genelinde
yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplarının azami miktarda olduğu bir yılı geride
bırakmış bulunmaktayız.
ŞAP HASTALIĞI

Ülkemizin bulaşıcı hayvan hastalıkları anlamında karşılaştığı en önemli
problemlerden bir tanesi
Şap hastalığıdır. Hayvan hareketleri, celepler, yabani
hayvanlar, kuşlar, hayvansal
atıklar hastalığın bulaşmasında en önemli faktörler-

dir. Çok bulaşıcı bir hastalık olması nedeni ile et-süt
veriminde azalma, özellikle
genç hayvanlarda ölümle
sonuçlanabilen bir hastalıktır.
Sığırlarda ateş, iştahsızlık,
depresyon ve süt veriminde
azalma ilk klinik bulgulardır.
24 saat içerisinde salya akışı
başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere
(veziküllere) tırnak arası
bölgede, meme derisinde,
ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin
yırtılması ile geniş ülseratif
yaralar şekillenebilir. Dildeki
yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki
ve burun bölgesindeki yaralar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. 4.
Koyun ve keçilerde hastalık
daha hafif seyirlidir. Hastalık koyunlarda genellikle
topallık ile karakterizedir ve
topallık süreklilik gösterir.

Ağızdaki lezyonlar sığırlardaki lezyonlardan daha küçük ve daha kısa sürelidir.
Genellikle hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür
ve klinik bulgular ancak dikkatli bir gözlemle belirlenir.
Şap hastalığının ölüm (mortalite) oranı düşük olmakla
birlikte genç hayvanlarda
virusun kalpte yerleşmesi
(lokalize) sonucu ölümle
sonuçlanan myokarditis olguları görülebilir. Hastalığın
bulaşma oranı ise yüksek
olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır.
Hastalıktan korunmada
en etkili yöntem koruyucu
aşılamadır. İlimiz genelinde hastalığa duyarlı 2 aylık yaştan büyük tüm sığır
cinsi hayvanlar yılda iki kez
aşılanmaktadır.2016 yılında
hayvan varlığımızın %92 si
aşılanarak önemli bir aşılama başarısı sağlanmış, bu

sayede hastalığa bağlı yavru kayıpları, verim kayıpları çok düşük seviyelerde
seyretmiştir. Koruyucu aşılamalarda önemli hususlardan bir tanesi de ilk aşısını
almış genç hayvanların, 1
ay sonra şap aşısı ile tekrar
aşılanmalarıdır. Aynı şekilde
gebelik döneminde aşılanan
anaç hayvanlardan doğan
buzağılarında hastalığa karşı dirençlerinin daha güçlü
olduğu tespit edilmiştir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR Konu ile ilgili yaptığı
açıklamada Koruyucu aşılamanın yanında hastalıkla
mücadelenin önemine de
vurgu yaparken, hastalık
çıkan işletme veya köylerde
hızlı bildirim,erken müdahale, temizlik, kordon ve karantina tedbirleri hastalığın
o bölgede sınırlandırılması,
bertaraf edilmesinde önemli bir mücadele yöntemi
olduğunu
belirtmektedir.
İlimizde Şap Hastalığından

şüpheli bir hastalık ihbarıalınması durumunda müdürlüklerimizce oluşturulan
birimler tarafından 24 saat
içerisinde hastalık mihrakına intikal edilmektedir. Hastalık çıkan yerlerde öncelikle hastalık belirtisi gösteren
hayvanların sağlık hayvanlardan ayrılması, meraya
çıkışının engellenmesi, bu
hayvanlardan hastalığın tip
tayinini yapmak üzere doku
ve kan numuneleri alınması,
hastalık belirtisi görülen işletmelerde basınçlı makinalar ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması çok önemli
bir müdahale yöntemidir.
İşletmelerin dezenfeksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra hayvanların içme
su ihtiyacını karşıladığı köy
çeşme ve su olukları gibi ortak kullanım alanları da dezenfeksiyon işlemlerine tabi
tutulmaktadır.
İller arası büyükbaş hayvan sevklerinde de sevk
edilecek hayvanlarda Şap

