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Yayn lkeleri
samtim dergisi Samsun Tarm l
Müdürlüü tarafndan iki ayda bir olmak
üzere ylda 6 defa çkarlan, tarmsal
içerikli makalelerin yaynlanaca bir
dergidir. Bu dergide tüm tarımsal
konularda
aratrma
ve
derleme
makaleler yaynlanacaktr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yaynlanacak olan makaleler baka
hiçbir yerde yaynlanmam olacaktr.
Yaynlanan
her
makalenin
sorumluluu yazar(lar)na aittir.
Gönderilen makale yayn kurulunca
incelenecek,
gerekli
görüldüü
takdirde anlam ve içerii deimemek
kaydyla
gerekli
düzeltmeler
yapldktan sonra yaynlanacaktr.
Makale yayn sras yayn kuruluna
geli srasna göre olacaktr.
Makalenin disket kayd ile bir kopyas
yazma adresine gönderilecektir.
Yaynlanan
yazlardan
dolay
yazar(lar)a telif hakk ödenmeyecektir.
Yaynlanan makalenin yazar(lar)na 5
dergi gönderilecektir.

1.

2.

3.

4.

Yazm Kurallar
Dergi yayn dili Türkçe’dir. Sadece
Abstract ve Keywords ksmlar ngilizce
olmaldr. Gerektiinde teknik terimlerin
Türkçe karl parantez içerisinde
verilmelidir.
Gönderilen yazlar Word 6.0 veya daha
üzeri bir versiyonda, A4 boyutunda, 11
punto, Times New Roman fontunda ve 1
aralkl olarak yazlacaktr. Makaleler 4
sayfay geçmeyecektir.
Yazar(lar)n ismi, ünvan ve kurumu
makale
balnn
hemen
altnda
ortalanm bir ekilde yazlacaktr.
Makalede kullanlan kaynaklar metin
içinde ilgili ksmda (soyisim, yayn yl)
esasna göre, Kaynaklar ksmnda ise
alfabetik sraya göre yazlacaktr.

Reklam Fiyatlar
Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa) : 300.000.000 TL
Arka Kapak (Renkli Yarm Sayfa) : 150.000.000 TL
Kapak çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150.000.000 TL
Kapak çleri (Renkli Yarm Sayfa) : 75.000.000 TL
ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) : 60.000.000 TL
ç Sayfalar (Renksiz Yarm Sayfa) : 30.000.000 TL

Milli ekonominin temeli ziraattr. Bunun içindir ki
tarmda kalknmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yaylacak programl ve pratik çalmalar bu
amaca ulamay kolaylatracaktr.

samtim

Sevgili Meslektalarm,
Deerli Çiftçi Kardelerim,
Uzun yllar Samsun’da Tarm ad altnda yayn hayatn sürdürmekte olan gazetemizin
yeni ekli ile karnzdayz. Deien dünya koullarnda tarm camias olarak da yerimizi
alabilmek için üzerimize düen önemli görevler olduunun bilinci içerisindeyiz. Bu balamda
gazetemizi yenilemek ve dergi formatnda çkarmak ilk admlarmzdan birini
oluturmaktadr. Güncel sorunlar ve çözüm yollarnn yer alaca dergimiz araclyla sizlere
ulaacaz. Yeni teknik ve çeitler hakknda bilgi sahibi yaparak daha çada ve bilinçli
tarmsal üretim yapmann yollarn açacaz. Sorunlarnz bata olmak üzere tüm tarmsal
konularda bize yazmanz, yol göstermenizi bekleyeceiz. Göreve geldiimizden bu güne
kadar sizlere ulamak ve tarmsal sorunlarnza çözüm üretmek amacyla geceli gündüzlü
çalmaktayz. Çalmalarmz her geçen gün artan bir ekilde devam edecektir.
Cumhuriyetimizin sekseninci ylnn yaand günümüzde, ülkemiz tarmnda olduu
gibi Samsun tarmnda da bu ruha uygun bir ekilde atlm dönemi yaanmakta, Dünya tarm
ve ekonomisine entegre olma sürecinde gerekli düzenlemeler hzla yaplmaktadr. Yakn bir
gelecekte gerek verim art gerekse ürün çeitlilii ile ülke içinde bir tarmsal geliim
yaand gibi, dünya pazarlarnda da söz sahibi olan bir ülke konumuna gelecektir. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Onuncu Yl Nutkunda “Yurdumuzu, dünyann en mamur ve en
medeni memleketleri seviyesine çkaracaz. Milletimizi, en geni, refah, vasta ve
kaynaklarna sahip klacaz. Milli kültürümüzü, muasr medeniyet seviyesinin üstüne
çkaracaz. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmi asrlarn gevetici zihniyetine göre deil,
asrmzn sürat ve hareket mefhumuna göre düünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok
çalacaz, daha az zamanda daha büyük iler baaracaz.” dedii gibi Cumhuriyetin
Sekseninci Ylnn yaand günümüzde de ayn duygu ve düüncelerle hareket etmek
durumundayz. Bu vesileyle dergimizin sizlere yararl olmasn diler, sayglar sunarm.
Sadullah KRENC
l Müdürü
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MEYVE FDANI DKM
Abdulkadir KULEYN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Meyve fidanlar dikildikleri yerde
kalacandan dikim yerinin seçimine özen
gösterilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerin yanl
seçimi daha sonra telafi edilemez ve üreticiyi
önemli zararlara uratr. Dikim yerinin seçiminde
iklim, toprak ve su faktörleri etkilidir.
klim özellii olarak yetitirilecek meyve
çeidi o yörede ekonomik olarak yetitirilmeye
uygun olmaldr. Seçilen arazinin toprak
özellikleri derin, geçirgen, organik maddece
zengin, tnl, kili-tnl yapda olmaldr. Toprak
derinlii elma, erik, ayva ve fndk gibi yüzlek
köklüler için en az 1 m armut, vine ve eftali
için 2 m kays, badem, ceviz ve zeytin gibi derin
köklü aaçlar için 2-4 m olmaldr. Taban suyu
meyvelerin büyüme döneminde 1 m’den daha az
olmamaldr. Topraktaki taban suyu derinliinin
2 m olmas meyve aaçlar için uygundur.
Toprak pH’snn 5-7 aras olmas meyve
aaçlar için uygundur. Toprak tuzluluu ve
sodyum miktarnn normal deeri Ei mmho/cm
2’den az, deiir sodyum %15’den az olmaldr.
Meyve dikilecek arazide 0-30, 30-60, 6090, 90-120 cm derinliklerden örnekler alnarak
toprak analizleri yaplr. Meyve fidan dikilecek
arazi derin sürülerek pulluk tabakas krlr,
tesviye edilerek fidan dikimine hazrlanr, fidan
çukurlar iaretlenir. Fidan çukurlar dikimden en
az 2-3 gün önceden açlmaldr.
Fidan dikim zaman dikim yaplacak
yerin iklim artlarna göre deiir. K souk
geçen az kar yaan ve topran donma tehlikesi
olan yerlerde fidan dikimi erken ilkbaharda
aaçlara su yürüme dönemine kadar yaplabilir.
Don tehlikesi olmayan yerlerde sonbahardan
balayarak aaçlara su yürüme dönemine kadar
dikim yaplabilir. Bu bölgelerde en uygun dikim
zaman sonbahar döneminde aaçlar yapraklarn
döktükten sonra, souklarn balamasna kadar
olan zamandr. Meyvecilik yaplacak yerde
sulama suyunun bol ve kaliteli olmas gerekir.
Fidan çukurunun açlmas srasnda
toprak çok nemli ve kesekli olmamal, toprak
kolay parçalanabilir olmaldr. Fidan çukurlar
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açlrken üsten çkan toprak ayr, alttan çkan
toprak ayr olarak ylr. Çukurlar açldktan
sonra drenajn kontrol etmek için çukura iki kez
su doldurulur; bu su 12-24 saatte akp gitmezse
drenaj yetersizliinden dolay baka bir arazi
denenmelidir.

Dikim Tahtas

Meyve Fidan Dikimi
Dikilecek meyve fidannn dikim
budamas dikimden önce yaplmaldr. Kökleri
kopuk, yaral, kurumu, fazla uzun, üst üste
gelmi kökler budanarak ayklanr. Taç ksmlar
dall ise dallarn üzerinde 2-3 göz kalacak ekilde
dallar budanr. Meyve fidann çeidine ve
verilecek budama ekline göre cevizler 80-120
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cm’den dier meyve fidanlar 60-80 cm’den ai
gözüne bakan bir göz üzerinden tepe vurma
ilemine tabi tutmak gerekir.
Fidanlar dikime hazrlandktan sonra
dikim tahtas yardmyla dikimleri yaplr.
Fidanlarn dikimi esnasnda fidan çukurunun
üstünden ayrlan topraa 2-3 kürek yanm ahr
gübresi ve 200-300 gr DAP (diamonyumfosfat)
veya süper fosfat gübresi ile iyice kartrlarak
fidann yerletirilecei ksm kümbet eklinde
oluturulur. Fidan köklerinin alt bo kalmayacak
ekilde; ta, kesek gibi köklere zarar verebilecek
cisimler ayklanarak a yeri topran 3-5 cm
üstünde kalacak ekilde çukura yerletirilir.
Köklerin üstüne biraz toprak örtülür ve fidann
çukurunun her tarafndaki toprak iyice
çinenerek köklerin toprakla temas salanr.
Fidan çukuru tamamen doldurulur ve ai yeri
açkta braklr. Bu ilemler yaplrken topran
çökme
mesafesi
de
göz
önünde
bulundurulmaldr. Dikim tamamlandktan sonra
can suyu verilir. Fidan çukurunun dndan
sulama çukuru açlarak sulama esnasnda fidan
gövdesinin ve kök boaznn dorudan su ile
temas önlenerek hastalk faktörlerinin bulamas
önlenmi olur.

HAYVAN SAHPLERNN
DKKATNE!!!!!
Bakanlmzca
hayvanclk
yapan
yetitiricilerimize
Hayvanclk
Tevik
Desteklemeleri yaplmaktadr.
Suni Tohumlama Destei : Hayvanna suni
tohumlama yaptranlardan soykütüüne kaytl
iletmelere hayvan bana 10.000.000, dier
iletmelere 5.000.000 TL tevik ödemesi
yaplmaktadr.
Gebe Düve Alm Destei : Damzlk veya saf rk
belgeli gebe düve almlarnda hayvan bana
360.000.000, veya 180.000.000 TL tevik ödemesi
yaplmaktadr.
Buza Desteklemesi : Yetitirici birliine kaytl
iletmelerde yeni doan buzalara 40.000.000,
dier iletmelerdekilere ise 20.000.000 TL tevik
ödemesi yaplmaktadr. Ancak bu ödemenin
yaplabilmesi için hayvann suni tohumlanmas,
tohumlama kaydnn soykütüü veya önsoykütüü
birimine ilenmesi ve yeni doan buzalarn tespit
edilip kulak küpesinin taklmas gerekmektedir.
Süt Tevik Ödemesi : Süt iletmelerine süt satan
üreticilerimize soykütüüne kaytl iletmelerde
litre bana 40.000 TL, dier iletmelerde litre
bana 20.000 TL tevik ödemesi yaplmaktadr.

