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Sevgili Okurlarımız, Artvin İlimizde sizlerle 
daha çok birlikte olabilmek için “TARIM BÜLTENİ“ 
‘ni hayata geçirdik. İlk sayımızda sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Bu bültenimiz ile tarım sektöründeki gelişmeleri, 
yenilikleri, Bakanlığımızın teşvik ve desteklerini, 
yerel kaynaklarla siz değerli üreticilerimizin 
hizmetine koşmanın haberlerini, duyurularını ve 
güzel uygulamalarını paylaşmayı hedeflemekteyiz. 
Tüm bu güzellikler siz değerli çiftçilerimizin yaşam 
seviyelerini iyileştirmeye, ekonomik gelir seviyesinin 
üzerine çıkarmaya, Bölge ve Ülkemiz ekonomisine 
katkı verecek işletmeler haline getirmenin gayreti 
ve heyecanını paylaşmayı hedeflemekteyiz.

ÇİFTÇİLERİMİZ SERA VE 
KOVANLARINI TESLİM ALDI

İl Müdürlüğümüzce yürütülen “Organik 
Arıcılık Projesi” ve “DOKAP-Tarım Seracılık Projesi”  
kapsamında Tarla Günü düzenlendi. devamı 5’te

2.  Artvin   Kivi   Yetiştiriciliği   Teşvik 
Müsabakası  ve  Tarla  Günü 

HABERİ  2’de

HABERİ  3’de

AKAK PROJESİ

Ofçay Fabrikası 
Ziyareti

HABERİ  3’de

HABERİ  8’de

Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Çay Fabrikasına Ziyaret  

HABERİ  11’de

YAYIN   HAYATINA   BAŞLARKEN

Ardanuç’ta İlçe Hizmet Binası Açılışı,

Makine Ekipman  ve Koç Dağıtımı Töreni Düzenlendi

Ardanuç  ilçesinde  yapımı  tamamlanan  İlçe  Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık 
Müdürlüğü  Hizmet  binasını  düzenlenen  törenle  hizmete  açıldı.

İlçede   düzenlenen   törene  Valimiz  Sayın Necmettin   Kalkan,  Vali   Yardımcıları 
Bahadır Güneş, Yılmaz Kurt ve Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner, 
Ardanuç Kaymakamı İbrahim Civelek, Şavşat Kaymakamı Abdullah Köklü, 
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü   
İshak Hacıkamiloğlu,  İl Özel  İdaresi
Genel Sekreteri  Orhan  Yazıcı,   İl  Milli   Eğitim
Müdürü Mustafa  Yanmaz, Daire Amirleri,  çiftçiler 
ve  çok sayıda  vatandaş katıldı.

Arıcılık Kursları
   Hızla Devam Ediyor

devamı 5’te
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Alaeddin ZEREN - GY Şube Müdürü
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2. ARTVİN KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEŞVİK MÜSABAKASI VE TARLA GÜNÜ

Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 
07/11/2012 tarihinde Arhavi ve Hopa 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 
ile Arhavi Kivi Üreticileri Birliği’nce 
Ertuğrul Kurdoğlu Yatılı Bölge İlköğretim 
Okulu Salonunda düzenlenen etkinliğe, 
Artvin Valisi Necmettin Kalkan, Vali Yardımcısı 
Mehmet Ali Öztürk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İshak 
Hacıkamiloğlu, Arhavi Kivi Üreticileri Biriliği Başkanı Hakan 
Aytolon, bazı daire amirleri, kivi üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

En yüksek rekolte sahibi bahçe dalında 
yarışmaya Arhavi ilçesinden katılan Yaşar 
Kurt birinciliği elde ederken, ikinciliği Hopa 
ilçesinden Mehmet Orman, üçüncülüğü ise 
Arhavi ilçesinden Kemal Karaosmanoğlu 

elde etti. Mansiyon ödülüne ise Arhavi’den 
Hilmi Sönmez ile Muhammed Çakmak layık 

görüldü.
Kivili pasta kategorisinde yapılan yarışmada ise birinciliği 

Hopa’dan yarışmaya katılan Fatma Atalay, ikinciliği Arhavi’den 
Asuman Kurt, üçüncülüğü ise Arhavi’den Zeynep Karaosmanoğlu 
kazandı. 

Yarışmada dereceye giren üreticilere cumhuriyet altını ile 
çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, kivi bahçelerinde yapılan tarla 
günü programından sonra incelemelerle sona erdi.