Aşısı şartı aranmaktadır. İl
dışına sevk edilecek büyükbaş hayvanların sevk tarihinden en erken 15 gün, en
geç 6 ay öncesinden Şap
Hastalığına karşı aşılanması
gerekmektedir. Bu şekilde
pasaportunda aşılama bilgisi olmayan hayvanların il
dışına sevklerine müsaade
edilmeyecektir.
SIĞIRLARIN
NODÜLER
EKZANTHEM HASTALIĞI
(LSD)
Ülkemizde 2013 yılından itibaren görülmeye başlayan
Sığırların NodülerEkzanthem Hastalığı (LSD) bahar-yaz aylarında görülen,
sokucu sinekler aracılığıyla
ve daha az olarak direkt temas ile bulaşan bir hastalıktır. Patlamış deri lezyonları,
tükürük, burun akıntısı, süt
ve infekte hayvanın semeni
ile de bulaşma gerçekleşmektedir.Hayvanlarda ciddi
şekilde verim (et-süt) kayıplarına yol açan tedavisi
mümkün olmayan bir hastalıktır. Hastalığa yakalandığı tespit edilen büyükbaş
hayvanlar tazminatlı olarak

itlaf edilmektedir.
LSD Hastalığının önlenmesinde sinek mücadelesi
yapılması arazi ve ahır şartlarında mümkün olmadığı için en önemli korunma
yöntemi koruyucu aşılamadır. Koruyucu aşılama çalışmalarının en geç Mart-Nisan
aylarında 3 aylıktan büyük
tüm sığır cinsi hayvanların
hastalığa karşı aşılanması
durumunda başarısı gözlenebilmektedir.
İlimizde 2016 yılı Ocak
ayında ilimiz büyükbaş hayvan varlığına yetecek miktarda aşı alımı yapılmış,Mart
ayı itibarı ile aşılama çalışmalarına başlanmış, 15 Nisan tarihi itibarı ile hayvan
varlığımızın tamamı LSD
hastalığına karşı aşılanmıştır.
2016 yılında ülkemiz genelinde 204 ayrı noktada
LSD hastalığı çıkmış ve 1.271
adet büyükbaş hayvan itlaf
edilmiştir. Zamanında ve etkin bir şekilde yapılan koruyucu aşılama çalışmaları ile
2016 yılında ilimizde sadece
1 adet LSD hastalık mihrakı

tespit edilmiş, bu mihrakta
11 hayvan tazminatlı olarak
itlaf edilmiştir.
İller arası büyükbaş hayvan sevklerinde de sevk
edilecek hayvanlarda Şap
Aşısı yanında LSD hastalığına karşı da aşılanma şartı
aranmaktadır. İl dışına sevk
edilecek büyükbaş hayvanların sevk tarihinden en erken 30 gün, en geç o sene
içerisinde LSD Hastalığına
karşı Koyun Keçi Aşısı ile
aşılanmaları gerekmektedir. Bu şekilde pasaportunda aşılama bilgisi olmayan
hayvanların da il dışına
sevklerine müsaade edilmeyecektir.
Sonuç olarak Hayvan
Hastalık ve Zararlıları ile
Mücadele çalışmaları kapsamında
Bakanlığımız
programları çerçevesinde
titizlikle yürütülen gerek
aşılama gerekse hastalıklar ile mücadele çalışmaları 2016 yılında meyvelerini
vermiş, yetiştiricilerimizin
hayvancılık ekonomisi anlamında daha güçlü olması
sağlanmıştır.
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Yozgat’ta Soya Fasulyesi Demonstrasyonu

İ

l Müdürlüğümüzce Yerköy İlçemize bağlı Saray
Köyünde deneme parselinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin hasadı yapıldı.
Deneme parselini ve ürünü

yerinde inceleyen İl Müdürü
Ziyaattin Özdemir şunları
söyledi. “İlimizde yetişebilecek olan alternatif ürünlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmak, çiftçilerimizi

bu ürünlere yönlendirmek,
ilimizdeki ürün çeşitliliğini
artırarak amacıyla 2016 üretim sezonunda Soya fasulyesi üretimi ile ilgili İlimizde
2 bölgede deneme ve demonstrasyon yapılmıştır. Bu
demonstrasyonlarla İlimizin ekolojik şartları yönünden yazlık olarak ekiminin
uygun olduğu düşünülen
Soya'nın İlimizdeki çiftçiler
tarafından ekiliş ve üretiminin yapılması ile çiftçimize
alternatif ürün sağlanacak
ve son yıllarda üretimi düşen soya ürünün İlimizde
yetiştirilmesine bu konuda
öncülük edilecektir. Sıcak
ve ılıman iklim ürünü Soyanın yazlık olarak denenmesi