Standart Çeitlerde Dikim Aralklar
Tür
Dikim Aral (m
6X6
Elma
6X6
Armut
4X4
Ayva
5X5
eftali
5X5
Erik
6X6
Kiraz
6X6
Vine
10X10
Ceviz
10X12
Kestane
4X4 – 5X5
Fndk
2X4 – 2X5
Nar
4X4 – 5X5
Kivi
4X4
Trabzon Hurmas
3X5
Mandarin
30X35 cm (yazlk)
Çilek
25X30 cm (klk)
(1.5-2.5 X0.6-1)
Ahududu
(2-2.5 X1.5-2)
Böürtlen
5X8
Yenidünya
5X8
Portakal

DAMIZLIK HOLSTEN SIIR
YETTRCLER BRLNE ÜYE
OLMAKLA NELER KAZANILIR
Üyesi ve yöneticisi yetitirici olan birliklerin
baarsndan olduu kadar baarszlndan da
yetitirici sorumludur. Birliklerin baarl olmas
yetitiricilerin üyelik sorumluluklarn yerine
getirmelerine baldr. Üyelikle;
- Hayvanlarn kayt altna alnmasyla soykütüü
ve verim kontrolleri yaplr.
- Kaytl hayvanlara verilen desteklemeden
yararlanlr.
- Damzlk fazlas hayvanlar deer fiyatnn
üstünde pazarlanr.
- l içi ve il d pazarlama daha kolay olur.
- En kaliteli boa spermalar uygun fiyattan
temin edilir ve yetitiricinin damzlk
özellikleri üstün yavrular elde etmesi salanr.
Sürüsü iyileir.
- Yetitiricilerin bilgi eksiklikleri giderilir, yeni
teknoloji ve bilgiye zamannda ulalr.
- Üyeler bir araya gelerek güçlerini ve
imkanlarn artrrlar. Sosyal dayanma
salarlar.
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ARICILIKTA BÜYÜK MUM GÜVES
(Galleria mellonella L. ) LE MÜCADELE
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Cahit ÖZTÜRK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Erdemli/Mersin
1. Giri
2. Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi
Arclk sektöründe büyük mum güvesi
Büyük mum güvesi Insecta snfna,
(Galleria mellonella L.) gerek kovan içerisinde Lepidoptera takmna, Pyralidae familyasna ait
bulunan gerekse kovan dnda depolanan bir böcektir. Dünya üzerindeki corafik dalm
ilenmi peteklere zarar vererek önemli miktarda bal arsna uygun bir yap göstermekte, ancak
ekonomik kayplara yol açmaktadr. Bal arsnn dalm uzun süreli souklara bal olan iklim
yetitirildii her yerde bulunan büyük mum yaplar tarafndan snrlanmakta, denizden
güvesine kar, pek çok kimyasal maddenin yan yüksek olan yerlerde zarar çok az olmaktadr.
sra çeitli fiziksel ve biyolojik uygulamalar da Ergin büyük mum güvesinin az parçalar
yaplmaktadr. Ülkemizde ise bu konuda etkin bir dumura uradndan ve ergin dönemde
mücadele yöntemi kullanlmamakta, kulaktan beslenmediklerinden dolay herhangi bir zarar
dolma bilgi ve yöntemlerle soruna çözümler yapmamaktadrlar. Sadece larvalar beslenmekte
aranmaya çallmaktadr. ABD’de bu zararlnn ve peteklere zarar vermektedirler. Ancak ergin
ylda 5 milyon dolar ekonomik kayp verdii büyük mum güvesi ve larvas çeitli ar
dikkate alndnda ülkemizde de büyük mum hastalklarn tamakta olup dks yüksek
güvesine kar mücadelenin etkin bir ekilde miktarda Paenibacillus larvae içermektedir.
Büyük mum güvesi birbiri ard sra
yürütülmesi gerektiinin de önemi ortaya
çkmaktadr. Çünkü ülkemiz koullarnda yaplan gelen, yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere
arclk uygulamalarnn ilkel düzeyde olmas 4 evrede yaam döngüsünü tamamlamaktadr. Bu
nedeniyle zararldan korunma yollar da bu yaam döngüsü sadece scaklk çok düük olduu
duruma orantl bir ekilde yaplmaktadr. Büyük veya besin yetersizlii olduu durumda yarda
mum güvesi ile mücadelenin bir ksmnn teknik kesilmektedir. Bu nedenden dolay mum
alt yap yetersizlii, bir ksmnn uygulama güvesinin yaam döngüsü scaklk ve besine bal
zorluunun bulunmas nedeniyle arclarmz olarak 6 haftadan 6 aya kadar deiebilmektedir.
daha pratik ve kolay, fakat insan sal açsndan Normal olarak diiler yumurtalarn bal arlarnn
risk tayan uygulamalara yönelmektedirler. Bu ulaamayaca ve bozamayaca yark ve
nedenden dolay arcl ileri gitmi olan deliklere yumurtlarlar. Yumurtalar pembemsi
ülkelerdeki uygulamalarn dikkate alnmas ve krem veya beyazmtrak renkte olup boyu eninden
uygulamada bunlardan yararlanlmas kaçnlmaz biraz uzun ve yaklak 0.5 mm'den biraz
olmaktadr. Özellikle dsatma sunulan ballarn küçüktür. Normal koullarda (24-260C) bu
ülkemizde geri dönmesi ile ortaya çkan baldaki yumurtalardan 5-8 gün içerisinde larvalar çkar.
kalnt sorununun önemli ksm depolanan Çk süresi 10-150C’de 34 güne kadar uzar.
peteklerde kullanlan maddelerdendir. Bu 46.10C ’de 70 dakikada, 00C’de ise 270 dakikada
sorunun almas ve ekonomik kayplar en aza yumurtalarn %100’ü ölür. Yeni çkan larva
indirmek için salkl ve çada mücadele ipeksi yapdan oluan bir tünel içerisinde petein
yöntemlerinin ülkemiz arclar tarafndan taban ksmna doru ilerlemeye balar. Scaklk
kullanlmasnn
salanmas
gerekmektedir. ve besin varlna bal olarak 1-5 ay arasnda
Sorunun çözümüne bir adm olmas için büyük beslenir ve büyür. Bu dönem sonunda larvann
mum güvesine kar kullanlan yöntemleri boyu yaklak 1 mm’den 22 mm’ye kadar büyür.
tantma amacyla bu makale kaleme alnmtr.
Uygun koullar olutuu durumlarda ilk
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10 gün içerisinde larvann arl her gün iki kat
artar. Larvalar özellikle polen yannda ar larvas
gömlekleri ve dk ile beslenir. Bu arada
balmumu da yerler. Ancak sadece balmumu ile
beslenen larvalar gelimelerini tamamlayamazlar.
Koyu ve eski petekler pek çok ar larva kalnts
içerdiinden dolay büyük mum güvesi zarar
açsndan oldukça risklidirler. Larvann gelimesi
için en uygun scaklk 30-350C olup, 4-50C
arasnda beslenme ve gelime olmaz larva
uyuuk uyku halinde kalr. Larval evrenin
sonunda larvann ördüü yap çok dayankl bir
yap halini alr. Gömlek içinde larva pupaya,
daha sonra da ergin güveye doru deiime
balar. Bu deiim süreci 1-9 haftada sona erer.
Ergin güvenin büyüklüü ve rengi çok
deiken bir yapda olup bu durum larval
evredeki besinin yaps ve çeitli geliim
devrelerindeki süreye bal olarak deimektedir.
Dii güveler erkek güvelerden daha geni
yapldrlar. Mum güveleri genellikle geceleri
uçarlar. Gündüz saatlerinde karanlk yerlerde
dinlenirler. Dii güveler gömlekten çktan 4-10
gün içerisinde yumurtlamaya balarlar. Diiler
akam karanlnda yumurtlamak amacyla ar
kovanlarna girmeye çalrlar. Koloni kuvvetli
ise büyük mum güveleri bal arlar tarafndan
uzaklatrlr. Bu durumda yumurtalarn darda
bulunan odun çatlaklar arasna brakrlar.

kullanlmtr. Büyük mum güvesine kar etkili
olan bu bakteri, seleksiyon sonucu elde
edilmitir. B.thuringiensis bir toksin içermekte
olup büyük mum güves larvas bakteri sporunu
aldnda toksin serbest hale geçerek larvann
sindirim sisteminin duvarlarn bozmakta ve larva
ölmektedir. Ergin mum güveleri beslenmedii
için bu bakteri etkili olmamaktadr. Ayrca bu
bakteri omurgallara ve bal arlarna herhangi bir
zararl etkide bulunmad gibi
bal ve
balmumunda kalnt brakmamaktadr (Charriere
ve Imdorf, 1999). Verma (1995) tarafndan
yaplan bir çalmada bu bakterinin uygulanmas
sonucunda var olan güvelerin %98.7 düzeyinde
öldüü saptanmtr. B.thuringiensis’in 360
büyük mum güvesine en etkili olannn Serotype
V hatt olduu tespit edilmitir.
Tüketiciye B401 ad altnda sunulan bu
preparat sprey eklinde uygulanmakta olup 1
ksm B401 ile 19 ksm suyun karm
sonucunda kullanma hazr hale gelmektedir.
Hazrlanan 200 ml karm 10 adet petein her bir
yüzeyinin üzerine püskürtülerek kullanlr.
Uygulama depolama koullarnda yaplmaktadr.
3.1.2. Dier Biyolojik Uygulamalar
Büyük mum güvesinin paraziti olan
Dibrachys cavus kullanlarak yaplan bir
çalmada, mum güvesinin pupalar üzerinde
yumurta brakan bu parazitoitin çok etkili olduu
saptanmtr (Gounari ve Thrasyvoulou, 1995).
Ancak yaygn bir ekilde kullanm u anda
mümkün olmamakta, organik tarmn gelimesi
ile birlikte kullanm yaygnlaabilecektir. Büyük
mum güvesine kar kullanlan kimyasallara
alternatif olarak doayla dost yeni aratrma
çalmalar yürütülmekte, bunlarn banda dii
güveleri çok uzaklardan dahi kendine çeken
feromon tuzaklar ile kendi yumurtalarn büyük
mum
güvesi
yumurtalarnn
içerisine
yumurtlayan Trichogramma yaban arlar
gelmektedir. Ventunia canescens’in henüz ticari
anlamda yaygn kullanm gerçekletirilmemitir
(Clay, 2001).

3. Büyük Mum Güvesine Kar
Mücadele Yöntemleri
Büyük mum güvesine kar ülkemizde
yaygn olarak naftalin kullanlmaktadr. Ayrca
biyolojik ve fiziksel yöntemlerin yannda;
etilendibromit,
kükürtdioksit,
etilenoksit,
karbondioksit, kalsiyumfosfit, metilbromid gibi
ilaçlarn kullanm önerilmektedir. Çok pahal bir
ilem olmakla birlikte gama n uygulanmas ile
de mum güvesinin tüm evrelerini öldürecek
düzeyde etkili mücadele yaplabilmektedir.
3.1. Biyolojik Yöntemler
3.1.1. Bacillus thuringiensis Kullanm
Büyük mum güvesine kar uygulanan
biyolojik yöntemlerin banda biyolojik bir
insektisit olan Bacillus thuringiensis gelmektedir.
Bu bakteri 1911 ylnda kefedilmi ve bitki
korumada birkaç yl baarl bir ekilde

3.2. Fiziksel Yöntemler
Büyük mum güvesinin depolanm
petekler üzerinde ki gelimesi scakla bal
olduundan bu zararlnn kontrolünde scaklk ve
souktan
da
yararlanlmaktadr.
Fiziksel

7
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yöntemlerin banda bal mumu petekleri
150C’nin altnda korumak gelmektedir. Ancak –
150C 2 saat veya –120C 3 saat veya –70C 4.5 saat
tutmak mum güvelerine kar etkili olmaktadr.
Is uygulamas yapld takdirde hava
sirkülasyonu iyi olan koullarda 460C 80 dakika
veya 490C 40 dakika uygulama yapmak
yeterlidir. Ancak bu durumda peteklerin
erimemesine dikkat edilmelidir. Peteklerin
depolanmasnda büyük mum güvesinden gördüü
zarardan korunmada en güvenilir yöntem ise
peteklerin eritilerek balmumu kalplar ekline
getirilmesi, soukta saklanmasdr (Krell, 1996).

bir maddedir. Ancak gömlek içerisinde bulunan
larva çok dayankl olduundan uzun süreli buhar
oluturacak ekilde uygulama yaplmaldr.
Bunun için petekler koloniden çkarldktan
hemen sonra yumurtalar larvaya dönümeden
önce uygulama yaplmaldr. Asetik asit havadan
ar olduu için uygulamas yukardan
yaplmaldr. Uygulamada nefes alnmamasna
dikkat edilmelidir. Her 100 lt hacme %60-80’lik
200 ml formik asit kullanlmal, uygulama 2 hafta
aralkla 1-2 kere tekrarlanmaldr. Metal aksama
zarar verdii de uygulamada dikkate alnmaldr.
3.3.3. Formik Asit Kullanm
Avrupa’da profesyonel arclarn baarl
bir ekilde kullandklar yöntemdir. Asetik asit
gibi etkide bulunmaktadr. Herhangi bir kalnt
problemi olmad için rahatlkla kullanlabilir.
Güvenin tüm evrelerinde öldürücü etkisi
bulunmaktadr. Uygulama yukardan yaplmal
ve uygulama esnasnda nefes alnmamaldr. Her
100 litre hacme %85’lik 80 ml formik asit
uygulamas yaplmaldr. 2 hafta aralklarla 1-2
uygulama yaplmaldr.