Konuşmaların ardından yapılan 15 üreticinin katıldığı 
yarışmada jüri üyeleri, kivi tesisinin uygunluğu, bahçe bakımı, 
sulama durumu, bahçenin topografik yapısı, meyve verimi, 
bahçe büyüklüğü, hasat uygunluğu, şeker oranı ve fiziksel 
özellikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

SÜTLÜ  KARAKABAK TATLISI

MALZEMELER
• 1 kg kara kabak 
• 1 litre süt 
• 1,5 su bardağı şeker
• 1 paket vanilya
• Üzerine süslemek 
için; hindistan cevizi, 
ceviz, fındık, badem 
veya damla çikolata

TARİF
Kabağın kabuk kısmı soyulup iki parmak genişliğindeki küpler 

halinde doğranır ve yıkanır. Kabaklar geniş bir tencereye alınıp üzerine 
şekeri ilave edilir. Tencere ocakta ilk 15’ kısık ateşte sonraki 5’ harlı 
ateşte  pişirilir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kabaklar bir çatal 
yardımıyla ezilir. Üzerine süt ve vanilya eklenerek tekrar pişirmeye alınır. 
Kısık ateşte karıştırarak 15’ pişirilir. Sıcak halde servis kabına alınarak 
üzeri tercihe göre süslenir. Ilık halde servis edilir. Afiyet olsun…
Not: Tatlı 8 kişiliktir.

Yasemin DEMİREL - Teknisyen
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İshak HACIKAMİLOĞLU
İl Müdürü

Sevgili çiftçilerimiz; İlimizin zor coğrafyasında 
dar alanda tarımsal faaliyetlerimizi sürdürmenin 
zorluklarını birlikte yaşamaktayız. Bu zorlukların 
üstesinden gelmek, azim ve kararlılıkla 
sürdürülebilir işletmeler haline gelmek ve pazar 
şartlarında rekabetçi bir yapının temellerini 
birlikte atmanın heyecanını bu sayfalardan ilan 
etmenin hazzını yaşamak istiyoruz. Bunu birlikte 
yapacağız. Bilgi birikimimizi ve kaynaklarımızı 
siz değerli çiftçilerimizle paylaşmanın gayreti 
içerisinde özveri ile çalışırken, güzel Artvin’imizi 
yaşanabilir kent sıralamasında daha ön sıralara 
taşıyabilmeyi arzu ediyoruz.

Bülteninizde tarımsal üretimde 
karşılaşacağınız sorunların çözüm önerilerini, 
daha iyi nasıl bir işletme kurabilmenin ipuçlarını 
bulmanızı sağlayacaktır. Hangi dönemde ilaçlama 
ve aşılama yaptırmanız gerektiğini, bakım ve 
beslemede uyulması gereken kuralları, tarım 
ürünlerinizin yetiştirilmesinde hangi dönemde 
neler yapılması gerektiğini hep bu bültenden 
takip edecek, sizlere önemli bir rehber olacaktır. 

Tarım Bülteniniz köyünüzde, kahvehanenizde 
çayınızı yudumlarken, elinizin altında boş 
zamanlarınızda keyifle okuyacağınız bir 
arkadaşınız olacaktır. Asla tarım alanında sizleri 
yanıltmayacak, zamanında doğru ve bilinçli 
bir tarım yapmanıza yardımcı olacak, teşvik ve 
desteklerden zamanında haberdar olacak ve 
zamanında müracaat ederek desteklemelerden 
daha fazla yararlanmanızı sağlayacaktır.

Sevgili çiftçilerimiz. Tüm bu gayretlerimiz 
sizlerle daha mutlu ve daha huzurlu bir gelecek 
için bilgi birikimimizi paylaşmak arzusudur. Bu 
vesile ile ilk sayısını çıkardığımız “TARIM BÜLTENİ” 
’mizin uzun yıllar mutlu bir birliktelikle siz sevgili 
çiftçilerimize hizmet etmek dileklerimizle. Bol 
kazançlı bir yıl diliyorum.

