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

samtim
TARIM VE KÖYLER BAKANIMIZ SAYIN SAM
GÜÇLÜ’NÜN L MÜDÜRLÜÜMÜZÜ ZYARET ESNASINDA
YAPTII KONUMADAN
Tarmn stratejik öneminin gelecek yllarda da devam
etmesi münasebetiyle tekilatmza çok önemli görevler
dümektedir. Biz artk üretimde verimli, rekabet edebilir,
d pazarlarn ihtiyaç duyduu ekle, standarda yönelik
olarak yetitiricilik yapmak durumundayz.
Biz ihtiyaç duyulan yerde olmalyz. Biz bilgiye sahip
olanz, biz sorunun ne olduunu bileniz, bilmek zorunda
olanz. Kimde bilgi varsa, kimde olayn nasl çözülmesi
gerektiinin tecrübe birikimi varsa, o insana gayret düer,
sorumluluk düer.
Ayamza çizmeyi giyip kravatlar çkarmalyz. Biz
bize ihtiyaç duyulan yerde bulunmamz gerektiinin idrakinde
olmalyz. Örnek ileri çoaltmalyz. Geç kaldmz her
iten bu millete kar bir vicdan borcumuz vardr.
Büyük ölçekli, rekabet edebilir, sermaye kullanan, insan gücü kullanan iletmelerimizi
hayata geçirmeliyiz. Onlara tarm tekilat olarak teknik destek ve moral gücü vermeliyiz.
Tarmdaki olumsuzluklar tarmc olarak biz düzelteceiz. Bunun için bilgi ve tecrübenin
gücünü göstermeliyiz.
tibar, bilgi ve gayrete baldr. Bu dünyadaki nasibin kayna budur. Kabiliyetin eksik
ve gayret göstermiyorsan mesleinle ilgili konuda kar taraftan söz hakk bekleyemezsin.
Eer biz bu ileri yapma gayreti içerisine girmezsek, bakalar sizin bu fonksiyonunuzu
görür. Dünyada bundan daha büyük bir azap yoktur. Bir konumu, statüyü igal edeceksin, ama
onun fonksiyonunu yerine getirmediin için baka bir meslek grubu ve baka yetkili insanlar bu
konuda karar verecekler. Bu katlanlabilir bir ey deildir.
Tarm tekilatmzn kendi içerisinde basit, ahsi, dar bölge, statü mücadelesinden çok
önce yapaca iler vardr. Bir kazay, bir köyü, bir beldeyi, bunlarn ekonomik hayatlarn
deitirebilecek bir çalma yapmalyz. Buna mecburuz!
Bu millet çok seviyoruz. Ama bir görevimiz var. Buna katk vermek lazm. Sloganlar
katk vermeye yetmiyor. Katk, emektir. Ek bir çalmadr. Hiçbir mazeret üretmeden
çalmaktr. Ayana çizmeyi giyip köylünün yannda olmaktr. Onun bir sorununu çözmektir.
Çard zaman çocuun hastalanm gibi ona gitmen gerekir. Çünkü o sana muhtaçtr. Sen bir
görevden dolay ona hizmet etmek durumunda olan bir insansn.
Hiçbir olumsuzluu görmeden, dikkate almadan, kötü örnei gözünün önüne getirmeden,
önüne çok iyi örnekleri koyarak kendin bir örnek olma mücadelesi vererek burada
yaplabilecekler konusunda bir hamle yapmaya öncülük etmeye davet ediyorum.
Bu bölgenin tarmsal kalknmasna katk yapmak görevimizdir. Bu konuda ahenkli
çalmalyz. Bir ahenk salanmas konusunda hepimize görev düüyor. Ayn yönde atacamz
adm gelimeyi hzlandracaktr. çinizdeki o çalmann, krsal kesime gitmenin, köylere daha
çok gitmenin, onlarn sorunlarn çözme konusundaki içinizde yükselen saduyunun sesini
öldürmeyin. Olumsuzluklar görmeyin, mazeret üretmeyin ve hepinizin zaman zaman içten gelen
muhalefet duygusunu yok etmenin yolunu bulmalyz...
Bu ehrin tarmla ilgili sorunlar bizim sorunumuzdur.
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Sayn Tarm Dostlar
Bir tarmsal faaliyet sezonunun da sonuna yaklam bulunmaktayz. Pek çok üründe
hasadn yaand ve ürünlerin derlenerek çiftçinin yüzünün güldüü bir dönemdeyiz. Bir yl
boyunca çkan dergimizle sizlere yardmc olmaya yeri geldiinde de yeni gelimelerden bilgi
edindirmeye çaltk. Birlikte yapm olduumuz çalmalarn sonunu gördükçe de birlikte sevindik,
zararlar olunca birlikte üzüldük. Yaam olduumuz bu aylarda ise budaylar harman edilecek,
petekler süzülecek ve meyveler hasat edilecek. Hatta baz klk sebzeler için ekim çalmalar
yaplacak. l Müdürlüümüz bu dönemde de yannzda olacak ve sorunlarnza çözüm aramak
amacyla gerekeni yapacaktr. Ancak sorunlarna sahip çkan ve örgütlenme bata olmak üzere
çözümü yönünde çaba sarf eden çiftçilerimiz bize güç katacaktr. Bu nedenden hepinizi Destekleme
ubemiz faaliyetlerinden olan ve tarmsal geliim sürecini hzlandracak kooperatifleme
konusunda duyarl ve giriimci olmaya çaryoruz.
Çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim almas amacyla l Müdürlüümüz pek çok
çalmada bulunmaktadr. Bunun için limizde yaptmz denetimlerle çiftçilerimizin buday
hasadnda daha karl duruma geçmesi yönünde çaltk. Bildiiniz gibi 2003 ylnda ilimizdeki dane
kayb %1.5 olarak gerçeklemi olup yaklak 1.350 trilyon lira ülkemizin zarar olmutur. Ülke
genelinde ise bu zarar 150 trilyon liraya ulamtr. Bu nedenle bu sene biçerdöver operatörü
yetitirme konusunda eitimlerimizi gerçekletirdiimiz gibi denetimlerimizi daha da sklatrdk.
Böylece dane kaybndan olan zararmz en aza indirdik. Ancak gelinen süreçte bu uygulamalarn
yeterli olmadn biliyoruz.
Yine bu dönem içerisinde Sayn Bakanmz Sami GÜÇLÜ’yü arladk. Yapt yurtiçi gezi
programnda ilimize yer veren Bakanmz 16-17 Austos günü l Müdürlüümüzü ziyaret ederek
bugüne kadar yaplan çalmalarmz hakknda bilgi ald. Ayrca Tarm Danmanlarmzn
çalmalarn bizzat yerlerinde görerek, çiftçilerimizle birebir görüerek sorunlar dinledi.
Üreticiye daha yakn olmak ve çalmalarmz tantabilmek amacyla 18-22 Austos
tarihleri arasnda Bafra’da düzenlenen Tarm Fuarna destek vererek sektör temsilcilerinin biraraya
gelmesini saladmz gibi açtmz standla da bizzat üreticilerimizin yannda olduk.
Ürününüz bereketli ve salkl olmas dileiyle...
Sadullah KRENC
Tarm l Müdürü
Eylül - Ekim 2004
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arttrr ve itah açar. P vitamini kan dolamn
uyarr ve kan basncn ayarlar. K vitamini ise
kanamay durdurur. Özellikle ac biber erkek ve
kadnlarda
cinsel
istei
çoaltr.
Biber
tohumlarndaki ya oran %25-28 dir.
Biberde capsicin denilen alkoloit bulunur. Bu
alkoloitin oranna göre, biberlerde meydana gelen
aclk itah açc özellii ile birlikte sindirim
sisteminde de dezenfekte edici bir madde olarak
ayr bir önem tamaktadr. Suyu skld ve
dardan sürüldüü zaman romatizmaya iyi
gelmektedir. Ayrca Pleuritis ve Angina pectoris'e
kar ilaç olarak kullanlmaktadr. Son yllarda
biber suyu adale ars ve romatizma için çeitli
ilaçlarn bileimine girmektedir.

BBER (Capsicum annum L.)
YETTRCL
Davut KELE
Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Mersin

1. Giri
Solanaceae familyas, Capsicum cinsine
dahil olan açkta ve örtü altnda yetitirilen
biberlerin Piperaceae familyasndan olan kara
biber (Piper nigrum) ile bir yaknl
bulunmaktadr. Biberler deiik ekillerde
deerlendirilir. Örnein, krmz biberler toz biber
yapm için uygundur. Krmz biberler biber
salças ve krmz biber turusu yapmnda
kullanlr. Turu yapmnda kullanlan biberlerin
iç1eri de doldurulur. Yeil biberler salata ve turu
olarak deerlendirilir. Krmz biberler çekirdei
çkarlm zeytinlerin doldurulmasnda kullanlr.
Yeil dolmalk biberler doldurulur ve piirilir.
Biberlerin küçük meyveli olanlar evlerde
dekoratif amaçl yani süs olarak da yetitirilir.
Krmz toz biber pastrma yapmnda da youn
bir ekilde kullanlmaktadr.

4. Yetitirme stekleri
4. 1. klim stekleri
Biber lk ve scak iklim sebzesidir. Biberin en
uygun scaklk istei 20-30°C’dir. Bitkiler 5°C’ye
kadar hayati ilevlerini devam ettirirler. Yalnz
8°C'den sonra çiçek tomurcuklarnn oluumu
durur. Bitkiler 0°C ve bazen 2°C'ye kadar olan
çok ksa süreli souklar nadiren donmadan
atlatrlar. Çünkü scaklk eksi 2-3°C'ye dütüü
zaman tamamen zararlanr. Souun, uzun süre
devam etmesi halinde 0°C'nin altndaki
scaklklarda ölüm meydana gelir. 35°C’nin
üstündeki scaklklarda bitki gelimesi ve
büyümesi çok yavalar. 45°C'nin üzerindeki
scaklklarda büyüme tümüyle durur. Yüksek
scaklklarda meyvelerde aclama da balar.
Scaklk ile birlikte toprak rutubetini de sever.
Bitkilerin iyi bir gelime göstermesi düzenli
sulamaya baldr. Dier taraftan gereinden fazla
sulamadan da kaçnlmaldr. Scakln biberlerde
meyve balama ve olgunluu üzerine de etkisi
vardr. Örnein, iri kampana biberleri üzerinde
yaplan çalmada bunlarn 15-21°C'de yüksek
oranda meyve baladklar ve dolaysyla çok iyi
sonuç verdikleri görülmütür. Bunun yannda
scaklk 15°C'nin altna dütüü ve 32'°C'nin
üzerine çkt durumlarda da sonuç iyi
olmamtr. Dier taraftan ac ve tatl biberler
üzerinde yaplan çalmalarda, ac biberlerin tatl
biberlere nazaran fazla olmamak artlyla yüksek
scakla kar daha toleransl olduklar
belirlenmitir.
Biberlerin gün uzunluuna kar nötr
olduklar, bununla birlikte k iddetinden ksmen
holandklar görülür. k younluunun dümesi
bitkilerde bol yaprakl bir görünüm kazandrr.
Çiçek tomurcuklarnn oluumu durur. Meyve

2. Ekonomik Önemi
Biber ülkemizin yemek kültürüne deiik
aamalarnda deiik ekillerde girmitir. Biber
ülkemizin her bölgesinde az veya çok
yetitiricilii yaplan bir sebze türüdür. 2001
ylnda, dünyada 19 milyon ton biber üretimi
bulunmaktadr. Biber üretimi en yüksek olan
ülkeler 8.2 milyon ton ile Çin ilk sray alrken,
Meksika 1.8 milyon ton ile ikinci, Türkiye 1.4
milyon ton ile üçüncü srada yer almaktadr
(Anonymous, 2002).
3. nsan Sal Bakmndan Önemi
Biber sofralarmzda taze olarak kullanlr.
Zeytin yal ve etli yemekleri yaplr. Biber
kzartmas en çok aranan yemekler arasndadr.
Biberlerden salça yaplarak yemeklere renk ve tat
verilir. Son Yllarda biber suyu geni ölçüde
kullanlmaya balanmtr. Sanayide biber tozu
geni ölçüde kullanlmaktadr. Ayrca çeitli ilaç
yapmnda ve ülkemizde en çok pastrma
yapmnda toz biber kullanlr.
100 g taze yeil tatl biberde, 29 kalori, 1.1 g
protein, 0.2 g ya, 92.6 g su, 4.2 g karbonhidrat,
1.4 g selüloz bulunmaktadr. Yine yeil tatl
biberler A, B1, B2 ve C vitaminlerince zengindir.
Biberde ayrca P ve K vitaminleri ile alkaloitler de
vardr. Bunlar mideyi kuvvetlendirir, hazm
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denilen tnl topraklarda iyi sonuç alnmaktadr.
Kökler narin yapda olduklarndan ar killi,
havasz ve su tutan topraklarda iyi bir yetitiricilik
yaplamaz.
Erkencilik
amacyla
yaplan
yetimelerde takviye edilmi kumlu topraklar ve
özellikle kumlu-tnl topraklar uygundur. Buna
karlk geç olmakla birlikte bol ürün almak arzu
edildiinde kumlu-tnl topraklar tercih edilebilir.
Biberler tnl-kumlu, tnl-hafif killi organik
maddece zengin topraklar üzerinde en iyi
gelimeyi ve verimi verir. Toprak pH‘snn 6.06.5 olmasn ister.

verimi azalr. Buna karlk, k iddetinin artmas
meyve oluumu artrr. Biberler k ve scaklk
yannda nemden de holanr. Kuru bir ortamda iyi
gelimez.
Biberler
hiçbir
zaman
susuz
braklmamaldr. Toprakta devaml %60-70 nem
bulunmaldr.
Sudan holanmas yannda, fazla suya kar
kökler duyarldr. Çabuk çürür ve hastalanr.
Suyun azalmas ile meyveler küçük kalr ve
irilemez. Çou kez çiçek silkmeleri görülür. Ayn
durum suyun düzgün verilmemesi, yani bir bol
sulamadan sonra, bitkiyi uzun süre susuz tutup
tekrar bol su vermekle de ortaya çkar.

4.3. Gübreleme
Biberden önce Leguminosae (baklagiller),
Cruciferae
(lahanagiller),
Umbelliferae
(emsiyegiller) familyasndan bir bitki gelmesinde
bir saknca yoktur. Bu bitkiler bibere iyi bir toprak
brakr.
Biber topraktaki organik maddeden holanr.
Dekara 3-5 ton yanm ahr gübresinin tarla
hazrl srasnda topraa kartrlmasnda fayda
vardr. Ayrca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg
fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg
kalsiyumlu ticari gübre verilmelidir. Azotun
%50’si dikim öncesi toprak ilemede, %25’i ara
çapada, geri kalan %25’i de çiçeklenmeden önce,
fosforun tamam dikim öncesi toprak ilemede,
potasyumun %60-65’i dikim öncesi toprak
ilemede, geri kalan %35-40’ ise çiçeklenme
öncesinde topraa verilmelidir. Kalsiyum azotlu
gübre formunda verilmelidir. Toprak yapsna
göre biberin gübre ihtiyac deiir. En doru
gübreleme; toprak analizi yaptrdktan sonra
hazrlanan gübreleme programna göre yapmaktr.

Scakln Çiçek ve Tohuma Etkisi
Biberde çiçeklenmenin balamas ile ilgili
fizyolojik gereksinimi üzerine yaplan çalmalar
yüksek gece scaklarnda tam çiçeklenmenin daha
erken baladn göstermitir.. Çiçeklenmeden
önce yapraklarn says gece scakl ile ters
orantl olmutur. Fakat bu durum tohum
üretiminde daha az öneme sahiptir. Koullara
göre, nispeten ksa gün koullarndaki alanlarda
gece çevre scakl ile ilikili olarak yerin seçimi
oldukça önemli olmaktadr. Tozlanm biber
meyvelerine tam çiçeklenmeden önce ve sonraki
gece scaklklarnn etkisi aada verilmitir.
Tam çiçeklenmeden
önceki gece scakl
(Co)

Tam çiçeklenmeden
sonraki gece scakl
(Co)

Meyve bana
tohum says

18 - 20
18 - 20
8 - 10
8 - 10

8 – 10
18 – 20
8 – 10
18 – 20

251
252
235
204

Gece scakl nispeten düük olduu zaman,
biberler partenokarpik tohuma sahip meyveler
meydana getirmektedir. Düük scakln etkisi,
tam çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenme
sonrasndan daha büyüktür. Pazar için meyve
üretiminde bu durum bir üstünlük iken, tohum
üretiminde yararl deildir. Nispeten düük
scaklklar meyve büyüklüü ve eklini de
etkilemektedir. Tozlanmann yeterli olmasn
temin için, zt meyve eklinin herhangi bir ekilde
erkenden ortaya çkarlmas gereklidir. Zt meyve
eklinin dier nedenleri genetik olarak kontrol
edilebilir.

5. Yetitirme Teknii
5.1. Fidelerin Yetitirilmesi
Biber tohumlar viyollere ekilir. Birçok
yetitiricinin yapt gibi serpme ekim yaplmas
önerilmez. Çünkü, bakm ilerinin kolayl ve
fidelerin pikin olarak yetimesi için viyollere
ekim tercih edilmelidir. Viyollere standart tohum
kullanrken 3-4, hibrit tohum kullanrken 1 adet
tohum, tohumun 2-3 kat derinlie ekilir.
Tohum ekim zaman bölgelere göre deiir.
Fidelerin açktaki yerlerine dikim zaman göz
önünde tutularak tohum ekim zaman belirlenir.
10-15 günde tohumlar çimlenerek çklar balar.
Fideliin gece scaklnn 10oC gündüz ise 2025oC’nin altna dümemesi gerekmektedir.
Viyollerde tohum çknn iyi olmas için toprak
neminin korunmas gerekmektedir. Fazla nemi

4.2. Toprak stekleri
Genelde toprak istei yönünden fazla seçici
deildir. Biberlerde iyi bir gelime ve verimlilik
için oldukça derin, geçirgen, su tutma özellii iyi,
besin ve organik maddece zengin bahçe topra
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Hastalk, zararl, yabani ot ve su ihtiyac gibi
hususlarn denetimi için arazi sk sk kontrol
edilmelidir. Sulama ilemi çok özenli bir ekilde
uygulanmaldr. Sulamada amaç düzenli bir
nemlilii devam ettirmektir. Biberde su noksanl
çiçek ve küçük meyvelerin dökülmesine, su
fazlall ise yaprak dökümüne neden olur. Bu
nedenle ilk meyveler görülünceye kadar
sulamadan kanlmaldr. Bu devrede bitkiye
gerekli olan su düzenli aralarla çapa yapmak
suretiyle toprakta muhafaza edilir. Biber
yetitiriciliinde scak havada kumlu topraklar her
2-3 günde bir sulamay gerektirir. Ar
topraklarda ise sulama bölgenin iklim koullarna
bal olmak kaydyla 3-7 günde bir olabilir.
Bitkiler birkaç meyve tuttuu zaman biberler az
miktarda gübreye gereksinim duyarlar.
Biber yetitiriciliinde kark hazrl dikim
ve çapadan sonra bitkilerin kark tiplerindeki
görünümü aada verilmitir.

olduu zaman ise tohumlarda çürümeler meydana
gelmektedir. Fideliklerde yaplacak bakm ileri;
ot alma, zamannda sulama, gübreleme. hastalk
ve zararllarla mücadeledir.
5.2. Fidelerin Esas Yerlerine Dikimi
5.2.1. Yerin Hazrlanmas
Biber yetitirilecek arazi belirlenen gübrelerle
gübrelenir, toprak ilemesi yaplr. Biberler
düzenli sulanarak yetitirildiklerinden ve kark
usulü sulama yapldndan yetitirme yerinde
masuralar hazrlanr. Özellikle kök boaz
yankl hastalna kar (Phytophtora capsici
Leonian) en etkin kültürel önlem damla sulama
yaplmasdr. Böylece hastaln su ile yaylmas
önleneceinden etkin bir mücadele edilmi olur.
Bunun için tek veya çift sral yetitirme
yaplacana göre; tek sral yetitirmede 0.250.30 m geniliinde çift sral yetitirmede ise
0.40-0.60 m geniliinde ve uygun uzunlukta
masuralar hazrlanr. Sra üzeri aralk ise çeide ve
bölge artlarna göre 0.20-0.50 m olabilir.
5.2.2 Fidelerin Dikimi
Don tehlikesi tamamen kalktktan ve scaklk
15°C civarnda olduu zaman dikime balanr.
Biber fideleri domates ve patlcan fideleri kadar
hassas olmadklarndan topraksz olarak da
dikilebilirler. Fideler kök bölgesi seviyesine kadar
topraa dikilmelidir. Derin dikimler birçok
hastaln daha ilk dikimde bitkilere zarar
vermesine neden olmaktadr. Fidelerin köklerinin
zedelenmeden çkarlmasna özen gösterilir.
Fidelerin kolay sökümünü salad için
sökümden önce sulanmas gerekmektedir.
Viyollere tek tohum atlm olanlarda ise viyolden
fideler topra ile çkarlarak dikimleri yaplr.
Hastaln olduu yerlerde bu dikim sistemi
önerilmez. Özellikle (Phytophtora capsici)
biberde kök boaz yankl hastal görülen
yerler için bu dikim sistemi önerilmez. Bunun
yerine ekilde gösterildii gibi kark usulü
yetitiricilik yaplmaldr. Topranda hastalk
bulunan bölgelerde en uygun sulama damla
sulamadr.

