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“TARIMDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ”
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Tarımda
İş Birliği Protokolü” çerçevesinde başlatılan “Ziraat Mühendislerinin Teknik Eğitim” programı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toprak İşlemesiz Tarım
Yozgatt’ta Yaygınlaşıyor.
Yozgat’ta 8. Tarım ve İnsan Konulu
Ulusal Fotoğraf Sergisi Açıldı.
Çocuk Tarım Kampı Düzenlendi.
Ziyaattin Özdemir;Hayvancılık
İşletmelerinin Hastalıktan Ari
İşletmelere Dönüşümü Başlatılmıştır.

Korumalı (Toprak İşlemesiz)
Tarım Çiftçisi Gezisi Yapıldı.
Tarım Fuarı Yapıldı.
Valimizin Kurum Amirleri ile
Sabah Kahvaltısı.
Mikrobiyal Gübre ile
Nohut Ekimi Yapıldı.
Müdürlüğümüz Çalışanları
İftarda Buluştu

3
4
5
6-7
8
9
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11
12

Toplantı öncesinde İl
Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, Sayın Valimiz Kemal YURTNAÇ’a kurumumuz çalışmaları hakkında
kısa bir brifing verdi
İl Müdürlüğümüz toplantı salonumuzda düzenlenen toplantıya Valimiz
Kemal Yurtnaç, Rektör
Prof. Dr. Salih Karacabey,
Ziraat Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl
Müdürümüz Ziyaattin Özdemir, Bozok Üniversitesi
öğretim üyeleri ve ziraat
mühendisleri katıldı.
Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını
yapan Yozgat Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürümüz Ziyaaatin ÖZDEMİR,
Bozok Üniversitesi ile “Tarımda İş Birliği
Protokolü” çerçevesin-

de başlatılan “Ziraat
Mühendislerinin Teknik
Eğitim”proğramında ağırlıklı olarak, bitkisel üretim
ve bitki sağlığı konularında, alanında uzman akademisyenlerimiz İl Müdürlüğümüz personeli ile bilgi
paylaşımında bulundular.
Bu bağlamda meyvecilik,
bağcılık, tıbbi ve aromatik
bitkiler ile yem bitkileri
yetiştiriciliği, mera ıslahı
ve yönetimi konularında her Çarşamba günü
eğitim programları düzenlendi. Bitkisel üretim
konularına ilave olarak
hayvan yetiştiriciliği ve
hayvan sağlığı konularında da eğitim programları
yapıldı.
İşbirliği protokolü
çerçevesindeki bu program yaklaşık 4 ay (Şubat

ayında başlandı mayısın
17 sinde sonlandı) sürdü.
Programlara İl Müdürlüğümüz teknik ve sağlık
personelince vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri
aksatmadan yoğun bir
katılım sağlandı.
Personelimiz akademisyen hocalarımızdan
bilgilerini tazelerken,
hocalarımızla sahadaki
tecrübelerini paylaşma
imkânı buldular. Üniversite - kurum işbirliği ve
ortak çalışması açısından
Türkiye’de örnek bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra Üniversitemiz ile işbirliği ve
koordineli çalışmalarımız
devam edecektir dedi.
Devamı Sayfa 3’de
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Toprak İşlemesiz Tarım
Yozgat’ta Yaygınlaşıyor

“TARIMDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ”
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yaşar
Karadağ ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof
Dr. Salih Karacabey’inde birer konuşma yap-

tığı toplantının kapanış
konuşmasını Valimiz
Kemal YURTNAÇ yaptı.
Toplantıda konuşan Valimiz Kemal
YURTNAÇ ise, bu tür
çalışmaların alana
yayılmasının Yozgat’a
büyük faydası olacağını
söyledi.
Bu çalışmaları
yaparken ilin önceliklerine bakacaklarını
belirten Vali Yurtnaç,
“Ne kadar turizm,
sanayi, spor turizmi,
sağlık turizminden
bahsetsek de, Yozgat
tarım ve hayvancılıkta
da gelişmesi gereken
bir il. Nohut, merci-

mek ve şeker pancarı
üretiminde Türkiye’de
ilk 5’in içerisinde olan,
Türkiye’de üretilen
şeker pancarının yüzde
12’sini karşılayan, 300

bin civarında küçük ve
büyükbaş hayvanı olan
bir ilde artık tarımsal
sanayiye doğru gitmek
gerekiyor. Bir bisküvi,
süt ürünlerini işleyen,
bir makarna fabrikasının ülkemiz ve ilimiz
ekonomisine katkı sağlaması için alt yapısını
yapmamız lazım” dedi.
Eğer teorikte bilinenleri sahaya inerek
pratikte uygulanmazsa
tarımın ancak kağıt
üzerinde yönetilebileceğini ifade eden
Vali Yurtnaç, “Mutlaka
sahaya iniliyor ama
benim istediğim kendi
bağınızda bahçenizde