 İnceleme esnasında hazır bulunan fabrika 
Müdürü Erol Moradoğlu ve Fabrika çalışanlarından 
bilgi alan İl Müdürümüz, fabrikanın değişik 
birimlerini ve Bakanlığımızın katkılarıyla oluşturulan 
Soldurma Ünitesini gezdi.
 Fabrika Müdürü Sayın Moradoğlu  Çay 
Sektörünün sorunları hakkında İl Müdürümüze  bilgi 

verdi ve yapılan 300.000 TL hibe desteği ile 11 kişinin istihdam edilmesi konusunda 
teşekkür etti. Çalışmalarından dolayı başarı temennisinde bulunan İl Müdürümüz, 
ayrıca tarım sektöründe faaliyet gösteren sektöre Bakanlığımızın desteklerinden 
bahsetti ve bu desteğin devamlı olacağını vurgulayarak ziyaretini tamamladı.

İl Müdürümüz Ofçay San Çay 
Fabrikasını Ziyaret Etti

          İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, İlimiz 
Arhavi İlçesinde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızın 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı kapsamında %50 hibe desteği ile modern 
bir Soldurma Ünitesine kavuşan  Yıllık 700 ton 
kapasiteli Çay Fabrikasında  inceleme ziyaretinde 
bulundu.  

Kurumumuzda staj yapan 
öğrencilere Kordinasyon ve 
Tarımsal Veriler şube müdürümüz 
Nesimi Erarslan tarafından 
arazide uygulamalı olarak 
bölgede yetişen tıbbi aromatik 
bitkiler hakkında bilgi verildi. 
 

İlimizde doğal ortamında 
kendiliğinden yetişen bu bitkilerin 
kullanım alanları, ekonomik ve 
ekolojik özelliklerini anlatan 
şube müdürümüz bölgemizde 
var olan bozulmamış alanların 
korunmasının gelecek nesiller için 
önemini vurguladı. 

Öğrencilere Uygulamalı Eğitim

YAYIN   HAYATINA   BAŞLARKEN
Sayfa 1’in Devamı

Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim 
Bakanlığınca belirlenecek.

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/
veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit 
edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program 
dışında tutulacak.

Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine 
kadarki  her aşamada, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce denetimleri yapılacaktır.

Öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme 
suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla okullarda süt dağıtımına 
devam edilecektir.

2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, 
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, pazartesi,çarşamba ve
cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml
ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına
başlanacaktır.

OKUL SÜTÜ PROGRAMINA DEVAM

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
(Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü) 
ortak çalışmalarının eseri olan arıcılık 
kursları  hızla devam ediyor.

2012 yılında düzenlenen 3 
arıcılık kursuna 64 kişi katılmış ve 
teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı 
eğitimlerde yapılmıştır.

Arıcılık  Kurslarımız
Hızla  Devam  Ediyor

Bakanlığımızın önemli projelerinden olan okul sütünün dağıtımına bu 
yılda devam ediliyor.
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DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ ve 
SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEBİLİRSİNİZ.

Kış mevsiminde büyükbaş hayvanların besin madde ihtiyacı artar. Bunun 
için yazın sağlanan kaba yeme takviye edilen kesif yem ile bu ihtiyaçları  
giderme yoluna gidilir. Soğuk kış şartlarından en fazla gebe hayvanlar ve 
doğacak yavruları etkilenir.  Bu durumda hayvanlarımızı sadece kaba yemle 
değil kesif yemle de beslenmelidir. Sular aşırı soğuktan donabileceğinden 
hayvanların susuz kalmaması için gerekli önlemlerde alınmalıdır.  Ayrıca;
1. Kışa girmeden önce, verimi düşük ve sağlıksız görünen hayvanlar elden 
çıkarılmalıdır.
2. Hayvanlar havalandırma şartlarının iyi olduğu, kapalı bir ortamda alınarak 
korunmalıdır.
3. Hayvanların günlük aktiviteleri yakından izlenmelidir.
4. Uzun kış gecelerinde hayvanlar birkaç defa kontrol edilmelidir. 
5. Mutlaka ahırlarda yem tüketimini teşvik için hayvan barınağında ilave 
aydınlatma yapılmalıdır.
6. Hayvanların besin madde gereksinimleri kış şartlarına göre yeniden 
belirlenmelidir.
7. Hayvan beslemede kullanılacak mevcut kaba yemlerinin yanı sıra ilave 
kesif yem verilmelidir.
8. Güneşli günlerde hayvanların barınak dışına çıkartılması, vitamin D 
metabolizmasının tamamlanması ve tırnak sağlığı bakımından önemlidir.
9. Kaba yem kalitesinin çok düşük olduğu işletmelerde, hayvanlara A vitamini 
takviyesi yapılmalıdır.
10.Hayvanlar kış yemlemesinden bahar yemlemesine geçişe hazırlanmalıdır.