5.2.4. Hastalk ve Zararllarla Mücadele
5.2.4.1. Fungal Hastalklar
1. Biber Fidelerinde Kök Çürüklüü
(Çökerten) Hastal: Fidenin toprakla temas
ettii yerde kahverengileme ve çürüme eklinde
görülür. Kültürel önlemlerden en uygunu fideliin
veya viyollere konan harcn temiz hazrlanmas
yani
dezenfeksiyon
gerekmektedir.
Bu
solarizasyonla yapld gibi deiik kimyasallarla
da yaplabilir. Fidelerin çkndan sonra bakrl,
zinebli, captanl, manepli ve bordo bulamac
kullanlabilir.
2. Biberde Verticillium Solgunluu: Bitkilerde
genel bir durgunluk, pörsüme ve bodurlama
eklinde görülür. Genellikle yapraklarn bir taraf
yeil iken dier taraf kurumutur. Yaprak sap
salkl görünse de kesildii zaman dank
kahverengi lekeler görülür. Hastalkla mücadelede
ilk olarak hastalk görülen arazilerde ekim ve

5.2.3. Ekili Arazide Yaplacak Bakm leri
Fideler
açktaki
yerlerinde
gelimeye
balad andan itibaren yaplacak bakm ileri
balar. Dikimden yaklak 20 gün sonra birinci,
bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta
sonra da üçüncü çapa yaplr.
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dikim ilemlerinin yaplmamas, bitki atklarnn
yok edilmesi, yabanc ot mücadelesi, drenajn iyi
yaplmas ve temiz tohum kullanlmas
gerekmektedir. Kimyasal mücadele olarak,
mancozebli ilaçlar kullanlabilir.
3.Biberde Kök Boaz Yankl Hastal
(Phytophtora capsicileonian): Fideler de çökerten,
yal bitkilerde kök çürüklüü, gövdede kanser,
yaprak yankl ve meyve çürüklüü eklinde
görülebilir. Kök boaz koyu yeilden, kahverengi
daha sonra siyahlamaya balar. Bitkiler ksa
sürede kuruyup ölürler. Etmenin yayl en fazla
su ile olmaktadr. Kültürel önlemler;salkl
tohum, dikimde salkl fide, fidelerin ar
sulanmamas,
havalandrlmas,
münavebe,
drenajn iyi olmas, ar bünyeli topraklarda biber
yetitirilmemesi, sulamada kark usulü mümkünse
damla sulama yaplmas, dengeli gübrelemeye
dikkat edilmesi özellikle fazla azottan kaçnlmas
ve
hastalkl
bitkilerin
yok
edilmesi
gerekmektedir. Kimyasal olarak mancozeb,
fumazin, captofol gibi ilaçlar kullanlsa da en
etkin mücadelesi kültürel önlemlere dikkat
etmektir.
5. Biberde Fusarium Solgunluu (Fusarium
oxyspor var. vasinfektum Atkinson): Alt
yapraklarn solup sarkmas, daha sonra bütün
yapraklarn solmas, fide döneminde ise
bodurlama, gövdenin yapraa yakn yerinde
kahverengi çürük lekeler ve kök boaznn üst
ksmnda gövde kesitinde oluan kahverengi
lekeler görülmektedir. Mücadele için; fazla
sulamadan ve ar bünyeli topraklardan kaçnmak,
drenajn iyi olmas, dikimin srtlara yaplmas,
münavebe yaplmas, temiz tohum ve fide
kullanlmas ve hastalkl bitkilerin araziden
uzaklatrlmas gerekmektedir.

Bitkide genç dönemde balanlmas art ile
bakrl ilaçlar kullanlabilir.
5.2.4.3. Virüs Hastalklar
1. Biber Mozaik Virüsü: Mozaik eklinde
görünümler, yapraklarda dökülme, bitkilerde
ölümler oluur.
2. Biber Rozet Virüsü: Boum aras ksalr,
anormal ekilli, damar aralar bombeli, küçük
koyu renkli lekeler oluur.
3. Biberde Stolbur Hastal: Yapraklarda
renk açlmas, sertleme, köklerde ölüm, bazen
bitki uç kesimlerinde çallama görülür. Kültürel
Mücadele için; tüm virüs hastalklarnda olduu
gibi, hastalkl bitkilerin yok edilmesi, vektörlerle
mücadele, temiz tohum kullanlmas ve münavebe
yaplmaldr.
5.2.4.4. Fizyolojik Hastalklar
1. Biberde Çiçek Burun Çürüklüü: Önce
halanm gibi daha sonra siyahlar ve hzla
büyür. Siyahlaan dokular sertlemektedir.
Mücadele için; düzenli sulama, dikimin uygun
toprak scaklnda yaplmas, kalsiyumlu gübre
verilmesi gerekmektedir.
2. Biberde Güne Yankl: Açk renkli
sarms lekeler ve içeriye çökük ekildedir. Daha
sonra sertleir, nemli havalarda üzerinde fungus
olumaktadr. Mücadele için; kültürel bakm
ilerinin iyi yaplmas ve dayankl çeitlerin
seçilmesi gerekmektedir.
KAYNAKLAR
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5.2.4.2. Bakteri Hastalklar
1. Biber Bakteri Leke Hastal: lk solgunluk
eklinde daha sonra yapraklar kvrlr ve sarkar.
Solma alttan yukar doru gider. Bitkinin bir
tarafnda solma olurken dier tarafnda
olmayabilir. Hastalk bitki gövdesini boaltr,
daha sonra gövde delinerek sv dar akar.
Meyvelerde önce küçük kabark daha sonra
çürüme eklindedir. Hastalkla kültürel olarak
mücadele etmek önemlidir. Temiz tohum
kullanlmas, fide harçlarnn sterilizasyonu,
hastalkl tarlalara ekim yaplmamas, kark usulü
veya damla sulama yaplmas ve tohumlarn 5054oC’de 25-60 dakika bekletildikten sonra
dikilmesi gerekmektedir. Kimyasal olarak önce
tohumlarda organik cival ilaçlar kullanlabilir.
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beyazms bir maddedir. Larva eklinde iken içi
ve ana ar arasnda hiçbir farkllk yoktur. Ergin
hale geldiklerinde arada beliren bariz farklar,
sadece beslenme eklinden meydana gelmektedir
(Akbay, 1995). te ayn cinsiyete sahip
olmalarna ramen birbirinden fizyolojik olarak
tamamen farkl bir yapya sahip olan ana ve içi
arlarn ortaya çkmasna etki eden tek ve en
önemli faktör ar sütünün kullanmdr. çi ar
sadece larval dönemin ilk 3 günü ar sütü ile
beslenirken ana ar larval dönemden balayarak
hayatnn sonuna kadar sadece ar sütü ile
beslenmektedir. Bu sebepten ar sütü bu özellii
sebebiyle insanlar tarafndan da üretilmekte ve
tüketilmektedir.

ARI SÜTÜNÜN ÖZELLKLER
VE ÜRETM
Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü ADANA
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
1. Giri
Ülkemiz 4.200.000 adet koloni varl ile
geni floraya sahip olmas arclk potansiyeli
bakmndan önemini artrmaktadr. Gezginci
arcln da yaygn olarak yapld ülkemizde
arclarmz bala dayal üretim yapmaktadrlar.
Son yllarda baln piyasa koullarnda hak ettii
düzeyde getirisi olmad ve sahte bal bata olmak
üzere çeitli koullara bal olarak fiyat
dalgalanmalarndan sürekli ve olumsuz bir ekilde
etkilendiinden, ar yetitiricilerimiz de polen ve
ar sütü gibi ülkemiz için yeni saylabilecek ar
ürünlerine yönelmilerdir. Ayrca yeterli bal hasat
edememenin yan sra bal hasadnn sezonun belli
zamanlarnda olmas nedeniyle ar yetitiricileri
de ya hiç bir gelir elde edememekte ya da gelirleri
oldukça deiken yapda ve sezon sonunda
olmaktadr. Bu sebepten ülkemizde arclk
sektöründe polen, ar sütü, ar zehiri ve propolis
gibi yeni ürünlerin üretimine geçilmesiyle birlikte
ülke arclar sezon boyunca üretimlerde bulunup
hemen pazara sunarak arclk sezonu boyunca
sürekli bir gelir elde edeceklerdir.
Arsütü, çalar boyunca insanlar tarafndan
çeitli hastalklarn tedavi edilmesinde, vücudun
zinde ve salkl tutulmasndaki fonksiyonlarndan
dolay kullanlmaktadr. Ar sütü üretimi
arclarmz tarafndan bilinmekle birlikte üretimi
zor ve youn emek gerektirdiinden dolay pek
tercih edilmemektedir. Fakat önemli miktarda
koloniye sahip arclarmz bu konuda da üretim
yapmaktadrlar. Ülkemizde yaygnlamasyla
birlikte ar sütüne yönelik olarak yaplacak arclk
faaliyetleri ile hem ürün çeitlilii hem de karllk
salanm olacak, böylece ulusal ekonomiye ve
arclarn bütçesine önemli katklar salanacaktr.

Saf ar sütü “5 ila 15 günlük içi arlarn alt
çene ve boaz bezlerinin salglarndan birisi olup,
ana ar gözlerine alanan larvalarn beslenmesine
yarayan, ancak ana ar gözlerine alama
yapldktan sonra 36-48 saat zarfnda toplanan
pelte kvamnda, kemik renginde, kendine has bir
kokuya ve yakc bir tada sahip gdadr” eklinde
tanmlanmaktadr (TSE, 1989).
Ar sütü kimyasal olarak çok kompleks bir
yapya sahiptir. 3-4 gün yal ana ar gözlerinden
alnan ar sütünün yapsnda %66.05 su, %12.34
protein, %5.46 ya, %12.49 eker, %0.82
mineraller,
%2.84
bilinmeyen
maddeler
bulunmaktadr. Ayrca B, C ve D vitaminleri
yönünden zengin fakat E vitamini yönünden
eksiktir. Son yllarda ar sütünde ya asitleri,
yalar, ekerler, steroller, fosforlu bileikler ve
nükleik asitlerinin varl üzerinde çalmalar
yaplmtr. Bu çalmalar ar sütünün 10 hydroxy
decanoic asid adnda pek çok bakteri ve fungusa
kar antibiyotik etki gösteren bir madde içerdiini
ortaya koymutur (Witherell, 1984). Ar sütünün
her bir gramnda bulunan vitamin miktarlar ise
Çizelge 1’de verilmitir (Öztürk, 1995).

2. Ar Sütünün Özellikleri
Ar sütü, bütün larvalarn ksa bir süre ve
ana arnn devaml olarak beslenmelerini salayan
ve içi arlar tarafndan meydana getirilen baldan
çok daha yüksek besin deerli, jöle kvamnda ve
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yavru, polen+bal olacak ekilde düzenlenir. Daha
sonra boluk olan yere larvalarn alanm olduu
çtalarn
bulunduu
alama
çerçevesi
konulacaktr.

Çizelge 1. Ar Sütü çerisindeki Vitaminler (g/g).
Vitamin
Miktar
A
1.3-2
B2
7.5-10
B6
2-8
C
3-5
H
2-3
Pantotenik Asit
195-250
Nikotinik Asit
395-475
Folik Asit
0.30-0.35
nositol
100-125

3.2. Ana Ar Yüksüklerinin Hazrlanmas
Larva transferinde kullanlacak olan ana ar
yüksükleri Laidlaw (1979)’n bildirdii ekilde
tahtadan hazrlanm ana ar yüksük kalb
yardmyla hazrlanr. Yüksük kalb önceden
hazrlanm olan sabunlu suya batrlarak kaygan
bir hal almas salanr. Yüksük kalbnn uç
ksmndan 10 mm.lik ksm erimi balmumuna 23 defa batrlp çkartlarak kalp parmaklar
üzerinde yaklak 0.1-0.2 mm kalnlnda, 6-8
mm çapnda ve 8-9 mm yüksekliinde ana ar
yüksükleri oluturulur. Oluturulan yüksük
kalplar bir çta üzerinde 15 adet olup her bir
alama çerçevesinde 45 adet ana ar yüksüü
bulunmaktadr.

3. Ar Sütü Üretimi
Ar sütü üretiminin temeli, ana ar
yetitiriciliinin belli bir safhada durdurulup
larvalarn gelimeleri için yiyecekleri ar sütünün,
larvalar imha edilerek toplanmas üzerine
kuruludur. Ar sütü üretim miktar pek çok iç ve
d etkene bal olarak önemli oranda
deimektedir. Öztürk ve Kumova, (1998) her bir
yüksükten yetitirme ve besleme yöntemine bal
olarak 213-328 mg, bir koloniden ise bir transfer
döneminde 6.46-10.56 g arasnda ar sütü elde
edilebildiini bildirmektedirler. Yine Jianke ve
Weitua (1995) Çin’de yaptklar bir çalmada
koloni bana ar sütü miktarn 12.47-27.01 g
olarak saptamlardr.
Kolonilerden istenilen düzeyde verim elde
edilebilmesi için ar sütü üretim ilemleri bu
prensibe bal olarak aada belirtilen sraya
uyularak yaplmaldr.

3.3. Larva Transferinin Yaplmas
Larva transfer ilemine balamadan önce
larvalarn üümesini önlemek için larva
transferinin yaplaca yerin scakl 35OC
civarnda tutulmaya çallmaldr. Ayrca
larvalarn kuruyarak ölmemesi için larva transferi
yaplan odann tabanna su serpilerek veya
kaynatlarak nemin %60 dolaynda tutulmas
salanmaldr.

3.1. Kolonilerin Seçimi ve Hazrlanmas
Ar sütü üretimi yaplacak olan koloniler
seçilmeden önce bu kolonilerin bal üretiminde
kullanlabilecei dikkate alnmamaldr. Arlkta
bulunan kuvvetli, bol yavru ve genç ergin arya
sahip koloniler seçilmelidir. Ar sütü üretimi
yaplacak olan koloniler ana arl olabilecei gibi
ana arsz da olabilir. Fakat ar sütü üretimi ana ar
yetitiriciliinin belli bir periyotta kesilmesi
suretiyle yapldndan dolay anaszlatrlm
kolonilerle çalmak olayn doasna uygundur.
Bu sebepten ana ar yetitirilecek olan kolonilerin
ana ars 2-3 çerçeve ar ile birlikte bir ruet
kovana alnr. Bu kovan gerektiinde yavrulu
çerçeve takviye etmek veya gerektiinde tekrar
birletirmek amacyla ana ar yetitirilecek olan
kovann yanna konulur.
Ana ars alnm olan koloni Laidlaw
(1979)’n belirttii ekilde bal+polen, kapal
yavru, açk yavru, boluk, açk yavru, kapal

Önceden hazrlanan alama çtalar üzerine
tutturulan yüksükler içerisindeki su uçurulduktan
sonra çtalar transfer odasna alnr. Ana ar
yüksükleri içerisine 1:1 orannda saf su ile
sulandrlm olan ar sütünden bir miktar
damlatlarak transfer edilen larvalarn kolonilere
verilinceye kadar beslenmesine ve kurumamasna
olanak salanmaldr (Gül ve Kaftanolu, 1986).
Larva transferinde 18-24 saatlik larvalar
kullanlmaldr (Root, 1978). Transfer ilemi
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bal olarak ar sütü tüketimine de yönelim
balamtr. Ar yetitiricilerimizin bu yönelimi
salkl bir ekilde deerlendirerek buna uygun
yaplar
oluturmas
ve
çada
arclk
uygulamalarnda yerini almas gerekmektedir.

esnasnda transfer ka yardmyla petek gözü
tabannda bulunan günlük larvalar bir miktar ar
sütü ile birlikte petek gözünün tabanndan
dikkatlice alnp önceden hazrlanm olan ana ar
yüksüklerinin tabannda bulunan ar sütü üzerine
larvalar zedelenmeden braklmaldr. Transfer
ilemi tamamlandktan sonra çtalar alama
çerçevesine taklarak besleme kolonisinde
önceden hazrlanm olan bolua yerletirilir. Bu
ilem tamamlandktan sonra koloniler 1:1
oranndaki urup ile beslenmelidirler.
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3.4. Ar Sütünün Hasad
Larva transferi yapldktan 3 gün sonra
alama yaplm olan çerçeveler çkarlr ve
yüksükler içerisindeki larvalar bir pens yardmyla
atlr. Daha sonra gözlerin tabannda bulunan ar
sütü ya plastik ya da tahta bir kakla alnarak
renkli ielerde toplanr.

4. Ar Sütünün Pazara Sunulmas
Ar sütü saf veya bal ile kartrlm olarak
ve koyu renkli camdan yaplm ambalajlar
içerisinde piyasada satlmaktadr. Saf ar sütü –5
derecede, bal ile kartrlm hali ise +5-10
derecede serin ve kuru, k görmeyecek yerlerde
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yüksek
düzeyde protein içerdii bilinen saf ar sütünün
tpta geni bir kullanm alan bulduu ve bir çok
rahatszln
tedavisinde
kullanld
bilinmektedir. Ar sütünün saf olarak muhafazas
çok iyi bilinmediinden dolay, daha çok bal içine
kartrlarak saklanmakta ve sata sunulmaktadr.
Yine bu konuda yetitiricinin pek bilgi sahibi
olmamas, gerek üretim gerekse pazarlamann
yeterli düzeyde olmamasna yol açmaktadr
(Tolon, 1996).
5. Sonuç
Ar sütü içerdii besin maddeleri
bakmndan oldukça zengin bir besin kaynadr.
Ülkemizde beslenme bilincinin son yllarda
oldukça hzl bir ekilde gelime ve deimesine
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Silaj çin Hasat Zaman
Silaj yaplacak bitki yem kalitesinin,
silolama yetenei ve en yüksek verimin saland
zamanda hasat edilmelidir. Silaj yaplacak bitkinin
nem oran çok önemlidir. Nem orannn yüksek
veya düük oluu yaplacak silajn kalitesini
düürür, bozulmalara sebep olur. Silaj hasadna
gelen bitkiler, tek veya çift sral silaj
makinalaryla hasat edilir. Ot silaj yapmnda
tahllar (msr, arpa, yulaf, buday vd)
kullanlacaksa danelerin hamur olum döneminde
ve %60-67 nem orannda hasat yaplmaldr.
Örnein; msr silaj için en uygun zaman,
danelerin süt olumunu tamamlayp, hamur olumu
devresindeki hasaddr. Fi, yem bezelyesi gibi
baklagiller kullanlacaksa, tam çiçeklenmeden
sonra bakla teekkülü zaman hasat yaplmaldr.
Yonca 1/10 çiçeklenme devresinde hasat
edilmelidir.
Hasat
edilen
bitkiler
vakit
kaybetmeden silo çukuruna götürülmelidir.