çalışıyormuş gibi gayret
göstermeniz. İşte o zaman gerçek manada bu
memlekete bir şeyler
kazandırmış olursunuz.
Örneğin Kabalı projesini çoğaltmamız lazım.
Karanlıkdere üzüm
bağlarını yeniden gün
yüzüne çıkarmamız
lazım. Bunun içinde biz
oradaki çiftçilerimizi
Denizli’ye götürdük.
Üzüm bağlarına nasıl
bakılır, ne kadar ürün
alınır, verimli bir üzüm
bağı nasıl olmalıdır biz
bunu çiftçilerimize yerinde gösterdik. Bizim
işimiz alanda köylü ile
beraber ter dökmektir.
Onlarla birlikte sahada
olursak onlara ve bu
şehre bir katkı sağlarız.
Her zaman köylü ve
çiftçimizin yanındayız
ve tarım alanındaki
projeleri her zaman
destekleyeceğiz” diye
konuştu.
Yozgat’ın tarım ve
hayvancılıkta ki önemini bildiğini aktaran
Vali Yurtnaç, bu tür
çalışmaları hep birlikte
yürüteceklerini, alan
bilgisi ve üniversite ile
beraber bu çalışmalara devam edeceklerini
sözlerine ekledi.
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Sarıkaya Bağlıca Toprak
İşlemesiz Tarımda Hasat

Sarıkaya İlçemiz Bağlıca köyünde uygulanan
Toprak İşlemesiz Tarım
Demonstrasyonunda
ektiğimiz Macar Fiği üretiminde hasat yapıldı.
Hasada İl Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR, Sarıkaya, Sorgun, Boğazlıyan, Çandır ve Çayıralan
İlçe Tarım Müdürleri
teknik personeller ve bu
ilçelerden gelen önder
çiftçilerimiz katıldı.
Demonstrasyon ve hasadı yerinde inceleyen İl
Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR şunları söyledi;
“Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının desteği ile
Korumalı (Toprak İşlemesiz) Tarım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması
ve Çevre Amaçlı Tarım
Arazilerinin Korunması
(ÇATAK) Projesi kapsamında toprak işlemesiz tarımı çiftçilerimize uygulamalı olarak
göstermek amacıyla
2014 yılından bu yana
demonstrasyon çalışmaları yürütmekteyiz. Bu
amaçla Merkez İlçemizde
2 köyde, Şefaatli ilçemizde 1 köyde ve şuan
üzerinde bulunduğumuz Sarıkaya İlçemizin
Bağlıca köyünde Toprak
İşlemesiz tarım demonstrasyonları yapmaktayız. Önder çiftçimiz köy
muhtarı Yalçın AKDEMİR isimli çiftçimizin bu
arazisinde geçen yıl yani
2016 üretim sezonunda
buğday ekilmiş idi. Bu
üretim sezonunda anızın
üzerine hiçbir toprak
işlemesi yapmadan Anıza

Doğrudan Ekim mibzeri
kullanılarak İl ve İlçe
Müdürlüğümüz teknik
personellerinin kontrolünde macar fiği ekimi
yaptık.
Burada bu yol üzerindeki araziyi seçmemizdeki amacımız çiftçilerimiz gelip geçerken
uygulamamızı görmeleri
ve kendi arazilerinde de
uygulamalarıdır.
Görüldüğü üzere
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 de
arazileri boş kalmayacak
her yıl ürün alacaklardır.
Ayrıca Bakanlığımızın
verdiği 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.”

Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile
İlimiz Şefaatli İlçemizin
Akcami Köyünde İl Müdürlüğümüz ve Şefaatli
İlçe Müdürlüğümüz ile
koordineli olarak uygulanan Toprak İşlemesiz

ğumuz Şefaatli İlçemizin
Akcami köyünde Toprak
İşlemesiz tarım demonstrasyonları yapmaktayız.
Önder çiftçimiz Mehmet
GÜLHAN isimli çiftçimizin
bu arazisinde geçen yıl
yani 2016 üretim sezonunda buğday ekilmiş
idi. Bu yıl yani 2017

erozyon en az seviyeye
inmektedir.
Korumalı(Toprak
işlemesiz) tarım uygulaması, girdi, zaman
ve işgücünden tasarruf
sağlayarak çiftçinin daha
karlı üretim yapmasına
imkân sağlayan toprağı
ve bitkiyi koruyan, sür-

TAK 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 de
arazileri boş kalmayacak

her yıl ürün alacaklardır.
Ayrıca Bakanlığımızın
verdiği 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.

KKYDP Hibe Sözleşmeleri
imzalanmaya başladı

Tarım demonstrasyonunu İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR, İlçe
Müdürümüz, İl ve İlçe
Müdürlüğümüz teknik
personelleri, çiftçilerimiz
ve basın mensupları ile
birlikte yerinde inceleyerek basına ve çiftçilere
açıklamalarda bulundu.
Daha ilk yıl uygulaması
olmasına rağmen demonstrasyondaki başarıya ve Toprak İşlemesiz
tarımın İlimizde uygulanabilir olduğuna dikkat
çeken İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR şunları
söyledi.
“Korumalı (Toprak
İşlemesiz) Tarım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında
toprak işlemesiz tarımı
çiftçilerimize uygulamalı
olarak göstermek amacıyla 2014 yılından bu
yana demonstrasyon çalışmaları yürütmekteyiz.
Bu amaçla Merkez İlçemizde 2 köyde, Sarıkaya
ilçemizde 1 köyde ve
şuan üzerinde bulundu-

üretim sezonunda anızın
üzerine hiçbir toprak
işlemesi yapmadan Anıza
Doğrudan Ekim mibzeri
kullanılarak İl ve İlçe
Müdürlüğümüz teknik
personellerinin kontrolünde Macar Fiği ekimi
yaptık.
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 ve toprağın su tutma
kabiliyeti artmaktadır.
Ayrıca toprak yüzeyi
anız ve bitki artıkları ile
kaplı olduğundan dolayı

dürülebilir, uzun vadede
toprakların iyileştirilmesine ve erozyon nedeniyle yok olmasının engellenmesine önemli katkı
sağlayan bir sistemdir.
Bu sayede anız yakmanın önüne geçilecek olup
para, işgücü, zaman,
yakıt, toprak canlıları,
toprak suyu, yapısı ve
besin maddeleri gibi
unsurların da korunma
ve tasarrufuna imkân
sağlayacaktır.
Burada bu yol üzerindeki araziyi seçmemizdeki amacımız çiftçilerimiz gelip geçerken
uygulamamızıgörmeleri
ve kendi arazilerinde de
uygulamalarıdır.
Görüldüğü üzere
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 ÇA-