BUZAĞILARIN BAKIMI VE BESLEMESİ 
Yeni doğmuş buzağılara mutlaka doğumdan sonra ki 1-2 sat içinde 

annesini emmelidir.  Buzağılar ortalama 12 haftaya kadar anne sütü 
emerler. Buzağılar bir haftalık olduklarında toz halindeki kuru yemleri yemeye 
başlarlar. İlk zamanlar yedikleri bu yemleri pek az değerlendirebilirler. 
Zamanla buzağıların katı yemi değerlendirme kabiliyeti yükselir. Üç, dört 
haftalık olduklarında bu yemden tam olarak yararlanır duruma gelirler. 
Ancak buzağılara verilecek yemleri inek yeminden farklı ve daha yüksek 
değerli olması gerekir. İşte bu yeme buzağı büyütme yemi denmektedir. 
Buzağı büyütme yeminde protein oranı % 17, toplam hazmolabilir besin 
maddeleri oranı % 75 dolaylarında olmalı. Ayrıca vitamin A,D,E, mineraller 
ve antibiyotiklerle desteklenmelidir. Erken yeme alıştırmak için buzağıların 
ağızları dolayına bir miktar toz halindeki yem sürülür, ya da süt kovasının 
dibine bir miktar yem konulur. Buzağı önceleri farkında olmadan yediği bu 
katı yemi sonraları aramaya başlar. Yüksek düzeyde sindirilebilir buzağı 
büyütme yemlerinin verilmesi işkembenin hızlı bir şekilde gelişimini sağlar. 
Buzağıların sütten kesilmeden önce 100 kg’lık vücut ağırlığı için en az 1 kg 
buzağı başlangıç yemi tüketmeleri sağlanmalıdır. Uygun bir buzağı bakım ve 
beslemesi ile 4 aylık yaşta tam ergin bir hayvanın sindirim ve işkembe sistemi 
ölçüsüne ulaşmış olur. Uygulanan yemleme yalnız ağırlık artışı sağlamak 
yönünde değil, aynı zamanda diğer gelişmeleri de sağlamalıdır. Doğumdan 
erginliğe kadar yağlandırıcı bir besleme meme bezinde yağ depozitleri 
oluşmasını sağlar. Bu durum ise buzağının gelecekteki süt üretim kabiliyetini 
düşürür. Kendi yaşlarına göre gerekli ağırlığa sahip fakat yağlı düveler 
tohumlama ve gebelik sonrasında buzağılama güçlüklerine ve metabolik 
rahatsızlıklara aynı ağırlıktaki iyi gelişmiş düvelere nazaran daha eğilimlidir.

Kesif ve Kaba Yem Miktarı
-
-
20-50 gr kesif yem+kaba yem+su
50-100 gr kesif yem+kaba yem+su+yalama taşı
Kesif yem-kaba yem-su-yalama taşı
Kesif yem+kaba yem+su+yalama taşı
Kesif yem+kaba yem+su+yalama taşı
Kesif yem+kaba yem+su+yalama taşı
Kesif yem+kaba yem+su+yalama taşı

Verilecek yağlı süt(litre)
4-6 litre ağız sütü
4 litre/gün
5 litre/gün
6 litre/gün
5 litre/gün
4 litre/gün
3 litre/gün
2 litre/gün
1 litre/gün

Buzağının yaşı(gün)
1-3 gün
4-7 gün
2.hafta
3-4. hafta
5. hafta
6-7 hafta
8-9 hafta
10-11 hafta
12. hafta

Sığırlarda ve Buzağılarda Kışlık Bakım ve Beslenme

BUZAĞILARDA KURU OT'UN ÖNEMİ
Buzağılar  ilk haftadan itibaren azar azar kuru ot yemeye başlar. Buzağılara 

verilmesi en uygun olan kuru ot yapraklı, iyi kurutulmuş, yumuşak kuru yoncadır. 
Kuru ot yada yonca hayvanların önünde yiyebileceği kadar bulundurulmalıdır. 
Genç yaşta kuru ot yiyen buzağılarda işkembenin çalışması ve gelişmesi daha 
erken şekillenir. Bu da buzağının sağlığı yönünden yararlıdır. Buzağının önüne 
her gün yeni ot konulmalı, bir önceki günden kalanlar yemlikten alınıp daha 
yaşlı hayvanlara verilmelidir. 

