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HASAT 
ŞENLİĞİ

Tokat’ta hasat töreni 
düzenlendi

Sivas Bölge Birliği tarafından Tokat’ta düzenlenen hasat 
töreninde Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, tarlada bi-
çerdövere binerek buğday hasadı yaptı. § 6’da § 4’te

Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği, faaliyet alanı içe-
risinde yer alan kooperatifler aracılığıyla 2022 yılında üretici-
lerden 350 milyon TL tutarında ürün alımı hedefliyor.

Sivas Bölge Birliğinin ürün 
alım hedefi 350 milyon TL

§ 10’da

Tarımsal üretimin her aşamasında ortaklarına destek olan 
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin tarlalarında toprak 
analizi ve ürün kontrolü yaptı. 

Tarım Krediden toprak ve 
ürün kontrolü analizi

Hasat mevsimi farklı ürün gruplarında çiftçinin 
yüzünü güldürdü. Verimli topraklarda buğdaydan 
arpaya, yaş meyveden sebzeye bereketli bir yıl 

geçiren Anadolu çiftçisi, Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin üretimin her aşamasında yanında  yer 
aldığını bilerek üretimini sürdürüyor. § 8’de
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü, tarım 
ve ormancılıkta kuraklık ve erozyo-

nun önüne geçmek, az maliyetle tarım ya-
pılmasını kolaylaştırmak için toprağın altın-
daki suyu koruyabilen Ekobox Bitki Destek 
Ünitesi Projesini hayata geçirdi.

Bakanlık tarafından, temiz su kaynakları-
nın korunması, sulanamayan çölleşmiş ara-

zilerin ekonomiye kazandırılması, minimum 
maliyetle çiftçilerin tarım yapabilmesi, iklim 
değişikliği etkisinin sebep olduğu olumsuz-
lukların asgari düzeye indirilmesi amacıyla 
başlatılan projedeki Ekobox Bitki Destek 
Ünitesi ilk olarak Konya’da uygulandı.

Doğada kendiliğinden yetişen ormanların 
oluşum şeklini taklit eden bir sistem olan 
Ekobox, bitkilerin su ihtiyaçlarının toprak 
altındaki mikro gözeneklerdeki suyun kul-
lanılarak karşılandığı bir bitki destek ünitesi 
olarak tanımlanıyor.

Ünitelerin altında bulunan fitil sayesinde, 
toprak yeterli neme ulaştığında su akışı aza-
lıyor, toprak kuruduğunda fitilden su akışı 
artıyor. Fitil vasıtası ile toprağa iletilen su, 
Ekobox’ın altında bir su sütunu oluşturu-
yor. Fidan ya da ağaç bu su sütununu takip 
ederek yer altında oluşan bu kaynaktan su 
ihtiyacını karşılıyor.

SISTEM, TOPRAĞIN SU 
KAYBINI ÖNLEYECEK

Ekobox’ın ilk kurulum anında 16 litre su 
konularak bir döngü başlatılıyor ve bitki, 
gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık fark-
larından oluşan yoğuşmadan kendisine su 
sağlayabiliyor.

Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafyaya 

göre günlük ortalama 18 ile 250 santimetre 
küp arasında su üreten bu sistem, tasarlandı-
ğı şekliyle her hasatla kendini sürekli takviye 
edebiliyor.

Ekobox, bitkinin veya ağacın dikimi esna-
sında bir defa suyla doldurulduktan sonra bir 
daha su ihtiyacı olmuyor. Ekobox, güneş ışın-
larının sebep olduğu buharlaşmayı engelleye-
cek, toprağın su kaybını önleyecek ve toprak 
sıcaklığını dengede tutmada rol oynayacak.

ÇÖLLEŞMIŞ ARAZILER 
ISLAH EDILEBILECEK

Ekobox ile kurak ve yarı kurak alanlarda 
sulamasız ağaç tarımı yapılabilecek ve or-
manlar oluşturulabilecek.

Proje kapsamında, Türkiye’nin taşlık, 
bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş 
arazileri ıslah edilerek, tarım ve ormancılığa 
kazandırılabilecek.

Temiz su kaynaklarını koruyarak iklim 
değişikliği etkilerinin azaltılmasına yardım-
cı olacak Ekobox Bitki Destek Ünitesi’yle 
çiftçilere de katkı sağlanması hedefleniyor.

ASIRLIK AĞAÇLARI 
YETIŞTIRMEK MÜMKÜN 

OLACAK
Ekobox’ın oluşturduğu su kaynağı ile asır-

lık ağaçlar yetiştirilebilecek.

Sistem sayesinde, aşırı sulamadan kay-
naklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve 
besin maddelerini alamaması, kazık kök 
yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin 
çürümesi ve toprak tuzluluğunun artması 
gibi birçok problem de ortadan kaldırılacak.

Proje ile atıl arazilerin ekonomiye kazanı-
mı, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması, 
temiz su kaynaklarının korunması, erozyon 
ve çölleşme ile mücadele ve küresel açlık so-
runlarının da çözümüne katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

Ekobox kullanılan arazilerde, su kuyusu 
açmak için sondaj çalışması yapılmasına, 
damlama ya da salma sulamaya ihtiyaç du-
yulmayacak.

 TARIM YAPILIRKEN 
ÇAPALAMA 

GEREKMEYECEK
Bitkilerin az ya da aşırı sulamadan kaynaklı 

kurumalarından ya da mantar gibi hastalıklar-
dan korunmasını da sağlayacak Ekobox, aşırı 
sıcak ya da soğuk koşullarda klimatik etkiyle 
bitkiyi ve temiz su kaynaklarını koruyacak.

Taşlık, kurak ve yarı kurak arazileri ıslah 
edecek ve her tür arazide kullanılabilecek üni-
te sayesinde, tarım yapılırken çapalama da ge-
rekmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağışın 
az olduğu, kurak ve yarı kurak alanlarda ağaç dikim 
başarısını artırmak, az maliyetle tarım yapılmasını 
kolaylaştırmak için Ekobox Bitki Destek Ünitesi Projesini 
hayata geçirdi. Projeyle birlikte, ilk kurulumunda 
konulan suyla bitkilerin su ihtiyacını karşılayacak bitki 
destek ünitelerindeki fitiller buharlaşmayı engelleyerek 
toprağın su kaybını önleyecek.

Çölleşmiş araziler Çölleşmiş araziler 
“Ekobox” ile tarıma “Ekobox” ile tarıma 
kazandırılacakkazandırılacak
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Tarımsal üretimin her aşa-
masında ortaklarının ya-
nında yer alan Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün 
değerlendirme faaliyetleriyle ha-
sat sonrası da çiftçilere destek ve-
riyor.