KKYDP kapsamında İlimizde 23 adet ekonomik yatırım
projesi Bakanlığımız tarafından uygun bulunarak onaylanmıştır.
Projesi uygun bulunan
23 yatırımcıya tebligat
yapılarak uygulamalar
hakkında detaylı bilgiler verilmiş, alınması
gerekli izin, ruhsat
ve onay işlemlerini
tamamlayan yatırımcıların İl Müdürlüğümüz
ile hibe sözleşmesi
imzalayacakları bildirilmiştir.
Program kapsamında
11.Etap Tarıma Dayalı

Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesine ait
ilk hibe sözleşmeleri
imzalandı.
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR hayırlı
olması dilekleriyle,
toplamda 13 milyon TL
hibe verilerek uygulanacak bu projelerin Yozgat tarımı ve
ekonomisi için önemini
belirtmiştir.
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YOZGAT’TA 8. TARIM VE İNSAN
KONULU ULUSAL FOTOĞRAF
SERGİSİ AÇILDI

8. Tarım ve İnsan
konulu Ulusal Fotoğraf
Sergisi, Yozgat İl Kültür
Müdürlüğü Fuaye salonunda vatandaşların
beğenisine sunuldu.
Tarım ve İnsan Ulusal
Fotoğraf Sergisinin açılışına Yozgat İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR, İl
Defterdarı Erdoğan YILDIRANER, Kadışehri belediye Başkanı Davut KARADAVUT, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Oğuzhan GÜNEŞER, Yozgat
Ticaret İl Müdürü İbrahim
AKDAŞ, Şube Müdürlerimiz ve vatandaşlar
katıldı. 8. Tarım ve İnsan

Ulusal Fotoğraf Sergisinde
dereceye giren fotoğraflar, protokol üyeleri tarafından kesilen kurdelenin
ardından, vatandaşların
beğenisine sunuldu. Daha
sonra protokol üyeleri
sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi.
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR:
Her yıl düzenlenen
Tarım ve İnsan konulu
fotoğraf yarışmasında ‘tarım, hayvancılık, toprak,
su, su ürünleri, gıda ve
muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti

konu alan fotoğraflar yer
alıyor. Toprağın ve tarımın
önemi konusunda sosyal
ve bireysel duyarlılığın
geliştirilmesini amaçlayan
ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışma 6 kategoride gerçekleştirilirken,
yarışmada dereceye giren
ve sergilenmeye değer
bulunan fotoğraflar İl
Müdürlüğümüzce İl Kültür
Müdürlüğünde sergilenmeye başladı. Tarım ve
İnsan konulu fotoğraf
sergisi, 09 Haziran 2017
Cuma gününe kadar açık
olacak ve vatandaşlar
tarafından da gezilebilecektir dedi.

Bozkırda Soya Fasulyesi Ekimi
İlimizde yetişebilecek olan alternatif
ürünlerin ekiliş ve
üretimini yaygınlaştırmak Soya Fasulyesi
ekiliş ve üretimini
konusunda çiftçilerimize bilgilendirmek
ve hayvancılıkta yem

katkısı olarak kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla değişik
rakımlardaki 2 köyde
Soya Demonstrasyon
ekimi yapıldı.
Soya fasulyesi besin değeri çok yüksek
olan bir bitkidir. Soya
tohumlarında % 4045 oranında protein,
% 18-20 oranında da
yağ bulunur. Dünya’da
en fazla üretilen ve
tüketilen yağ soya
yağı, yem sanayisinde en fazla kullanılan
hammadde ise soya
küspesidir. Bu özellikleriyle soya fasulyesi
üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Bu demonstrasyonlarda Bakanlığımıza
bağlı Bahri Dağdaş
Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün geliştirmiş olduğu Çetinbey
çeşidi ile ekim yapıl-

mış olup tohumluk
Araştırma enstitüsünden temin edilmiştir.
Demonstrasyonlar
Merkez İlçemize bağlı
İnceçayır Köyü ve
Yerköy İlçemize bağlı
Derebağ köylerindeki
7’şer dekar alanlarda

uygulanmaktadır.
İlimizin ekolojik
şartları yönünden
yazlık olarak ekime
uygun olan soyanın
ekimindeki bir diğer
amacımız İlimizin değişik rakım ve ekolojik
şartlarında yetişebileceğini çiftçilerimize
göstermektir.
İldeki çiftçiler
tarafından ekiliş ve
üretiminin yapılması
ile çiftçimize alternatif
ürün sağlanacak ve
son yıllarda üretimi
düşen soya ürünün
İlimizde yetiştirilmesi
ile bu konuda öncülük
edilecektir.
Demonstrasyonlar
üretim sürecinde izlenerek hasattan sonra
sonuçlar kamuoyuna
ve çiftçilerimize duyurulacaktır.
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ÇOCUK TARIM KAMPI Ramazan Ayı
Gıda Denetimleri
DÜZENLENDİ