3.3. Kimyasal Yöntemler
Büyük mum güvesi ile mücadelede en
çok kullanlan yöntemlerin banda kimyasal
uygulamalar gelmektedir. Güveye kar etki
düzeyi farkl olmakla birlikte baz kimyasallarn
bal ve balmumunda kalnt brakmas nedeniyle
kullanmnda saknca olumaktadr.
3.3.1. Kükürt Kullanm
Bu yöntemde kükürt çubuklarnn
yaklmas suretiyle elde edilen SO 2 gaz
kullanlmaktadr. Bu yöntem hala en etkili
yöntemlerdendir. SO 2 oldukça yüksek uçucu
özellikle olup yada erimedii için arlara, bal ve
balmumuna önemsiz etkide bulunmaktadr.
Yumurtalara etkisiz olduu için kolonilerden
alnan petekler 1-2 hafta bekletildikten sonra
uygulama yaplmaldr. Uygulamalardan salkl
sonuç alnabilmesi için birinci uygulamadan 2
hafta sonra ikinci bir uygulama yaplmaldr. 1m3
hacim için, 50 g toz kükürt yaklarak mum güvesi
ile bulak 60 adet petein fümige edilebilecei
belirtilmektedir (Tutkun ve nci, 1992). ekerden
ve ark (2000), arsz kovanda 10, 7.5, 5 ve 2.5
g/0.1m3 aktif toz kükürt dozlar yakarak larva ve
pupalar üzerinde SO 2 gaznn etkisini
aratrdklar çalmada etki oranlarn srasyla
%100, %56, %38 ve %0 olarak bulmulardr.
%100 etki alnan 1. gruptaki ballarda SO 2
kalnts 3.2 mg/kg, balmumunda 101.7 mg/kg
olmu ve baldaki kalntnn Gda Kodeksine göre
eser miktarda olduunu saptamlardr.

3.3.4. Etilen Dibromid Kullanm
Ar berrak, saf bir svdr. Patlamaz,
yanmaz ve kolay saklanr. Havaya maruz
braklnca ar renksiz bir gaz meydana getirir.
Hafif bir kokusu vardr. Gaz haline oldukça
yava geçer ve yaylr. Yumurtalar dahil tüm
gelime dönemindeki büyük mum güvelerini
öldürmektedir. Varsa özel bir kapal alan, yoksa
açk havada bir sundurma veya çalma yerlerinin
dnda, insanlardan uzak iyi havalandrlan
odalarda da uygulama yaplabilir. Fazla
peteklerin bulunduu ballklar üst üste dizilir.
stifin dip veya kenarlarndan gaz szmamaldr.
Bir istife en fazla 8 tam veya 16 yarm ballk
yerletirilmelidir. En üst balln çtalarnn
üzerine kurutma kad, bez veya çuval gibi
emici maddeler yerletirilir. Bir yemek ka
EDB, emici malzeme üzerine düzgünce
dökülerek emdirilir. Kovan kapa hemen
kapatlr. Eer scaklk 150C‘nin altnda veya
ballklar skca istif edilmemi ise her 8'lik istife
2 yemek ka EDB kullanlr. EDB ile
fumigasyona en az 24 saat devam edilmelidir.
Çünkü gaz yava etki etmekte ve 150C‘nin
altndaki scaklklarda etkisi yava olmaktadr.

3.3.2. Asetik Asit Kullanm
Asetik asit annda buharlaan ve mum
güvesinin yumurta ve güvelerini annda öldüren
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gelitirilmesi kaçnlmaz olmaktadr. Özellikle
bal mumu güvesinin biyolojisi açsndan oldukça
uygun olan Akdeniz ve Ege’de önlemlerin
alnmas arclk için önem arz etmektedir.
Kullanlacak yöntemlerin bal ve balmumunda
kalnt brakmamas ve salkl ürünlerin pazara
sunulmas açsndan belirleyici olduu da
ortadadr. Bu nedenden arclarn balda kalnt
brakan naftalin gibi uygulamalardan kaçnarak
olanaklarnn elverdii ölçüde doal ve salkl
olan yöntemleri kullanmas gerekmektedir. Bu
açdan biyolojik yöntemler bata olmak üzere,
kullanm kolay olan tuz ve formik asit gibi
maddelerin kullanlmas güvesine kar yaplan
mücadelede baary da beraberinde getirecektir.

3.3.5. Tuz Kullanm
Büyük mum güvesine kar mücadelede
tuz kullanm, üst üste konulan ve bo peteklerle
doldurulan ballklar arasna konulan gazete
kad üzerine 50 g tuz yaylarak, daha sonra
peteklerin yan yüzlerinin her bir tarafna 10 g tuz
gelecek
ekilde
elle
serpme
yaplarak
uygulanmaktadr. Kumova ve Korkmaz (2002)’n
Akdeniz koullarnda yürüttükleri çalmada
balmumu peteklerin korunmasnda, kullanm
basit ve elde edilmesi kolay olan tuz ve naftalin
uygulamalarnn etkileri aratrlmtr. Sonuçta
peteklerin güveye kar korunmasnda tuzun,
kontrol grubu ile karlatrldnda büyük mum
güvesine kar etkili olduu saptanmtr.
Peteklerin korunmasnda tuz kullanmnn
kolayl, giderinin düük olmas ve petek
üzerinde herhangi bir zararl kalnt brakmamas
açsndan arclar tarafndan uygulanabilecek
savam yöntemi olarak öne çkmaktadr.
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3.3.6. Karbondioksit Kullanm
Balmumu peteklere %50 oransal nemde,
4 saat %98'lik CO 2 uygulamas, büyük mum
güvesinin tüm yaam evrelerinin öldürülmesinde
etkili olmaktadr (Morse ve Nowogrodzki, 1990).
3.3.7. Naftalin Kullanm
Naftalin çeitli ülkelerde mum güvesine
kar yaygn kullanlmasna ramen bal ve mum
tarafndan emilerek tutulmakta, kalnt etkisinden
dolay kullanm önerilmemektedir. Naftalin
uçucu olup balmumu ve yada kolaylkla
çözülebilir özellikte bir maddedir. Balmumu bu
maddeyi bünyesine alr ve daha sonra baln
içerisine geçirir. Büyük mum güvesi ve varroa
mücadelesinde yaygn kullanlan naftalin, insan
sal için çok tehlikeli olup kanserojendir.
Naftalinli petekler 1-2 gün havalandrldktan
sonra kolonilere verildiinde arlar için her hangi
bir tehlike bulunmamakla birlikte balmumunda
varln devam ettirmekte, balda kalnt
yapmaktadr. Petekler eritildii durumda da
kalnt devam etmektedir. Bal Kodeksinde,
üretilen balmumu ve ballarda naftalin kalnts
bulunmamas gerektii vurgulanmaktadr.
4. Sonuç
Arclkta büyük ekonomik kayplara yol
açan balmumu güvesine kar etkin bir mücadele
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ELMA REÇEL

HIYAR TURUSU

Perihan AKYÜZ
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

lginay ÖZTÜRK
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

Elma; bol vitamini ve madensel
maddeleri ile çok deerli bir meyvedir. En
önemli faydas da sinir sisteminedir. Bedeni ve
zihni yorgunluklarda, hasta ve zayf dümü
kiiler için elma ideal bir besindir. Büyüme
çandaki çocuklarda gelimeye yardmc olur ve
kanszl giderir. Çocuklarn kemik ve dilerinin
normal gelimesinde, boylarnn uzamasnda
önemli rollerden biri de elmaya düer. Elma
sindirim siteminin iyi çalmasnda, cildin
güzelliinde ve salnda çok önemli etkiye
sahiptir. Elma çi olarak yenilebilecei gibi reçel
olarak da deerlendirilmektedir. Reçele ilenecek
elmalar krmz renkli, sert dokulu ve kokulu
olmaldr.

Hyar turusu yapmnda taze, sert yapl,
küçük boy ve ayn kalnlktaki hyarlar kullanlr.
En uygun çeit ise “kornion”dur. çlerinde ezik,
çürük ve küflü olanlar ayrlr, üzerlerindeki
çamur, toprak v.b. kirler ykanr.
Hyarlar turu kabna doldururken, tat ve
koku vermek amacyla aralarna sarmsak,
maydanoz, sivri biber, dereotu, defne yapra,
dilimlenmi limon veya bunlardan birkaç
konulabilir. Üzerine bir miktar toz eker ve biraz
kuru nohut ta eklenebilir. Sebzelerin üzerini
örtecek ekilde %10-12 tuzlu salamura ilave
edilir. Bu özellikte salamura hazrlamak için 1 lt
suya 100-120 g veya 6-7 yemek ka dolusu tuz
katlr. Ancak turusu yaplan sebzelerin
salamura dna çkmamasna dikkat edilmelidir.
Bu nedenle cam veya porselen bir tabak, temiz
ykanm bir ta veya içi su doldurulup az
skca balanm plastik torba v.b. bir arl en
üste koyarak, sebzelerin suyun içerisine batmas
salanmaldr.
Eer
istenirse,
turuya,
salamurann %10’u orannda sirke de eklenebilir.
Bundan sonra turu, ekimesi amacyla
18-20°C scaklkta 4-6 hafta bekletilir. Hyar
turusunun yenilecek olgunlua geldii ise öyle
anlalr: Hyarlarn rengi yeilden sarya döner;
ortadan ikiye bölündüünde ise etinin rengi
dtan içe doru ayn ve saydam görünütedir.
Ayrca tat, koku ve ekilikteki deime ile de
anlalabilir.

Elma reçelinin yaplmasnda, 1 kg elma
için 2 kg eker, 1 kg su, 1 limonun suyu veya 2 g
limon tuzu hesap edilir. Elmalar temiz suda iyice
ykanr, kabuklar soyulur ve çekirdekleri
çkarlr. Temizlenen ve dilimlere ayrlan elmalar
1-1.5 lt su içinde yumuayncaya dek halanr.
Yumuayan elmalar delikli kepçe ile darya
alnr. Halama suyu ölçülerek 1 kg’a veya 5
bardaa tamamlanr. Scak olan bu suya 2 kg
eker katlarak kaynatlr. Halanan elmalar
kaynamakta olan urup içerisine atlarak istenilen
kvama gelinceye kadar piirilir. Bu arada
meydana gelen köpükler alnr. 1-2 dakika daha
kaynatlarak
ocaktan
indirilir.
Önceden
hazrlanm kaplara scak olarak doldurulur,
souduktan sonra azlar kapatlarak serin
yerlerde saklanr.
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Turu olgunlatktan sonra, daha serin bir
yerde muhafaza edilmelidir. Turunun üzerinde
beyaz, kaln bir zar halinde maya tabakas
oluursa, bunun da temizlenmesi gerekmektedir.
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FINDIK BAHÇELERNDE SONBAHAR MÜCADELES
Fatma TAN
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
limiz fndk bahçelerinde youn olarak
görülen fndk kozalak akar önemli bir fndk
zararlsdr. Halk arasnda mantar veya fndk
gülü olarak da bilinen bu zararlyla mücadele
yaplmamakta ya da ihmal edilmektedir. laçl
mücadelesi ilkbaharda yaplan kozalak akar ile
en etkili ve ucuz savam yöntemi bu dönemde
yaplacak olan mekaniksel mücadeledir. Bunun
için k aylarnda bitkinin yapraksz olduu
dönemde çok kolay fark edilebilecek bu kozalak
(mantarlarn) fndk toplar gibi toplanarak yere
atlmadan yaklp imha edilmesi gerekir.
Dii Dalkran Böcei
Tombul, kvrk ve beyaz renkli 4-5 cm
boyundaki bu larvalar 1 cm kadar incelikteki kök
ve klcal köklerle oburca beslenerek uç dallardan
geriye ana dallara kadar kurumalara neden
olurlar. Ocak etrafnda köklere zarar vermeden
iyi bir toprak ileme yaplarak topraktan çkan
larvalarn kümes hayvanlar tarafndan yok
edilmesi salanabilir. laçl mücadele için en
uygun zaman sonbahar yalarn müteakip eylül
bandan ekim ortalarna kadar olan dönemdir.
Bu dönemde hem larvalar toprak yüzeyine en
yakn mesafededir. Klama için henüz derine
inmemilerdir, hem de toprak ilacn karmas
için uygun tavdadr.