Sivas Bölge Birliğinin ürün 
değerlendirme çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürdüğünü belirten 
Bölge Müdürü Levent Uslu, “Böl-
ge Birliğimizin faaliyet alanında 
yer alan Sivas, Tokat ve Erzincan’a 
bağlı kooperatiflerimizin tama-
mında yıl boyunca ürün alımları 
yapıyoruz. Üreticilerimizin üret-
miş oldukları yemlik arpa, buğ-
day, yağlık ayçiçeği, mısır, patates, 
nohut, kuru fasulye, bal başta ol-
mak üzere yörede yetiştirilen tüm 
ürünleri alma gayretindeyiz. Piya-
sada fiyat dengesinin sağlanması 
ve üreticilerin ürünlerini pazara 
ulaştırılması konusunda görev 
yapıyoruz. Sözleşmeli üretim ve 

ürün değerlendirme faaliyetleri ile 
üreticinin her zaman yanında yer 
alıyoruz.” dedi.

HEDEF 350 MILYON TL
Tarım Kredi Kooperatifleri 

iştiraklerinin ve özel sektör fir-
malarının hammadde ihtiyaç-

Üretici ve tüketici arasında köprü görevi gören 
ve piyasada fiyat dengesi sağlanması için so-
rumluluk alan Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün 
alımlarına devam ediyor. Sivas Bölge Birliği, faa-
liyet alanı içerisinde yer alan kooperatifler aracı-
lığıyla 2022 yılında üreticilerden 350 milyon TL 
tutarında ürün alımı hedefliyor.

Sivas Bölge BirliğininSivas Bölge Birliğinin
ürün alım hedefi 350 milyon TL ürün alım hedefi 350 milyon TL 

larının karşılanması amacıyla 
yürütülen sözleşmeli üretim ve 
ürün alım faaliyetlerinin yıldan 
yıla artış gösterdiğini kaydeden 
Uslu, “Bölge Birliği olarak son 
3 yıldır alımlarımız katlanarak 
artıyor. 2020 yılında 27 milyon 
TL’lik ürün alımı yaparken 2022 
yılında hedef olarak 350 milyon 
TL’lik alım planlıyoruz. Bu büyü-
menin altında sözleşmeli üretim 
gerçeği yatıyor. Sözleşmeli üretim 
kapsamında 7 bin dekar alanda 
tohumluk üretimi, 35 bin dekar 
alanda yağlık ayçiçeği ve 12 bin 
dekar alanda yemlik dane mısır 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Üre-
timde doğru planlama ile hem 
kaynaklarımızın verimli kullanı-
mını, hem de üreticilerin pazar 
kaygısı duymadan üretim yap-
malarını sağlıyoruz. Bu da piya-
sada fiyat dengesi ile tüketicilerin 
korunmasına katkı veriyor.” diye 
konuştu.

BÖLGEDE ILK KEZ 
KARPUZ VE SÜT 
ALIMI YAPILDI

Planlamanın önemi yanında 
ürün çeşitliliğine de vurgu yapan 
Uslu, “Son iki yıldır bölgede pata-
tes alımına da ağırlık verdik. Özel-
likle Sivas ve Tokat Niksar’da bu 
yıl toplam 10 bin ton patates alımı 
hedefliyoruz. Bunun yanında Böl-

ge Birliği olarak bu yıl ilk kez Tokat 
Erbaa, Karayaka ve Değirmenli’de 
karpuz alımı yapacağız. Ayrıca bu 
yıl süt alımına da başladık. İştiraki-
miz TK Birlik’e ait Erzincan ilinde 
bulunan süt işleme tesisimize yak-
laşık 2 bin 400 üreticiden günlük 30 
ila 40 ton süt alımı yapıyoruz. Önü-
müzdeki yıllarda ürün alımlarımızı 
hem çeşit hem de miktar bazında 
arttıracağız.” ifadelerini kullandı.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke 
genelinde bölge birlikleri ve kooperatifler 
aracılığıyla sürdürdüğü sözleşmeli üretim 
ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üre-
ticiye destek oluyor. 

Üreticilerin hasat sevincini paylaşan Si-
vas Bölge Birliği, Tokat’ın Niksar ilçesinde 
hasadı devam eden buğday tarlalarında 
sembolik hasat töreni düzenledi. Törene, 
Eski Meclis Başkanı Ve AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi 
Numan Hatipoğlu, Tokat milletvekille-
ri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Niksar 
Kaymakamı İlhami Doğan, Sivas Bölge 
Müdürü Levent Uslu, bölge birliği ve ko-
operatif çalışanları ile STK başkanları ve 
çiftçiler katıldı.

YILDIRIM, BIÇERDÖVER 
KULLANDI

Hasadın hayırlı olmasını dileyen 
Yıldırım, “Bölgede buğday hasadı ya-
pılıyor. Elhamdülillah gayet güzel, ve-
rim yüksek. Dönüm başına 800 kiloya 

kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat 
döneminin hayırlı uğurlu olmasını di-
liyoruz.” dedi.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın buğday ve arpada 
referans fiyatları açıkladığını hatırlatan 
Yıldırım, “Primleri ile birlikte buğday 
7.45, arpa 6.20 olarak belirlendi. Tahıl 
başta olmak üzere gıda ürünleri çok 
daha önemli hale geldi. Bu bakımdan 
da Cumhurbaşkanımız, kabinesi, ta-
rımda verimi daha da artırmak, mah-
sulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi 

tedbir alıyor, uygulamaya koyuyor. 
Esas itibarıyla önümüzdeki sene bun-
ların uygulamasını çok daha farklı şe-
kilde göreceğiz.” diye konuştu.

Yıldırım’a, burada Niksar Kayma-
kamı İlhami Doğan tarafından içinde 
ceviz bulunan sandık hediye edildi.

ÜRÜN ALIMLARI DEVAM 
EDIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt ge-
nelindeki 17 bölge birliği, 1615 koope-
ratifi ve 204 hizmet bürosu aracılığıyla 
yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün 
değerlendirme faaliyetleri ile üretici-
nin yanında yer almaya devam ediyor. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçi-
lerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, 
çeltik, yaş sebze-meyve ve kuru üzüm 
gibi farklı ürün gruplarında birçok 
tarımsal ürünü değer fiyattan alıyor. 
Alınan ürünler, kooperatifler, Tarım 
Kredi Kooperatif Marketler, işbirliği 
yapılan sanayi kuruluşları, ulusal ve 
yerel marketler aracılığı ile piyasaya 
arz ediliyor. Bu sayede çiftçilerin pazar 
kaygısı ortadan kalkarken, onlara eko-
nomik destek sağlanıyor.