Buzağılarda kuru otu yeterli miktarda ve doğru zamanlamayla kullanmak  
işkembe gelişimi  için önemlidir. Dört aydan sonra buzağı rasyonunun en 
önemli bölümünü kuru ot oluşturur. Buzağılara gereğinden fazla kaba yem 
verilmesi karın sarkıklığına neden olur. Kaba yeme düşkün olan buzağılarda 
bu gibi istenmeyen bir vücut yapısının oluşmaması için hayvana verilen kaba 
yemler sınırlandırılmalıdır. 3 aylık yaştan küçük olan hayvanlara su içeriği 
yüksek olan silaj ve taze mera otları verilmemelidir. Bu yem tüketimini sınırlar 
ve büyümeyi olumsuz etkiler. Buzağılara temiz ve taze su 4. günden itibaren 
verilebilir. Sıvı yemler yanında su verilen hayvanlarda yem tüketimi arttığından 
hayvanların gelişiminin daha iyi olduğu gözlenir. Tuz ihtiyaçlarını karşılamak 
için uygun kaya tuzu ve yalama taşı kolayca erişebilecek yerlere konulmalıdır. 

GEBE İNEKLERİN BAKIM VE BESLEMESİ 
Gebe ineğin ilk aylarında özel bir bakım gerekmez. Aşırı besleme fazla yarar 

getirmez ancak yetersiz besleme durumunda hayvan zarar görür.Gebeliğin son 
2-3 ayında diğer hayvanlardan ayrılmalı ve yağlanmaya meydan verilmeyecek 
şekilde vücut formunu koruyacak ve buzağının normal gelişmesini sağlayacak 
şekilde kaliteli kaba yem ve ilave konsantre yemle beslenmelidir.

Bu dönemde yavru atma riskini azaltmak için bozuk, küflü ve gaz yapıcı 
yemlerden ve aşırı soğuk su vermekten kaçınılmalıdır.

Hava soğuksa doğumdan sonra ılık su verilmelidir. İneğin doğumu müteakip hemen sağılması bazen süt hummasına neden olabilir bu nedenle 3-4 gün 
ineğin sütü tamamen bitecek şekilde sağılmamalıdır. Eğer inek yattığı yerden kalkamıyorsa Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Volkan İSKENDER
Veteriner Hekim
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Sayfa 1’in Devamı
Tarla Günü programımız 

Artvin Valisi  Sayın  Necmettin 
Kalkan, Artvin Milletvekili 
Sayın İsrafil Kışla, Artvin Çoruh 
Üniversitesi Rektör Vekili 
Sayın Aydın Tüfekçioğlu, İl 
Emniyet Müdürü Sayın Hüsrev 
Salmaner başta olmak üzere 
İl Müdürümüz Sayın İshak 

Hacıkamiloğlu, Artvin Kamu Kuruluşları Müdürleri, İl Müdürlüğümüz 
personeli, Artvin Arıcılar Birliği Temsilcileri ile Organik Arıcılık ve 
Serada yetiştiricilik yapan çok sayıda çiftçilerimizin katılımıyla 
Seyitler Köyünde gerçekleştirildi.Tarla Günü Etkinliğinde konuşma 
yapan Artvin Valimiz Sayın Necmettin Kalkan Artvin de tarım 
arazilerinin kıymetli olduğunu bu nedenle arazilerde ekonomik 
anlamda üretim yapmanın önemine işaret ederek Artvin tarımının 
geliştirilmesi, kalkındırılması yönünde çiftçilere ve ilgili kurumlara 
her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Artvin Milletvekilimiz Sayın İsrafil Kışla ’da konuşmalarında 
ilimizde küçük aile işletmeciliği üretim modelinden vazgeçilerek 
ekonomik anlamda getirisi yüksek tarım işletmelerinin kurulması için 
çiftçilerin bir araya gelerek büyük işletmeler kurmaları gerektiğinin 
önemine dikkat çekmiştir.

İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu konuşmasında tarla 
gününün konusu olan organik arıcılık ve seracılık konusunda 
teknik bilgiler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olan projeler hakkında bilgi vermiştir.
 Projeler kapsamında 75 arıcımıza 1200 adet kovan ve 12 
çiftçimize de 12 sera verilmiştir.