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

sınıfı öğrencileri ile
22/23/24 Mayıs 2017
tarihlerinde bir kamp
etkinliği düzenlendi.
22 Mayıs Pazartesi günü
Öğrenciler okuldan
alınarak İl Müdürlüğümüz ve Şube Müdürlüklerimizin tanıtımı ve

Mayıs Salı günü İnceçayır köyünde hayvancılık
işletme ziyareti, Yerköy
İlçemiz TMO ziyareti ve
YEMTAŞ İşletme ziyareti
yapıldı. 24 Mayıs Çarşamba günü ise Sorgun
İlçemizde Pankobirlik
ve sera ziyareti yapıldı.

hakkında bilgi vermek
amacıyla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından
uygun görülen İlimiz
Merkez Yavuz Selim
İlkögretim okulu 4/A

bilgilendirmesi yapıldı,
öğleden sonra Et ve Süt
Kurumu ziyareti, ardından Bozok Üniversitesi
Tarım ve Doğa Bilimleri
Fakültesi gezildi. 23

Yimpaş fabrikalar sahasında piknik düzenlenmiş olup proğramın
sonunda öğrencilerimize
sertifika proğramı düzenlenmiştir.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artan gıda
üretimi ve tüketiminin
getireceği risklere dikkat çeken Yozgat İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR,
Ramazan ayının başlaması ile birlikte rutin denetimlerin hız kesmeden
devam ettiğini, tüketici

ilimizde faaliyet gösteren
gıda ve yem işletmelerinin, teknik ve hijyenik
şartlara uygun olarak faaliyet göstermeleri, gıdanın
güvenilir bir şekilde tüketiciye arz edilmesi, tüketici sağlığının korunması ile
sektörde haksız rekabetin
önüne geçilmesi için çalışmalarını ve denetimlerini

sağlığının korunması için
özellikle tüketimi artan
gıda ürünlerine yönelik
denetimlerin sıklaştırılacağını belirtmiştir. Bu
kapsamda ekmek ve pide,
unlu mamüller, pasta ve
tatlı üretimi yapan firmalar ile lokanta denetimlerine ağırlık verileceğini,
ayrıca gıda satışı yapan
yerlere de gerekli uyarıların yapılarak gerekirse
yasal işlem uygulanacağını belirtmiş; güvenilir
gıda arzının sağlanmasının kurum olarak kendi
sorumluluklarında olduğunu söyleyerek bu konuda
taviz verilmeyeceğini dile
getirmiştir. Özellikle dükkanların önünde ve açıkta
uygun olmayan koşullarda
gıda satışının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen
Özdemir, gıdalarda etiket
bulundurulmasının ve son
tüketim tarihine titizlik
gösterilmesinin önemini
vurgulamış; vatandaşlarımızdan da bu konularda
hassasiyet göstererek
uygun olmayan gıdaları
satın almamalarını ve
karşılaştıkları sorunları
ivedilikle Alo Gıda 174
hattını arayarak bildirmelerini istemiştir.
Özdemir; “Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi;
5996 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmeliklerin Yozgat İl
genelinde uygulanması,

her geçen yıl hızlandırarak devam ettirmektedir.
Söz konusu denetim ve
kontroller sırasında gıdaların güvenilirliğinin ve
mevzuata uygunluğunun
kontrolü amacıyla numuneler alınmaktadır. 2017
Yılı içinde Yıllık Numune
Alma Planı ve şikâyetler
üzerine 28 gıda numunesi
alınmış, bu numunelerden 4 tanesi mevzuata
aykırı bulunmuş ve bu
firmalara gereken yasal
işlemler uygulanmıştır.
2017 yılının ilk 5 ayında
gıda işletmelerine yönelik
yaklaşık 700 denetim gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gıda
denetimlerine özverili bir
şekilde devam edilecektir”
dedi.
Denetimlerin bayram
öncesinde ise özellikle
unlu mamuller ve tatlı
üretimi yapan işletmeler
ile bayram şekeri satışı
yapılan firmalar üzerinde
yoğunlaşacağını belirten
Ziyaattin ÖZDEMİR, “Her
zaman olduğu gibi Ramazan ayında da tüketici
sağlığının korunması ve
güvenilir gıdanın arzı
konusunda hassasiyetimiz
devam etmektedir. Vatandaşlarımızın ramazan ayının ve bayramının huzurlu
geçmesi için üzerimize
düşeni yapacağız” diyerek
sözlerini tamamlamıştır.
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“ZİYAATTİN ÖZDEMİR ; HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIKTAN
ARİ İŞLETMELERE DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATILMIŞTIR.”
Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari
işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan
sağlığının korunması yanında, kaliteli ve
sağlıklı süt üretilmesi ile
ülkemiz süt sektörünün
Avrupa Birliğine süt ve
süt mamulleri ihracatı
yapabilmesi için temel
teşkil etmektedir.
Ülkemizden AB’ye süt
ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için
süt işleme tesislerinin,
süt sağladığı çiftliklerin
öncelikle “Hastalıktan
Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” na sahip
olmaları gerekmektedir.
Bakanlığımız tarafından Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu,
Konya Ovası ve Doğu
Karadeniz Projesi kapsa-

mındaki illerde damızlık
erkek materyal alımı
ile ilgili uygulanan hibe
projelerinde damızlık
boğaların sadece TİGEM
veya Hastalıktan ari
işletmelerden teminine
izin verilmektedir.
Bu kapsamda hayvanları kayıt altına alınmış,
hayvan refahı açısından
asgari teknik ve hijyenik
şartları taşıyan, işletmesinde karantina ünitesine
sahip, süt sağım ünitesi
ve soğutma tankı bulunan, işletmeye hayvan
giriş-çıkışlarında gerekli
izolasyon ve sağlık kurallarını uygulayan, hayvan
hareketleri (doğum,
ölüm, mecburi kesim vb)
ve sağlık şartları ile ilgili
kayıt tutan damızlık süt
işletmeleri hastalıktan

Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brucellozu hastalıkları ile etkin mü- te işletmede bulunan
damızlık boğalar hariç, 6
cadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hastalık- aylık yaştan büyük tüm
tan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmaktadır. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu hayvanlar için hayvan
başına destekleme ödeKararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince de söz konusu proje çer- mesi yapılır. Bakanlığımız
çevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerin- tarafından 2017 yılı için
öngörülen destekleme
deki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır.
mikatarı hayvan başı
ari işletmeler için sağlık
sertifikası müracaatında
bulunabilmektedir.
Müracaatı uygun bulunan işletmelerde yapılan
tespit ve denetimlerden
uygun sonuç alındığı
takdirde Brucella ve
Tüberküloz hastalıkları
yönünden tarama işlemleri başlatılmaktadır.

testte de tüm sürü negatif reaksiyon verdiğinde
arilik statüsü verilecektir.
Karantina ve gözetim altında tutulmadan
veya bu süre içerisinde
tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari
işletmelere hayvan dahil
edilmesi halinde işletmenin, ari işletme sertifikası
iptal edilecektir.
Yapılacak testler
sonucunda yıl sonunda
Brucella ve Tüberkülozis hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan
negatif sonuç alınması
durumunda işletme için
“Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”
tanzim edilir ve o tarih-

Sığır Brusellozu
hastalığından arilik için,
sürüde altı aydır Brusellozun klinik belirtileri görülmemeli ve iki Komplement Fikzasyon testine
oniki ayın üzerindeki
tüm sığırlar negatif yanıt

vermelidir. Testler üç aydan fazla ve oniki aydan
kısa aralıklarla yapılmalıdır. Ancak Brusellozdan
ari bir sürüden gelen
ve sürüye katılan oniki
ayın üzerindeki sığırlar,
sürüye katıldıktan itibaren otuz günlük süre
içinde yapılan Komplement Fikzasyon testinde

negatif sonuç verirlerse
ari olarak kabul edilirler.
Bu durumda hayvan/
hayvanlar diğer hayvanlardan fiziksel olarak
izole edilirler ve negatif
oldukları kanıtlanana dek
diğer hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı yoldan
temas etmeleri önlenir.

Testlerin geçerlilik
süresi hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarihten
itibaren, her bir hastalık için bir yıldır. Ariliğin
devamı için yapılacak
testlerin yılda bir kez
tekrarlanması gerektiğinden, bu süre tamamlanmadan ilgili hastalığa
ait testler yenilenmelidir.

Sertifikanın yenilenme
tarihi her iki hastalıktan
ariliğin kesinleştiği tarih
olacaktır.
Sığır tüberkülozu
hastalığından arilik için,
sürüde yapılan ilk tüberküloz testinde enfeksiyon
tespit edilmemişse, altı
ay sonra yapılan ikinci

400,00 TL’dir.

İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR konu
ile ilgili olarak “2017 yılına kadar ilimizde “Hastalıktan Ari İşletmeler
İçin Sağlık Sertifikası” na
sahip işletme bulunmadığını, bu yıl içerisinde
yapılan titiz çalışmalar
ile Merkez ilçemizde iki,
Sorgun ilçemizde iki,
Boğazlıyan ilçemizde bir
olmak üzere toplam beş
adet ari işletme müracaatı sağlandığını, bu
işletmelerde yapılan ilk 6
aylık Brucella ve Tüberkülozis hastalık taramalarından negatif sonuçlar
alındığını, yıl sonunda
yapılacak son testlerden

de negatif sonuç alınması durumunda “Hastalıktan Ari İşletmeler
İçin Sağlık Sertifikası”
düzenlenerek, bu belgeye sahip işletmelere
yıl sonunda hayvan başı
400,00 TL destekleme
ödemesi yapılacağını”
beyan etmiştir.
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR ayrıca
“Kaliteli damızlık hayvanlara sahip, halk sağlığı
açısından kaliteli süt ve
damızlık materyal üretimi yapacak, ari işletme
olabilecek damızlık süt
işletmelerinin önümüzdeki yıllarda artırılması
yönünde çalışmaların
devam edeceğini, 2023
yılında ilimizde “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin
Sağlık Sertifikası” na
sahip işletme sayısının
en az 20 adet ulaştırılmasının hedeflendiğini”
söylemiştir.
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Korumalı (Toprak İşlemesiz)
Tarım Çiftçi Gezisi Yapıldı
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Tarım Fuarı Yapıldı

Yozgat’ta 8. Tarım Gıda ve
Hayvancılık Fuarı, 158 firmanın
katılımıyla açıldı.
KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen
fuarın açılışına katılan
Vali Vekili Şükrü Çakır,
burada yaptığı açıklamada, Yozgat ekonomisinde
tarım ve hayvancılığın
birinci sırada yer aldığını