T

Tokat’ta hasat töreni düzenlendiTokat’ta hasat töreni düzenlendi
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Sivas Bölge Birliği tarafın-
dan Tokat’ta hasat töreni 
düzenlendi. Törene katılan 
AK Parti Genel Başkanveki-
li Binali Yıldırım, tarlada bi-
çerdövere binerek buğday 
hasadı yaptı.





HABER8 AĞUSTOS 2022

ÜRÜNLER PAZARA TARIM 
KREDI’YLE ULAŞIYOR 

rtaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması ya-
nında, piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin 
pazara ulaştırılması konusunda da sorumluluk alan Tarım 
Kredi Kooperatifleri, ürün alımları ile yine çiftçinin ilk ad-
resi oldu. 

YAĞIŞLAR ELAZIĞLI ÇIFTÇIYI 
MUTLU ETTI

Elazığ’da hasadı devam eden arpa ve buğdayda bu yıl 
dekar başı verimde yüzde 40’lık artış beklenirken yarısı 
buğday olmak üzere 400 bin ton civarında gerçekleşecek. 
Rekolte coşkusu yaşanıyor. Elazığ Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Ali Kılıç, bereketli tarım arazilerine sahip kentte ge-
çen yıl kuraklığa rağmen 128 bin ton arpa ve 132 bin ton 
buğday rekoltesi elde edildiğini söyledi. Bu yıl bol yağışlar 
sayesinde bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini kayde-
den Kılıç, şöyle konuştu; 

“EKMEĞI YETEBILEN BIR IL 
OLACAĞIZ”

“İlimizdeki arpa ve buğday ekiliş alanları birbirine denk 
bir dağılım gösteriyor. Geçen yıl arpa ve buğdayda dekar başı 
verimlerimiz 250 kilogram civarındaydı ama bu yıl inşallah 
350 kilogram ve üzerinde bir verim söz konusu. Bu şekilde 
devam ederse hasat sezonu sonunda 400 bin tona yakın bir 

arpa ve buğday üretimi bekliyoruz. İlimizdeki tarım arazile-
rimizin parçalı olması ve kayıt altına alınmamış olan tarım 
arazilerinin varlığını da dikkate alarak söylediğim bir rakam. 
2022 yılında ülkemizin arpa ve buğday ihtiyacını karşılaya-
bileceğimizi ümit ediyoruz. En azından ilimizdeki 596 bin 
insanımız için gıda güvenliği ve gıda arzı bakımından ekme-
ğini üretebilen, ekmeği yetebilen bir il olacağız.”

“EKEN VE ÜRETEN KESIMI 
KIRSALDA TUTMAMIZ GEREKIYOR”

Salgın sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı ve Bakanlığın üreticiyi tarımsal üretime 
teşvik etmesiyle son 2 yıldır kentte ekili tarım arazilerinde 
bir artış gözlemlediklerini vurgulayan Kılıç, “Tabii gıda ta-
lebindeki artışla birlikte vatandaşımız bu üretime devam 
etmek zorunda. Bizlerin, eken ve üreten kesimi kırsalda 
tutması gerekiyor. Bunu yapabilmek içinde özellikle kır-
salda yaşayan üreticimize hayat şartlarını iyileştirecek des-
tekler her zaman Bakanlığımız tarafından sağlanacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

 “ARPA VE BUĞDAY FIYATI 
ÜRETICIYE AVANTAJ SAĞLADI”

Elazığ Gözebaşı köyünden üretici Esat Tolu da bu yıl 
mevsim şartlarının ve yağışların arpa ile buğdayın gelişi-
mine çok olumlu yansıdığını dile getirdi. Buna bağlı ola-
rak geçen sene 250 kilogram olan dekara verimin bu yıl 
350 kilograma çıktığını aktaran Tolu, “Hasat sezonu çok 
iyi gidiyor, mahsul fena değil, geçen yıla göre hasatta çok 
daha iyiyiz. Ayrıca, arpa ve buğday fiyatının yüksek oluşu 
üreticiye avantaj sağladı.” dedi. Tolu, Uluova’da yer alan ta-
rım arazilerinde daha çok susuz tarım yaptıklarını, bölgede 
sulu tarım için gerekli alt yapının tamamlanması halinde 
üretimde verimin daha da artacağını aktardı.

Anadolu’nun dört bir yanında ar-
tan yağışlarla birlikte hasat mevsi-
mi farklı ürün gruplarında çiftçinin 
yüzünü güldürdü. Verimli toprakla-
rında buğdaydan arpaya yaş mey-
veden sebzeye bereketli bir yıl ge-
çiren Anadolu çiftçisi, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin üretimin her 
aşamasında yanında yer aldığını 
bilerek üretimini sürdürüyor.  

O

Hasatta Anadolu bereketi Hasatta Anadolu bereketi 
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Hasatta Anadolu bereketi Hasatta Anadolu bereketi 

MALATYA KAYISISI DÜNYA 
MARKASI 

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının karşı-
landığı Malatya’da, hasadına devam eden yaş kayısılar baş-
ta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede ağızları 
tatlandırıyor.

Türkiye’deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyo-
nunun bulunduğu, “Hasanbey”, “Kabaaşı”, “Hacıhaliloğlu” 
ve “Alyanak” gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği 
kentte hasat devam ediyor.

HASATLA BIRLIKTE IHRACATTA 
BAŞLADI 

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi 
işaretlerinden olan ve yörede “mişmiş” olarak adlandırılan 
Malatya kayısısında dış satım, yeni hasat sezonuyla başladı.

Mevsimlik tarım işçileri tarafından binbir zahmetle top-
lanan kayısılar, sanayi bölgesindeki entegre tesislerde boy-
lama ve seçme işlemlerinin ardından paketlenerek soğuk 
hava depolarında muhafaza ediliyor. Daha sonra ürünler 
soğuk zincirle yurt dışına gönderiliyor.

 “ILK SEVKIYATLARIMIZI 
GERÇEKLEŞTIRDIK”

 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hasa-
dı yapılan bölgelerden yaş kayısı ihracatı için ayrılan ürün-
lerin organize sanayi bölgesindeki işletmelerde dış satıma 
hazır hale getirildiğini anlattı. Özcan, “AB coğrafi işaret 
belgeli Malatya kayısımız buradaki işletmelerimizde yurt 
dışındaki marketlerde tüketilecek hale getirilerek, paket-
leniyor. İlk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. AB’de özelikle 
Almanya’da yaş kayısı raflarda yerini aldı.” dedi.