SLAJ YAPIMI
Binnaz TIKNAZOLU
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Dünya nüfusunun hzl artna paralel
olarak artan krmz et ihtiyacn karlamak için
hayvancln daha youn ekilde yaplmasn
beraberinde getirmektedir. Ülkemizde çayr mera
alanlarnn kstl, otlatma mevsiminin snrl oluu
ve k aylarnda hayvanlarn kaba yem ihtiyac
önemli bir problem olmasndan dolay silaj yapm
önem arz etmektedir.
Kn hayvanlar için gerekli olan kaba
yemler yeil ve sulu yemlerden salanrsa
hayvanlarn verimleri yl boyu korunabilmektedir.
Bunu da yeil ve sulu yemlerin bol bulunduu
mevsimlerde ihtiyaç fazlas çayr otlar ile
baklagil ve budaygil yem bitkileri, endüstri
bitkileri ve artklar silolanarak elde edilir.
Hayvanlarn yedii yeil yemlerin hava
almayacak ekilde depolanmas ile elde edilen
ekimsi yeme silaj, depoland yere silo denir.

Silolama
Silo yerine getirilen silajlk materyal 10-15
cm sap ve saman serilen zemin üzerine tabakalar
halinde yaylr ve traktör vb. aletler ile çineme
yaplr. Sktrma ilemi muntazaman yaplmas
gerekmektedir. Her eyden önce silolanacak
yemin nem orannn yeterli olmas gerekir. Nem
orannn pratik olarak tespitinde, kylm ottan bir
avuç alnarak elle kuvvetlice sklr. Eer bu
srada birkaç damla su damlarsa nem oran %7585 kadar demektir. Böyle bir otun katk maddesi
kullanlmadan silolanmas uygun deildir. Silajn
bozulma riskini ve silo kayplarn azaltmak için
biçilen otun uygun nem oranna gelene dein
soldurulmas veya bir ton kylm otun içerisine
nem oranna göre 30-80 kg tahl ezmesi (arpa,
msr, bugday, vd) ilave ederek olumlu sonuç
alnabilir. Saf baklagil (yonca, korunga, fi,
bezelye, üçgül vb.) silajlar ile nem oran yüksek
otun içerisine katk maddesi kullanmadan kaliteli
bir ot silaj yaplamaz. Sklan ottan su damlamaz
fakat avuç içinde nemlik hissedilirse nem oran
%60-67 kadardr. Bu durumda ot güvenle
silolanabilir. Sklan ot avuç açldnda hemen
genleip dalyorsa nem oran %60’dan daha
azdr. Bu durumdaki ottan da silaj yaplmas
risklidir. Böyle durumlarda önlem olarak varsa
baka tarladan daha yüksek nem içeren otlarla
kartrmak gerekir.
Kylan materyal mümkün olan en ksa süre
içerisinde siloya doldurulmaldr. Bu süre
uzayacak olursa silaj kalitesi olumsuz etkilenir.
Yonca, korunga, fi ve pancar yapraklarn olduu

Silaj Yapmann Faydalar
- Yeil ve sulu yemlerin bulunmad k
aylarnda hayvanlarn iyi ve ucuz beslenmesini
salar.
- Ot depolama sorunu ve depo masraflar en
aza indirilir.Yangn tehlikesi ortadan kalkar.Yeil
yemlerin silolanmasyla az bir yerde çok miktarda
yem depolanabilmektedir. 2 ton kuru otun
depoland yere 15 ton yeil yem depolanabilir.
- Silajlk bitkiler tarlay erken boaltrlar
dolaysyla dier bitkilerin ekimi için uygun
zaman kalmaktadr.
- Yeil yemlerin kurutulmasyla saplar ve
yapraklar sertleir yapraklar dökülür ve saplar
sertletii için hayvanlar tarafndan sevilerek
yenmez. Fakat silolama yeil yemlerin besin
deerini düürmez.
Silaj Yerinin Seçimi
- Silo yeri, mümkün olduunca hayvan
barnaklarna yakn bir yerde olmaldr.
- letmenin gelimesine uygun bir yerde
olmaldr.
- Silo suyunun tahliyesinin kolayl için
doal eimli ve verimsiz alanlar kullanlmaldr.
- Süt yabanc kokulara duyarl olduundan
silo
yeri
dorudan
barnaa
balantl
olmamaldr.
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gibi, msr sap ve yapraklarn ise bir kar
geçmeyecek
uzunlukta
kylarak
siloya
doldurulabilir. Her römork boaltldktan sonra
kylm materyal eit olarak datlarak traktörle
iyice çinenir. Silo içerisine hava girmesi sonucu
silaj kalitesi düer ve bozulma olabilir. Bunu
önlemek içinde çineme ilemi özenle yaplmal
ve siloda hava brakmamaya dikkat edilmelidir.
yi bir sktrma ile fermantasyonun salkl
olmas ve kaliteli bir silaj yaplmas salanr. Bu
ekilde silo kat kat doldurulurken baklagil yem
bitkilerinin kat aralarna her ton için 20-50 kg.
melas veya 30-80 kg. tahl krmas veya 50-70 kg.
kuru pancar posas serpitirilir. Ayrca ton bana
2-3 kg’da öütülmü tuz (NaCl) katlr.

LAHANA KELEBE
(Pieris brassicae L.)
Dr. Asuman SEZER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Zarar yapan larvalardr. lk iki dönem larva
yapraklarn kenarlarnda toplu halde bulunurlar ve
damar aralarn yüzeysel olarak kemirirler. Sonra
bitkinin her tarafna dalarak çok oburca beslenir
ve bulunduklar bitkinin yapraklarn tamamen
yiyerek sadece kaln damarn brakrlar.
Zararlnn youn olduu bahçelerdeki bitkilerde
çallam bir görünüm ortaya çkar. lahana ve
karnabaharn yapraklarn yiyerek pislikleriyle
kirleterek pazar deerinin dümesine neden
olurlar. Kanatlarnn esas rengi kremimsi
beyazdr. Üst kanadn ön kenarnn d köesinden
balayp aa doru inen yarm ay eklinde siyah
bir leke vardr. Ayrca ön kanadn ortasna doru
diilerde 2 siyah yuvarlak leke bulunur.
Erkeklerde alt kanadn üzerinde küçük siyah bir
leke bulunur. lk braklan yumurtalar açk saman
sars renktedir, sonradan limon sarsna dönüür,
gruplar halinde, birbirine paralel sralar eklinde
dizilmitir. Üzerinde 12 sra çizgi vardr. Bunlar
üst uçta birleir. Kendi aralarnda enine çok sayda
çizgilerle balanmlardr. Yumurtadan yeni çkan
larva sarmtrak renkli, esmer bal, olgun larva
yeilimsi gri renkli, ba siyahtr. Vücutta
uzunluuna üç sar bant bulunur. Karn srta göre
daha açk renkli ve ince siyah noktaldr. Lahana
kelebei pupalar göüs ksmndan bir yere bal
olarak bulunurlar. Çok köeli, yeil, üzeri siyahsar lekeler bulunur.

Silonun Örtülmesi
Yemi siloya doldurduktan sonra üst ksma
2-3 parmak kalnlnda sap veya saman serilip
üzeri hava almayacak ekilde kaln naylon
(polietilen) ile kapatlr. Naylonun etekleri ve
üzeri çeitli ekillerde bask altna alnarak, hava
girii olmayacak ekilde kapatlr. Silaj naylonun
üzerine bask malzemesi olarak 5-10 cm toprak
veya eski araba lastii konularak kötü hava
artlarndan korunmu olur.
Silonun Açlmas
Bu ekilde doldurulan silo 6-7 hafta
açlmadan fermantasyona braklr. yi bir silo 2-3
yl açlmadan saklanabilir. Açlan silo Mays
ayna kadar bitirilmelidir.
Silo hayvan barnaklarna en yakn
tarafndan açlmaldr. Hayvanlara verilecek
miktar tespit edildikten sonra günlük olarak bu
oranda silaj alnr. Silaj alnan bölge slak çuvalla
örtüldükten sonra naylonla kapatlmas tavsiye
edilir. Silodan iki günlük ihtiyaçtan fazla yem
çkarlmamaldr. Silaj mümkünse dikine kesilerek
dilimler halinde alnmaldr. Silo yemi pis kokulu,
küflü, koyu kahve renginde ise hayvanlara asla
yedirilmemelidir.
Hayvanlar silaj ilk önce yemeyebilir.
Bundan dolay ilk önce silaj ot veya samanla
kartrlarak verilir. Böylece 1-2 günde
hayvanlarn bu yeme almas salanr.
Bir günde, iki öünde Jersey ineklere 15 kg
kadar, Holstein ve Montofon’lara 20 kg kadar silaj
verilebilir. Doum yapmasna iki ay kalm
ineklere silaj yedirilmemelidir. Aksi durumda
yavruya zarar verilebilir.

MÜCADELES:
Kültürel Önlemler: Küçük alanlarda grup
halindeki yumurta ve larvalar toplayarak yok
etmek iyi bir yöntemdir. Pupa çevredeki
duvarlarda,
çitlerde
bulunur.
Bunlarnda
toplanarak yok edilmesi gerekir. Nisan ve
Temmuz
aylarnda
kelebek
uçularnn
görülmesinden sonra yaplan kontrollerde %10
bulama saptanrsa mücadele yaplmaldr.
Kimyasal Mücadele
Etkili Madde Ad ve Oran
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg
Carbaryl %50
Bromophos 360 g/l
Chlorpyrifos Methyl 227 g/l
Diazinon 185 g/l

Dünya bizim çevremizde deil,
kendi ekseni etrafnda dönüyor!
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Dozu
WP
WP
EC
EC
EC

50 g/da
200 g/da
100 ml
150 ml
200 ml/da
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a) Bu Yönetmeliin EK-IX unda yer alan
Lisans Müracaat Formu,
b) Ticaret Odas Sicil Kayd,
c) Onayl Vergi Levhas.

GÜBRE YÖNETMELNDE SON
GELMELER
Sezgin ÜSTÜNDA
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Bitkisel üretimde verimliliin artrlmas,
topraklarn fiziksel ve kimyasal yapsnn
iyiletirilmesi, insan salnn korunmas ve
çevre kirliliinin önlenmesi amacyla, Organik,
Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim
çerikli
Organik
Gübreler
ile
Toprak
Düzenleyicilerinin kullanmn yaygnlatrmak,
tanmlamak, bunlara ait analiz metotlarn
belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihrac, üretimi,
piyasaya arz ile kayt edilmesine ilikin uyulmas
gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara
uyulmamas
halinde
uygulanacak
olan
yaptrmlar belirlemek amacyla Bakanlmz
tarafndan Tarmda Kullanlan Organik,
Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim
çerikli Organik Gübreler ile Toprak
Düzenleyicilerin Üretimi, thalat, hracat,
Piyasaya Arz ve Denetimine Dair Yönetmelik
yaymlanarak yürürlüe girmitir.

Tescil Belgesi almak için aadaki
belgelerle TÜGEM’ e müracaat edilir.
a) Bu Yönetmeliin EK-X unda yer alan
Tescil Müracaat Formu,
b) Ar metalleri de içerecek ekilde
(Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliinin ilgili
Maddesi hükmüne göre her yl Bakanlkça
yaymlanan Teblide belirtilen kamu kurum ve
kurulular, özel ve tüzel kiilere ait laboratuarlar
ile gerekli analiz ve deneyleri yapabilecek
teknolojik ve bilimsel altyapya sahip kamu
kurum ve kurulular, özel ve tüzel kiilere ait
laboratuarlarca) düzenlenmi analiz raporu,
c) Hayvansal orijinli materyallerden
üretilmi ise zararl mikroorganizma seviye
parametrelerini içeren analiz sertifikas, Bitkisel
orijinli materyallerden üretilmi ise Zirai
Karantina Yönetmeliinde belirtilen hastalklar
tamadna dair analiz sertifikas,
d) Enzim çerikli Organik Gübrelerde
Enzim Aktivite tayini ile Vitamin tayini TÜ
bünyesinde veya TÜ Teknokent ile TÜ
KOSGEB Teknoloji Gelitirme Merkezi gibi
Enzimlerle ilgili aratrma gelitirme faaliyeti
gösteren laboratuarlar ile laboratuar alt yaps
bulunan kii, kurum ve kurulular analizi
yapabilirler.
e) Üretim prosesi,
f) Formatna uygun olarak düzenlenmi
etiket örnei.

Bu Yönetmelikte piyasaya ürün arz edenler
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmelii ve 4703
sayl Ürünlere likin Teknik Mevzuatn
Hazrlanmas ve Uygulanmasna dair hükümler
uygulanr. Yukarda bahsedilen ve tarmda
kullanlan organik gübreleri üreten, ithal ve ihraç
eden firmalar üretim izinleri, ithalat ve ihracat
izinleri ile Lisans ve Tescil Belgelerini almak
zorundadrlar.
Lisans Belgesi almak için aadaki
belgelerle TÜGEM’ e müracaat edilir.
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Mermeri delen
damlann gücü
deil, sürekliliidir.
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Giri
Renginden ve zengin içeriinden dolay
altn fasulye olarak ifade edilen soya dünyann en
bata gelen protein ve ya kaynaklarndan biridir.
Anavatan Uzakdou Asya olan soyann tarm
5000 yl öncesine kadar uzanmaktadr.
Kefedildiinden bu yana Çin, Mançurya ve Kore
gibi ülkelerde temel besin maddesi olarak çok
büyük bir öneme sahip olan soyann Bat
ülkelerinde önem kazanmas 20. yüzylda
balamtr. Soya besin deeri yüksek, çok çeitli
kullanm alan ve özellikleri olan bir üründür.
Soyann tbbi amaçlarla kullanld da
literatürlerde bildirilmektedir. Soyay youn
olarak tüketen Çinliler, soyann vücudu
dolgunlatrd, cildin görünümünü düzelttii,
büyümeyi hzlandrd, kabzl ve dier birçok
fiziksel problemi önlediine inanmaktadrlar.
Avrupa
ve
Amerika’daki
laboratuarlarda
yürütülen modern aratrmalar bu iddialarn
çounu dorulamtr. Soya proteinin biyolojik
deeri çok yüksektir. Dier bir çok bitkinin aksine
soya proteini insan vücudu için gerekli olan 9
amino asidi içerdii için tam anlamyla bir
proteindir ve süt, et ve yumurtada bulunan
proteinin kalitesine eittir. Bir arts da bu
yiyeceklerde bulunan doymu ya ve kolesterolü
içermez. Yaplan aratrmalar soya proteinlerinin
kandaki kolesterolü düürdüünü ve soya proteini
içeren gdalarn skça alnmasnn kalp hastalklar
riskini azaltabildiini göstermitir. Özellikle
soyadan elde edilen sütün baz hastalklarn
tedavisinde oldukça yararl olduu bilinmektedir.

ALTERNATF ÜRÜN SOYA VE
ÜLKEMZ ÇN ÖNEM
ahin GZLENC
Ziraat Mühendisi

Mustafa ACAR
Ziraat Mühendisi

Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü SAMSUN

Öz
Ülkemizde her geçen gün ham ya ve yal
tohum ithalat artmakta buna paralel olarak da
darya ödediimiz döviz miktar da art
göstermektedir. Soya dünyada yal tohum ekili
alan ve üretim bakmndan ilk srada yer almasna
ramen ülkemizde hak ettii konumunu
alamamtr. Buna paralel olarak da soya ithalat
ülkemizde her geçen gün art göstermektedir.
Mevcut soya ithalatmz karlayabilmemiz için
ilave 400.000 hektarlk bir alana daha ihtiyaç
duyulmaktadr. Bu makale ile soyann Türkiye
için önemi ve ekim alanlarnn arttrlmas için
gerekli olan tedbirler anlatlmaya çallmtr.
Abstract
One of the very important problems
in
Turkey agriculture is insufficient production of oil
crops and oil for human consuption. Turkey
imported 764.000 tons oil crops and 565.000 tons
crude oil, due to gap between production and
demand. In the short term, this gap can not be
filled. Therefore, new alternative oil crops should
be the first choise for this purpose. Samsun,
Amasya and Tokat provinces in Central Blacksea
Region have 747.000 ha area for field crops. This
study was aimed to include rapeseed in this region
and to determine optimum planting time. The
study was carried out between 1999 and 2001 in
Merzifon Cauntry of Amasya Three winter
rapeseed cultivars (Capitol, Eurol and Bristol )
and six planting times ( September 20, September
30, October 10, October 20, October 30 and
November 10 ) were tested in a randomized block
design with three replicates. 1000 seed weight,
plant height, number of branches and yield were
meanured in the experiments. The hightest yield
was obtained in all cultivars from late September
and early october plantings. Late plantings were
lower yield. The delay in planting caused 79.6,
68 and 75.6% yield reduction in Capitol, Eurol
and Bristol cultivars, respectively. Within there
cultivars, Eurol showed the best performance.