Korumalı (Toprak
İşlemesiz) tarım ile ilgili
çiftçilerimizi bilgilendirmek amacıyla İlimizde İl
Müdürlüğümüzce yapılan
toprak işlemesiz tarımla
ilgili demonstrasyonlar ve
Yerköy ilçemizde Hamdi
Türkan isimli çiftçiye ait
toprak işlemesiz tarımın
yapılan araziler çiftçilerimize gezdirilerek çiftçilerimiz bilgilendirildi.
Geziye İl Müdür Yardımcısı Özgür MEMİŞ,
Müdürlüğümüz teknik
personelleri ile İlimiz
Boğazlıyan, Sarıkaya,
Sorgun, Şefaatli ve Yerköy İlçelerimizin değişik
köylerinde büyük çapta
çiftçilik yapan önder çiftçilerimizden 20 çiftçimiz
katıldı.
Geziden önce çiftçilerimize Toprak İşlemesiz Tarımın özellikleri, faydaları
ve uygulama alanları ile
ilgili İl Müdürlüğümüzde
sunum yapıldı. Sunumda sonra çiftçilerimize İl
Müdürlüğümüzce Merkez
Fakıbeyli ve Tayip köylerinde yapılan demonstrasyon alanları gezdirildi.
Daha sonra Yerköy
ilçemizde 7 yıldır tüm arazilerini Korumalı (Toprak
İşlemesiz) Tarım yoluyla eken çiftçimiz Hamdi
TÜRKAN’ın ektiği araziler

gezdirildi. Ektiği arazilerle
ilgili olarak çiftçilerimize
bilgi veren Hamdi TÜRKAN;
“7 yıldır arazilerimi
toprak işlemesiz tarım
yöntemiyle ekmekteyim.
Pulluk ve kazayağını
sattım hiç kullanmıyorum. Arazilerimi her sene
ekmekteyim nadasa
bırakmıyorum. Münavebe
yani ekim nöbeti yoluyla
hububat baklagil ve yem
bitkileri gibi değişik ürünler ekmekteyim. Görüldüğü üzere topraklarımızda
organik madde ve verim
yönüyle gözle görünür bir
iyileşme oldu. Ayrıca verim olarak toprak işlemeli
olarak ekilen arazilerden
daha fazla verim almaktayım. Traktör ve tarım
makinaları masraflarım
düştü. En önemlisi de
yakıttan tasarruf sağladık.
Topraklarımı işlediğim
dönemler göre mazot
masrafım % 90 oranında
düştü. Rakam verecek
olursak Toprak işlemeli
olarak tarım yaptığım
dönemlerde yıllık 5000 Lt
mazot kullanırken toprak
işlemesiz tarım yöntemiyle yıllık 500 Lt mazot
kullanmaktayım. Bu ise
maliyetin düşmesiyle kâr
olarak yansımaktadır.”

Dedi
Demonstrasyon alanları ile çiftçinin arazilerin
çiftçilerle birlikte gezen İl
Müdür Yardımcısı Özgür
MEMİŞ ise şunları söyledi;
“Toprak işlemesiz
tarım Amerika’da ve
Avrupa’da uygulanan, son
yıllarda ise Ülkemizde de
yaygınlaşmaya başlayan
bir sistemdir. Yozgat İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü olarak bu
sistemi yaygınlaştırmak
amacıyla eğitim, yayım
ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz.
Bu amaçla 3 ilçemizde
demonstrasyonlar kurduk.
Konya Ovası Kapsamında
1 proje hazırladık kabul
edildi ve şuan uygulanmaktadır.
Çiftçilerimizin Müdürlüğümüzün uyguladığı
demonstrasyon tarlalarını ve Toprak İşlemesiz
tarımı 7 yıldır uygulayan
bir çiftçimizden görmelerinin daha yararlı olacağını
düşündüğümüzden dolayı
değişik İlçelerdeki önder
çiftçilerimizi bu konuda
bilinçlendirmek amacıyla
böyle bir gezi düzenledik. Özellikle çiftçilerimiz
açısında Toprak İşlemesiz
Tarım uygulamalarını yerinde görmeleri sebebiyle

çok faydalı olduğu kanaatindeyim.
Ayrıca Önder ve Rehber çiftçi Hamdi TÜRKAN
beye çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın
yaygınlaşması Ülkemiz
ve ilimiz tarımında girdi

maliyetlerinin düşürerek çiftçimizin kârlılığına
artıracağından tüm çiftçilerimize tavsiye diyoruz. Bu konu bilgi almak
isteyen çiftçilerimizi İl
ve İlçe Müdürlüklerimize
bekliyoruz”dedi.

Kandil Günlerinde
Süt Dağıtım Etkinliği

23 Nisan 2017
Pazar ve 10 Mayıs
2017 Çarşamba günü,
Yozgat Çapanoğlu
Camiinde Miraç veBerat Kandili vesilesi
ile İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR,
müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve personelimizin katılımları ile

süt dağıtımı etkinliği
düzenlenmiştir.
İl Müdürlüğümüz
tarafından cami avlusunda kurulan stant
da yatsı namazının
kılınmasının ardından, İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR
halkımızın kandilini
kutlayarak süt dağıtımı yapıldı

söyledi.
Tarım ve hayvancılıkta
geleneksel usullerden
bilimsel ve teknolojik
bir yapıya geçilmesinin
çok önemli olduğunu
ifade eden Çakır, “Tarım
aletleri ve ürünlerinin