maksadıyla, Yerköy İlçemiz
Saray köyü Köyiçimevkiisindeki çiftçimiz Tevfik Tuğ’un
arazisinde kurulan 35 m2
deneme parseline 10 Mayıs
2016 tarihinde ekim yapıldı. Tohumluk Bakanlığımıza
bağlı Bahri Dağdaş Tarımsal
Araştırma
Enstitüsünden
temin edilmiştir. Bu enstitümüzün geliştirdiği Çetinbey çeşidi ekilmiştir. 5 defa
sulama yapılmıştır. Bitkinin
vejetasyon yani büyüyüp
olgunlaşma süresi 140 olarak gerçekleşmiştir. Bu parselde elle hasat yapılacaktır.
Bilindiği üzere İlimizin
rakım seviyesi 700’lerden
başlayıp 1500’lere kadar
değişmektedir. Biz bu de-

neme ile Yozgat’ta soyanın
yetiştirilebileceğini ve rakım
ve ekolojik şartlara göre
ekim zamanının ayarlanması gerektiğini gördük. Soya
Fasulyesi, İlimizde özellikle
rakımı düşük olan Yerköy ve
Aydıncık havzalarında rahatlıkla yetiştirilebilir.
Ayrıca Merkez Fakıbeyli
köyünde de bir tane daha
soya fasulyesi demonstrasyonumuz daha vardır. Ama
rakım ve sıcaklık farkından
dolayı o demonstrasyonumuz henüz hasat olgunluğuna gelmemiştir. Tahminen ekim ayı ortalarında
hasat edilecek olup kamuoyuna duyurulacaktır” dedi.

TARSİM ‘den Sorgun Çiftçisine Müjde

Tarsim; Tarım Sigortaları
Havuzunun kapsadığı risklerin genişletilmesi amacıyla ilk defa pilot olarak
belirlenen 81 ilin 81 ilçesinde buğdayda kuraklık
verim sigortasına geçilecektir. İlimiz Sorgun İlçeside pilot uygulamaya dahil
edilen ilçemizdir.

Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası hakkında
15/12/2016 tarihinde Sorgun İlçemizde düzenlenen
bilgilendirme toplantsına
İl Müdür Yardımcısı Özgür
MEMİŞ, Sorgun İlçe Tarım
Müdürü Cumhur ESER,
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürü İsmail

DİŞLİ, Sorgun Ziraat Odası
Başkanı Hacı TUZLACIK,
Konu Uzmanı Osman TAN
ve çiftçilerimiz katılmışlardır.Konu ile ilgili genel bilgiler ve Buğdayda Kuraklık
Verim Sigortası hakkında
TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünden Konu Uzmanı Osman TAN tarfından

Mevlid Kandili Süt Dağıtımı
11 Aralık 2016 tarihinde kutladığımız Mevlid Kandili münasebeti ile
Türkiye genelinde kutlama programı düzenlenmiştir. Program çerçevesinde İl Müdürlüğümüz, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin
desteğiyle Yatsı namazı sonrasında
Bilal Şahin Camii önünde süt dağıtımı yapılmıştır. Yapılan etkinliğe İl
Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, İl

Müdür Yardımcılarımız Özgür MEMİŞ ve Ahmet ALATAŞ, Şube Müdürlerimiz ve Personellerimiz tarafından Halkımıza süt dağıtılmıştır.
Etkinlikte halkımızın Mevlid Kandili
kutlanmış, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün tanıtımı
yapılmış ve süt tüketiminin özendirilmesi yönünde eğitici bilgiler
verilmiştir.

gerekli bilgiler vermiştir.
İlimiz genelinde buğday
rekoltesini olumsuz yönde
etkileyen ve çiftçilerimizin
mağduriyetine sebep olan
kuraklık afeti 01/01/2017
tarihinden itibaren SORGUN İlçemizde Tarsim kapsamına alınmıştır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları Yozgat Merkezde 20/12/2016
tarihinde, Şefaatli İlçemizde 29/12/2016 tarihinde
ve 30/12/2016 tarihlerinde
Boğazlıyan İlçemizde Tarsim toplantıları yapılmıştır.
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2016 - 2017 Bitkisel Üretime Destekleme
Ödemeleri Hakkında Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı

Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 2016-2017 Yılı Bitkisel
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2016/29 No’ lu Tebliğ
04.08.2016 tarih ve 29791 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Tebliğ hükümleri doğrultusunda, 27.09.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz
Toplantı salonunda; İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR’in ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü, İl Sistem Sorumlusu ve Konu Sorumlusu Teknik Perso-

nellerin katılımıyla; Destekleme uygulamalarının aksamadan yürütülmesi,
çiftçilerin/üreticilerin mağduriyetine meydan verilmemesi için gerekli tüm
konularda İl Merkez Köy Muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Bu toplantı kapsamında aynı zamanda çiftçilerin soru ve sorunlarına da yer
verilmiş olup İl Müdürü Ziyaattin ÖZEMİR ile Bitkisel Üretim Şube Müdürü
Mehmet GENCER çiftçilerin sorunlarına yanıt verdi ve 2017 Üretim sezonu
ÇKS dosyaları kabullerinin başladığını duyurdu.

Okullarda Öğrencilere “Organik Tarım” Tanıtıldı

Fatma
Temel
Turhan İlköğretim okulunda
28.12.2016 tarihinde Organik Tarımla ilgili eğitim verilmiştir. Eğitime İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR,
İl Mili Eğitim Müdürü Saim
KUŞ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İsmail DİŞLİ, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürümüz Mehmet GEN-

CER ve teknik ekip katılmıştır.
Ziyaattin ÖZDEMİR konuşmasında; “Organik tarım (Ekolojik tarım veya
Biyolojik tarım); ekolojik
dengenin korunması, her
türlü bitkisel, hayvansal ve
su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik
tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini,

orman ve doğal alanlardan
organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması,
bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi,
depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması ve denetimini
amaçlayan, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim
tekniklerini kullanmayı ka-

bul eden, her aşaması kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı bir
üretim şeklidir” dedi.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR Yozgat’ta Organik Tarım üretiminin artırılmasının ve birkaç yıl
içerisinde Organik Tarım
pazarının kurulmasının hedefleri arasında olduğunu
belirtti.

Organik Tarımla ilgili 15
dk’lık sunum ve Organik Tarım tanıtım filmi gösterimi
sunulmuştur.
Sunum sonrası öğrencilerin sorularına cevap verilmiş ve öğrencilere Organik
Tarım Dergisi, Organik Tarım logolu kalem ve kitap
ayracı verilerek program
tamamlanmıştır.
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Bireysel Sulama Desteği Başvuruları
adet yatırım konusunu kapsar.
1. Tarla içi damla sulama
sistemi kurulması,
2. Tarla içi yağmurlama
sulama sistemi kurulması,
3. Tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulması,
4. Lineer sistem, Center
Pivot sistem veya Tamburlu
sistem yağmurlama sulama
makinesi alınması,
5. Güneş enerjili sulama
sistemleri kurulması,
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara
uygun olan ve kabul edilen
proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının
%50’sine hibe yoluyla destek verilir.
Referans fiyatlar içinde
kalmak şartıyla hibeye esas
mal alım tutarı gerçek kişiler
için 100.000 TL, tüzel kişiler
için ise 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin,
bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru
sahibi tarafından ayni katkı
olarak karşılanır. Başvuru
bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
Projenin tanıtılması ve

10

YOZGAT

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

bunun araştırması Amerika, Avrupa ve Ülkemizdeki
Araştırma
Enstitülerinde
yapılmıştır. Toprak işlemesiz
tarım yapıldığında 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.
2017 üretim sezonu için;
geçtiğimiz üretim sezonunda buğday ekili bu tarlaya
hiçbir toprak işlemesi yapmadan, İl Müdürlüğümüz
tarafından tohumluğu karşılanarak 15 Da’ lık kısmına
anıza doğrudan Ekim Mibzeri ile Macar Fiği ekimi ya-
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tarım bülteni

2015

Merkez Azizlibağları köyünden Basri Güçlü isimili çiftçimizle
Mikrobiyal Gübreli(Rhizobium Bakterili) Macar Fiği ekimi yapıldı.