Fndk Kozalak Akar Zarar
Bölgemizde sorun olan dier bir fndk
zararls da dalkran (Xyleborus dispar) olup tek
bana ilaçl mücadelede baar oran oldukça
düüktür. Ancak mekaniksel mücadele ile
beraber uygulanrsa daha etkili olabilir. Bunun
için de yaplacak ilem sonbaharda bahçeleme
yaparken dalkran ile bulak delik dallarn çok
titiz bir ekilde seçilerek budanmas ve mutlaka
bahçeden bekletilmeden uzaklatrlmasdr.
Böylece dallar içerisinde bulunan dalkranlar
fiziksel olarak imha edilmi olur. Sonbaharda
mücadelesi yaplacak dier bir zararl ise mays
böcei olup ilimizin belli kesimlerinde youn
olarak görülmektedir. Ergin böcekler ormangülü
çiçekleri üzerinde beslenmektedir. Fndk
aaçlarnda asl zarar halk arasnda kad lokmas
olarak bilinen kurtçuklar yapmaktadr.

Kad Lokmasnn Ergin ve Larvas
Kad lokmasna kar fndk bahçelerinde
toprak ilaçlamasnda kullanlacak ilaçlar:
Etkili madde
Endosülfan EC 350 g/lt

Chlorpyrifos WP %25
11

Doz(100 lt suya)
8 mg

15 g
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BRUCELLOSS (Yavru Atma Hastal)
Süleyman DURMU
Veteriner Hekim
Samsun Tarm l Müdürlüü

Brusella bakterileri souk ette 3 hafta,
idrarda birkaç gün, dkda 75 gün, nemli
toprakta 100 gün, atk yavrularda 4 ay, çi sütten
yaplm peynirlerin %10’luk tuzlu suda
salamura edilmesinde 120 gün, tereyanda 142
gün canl kalr.

Bruselloz; hayvanlarda Brusella grubu
bakteriler tarafndan meydana getirilen,çeitli
organlarda kronik yanglar ve yavru atmalar
yapan bulac bir hastalktr. Dünyann her
yerinde yaygndr. Yurdumuzda sr,koyun,keçi
ve domuzlarda görülmektedir. Dier hayvanlarda
seyrek olarak rastlanmaktadr. Hastalk insanlara
da bulaabilen tehlikeli zoonoz bir hastalktr.
Sr yetitirilen bölgelerde hastaln
ortaya çkmas büyük ekonomik kayplara neden
olur. Gebe hayvanlarn %80’i yavru atar veya
zayf clz buza dourur. Hasta ineklerin süt
verimi önemli ölçüde azalr.
Brusella
mikrobu
az
yolundan
mikroplu yiyecek ve sularn alnmasyla,göz
mukozasndan,deriden (çatlak, yara ve salam
deriden) hastalkl boa ve koçlarla çiftleme ile
cinsel organlardan hayvanlara bular.

Brusella Etmeni
Hastaln hayvanlardaki en önemli
belirtisi yavru atmadr. Srlar gebeliin 6-8
aylarnda, koyun ve keçiler 3-4 aylarnda yavru
atar. Boa ve koçlardaki belirtisi ise erkeklik
organlarnda kzarklk ve üzerinde dar tanelerini
andran kabartlar görülmesidir. Brusellozdan
korunmann en önemli yolu hayvanlarn
alanmasdr. A 4-8 aylk buzalara, 3-5 aylk
kuzu ve olaklara uygulanr.
Doumu yaklaan hayvanlar ayr bir
bölüme
alnmal
doumlar
burada
gerçekletirilmelidir. Gebe hayvanlarda yavru
atmalar ve ölü doumlar olduunda doan ölü
yavrular gelii güzel ortala atlmamal derin
çukurlara gömülüp üzerlerine sönmemi kireç
atlmal ahrlar temizlenip dezenfekte edilmelidir.
Yavru atan hayvanlar salamlardan
ayrlmal ve sürüden çkarlmaldr. Hastalksz
boalar
ve
koçlarla
hayvanlara
am
yaptrlmaldr.

Brusellann nsanlara Bulamas
Hastalkl hayvanlarla temas eden hayvan
bakclar, hayvan sahipleri ve hayvanlarn
tedavileri ile uraan personele Brusella
bulaabilir.
Hasta hayvanlar sam yapan kiilere
ellerindeki çizik, yara, çatlaklardan ve hatta
salam deriden hastalk bulaabilir. Çi süt ve
dolayl olarak çi sütten yaplan tereya, peynir,
kaymak ve kremann yenmesi ile de bular.
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SALATA VE MARUL YETTRCL
Cengiz ÖZDEMR
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Salatalar senelik bir kültür sebzesidir.
çerdii vitaminler ve dier besin maddeleri
nedeniyle dünyada ve ülkemizde geni çapta
üretilen ve tüketilen sebzelerden birisidir.
Ülkemizde
hemen
hemen
bütün
bölgelerimizde marul ve kvrck, son yllarda ise
üretimi hzla artan ba salata yetitiricilii
yaplmaktadr. Yetime devresinin ksa oluu
nedeniyle ekim ve dikim zaman ayarlanarak yl
içerisinde birkaç kez yetitirmek mümkündür.
Ülkemizde yetitirilen salatalar 3 grupta
toplayabiliriz.
1. Kvrck yaprakl salatalar: Ba
balamayan bol yaprakl salatalardr.
2. Marullar: Bu salataya romen salatas
da denir. Uzun yapraklar birbirini örterek ba
meydana getirir. Memleketimizde yetitirilen
yabanc çeitlerin yannda üstün özelliklere sahip
yerli çeitlerimizde mevcuttur.
3. Ba salatalar: Son yllarda üretimi
hzla gelien kapal bir baa sahip salatalardr.
Ban sk olmas istenen bir özelliktir.

ksa günde ba meydana getirirler. Yazlk
salatalar uzun günden etkilenmeden ba
balarlar.
Salata ve marullar lk iklim bitkisidir.
K sert olmayan bölgelerde yl boyu
yetitirilmeleri mümkündür. Düük scaklklara
dayanma zaman 6-10 yaprakl devresidir. Klk
çeitler 0-5°C arasndaki scaklklarda 5-10 gün
dayanabilmektedirler.

Toprak stei : Salata ve marullar her tür
toprakta yetitirilebilmektedir. Ancak kaliteli
ürün için, humusça zengin su tutma kabiliyeti iyi
kumlu-tnl veya tnl-kumlu topraklar idealdir.
Toprak reaksiyonuna hassastr, asitli topraklarda
kalite bozulur.
Toprak Hazrl : Salata ve marullar yl
boyunca deiik mevsimlerde birkaç kez
yetitirildii için toprak hazrl yetitirme
mevsimine göre 2-3 ay önceden yaplr. Dikim
yaplacak toprak pulluk ile sürülür. Diskaro,
trmk çekilir ve kark pulluklar ile masuralar
hazrlanr.
Gübreleme : Salatalar organik materyali
zengin topraklarda daha güzel geliir ve verimli
olurlar. Toprakta yeterli organik madde yoksa
dönüme 2-4 ton çiftlik gübresi verilir. Ticaret
gübresi olarak dönüme 30 kg amonyum nitrat,
30-40 kg süperfosfat ve 20-30 kg potasyum sülfat

Salatalar yetitii mevsimler dikkate
alndnda k, bahar ve yaz salatas olarak
snflandrlabilirler. K ve ilkbahar salatalar
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plantuar dediimiz dikim çubuklar. veya çepin
ile yaplabilir. Fidelerin yerlerine dikimlerinde
derin dikimden kaçnlmaldr. Büyüme ucu
toprak dnda kalmaldr. Derin dikim büyümeyi
geciktirmektedir.

verilmesi uygundur. En uygun gübreleme toprak
analizine göre yaplacak gübrelemedir.
Fosforlu ve potasl gübreler son toprak
hazrl srasnda. Azotlu gübreler ise 3-4
seferde verilmelidir. Azotlu gübrenin yars
dikimde dier yars ise gelime döneminde
sulamalardan önce 2-3 seferde verilmelidir.
Tek veya Çift Sral Dikim: Yetitirmede
en uygun sistem, masura denilen kabark srtlar
üzerinde tek veya çift sra halinde yaplan
yetitiriciliktir. Masuralar üzerinde sra aras
mesafesi 25-40 cm’dir.
Salata ve marullar tohumlarn tarlaya
dorudan ekilmesi ve fide yetitirilerek fidenin
tarlaya dikilmesi eklinde yetitirilir. Dorudan
tohum ekerek yetitirme sisteminde dönüme 100120 g tohum kullanlr. Ekim derinlii 2 cm kadar
olmaldr. Tohum ekiminde toprak iyice
ufalanarak çok iyi hazrlanmaldr.
Genel olarak uygulanan yetitiricilik
fideden
yetitirme
eklindedir.
Fideden
yetitiricilik ürünün daha erken yetitirilmesini
salar.

Salatalarn gelime devresi ksa olduu
için 1-2 çapa yaplr. Çapa yüzlek yaplmaldr.
Ayrca kurak havalarda muntazam aralklarla
sulama yaplmaldr.
Salkl büyümeleri için Mücadele
Kurulularnn önerdii ekilde ilaçlamaya özen
gösterilmelidir. Münavebeye önem verilmeli ve
salata-marul ekilecek tarlada 4 yl süre ile salatamarul ve yer elmas ekilmemelidir.
Ekim Zaman : Yetitirme zaman iklim
ve çeitlere bal olarak deimektedir.

lkbahar
Yetitiricilii

Tohum
Ekimi

Fide
Dikimi

Hasat
Zaman

Ocak
ubat

Mart
Nisan

Mays
Haziran

Austos
Eylül

Ekim
Kasm

Eylül
Ekim

Kasm
Aralk

Temmuz
Sonbahar
Yetitiricilii Austos
Salata-marul tohumlarnn çimlenmesi
için en uygun toprak scakl genelde 4-25°C’ler
arasnda olduu halde kvrck ba salatalarda bu
scaklk 29°C ye yükselmektedir.
Yetitirme periyoduna bal olarak
tohumlar scak souk ve lk yastklara ekilir.
Sravari ekim serpme ekime göre daha iyidir.
Ekim sonras fideler 2-3 yaprakl olduunda
seyreltilir. Seyreltilen fideler bir baka yere
artlabilir. Fideler 5-6 yaprakl olunca dikime
hazr demektir.
Dikim
zaman
fideleri
kökleri
zedelemeden toprakl olarak çkarmaldr. Dikim,

Kasm-Aralk 2003

K
Yetitiricilii

Austos
Eylül

Hasat : Hasat birkaç seferde yaplr.
Olgun balar bçak ile kesilir ve kasalara tek sra
en çok iki sra halinde konur. Hasat srasnda
yapraklar toprak ile bulatrlmamaldr. Aksi
halde ykama gerekecek ve içilik artacaktr.
Hasat edilen salata ve marullarn iyi olmayan
birkaç d yapra atlr ve ambalaj kaplarna tek
sra halinde yerletirilir.
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KALTEL FINDIK ÜRETM ve AFLATOKSN
Tufan AYDIN
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

yem yiyen hayvanlarn sütü veya etine bir baka
aflatoksin çeidi olarak geçebilir.