Soya sütü çocuk beslenmesinde inek sütü
kadar önemlidir. Aratrmalar soya proteininin
%90’nn vücut tarafndan emildiini ve soya
sütünün
%95-100
orannda
sindirildiini

Keywords: Rapeseed, planting time, cultivar and
yield.
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günümüz rakamlaryla kabaca 3 milyon liralk
ticari gübreye e deer olmaktadr. Azotun
tamam toprakta kullanlmakta böylece herhangi
bir çevre kirliliine de neden olmamaktadr.
Bugün dünya üzerinde üretimi yaplan en
popular ürünlerden biri olan soya bata ABD
olmak üzere Avrupa, Güney Afrika, Msr, Rusya,
Avustralya ve dier baz ülkelerde yaygn olarak
yetitirilmektedir. Son yllarda Brezilya, Meksika,
Romanya, Paraguay ve Arjantin gibi ülkeler de
soya üretimlerinde önemli ölçüde art
salamlardr. 2002 yl itibar ile dünyada 182
milyon 669 bin ha alanda yal tohum üretimi
yaplmtr. 79 milyon 410 bin ha ekili alan ile
soya dünya yal tohum üretiminde % 44 lük pay
ile ilk srada yer almtr. Bunu Pamuk, yer fst,
kanola ve ayçiçei takip etmitir (ekil 1).

göstermitir. Soya sütü barsak sal korumada
çok yararldr. Soya sütünden elde edilen soya
loru çok salkl ve mükemmel bir gdadr.
Düzenli kullanm sindirim problemlerinden
kaynaklanan hastalklarn önlenmesine yardmc
olmakta ve yalanmay geciktirmektedir. Bunun
yan sra soya lesitin bakmndan zengindir ve u
anda ticari olarak kullanlan lesitinlerin çou
soyadan karlanmaktadr. Lesitin doal bir
emülsifayir olup ayn zamanda vücutta hayati
öneme sahip organlarda biriken yalarn ve
kolesterolün atlmasna yardmc olmaktadr.
Vücuttaki canl hücrelerin normal fonksiyonlarn
yerine getirebilmeleri için gerekli olan maddeler
bakmndan da zengin olan letisin beyin ve sinir
hücreleri için önemli bir komponenttir.
Soya büyük oranda karbonhidrat içermesine
ramen niasta oran yok denecek kadar azdr. Bu
nedenle diyabet hastalar için çok uygun bir gda
olarak
düünülmekte,
cilt
problemlerinin
tedavisinde kullanlmaktadr. Demir bakmndan
zengin olan soyann anemi tedavisinde de yararl
olduu bilinmektedir. Bununla birlikte sindirim
problemi olan anemi hastalarnn kolay
sindirilebilir hafif formda soya kullanmalar
tavsiye edilmektedir. Soya un, taze fasulye, soya
filizi ve ya gibi farkl formlarda da
kullanlmaktadr. Soya unu soyann en çok
kullanlan ürünlerinden biridir ve batda endüstrisi
hzla büyümektedir. Soya unu buday unundan 15
kat kalsiyum, 7 kat fosfor, 10 kat demir, 10 kat
timin ve 9 kat daha fazla riboflavin içermektedir.
Soya ayn zamanda mükemmel bir doymam ya
kaynadr. Yemeklik olarak kullanlmasnn yan
sra margarin yapmnda kullanlmaktadr.
Besin çerii

Nem
Protein
Ya
Mineraller
Lif
Karbonhidrat
Kalori (100 gr soya)
Kalsiyum
Fosfor
Demir

ekil 1. Dünya Yal Tohum Ekilii (FAO, 2002).
DÜNYA YALI TOHUM EKL ALANI (2002)
YER FISTII
14%

SUSAM
4%

SOYA
44%
KANOLA
12%

AYÇÇE
10%

PAMUK
16%

Dünya yal tohum üretimi 2002 ylnda
307 milyon 812 bin ton olarak gerçeklemitir.
179 milyon 971 bin ton ile dünya yal tohum
üretiminin %58’ini soya oluturmaktadr. Bunu
srasyla kanola, pamuk ve yer fst takip
etmektedir. Ayçiçei dünya yal tohum
üretiminde dördüncü srada yer almaktadr.

Miktar

% 8.1
% 43.2
% 19.5
% 3.7
%4.6
%20.9
432
240 mg
690 mg
11.5 mg

ekil 2. Dünya Yal Tohum Üretimi (FAO, 2002).
DÜNYA YALI TOHUM ÜRETM (2002)
SUSAM

YER FISTII

1%

11%

KANOLA
11%

Soya bitkisi ayn zamanda doal bir toprak
gübresi olarak da hizmet eder. Bitkinin
köklerindeki nodullerde yaayan Rhizobium
bakterisi havann serbest azotunu alarak bitkinin
köklerinde tutmakta ve böylece topraa azot
brakarak yapsn iyiletirmektedir. Soya dekara
yaklak 5 kg azot fikse edebilmekte bu da
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SOYA
58%

PAMUK
11%

AYÇÇE
8%

Türkiye’de Durum
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ekili alannn dnda 400.000 ha daha soya
ekiminin yaplmas gerekmektedir. Soyann her
geçen gün ülkemizde ekili alanlarnn
azalmasnn
ve
ithalatnn
artmasnn
sebeplerinden
birisi
25.06.2002
tarihinde
yürürlüe giren gümrük vergileridir. Ayçiçei ve
kanolann yal tohum ithalatnda %12 gümrük
vergisi uygulanrken Soyann yal tohum
ithalatnda
0
(sfr)
gümrük
vergisinin
uygulanmas sanayiciler için iç piyasadan soya
temin etmek yerine yurt dndan soya ithalatn
daha cazip hale getirmitir. Ayçiçei yal tohum
olarak ithalat son yllarda azalrken soyann yal
tohum olarak ithalat ise her geçen artmasnn
nedenlerinden birisi bu kabul edilebilir.

Soyann dünyadaki bu önemine karlk
ülkemizde bulduu deer önemi ile ayn paralelde
olmamtr. 1982 ylna kadar üretimin tamamna
yakn ksm Karadeniz Bölgesi sahil kesimlerinde
ana ürün olarak karlanrken 1982 ylnda
uygulamaya konulan II. ürün projeleri ile Akdeniz
Bölgesi üretimin merkezi haline gelmitir
ekil 3. Türkiye’de soya ekili alan ve üretimi.
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ekil 4.Yllar tibariyle Türkiye’de soya ithalat
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Grafikde de görüldüü gibi 1987 ylndan
sonra dier yal tohumlarda olduu gibi soyann
da üretim ve ekim alan miktarnda düme
gözlenmitir. Buna bal olarak 1995 ylnda soya
ekim alan 31.000 ha'a, üretim 75.000 tona
dümü, 1996 ylnda ise ekim alan 20.500 ha
üretim ise 50.000 ton olarak gerçeklemitir. 1997
ylnda hem ekim alnnda hem de üretimde düme
olmutur. 1998-99 yllarnda ise hem ekim alan
hem de üretimde bir miktar düme yükselme
olmu fakat 2000 ylnda düme olmu ekili alan
15.000 ha, verim 2967 kg/ha ve üretim miktar
44.500 ton olarak gerçeklemitir. (DE, 2001).
2000 ylnda Bakanlmzn yal tohumlu
bitkilere
uygulad
destekleme
primleri
dorultusunda ülkemizde soya ekili alanlarnda
ve üretiminde hafif bir art meydana gelmitir.
Fakat bu art oran ülkemizin soya ihtiyacn
karlamaktan oldukça uzaktr. Çünkü Türkiye'de
ya aç yldan yla art göstermekte ve buna
paralel olarak soyann dane, ham ya ve küspe
olarak
ithalat
hzl
bir
ekilde
art
göstermektedir. 2002 ylnda 565.000 ton soya
yal tohum olarak; 152.000 ton da ham ya
olarak ithal edilmitir. Soyann ham ya ve yal
tohum olarak ithalat deerlerine baktmzda
ülkemizde hak ettii konumu alamadn
görmekteyiz.
Mevcut
soya
ithalatmz
karlamamz için Türkiye’de 25.000 ha lk soya
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YILLAR

Tarmsal sanayiinin gelitirilmesinde ana rol
oynayabilecek soyann üretimi bu nedenlerle
arttrlmak zorundadr. Soya üretimi iki yolla
arttrlabilir. Bunlardan birincisi üretim alanlarnn
arttrlmas ve ikincisi de üretime alnacak
çeitlerin üreticilerin arzulad özelliklere ve
yüksek verim potansiyeline sahip olmasdr. kinci
alternatifin yerine getirilmesiyle soyada birim
maliyetinde azalma meydana gelirken ayn
zamanda bu üründen meydana gelen gelir
artacaktr. Tabiatyla bu yolla üretim alanlarn da
arttrmak kolaylaacaktr. Bu yönden bakldnda
Soya da en önemli problemlerden biri ülke
ekolojilerine uygun çeit eksikliidir. Tarmsal
üretimde ekim nöbetinin vazgeçilemez baklagil
bitkilerinden olan soya çeit probleminden dolay
Samsun’da Çaramba ve Adana’da Çukurova
arazilerine skp kalmtr. Ülkemizin geçit ve iç
bölgelerine
uygun
soya
çeitleri
bulunmamaktadr. Bir çeidin en yüksek verimi
gelitirildii
çevre
koullar
içersinde
verebileceini göz önüne alarak melezleme
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ve soyann pazarlamada dier ürünlerle fiyat
açsndan rekabet ansnn azalmas son yllarda
ülkemizdeki soya ekim alan ve üretim miktarnn
azalmasnn nedenlerinden bir dieridir. Genel
olarak soyada çiftçilerin çou maliyetin
yüksekliini
ve
buna
karn
fiyatlarn
düüklüünü gündeme getirmektedirler. 2001
ylnda soyada kg bana 8 cent prim ödemesi
kararlatrlmtr. Tevik olarak fakl alternatifler
de gündeme gelebilir.
Pazarlamada dier bir alternatif sözlemeli
çiftçi uygulamalarna geçilmesidir. Çok fazla
çiftçinin varl yüzünden bunun pratik
olmayaca ileri sürülebilir. Bu durumda
sanayicilerin ortaya konulacak teviklerden
yararlanabilmeleri için belirli bir alandan daha
fazla alanda üretim yapan çiftçilerle sözleme
zorunluluu getirilebilir.
Mevcut duruma bakarak Türkiye'nin yal
tohum üretimini ve dolaysyla soya üretimini
arttrmann bir zorunluluk olduu ortadadr.
Bitkisel ya ve küspe ithalatna harcanan dövizin
yal
tohum
üretimini
tevik
amacyla
kullanlmas uzun dönemde kalc bir yatrm
olacaktr. Sonuç olarak, Soya üretiminin
arttrlmas için;
1. Uygun fiyat politikalar izlenerek soyann
dier ürünlerle rekabet gücünün arttrlmas
2. Alm fiyatlarnn ekimden önce
açklanarak, üreticiye mukayese yapma olanann
tannmas
3-. Ülkede üretilen soyalarn ya
sanayisinde öncelikle kullanlmasnn tevik
edilmesi ve özendirilmesi
4- Entegre sanayii tesislerinin kurulmasnn
tevik edilmesi. Ya sanayicileri tarafndan
soyann sadece ya ve küspesi için deil
mürekkep, kat, çocuk mamas gibi ürünleri de
üretecek ekilde kullanmalarnn tevik edilmesi
5- GAP alanlarnda soyann ya ihtiyacn
karlama ve iyi bir münavebe bitkisi olmas
sebebiyle yetitirilmesinin tevik edilmesi
6- Kurutma ve depolama ilgili tesislerin
tevik edilmesi
7- Akdeniz bölgesinde II. ürüne yönelik ve
Karadeniz Bölgesinde ana ürüne ve kolzadan
sonra II.ürüne yönelik aratrma faaliyetlerine
devam edilmesi
8- Uzun vadede ülkemizin iç kesimlerinde
sulanabilir alanlarda yetitirilebilecek soya
çeitlerinin gelitirilmesi hedeflenmelidir.

sonras yaplacak seleksiyonlarn geçit ve iç
bölgelerde de yaplmas ve bu strateji ile çeit
gelitirilmesi gerekmektedir. Bir çeidin içinde
bulunduu çevreye adaptasyonu ve yetitirme
teknii o çeidin verim performansn belirler. Bir
çeidin performansnn en iyi ölçüsü farkl
lokasyonlarn ortalamas ve devamllk gösteren
yüksek performanstr. Ayn çeitler farkl çevre
artlarnda verim bakmndan test edildikleri
zaman çeitlerin sralamas deimektedir. Bu da
baz çeitlerin belli çevre artlarna dierlerinden
daha iyi adapte olduklarn göstermektedir. Bazen
çeit seçiminde verime oranla kültürel sisteme ve
çevreye olan adaptasyon özelliklerine dikkat
edilmesi daha önemli olmaktadr. Örnein ar
büyüme ve yatma problem ise bu durumda orta ve
ksa boylu, yatmayan çeitleri seçilmelidir. Eer
tarlada kök çürüklüü etmeni varsa dayankl çeit
veya toleransl çeitler seçilmelidir. Olgunlama
süresi de çeit seçiminde kullanlan önemli bir
karakterdir, seçilen çeitler vejetasyon süresi
içerisinde hasat gelmelidir. Genel olarak mays
aynda ekimdeki 10 günlük bir gecikme
sonbaharda çeitlerin 3-5 günlük geç hasat
edilmesine neden olacaktr. Soya için ekim
zaman bölgelere göre deimekle birlikte 15
Nisanda sonra toprak ve hava artlarnn uygun
olduu herhangi bir zamandr. Burada kstas
toprak scaklnn 10 dereceyi bulmasdr. Ekim
için toprak mutlaka tavda olmal ve çimlenen
tohumun çkna izin verecek ekilde düzgün
olmaldr. 3-4 cm derinlik ekim için yeterlidir.
kinci ürün ana üründen hemen sonra ekilmelidir.
Geç ekimlerde verim önemli ölçüde azalmakta ve
hasat yamurlu döneme kalmaktadr. Geç
ekimlerde hasatta tane neminin yüksek olmas
depolama ve pazarlamada skntlar yol
açmaktadr. Ekilen tohum miktarnn ayarlanmas
soyann verimini etkileyen en önemli faktörlerden
biridir. Çeide göre deimekle birlikte zamannda
yaplan ekimlerde dekara ortalama 6-8 kg tohum
miktar uygundur. Ekim zaman gecikirse tohum
miktar dekara 10 kg’a kadar çkabilir. Zamannda
ve yeterli miktarda su verilmesi verim için önemli
bir faktördür. Yamurlama veya baka bir usulde
sulama yaplabilir. Ancak çiçeklenme ve bakla
balama döneme su eksikliine hassas
dönemlerdir.

Pazarlama Problemleri
Çeit probleminin yan sra üreticilerin
getirisi daha fazla olan dier ürünlere yönelmesi
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BUDAY, MISIR ve ÇELTKTE
VERM ve KALTE YÜKSELECEK
Hikmet TAFLAN
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Tarm ve Köyileri Bakanlnn 2004
Üretimine esas olmak üzere balatm olduu
Budayda ‘Mahsul Fiyatna Yakn Tohumluk
Temini Projesi‘ Samsun Tarm l Müdürlüünce
dier ürünlerde de uyguland. Proje kapsamnda
2004 güzlük buday ekilileri için l Özel dare
Müdürlüünden salanan 206 milyar TL. ile Bafra
buday üreticilerine 50, Kavak 100, Asarck 50,
Ladik 50, Havza 150, Vezirköprü 200, Merkez
200 ton budaylk datm planlanmtr.
limizde ihtiyaç duyulan 800 ton buday
tohumluunun; 350 tonu Bezostia I, 170 tonu
Pandas, 150 tonu Momtchill, 100 tonu Pehlivan,
30 tonu Cumhuriyet 75 çeidi olacaktr. Yukarda
belirtilen üretim bölgelerimize bu çeitlerin
talepleri dorultusunda verilmesi planlanmtr.
Bu çalma ile buday üreticisi olan çiftçilerimiz
satm olduklar buday ürünü fiyatna sertifikal
kademede buday tohumluu alm olacaklardr.
Sertifikal
tohumluk
kullanan
üreticilerimizin dekar bana alacaklar buday
artacak, dolaysyla gelirleri artm olacaktr.Ülke
çapnda yürütülen bu proje ile Türkiye’de buday
üretimi artm olacaktr. Samsun Tarm l
Müdürlüü olarak bu proje balamnda çeltik ve
msr üretimini artrmak için iki proje daha
yaplm,tohumluk temin edilerek aadaki
üretim bölgelerimize sunulmutur.
Dane msr üretimi için; Bafra Msr
üreticilerine 4.5 ton, Çaramba 4 ton, Terme 2,
Tekkeköy 1.5, 19 Mays 1.5, Alaçam 1.5, Merkez
0.5 ton hibrit msr tohumluu fiyat 4.500.000 TL
iken %33 orannda sübvanse edilerek 3.000.000
TL ile satlmtr. Çeltik üretimi için; Terme çeltik
üreticilerine 57.5 ton, 19 Mays 15, Alaçam 15,
Çaramba 8.3 ton Osmanck 97 sertifikal çeltik
tohumluu fiyat 1.300.000 TL iken l Özel dare
kaynaklarndan sübvanse edilerek 700.000 TL/kg
olarak çiftçilerimize sunulmutur.
Ürün fiyatna tohumluk temini projesinde
Msr ve Çeltik tohumluklar çiftçilerimize teslim
edilmi olup, Buday tohumluklar da Ekim
döneminde teslim edilecektir. Buday, msr ve
çeltik üretimleri için tohumluk baznda Samsun
çiftçisine 2004 üretim sezonunda 306 Milyar TL.
destek yaplmtr.

Çünkü;
Sertifikal Tohumluk Kademelidir
Belirli Üretim Süresi Vardr
Tarla Özenle Seçilir
Tarlada Baak Temizlii Yaplr
Laboratuar Kontrollerinden Geçer
Genetik Potansiyeli Yüksektir
Çimlenme Kabiliyeti Yüksektir
Modern Tesislerde laçlanr
Girdide Ekonomi Salar
Üretimde Verim Art Salar
Sertifikal Tohumluk Kalitelidir
Sertifikal Tohum Salkldr
Üretimi Tecrübe ster
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potansiyeli deerlendirebilmesi için Avrupa
Birlii ülkelerinde organik ürün üretimi ve
pazarlamas ile ilgili gelimeleri dikkatle
izlemesinde yarar görülmektedir.

DÜNYADA VE ÜLKEMZDE
ORGANK TARIM ÜRÜNLER
ÜRETM VE PAZARLAMASI
Dr. Semiha GÜLER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü SAMSUN

Organik Ürünlerin Toplam Gda
Pazarndaki Pay
Organik gda sektöründe yaanan hzl
gelimeye karn, toplam gda pazarndaki payna
bakldnda bu payn çok düük olduu
görülmektedir (Çizelge 2). Çou ülkelerde bu pay
%1’in altndadr. Avusturya (%1.8) ve sviçre
(%2) biraz daha fazla paya sahip ülkelerdir. En
fazla paya sahip ülke ise %2.5-3’luk oran ile
Danimarka’dr.

Dünya Ticareti
Organik tarm son yllarda önem
kazanmasna
karn
geçmii
1930’lara
dayanmaktadr.
Öncülüünü
Avrupa’da
Danimarka, ngiltere ve sviçre yapmtr. Bugün
ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Avrupa
Birlii Ülkelerinde organik tarm ürünleri iç
pazar sürekli art göstermektedir. Gelimekte
olan ülkelerde organik üretim iç pazarn talebini
karlamak amacyla deil, d satm amacyla
yaplmaktadr.
Avrupa’da ve dünyada organik gda pazar
hzla büyümektedir. 1996-2000 yllar arasnda
organik gda satlar Amerika’da %128.6 artarak
8 milyar dolara, Japonya’da %150 artarak 2.5
milyar dolara, Kanada’da %135.7 artarak 825
milyon dolara ve Avustralya’da %200 artarak 150
milyon dolara ulamtr.

Çizelge 2. 2000 Yl Organik Gda Pazarnn
Toplam Gda Pazar çindeki Pay.

Çizelge 1. 1996-2000 Yllar Arasnda Dünya
Organik Gda Satlar (milyon $).
1996 1997
1998
1999
2000 %büyüme
120.6
Bat Avrupa 4.330 5.315 6.655 8.175 9.550
3.500 4.200 5.000 6.000 8.000
128.6
ABD
1.000 1.200 1.500 2.000 2.500
150
Japonya
350
400
500
690
825
135.7
Kanada
50
70
90
110
150
200
Avustralya
100
150
250
350
525
425
Dierleri
9.330 11.335 13.995 17.325 21.550
121.5
Toplam

Organik
meyve
sebze sat
(milyon $)

986
2.128
978
846
210
138
195

sviçre

457

2

-

Danimarka
sveç
ABD
Japonya

372
175
8.000
350*

2.5-3.0
0.9
1.5

31
1450
-

300
378
264
169
34
29

Toplam
meyve ve
sebze sat
içindeki
pay (%)
5-10
2.6
2
3 (meyve)
5 (sebze)
5 (meyve)
10 (sebze)
1.7
-

*2.5 milyar $’lk “yeil” etiket tayan ürünler dahil

Kaynak: www.fao.org
Türkiye’de Organik Üretim
Ülkemizde 80’li yllarda sözlemeli üretim
olarak balayan organik tarm, bugün önemli bir
sektör konumundadr. Balangçta kuru üzüm,
kuru incir ve kuru kays ile balayan üretim,
bugün doksandan fazla ürünü içine almaktadr.