“YAŞ KAYISI IHRACATINDAN DA ÇOK 
UMUTLUYUZ”

Avrupa ülkelerinin yaş kayısı tüketimine başladığını ak-
taran Özcan, “Özellikle Batı Avrupa, Almanya, Danimarka, 
Hollanda ve Avustralya’ya ürünlerimizin sevkiyatı sürüyor. 
İnşallah bu yıl yaş kayısı ihracatından da çok umutluyuz. Bu 
yıl 20 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefliyoruz. Bu rakamları 
yakalamak için yoğun şekilde mücadele ediyoruz. Temmuz 
ayının sonu ağustosun ilk bir haftası da yaş kayısı ihracatı-
mız yoğun şekilde devam edecek.” diye konuştu.

“ILK ETAPTA 10 ÜLKEYE IHRACAT 
YAPTIK”

Yaş kayısıda şu an en önemli alıcılarının Almanya olduğu-
nu dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için Avrupa yaş kayısıda önemli bir pazar. İlk etapta 
10 ülkeye ihracat yaptık ancak 40 gün içinde değişik ülkelere, 
Avrupa’ya ve önemli lokasyonlara ihracatımız sürecek. Özel-
likle Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşının yaşıyor olması 
da etkili. Bunun yanı sıra özellikle Danimarka’da, Hollanda’da 
kayısı alıcı buluyor. Uzak Doğu bizim için önemli bir pazar 
ama şu anda kısıtlı. O bölgelere lojistik önemli bir problem 
çünkü bu ürünün soğuk zincirle gitmesi gerekiyor.”

MANISA’DA ÜZÜM HASADI BAŞLADI 
Türkiye’nin en önemli üzüm üretim merkezi Manisa’daki 

bağlarda da hasat dönemi başladı. Türkiye’nin yıllık 4 milyon 
tona ulaşan üzüm rekoltesinin yaklaşık yüzde 65’i, kayıtlı 55 
bin üzüm üreticisi tarafından Manisa’daki 1 milyon dekar 
bağda üretiliyor. Bölgede hasat sezonu, en erken olgunlaşan 

“superior seedless” çeşidi üzümlerin hasat edilmesiyle, hafta 
başında başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren tarım 
işçileri, asmalardan makaslarla kestikleri üzümleri sepetle-
re dolduruyor. Kamyonlara yüklenen üzümler, daha sonra 
işletmelere gönderilerek, iç piyasaya ve ihracata sunulmak 
üzere hazırlanıyor. Superior seedless çeşidiyle başlayan hasat 
sezonu, sultani çekirdeksiz, red globe ve diğer türlerle devam 
edecek.

 6,6 MILYON DOLARLIK IHRACAT
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin 

Uçak, yaş üzümde sultani çekirdeksizin yanında farklı çeşit-
lerin üretiminin de yaygınlaştığını belirterek, superior seed-
less türünün erkenci olması yönüyle üreticiye ve ihracatçıya 
önemli bir avantaj sağladığını kaydetti. Uçak, “Geçen sene 8 
bin ton superior seedless türünde hasat elde ettik. 8 bin tona 
karşılık 6,6 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti.” ifade-
lerini kullandı.

GEÇEN YIL IHRACAT, DEĞER 
BAZINDA YÜZDE 30 ARTTI

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 
toplam 100’e yakın ülkeye, 206 milyon dolar karşılığında 266 
bin ton yaş üzüm gönderdi. Yaş üzüm ihracatı, 2021’de, bir 
önceki yıla göre miktar bazında yüzde 24, değer bazında yüz-
de 30 arttı. En çok yaş üzüm gönderilen ülke ise 108 milyon 
dolarla Rusya oldu. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 206 milyon 
dolarlık yaş üzüm ihracatının 160 milyon dolarını “sultani 
çekirdeksiz üzüm” çeşidi oluşturdu. “Superior seedless”, “red 
globe” gibi diğer üzüm çeşitlerinde ise 46 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirildi.
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Tarladan sofraya tarımsal üreti-
min her aşamasında ortaklarının 
yanında yer alan Türkiye Tarım 

Kredi Kooperatifleri, tarımsal danışman-
lık hizmetiyle de çiftçilere destek oluyor. 
Merzifon Tarım Kredi Kooperatifi mü-
hendisleri, verim ve kaliteyi artırmak 
amacıyla Muşruf köyünde çiftçilerin tar-
lalarında toprak analizi ve ürün kontrolü 
gerçekleştirdi. Yapılan toprak analizi ve 
ürün kontrolünün ardından bazı arpala-
rın geç ekim ve hatalı gübrelemeden kay-
naklı verimsiz olduğu belirlendi.  

“BAZI ARPALARIN 
GELIŞIMI ZAYIF KALMIŞ”

Merzifon Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Ziraat Mühendisi Yavuz Tı-
kanak incelemelerinin ardından yaptı-

ğı açıklamada, “Muşruf köyünde arazi 
kontrolü yaptık. Bölgenin toprak yapısı 
diğer köylerimize göre çok farklı ve bazı 
mevkiler verimsiz. Ahmet Demir ve Şe-
rife teyzemle beraber tarlalarını gezdik. 
Arazide gezerken gördüm ki bazı ar-
palar gelişimini tamamlamadan strese 
girmiş kelle çıkarmış. Bazı arpaların geç 
ekimden, toprak verimsizliği ve hatalı 
gübrelemeden dolayı gelişimi zayıf kal-
mış” dedi. 

Gün ışığının dik geldiği saatlerde su-
lama ve ilaçlama yapılmaması gerekti-
ğini belirten Tıkanak, “Öğle sıcağında 
ilaçlama, yağmurlama, sulama işlemleri 
yapılmamalıdır. Bu yanlış bir uygulama-
dır” ifadelerini kullandı. 

“YEKNESAK BIR EKIM 
YOK”

Doğru tarım uygulamalarıyla gelişimin 
gözlemlenebileceğini ifade eden Tıkanak, 
“Yeknesak bir ekim yok. Yağmurlar ve 
ilaçla beraber yaprak gübresi uygulama-
sı yapılırsa düzelmeler gözlemlenir. Köy 
merkezine yakın tarlalarda salma sulama 
yapılan yerlerde mahsuller, gelişimler gü-
zel.” dedi.

Gökçebağ köyü ve civar köylerde arazi-
lerde ürünleri yerinde inceleyen Tıkanak, 
buğday ve arpalarda gelişimin iyi olduğu, 
ayçiçeği ve pancar ekili arazilerde tava 
ekimin yapıldığı ve çıkışların yeknesak 
olduğunu belirterek, “Bazı ayçiçeği ekili 
tarlalarda telkurdu zararlıları var ve ilaçlı 
tohum kullanmak gerekiyor. Ekim nor-
muna bakılarak bitki sayısına göre tekrar 
ekime gerek yok. Bayramdan önce tar-
la ziyareti yapmış olduğumuz Ortaova 
köyünde çiftçilerimize teknik olarak ya-
pılması gerekenleri söylemiştik. Yapılan 
uygulamaların olumlu sonuç verdiğini 
gözlemledik. Şu an arpalar çiçekte, top-
rakta gerekli tav var, çiçekten sonra insek-
tisit uygulaması yapılması, sık ekili alan-
larda pas ilacı atılması elzem” dedi.