Gda
olarak
güvenli,
besin
özelliklerini ve kendine has lezzeti uzun süre
koruyacak ekilde üretilen fndk kaliteli
fndktr. Fndkta kaliteyi korumak için;

 Bahçede iyi tarm tekniklerinin uygulanmas
 Uygun kurutma tekniklerinin uygulanmas
 letmede iyi üretim tekniklerinin
uygulanmas
 Ürünün uygun depo koullarnda depolanmas
ve ambalajlanmas gerekmektedir.

Fndk yetitirilmesi srasnda yetersiz
beslenirse randman düük olur. Ayrca uygun
olmayan koullarda hasat edilir, ilenir ve
depolanrsa baz küfler tarafndan çürüme ve
küflenme sonucu kalitesi bozulabilir, aflatoksin
oluumuna neden olabilir.

Aflatoksinsiz ve kaliteli üretim amacyla
fndklar, olgunlat dönemde ve Bakanln
açklad zamanda toplanmaldr. Erken toplama
halinde fndkta buruukluk fazla olur, dolays
ile randman düer. Erken toplanan fndklar
daha nemli olduu için kurutmak için daha uzun
süre gerekir. Ancak bahçede birden fazla çeit
varsa çeitler olgunlatkça toplanmaldr.
Uygun arazilerde fndklar bez veya
tentelere silkelenerek toplanmaldr. Bu mümkün
deilse silkeleme neticesinde yere dökülen
fndklar hemen toplanmal, toprakla uzun süre
temas ettirilmemelidir. Eimli, dik arazilerde
fndklar olgunlanca el ile toplanmal, bir sene
sonrann fndklar verecek filizlere zarar
verilmemelidir. Toplama srasnda hava geçiren
jüt çuvallar kullanlmal, naylon çuvallar
kesinlikle kullanlmamaldr. Çuvallara fndklar
skk doldurulmamaldr.
Patoz srasnda çizik, çatlak ve krklarn
olumamaldr. Kabuklu fndklarn iriliine göre
patoz eleklerinin deitirilmi olmasna dikkat
edilmelidir. Patoz veya harman srasnda
kabuundan ayrlan iç fndklar küflerin
olumasna ve bulamasna neden olmakta,
dolays ile salam fndklar da bozmaktadr.

Aflatoksin insan sal için çok zararl
olup toprak ve havada bulunan baz küfler
tarafndan üretilen zehirli bir maddedir. Bu küfler
nemli ve scak ortamlar sever. Fndk gibi besin
maddeleri üzerinde hzla büyürler. nsanlarda ve
hayvanlarda baklk sistemini zayflatr ve
nedeni bilinmeyen hastalklara neden olabilir.
Hayvanlarda itahszlk, kilo kayb,
sinirsel anormallik, sarlk, çrpnma gibi
hastalklar ve ani ölüme neden olabilir. Küflü
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PERAKENDE BALIK SATILARI
Mehmet GÜL
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Bu kapsamda yaplacak düzenlemeler ve
iyiletirmelerin yönetmelikle tannm çalma
takvimi süreci sonuna kadar (19 Haziran 2004)
tamamlanmas gerekmektedir. Bu takvim
dolduunda, bu iyerleri ya kapatlacak yada AB
standartlarna uyum salam olacaktr.
Sabit perakende sat yerlerindeki bu
uygulamalar, halkn hijyen artlarda sevk ve
muhafazas yaplan daha kaliteli balk yemesini
salayacaktr. Daha kaliteli balk, tezgahta tercih
edilen ve av yasaklarna uygun ekilde avlanm
arlk ve büyüklükte olan balk demektir. Bu
uygulama ayn zamanda av yasaklarnn
kendiliinden uygulanmas, doal stoklarmzn
kendiliinden
korunmas
ve
stoklarda
sürekliliinin salanmas demektir. Semt
pazarlar gibi belirli zamanlarda kurulan sabit
olmayan perakende sat yerlerinde balk satlar
ise üstü kapal alanlarda, yar kapal biçimde ve
00C ile +40C arasnda scaklk salayacak buzlu
ortamlarda, hiçbir ahap malzeme kullanlmadan
ve ürünü satanlarn 3 ayda bir periyodik salk
kontrolleri
yaplmak
suretiyle,
gerçekletirilecektir. Seyyar sat araçlar
kullanlarak yaplan satlarda, kalite ve
standartlara uymayan, gayri shhi artlarda ve
güvenilir olmayan ürünlerin satnn yapld
bilinmektedir.
Yeni
düzenlemeyle
bu
olumsuzlukta ortadan kaldrlmtr. Tüketicilerin
seçici olmas, kaliteli ve shhi artlarda sunulan
ürünleri tercih etmesi yeni düzenlemelerin ksa
zamanda uygulanmasn kolaylatracaktr.

Tarm ve Köyileri Bakanlnn AB
uyum süreci çalmalar kapsamnda çkarlan
yönetmelikle perakende balk satlar bir nizama
balanmtr. Bu yönetmelik dorultusunda
uygulamalara balanm
ve geçi sürecinin
tamamlanmasna çallmaktadr. Bu çalmalar;
perakende balk satlarnda hijyen, kalite ve
standartlara uygun olarak; serbest rekabet artlar
içerisinde hzl, güvenilir biçimde tüketiciye
sunulmasn salamay amaçlamaktadr. Bu
amaca ulamak için perakende balk sat yerleri,
sabit perakende sat yerleri (su ürünleri al veri
merkezleri, balk sat amaçl dükkanlar) ile sabit
olmayan perakende sat yerleri(semt pazarlar)
olarak tanmlanm ve satlarn seyyar sat
araçlar kullanlarak yaplmas yasaklanmtr.

Sabit perakende sat yerlerinin açlmas
için yine belediyelerden iyeri açma ruhsat
alnmakta, ancak bu ruhsat verilmeden önce
Tarm l Müdürlüü veya bal tara
tekilatlarndan “ruhsat verilmesinin uygun
olduuna dair yaz” alnmas zorunluluu
bulunmaktadr. Bu uygulama yeni açlmakta olan
iyerlerinin AB standartlarna uygunluunu
salamaktadr. Ruhsat verilmesinin uygun olduu
belirlenen sabit sat yerleri bir dizi asgari teknik
ve hijyenik artlar gerçekletirmi ve bu artlar
devam ettirmekte demektir. Bu uygulamalarn
balamasndan önce açlm olan iyerinin yeni
düzenlemelere uyum süreci devam etmektedir.

Kasm-Aralk 2003
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TRT GAP TELEVZYONUNDA
YAYINLANACAK YAYÇEP FLMLER*
SN

Yaynn Konusu

01

Türkiye’de Tarmsal
Mekanizasyonun Genel Durumu
Tarm Alet ve Makinelerinde
Emniyet Kurallar
Tarmda Enerji Tasarrufu
Tarm Makineleri letmecilii
Traktörlerin Tantlmas
Traktörlerde Hidrolik Sistemi
Traktörlerde Bakm
Toprak leme Aletleri I
Toprak leme Aletleri II
Toprak leme Aletleri III
Bitki Bakm Alet ve Makineleri
Bitki Koruma Alet ve Makineleri I
Bitki Koruma Alet ve Makineleri II
Çayr Biçme Makineleri
Balya Makineleri
Orak Makinesi ve Sapdöverler
Hayvanclkta Mekanizasyon
Biçerdöver ile Hasatta Dane
Kayplar
Biçerdöver Ayarlar I
Biçerdöver Ayarlar II
Ekim-Dikim Makineleri I
Ekim-Dikim Makineleri II
Gübre Datm Makineleri
ekerpancar Hasat Makineleri
Pamuk Hasat Makineleri
Silaj Makineleri
Orak Makine Kullanm
Ar Ailesi ve Arlarda Yaam
Düzeni
Gezginci Arclk ve Bal Arlarnn
Tarmsal Mücadeleden Korunmas
Arclk ve Ülke Ekonomisindeki
Önemi
Baln Özellikleri, Önemi ve Hasad
Ana Ar ve Ar Sütü Üretimi
Polen Üretimi ve Hasad
Arclkta Mevsimsel Bakm leri
Arclkta Kullanlan Araç ve
Gereçler
Ar Hastalk ve Zararllar
Türkiye Bacl ve Baz Üzüm
Çeitlerimiz
Asma Fidan Üretimi
Ba Tesis ve Bada Alama
Baclkta Terbiye Sistemleri ve
Budama
Baclkta Hasat ve Deerlendirme
Ba Zararllar I
Ba Zararllar II
Ba Hastalklar

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Yayn
Tarihi

SN

Yaynn Konusu

45

Salkm Güvesi ve Ba Mildiyösü
Mücadelesinde Tahmin ve Uyar
Sistemleri
Ülkemizde Sebze Yetitiriciliinin
Önemi ve Tohumluk Temini
Sebze Fidesi Yetitiricilii
Meyvesi Yenen Sebzelerin
Yetitiricilii
Kabakgil Sebzeleri
Baklas Yenen Sebzeler
Çiçei ve Tablas Yenen Sebzeler
Yapra Yenilen Sebzeler
Kökü ve Ba Yenilen Sebzeler
Kültür Mantar Yetitiricilii
Sebze Yetitiriciliinde Organik
Tarm
Sera Teknii
Örtüalt Sebze Yetitiricilii I
Örtüalt Sebze Yetitiricilii II
Örtüalt Sebze Yetitiriciliinde
Topraksz Tarm
Örtüalt Sebze Yetitiriciliinde
Entegre Mücadele I
Örtüalt Sebze Yetitiriciliinde
Entegre Mücadele II
Örtüalt Sebze Yetitiriciliinde
Sulama ve Gübreleme
Önemli Sebze Hastalklar I
Önemli Sebze Hastalklar II
Önemli Sebze Zararllar I
Önemli Sebze Zararllar II
Sebze Yetitiriciliinde Yabanc Ot
Sebzelerin Hasat ve Depolamas
Sebzelerde Pazarlama

29/09/2003
30/09/2003
01/10/2003
01/10/2003
02/10/2003
03/10/2003
06/10/2003
07/10/2003
08/10/2003
09/10/2003
10/10/2003
13/10/2003
14/10/2003
15/10/2003
16/10/2003
17/10/2003
20/10/2003

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

21/10/2003
22/10/2003
23/10/2003
24/10/2003
27/10/2003
28/10/2003
29/10/2003
30/10/2003
31/10/2003
03/11/2003

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

04/11/2003
05/11/2003

Yayn
Tarihi

27/11/2003
28/11/2003
01/12/2003
02/12/2003
03/12/2003
04/12/2003
05/12/2003
08/12/2003
09/10/2003
10/12/2003
11/12/2003
12/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
17/12/2003
18/12/2003
19/12/2003
22/12/2003
23/12/2003
24/12/2003
25/12/2003
26/12/2003
29/12/2003
30/12/2003
31/12/2003

*Hafta içi 5 gün, sabah saat 07:30’da yaynlanacaktr.

06/11/2003
07/11/2003
10/11/2003
11/11/2003
12/11/2003
13/11/2003
14/11/2003
17/11/2003
18/11/2003
19/11/2003
20/11/2003
21/11/2003
24/11/2003
25/11/2003
26/11/2003
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YEN ÇFTÇ ETM VE YAYIM UBE MÜDÜRÜ GÖREVNE BALADI
l Müdürlüümüz Çiftçi Eitim ve Yaym
ube Müdürü air ÇORBACIOLU’nun emekli
olmas nedeniyle boalan ube Müdürlüüne
Ziraat Mühendisi Yener GÜNAY atand. Ordu
ili Ulubey ilçesi doumlu olan Yener GÜNAY,
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1985
ylnda mezun oldu. Mardin ili Derik ve Savur
ilçelerinde çaltktan sonra Sinop ili Dikmen
lçe Müdürlüüne atand. Son 4 yldr Yakakent
lçe Müdürlüünde Mühendis olarak görev
yapan GÜNAY evli ve 1 çocuk babasdr.
Kendisine yeni görevinde baarlar dileriz.