Kaynak: igeme.gov.tr
2000 ylnda Bat Avrupa ülkeleri dünya
organik ürünler pazar içinde en büyük Pazar
olarak dikkati çekmektedir. Bu dönem içerisinde
kaydedilen perakende organik gda satlar 9.6
milyar dolardr. Yine 2000 ylnda Avrupa
Ülkeleri arasnda büyüme hz en yüksek olan
pazarlar ngiltere, Belçika ve Hollanda’dr.
ngiltere organik gda pazar 2000 ylnda bir
önceki yla göre %55 büyüyerek 900 milyon
dolara ulamtr.
Son yllarda süt ürünleri, et ve et ürünleri,
hazr yemek dahil olmak üzere ilenmi dier
gdalar, bebek mamalar, çikolata gibi ürünler
önem kazanmakla birlikte, Bat Avrupa pazarnda
organik ya sebze-meyve sektörü hala büyük bir
paya sahiptir. Bu nedenle organik sebze ve meyve
konusunda büyük potansiyeli olan ülkemizin bu

Eylül - Ekim 2004

ngiltere
Almanya
talya
Fransa
Hollanda
Belçika
Avusturya

Organik gda
satnn
toplam gda
satndaki
pay (%)
1
1.25-1.50
1
1
1.2
1
1.8

Ülke

Toplam
organik
sat
(milyon $)

Çizelge 3. Türkiye’de Organik Olarak Üretilen
Ürün ve Miktarlar (ton).
Ürün
Domates
Elma
Buday
Pamuk
Kays
Üzüm
ncir
Zeytin
Fndk
Mercimek

20

1999
7.095
24.038
15.983
23.520
10.822
7.182
7.840
3.310
5.441
3.211

2000
15.532
50.136
4.551
23.091
40.799
7.582
7.635
12.875
4.114
7.163

2001
90.472
45.040
31.139
19.511
13.634
12.894
8.293
7.343
6.965
5.862

samtim
Ürün
Vine
Nohut
Çilek
Biber
Soan
Zeytinya
Kiraz
Kuru erik
Bal
Bulgur
Toplam

1999
744
1.350
2.280
553
703
1.174
366
1
1128
12.000
168.306

2000
2.143
1.885
2.677
1592
809
1.620
496
1
2582
18.795
237.210

Dier ülkelerde olduu gibi henüz
ülkemizde de organik tarm ürünleri d ticaretine
ilikin istatistiksel altyap oluturulamamtr. Bu
nedenle ihracata ait istatistiksel deerler Ege
hracatç Birlikleri kaytlarndan izlenmektedir.
hracatmzn yöneldii ülke says 20
civarnda olup Avrupa Birlii ülkeleri en önemli
ihraç pazarlarmz oluturmaktadr. AB ülkeleri
dnda Kuzey Avrupa Ülkeleri, ABD, Kanada ve
Japonya dikkati çeken potansiyel pazarlardr.
1999-2002 yllar arasndaki organik ürün
ihracatnn miktar ve deeri Çizelge 5’te
verilmitir. hracat gelirleri yllara göre azalan ve
artan seyir takip ederek 2002 ylnda 27 milyon
dolarn üzerine çkmtr.

2001
3.769
3.691
3.353
3202
2.680
1.602
1.375
1033
557
280.328

(dierleri dahil)

1999-2000 yllar arasnda üretilen organik
ürünler Çizelge 3’te verilmitir. En fazla üretimi
yaplan ürünler domates, elma, buday, pamuk,
kays, üzüm ve incirdir. Çizelgede dikkati çeken
bir dier nokta birkaç ürün hariç organik olarak
üretilen ürünlerin miktarnn bir önceki yla göre
sürekli art göstermesidir. Ülkemizde üretimi
yaplan ve ticarete konu olan organik tarm
ürünlerini u gruplara ayrmak mümkündür.

Çizelge 5. Türkiye’nin Organik Ürün hracat
(M:miktar:Ton, D:deer:1000 $)
Ürün
Kuru üzüm
Kuru incir
Fndk
Kuru kays
Nohut
Dondurulmu
meyve
Mercimek
Dondurulmu
sebze
Elma suyu
Pamuk elyaf
Kuru erik
Çamfst
Dier meyve
sular
Zeytinya
Antepfst
Kuru fasulye
Biber
Haha
Toplam
(dierleri dahil)

Çizelge 4. Ülkemizde Ticarete Konu Olan
Organik Tarm Ürünleri
BTKSEL ÜRÜNLER
Sert kabuklu
meyveler
Kuru meyveler
Kurutulmu
sebzeler
Ya meyve ve sebze

Bakliyat
Baharatlar ve tbbi
bitkiler
Hububat
Sanayi bitkileri
Yal tohumlar
Dierleri

Fndk, ceviz, antepfst, badem, yerfst,
kestane
Üzüm, kays, dilimlenmi kays, zerdali,
erik, incir, elma, kiraz, vine, armut, çilek
Domates, mantar
Elma, incir, çilek, erik, armut, vine, kiraz,
Trabzon hurmas, üzümsü meyveler, karpuz,
limon, portakal, greyfurt, mandarin, eftali,
üzüm, domates, biber, salatalk, spanak,
prasa, karnabahar, patlcan, maydanoz,
havuç, patates, kuru soan, sarmsak,
kereviz, balkaba, bezelye
Mercimek, nohut, kuru fasulye
Defne yapra, kekik, kimyon, adaçay,
biberiye, hlamur, rezene, nane, srgan otu
Buday, pirinç, msr, yulaf, arpa
Pamuk, haha tohumu, anason, eker
pancar
Ayçiçei, susam
Kapari, çam fst, zeytin, kuburnu, toz
biber, fndk unu

Dierleri

DER
TARIMSAL
ÜRÜNLER

2000M
4.028
1.733
1.039
1.050
679
-

2000D
4.610
3.308
4.009
2.344
598
-

2001M
5.413
2.207
1.878
1.050
1.035
1.163

2001D
4.877
4.765
5.076
2.805
827
1.368

2002M
5.354
1.326
2.982
1.710
1.155
1.089

2002D
4.959
4.248
4.722
3.608
934
964

575
30

897
-

788
-

1.097
575

841
355

719
621

487
369

761
356
175
696
52

290
175
213
52
236

388
299
253
787
363

142
92
351
54
100

138
184
460
726
152

388
320
105
90
86

367
483
165
1.450
116

872
371
122
166
172
23.562

15
21
120
145
165
12.047

48
162
118
217
208
20.837

13
51
172
13
17.725

30
307
489
93
27.587

25
23
9
8
17.037

65
128
10
46
27.437

Kaynak: Ege hracatçlar Birlii
Ülkemiz bulunduu iklim kuandan
dolay çok fazla sayda ürünün yetitirilebildii
nadir ülkelerden biridir. Bu potansiyelin organik
tarm açsndan deerlendirilmesi gerekmektedir.
Yukarda verilen bilgilerden gelimenin olumlu
olduu sonucu ortaya çkmaktadr. Dikkati çeken
bir husus önemli bir çay üreticisi olan ülkemizde
organik çayn organik ürün ihracat içinde yer
almamasdr. Özel sektörün bu konuda giriimleri
bilinmekte olup, organik çay ihracat rakamlar da
en ksa zamanda resmi ihracat rakamlar içerisinde
yer alacaktr.

LENM GIDA ÜRÜNLER
Dondurulmu
meyve-sebze
Meyve suyu ve
konsantreleri

1999D
4.150
3.556
4.036
3.033
818
-

Kays, çilek, kiraz, vine, üzümsü meyveler,
erik, soan, kabak, domates, biber
Kays püresi, armut suyu konsantresi, vine
suyu konsantresi, elma suyu konsantresi,
elma püresi, kuburnu püresi
Zeytinya, bulgur, pekmez, domates ezmesi,
reçel, arap, közlenmi biber,
Bal, kays çekirdei, vine çekirdei, gül
kurusu, gül ya, gül suyu, mersin ya,
mersin suyu, kekik ya, lavanta ya

Bütün büyük
yanllarn altnda
gurur yatar.

Türkiye’nin Organik Tarm D Ticareti
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Ancak bu geleneksel ve klasik çoaltm
yöntemi, hzl ve orijinal özellikleri üzerinde
tayan seri bir üretime olanak vermemek, salkl
ve bir örnek fidan temini güçlüü ve de
uygulamada çounlukla standartl bozan çeit
karklklarna neden olmak gibi, bir dizi olumsuz
özellii de beraberinde getirmektedir. Ayrca
yalanm plantasyonlarn yenilenmesi ve slah
yoluyla gelitirilecek yeni çeit veya çeitlerin
hzla çoaltlp üreticiye ulatrlmasnda standart,
ismine doru ve salkl fidan gereksinimini
karlayacak
baka
vegetatif
çoaltm
yöntemlerine gerek duyulmutur.

FINDIIN ÇOALTILMASI
Teberdar ÇALIKAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Mersin

Fndk kendi çoaltm materyalini kök
sürgünleri eklinde vegetatif olarak verebilen
ender kültür bitkilerinden birisidir. Bu nedenle
fndk, ülkemizde geleneksel olarak kök
sürgünleri yoluyla çoaltlmaktadr. Ancak
yüksek bir tutum oran ve çeit karklklarna
neden olmamak için, kök sürgünü seçiminde
titizlik gösterilmesi gerekmektedir.
Fndk
kök
sürgünleri
özenli
seçildiklerinde, birer çoaltm; baka bir deyile
birer fidan nitelii göstermektedirler. Bunun için
çoaltm amaçl kök sürgünleri seçilirken;
-

-

-

Kök sürgünü alnacak ocaklarda farkl
çeitlerden ana dallarn olmamas, ocaklarn
seçilen fndk çeidinin tüm özelliklerini
üzerinde tamas ve verimli olmas;
Ocaklarn güne gören ksmna denk gelen,
pikin, hastalksz ve 1-2 yal kök sürgünleri
olmas;
Tomurcuklar iyi teekkül etmi kök
sürgünleri olmas;
Kök yaps iyi olan ve ocak içerisine yakn
olmayan yerlerde gelime gösteren kök
sürgünlerinin olmasna dikkat edilmelidir.

Söz konusu bu düük çoaltm hzn
yükseltmek üzere ele alnan deiik amaçl fidan
üretim çalmalar, uzun yllar öncesinden
balatlm ve halende sürmektedir. Öncelikle
deiik daldrmalarla balayan bu çalmalardan
olumlu sonuçlar alnmtr. Bir çok aratrc
tarafndan denenen deiik daldrma yöntemleri
içinde “Tepe Daldrmas “ yöntemi, fndkta ticari
anlamda fidan üretiminde kullanlmaktadr. Bu
yöntemde ana dallar, vegetasyon sonunda (Aralk
ay) toprak seviyesinden 25-30 cm yukardan
kesilerek bol miktarda sürgün vermeye tevik
edilirler. Elde edilen sürgünlere ayn yln youn
vegetasyon döneminde (Haziran ay) tepe
daldrmas uygulanr. Sürgünler daldrlmadan
önce sürgünün ana gövdeyle birletii yerden 5
cm yukardan bir tel veya plastik bantla boulur,
boma yerinin alt ve üst ksm bir bçakla
çizilerek; 2000 ppm IBA (köklenmeyi uyartc
hormon) pamukla sürülür. Bu ekilde hazrlanan
sürgünlerin boazlar organik maddece zengin bir
harçla doldurulur. Vegetasyon sonuna (Kasm ay)
kadar bekletilen bu sürgünlerde %95.1 gibi
yüksek bir köklenme oran elde edilmektedir.

Bu ekilde seçilen kök sürgünleri,
köklerine zarar verilmeden bir “çepin” yardmyla
sökülmelidirler. Alnan bu kök sürgünleri
dikimden önce dikim budamasna tabii tutulurlar.
Söküm srasnda yaralanp zedelenen kökler
salam doku noktasndan kesilerek çkarlr ve
uzun olan kökler 1/3 orannda ksaltlrlar. Ayrca
fidan 30-40 cm uzunluunda, bir göz üzerinden
“trnak” braklmadan kesilir. Bu ekilde dikim
budamas yaplm fidanlar bekletilmeden daha
önceden hazrlanm dikim çukurlarna dikilirler.
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çoaltm yaplabilmektedir. Ancak görüldüü
gibi, çelikle çoaltmn oldukça pahal bir alt
yapy gerektirmesi, yöntemin oldukça komplike
oluu ve çok titizlik istemesi gibi nedenlerle, bu
yönteminde ticari anlamda uygulanabilirlilik
ansn azaltmaktadr.

Vegetasyon sonunda sökülen bu fidanlarla bahçe
kurulabilmektedir.
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Dier yandan bir vegetatif çoaltm
yöntemi olan alama konusunda da alama
teknii, a zaman, a çeit ve yöntemi, a
öncesi ve sonras koruma ve bakm önlemleri
üzerinde çallm; bu konularda olumlu sonuçlar
elde edilmitir. Ancak bu güne kadar uygun bir
anaç gelitirilemedii için bu yöntem halen ticari
üretimde kullanlamamaktadr.
Ayrca, fndn meyvecilik pratiinde
skça uygulanan bir vegetatif çoaltm yöntemi
olan çelikle çoaltm üzerinde de çallm ve
yer yer olumlu sonuçlar alnmtr. Ancak gerek
çelik tipi, gerek köklendirmeyi uyartc hormon
dozu ve uygulamas, gerek köklendirme ortam ve
koullar, gerek çelik alma ve dikim zamanlar ve
gerekse köklenme sonras tutum ortamlar
konusunda bir yöntem birlii salanamamtr.
Bununla
birlikte,
bakml
fndk
bahçelerinin yllk dip ve kök sürgünlerinden
alnacak odun çelikleri ile Aralk aynda, yeil
çeliklerle Haziran ve Temmuz aylarnda, IBA’nn
2000 ve 4000 ppm dozlarnn uygulanmas ve
perlit köklendirme ortam kullanlarak yeterli
düzeyde köklenme salanabilecei ve 8 haftalk
köklendirme süresi sonunda da Azot, Fosfor ve
Potasyum içeren besin eriyii ilaveli 1 ksm
toprak, 1 ksm perlit veya 2 ksm toprak + 1
ksm kum + 2 ksm odun ( kavak) tala + ½
ksm yanm çiftlik gübresinin karmndan
oluan uygun tutum ortam kullanm, gerekli
bakm ve kültürel önlemlere de yeterli özen
gösterilmesi halinde, fndkta baarl bir çelikle

yilik yap
ve unut!
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istenilen verim alnamamtr. Bu deneyimler
göstermitir ki; afetlerde Arama-Kurtarma
hizmetlerinin teknik araç gereci olan, çan
gereklerine uygun, eitimli profesyonel olarak
yetitirilmi birimlerce yaplmasnn gerektiini
ortaya çkarmtr.
27.12.1999 tarihinde 7126 Sayl Sivil
Savunma Yasasnda yaplan deiiklikle, üç ildeki
Arama–Kurtarma Birliklerine ilave olarak Adana,
Afyon, Bursa, Diyarbakr, zmir, Sakarya, Samsun
ve Van illerinde birlikler kurulmutur. Bu birlik
ve ekiplerde doktor, veteriner, psikolog, hemire,
salk teknisyeni, mühendis, tekniker, arama–
kurtarma teknisyeni sivil savunma uzman, ef,
hizmetli, koruma güvenlik görevlisi gibi deiik
hizmet gruplarnda personel görev yapmaktadr.
Samsun ilinde kurulmu bulunan arama
kurtarma birliinde 75 kiilik personel
çalmaktadr. Geçici olarak Altnkum Beldesi
belediye binasnda bulunan birlik Atakum-Balaç
mevkiinde yaplmakta olan tesis ve binalarna yl
sonunda tanacaklardr. Samsun Arama-Kurtarma
Birlii Müdürlüünün görev alanlar arasnda
Ordu, Giresun, Trabzon, Sinop, Kastamonu,
Amasya ve Tokat illeri bulunmaktadr.
Samsun ve dier on ildeki birliklerde
arama-kurtarma hizmetlerinde kullanlmak üzere
arazi araçlar, beton ve ahap kesme, delme,
ayrma 60 tona kadar arl kaldrlabilen hava
yastklar, göçük altnda canl yada cansz insan
olup olmadn belirlemeye yarayan dinleme
cihazlar ve kameralar, çok zayf sesleri tespit
edebilecek ses cihazlar ile eitilmi köpekler
bulunmaktadr.
Kara
trafiinde
meydana
gelebilecek kazalarda yardmc olmak üzere
donanml ilk yardm araçlar ile de hizmet
götürülmektedir.

ÜLKEMZDE ARAMA KURTARMA
BRLKLERNN ÖNEM
Tanju YALIN
Samsun Tarm l Müdürlüü
Yurdumuzun
topraklarnn
%92’sinin
deprem bölgelerinde olduu, nüfusumuzun
%95’inin bu bölgeler üzerinde yaad ve ayrca
büyük
sanayi
merkezlerinin
%98’i
ve
barajlarmzn %93’ünün deprem bölgelerinde yer
aldn düündüümüzde memleketimizin ne
kadar büyük bir deprem riski içinde olduu
görülmektedir. Meydana gelebilecek her türlü
afetlerde halkmzn yardmna etkili bir biçimde
ulamak üzere kurulmu bulunan arama-kurtarma
birlikleri ilk alt saatte ekiplerin olay yerine
yetierek halkn can ve mal kayplarnn
önlenmesinde büyük önem tamaktadr.