ZARARLI BÖCEKLERE 
DIKKAT

Sünenin hububat alanlarında yoğun ola-
rak beslendiğine dikkat çeken ve süne za-
rarlısına karşı çiftçilerimizi uyaran Tıkanak,  
“Süne zararlısına karşı mücadelede ilaçlama 
kararı alınan bölgelerde çiftçilerimizin mü-
cadele kurallarına uymalarını önemle tavsi-
ye ediyoruz.” diye konuştu. 

Tarımsal üretimin her 
aşamasında ortaklarına 
destek olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, tarlalarıda 
toprak analizi ve ürün 
kontrolü yaptı. 

Tarım Krediden toprak analizi ve Tarım Krediden toprak analizi ve 
ürün kontrolü hizmetiürün kontrolü hizmeti
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Ankara’nın Kahramankazan 
ilçesinde 8 bin dönümde 
ayçiçeği ekimi yapılırken, 
arıcılar da verimi artırmak 
için kovanlarını ayçiçeği 
tarlalarının yakınlarına yer-
leştirdi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçe-
sinde, bu yıl ekimi yapılan yağlık 
ayçiçeğinin ilçedeki bal üretimini 

yüzde 400 oranında artırması bekleniyor.
Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat 

Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından ilçe genelinde 8 bin dönümlük 
alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleşti-
rildi. Yağlık ayçiçeği eken çiftçilere Kah-
ramankazan Belediyesi de yüzde 70 hibe 
tohum, gübre ve makina desteği verdi.

Ayçiçeğinin açmasıyla Kahramankazan 
Ovası sarıya boyanırken, gezgin arıcılar da 
kovanlarını ayçiçeği tarlalarının kenarları-
na yerleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yıl-
maz, Kahramankazan’da bu yıl yağlık ayçi-
çeği ekiminin artmasının arıcıların ilgisini 
de beraberinde getirdiğini belirtti.

Çok sayıda arıcının yer tahsisi için ken-
dilerine müracaat ettiğini söyleyen Yılmaz, 
“Biz de muhtarlarımızla görüşerek arıcıla-
rımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yağlık 
ayçiçeği üretiminin artması bal üretimini 
de olumlu yönde etkiliyor. Ekilen alanlar-
dan 2 bin 800 ton ayçekirdeği elde edil-
mesi planlanıyor. Arı, yağlık ayçiçeğinden 
sadece bal almıyor. Aynı zamanda yağlık 
ayçiçeğinin yağ üretimini yüzde 120 ora-

nında artırıyor. Ayçiçeğinin tablasındaki 
tohum sayısını ve tane ağırlığını da yüzde 
70’in üzerinde artırıyor. Biz de ilçe tarım 
ve orman müdürlüğü olarak sahada sürek-
li kontrollerimizi yaparak çiftçilerimizi bu 
konularda bilgilendiriyoruz.” dedi.

Kahramankazan’da 40 gezici arıcı bulun-
duğunu ve kovan sayısının 4 bin 500 adet 
olduğunu ifade eden Suat Yılmaz, ilçede 
yıllık 9 bin kilogram bal üretildiğini aktardı.

Yılmaz, hava sıcaklığının farklılık gös-
termesi nedeniyle 2022 yılının arıcılık açı-
sından orta verimde bir üretim yılı olarak 

görüldüğünü ifade ederek, “Yağlık ayçiçeği 
ekili alanların ilçe geneline yayılmış olması 
nedeniyle bu yıl yüzde 400 artışla 36 bin 
kilogram bal üretimi bekliyoruz.” diye ko-
nuştu.

Ana arı ve bal üretimi yapan gezgin arıcı 
Ali Süslü de 38 yıldır arıcılık yaptığını ve 
yıllık 15 bin adet ana arı ürettiklerini be-
lirterek, Kahramankazan’da bu yıl ilk defa 
ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeğinin, 
ana arı kalitesinin ve kondisyonunun artı-
rılmasının yanı sıra bal üretimini de olum-
lu yönde etkilediğini söyledi.

Ayçiçeği ve bal üretimi Ayçiçeği ve bal üretimi 
artıyorartıyor
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Trakya bölgesi başta olmak üze-
re birçok ilde görülen çayır tırtılı 
istilasına karşı Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından alınan önlemlerle, 
tırtılların istila ettiği tarlalarda ilaçlama 
çalışmaları en hızlı şekilde yapıldı. 

DRONLAR SAHADA
Zararı en aza indirmek için çiftçiler ile 

yetkililer, mücadele kapsamında ilaçlama 
çalışmalarına ZİHA’yı(Zirai İnsansız Hava 
Aracı) da ekledi. Çayır tırtılı zararlısına kar-
şı Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür-
lüklerine ait dronlarla da sahada çalışmalar 
yapıldı. Çayır tırtılı görülen birçok ilde ekili 
tarlaların tamamına yakını, kara ekipman-
ları ve dron sistemleriyle ilaçlandı.

ÇAYIR TIRTILINA KARŞI 
TEDBIRLER ARTIRILDI

Ayçiçeği ekili alanlarda tespit edilen çayır 
tırtılı zararlısına karşı Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 
“Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Zirai Mücadele 

Teknik Talimatı” hazırlandı. Bakanlıkça 
hazırlanan Talimatta yer alan bilgilere göre, 
ergin kelebekler göç eden böcekler olup 
topluca hareket ediyor. Canlı, yumurtaları-
nı özellikle sirken ve diğer yabancı ot yap-

raklarının alt yüzüne bırakıyor. Larvalar, 
bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçeklerini 
yiyerek besleniyor. Dolayısıyla, çayır tırtılı 
ile mücadelede kültürel önlemler büyük 
önem taşıyor. Pupa kokonlarının bir kısmı-

nın derine düşmesi ve kelebeklerin toprak 
yüzüne çıkamaması için sonbaharda tarla-
ların derin sürülmesi gerekiyor.

ÇAYIR TIRTILLARINA 
KARŞI MÜCADELE 

YÖNTEMLERI 
Öte yandan bir kısım kokonlar toprak 

yüzünde kalarak kuşlara yem oluyor veya 
kış soğuklarından olumsuz etkileniyor. 
Zararlı ile mücadelede ilkbaharda yaban-
cı ot mücadelesi de büyük önem taşıyor.