Yapılan protokol konuşmaların devamında örnek sera ve 
organik kovan teslimi yapılmış ve  yöresel  bal  ikram  edilerek 
programa son verilmiştir.

ÇİFTÇİLERİMİZ SERA
VE KOVANLARINI

TESLİM ALDI               
Sayfa 1’in Devamı

Düzenlenen törenle 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi 
programı kapsamında 7 çiftçiye 
birer adet makine ekipman 
dağıtımı ile 20 çiftçiye 3’er koç 
olmak üzere toplam 60 koç 
dağıtımı gerçekleştiririldi.

Törende bir konuşma 
yapan Artvin Valisi Necmettin 
Kalkan şunları söyledi: ‘’Burada 
görev yapacak personelimiz 
Ardanuçlu hemşerilerimize ve 

çiftçilerimize daha güzel hizmetler sunacaklardır. Çitçilerimize dağıtımını 
yaptığımız koçların ve tarım ekipmanlarının hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Umuyorum ki daha kaliteli daha güzel verim alırlar. Bu hizmet 
binamızda İlçe Tarım Müdürlüğü personeline hayırlı uğurlu olsun. 
İnşallah çiftçi kardeşlerimize, Ardanuçlu hemşerilerimize daha güzel 
hizmet sunulur. Biz destekleyeceğiz, sahada çalışan çiftçi kardeşlerimizde 
teşvik ve hibe olarak sağladığımız bu desteklerin üzerine daha fazlasını 
koyarak daha iyi ürün elde etmenin yollarını arayacaklardır.” 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu ise, 
“Bugün burada üç etkinliğimizi beraber gerçekleştireceğimiz için 
oldukça mutluyuz. Bakanlığımızın etkin çalışmalarına bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Müdürlüğü binamızın inşaatını 
iki ay gibi kısa sürede tamamlayan müteahhit firmamıza da teşekkür 

ediyorum. İki ay önce burada hiç bir şey yoktu. Bu kadar kısa sürede 
prefabrik ilçe müdürlük binamızı inşa etmiş durumdayız. 

İkinci projemiz koç dağıtım projesi halk elinde koyun ıslahına yönelik 
bir çalışmaydı bu yıl 60 tane koç veriyoruz. 20 çiftçimize 3’er tane koç 
vermeyi planladık. Bunu da bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Yine Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 
programı çerçevesinde bu yıl bu ilçemizde  7 çiftçimize makine ekip-
man veriyoruz. 
Konuşmalar ın 
ardından ilçe 
hizmet binasının 
açılış kurdelesi 
protokol üyeleri 
tarafından ke-
silerek hizmete 
açıldı.

ARDANUÇ’TA İLÇE
HİZMET BİNASI AÇILIŞI,
MAKİNE EKİPMAN  ve

KOÇ DAĞITIMI
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MEYVE BAHÇELERİNDE KIŞLIK BAKIM İŞLERİ Emine KARABELA
Ziraat Mühendisi

Et ürünlerinde taklit ve tağşişin 
önlenmesi için hazırlanan tebliğ 
Mart 2013’te yürürlüğe girecek.

Tebliğ kapsamında;
Fermente sucuk, ısıl işlem 

görmüş sucuk, köfte, döner, 
kavurma, pastırma gibi et 
ürünlerine ilişkin ürün tanımları 
ve çiğ et, kıyma, hazırlanmış 
et karışımları ve et ürünlerinin 
tekniğine uygun olarak üretilmesi, 
ambalajlanması ve piyasaya arzına 
ilişkin hususları belirlendi.

Düzenlemeye göre artık 
kanatlı etle, kırmızı et karıştırılarak 
ürün elde edilmeyecek ancak kırmızı etler ve kanatlı etler kendi içinde 
karıştırılabilecek. Tavuk-hindi eti ya da dana-koyun eti karışımından 
sosis, salam üretebilecek.

 Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuğa, pastırmaya, dönere, köfteye 
et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddelerle 
soya ve soya ürünleri ilave edilemeyecek.

Çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının 
üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece 
sakatat olarak piyasaya arz edilecek.

Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, 
hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları 
üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilerek 
günlük olarak satışa sunulacak. Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise 
asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi 
Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa sunulabilecek.