Geçen
yllarda
yurdumuzun
çeitli
yörelerinde bir çok depremler meydana gelmi,
büyük can ve mal kayplarna sebep olmutur. Bu
kayp ve zararlarn asgari düzeye indirilebilmesi
bakmndan Sivil Savunma Genel Müdürlüüne
bal 1986 ylnda Ankara, 1996’da stanbul ve
Erzurum illerinde Arama–Kurtarma Birlikleri
kurulmutur.
Bu birlikler çeitli yerlerdeki afetlerde çok
önemli kurtarma görevlerini yerine getirmilerdir.
Bilhassa 1999 ylndaki Marmara ve Düzce
depremlerinde baz mahalli ve sivil gönüllü
yardm ekipleri ile birlikte bu üç ildeki
birliklerden gelen ekipler gece gündüz özverili
yardm çalmalarnda bulunmulardr.Ülkemizi
yasa boan büyük ac ve kayplara neden olan
Marmara-Düzce depremlerine kadar gerçekleen
afetlerde edinilen deneyimlerle halktan seçilen
ekiplerde görev yapan kiilerin kendilerinin
afetzede olmalar, zamannda toplanamamalar, bu
üç ilden gönderilen ekiplerin yetersiz olmas gibi
nedenlerden dolay kurtarma çalmalarndan
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Felaket baa gelmeden evvel önleyici
tedbirleri düünmek lazmdr. Geldikten
sonra düünmenin faydas yoktur.’’
Mustafa Kemal Atatürk
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çalmasn azaltr ve hormonu salglayan bezi
tembellie altrr. Bunun sonucu olarak paratroid
bezi doum sonras yeterince çalamaz ve
hastalk ortaya çkabilir.
Srlarda hastalk 3 devre halinde görülür.
Doumdan 6-48 saat sonra ortaya çkar. Birinci
devrede hayvanlarda heyecanlanma, duyarllk
art, çevreye endieli bakma, ba ve ayaklarda
titreme ban sallama, di gcrdatmas görülür.
Beden ss normal veya normalin çok az
üstündedir. Hayvanlar yürümek istemez arka
bacaklarda sertlik görülür. Hayvanlar arka
bacaklar üzerine dikkatlice çökerek yere brakr.
Hayvanlarn itah azalmtr. kinci devrede hasta
hayvan göüs üzerine yatar ban börüne dayar
dalgn görünütedir, bacaktaki kaslma ve
kramplar kaybolur hayvan ayaa kalkamaz. Deri
ve bacaklar soumutur, beden ss azalr, gözler
donuk, anüs açk, hayvann arka ksm kendi
gaitasyla kirlenmitir. Üçüncü devrede hayvan
yan tarafna yatp, koma durumuna girer. Bacaklar
yana uzam ve gevek bir durumdadr. Pasif
hareketler bacaklara kolayca yaptrlabilir. Beden
ss iyice dümütür (36-370C). Hayvanlar uzun
süre yattklar için rumende gaz birikmesi
(meteorismus) dikkati çeker. Tedavi edilmezse
hayvanlar 12-48 saat içinde ölürler.
Koyunlarda doum sonras hastalk pek
görülmez. Doum öncesi dönemde ve bazen
doumdan birkaç gün sonra oluabilir. lk
belirtilen yüksekten adm atma tutuk yürüyü,
omuz ve ayak kaslarnda titremelerdir. Hayvanlar
göüs üzerine yatar ayaklarn karn altna toplar
veya uzatr pozisyonda uzun süre kalr. Kulak
uçlar ve bacaklarda souma görülür. Tedavi
yaplmazsa 6-12 saat sonra ölümler görülür.
Köpek ve kedilerde hastalk doumdan önce
ve doum srasnda daha çok doumdan birkaç
hafta sonraki dönemde görülür. Hastalk
huzursuzlukla balar tüm vücuda yaylan felçler
bacaklarda tetaniler görülür ve hayvanlar ayaa
kalkamaz.
Hayvanlar gebelikleri döneminde kalsiyum
yönünden zengin gdalarla beslemek hastaln
ortaya çkmasn önleyemeyecei gibi paratroid
bezini tembellie altracandan hastala neden
olur. Bu nedenle hayvanlar gebelikleri döneminde
bilinçli ve dengeli bir ekilde beslenmelidir.
Doumdan 2-8 gün önce D vitamini verilmesi
hastaln ortaya çkmasn önemli ölçüde azaltr.
Hastalk ortaya çktnda vakit kaybedilmeden
Veteriner Hekime müracaat edilmelidir. Hastalk
ilerledikçe tedavisi de zorlamaktadr.

DOUM FELC (Parasis puerperalis)
Enver TOPÇU
Veteriner Hekim
Samsun Tarm l Müdürlüü

Ergin ineklerde, koyun, keçi, köpek ve
kedilerde çounlukla doum srasnda veya
doumdan sonra görülen bir hastalktr. Kanda
Kalsiyum miktarnn azalmas kaslarda genel bir
zayflk kan dolamn da bozulma depresyon ve
bilinç kaybna neden olur. Orta yal ve ileri
yataki hayvanlarda görülme oran daha yüksektir.
Özellikle Jersey rk inekler hastala daha
duyarldr.

Hastaln temel nedeni yeni doum yapm
hayvanlarn doku svlarnda Kalsiyum miktarnn
azalmasdr.
Kalsiyum hücreleri
uyararak
kaslardaki kaslmalarn düzenli olmasn salar.
Ergin ineklerde doumdan sonra laktasyonun
balamasyla serumdaki kalsiyum miktar hzla
düer. Hayvan kolostrum ve daha sonra süt ile
kaybettii kalsiyumu barsaklardan emilen ve
kemiklerde depo edilen stoklardaki kalsiyumun
kullanlmas suretiyle telafi edilmeye çallr.
Paratroid hormonu yetersiz olduunda da
kalsiyum eksikliine bal doum felçleri görülür.
Gebe inekler kurudaki dönemlerinde fosfor
yönünden zengin Kalsiyum yönünden fakir
gdalarla beslenmesi Paratroid hormonunun
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Basnda Samsun Tarm l Müdürlüü
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SALIPAZARI, LADK VE YAKAKENT’TE BAV TOPLANTILARI YAPILDI
limizde yürütülen tarmsal faaliyetlerin
deerlendirilmesi ve ilçeler arasnda bilgi alveriinin
salanmas amacyla tüm ilçe müdürlüklerinin
katlmyla iki ayda bir düzenlenen BAV
toplantlarnn üçüncüsü Salpazar, Ladik ve
Yakakent ilçelerinde gerçekletirildi. Toplantlarda
özellikle biçerdöver hasat kayplarnn en alt düzeye
indirilmesi amacyla çalmalar yapld. limizde bir
önceki ylda %1.5 olarak gerçekleen dane kaybnn
bu sene daha da aalara çekilmesi amacyla ilçelere
gerekli bilgi aktarmnda bulunulmutur. Ayrca
yaym faaliyetlerinin daha etkin bir ekilde
yürütülmesi amacyla yaplmas gereken çalmalar
etraflca tartlmtr.

LMZ FINDIK REKOLTE TAHMN TOPLANTISI YAPILDI
limiz fndk rekolte tahmin toplants l
Müdürlüümüzde yapld. Toplantya DE, Giresun
Fndk Aratrma Enstitüsü, Ziraat Odas, Fndk
Tarm Sat Kooperatifi, Ticaret Borsas, Ticaret ve
Sanayi Odas, Fndk hracatçlar Birlii
temsilcileri ile alaçam, Bafra, Çaramba, 19 Mays,
Tekkeköy, Terme, Salpazar, Yakakent, Ayvack
ve Asarck lçe Tarm Müdürlüü yetkilileri
katlmtr. Toplant sonucunda ilimizde bu yl
meydana gelen don nedeniyle büyük verim kayb
olutuu belirtilerek rekolte tahmininde bu
durumun göz önüne alnd belirtilmitir. Sonuçta
834.850 da alanda bulunan fndktan 16.292 ton
verim elde edilecei tahmin edilmektedir.

SAMSUN TARIM L MÜDÜRLÜÜNCE SON BR YILDA YAPILAN UYGULAMALAR
Samsun Tarm l Müdürlüü olarak son bir yllk
periyotta rutin çalmalar yannda neler ortaya
konulduunu ve hangi noktada bulunduumuzu
görmek amacyla bir kitapçk hazrlanmtr. dari ve
teknik anlamda yaplanlarn ayr ayr ele alnd bu
çalma gelinen noktada nelerin yapldn
göstermekle birlikte nelerin yaplmadn da
göstermektedir. Samsun Tarmnda Yeni Ufuklar
açmak amacyla yola çkan l Müdürlüümüz bu
çalma ile gelinen noktay somut bir ekilde ortaya
koymakta ve Samsun tarmn bugünkü konumundan
daha iyi bir konuma getirme yönünde ivme
kazanmaktadr.
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ARICILIK KTABI YAYIMLANDI
limiz tarmnda geliimin çada bilgilere
eritikçe daha da gelieceinden ve daha fazla ürün
alnaca gerçeinden hareketle l Müdürlüümüz
eitim ve yaym çalmalarna arlk vermektedir.
Bu amaçla arclk konusunda kitap hazrlanarak
arclarn hizmetine sunulmutur. Hazrlanan kitap
yaplan eitim çalmalarndan kullanlmakta ve
ülkemiz arclarnn verim artnda en önemli yeri
alacak ana ar yetitiricilii, üzerinde duyarllkla
durulmas gereken bir konu olduundan eitim ve
yaym
çalmalarnda
bu
konuya
önem
verilmektedir.

SÜS BTKLER YETTRCL SEMNER
limizde yürütülmekte olan tarmsal faaliyetler
içerisinde çeitlilii artrmak ve alternatif üretim
kaynaklar oluturmak amacyla süs bitkileri
yetitiriciliine de önem verilmektedir. Bu balamda
TAYEK toplantlarnda alnan karar gerei ilimizde
süs
bitkileri
yetitiriciliini
tantmak
ve
yaygnlatrmak amacyla KTAE elemanlarndan
lkay GÜVENÇER ile Yalova Atatürk BKMAE
elemanlarndan Kamil GÜRSAN’n katlmyla bir
seminer düzenlenmitir. Seminerde karanfil, gül,
gerbera yetitiricilii ve pazarlanmas konularnda il
müdürlüümüz teknik elemanlarna ve ilimizde
faaliyet göstermekte olan süs bitkileri yetitiricilerine
eitim çalmas yaplmtr.

MEYVECLK KONULU ETM ÇALIMASI
Samsun’da çiftçilerimize alternatif gelir
kaynaklar oluturmak amacyla yürütülen
çalmalarn banda gelen meyvecilik konusunda
eitim ve yaym faaliyetleri önemli yer almaktadr.
Bu amaçla ÇEY ubesi meyvecilik birimi
tarafndan düzenlenen eitim çalmalarnda bodur
kiraz ve elma bata olmak üzere çeitli meyvelerin
yetitiricilii konusunda yetitiricilik yapabilecek
olan çiftçilerin eitimi yaplmtr.

Göz kapamakla güne kaybolmaz.
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LADK 8. AKDA YAYLA ENLKLER YAPILDI
Yaylalaryla ünlü olan ilimiz Ladik ilçesinde
yaplan yayla enliklerinin sekizincisi düzenlendi.
enlikler kapsamnda Ladik Tarm lçe Müdürlüü
tarafndan “En yi Buza Yetitiricilii” yarmas
yaplmtr. Yarma sonucunda Montofon buza
dalnda Sultan DELCE, Mehmet BAYINDIR ve
Emin UÇARLI; Holstein buza dalnda Ferhat
KARA, erif ÖZEREN ve Ekrem KIYAK; Simmental
buza dalnda Mehmet GÜRAKAN, Ahmet TOKER
ve Seydahmet YOLCU ilk üç dereceye girmilerdir.

ÇAYIRKENT ÇLEK FESTVAL

Son yllarda ilimiz tarmnda önemli bir yer
tutan ve hzla gelien çilek yetitiricilii konusunda
Merkez ilçe Çayrkent beldesinde bir çilek festivali
düzenlendi. Geni bir katlmn olduu festivalde
“En
yi
Çilek
Yetitiricisi”
yarmas
düzenlenmitir. Dereceye giren ilk üç kiiye Tarm
l Müdürlüü ve dier kurulular tarafndan çeitli
tevik ödülleri verilmitir.

TARIM DANIMANLARINA TOPRAK ANALZ SET
limizde Köy Merkezli Tarmsal Üretime Destek
Projesi kapsamnda faaliyet gösteren tarm
danmanlarna
toprak
analiz
seti
datm
gerçekletirilmitir. limiz tarmnda toprak analizine
dayal gübreleme yapmann yararlar konusunda da
bilgilendirilen danmanlar kendilerine verilen bu setle
tarla banda yapabilecekleri hzl analiz yöntemleri
sayesinde ksa sürede topran gereksinim duyduu
gübrenin saptanmasn salayacaklardr. Ayrca
bilinçsiz gübreleme sonucunda topraa verilen zararn
engellenmesi yannda ulusal ekonomiye de önemli
düzeyde katk salanmas beklenmektedir.

Birlikten kuvvet doar.
Eylül – Ekim 2004
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VEZRKÖPRÜ’DE YAPILAN SERALARIN DEVR TESLM
Samsun’da çiftçinin gelir düzeyini artrmak
amacyla yaplan önemli çalmalardan bir tanesi olan
sera yapm konusunda l Müdürlüümüz son yllarda
ataa
geçmitir.
Seracln
yaplabilecei
ilçelerimizden olan Vezirköprü’de, l Özel dare
kaynakl proje kapsamnda sekiz adet sera yaplmtr.
Bu seralarn tamamlanmas nedeniyle Sayn Valimiz
Mustafa DEMR’in de katlmda bulunduu bir
törenle seralar çiftçilere teslim edilmitir.

ALE ve ÇOCUK ETMNE KATILANLARA SERTFKALARI VERLD
Tarm ve Köyileri Bakanl ile UNICEF
ibirlii ile yürütülen Aile ve Çocuk Eitim Projesi
kapsamnda merkez ilçemize bal Hac smail
köyünde çalmalar yaplm olup bebek bakm,
anne-baba-çocuk iletiimi, oyun ve oyuncaklar,
olumlu davran gelitirme, tuvalet eitimi gibi
konularda eitilen annelere düzenlenen bir törenle
sertifika verilmitir. l Müdürlüümüz teknik
elemanlarndan Selma AYÇÇEK ve Perihan
SÖZEN tarafndan yürütülmü olup toplam 18
anne eitim çalmalarna katlmtr.

ASKERYEDE TARIMSAL ETMLER
Tarm ve Köyileri Bakanl ile Genelkurmay
Bakanl arasnda düzenlenen bir protokole bal
olarak Samsun Tarm l Müdürlüümüzce ilimizde
askerlik yapan erlere yönelik tarmsal amaçl eitim
çalmalar düzenlenmeye devam edilmektedir. Bu
balamda dönemler halinde düzenlenen eitimlerde
tarla bitkileri, su ürünleri, gda ve beslenme, arclk
ve srclk konularnda temmuz ay içerisinde çeitli
eitimler ve Eitim sonunda da baarl olan
kursiyerlere baar belgeleri verilmitir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram
Kutlu Olsun
33
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SIIRLARDA SUN TOHUMLAMA KURSU BELGE DAITIM TÖREN
Ülkemiz hayvanclnn daha çada
düzeye gelmesi amacyla Bakanlmz tarafndan
srlarda yapay tohumlama destekleme kapsamna
alnmtr. Bütün bu desteklemeler yoluyla sr
suni tohumlama hizmetlerinin daha etkin ve daha
verimli sürdürülebilmesi için Tarm ve Köyileri
Bakanl hizmetiçi eitim program çerçevesinde
Tarm l Müdürlüümüzde Ondokuz Mays
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte 3 ayr
dönemde 23 Veteriner Hekim ve 45 Veteriner
Salk Teknisyenine “Srlarda Recto-Vaginal
Metotla Suni Tohumlama“ konusunda kurs
verilmitir. Kurslarda yetien veteriner hekim ve
veteriner salk teknisyenleri hayvancln
gelimesinde ve sr populasyonunun verimli
srlardan olumasna katk salayacaktr.
Kurs sonunda yaplan sertifika törenine
Samsun Valisi Mustafa DEMR, Samsun
Milletvekili Mehmet KURT ile OMÜ Veteriner
Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hakan MULALI
katlmlardr. Açl konumalarnda Samsun ili
kayvanclnn ülkemizde ilk sralarda yer
almasna karn sr populasyon varl
bakmndan kültür rk srlar açsndan yetersiz
olduu ve bunun artrlmas için suni
tohumlamann art olduu, bunu da ancak yetimi
teknik elemanlarn yerine getirebileceine vurgu
yaplmtr.

MAHSUL FYATINA YAKIN SERTFKALI TOHUMLUK TEMN PROJES
Çiftçilerimizi sertifikal tohumluk konusunda
bilinçlendirmek ve “Mahsul Fiyatna Yakn Sertifikal
Tohumluk Temini Projesini” tantmak amacyla
Deiim Sahnesinde 05 Austos 2004 günü tantm
kampanyas yaplmtr. Toplantya TGEM’den A.
Noyan AVGIN ve Ekrem KAZANCI katlmtr.
Samsun Vali Yardmcs Nazm MADENOLU’nun
yapt açl konumas ile balayan tantmda
ilimizin buday ekiliindeki önemi vurgulanarak
TGEM tarafndan üretimi yaplan sertifikal
tohumluklarn kullanlmas sonucunda çiftçilerimizin
ne düzeyde kazanç salayabilecei ve bu
desteklemeden nasl yararlanaca konusunda
açklayc bilgiler verilmitir.

Hesabnz Doru Yapn. Sertifikal Tohumluk Kullann!
Eylül – Ekim 2004
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TARIM VE KÖYLER BAKANIMIZ
SAYIN SAM GÜÇLÜ
L MÜDÜRLÜÜMÜZÜ ZYARET ETT

Tarm ve Köyileri Bakanmz Sayn Sami GÜÇLÜ yapmakta olduu yurt içi gezileri
kapsamnda 16-17 Austos tarihleri arasnda ilimizi ziyarette bulundular. Ziyareti esnasnda
Samsun Valisi Mustafa DEMR, Samsun Milletvekilleri Sayn Cemal Ylmaz DEMR ve Mustafa
DEMR, Tarmsal Üretim ve Gelitirme Genel Müdürü Sayn Dr. Hüseyin VELOLU,
Tekilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Sayn Mehmet TAAN ile Daire Bakan ve ube
Müdürleri elik etmiledir. Samsun Valilii ve Büyükehir Belediye Bakanln ziyareti
sonrasnda l Müdürlüümüze gelen heyete l Müdürümüz Sadullah KRENC, Kurumun mevcut
durumu ve altyaps ile 2002, 2003 ve 2004 yllarnn karlatrmal bir brifingini sunarak
çalmalar hakknda kapsaml bilgi vermitir.
Brifing sonrasnda deerlendirme yapan Sayn Bakanmz Samsun ilinin tarmsal
potansiyelinin önemini vurguladktan sonra çada tarmsal anlayn deitiine iaret ederek
“Tarmn stratejik öneminin gelecek yllarda da devam etmesi münasebetiyle tekilatmza çok
önemli görevler dümektedir. Biz artk üretimde verimli, rekabet edebilir, d pazarlarn ihtiyaç
duyduu ekle ve standarta yönelik olarak yetitiricilik yapmak durumundayz” demitir.
27
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Günümüzde gelinen noktada bir zihniyet deiimine gerek olduunu ve buna bal olarak da
“Biz ihtiyaç duyulan yerde olmalyz. Biz bilgiye sahip olanz, biz sorunun ne olduunu bileniz,
bilmek zorunda olanz. Kimde bilgi varsa, kimde olayn nasl çözülmesi gerektiine dair tecrübe
birikimi varsa o insana gayret düer, sorumluluk düer” diyerek tarm camiasnda görev yapan
teknik elemanlara önemli mesajlar vermitir.
Kurumumuzda gerekli görüme ve konumalar yaptktan sonra program gerei Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüüne geçen Bakanmz Kurum çalmalar hakknda bilgi aldktan sonra
Tarm Danmannn görev yapmakta olduu Çaramba ilçesi Çnarlk Beldesine geçmitir.
Çnarlkta 16 Tarm Danmannn bugüne kadar yapt çalmalar hakknda bilgi aldktan sonra
yörede faaliyette bulunan çiftçilerle görümütür. Çiftçilerin sorunlarn dinleyen Bakanmz onlarn
sorunlarnn çözümü ile ilgili bilgi aktarmnda bulunmutur.
Çnarlk beldesinde yaplan çiftçi toplants sonrasnda yine Çaramba ilçesi Ordu köyünde
bulunan ve Ali ARSLAN’a ait olan Dünyann en büyük ikinci kapama kivi bahçesi konumunda
bulunan bahçede incelemelerde bulunmulardr. Ardnda Çaramba eker Fabrikasnnda
incelemelerde bulunarak gezisini tamamlamtr.

KARADENZ 2004
BAFRA TARIM & SANAY MAMULLER FUARINDAYIZ

Bafra Belediye Bakanl tarafndan düzenlenen ve Samsun Tarm l Müdürlüünün de
Destekleyici Kurulular arasnda bulunduu Karadeniz 2004 Bafra Tarm&Sanayi Mamulleri Fuar
18-22 Austos 2004 tarihleri arasnda Bafra’da açld. Fuarda kurumumuz tarafndan bir stand
açlarak Tarm l Müdürlüünün faaliyetleri tantlarak, fuar süresince görevlendirilen teknik
elemanlar tarafndan ziyaretçilerin tarmsal soru ve sorunlarna çözüm ulatrlmaya çallmtr.
Tarmsal içerikli liflet datmnn yannda kurumumuz tarafndan çkarlan samtim
dergisinin de datmnn yapld fuara çeitli illerde faaliyet gösteren tohum kurulular, fide
üreticileri ve tarm alet üreticileri youn ilgi göstermitir. Çiftçi ile sektöre girdi salayan firmalarn
bir araya gelmesinde önemli düzeyde katkda bulunan fuarn bir önceki yla göre daha etkin olmaya
balad görülmütür.