sergilendiği bir fuarın
Yozgat’ta bu şekilde
organize edilmesinden

mutluluk duyuyoruz.
Fuarı gezdik, dolaştık.
Bugüne kadar pek görmediğimiz tarım aletleri,
teknolojileri, yöremize
has ürünler ile birlikte
diğer illerden gelmiş çok
sayıda tarım ürünlerini
de gördük. Yozgat’ın
tarım sektöründe önde
olması için koşuyoruz.
Süper bir Yozgat’ın geleceğine inanıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı
Kazım Arslan da fuarın Yozgat için önemli
bir kazanım olduğunu
söyledi.
Yozgat’ın bir tarım
memleketi ve kısa sürede tarıma dayalı sanayi
ile tanışması gereken bir

il olduğunu vurgulayan
Arslan, “Memnuniyetle
görüyoruz ki her geçen
sene bu tarım fuarına
katılım daha çok artıyor.
Bu da Yozgat için ciddi
bir ekonomik kazanımdır. Çünkü netice de bu
paranın bir kısmı Yozgat ekonomisine katkı
sağlamış olacak ama
temenni ederiz ki zaman
içerisinde bu görmüş
olduğumuz zirai ve tarım
aletlerinin önemli bir
kısmı da Yozgat’ta üretilsin. Fuar, bu aletlerin
Yozgat’ta üretilmesine
vesile olsun” diye konuş-

tu.
Açılışın ardından,
stantları gezen katılımcılar, sergilenen tarım
aletleri ve teknolojik
ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Fuarda son model
tarım ürünleri, zirai
ürünler, yöresel ürünler
ve yöresel yiyecekler
sergilendi.
Yozgat Fuar Alanı’nda
açılan Tarım Gıda ve
Hayvancılık Fuarı, 23
Nisan pazar günü akşam
sona erdi.

Şefaatli İlçemizde Toprak
İşlemesiz Tarımda Hasat

Şefaatli İlçemiz Akcami köyünde uygulanan
Toprak İşlemesiz Tarım
Demonstrasyonunda ektiğimiz Macar Fiği üretiminde hasat yapıldı.
İl müdürlüğümüzü
yaptığı çalışmalar neticesinde Yozgat’ta Toprak
İşlemesiz tarım yaygınlaşmaktadır.
Toprak işlemesiz
tarım herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan
toprağı ekip biçmek ve
tarımsal faaliyete devam
etmektir. Toprak işlemesiz
tarım yapıldığında işle-

me aletleri ile 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. Anız
yangınları önlenmektedir.
İlimizin değişik yerlerinde uyguladığımız
toprak işlemesiz tarımı
Şefaatli İlçemizde de
çiftçilerimize uygulamalı
olarak göstermek amacıy-

la Yozgat Şefaatli karayolu üzerindeki Akcami köyü
yol ayrımında bulunan
2016 üretim sezonunda
buğday ekilmiş olan tarlaya 2017 üretim sezonu
için hiçbir toprak işlemesi
yapılmadan Macar Fiği
ekildi.
Yıl içerisinde tabip ve
kontrolleri yapıldı. Üretim
sezonunun tamamlanması ile birlikte 14.06.2017
günü hasadı yapıldı. Ot
verimi çok iyi görünmektedir. Demonstrasyonun
yol kenarında olması
nedeniyle birçok çiftçimiz
Toprak İşlemesiz Tarımın
uygulanabilirliği görüp
iknâ oldular.
Önder çiftçimiz Mehmet GÜLHAN’da sonuçtan
memnundur. İlk ekimde
tereddüt yaşayan çiftçimiz
bundan sonra bu tarlayı
toprak işleme yapmadan
ekip biçeceğini beyan
etmiştir.
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Valimizin Kurum Amirleri
2017 YILI SÜNE
ile Sabah Kahvaltısı
MÜCADELESİ EĞİTİM
TOPLANTISI YAPILDI

Sayın Valimiz Kemal YURTNAÇ Yozgat’
ta göreve başladıktan
sonra kurum amirleri ile
geleneksel hale getirdiği
sabah kahvaltısı Nisan ayı
içerisinde İl Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğü’
ünde yapıldı.
Kurum amirlerinden,
Sayın Valimiz Kemal
YURTNAÇ kurumlar hakkında bilgiler alıp Yozgat
halkına daha iyi hizmet

edebilme sözü aldı. İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR katılımlardan dolayı
kurum amirlerine teşekkür etti, Sayın Valimize
kısa bir brifing verdi.

Bakanlığımız bitki sağlığı uygulama programı kapsamında
süne mücadelesi eğitim toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı
salonunda yapıldı.
Toplantıda Zirai
Mücadele Merkez
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden konu
uzmanları tarafından 2017 üretim
sezonunda sürvey
çalışmalarında görev
alacak teknik personele eğitim verilmiştir.
Eğitimde süne zararlı-

sının yaşam döngüsü,
kışlama yerleri, zarar
şekli ve mücadele
yöntemleri konularında bilgilendirme
yapılmıştır. Bu sezon
İl genelinde 22 ekipte
toplam 65 teknik personel ile 326 köyde
süne sürvey çalışması
yapılacaktır.