ORTA KARADENZ BÖLGES BÖLGESEL BAV TOPLANTISI
Orta Karadeniz Bölgesi 12. BAV
Toplants
6-7
Austos
tarihlerinde
l
Müdürlüümüzde yapld. Toplantya katlan
Samsun, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat
ÇEY ube Müdürleri illerindeki faaliyetlerle ilgili
raporlar sundular. Umdemin ve Agrojipsin
bitkiye yaraylk derecesinin belirlenmesi,
örtüalt hyar yetitiriciliinde damla sulama ile
verilen azotun erkencilik ve verim üzerine etkisi
hakknda bilgi verildi. Ayrca bölge tarmnn
sorunlar çözüm üretilmesi amacyla Karadeniz
Tarmsal Aratrma Enstitüsü yetkililerine
aktarlmtr.

LMZ BAV TOPLANTISI TERME, ALAÇAM VE HAVZA’DA YAPILDI
limiz tarmsal sorunlarnn tartld
ve çözüm yollarnn arand BAV toplantlar
Terme, Alaçam ve Havza ilçelerimizde yapld.
Bata çeltik, soya ve kanola yetitiricilii
sorunlarnn ele alnd toplantlarda yöre
çiftçisinin sorunlar ve çözüm yollar ortaya
konulmutur. Ayrca çiftçilerimizin sorunlarnn
çözümünde en önemli olgunun ürün baznda
örgütlenme olduu ve bu konuda çiftçilerimizin
eitilmesi gerektii vurgulanmtr.
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BAFRA I. ULUSLARARASI KARADENZ TARIM FUARI
limizin en büyük ilçelerinden olan
Bafra’da, 6-10 Austos 2003 tarihleri arasnda
Samsun Tarm l Müdürlüü ve Bafra
Belediyesince ortak olarak Uluslararas Birinci
Karadeniz Tarm Fuar düzenlenmitir. Fuara pek
çok tarmsal kurulu katlarak, açtklar standlarda
kurulu
ve
ürünlerini
tantmlardr.
l
Müdürlüümüz standnn da yer ald fuarda
kurum çalmalarn tantmak amacyla slayt
gösterisi yaplmtr. Fuar esnasnda çiftçilerle
birebir görüülerek çeitli bitkilerin yetitiricilii
konusunda konu uzmanlarnca ayrntl bilgi
verilmitir. Ayrca yöre çiftçilerinin alternatif
ürünlere yönelmesi aamasnda yeni ürün ve
tekniklerle tanmalar salanmtr.

AGROTECH 2003’E KATILIM
Ankara Altnpark’ta 03-07 eylül 2003
tarihleri arasnda yaplan Agrotech 2003 fuarna
l Müdürlüümüzün organizasyonu ile çiftçi
temsilcileri ile kuruluumuz teknik elemanlar
katlmlardr. Yeni teknikler yannda tarmsal
mekanizasyondaki son gelimelerin arlkl
olarak yer ald fuarda yöre çiftçilerinin çada
gelimeleri yakndan izlemeleri salanmtr.
Ayrca teknik eleman düzeyinde yeni
uygulamalarn ve ürünlerin yerinde görülmesi ve
tannmasna katkda bulunulmutur.

L MÜDÜRLÜÜMÜZ BÜNYESNDEK KURUM MÜDÜRLER TOPLANTISI
l
Müdürlüümüz
çalmalarnn
tartld ve birimler aras bilgi aktarmnn
yapld ve l Müdürlüüne bal birimlerin
müdürlerinin katld toplant düzenlenmitir.
lçe ve ube Müdürleri kendi birimlerindeki
sorunlar ve çözüm önerilerini belirterek Samsun
tarmnda ilerleme kaydedilmesinin dinamikleri
üzerinde durmulardr. Ayrca yöremizde fndk
ve tütün alanlarnn daraltlmasna bal olarak
ortaya konan alternatif ürün çalmalarnn
baarya ulamasnda etken olan faktörler
üzerinde durulmutur.
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KURUM PERSONELNE MEYVE AAÇLARINDA AILAMA ETM
l Müdürlüümüz teknik elemanlarndan
Temel BAYRAK tarafndan meyve aaçlarnda
alama konulu uygulamal hizmetiçi eitim
çalmas yaplmtr. Çalma esnasnda
alamann meyve aaçlarnda önemi, alamada
baary etkileyen faktörler üzerinde durularak
yöremizde yaygn yetitiricilii yaplan eftalide
durgun göz as ve cevizde yama ve boru as
uygulamal olarak gösterilmitir.

BTKSEL ÜRETM DARE BAKANI NEVZAT USLUCAN SAMSUN’DA
Fndk Alanlarnn Daraltlmas Projesi
kapsamnda çalmalarda bulunmak üzere
TÜGEM Bitkisel Üretim Daire Bakan Nevzat
USLUCAN, l Müdürü Sadullah KRENC,
Müdür Yardmclar Kadir SPRL ve Zekeriya
SARIKOCA ile birlikte ilimizde incelemelerde
bulundu. Çaramba ve Terme’de fndk
alanlarnn youn olarak bulunduu ova köylerde
yerinde incelemeler yaparak muhtar ve çiftçilerin
katlmda bulunduu toplantlarda konunun
önemini belirten konumalar yapmtr.

’DAN ALTERNATF ÜRÜN TANITIMI
Bafra’da yaplan I. Uluslararas
Karadeniz Tarm Fuarna katlan Alara Tarm
Ürünleri irketi tarafndan 7 Austos 2003 günü
Sayn Valimiz Mustafa DEMR’in de katlmda
bulunduu bir toplantda l Müdürlüümüz
teknik elemanlarna yönelik bir toplant
düzenlemilerdir. Bodur kiraz çeitleri bata
olmak üzere pazarladklar fidan tür çeitleri ile
stratejilerini ayrntl bir ekilde tantarak
alternatif ürün yetitiriciliinin yaplaca
Samsun tarmna öneride bulunmulardr. Ayrca
dsatma yönelik çalmalarn da anlatarak
kaliteli ürün yetitirmenin pazarda yer almak
bakmndan önemini vurgulamlardr.
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DORUDAN GELR DESTE ÇALIMALARI DEVAM EDYOR
Dorudan Gelir Destei ve Çiftçi Kayt
Sistemi çalmalar çerçevesinde i younluu
fazla olan Vezirköprü, Salpazar, Asarck ve
Havza ilçelerine il müdürlüümüzün deiik
ubelerinden teknik elemanlar görevlendirilmitir.
2003 yl ÇKS- DGD ile ilgili bavurular
29.08.2003 tarihinde sona ermitir. Yaklak
73.171 çiftçi kayt altna alnm olup, çiftçilere
yaklak olarak 1.170.736.000.000. T.L. ödeme
yaplacaktr.

FINDIKTA DALKIRAN ZARARI KONULU ÇFTÇ TOPLANTISI

Ondokuzmays ilçesi Cerekli köyünde,
ilimizdeki fndk bahçelerinde son yllarda
youn zarar veren dalkran (Xyleborus dispar)
zararlsnn etkileri, mücadele yöntemleri
çiftçilere anlatlmtr. Ayrca dalkran zararls
ile verdii zararlar yerinde gösterilerek
çiftçilerin bu zararlya kar alaca kültürel
önlemler konusunda ne yaplaca gösterilerek
bilinçlenmeleri salanmtr.

SIIRLARDA AP AILAMASI
Hayvan Sal ube Müdürlüü ve lçe
Müdürlüklerince ilimizde bulunan büyükba
hayvanlarn 4 aylktan büyük olanlar ile
doumuna 15 gün kalanlar hariç ap hastalna
kar alanmaktadr. Alama sonunda yaklak
250.000 büyükba hayvann sonbahar dönemi ap
as tamamlanacaktr. ap hastal sr, manda,
koyun, keçiler ile vahi hayvanlarn da enfeksiyöz
hastaldr. nsanlar nadiren enfekte olurlar.
Hastalk ayak ve az çevresinde vesiküller, genç
hayvanlarda kalp yetmezlii nedeniyle ölümlerle
ortaya çkmaktadr.

ap Hastalnn Bulama Yollar
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

MAMLAR KÖYÜNDE ARICILIK ETM

limizde
arcl
yaygnlatrmak
amacyla mamlar köyünde 20 çiftçinin katld
arclk
eitimi
düzenlenmitir.
Yaplan
çalmada ar kolonisinde bulunan bireyle,
koloni bakm, ar ürünlerinin üretimi ve
deerlendirilmesi yannda ar hastalk ve
zararllar hakknda eitim verilmitir. Eitim
sonunda baarl olan çiftçilere baar belgesi
verilmitir.

L MÜDÜRLÜÜMÜZDE ÇEVRE DÜZENLEMES
l Müdürlüümüzün çevre düzenleme
çalmalar her geçen gün ilerleyerek bir tarm
tekilatna uygun yapya kavuturuluyor. Çim
alanlarnn youn olarak bulunduu düzenleme
çalmalarnda yöre iklimine uygun çiçeklerle
peyzaj çalmas yaplmaktadr. Ayrca ölü
alanlarn kullanma açlmasyla Kurumumuzun
görünüünde çada ve canl bir görünüm ortaya
çkmaktadr.

Kutlu Olsun
Kasm-Aralk 2003
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ZRA MÜCADELE LAÇLARINDA SATI KARTI UYGULAMASI
Ülkemizde kullanlan zirai mücadele
ilaçlarnn önerisine uygun kullanmnn
salanmas, öneri d ve yüksek doz ilaç
kullanm nedeniyle ortaya çkan kalnt
probleminin önlenmesi ve kullanlan ilaçlarla
ilgili istatistiki çalmalar yaplabilmesi için
Temmuz 2003 tarihinden itibaren zirai
mücadele ilaç bayilerince sata sunulan tüm
zirai mücadele ilaçlar ve bitki geliim
düzenleyicileri
için
laç
Sat
Kart
düzenlenecektir.
Bu uygulama Tarm ve Köyileri
Bakanlnca balatlm olup, bundan böyle
bayiler sattklar zirai ilaçlarla ilgili tüm bilgileri
formlara kaydedeceklerdir. Ayrca l ve lçe
Müdürlüü teknik elemanlarnca yaplan
kontrollerde ilaçlarn amacna yönelik kullanlp
kullanlmad kontrol edilecektir.

METHAMDOPHOS AKTF MADDEL LAÇLARDA REÇETEL SATI
Ülkemizde sadece tütün ve pamukta
yaprak bitleri ve thripslerde kullanlmas gereken,
ancak amac dnda sebze bata olmak üzere dier
tarmsal ürünlerde de kullanlan Methamidophos
aktif maddeli ilaçlarn (Tamaron SL 600, Erkuron
60 LC, Pomoron 600 SL, Agromon 600 SL, Engel 60
LC, Fomeron 50 LC, Rivamaron 60 Lc, Kimaron 60
LC, Polimaron, Nuratron 60 LC, Metakor 60 SL,
Poliagromidon 60 SL, Methamidon 60 EC, lmaron
600 SL, Tamanex, Acrep 600 SL, Supermaron 60
LC, Karmaron 600 SL, ÖdülMetafos, Fermaron 60
LC) sat Tarm ve Köyileri Bakanlnca yaplan
çalmalar sonucunda reçete ile yaplacaktr.
Bu ilaçlara gereksinimi olan tütün
üreticileri l ve lçe Müdürlükleri ile Aratrma
Enstitüsünden
alacaklar
reçete
ile
satn
alabileceklerdir. Reçetesiz ilaç sat yapan bayiler
hakknda ilgili yönetmelik gereince ilem
yaplacaktr.
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Basında Samsun Tarımı
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tarıMizah
ARTMETK
Aritmetik öretmeni Temel örencilerinden
ikayet ediyormu:
-Terste pe kere pe kaç ediy, diye sorayrum,
krk cevap alayrum. Halpuki pe kere pe
yirmi pe, pilemedun otuz

ATTAA GDECEZ
Azrail Temel'in cann almak için
gelmiti. Temel hemen bir çare buldu. aret
parman azna sokup, auk guuk sesleri de
çkararak bebek taklidi yapt. Azrail durumu
anlam ve Temel'in oyununu bozmam,
gitmi.
Ertesi ve daha ertesi günü Temel yine
ayn numaray yapm ve kurtulmu. Hatta
daha ileri giderek kendisine birde emzik bile
alm. Azrail yine gelmi, Temel hemen yerde
emeklemeye balam. Azrail Temel'e:
-Temel gel, attaa gideceiz.