İlk olarak yumurtalar yabancı otlara 
bırakıldığı için yumurta ve larvaların yok 
edilerek, kültür bitkilerinde zarar oluştur-
masının önlenmesi gerekiyor.

Ayrıca kültür bitkilerinde yabancı ot 
mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı 
sağlıyor. Yonca, tirfil, üçgül gibi yem bit-
kilerinin erken biçilmesi popülasyonun 
azaltılması bakımından önemli bir yön-
tem olarak öne çıkıyor.

İlkbaharda diskaro ile toprak işlemesi ya-
pılması, ekimin de erken olması gerekiyor.

Talimatlar arasında, kimyasal müca-
dele için ise tarlada köşegenler doğrul-
tusunda zikzak yürünmesi, her 25-30 
metrede bir olmak üzere metrekarede 10 
larva saptandığında mücadeleye başlan-
ması gerektiği de yer alıyor.

Mücadelenin en geç üçüncü dönem 
larvalara karşı yapılması gerekiyor.

Çayır tırtılına karşı Çayır tırtılına karşı 
ZIHA ile mücadele ZIHA ile mücadele 

Tarım ve Orman Bakanlığı, son za-
manlarda ayçiçeği tarlalarını istila 
eden çayır tırtılına karşı mücadele 
kapsamında çalışmalarını artırdı. 
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Kaliteli ve yüksek rekolte-
siyle Türkiye’nin önde ge-
len elma üretim merkez-

lerinden olan Karaman’da ürün 
değerlendirme çalışmaları de-
vam ediyor. Türkiye’nin her böl-
gesine ve yurtdışına da gönderi-
len elma, hem ülke ekonomisine 
hem de üreticisinin kazancına 
büyük katkı sağlıyor.

Tarladan sofraya ülke tarı-
mının ve çiftçinin en büyük 
destekçilerinden Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, üreticilerin 
emeklerinin karşılığını alması 
için ürün değerlendirme faali-
yetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu 
kapsamda, Konya Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan Kara-
man Tarım Kredi Kooperatifi 
aracılığıyla 2022 yılı içerisinde 1 
milyon 410 bin 481 TL tutarında 
yaklaşık 224 ton elma alımı ger-
çekleştirdi.

Üreticilerden alınan elmalar, 
Tarım Kredi güvencesiyle aracı-
sız bir şekilde Türkiye’nin dört 
bir yanında Kooperatif Market ve 
anlaşmalı ulusal market zincirle-
riyle tüketicilere ulaştırılacak.

Elma diyarı Elma diyarı 
Karaman’da Karaman’da 
hasat sevincihasat sevinci

Elma diyarı Karaman’da verimli başlayan hasat üretici-
lerin yüzünü güldürdü. Üreticilerin hasat sonrası ilk ad-
resi olan Tarım Kredi Kooperatifleri, özenle yetiştirilen 
elmaları, Kooperatif Market raflarında tüketiciyle buluş-
turuyor. 
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Artvinli Halil Yılmaz, 6 yıl önce devlet desteğiyle 30 ko-
yun, 1 koç alarak başladığı besicilikte 550 küçükbaş 
hayvan sayısına ulaştı.

Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Avcılar köyünde 
yaşayan 41 yaşındaki Yılmaz, 2011’de evlenip bir yıl sonra 
Amasya’ya yerleşerek Merzifon ilçesinde un fabrikasında işe 
başladı.

Şehir hayatına alışamayan ve aldığı ücreti yetersiz bulan 
Yılmaz, 2 sene sonra doğup büyüdüğü köyüne döndü.

Bir süre herhangi bir işle ilgilenmeyen Yılmaz, ailesinin ge-
çimini sağlamak için besicilik yapmaya karar verdi. Tarım ve 
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman 
ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığına başvuran 
Yılmaz, faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz, 5 yıllık ödeme planıyla 25 
bin liralık kredi aldı.

3 çocuk babası Halil Yılmaz, ailesinin atadan beri hayvan-
cılıkla uğraştığını, kendisinin de bu işle ilgilenerek büyüdü-
ğünü söyledi.

ORKÖY kredisiyle 30 koyun, bir koç alarak besiciliğe baş-
ladığını belirten Yılmaz, “Zamanla koyunlar çoğaldı. Ko-
yunların kuzusunu sattık, geçimimizi sağladık. Kalan paray-
la tekrar koyun aldık.  Üredi, çoğaldı ve 550’ye kadar çıktı. 
Kurban Bayramı’nda 80 civarında koç ve damızlık olmayan 
koyunları kurbanlık olarak sattım. Bu işi severek, isteyerek ve 
azimle yapıyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum. Kendi işi-
mi yapıyorum. Bu da bana mutluluk veriyor.” diye konuştu.

Yılmaz, küçükbaş hayvancılığın tek başına yapılacak bir iş 
olmadığına dikkati çekerek, “Bu işi yaparken en büyük des-
tekçim ailem. Benim işim oluyor, çobanlığa hanım gidiyor, 
hanımın işi oluyor, ben gidiyorum. Çocuklarımızın biri de 
bizimle geliyor. Onların desteği olmasa bu işin altından kal-
kamazdım.” ifadesini kullandı

Sürülerini çoban bulamadıkları için kendilerinin otlattığı-
nı kaydeden Yılmaz, “Sabah erkenden meraya çıkıyoruz, ak-
şam geç saatlere kadar otlatıyoruz. Bu sene otlaklarımız çok 
güzel, bol ot var. Geçen yıl biraz kuraklık vardı. Şükür Allah’a 
bu sene ot bol. Otlak sıkıntımız yok.” dedi.

“KAZANCI OLAN BIR SEKTÖR”
Yılmaz, hevesli ve ilgili herkesin bu işi yapabileceğini vurgu-

layarak, şunları söyledi:
“Kazancı olan bir sektör. Çok şükür kazanıyoruz. Yapabi-

leceğine inananlar gelsin yapsın. Hem sevdasını, hevesini ye-
rine getirir hem de bu işi birkaç yıl yapınca maddiyat da elde 
ederler. Köyler, dağlar, meralar boş. Bizim çocukluğumuzda 
bu yaylalarda 2 bin-2 bin 500 koyun olurdu. Şimdi yok, sadece 
bizim sürümüz var. Özelikle merası olan ve meradan fayda-
lanabilecek köylerin gençlerine sesleniyorum. Biraz cesaretli, 
azimli olun, köylerinize gidin. Bu işe 3, 5, 20 tane ile başlayın. 
Birkaç yıl sonra çoğalacaktır. Bir bakarsın üç yıl sonra 150-
200, beş yıl sonra 400-500 olur. Köylerde doğal, sağlıklı yaşı-
yoruz. Etimiz, sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz doğal.”