Yarının Mühendisleri Satjyer Öğrencilerle Toplantı
İl Müdürü Ziyaattin
ÖZDEMİR İl Müdürlüğümüzde Staj yapan öğrencilerle toplantı yaptı.
Yapılan toplantıda İl stajyerlerin okudukları okul
ve bölümleri hakkında
bilgi aldı. Stajyer 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 stajyer öğrencilerimizi
mesleğe ve hayata hazırlayıp ülkesine ve milletine
faydalı insanlar yetiştirme

amacını gütmekteyiz.
Bu amaçla İl ve İlçe
Müdürlüklerimizle 2017
yılında üniversitelerin tarım ve tayvancılık
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 il
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 geçecektir.
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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Mikrobiyal Gübre ile Nohutta Antraknoz
Nohut Ekimi Yapıldı Hastalığı Hakkında
Uyarı

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, yapmış
olduğu açıklamasında;
2017 yılı üretim sezonu
içerisinde İlimiz sınırlarında önemli bir nohut ekim
alanı bulunmaktadır dedi.
İl Müdürlüğümüz teknik
elemanlarının yapmış olduğu kontrollerde, Nohut
ekili tarım arazilerinde
verim ve kalite kayıplarına
neden olan nohut antraknozu hastalığının, yağışlar
ve hava sıcaklıklarının artması nedeni ile nohut ekili
alanlarda da görülmeye
başladığını belirterek
ilimiz üreticilerinin bu hastalıkla ilgili tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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 kapsamında 05.04.2017 tarihinde Toprak Gübre ve Su
Kaynakları Araştırma
Enstitüsünden uzmanlar Dr. Derya SÜREK,
M.Fikret YILDIRIM,
Aynur DİLSİZ ve İl
Müdürlüğümüz teknik
personelinin katılımıyla
nohut ekimi yapıldı.

İlimizde baklagil
üretimi hububattan
sonra en çok tarımı
yapılan tarla ürünüdür.
Baklagillerde verimli,
kaliteli ve kâr sağlayan
çevreyle dost, doğal
kaynaklara ve çevreye
zarar vermeyen uygulamalardan olan Mikrobiyal Gübre kullanılarak
baklagillerdeki üretim
ve verim artışını gösterecek olan bu proje
İlimizde 3 yıldır uygulanmaktadır.
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.
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 sezonu boyunca bu 3 parseldeki
ürünlerin gelişimi ve
nodozite oluşumları
gözlenecek olup hasat
döneminin sonunda
mikrobiyal gübrenin
verime etkileri çiftçi
şartlarında değerlendirilerek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Nohut Antraknozu;
Hastalık bitkilerin sap,
yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde
kendini gösterir. Sap ve
dalları saran açık kahveden siyahımsı koyu
kahverengiye kadar değişen lekelerin bulunduğu
yerlerden kırılma ve kısa
zamanda kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel
şekilli lekeler sarı renkli
bir hale ile çevrilidir. İlimizde bu hastalığın sebep
olduğu kurumalara halk
arasında “San Vurdu”,
“Bulut Aldı” veya “Bulut
Çaldı” deyimi kullanılmaktadır. Hastalığın tarladaki
ilk görünümü ocaklar
halindeki kurumalardır. Bu
nedenle tarlada yer yer
boşluklar meydana gelir.
Nohudun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni
ile bulaşık tohum kullanılmış veya ekim bir yıl önce
hastalık görülen tarlaya

yapılmış ise Hastalık hızla
yayılarak %100 e yakın
ürün kayıplarına neden
olabilir.
Hastalıkta kültürel mücadele olarak hastalığın
görülmediği bitkilerden
alınmış tohumluklar kullanılmalı, dayanıklı çeşitler
tercih edilmeli, tohumluk
hasattan sonra bir hafta
süre ile güneş altında
iyice kurutulmalı ve daha
sonra depoya alınmalıdır. 2-3 Yıllık ekim nöbeti
uygulanmalıdır.
Hastalığın kimyasal mücadelesi, tohum
ilaçlaması ve yeşil aksam
ilaçlaması olarak yapılmaktadır. Tohum ilaçlaması tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanır. Yeşil
aksam ilaçlamasına ise
günlük ortalama sıcaklığın
10℃ derece nemin en az
%80 olması durumunda
başlanması gerekir. İklim
koşulları ve ilacın etkinlik
süresi dikkate alınarak
ilaçlama aralıklarla yapılır.
İlaçlamanın yapıldığı gün
yağış olmuşsa ilaçlama
tekrarlanmalıdır. İlaçlama
tekniği olarak yeşil aksam
ilaçlamasında bulaşmalar
genellikle yaprak altlarında olduğu için yaprakların
alt yüzeyleri ve bitkinin
tümünün ıslanacak şekilde
yapılmasına dikkat edilmelidir.
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR; Üreticilerimizin hastalık mücadelesi
ile ilgili olarak İl ve İlçe
Müdürlüklerimize müracaat ederek bilgi alabilirler
dedi.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞANLARI
İFTARDA BULUŞTU

Yozgat İl Gıda tarım ve Hayvancılık müdürlüğü çalışanları iftarda
buluştu. İl Müdürlüğümüz bahçesinde düzenlenen iftar programına İl Müdürlüğümüz personeli ve
İlçe Müdürlerimiz katıldı.

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.

İftarda buluşan tarım
çalışanları düzenlenen yemeğin birlik
ve kaynaşmada etkili
bir etkinlik olduğunu
belirtirlerken memnuniyetlerini dile getirdiler.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR İftar sonrasında yaptığı konuşmada ; “Bu akşamki iftar
yemeğinde Ramazan
Ayı’nda beşeri ilişkilerimizi geliştirmek,
streslerimizi azaltmak,
sevinçlerimiz artırma

amacıyla çalışanlarımızla beraber bir araya
geldik. Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve
sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan Ayının huzurunu
yaşıyoruz. İftara katılarak, Ramazan Ayının
bereketini ve sevincini
bizimle birlikte paylaşma nezaketini gösteren
çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

ANIZ YAKARAK
TOPRAĞIN BEREKETİNİ
ANIZ YAKMAK YASAKTIR!
KAÇIRMA...