TUTUKLAYIN
- Komiser bey, beni tutuklayn. Karma be el
ate ettim.
- Öldü mü?
- Hayr, hiçbiri isabet etmedi.
- Öyleyse neden tutuklanmay istiyorsun?
- Karm beni aryor da...

SAÇMA SEÇMELER

9 Alarsa anam alar gerisi playback yapar.
9 Ders çalmak çok elencelidir. Ama imdi
elenmenin zaman deil..
9 Güvenmek iyidir..Ama güvenmemek daha
iyidir.
9 lk seferde kazanamazsan, suçu amirlerine
at, ikinci seferde kazanamazsan hile yap,
üçüncü seferde kazanamazsan vazgeç,
salakln alemi yok.
9 Satn alnan mal geri alnr, ancak sorun
çkartlr.
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tıb

bi tkiler

Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

çiçeklenmeden
önce
toplanp,
gölgede
kurutulmaldr. Bitkinin balca etkin maddesi
olan uçucu yan kaybna yol açmamak için,
350C’nin üstündeki scaklklardan kaçnlmaldr.
Biberiye, kramplar eliindeki mide,
barsak ve safra kesesi rahatszlklarnda içten,
kas ve eklem romatizmasnda dtan kullanmda
etkilidir. Sinir sistemini dengeler ve kan
dolamn güçlendirir. Özellikle düük kan
basncna
kar
kullanlmaldr.
Kronik
güçsüzlüklerde, romatizma ve gut hastalklarnda
rahatlk salar. Genel güçlendirici olarak,
biberiye katkl banyolar çok iyi sonuçlar verir.
Ama uykusuzluk sorunu olan kiilerin bu
banyolar sabah saatlerinde almalar doru olur.
Çünkü biberiye, uyarc olarak da çok etkilidir.
çten yaplan tedavilerde, bitki çay baarl
sonuçlar verir. Mikrobik hastalklardan ve gripten
sonraki güçsüzlük hallerinde, içten çay tedavisi
ile kii ksa sürede güç kazanabilir. Kas ve eklem
romatizmasna kar, bitki tentürü ile yaplan
friksiyonlar ve kompresler büyük rahatlk salar.
Biberiye çay: 1-2 çay ka dolusu ince
kylm bitki, 1 bardak kaynar suyla halanr, 1012 dakika kadar demlendikten sonra süzülür.
Tatlandrlmadan, günde 2-3 bardak içilebilir.
Biberiye banyosu: 50-60 g ince kylm
bitki, 1-2 lt suda kaynama derecesine kadar
stldktan sonra 15-20 dakika demlenmeye
braklr, süre sonunda süzülür ve banyo suyuna
eklenir. Banyo süresi 15-20 dakikadr.
Yan
etkiler:
Önerilen
dozajlar
almadkça, bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
Ama, uçucu yalarn mide ve barsaklar tahri
edebilecei düünülmelidir. te özellikle bu
nedenle dozajlarn almamas gerekir. Kan
basncn hafifçe yükseltebilir. Hamilelerin bitki
çay içmemeleri doru olur.

Biberiye
(Rosmarinus officinalis)

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde
tbbi bitki olmas yannda süs bitkisi olarak da
yetitirilmektedir.
Biberiye, bazen 2 metreye ulaan
yükseklikte, çal görünümlü, gösterili ve ho
kokulu bir bitkidir. Üstü parlak, alt tüylü ince
uzun yapraklar her zaman yeildir. Mart-mays
aylarnda, açk mavi-eflatun renkli çiçekleri açar.
Ana vatan Akdeniz Bölgesi olup Kudili olarak
da yaygn bir ekilde tannan biberiye, Adana,
Mersin, Tarsus, skenderun yörelerinde, kuru ve
güneli srtlarda yetiir. Ayrca, bahçelerde ve
sakslarda süs bitkisi olarak da yetitirilir.
Bileiminde uçucu ya, tanen, ac maddeler, bitki
asitleri ve kafur bulunmaktadr.Yapraklar,
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Süs Bitkilerinden
Recep YAPINCAK
Ziraat Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

Ortam scakl 21-240C olmal, solmay önlemek
için yapraklara sk sk su püskürtülmelidir.
Saks deitirme ilemi her yl Mart
aynda yaplr. Nisan -Eylül aras haftada bir kez
1.5-2 g/lt kompoze gübre verilir.
Yazn büyüme süresince Mart'tan
Austos'a kadar kireçsiz su, olanakl ise yamur
suyu ile bolca sulanmaldr.
Orantl nemin %80'den düük olduu
durumlarda yapraklara günde iki kez oda
scaklndaki su püskürtülmelidir. Ancak
yapraklar yumuak ve duyarl olduundan sürekli
nemli tutulmaldr.
Kn sulama biraz azaltlr, saks topra
hafif nemli tutulur. Bitkinin dinlenme dönemi
Eylül-ubat aylar arasndadr.
Çok fazla boylanm ve alt yapraklar
dökülmü olan bitkiler Ocak-ubat aylarnda
kuvvetlice budanmaldr.
Önemli hastalklar bakteriyel yaprak
lekesi ve antraknoz; zararllar ise krmz
örümcek ve yaprak bitleridir.

DFENBAHYA
(Dieffenbachia maculata)

Anavatan
Güney
Amerika
olan
difenbahya, yapraklar iri, sert derimsi yapda,
yeil üzerine bol beyaz lekeli ve çok gösterili
süs bitkisidir.
Gelime döneminde 20-250C, kn 15160C scakla gereksinim gösterir. Fakat
130C’ye de dayanabilmektedir. Ksa bir süre 70C
scakla tolerans gösterir, ancak yapraklarn
döker. Yüksek orantl nem (% 80-85) ve yar
gölge veya gölge yerlerde yetitirilir.
Yetitiriciliinde hacim olarak eit
miktarlarda tnl toprak, turba, yaprak çürüntüsü
ve kumun karmyla elde edilen harç kullanlr.
Üretimi çelik ve hava daldrmas ile
yaplr. Uç sürgünleri 7.5 cm gövde içerecek
ekilde Nisan-Haziran aylarnda alnarak hacim
olarak eit miktarlarda turba ve kum karmna
dikilir.
Buharlama yüzeyini azaltmak için
yapraklar rafya ile rulo halinde balanmaldr.

TOHUMLUK BUDAY
GEREKSNM OLAN
ÇFTÇLERMZE...
limiz çiftçilerinin güzlük buday
ekililerinde kullanmalar amacyla Tarm l
Müdürlüümüzce
Tarm
letmesi
Müdürlüklerinden sertifikal tohumluk buday
getirilerek Ekim ay banda çiftçilerimize
bedeli karlnda datm yaplacaktr.
Tohumluk buday gereksinimi olan
çiftçilerimizin taleplerini iletmek amacyla
Tarm l ve lçe Müdürlüklerimize bavurmalar
gerekmektedir.
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ev hali

Nihal CANITEZ
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

¾ Domates kabuklarn kolay soyulmas için
domateslerin üzerini dört tarafndan bçakla
çizdikten sonra kaynar suda bir dakika kadar
tutmak kafidir.
¾ Sarmsak tadnn yemee geçmesini, ancak
tanelerinin gözükmemesini istiyorsanz;
aykladnz
sarmsak
dilerini
bir
alüminyum kada iyice sarn ve bunu
birkaç
yerinden
delin,
yemee
katn.Yemeiniz piince kad çkarn.

PÜF NOKTALARI
¾ Soanlar musluk altnda soyarsanz,
ellerinize soan kokusu sinmez ve bo yere
göz ya aktmazsnz.
¾ Doranm soanlar az kapal bir
kavanoza doldurarak buzdolabnda birkaç
gün saklayabilirsiniz.
¾ Marul salatanza birkaç yaprak ince kylm
nane yapra ilave edin, lezzeti artacaktr.
Marulunuzun yapraklar pörsümüse; biraz
scak suda brakn, sonra souk suyla
ykayn. Marulunuz tazelenecektir.
¾ Limon kabuklarn kurutup saklaynz.
Gerektii zaman bunlar rendeleyerek
salçalara, pastalara, limon kokusu vermekte
kullanabilirsiniz.
¾ Elmalarnz gliserinle silerseniz, onlar
bütün bir k üzerlerinde en küçük bir krk
dahi olumadan saklayabilirsiniz.

KUYMAK

Malzemeler
- 1 su barda msr unu
- 100 g Trabzon tereya
- 150 g Trabzon imansz peyniri
- 1 su barda scak su
Yapl
Tereyan tencereye koyun. Ya eridikten sonra
msr ununu dökerek, tereya ile kavurun. Un
pembeletiinde, kaynam scak suyu ilave
ederek suyla bir miktar pimesini salayn.
Katlamaya balaynca peyniri ilave ederek, 5
dakika peynir ile pimesini, hafif hafif tahta
kakla malzemenin birbirine karmasn
salayn. Peynir tuzlu ise tuz ilave etmeyin.
Pitikten sonra servis yapn
A f i y e t O l s u n ...

¾ Soanlar doradktan sonra üzerine tuz
serpip bekletin. Sonra ovuturarak soanlar
öldürün.
Ykayarak
tuzun
gitmesini
salayn. Ayrca, soanlar ince ince
dorayn ve birkaç saat limon suyuna yatrn
veya doradktan sonra soanlar birkaç saat
zeytinyanda brakn, sonra süzerek çkarn.
¾ Domatesi piirirken bir tutam eker atmay
unutmayn. Lezzetli olduunu göreceksiniz.
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

yldr. Maln ayb hile ile gizlenmise, satc 2
yllk zaman am süresinden yararlanamaz.
Bir mal satn aldnzda bu sadece
konuma biçiminde olsa bile siz ve satc bir
sözleme yapmsnz demektir. Satn aldnz
mal ile ilgili olarak ortaya çkan sorunu, satc ya
da imalatç veya ithalatç çözmek zorundadr.
Size hediye olarak verilen bir maln
hatal olduu ortaya çkarsa, bu mal satcya geri
götürmek satn alan kiiye düer. Ancak, baz
maazalar hediye maln kendi maazalarndan
satn alndna dair kantlarnz olmas artyla
ikayetinize çözüm getirmeye çalacaktr.
Aypl bir maln neden olduu bir
kaybnz
olmas
halinde
zararnzn
karlanmasn talep edebilirsiniz. Ayptan size
söz edilmise yahut aypl mal satan bir yerden
alveri yapmsanz, hasara kendiniz neden
olmusanz, antika veya ikinci el mallar, yahut
tamire ihtiyaç duyulan bir mal aldysanz, bu
haklardan yararlanmanz mümkün deildir.

Sevgili Tarm Dostlar,
Bundan böyle Tüketici Köesinde birlikte
olmaya, tüketici olarak haklarnz göstermek ve
sahip çkmanz konusunda sizlere yardmc
olmaya
çalacaz.
Ülkemizde
tüketici
haklarnn korunmas yönünde çalmalar henüz
yeni olmakla birlikte her geçen gün ivme
kazanmaktadr. Çok geni bir kitleye sahip tarm
camias olarak
tüketici haklarmza sahip
çktmz oranda bu gelimeye katkda
bulunacaz. Bu bilinçle hareket ettiimizde daha
kaliteli yaam süreceimizi de unutmamalyz.
Tüketici olarak satn aldnz mallarn
4077 Sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda
Kanuna göre tamas gereken özellikler
unlardr.
¾ Satn alnan mal varsa standardna uygun
olarak piyasaya sunulmaldr. Eer herhangi
bir standart yoksa o maln tatmin edici
kalitede satlmas zorunludur. Mallar küçük
ayplar dahi tamamaldr.
¾ Satc kullanm amacnz dikkate almal ve
bu amaca uygun olan mal satmaldr.
¾ Satn aldnz mal ambalajnn üzerinde,
tantm
iaretinde
veya
kullanma
klavuzunda belirtilen ya da satc tarafndan
vaat edilen özellikleri tamaldr. Bu haklar
indirimli satlar içinde geçerlidir.

ikayet
9 Mümkünse hemen, satn aldnz mal da
yannza alarak alveri yaptnz yere geri
gitmelisiniz.
Gidemiyorsanz
telefon
etmelisiniz.
9 Faturanz veya satn aldnza dair dier
kantlarnz yannzda götürün.
9 Sorun çözümleninceye kadar daha fazla
ödeme yapmamaya dikkat edin. Ancak,
sözlemelerde saknca yaratacak bir
durumun olup olmadn kontrol edin.