Köye, köylüye ve çiftçiye hizmet, köyde olmalıdır.
29
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

BR TANEM

siyah zambaklar
sarkt pencerenden
gül tanelerini
trmanaym denizlerine
siyah zambaklar beni
kysnda karlasn
ben inciler koynunda
devirirken zambaklar
sonsuzluun kurban
yorgun bütün saatler
soldursun zambaklar

Derdine muhtacm gönlümü nara
Salmak için ne beklersin bir tanem
Akndan perian yüzüme kara
Çalmak için ne beklersin bir tanem
Sor ki söyleyeyim nedir u derdim
Urunda ne çektim neleri verdim
Neemi zevkimi yoluna serdim
Almak için ne beklersin bir tanem
Tomurcuklar koku salar dallarda
Buram buram adn tüter fallarda
Yal gözler kalm hala yollarda
Gelmek için ne beklersin bir tanem.

ali korkmaz
ALATA’DA GÜNBATIMI
Alata’da gün batar, güne ufka yaslanr,
O ân dolar gözlerim, kirpiklerim slanr…
Köpük köpük dalgalar yine bana seslenir:
Uyan ey air uyan, yârin ayak sesi bu!
Ruhlarda uuldayan sonsuzluk bestesi bu…

Adnan ÖZBULUT

AFORZMALARDAN BR DEMET
* Hiç birimiz bizi sevmelerini istediimiz kadar
sevemeyiz bakalarn.. Yine de hakszla
uram sayarz kendimizi, istediimiz kadar
sevilmeyince..
* En iyi dostlarmz, zaaflarmz en iyi bilen ve en
az suiistimal edenlerdir..
* Ebeveynler sürekli olarak dürüst ve çalkan
insanlar olmalar gerektiinden bahseder
çocuklarna.. leride neden mutsuz olduklar
konusunda hiçbir tereddüt yaamasnlar diye..
* En karamsar dönemlerimizde bile, içimizde
biraz ümit barndrabilmemiz tek bir ekilde
açklanabilir: Budalann teki olduumuza ve
her eyi yanl deerlendirdiimize dair
duyduumuz ho bir kuku..
* Mutluluun srr: kendimizi mutsuz etmek için
gösterdiimiz çabann onda birini mutlu olmak
için göstermek.

Akn izdüümüdür yakamozlarn rengi,
Dalga dalga mehtâbn kaybolurken âhengi…
Gönlümde durulur mu âh meltemlerin cengi?
Hâlim izâh kaldrmaz, bilmem neyin nesi bu?
Her kayan yldz için göklerin güftesi bu…!
Kum zamba kokarken, evk içinde geceler,
Kadifeden karanlk sabahlar heceler…
Denizin elleriyle çözülür bilmeceler,
Tadna doyum olmaz hâllerin neesi bu,
Yalnzlk begeninin altnc köesi bu!
Gün batm Alata, halden hâle bürünür,
Uzar bütün gölgeler sanki yerde sürünür…
Mehtâp dört ba mamûr Alata’da görünür!
Gam sarhou garibin saadet hissesi bu!
Yaln ayak vuslatn göklerden inmesi bu…

Güçer KAFA
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gerekse alt türler yönünden belirgin bir tercihinin
olmad belirtilmektedir.
Halk arasnda, kebere, deve dikeni, gevil,
bubu gibi deiik isimlerle anlan kapari; Akdeniz
iklimi özelliklerini tayan yerlerde doal olarak
yetimektedir. Çok yllk çal formunda bir bitki
olan kaparinin kökleri çok derine gittiinden (40
m), toprak erozyonunu önlemek amacyla da
kullanlmaktadr. Toprak istekleri bakmndan
seçici olmamas, fakir ve kireçli yerlerde, talk,
kayalk, toprak miktar az olan arazilerde
yetiebilmesi, kuraa dayankll kapariyi tarm
d olarak kabul edilen bu alanlarn ekonomik
olarak deerlendirilmesinde oldukça uygun bir
bitki
konumuna
getirmektedir.
Kaparinin
yetitiricilii tohumdan elde edilen fide ile
yaplmaktadr.
Tohum; temmuz, austos, eylül aylarnda
yaz boyunca olgunlamas devam eden
meyvelerden toplanr. Meyve hasad, tomurcuk
hasadnda olduu gibi. peyderpey yaplr.
Olgunlaan ve çatlamaya balayan meyveler
açlmadan önce toplanarak içindeki tohumlar
çkarlp, ykanarak kurutulur. Eer meyvenin
açlmas beklenirse çatlayan meyvelerdeki
tohumlar karncalar tarafndan toplanaca için
tohum kalmayacaktr. Kurutulmu tohumlar bez
torba içinde serin ve kuru bir yerde ekim
zamanna kadar muhafaza edilir.
Kapari meyveleri, çiçekleri, kökü ve
kabuklar; cinsel gücü artrc, kabzlk giderici,
idrar söktürücü, balgam söktürücü, solucan
düürücü, ar kesici, romatizma, felç, iskorbit
hastal, kan bozukluklar, gut hastal,
antitümör, hemoroid, dalak büyümesi, kalça
rahatszlklar, adet düzenleyici ve sanclar, di
arlar, karacier fonksiyonlarn düzenleyici
olarak kullanlmaktadr.

KAPAR
(Capparis spinosa L.)

Yeterli ve dengeli beslenmede çeitli
vitamin ve mineral maddeler açsndan ilk akla
gelebilecek bitkilerden birisi olan kaparinin çiçek
tomurcuklar mineral maddece oldukça zengindir.
100 g yenebilen kuru maddede: 67 mg kalsiyum,
65 mg fosfor, 9 mg demir, 24 g protein
bulunmaktadr. drar söktürücü, kuvvet verici gibi
tbbi özellikleri yannda; kapariden elde edilen
ekstraktn yalanm ciltleri canlandrc ve
normale döndürücü etkisinin olduu da
belirtilmektedir. Türkiye'de fazla bir tüketim
alkanl olmayan kaparinin son yllarda
ihracatnn, dolaysyla ekonomik öneminin artt
dikkati çekmektedir.
Dikenli, dik veya yatk olarak büyüyen
kapari bitkisinin çiçek tomurcuklan gda
sanayiinde kullanlmaktadr. Gerek salamura,
gerekse konserve olarak ilenen bu tomurcuklar
ihraç ürünlerimiz arasnda yer almaktadr.
Toplanan ürünün büyük bir bölümünün ihraç
edildii kaparide alc kurulularn gerek türler;

Eylül - Ekim 2004

Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
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Süs Bitkilerinden
S. Filiz SALAM
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

yollar 45-50 cm olmal, 60 cm’yi geçmemelidir.
Seralarda kenardan 30-40 cm boluk braklmal
hemen duvar dibinden tava yaplmamaldr. Orta
yol 50-60 cm olmaldr.
Scaklk :Karanfil bitkiler içinde scaa en
hassas bitkilerden birisidir. Yetitiriciliin ilk
altm gününde artan scakln tomurcuk
teekkülünü ve çiçek geliimini geciktirdii
saptanmtr. Tomurcuk taslann olumasndan
sonra artan scaklk bitkinin erken çiçeklenmesini
salar. Ani scaklk deiiminden kaçnlmaldr.
Karanfil genel olarak yazn 18-22°C’de kn 1015°C’de iyi gelime gösterir. Scakln 22°C’nin
üstüne çkmas durumunda uzun sapl, küçük
çiçekli, dolaysyla kalitesiz bitkiler elde edilir.
Düük scaklkta büyüme gecikir, renk zayflar
dolaysyla yine kalite düer. Bu nedenle karanfil
yetitiriciliinde kalite ve verim arasnda en
uygun dengeyi salayacak scaklklar temin
etmek gerekir. Mevsimlere göre en uygun gece ve
gündüz scaklklar;

KARANFL
(Dianthus caryophylus L.)

Standart ve sprey olmak üzere iki tip
karanfil vardr.Standart karanfil bir dalda tek
çiçek açar, sprey karanfil ise bir dalda birden fazla
çiçek açar.
Toprak ve Toprak Hazrl :Karanfil
yetitirilecek toprak; süzek, bitki besin
maddelerince zengin olmaldr.Toprak pH’snn 67 arasnda olmas karanfil için uygundur.Alkali
topraklarda besin maddesi alm engellenir, asitli
topraklarda çürümeler, çeitli hastalklarda artlar
görülür.Karanfilin kökü 60 cm’ye kadar iner,
taban suyuna dikkat edilmelidir.
Karanfil 18-24 ay ayn yerde kalaca için
dikimden önce toprak hazrlnn tam olarak
yaplmas gerekir. Toprak tahlili yaplr ve sonuca
göre taban gübrelemesi uygulanr.
Toprak 25-30 cm derinlikte ilenir ve m2’ ye
10-15 kg yanm ahr gübresi verilerek eit bir
ekilde kartrlr.Toprak sterilizasyonu yaplr.
Basamid ile toprak sterilizasyonu:Toprak
sürülür, sulanr.10-15 gün sonra çapalanr. Sabah
çok erken saatte m2’ye 50-100 g olacak ekilde
basamid toprak yüzeyine serpilir. Çapa yaplr ve
sulanr. Üzerine bütün olarak naylon örtü örtülür.
10 gün sonra naylon örtü alnr ve 1 gün daha
beklenir.
Tekrar
çapa
yaplarak
toprak
havalandrlr.
Eer toprak sterilizasyonu yaplmayacaksa
dikimden önce Treflan uygulamas ile tohumdan
gelecek otlarn öldürülmesi salanr. 100 cm
geniliinde tavalar hazrlanr. Tavalar arasndaki

Aylar
Aralk ve Ocak
Kasm ve ubat
Ekim ve Mart
Nisan ve Eylül

Gece
11°C
12°C
13°C
14°C

Gündüz
16°C
17°C
18-19°C
19-21°C

Ik : Karanfil verimi dorudan doruya
yllk k miktarna baldr. Karanfil kuzey
yarmkürede en yüksek büyüme oranna günlerin
uzun olduu k younluunun en fazla olduu
Haziran aynda erimektedir.
Havalandrma ve Nem : Karanfiller iyi
havalandrlabilen seralarda yetitirilmelidir.
Havalandrma pencerelerinin alan, sera tabannn
%20’si kadar olmaldr. Karanfil yetitiriciliinde
fazla nemli atmosfer zararldr. Ancak topran
yeterince nemli olmasna özen gösterilmelidir.
Baarl bir yetitiricilik için anaç bitkilerin
iyi seçilmesi, kontrollü ve uygun artlarda
yetitirilmesi gerekir. Anaç bitki yetitiriciliinde
meristem kültürü önem tamaktadr. Meristem
(büyüme
noktas),
devaml
bölünebilme
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uygundur. Karanfil iz elementlerden en çok bor
noksanlna kar duyarldr. Özellikle kireçli
topraklarda bu noksanlk görülür. Tomurcuk ve
çiçekte bozulmalar, sapta ksalmalar ve sap ucuna
doru dallanmalar ortaya çkar. Bunun için ylda
bir kez 3 kg/da boraks kullanlmaldr.
Karanfil düzenli sulamaya ihtiyaç gösterir.
Topran yeterince slanmas salanmal, ancak
ikinci bir sulamaya kadar bir miktar kurumasna
izin verilmelidir. Bu özellikle gelimenin
balangcnda çok önemlidir. Aksi halde sürekli
nemli tutulan toprak köklerin zayflamasna,
boumlarn uzamasna, dolaysyla kalitesiz
çiçeklerin oluma nedenidir.
Destekleme Sistemi : Uç alma ileminden
sonra bitkiler kardelenmeye balar. Bu dönemde
gövdenin dik büyümesini salamak için
destekleme sisteminin kurulmas gerekir. Tava
geniliinde 100-120 cm yükseklikte T demirler
hazrlanr. Çerçeve eklinde demirin aralarna 1518-20 cm arlklarla demir parmaklklar kaynatlr.
Çerçeveler tavalarn iki bana ve her 4m’de bir
olacak ekilde yerletirilir. Ya da daha pratik
olarak 3x5, 3x3 cm ölçülerinde 150 cm
uzunluunda kestane kazklar hazrlanr. Tava
boyunca 2.5m aralklarla karlkl çift kazk
çaklr. Bu kazklar bir çtayla ve birer çivi ile
birletirilir. Birinci a için çtann yerden
yükseklii 15 cm olmaldr. Kazklarn dndan
ve her fidenin arasna gelecek ekilde (toplam 7
adet) siyah oksidanl ip çekilir.pler çtalarn
üzerinden geçirilir ve sabitlenir. 6 kat pamuk ipi
105 cm uzunlukta kesilir.
Pamuk ipi ile ortadaki siyah ipe düüm
atlr, karlkl oksidanl iplere sarlarak gergin
ekilde balanr. Bu ekilde birinci a çekilmi
olur. Yaklak bir ay sonra 1. an 18 cm
üzerinden 2. a yaplr. Birinci el çiçekler
kesildikten sonra 2. an 20 cm. üzerinden 3. a
çekilir.
Dikimde iki ay sonra goncalar görülmeye
balanr. Standart çeitlerde yan tomurcuklar
alnr. Sprey karanfillerde gonca alma yaplmaz.
Gonca alma tomurcuklar tek tek yana çekilerek
yaplr.
Karanfilin en uygun kesim zaman, çanak
yapraklar ile taç yapraklarn 90o’lik aç yapt
zamandr. Kesim keskin bir bçakla 1. an
hizasndan yaplr. Serin bir yerde renk ve
boylarna göre ayrlr. Standart karanfillerde 20
adet bir demet, sprey karanfillerde 10 adet bir
demet olacak ekilde balanr. Demetler su dolu
kova içine daldrlarak 2 saat su çektirilir.
Paketlenerek pazara sevk edilir.

yeteneine
sahip
hücrelerin
oluturduu
dokulardr. Meristem kültürü de, bu dokularn
steril koullarda kesilip çkarlmas ve bir bitki
verecek ekilde uygulamaya alnma tekniidir. Bu
ilemler eitilmi insan gücüne ve özel korumal
laboratuarlara ihtiyaç duyar. Bunca uran tek
nedeni virüs ve hastalktan temizlenmi karanfil
fidesi elde etmektir. Çünkü virüsler verim ve
kaliteyi % 40-50 orannda düürür.
Anaç olarak yetitirilen bir bitkiden ylda
ortalama 25-30 çelik alnabilir. Çelikler sisleme
altndaki köklendirme ünitelerindeki kum, perlit,
torf gibi ortamlarda köklendirilir. Perlit dndaki
ortamlarn kullanlmadan önce sterilize edilmesi
zorunludur. Çeliklere dikim öncesi talk pudras ile
kartrlm %0.3’lük toz veya 2000-2500
ppm’lik sv hormon uygulamas önerilmektedir.
Yazn hafif gölge bir ortamda, ilk hafta 2022°C, daha sonra, 17-18°C ortam scaklnda 2-3
haftada köklenme gerçekleir. K aylarnda
yaplan üretimde ortamn dipten stlmas
gereklidir. Çeliklerin yapraklar nedeniyle olan
nem kaybna karn sisleme altnda köklendirme
yaplmaldr. Köklü çelik hemen dikilmeyecekse
0-4°C civarnda 1-3 hafta depoda saklanabilir.
Köklü Çeliklerin Dikimi : Sera içerisinde
1 m. geniliinde tavalar hazrlanr. 1 m’ye 6 sra
(16x16 cm) olacak ekilde dikim yaplr. Dikim
Ocak-Mays aylarnda yaplr. Karanfil çelikleri
yüzlek dikilmeli, sadece kök aksam toprakla
hafifçe örtülmelidir. En ideali dikimden sonra
yamurlama ile sulanmasdr. Yaplamyorsa
bitkinin etrafna hortumla can suyu verilir. Dana
burnu için akamüzeri kepekli yem verilir. Yan
havalandrmalar kapal, üst havalandrmalar açk
olmaldr.
Uç Alma : Bitki yeillenip, boumlar
uzamaya baladnda (genelde 20 gün sonra)
aadan 4-5 yaprak çifti üzerinden bitki krlarak
uç alma (pinç alma) ilemi gerçekletirilir.Uç
alma ileminden sonra bitkiler kardelenmeye
balar.
Gübreleme ve sulama : Toprak analiz
sonuçlarna göre, topran fosfor kapsam düükse
dikim öncesi 100-250 kg/da dozunda süperfosfat
ilavesi yaplmaldr.
Azot ve potasyum, bitkilere gelime
periyodu içinde verilmelidir. Genellikle dikimden
3-4
hafta
sonra
gübrelemeye
balanr.
Gübrelemenin sulama suyuyla birlikte likit
formda verilmesi uygundur. Karanfil topranda
vejetasyon boyunca 50-100 ppm nitrat, 30-40 ppm
potasyum bulunmaldr. Genel olarak 2-4 haftada
bir bitkilerin 100 l suda 65 g amonyum nitrat ve
30 g potasyum sülfat olacak ekilde sulanmalar
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ev hali
PÜF NOKTALARI

Nihal CANITEZ
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

PATLICANLI KÖFTE

9 Pirinç, bulgur, kuru fasulye, nohut gibi
besinleri içerindeki yabanc maddeleri
aykladktan sonra, bez torbalarda saklaynz.
9 Yalar kapal olarak serin ve ksz yerde
saklaynz.
9 Ispanak, marul gibi sebzeleri, köklerindeki toz
ve topraklar gidecek ekilde ykadktan sonra
naylon torbalara koyarak buzdolabnda 3-5 gün
saklayabilirsiniz. Dier taze meyve ve
sebzeleri de çamurluysa ykadktan sonra,
çamurlu deilse ykamadan naylon torbalara
koyarak buzdolabnda saklaynz. Naylon
torbann birkaç yerinde delik olursa,
saklanrken fazla nemden çürümeleri önlenir.
9 Patatesi orta nemli, karanlk, hava akm olan
yerde saklaynz. Kuru soan serin ve kuru
yerde saklaynz.
9 Günlük tüketeceinizden çok et satn
aldnzda piirilecek miktarlara ayrarak,
buzlukta birkaç hafta saklamanz mümkündür.
9 Yumurtay buzdolabnda bir iki hafta
saklayabilirsiniz.
Yumurtay
ykamadan
saklaynz ve kullanacanz zaman ykaynz.
9 Her türlü sütü buzdolabnda saklaynz.
9 Pastörize sütü, yazn bir gün, kn iki-üç gün
içinde tüketiniz.
9 Hiç bir ilem görmemi sütü önce kaynatnz
ve iki gün içinde kullannz.
9 Uzun ömürlü sütü açtktan sonra en geç üç gün
içinde tüketiniz.
9 Ekmei günlük alnz. Naylon torba içinde
uzunca süre tutulan ekmek küflenebilir. Küfler
görünür olabilecei gibi, gözle görünmeyebilir.
Ekmek iki günden daha uzun bekleyecekse
buzlua koyarak dondurunuz. Yenmeden bir
saat önce buzluktan çkarnz.
9 Eer
derin
dondurucuya
sahipseniz
yiyeceklerinizi
daha
uzun
süre
saklayabilirsiniz. Ancak derin dondurucudan
çkardnz yiyecekleri; çözüldükten sonra
yeniden dondurmaynz.
9 Satn
aldnz
dondurulmu
gdalarn
etiketlerini mutlaka okuyunuz.