Tarım ve Orman Bakanlığının 25 
bin liralık kredi desteğiyle 30 ko-
yun, 1 koç alarak 2016’da besici-
liğe başlayan Artvinli Halil Yılmaz, 
gençlere köylerindeki meraları de-
ğerlendirerek hayvancılık yapmala-
rını tavsiye etti.

Köyüne dönen besicinin 550 Köyüne dönen besicinin 550 
koyunluk sürüsü oldukoyunluk sürüsü oldu
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Tarım Kredi, bilinçli tarımı yaygınlaş-
tırma uygulamalarıyla üreticilerin 
yüksek verime ulaşması için çalış-

malarını sürdürüyor. Bitki besleme ve bitki 
koruma ürünlerine kadar çiftçinin ihtiyacı 
olan bir çok girdi Tarım Kredi şirketlerince 
sağlanıyor. 

DAR YAPRAKLI YABANCI 
OTLARA KARŞI EFDAL 

GOLEYDIM 
2009 yılında Manisa’da kurulan ve zirai 

ilaç alanında faaliyet gösteren Tarkim Bitki 
Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında 
157 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulu-
nuyor. Geniş ürün yelpazesine sahip olan 
Tarkim, bünyesine Efdal Goleydim’i de 
ekleyerek dar yapraklı yabancı otlara karşı 
başarılı sonuçlar elde ediyor. 

ŞEKER PANCARINDA 
ÜRÜN KAYBI % 6-40

Işık, su ve gıda maddeleri yönünden kül-
tür bitkisiyle rekabet halinde olan çeşitli 
türde yabancı otlar önemli ölçüde ürün 
kaybına neden oluyor. Örneğin; ülkemizde 
şeker pancarında yabancı otlardan kaynaklı 
ürün kaybı ortalama % 6-40 arasında deği-
şirken yabancı otlar şeker pancarında sade-
ce verimi azaltmakla kalmayıp aynı zaman-
da şeker oranını da düşürmektedir. 

Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraki Tarkim’in bit-
ki koruma ürünü Efdal 
Goleydim, dar yapraklı 
yabancı otlara karşı mü-
cadelede etkili çözümler 
sunuyor.

 “Efdal Goleydim” 
ile yabancı otlara karşı mücadele

PAMUKTA ÜRÜN 
KAYBI ORANI % 21-61
Yabancı otlar pamuk bit-

kisiyle rekabet ederek verimi 
düşürürken, ürünün kalitesini 
de bozuyor. Türkiye’de pamuk-
ta yabancı otlardan ileri gelen 
ürün kaybı oranı % 21-61 ola-
rak belirlenirken, yabancı otla-
rın zararını ortadan kaldırmak 
için verilen mücadelede amaç, 
yabancı ot yoğunluğunu eko-
nomik zarar eşiği altında tut-
maktan geçiyor.

KÜLTÜR BITKILERINDE 
KULLANILABILIYOR 

Efdal Goleydim geniş yapraklı kültür bitki-
lerinde (domates, kanola, kırmızı mercimek, 
pamuk, soğan, şeker pancarında) çıkış sonrası 
kullanıma sahip seçici ve sistemik bir herbisit-
tir. İçerdiği Clethodim aktif maddesi uygula-
madan hemen sonra yapraklar tarafından çok 
hızlı bir biçimde alınır ve köklere taşınır. Çok 
yıllık dar yapraklı (kanyaş), yıllık dar yaprak-
lı (darıcan, benekli darıcan, yapışkan ot, yeşil 
kirpi darı, kısır yabani yulaf, su ayrığı, delice, 
kısa başlıklı kuş yemi, yumuşak başlıklı kuş-
yemi) ve dar yapraklı buğday etkili olduğu ya-
bancı otlar arasında yer almaktadır.

ÜRETICILER MEMNUN 
Efdal Goleydim çıkış sonrası dar yaprak-

lı yabancı otların genç ve aktif büyüme dö-
nemlerinde (2-6 yapraklı) kullanılmalıdır. 
Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, 
soğuk vb. gibi sebeplerle stres altında bu-
lunduğu koşullarda uygulama yapılma-
malı, stres koşulları ortadan kalkıncaya 
kadar beklenmelidir. Kullanan üreticiler 
tarafından memnuniyet verici sonuçlar 
alan Efdal  Goleydim  toprakta çok çabuk 
çözüldüğünden, uygulanan tarlada bir 
sonraki ürün olarak her türlü kültür bitkisi 
yetiştirilebilir.
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Havuç ülkemizde yüksek miktarda üretilen ve tüketilen bir sebzedir. Havucun anava-
tanı Türkiye olarak kabul edilmektedir. Dünya’da yaklaşık 1.147.157 hektar alanda 
havuç ekimi yapılmaktadır. Havuç ekim alanı yönünden en çok üretim yapan ül-
keler sırasıyla Çin, Rusya, Ukrayna ve Hindistan’dır.

Havuç Tarımında Bitki Besleme HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

2021 yılı verisine göre ülkemizde 109.890 dekar alanda 
havuç tarımı yapılmıştır. Konya 50.373 dekar ile havuç 

ekili arazilerin % 45.8’ine sahiptir. Türkiye’de havucun yüz-
de 57.3’ü Konyalı çiftçiler tarafından üretilmektedir. Üre-
timde Konya’dan sonra Ankara ve Hatay gelmektedir.

İklim İsteği
Havuç serin iklim sebzeleri arasında yer almaktadır. 

Çimlenme ve sonrasındaki erken dönemde soğuk havala-
ra karşı dayanıklı olması nedeniyle serin bölgelerde erken 
ilkbahar aylarında, ılıman bölgelerimizde ise kış aylarında 
havuç yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

Sıcaklık, havuçta renk oluşumunu etkileyen faktörler-
den bir tanesidir. Havuç yetiştiriciliği için uygun olan ik-
lim şartlarına bakıldığında optimum sıcaklık değeri 12-15 
°C’dir. Minimum sıcaklık değerinin 9 °C, maksimum sıcak-
lık değerinin ise 28 °C olması istenir. Havuç bitkisi -5 ile 
-7 °C arasında yetiştirilmeye çalışılırsa donma sorunuyla 
karşılaşılır.

Havuç yetiştiriciliği sıcak bölgelerde gerçekleştiriliyorsa 
ilkbahar aylarında havuçlar yeterli boya ulaşmadan genera-
tif faza geçiş yapıp çiçeklenmeye başlar. Böyle şartlarda ve-
rim alınamaz. Bu durumun yaşanmaması için sıcaklıkların 
20 °C seviyesini aşmaması istenir. Bunun yanında yüksek 
sıcaklıklarda havuç boyu kısa kalır.