Satn aldnz maln aypl olmas
halinde ürünü teslim aldnz tarihten itibaren 15
gün içinde; aypl maln deitirilmesini,
ödediiniz bedelin iadesini, aybn neden olduu
deer kaybnn bedelden indirilmesini, ücretsiz
olarak tamirini talep edebilirsiniz. Bunlar sizin
yasal haklarnzdr. Ayp gizli nitelikte veya ayp
hile ile gizlenmise, satc 15 gün içerisinde
kendisine
bavurulmadn
ileri
sürerek
sorumluluktan kurtulamaz. Satc daha uzun bir
süre garanti vermemise, gizli ayb olan mala
kar hakknz aramak için kanuni süreniz iki






29

Telefonla ikayet
Söylemek istediklerinizi kontrol edin.
lgili fatura ve belgeleri hazr bulundurun.
Konutuunuz kiinin adn örenin.
Konumann saat ve tarihi ile konuulanlar
yazn, ikayetiniz ciddi ise bu konumay
takiben dilekçe de gönderin.
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Ticaret Bakanl I Müdürlüklerine bavurun ve
konuyu aratrmalarn söyleyin.

Yazl ikayet
Maln özelliklerini, nerede ve ne zaman satn
aldnz ve ne kadar ödediinizi anlatn.
Sorunun ne olduunu, o ana kadar neler
yaptnz, kimlerle konutuunuzu ve neler
olduunu açklayn.
Ne yaplmasn istediinizi söyleyin.
Dilekçenizin
yerine
ulatn
belgeleyebilmeniz için özel posta (iadelitaahhütlü) kullanmay tercih edin.
Gönderdiiniz
bütün
dilekçelerin
kopyalarn elinizde bulundurun. Makbuz
veya garanti belgesi gibi belgelerin asln
deil kopyalarn gönderin.

Sipari Yolu le Satn Alnan Mallar
Sonradan teslim gerektiren veya stokta
bulunmayan bir mal sipari ettiinizde -mobilya
gibi- mümkünse bu siparie ilikin yazl bir
sözleme yapnz. Bu sözlemede sipariinizin
teslim tarihi mutlaka yer almaldr. Eer böyle bir
tarih belirlemediyseniz dahi mal makul bir sürede
size ulatrlmaldr. Eer makul bir sürenin
geçtiini düünüyor ve daha fazla beklemek
istemiyorsanz satcya, belirli bir tarihte mal size
ulamazsa paranzn iade edilmesini istediinizi
söyleyin. Bir mal sipari ettiinizde satc ile bir
fiyat üzerinde anlamalsnz.

Garanti
ve
Ticaret
Bakanlnca
Sanayi
belirlenen sanayi mallar için imalatç/ithalatç
garantisi bulunmaktadr. Bu garanti yasal
haklarnza ilavedir ve bazen verilen garantilerin
süresi yasal haklarnzn üzerinde olabilmektedir.
Garantiler ikayet etmeniz gerektii
durumlarda size yararl bir destek veren ek haklar
salar. Garantiler açk, anlalr olmal ve satn
almay gerçekletirmeden önce görmeniz
salanmaldr.
Unutmayn bir çok sanayi malnn bakm
onarm servislerinin kurulmas, yeterli teknisyen
kadrosu ile yedek parça stoku bulundurulmas
zorunludur. ster garanti kapsamnda ister
garantisi bitmi olsun. Bakanlkça ilan edilen
sanayi mallarnn tamir süresi 30 i gününü
geçemez.

Pein Ödeme
Mal teslim almadan pein ödemede
bulunmak baz açlardan riskli olabilir. Firmann
iflas etmesi durumunda pein ödediiniz miktar
kaybedebilirsiniz. Pein ödeme, bir maln
ayrtlmas için depozit verilmesi eklinde
olabilir. Eer fikrinizi deitirirseniz büyük bir
olaslkla paranz geri alamayabilirsiniz. Çünkü
bu sözlemeden caymann cezai art olarak
kabul edilecektir.
Baka Neler Yaplabilir
Bir
ikayetin
çözümlenmesinde
zorlanyorsanz daha fazla çaba gösterin. Size
zorluk çkaran veya yardmc olmayan satcya,
hakem heyetine gideceinizi söylemeniz bile
ikayetinizin çözümü için yeterli olabilecektir.
Hakl olduunuza inanyorsanz, hakknz
aramak için size gösterilen tüm yollara bavurun.
Zira böyle bir durumda hakknz aramamanz
sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara
uramanz deil, ayn zamanda tüketiciye saygl
olmayan satcy ödüllendirmek ve baka
tüketicilerin
de
benzer
maduriyetlere
uramasna sebep olmak anlamna gelir.
Satcyla yaptnz bütün görümeler
sonucunda sorununuz çözüme ulamamsa veya
sonuçtan memnun deilseniz yukarda açklanan
kurumlara bavurabilirsiniz.

Tantma ve Kullanma Klavuzu
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlnca
belirlenen gerek yurt içinde üretilen gerekse ithal
edilen sanayi malnn bakm onarm ve
kullanlmasn
gösteren
Türkçe
tantma
klavuzlaryla satlmas yasal bir zorunluluktur.
Alverilerinizde lütfen kullanma klavuzu olan
mallar tercih ediniz.
Yanltc Fiyatlar
Satclarn mallar hakknda yanltc
fiyatlar öne sürmeleri suçtur. Bir fiyatla ilgili
olarak
ciddi
bir
biçimde
yanldnz
düünüyorsanz satcnn bulunduu yerdeki
Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti ya da Sanayi ve

Yararlanlan Kaynak : TSE. Tüketici Bülteni
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Personel Hareketleri
Atamalar
Ad Soyad
Ünvan
Yener GÜNAY
ube Müdürü
Hürriyet TAPINAR
Zir.Yük.Müh.
Yldz GERN (BÇER)
Zir. Müh.
Belgüzar SIRADUR
Zir. Müh.
Hülya AKKAYA
Zir. Müh.
Ramazan TINKIR
Zir. Müh.
Ömer ÇALIKAN
Zir. Müh.
Serap SAMSUN
Zir. Müh.
Hdr HIZYETER
Vet. Hek.
Hüseyin GÜRBÜZ
Zir. Tek.
Hasan SALAM
Zir. Tek.
Hüseyin KARABUT
Zir. Tek.
Mahmut ATE
Zir. Tek.
Ahmet MURA
Zir. Tek.
Muhterem ERTORUN
çi
Osman BA
çi

Eski Görev Yeri
Yakakent lçe Müdürlüü
Ordu Arclk Ar. Ens. Md.
Çaramba lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Sivas Arclk Ür. st. Md.
19 Mays Üniversitesi
Ladik lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Karadeniz TAE Müdürlüü
Bayburt l Müdürlüü
Bitlis l Müdürlüü
Malatya l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Sinop Kümes Hayvanlar Ü.

Emekliler
Ad Soyad
Ünvan
air ÇORBACIOLU
ube Müdürü
Emine HARMAN
Zir. Müh.
Seda TÜRKMEN
Zir. Müh.
Fatma BÜYÜKAKKU
Zir. Müh.
Muzaffer SEVNDK
Vet. Sa.Tek.
Yaar ÖZKAN
Teknisyen
Hasan ÖZKAN
Memur
Abdurrahman YILMAZ
çi
Mahmut EROL
çi
Yaar BAYRAK
çi
Yaar ÇELK
çi
brahim CÖMERT
çi
Hamza BA
çi




Yeni Görev Yeri
Samsun ÇEY ube Müdürü
Terme lçe Müdürlüü
Denizli l Müdürlüü
stanbul l Müdürlüü
Adana l Müdürlüü
Van Tarm Meslek Lisesi
Salpazar lçe Müdürlüü
Terme lçe Müdürlüü
Mersin l Müdürlüü
stanbul l Müdürlüü
Çaramba lçe Müdürlüü
Havza lçe Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Asarck lçe Müdürlüü
Ankara Merkez kmal Md.
Vezirköprü lçe Müdürlüü

Atanan arkadalarmza yeni
görevlerinde baarlar dileriz..
Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

Emekli olan arkadalarmza
yeni yaamlarnda baar ve
mutluluklar dileriz..
Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

ZEKAMATK CEVAPLARI
Kasada balangçta 875.000 TL vard.
13 kadn alttan yukar doru sralamas:
1,12,2,8,3,11,4,9,5,13,6,10,7

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes shhat gibi.

Güneini kaybetmi olabilirsin. Ama sakn
gözlerini kapama. Yoksa yldzlarn da
kaybedersin...!

ZOTTRK FL CEVAPLARI
kisi öne ikisi arkaya, ehliyeti olan, filo,
filika, filinta, karanfil, sefil, kefil, filipinler,
filozof, filarmoni, ütülenmedii için.
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Bulmacamz doru çözen ve yazma adresimize
gönderenlere l Müdürlüümüz yaynlarndan
olan Arıcılık kitab hediye edilecektir.
1

2

3

4

5

6

7

e
a

c

e
a

ZEKAMETRE
9 Üç arkada bir lokantaya giderler ve yemek
yerler. Her biri hesabn ayr ayr ödemek
ister. Bunun üzerine lokanta sahibi bu üç
müterinin her birine “Kasada ne kadar para
varsa bir o kadar koy ve içerisinden
1.000.000 TL al” der. Srayla ikinci ve üçüncü
kiiye de ayn eyi söyler. Üçüncü de paray
aldktan sonra kasaya bakldnda hiç para
kalmadn görür. Sizce balangçta kasada
kaç lira vard?

8

1
2
3
4
5

9

9 On üç adet ayn grup oyun kadn öyle bir
sralaynz ki bir kat yere açp bir kat üste
konularak, kat bitene kadar ayn ilemi
tekrarlayn. Sonuçta on üç kadn tamamn
srasyla yere açm olun. Ayn ilemi tüm
oyun katlarn kullanarak ve tüm gruplar
srasyla açacak ekilde düzenleyebilir
misiniz? Hadi bakalm kolay gelsin.

10

ZOTTRK FL BLMECELER

6
7
8

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Soldan Saa
1. Ylan Türü, 2. Geveze, 3. Yemek, San, 4.
ngilizce vs, Tersi lave, 5. Antalya’nn lçesi, 6
Ekmek, Brezilya’da ehir, 7. Utanma, Girit’te
Liman, 8. Ziraat, Sava Aleti, 9. Oturma, 10.
Araba I, Çiçek Türü.
Yukardan Aaya
1. Seçenek, 2. Övgü Kasidesi, Bezelye Türü, 3.
Yaramaz Çocuk, Kararn Yars, 4. stek, Tersi
Çivi, 5. Basit eker, eker Çeidi, 6. mark,
Tantal’n Simgesi, 7. Kromozomun Yapta, Bir
Oyuncak, 8. Tersi Göz, Sivilce.
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Dört fil taksiye nasl biner?
Taksiyi hangi fil kullanr?
Fil sürüsüne ne denir?
Denizde yüzen file ne denir?
Yakkl file ne denir?
Fil sevgilisine hangi çiçei verir?
Fakir file ne denir?
Aklsz file ne denir?
Filler nerede yaar?
Düünen file ne denir?
Fillerin orkestrasna ne denir?
Filin derisi neden buruuktur.
Cevaplar 31. sayfadadır.
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