muhtemel yatırımcıların bil- kabul edilen başvurular ile lara Gıda Tarım ve Hayvangilendirilmesi ile ilgili olarak İl Müdürlüğü arasında hibe cılık İl Müdürlüğünden veya
Yozgat Gıda Tarım ve Hay- sözleşmesinin imzalanma- Bakanlığımız Tarım Reform
vancılık İl Müdürlüğü İl Proje sından sonra, mal alımları Genel Müdürlüğü internet
Yürütme Birimi tarafından en fazla 45 gün içerisinde adresinden ulaşabilirler.
tarihi itiba- dığını, Şap Aşısını yaptır- çük hastalık odakları hariç
gerekli teknik destek sağla-01.10.2015
tamamlanır.
riyle
ilimiz
genelinde
mayan hayvan sahiplerine ilimizde Şap hastalığının
nacaktır.
Muhtemel başyatırımcılar
7.323 TL İdari Para Cezası görülmemesi; aşılamaların
latılan
Sonbahar
dönemi
Program
kapsamında gerekli bilgi ve dökümanŞap Aşılaması kampanyası uygulanacak olup, hayvan zamanında yapılması ve
tüm hızıyla devam etmek- sahiplerinin aşılamalar ko- hayvan sahiplerinin konutedir. Konu ile ilgili olarak nusunda hassasiyet gös- ya gereken önemi gösterİl Müdürümüz Ziyaattin termelerini, aşılamalarını melerine bağlı olduğunu,
ÖZDEMİR yaptığı açıkla- yaptırmamış olan hayvan İlimizde Şap hastalığının
pılmıştır.
mada : “Bugün itibarı ile sahiplerinin İl/İlçe Müdür- tamamen ortadan kaldırılİlimizde anız yangınyaklaşık 120.000 büyük- lüklerine müracaat etme- ması yönünde çalışmalarıları önemli bir sorundur.
baş hayvan Şap Hastalığına leri gerektiğini belirtmiştir. nın ara vermeden devam
Anız yakıldığı için toprak
İl Müdürümüz Ziyaattin edeceğini, yakın zamanda
karşı aşılandığını,30 Ekim
yok olmakta ve verimi 2015
dü- itibarı ile sona erecek ÖZDEMİR: Ayrıca kontrol- ilimizdeki büyükbaş ve
şürmektedir. Ayrıca nadas
aşılama kampanyası sonu- süz hayvan hareketlerinin küçükbaş hayvancılık işletalanlarının çokluğu da cunda
ayrı İl genelinde yaklaşık yapılmaması, hayvan ve melerinin hastalıklardan
215.000 büyükbaş hay- hayvan maddesi nakillerin- ari hale getirilmesinin en
bir sorundur. İl Gıda Tarım
vanın aşılanmasını hedef- de gerekli belgelerin hay- önemli hedefleri olacaklave Hayvancılık İl Müdürlüğü
lediklerini, aşılama kam- van sahiplerinin yanında rını da sözlerine eklemiştir.
olarak Yozgat’ta nadas alanpanyasına 98 adet Hayvan bulundurmaları gerektiğilarının azaltılması için topSağlığı personelinin katıl- ni, yaklaşık 2 senedir kürak işlemesiz olarak buğday
ve fiğ münavebesinin her
yıl üretime açılması ve hayvancılığa kaliteli kaba yem
temini açışından çok önemli
bir alternatif yol olduğu düşünüyor ve bu doğrultuda
yayım çalışmaları yapıyoruz.
Bu nedenle taban olmayan
kıraç arazilerde toprak işlemesiz olarak 1 yıl buğday
1 yıl fiğ ve benzeri tek yıllık
yem bitkileri münavebesini
çiftçilerimize öneriyoruz.

Toprak İşlemesiz Tarım (Korumalı Tarım) Yaygınlaşıyor

Şefaatli İlçesi Akcami
Köyündeki örnek çiftçimiz
Mehmet GÜLCAN’ın anız
olan tarlasına Toprak İşlemesiz olarak Macar Fiği Ekimi yapıldı.
Toprak işlemesiz (Korumalı) Tarım uygulamasının Yozgat ili şartlarında
yaygınlaştırılması amacıyla;
2014 yılından bu yana demonstrasyon çalışmalarımız
devam etmektedir. İlimizde
yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde korumalı
tarım yaygınlaşmaktadır.
Nedir toprak işlemesiz
tarım?
Toprak işlemesiz tarım
toprağı herhangi bir toprak
işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek
ve tarımsal faaliyete devam
etmektir. Bu olur mu diyorlar bazı çiftçilerimiz. Ama