Malzemeleri
2 su barda köftelik bulgur
4 tatl ka tuz
5 su barda su
5 yemek ka un
3 orta boy patlcan
10 orta boy yeil biber
2 orta boy domates
2 orta boy soan
yarm su barda margarin
Yapl
Bulguru geni bir kaba koy. 2 tatl ka
tuzu kat. Kartr, 1 su barda suyu ara ara
serperek 10 dakika your. Unu ilave et, 2/3 su
barda su ekleyerek 10 dakika daha your,
üzerine kurumamas için nemli bez ört. Su ile
avucu slatarak fndk büyüklüünde köfteler
yuvarla, delikli süzgece al, 3 su barda su ve 2
tatl ka tuzu tencereye koy, üzerine süzgeci
yerletir, kapa kapat, kaynayan suyun buhar ile
köfteleri 20-25 dakika piir. Patlcan, yeil biber
ve domatesi yka, soan soy, yka, ince ince
dora, margarinle birlikte tencereye koy, kapa
kapat, ksk atete ara sra kartrarak 10 dakika
öldür. Patlcan aralkl soyup boyuna dörde,
biberin sap ve çekirdeklerini ayrp boyuna ikiye
böl ve 2 santimetre uzunlukta dora. Patlcan ve
biberi ya soan karmna ekle, 5 dakika kapa
kapal olarak yumuat, domatesi koy 2-3 dakika
çevir, köftelerin halanma suyunu ve kalan 1 su
barda suyu kat, sebzeleri yumuayncaya kadar
yaklak 45 dakika piir. Piirme süresi dolmadan
10 dakika önce köfteleri ekle.
Afiyet Olsun

Düünmeden konumak, nian
almadan ate etmeye benzer.
39
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t@rimnet
Hüseyin KURT
Ziraat Mühendisi
Tarm Danman
Adobe Illustrator grafik programnn
dosyalarnn uzants.
IFF Bir zamanlan çok ünlü Amiga
bilgisayarlarnn kulland grafik format
GIF En fazla kullanlan grafik format.
JPG Joint Photographic Experts Group tarafndan
gelitirilmitir. GIF gibi sktrlm bir
formattr. GIF’den farkl olarak sktrma
oran kullanc tarafndan belirtilir. 5:1 den
15:1 e kadar sktrr. Resim ne kadar
sktrlrsa o kadar orjinallii bozulur.
TIF The Tagged-Image File Format anlamna
gelir. Farkl platformlarda dosya alverii
yaparken youn biçimde kullanlr.
TGA Truevision video kart için tasarlanm olan
targa (.tga) format MSDOS uygulamalar
tarafndan da çokça kullanlr.
DWG En popüler CAD format. Autodesk firmas
tarafndan üretilen ve Autocad program
tarafndan
kullanlan
bir
endüstri
standarddr.
DXF Autodesk firmasnn ürettii dier dosya
formatdr. Çizim programlar ile AutoCAD
arasnda veri alveriini salar.
DWF Autodesk firmas tarafndan 97 ylnda
gelitirilen bu format web sayfalarnda
kullanlan etkileimli çizim formatdr.
3DS 3D Studio adl modelleme-kaplama ve
animasyon program tarafndan kullanlan
dosya formatdr.
HTML Windows’un 3 karakter kstlamasndan
dolay HTM olarak tanr. Web sayfalarnn
oluturulduu HTML programlama dilinin
kendi dosyalarn verdii uzantdr.
MPG Görüntünün ve sesin (ya da müziiz) ayn
anda kullanlabildii dosya formatdr.Açmak
için MPEG oynatcsna ihtiyaç vardr.
AVI Bu da mpeg gibi sesin ve görüntünün bir
arada kullanld format tipidir.
MID Bir müzik dosyasdr. Çaltrmak için MIDI
çaltrcya gerek vardr.
AI

DOSYA FORMATLARI
Genel dosya ad XXXXXXXX . YYY
biçimindedir. XXXXXXXX dosyaya bizim
verdiimiz Dos’da 8 karakteri geçmeyen addr.
Windows’da ise bu 255 karakter olabilir. YYY ise
dosyann cinsini belirten uzantsdr. Bilgisayar
teknolojisi gelitikçe dosya çeidi de artmaktadr.
Hangi dosyann hangi programa ait olduunu
ezberlemek de gittikçe zorlamaktadr. Bunlardan
bir ksmna deinelim:
EXE Dosya üzerine çift tklatldnda dorudan
çalan dosyalardr.
COM exe dosyalar gibi dorudan çalan dosya.
WRI Windows not defterinin kulland dosya.
BMP Windows’un grafik program Paintbrush
tarafndan kullanlr. Grafik dosyasdr.
SYS Çok iletim sistemleri tarafndan kullanlan
bir dosya çeididir.Bilgisayarn çalmas için
gerekli hayati bilgileri bulundurur.
INI Bir yn dosyasdr. Herhangi bir kelime
ilemci tarafndan açlabilir. Hayati bilgiler
tar.
DLL Windows tarafndan kullanlan kendi
balarna
çalamayan
bir
bavuru
(Kütüphane, Kitaplk) dosyalardr.
PIF Windows ortamnda çalan Dos dosyalarnn
ayarlarn yapmak için kullanlan dosyalardr.
LNK Windows’da ksa yol dosyalarnn
uzantlardr.
WAV Ses dosyasdr. Mikrofonla bilgisayara
kaydedilen sesin formatdr.
FON Yaz fontlarnn uzantsdr.
SCR Ekran koruyucularnn uzantlardr.
HLP Yardm dosyalarn uzantsdr.
DOC Word kelime ilemcisinin dosya uzantsdr.
XLS Excel programnn dosyasnn uzantsdr.
PPT Powerpoint sunum dosyasnn uzantsdr.
ICO Dosyalar temsil eden küçük resim
dosyalarnn uzantlardr.
PSD Photoshop programnn dosyasnn uzants.
CDR Coreldraw programnn dosyasnn uzants.
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

YYECEK SATIN ALIRKEN
Ailenin gelirinin yaklak olarak yarya
yakn yiyeceklere harcanmaktadr. Bu nedenle;
Satn Alma Karar Vermeden Önce;
:: lk admda günlük, haftalk, aylk satn alnacak
besinleri belirleyiniz.
:: Kuru besinler (un, bulgur, pirinç, makarna,
nohut, eker vb.) kapal teneke, ie veya
kutularda satlan yemeklik margarin ve sv
ya, zeytin ve salçay aylk olarak satn alnz.
:: Et haftalk alnrsa buzlukta dondurarak veya
kavurarak saklaynz.
:: Ekmek veya sütü günlük satn alnz, süt
yourt
yaparak
haftalk
alnacaksa
buzdolabnda saklaynz.
:: Aylk satn alnacak besinlere karar verdikten
sonra haftalk satn alnacaklar için beslenmeye
yeter miktarda para ayrnz ve satn alnan
maln maliyetini yükseltmesi nedeniyle
veresiye alveri yapmaynz. Çünkü sonuçta
alnanlar ayn miktar gelirle ödenecektir.
:: Gerçekçi bir planlama yapabilmek için piyasada
bulunan yiyeceklerin fiyat ve kalitesini deiik
yerlerden kontrol ediniz.
:: Semt pazarlar genellikle manav ve
bakkallardan daha ucuzdur. Aylk alnacak
besinleri ise tüketim kooperatifleri gibi daha az
karla sat yapan yerlerden alnz.

::

::

::

::

::

Yiyecekleri Satn Alrken
:: Alverie giderken mutlaka nelerin satn
alnacan gösteren bir liste yapnz. Ancak
listede bulunan bir yiyecek o hafta pazara az
gelmise fiyat yüksek olabilir. O zaman onun
yerine geçebilen baka bir yiyecek satn alnz.
:: Mevsimlik sebze ve meyveler, turfandadan
daha ucuz, daha lezzetli ve daha besleyicidir.
Her mevsim pazarda en bol bulunan sebze ve
meyvelerden satn alnrsa daha az parayla
daha dengeli beslenme salanm olur.
:: Paketlenmi besin satn alrken dikkatli olunuz.
Çünkü; verilen parann bir bölümü kullanlan
ambalaja gider. Paketlenmi yiyecek ve

::

::

içeceklerden en çok satn aldmz konserve,
süt, meyve sular, bisküviler ve benzerleri
meyve esanslar, besin boyalar ve katk
maddeleri eklenerek hazrlanm maddelerdir.
Bunlarn hepsinin tabii ve taze olanlar daha
ucuz ve daha besleyicidir.
Paketin veya ambalajn delik, hasarl
olmamasna ve son kullanma tarihine dikkat
ederek alnz. Konserve ve süt kutularnda
yark, çatlak, kapaklarda da dönüklük
olmamaldr. Özellikle pastörize sütlerde
ienin üstündeki tarih bir günü, uzun ömürlü
sütlerde bir ay geçmemi olmaldr.
Satn alnan besinlerin kalitelerine dikkat
ediniz. Kuru fasulye, nohut, mercimek, un,
bulgur ve pirincin tal, toprakl, böceklenmi
ve küflenmi olmamasna dikkat ediniz.
Meyvelerin iri ve gösterili olanlar deil,
düzgün, çürüksüz, pörsümemi sulu ve lezzetli
olanlarn seçiniz. Örnein; iri, gösterili
starking elmann içi unlandndan, küçük
Amasya elmasndan daha lezzetsizdir.
Portakaln ince kabuklusunu, mandalinann
çekirdeksiz olann seçiniz.
Yeil yaprakl sebzelerin yapra bol ve yeil
olanlar,
patatesin
yeillenmemi
ve
çillenmemi olanlar iyidir. Yeil fasulyenin
krldnda gevrek ve klçksz olann seçiniz.
Yumurtann en kalitelisi taze ve iri olandr.
Yumurtann sarsnn koyu ve açk sar olmas
besin deerini fazla etkilemez. Taze
yumurtann hava boluu çok küçüktür, ele
alnnca hafif deildir, sallanrken ses gelmez.
Baln iri veya küçük olmas besin deerini
etkilemez, taze olmas önemlidir. Taze baln
solungaçlar krmz, pullar yapk, görünüü
diridir ve ho olmayan bir kokusu yoktur.
Etin yasz olannn besleyici deeri daha
yüksektir. Süt kuzusunun etinin önemli bölümü
sudur. Kahvaltlk margarinlerin su oran da
yemeklik margarinden daha yüksektir.
Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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HAYIRLI GEYKLER!
*Geçen gün bir taksi çevirdim; hala dönüyor!
*Ykanan Ton'a ne denir? Washington!
*Bebeiniz oldu gözünüz aydn, kulaklarnz
Manisa.
*Adamn biri yemek yemee baylyormu. Yemi
baylm.
*Adam karsna "inek" demi, birlikte aa
inmiler!!
*Viyana kuatmas niye durdurulmu?......atacak
ku kalmam!.....
*Her yerim tutuldu bi kulaklarm tutulmad. O
zaman bende onu kiraya veririm!!
*Noel babann niye hiç eli yoktur? Çünkü NO-EL
baba
*Hi-men bankaya gidip kimin adna hesap
açtrr?......gölgelerin gücü adna.
*Olumun adn mafya koydum, artk bir mafya
babasym!
*Biliyor musun: sen yüzme bilmesen ve denize
girsen bile batmazsn çünkü tipin kayk!!
*Bu tart neden tartmyor? Kim buraya antitartar
di macunu sürdü?
*Yeni bi kitap çkm, ismi "Nasl parasz mutlu
olunur?" Fiyat on milyon
*Bi adam azna yay sokuyormu neden?Çünkü
Yayla lezzet testi yapyormu
*Bir adamn metresi varm karsnn santimetresi.
*Bir adam yatm, kars feribot...
*Seni görünce gözlerim dolar, kulaklarm mark.
*Hakan ükür maçta sakatlannca onu kim
tar?Hakan tayan :)
*Adamn gözü dalm, burnu yaprak.
*Adam gülmü, kars lale.
*Adam satm, kars RTL.
*Kaptan pilotunuz konuuyor, çkarn beni bu
kaptan
*Okula erken gittim, komutanken döndüm...
*Adamn can sklm, gevetememiler.
*Adamn birinin kafas kzm vücudu erkek.
*Adamn biri hakkn aram megul çkm
*Adam donmu, kars fanila.
*Adam basm, kars soprano.
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ARAP FUTBOLU
Krampon-ül bela-i eytan : yi futbolcu
Mühendis-i kürre-i hümayun : Teknik direktör
Gaflet-ü dalaletiye : Kendi kalesine atlan gol
Hakimiyyet-ül kürre : Top kontrolü
Vaziyet-ül madara : Tarihi fark
Hezimet-ül yarabbi sükür : Serefli maglubiyet
Taaruz-u aleyküm selam: Kontra atak
Zamane-i fuzuliyye: Boa geçen zaman
Biserefiye-i tribün-ül sarih : Açk tribün
Cihad-ül kuvva-i milliye : Milli maç
Akibet-ül cihad ya seydi : Uzatma dakikalar
Vaziyyet-ül hararet : Karambol
Ulema-i rezil-i rüsva: Spor yazar
Muhafazzar-i kal'a: Kaleci
Asakir-i muhafazza-ül satih : Defans oyuncusu
Veled-i rüzigar: Kanat oyuncusu
Asakiri saha-ül merkeziyye: Orta saha oyuncusu
Cihad-i vallah-ül azim: Kavga
Müfreze-i krampon-ül bomba: Golcüler
Gariban-i umumiyye: Taraftar
Gariban-i gurbet: Gurbetçi taraftar
Defterdar-i cihad-ül kürriye: Hakem
Sancaktar-i hatt-ül saha: Yan hakem
Sur-ül düttürü: Hakem düdüü
Sükun-u mahser: Yenilen gol sonras sessizlik
syan-i garibaniyye: Kötü tezahürat
Tezahür-ü cümle-i cemaat: Toplu tezahürat
Reis-i imam-i cemaatiyye: Amigo
Ceza-i serriye aman yarabbi: Penalt
Darbe-i müstehcen: Faul
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Personel Hareketleri
Ali TIRA
Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
Halis ARICI
Remzi BAYAR
Osman AKMAN
Osman TORAMAN
Hüseyin ACAR
Hasan DÜZGÜNER
Özay AYBAK
Hakan AKOLU
Halide ÇOBANOLU
Ayhan GÖKTA
Kemal ULUBAY
Ahmet SAKA
Tufan AYDIN
Hülya ALTUNKAYA
Hüseyin KARABA
Elif HALLOLU
Arif OK
Neziha KARADENZ
Remzi UZUNAL

Ünvan

Eski Görev Yeri

l Müd. Yard.
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Ambar Memuru
Santral Memuru
çi

Yeni Görev Yeri

Samsun l Müdürlüü
Alaçam lçe Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Çankr Çerke lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Asarck lçe Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
19 Mays lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Terme lçe Müdürlüü
Giresun l Müdürlüü
Çaramba lçe Müdürlüü

Zirai Karantina Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
anlurfa l Müdürlüü
Tunceli l Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
Ordu l Müdürlüü
Havza lçe Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Rize l Müdürlüü
Rize l Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Ar l Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Ordu l Müdürlüü
Bayburt Aydntepe lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Kocaeli Çayr. Ser. Test. Müd.

Emekliler
Ad Soyad
Adnan GEVREK

Ünvan

Ad Soyad

Mühendis

Ünvan

Yaar DUYAR

Teknisyen

Atanan arkadalarmza yeni
görevlerinde baarlar dileriz.

Emekli olan arkadalarmza yeni
yaamlarnda mutluluklar dileriz.

Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

ZEKAMETRE CEVAPLARI
¾ m/7 =f/9 eitliinden 9*m = 7*f elde ederiz. Görüldüü üzere filozoflar matematikçilerden daha
fazladr.
¾ Petro Nikolay'n babas, Nikolay'da Grigori'nin babasdr. Grigori x tane balk tutmusa Nikolay 2x,
Petro 4x tane balk tutmutur. x+2x+4x = 35 ise x = 5 dir. Nikolay 10 tane, Petro 20 tane balk
tutmutur.
¾ 68. (döndürülünce 89 elde ediliyor)
¾ Balangçta x kibrit olsun. [(2x-8)*2-8]*2-8 = 0 bu denklemden x = 7 çkar
¾ Papaan abcd ylnda domu olsun. 1991-abcd = a+b+c+d, 1991- (1000a+100b+10c+d), 1991=
1001a+101b+11c+2d, Bu eitlikten a=1 b=9 c= 7 ve d=2 bulunur.

Hedefe varmayan mzrak utansn!
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Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Bulmacamz doru çözen ve yazma adresimize
gönderenlere l Müdürlüümüz yaynlarndan olan
Arclk kitab hediye edilecektir.
1

2

3

4

5

6

7

 Bir ülkede matematikçilerin yedide biri filozof
ve filozoflarn dokuzda biri matematikçi ise
filozoflar m daha fazla matematikçiler mi?

8

 Nikolay oluyla ve Petro oluyla hep birlikte
bala gittiler. Nikolay olunun tuttuu baln
2 kat kadar, Petro da olunun tuttuu baln 2
kat kadar balk tuttu. Toplam 35 balk
tutulmutu. Nikolay'n olunun ad Grigori idi.
Petro'nun olunun ad nedir? Herbiri kaç balk
tutmutur?

1
2
3
4

 Karton üzerine yazlm bir say var. Karton
180 derece döndürülünce elde edilen say ilk
saydan 21 daha büyük. lk sayy bulunuz.

5
6
7

 Miki fare kibrit kutusunda bir miktar kibrit
buldu; kibritlerin saysn 2 kata çkarp 8 kibrit
ald. Biraz sonra Donald Amca geldi, o da
kibrit saysn 2 katna çkarp 8 kibrit ald.
ardndan Garfield geldi, ayn ekilde kibrit
saysn 2 katna çkarp 8 kibrit ald. Tazmania
Canavar kibrit kutusunun yanna geldiinde
bir de bakt ki hiç kibrit kalmam, sinirlendi
ve etrafta ne varsa ykp dökmeye balad.
Kibrit kutusunda balangçta ne kadar kibrit
vard?

8
9
10

Soldan Saa
1. Deiim, 2. Ky Geçi zni, 3. Azna Kadar Dolu,
4. Ödeme, Tersi Övme, 5. Bir Toprak Çeidi, Layk
Görme, 6. Reat Nuri Güntekin Roman, 7. Yeil Tonu
Bir Renk, Tersi Çok Deil, 8. Borsa Terimi, 9. Kaba
Deyimle, 10. Tanrbilim.

 1991'de doum ylnn basamaklar toplam
yanda olan bir papaan kaç yandadr?

Yukardan Aaya
1. Zengin Evi, 2. Müstahsil, Krmz, 3. Yal Baba, Su,
4. Cet, Erkek smi, 5. Bir Kadn Ad, Güzel, 6. Mezra,
Erkek, 7. Tersi Sorumluluk, Bir Hastalk, 8. Eski Dilde
Bakanlk.

tiraf,
yardm çarsdr.

Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Parakete, 2. Ameliyat, 3. Kefen, Nü, 4. lelebet, 5.
Saten, 6. Ek, Cin, 7. Öreke, 8. Emel, Kas, 9. Tüzel, Na, 10. Re, Akit.
Yukardan Aaya: 1. Pakize, Et, 2. Amel, Kömür, 3. Refes, Reze,
4. Alelacele, 5. Kinetik, La, 6. Ey, Benek, 7. Tanen, Ani, 8. Etüt,
Rasat.
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