Özellikle ılıman bölgelerde kök oluşum döneminde aşırı 
yağışlar verimi olumsuz etkiler ve kalite parametresi olan 
havucun turuncu renginin daha açık olmasına neden olur. 

Toprak İsteği
İklim isteklerinde seçici olan havuç, toprak isteği bakı-

mından da seçicidir. Toprak yapısı üretimde önemli rol oy-
nar. Havuç; derin, gevşek bünyeli, geçirgen, organik mad-
dece zengin, uygun oranda kireç ihtiva eden kumlu-tınlı 
veya tınlı-kumlu topraklarda en iyi sonucu verir. Havuç, 
yüksek toprak asidine karşı oldukça hassas, orta derecede 
tuza dayanıklıdır. En uygun toprak pH’sı 6,5–7,5 arasıdır. 
pH seviyesi 5’in altında olduğu topraklarda verim istenen 
oranda alınamaz.

Üretim
Havuç doğrudan tohum ile yetiştirilir. Havuç tohumları 

küçük, çimlenme oranı düşük olduğu ve çevre koşulların-
dan çabuk etkilendiği için toprağının çok iyi hazırlanması 
gerekir. Havuç tohum yatağındaki geçirimsiz tabakalar kı-
rılmalıdır. Yetiştiricilik yapılacak arazinin keseksiz ve taşsız 
olması istenir. Aksi takdirde pazar değeri olmayan bozuk 
şekilli havuç yetişir. 

Havuç ekim zamanı; sıcaklık durumuna, çeşit özelliğine, 
pazarlama durumuna göre değişir. Ekim pnömatik mibzer-
le yapılır. Sıra arası 25-30-45 cm, sıra üzeri 5-12 cm arası 
olabilir. Bu üretimin hangi aylar arası yapıldığı ve çeşide 
göre değişmektedir. Bu da dekara atılan tohum miktarını 
değiştirir. Dekara atılacak tohum miktarı 400-600 gram 
arasındadır. Ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır. Çimlenme 
esnasında toprağın 2-3 cm kısmı sürekli nemli olmalı ve 
çimlenme sağlanmalıdır. Aksi halde dekarda çimlenmeyen 
bitkilerden dolayı eksik bitki ile yetiştirmeler olur; verim 
kaybı yaşanır.

Ekim Zamanı
İç Anadolu Bölgesi şartlarında Mart-Temmuz ayları ara-

sında kademeli ekim gerçekleştirilir. Minimum sıcaklık de-
ğerinin 9 °C olması, maksimum sıcaklık değerinin ise 28 

°C olması gerekir. Bu değerlerin yakalanması için İç Ana-
dolu’da özellikle çiftçiler erken dönemlerde toprağa ısı tülü 
sererek yetiştirme yapmaktalar. Ilıman bölgelerde ekim pe-
riyodu Ocak-Şubat arasında yapılabilir. 

Sulama
Düzenli sulama havuçta birincil ve ikincil kök gelişimi 

için çok önemlidir. Bitkinin birincil büyüme dönemindeki 
susuzluk havuç boyunun kısa kalmasına, ikincil büyüme 
dönemindeki susuzluk havucun yeterli ölçüde kalınlaşma-
masına neden olmaktadır. Ayrıca düzensiz sulama, havu-
cun çatlayarak pazarlanamaz hale gelmesine neden olur. Bu 
nedenle havuç yetiştiriciliğinde sulama başarıyı etkileyen 
faktörlerden birisidir. Havuç için yağmurlama veya damla-
ma sulama tercih edilmelidir.

Havuç Bitkisinde Bitki Besleme
Mutlaka Toprak Analizi 
Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri ile 

toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan bitki 
besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Analiz sonucuna 
göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve hangi yöntemle 
verileceği belirlenerek gereksiz masraftan kaçınılmış olur.

Toprak analizi sonucuna göre yapılacak gübreleme saye-
sinde,

* Bitkinin ihtiyacı doğrultusunda uygun değerde gübre 
kullanılır.

* Toprağın organik madde miktarı, pH derecesine ve 
bünyesine göre gübreleme yapılır.

* Doğru zamanda, doğru cins ve miktarda gübre kulla-
nımını sağlar.

Taban Gübrelemesi
13.24.12+(10SO3)+ME dengeli ve zengin içeriği ile tüm 

bitkiler için ideal besin kaynağıdır. Yapısında azot, fosfor ve 
potasyumun yanı sıra ürün miktarının artmasına etki eden 
kükürt, hormon faaliyetlerini düzenleyen çinko, yeşil aksa-
mın gelişmesine katkıda bulunan demir gibi elementleri de 
ihtiva eder. Bitkinin kuvvetli kök oluşturmasını, sağlıklı bir 
şekilde büyümesini ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.

Tablo 1: Havuç Bitkisinde Taban Gübreleme Önerisi

Damla Sulama ve Yağmurlamadan Gübreleme
Havuç bitkisinde basınçlı sulama sistemlerinden gübre-

leme;  bitki gelişme dönemi, yumru kalınlaşma dönemi ve 
hasada 1 ay kala olmak üzere 3 farklı dönemde yapılabilir. 
Bitkinin ihtiyaç duyduğu temel bitki besin elementleri dü-
şünüldüğünde basınçlı sulama sistemlerinden uygulanacak 
gübreleme programı Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2: Havuç bitkisinde damlamadan gübreleme önerisi

Yapraktan Gübreleme; 
Havuç bitkisinde 8-10 yapraklı dönemde yapraktan güb-

releme yapılabilir.

Tablo 3: Havuç bitkisinde yapraktan gübreleme önerileri.
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Uygulama zamanı           Gübre Cinsi              Önerilen miktar  
                                           (kg-da)

Ekim Önce /  
Ekimle Birlikte 

UYGULAMA ZAMANI       GÜBRE CİNSİ        ÖNERİLEN MİKTAR
     (cc-g/da)
                              Amino Asit             250  

                       Combi Plus                   100
                 20.20.20+ME           250                 

8-10 yapraklı dönemde

Gelişme dönemi

Yumru kalınlaşma dönemi

Hasada 1 ay kala

         K-Humat     2
         13.24.12+(10SO3)+ME    50

            Süper İnci               10 
               Polifos-N                   3

            20.20.20+ME     5
             UAN-32  10
            Çinko-5 Forte  0,4
            Demir-6 Forte  0,25
            Bor-8   0,3
            Calciforce   5 

                  (Tek başına uygulanır) 
            Forceful Amino  0,5
            Magsul  4

UYGULAMA ZAMANI       GÜBRE CİNSİ        ÖNERİLEN MİKTAR
     (g-cc/da)

Potasyum Nitrat              5
As Profit               7
Forceful Amino             0,5

10.05.40+ME              5