Mikrobiyal Gübre ile

Macar Fiği Ekimi Yapıldı
BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA SONBAHAR DÖNEMİ
ŞAP AŞILMASI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
SAYFA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından;
tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı
bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar
isteklerine uygun üretim
yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir
düzeyinin yükseltilmesi için
bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek
ve uluslar arası düzeyde rekabet edilebilir bir seviyeye
getirmek için Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ‘’ 29 Nisan 2016
tarih ve 29698’’ sayılı Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Bireysel Sulama Sistemleri alımları için gerçek ve
tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketler programdan yararlanmak üzere
başvurabilirler. Başvurular 1
Ocak Pazar günü başlayıp
14 Şubat Salı günü mesai
bitimine kadar yapılacaktır
Program aşağıdaki 5
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Bakanlığımız
Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon
ve desteği ile tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması
amacıyla Toprak Gübre ve
Su Kaynakları Araştırma
Enstitüsü ile ortak olarak
yürüttüğümüz Mikrobiyal
Gübre İle Baklagil Tohumlarını Aşılamanın Verime
etkilerinin değerlendirilmesi
ve çiftçilerimize benimsetilmesi Projesi kapsamında
12.12.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüzden Ziraat Mühendisi Selman YILDIRIM
ve Ziraat Teknikeri Osman
AKARSUBAŞI’nın kontrolünde Macar Fiği ekimi yapıldı.

Proje dahilinde deneme
kurulan tarla 3 parsele ayrıldı. 1 parsele Rhizobium
bakterisi ile aşılanan Macar
Fiği ekimi, 1 parsele kimyevi gübre kullanılarak Macar
Fiği ekimi, diğer parsele ise
kimyevi gübre kullanılmadan Macar Fiği ekimi gerçekleştirildi.
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2015 yılından
beri çevreyle dost, doğal
kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen uygulamalardan olan Mikrobiyal Gübre
kullanılarak baklagillerdeki
üretim ve verim artışını gösterecek olan bu proje uygulanmaya koyuldu.
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İlimizde ekonomik olarak önem arz eden baklagil bitkilerinin her biri için
etkinlikleri
araştırmalarla
tespit edilen Rhizobium
bakterileri ile aşılama materyali veya mikrobiyal gübrelemenin yurt ölçüsünde
yaygınlaştırılması ve baklagil bitkilerin gübrelenmesinde kullanılması ile büyük
ölçüde ekonomik yarar sağlanması amaçlanmıştır.
Üretim sezonu boyunca
bu 3 parseldeki ürünlerin
gelişimi ve nodozite oluşumları gözlenecek olup hasattan sonra ise ürün verimi
ölçülerek değerlendirilecek
sonuçlar kamuoyu ve çiftçilerimizle paylaşılacaktır.

Adana TAYEM’de Çiftçi İnceleme Gezisi Yapıldı

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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Bakanlığımız Eğitim Yayım
ve Yayınlar Daire Başkanlığının
2016 yılı için programladığı Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında
çiftçilerimizi sulama konusunda
modern ve ekonomik su kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla; Merkez, Çekerek
ve Şefaatli İlçelerimizden çiftçilerle 08 – 12 Aralık tarihlerinde
2 günlük inceleme ve bilgilendirme gezisi yapıldı.
Program kapsamında sulamayla tarım yapan çiftçiler
seçilmiştir. Bakanlığımıza bağlı

Adana Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezinde çiftçilerimize 1 günlük teorik ve uygulamalı sulama bilinçlendirme
ve farkındalık eğitimi verildi.
Modern sulama ile ilgili uygulamaların sahadaki örneklerinin görülmesi açısından faydalı
olacağı düşünülen alanlarda 1
günlük çiftlik ve fabrika gezisi
yapıldı.
Çiftçilerle yakından ilgilenen
Adana Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü
Arkan AKAL ve Müdür Yardımcısı Bülent AYHAN, Adana

TAYEM olarak İl Müdürlüklerimizden gelecek talepler doğrultusunda çiftçilerimizi sulama
ve diğer tarımsal konularda eğitim vermeye hazır olduklarını
belirtti.
Çiftçi inceleme gezisine katılan çiftçiler ise bu gezinin kendileri için çok faydalı olduğunu
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yapacağı bu tür
inceleme gezilerinin artırılması
gerektiği bundan sonra yapılacak olan gezilere de katılmak
istediklerini belirttiler.
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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!