ETTE YENİ DÖNEM MART 2013

Meyve bahçelerinde ve bağlarda kışlık bakım işlerini toprak işleme, 
budama ve gübreleme olarak 3 ana başlık altında toplayabiliriz.
1-Toprak İşleme

 Bahçe bitkilerinde iyi bir bahçe toprağı derin, nemli, geçirgen, 
humusça zengin, hafif kumlu tınlı özellikte olmalıdır. Meyve ağaçlarında 
iyi bir kök ve gövde gelişimi için değişik dönemlerde ve şekillerde toprak 
işleme yapılsa da hepsi aynı amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Meyve 
bahçelerinde toprak işlemenin amaçları şunlardır:
a) Toprağı havalandırmak ve ısınmasını sağlamak: İyi havalandırılmamış 
topraklarda bitki kökleri yeteri kadar gelişemeyeceğinden su ve besin 
maddesi alımı da yavaş olacaktır. Toprağın sürekli aynı derinlikte 
işlenmesi sonucu oluşan pulluk tabanı denilen sert tabakanın kırılarak 
derin işleme yapılması toprağın havalandırılması bakımından önemlidir. 
İyi havalandırılmış kumlu tınlı bahçe toprağının nem dengesi de sağlanmış 
olduğundan daha sıcak olur. İyi havalandırılmamış topraklar daha soğuk 
olur. 
b) Toprakta bulunan bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından 
alınabilir duruma gelmesini sağlamak: Topraktaki bitkiler için faydalı 
mikroorganizmaların  yaşabilmesi için havaya ihtiyaçları vardır. Bu 
nedenle  toprak işleme yapılarak toprağın havalandırılması bitki gelişimi 
açısından da faydalıdır.
c) Yağmur suları ve sulama sistemlerinden kaynaklanan toprak 
yüzeyindeki kaymak tabakasını kırmak suretiyle su kaybının önlenmesi: 
Toprak üzerindeki kaymak tabakasının kırılmadığı durumlarda, yağmur 
suları veya sulama sistemlerinden akışı sağlanan sular toprak üzerinden 
akıp gideceğinden toprakta hızlı bir şekilde buharlaşmaya neden olur. 
Bu durumda toprakta su kayıpları oluşur. Bunu önlemek için kaymak 
tabakasını kırmak gerekir.
d) Yabani otlarla mücadele: Bir çok zararlının konukçusu durumunda 
olan yabancı otlarla mücadele etmek gerekir. Bitkinin besini ve suyuna 
ortak olarak bitki gelişimini yavaşlatır ve verimi olumsuz etkiler. Ayrıca bir 
sonraki yıla hastalık ve zararlılar için konukçuluk yaptığından gelecek yılın 
verimini ve kaliteyi etkiler. 
e) Toprak altı zararlılarıyla mücadele etmek: Toprağın işlenerek alt üst 
edilmesi, toprak altındaki zararlıların toprak yüzeyine çıkması sonucu 
yaşama ortamı engellenmiş olur. Toprak altındaki yuvaları bozularak 
zarar düzeyi azaltılabilir.
2- Budama 

 Meyvecilikte verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olan budama meyvecilikte karlılığı arttıran önemli bir bakım işlemidir. 
Meyve ağaçlarında budama; dal kesme, dal eğme, dal seyreltme, 
dalların arasının açılması ve uç alma gibi yapılan işlemlerdir. Meyve 
ağaçlarında budama genelde kış budaması ve yaz budaması şeklinde 
2 dönem halinde uygulanmaktadır.  Hangi dönemde yapılırsa yapılsın 
meyve ağaçlarında budamanın amaçları şunlardır:
a) Fidanın kök sistemiyle gövdesi arasında dengeyi sağlamak.
b) Ağaçlara istenilen şekli vererek düzgün taç oluşumunu sağlamak.
c) İyi bir taçlandırma ile ağacın yeteri kadar ışıklanmasını ve havalanmasını 
sağlamak.
d) Şekli oluşturulmuş ve verime yatmış meyve ağaçlarının şeklini muhafaza 
etmek.
e) Kaliteli meyve oluşumunu sağlamak ve verimi arttırmak.
f) Dal kırılmalarını ve sarkmalarını azaltmak.
g) Peryodisitenin  etkisini azaltmak.

Kış budaması veya erken ilkbahar budaması genelde havaların 
soğumasıyla birlikte vegetatif gelişimini tamamlamış ve yaprağını dökerek 
kış dinlenmesine giren meyve ağaçlarında uygulanmaktadır. Kışları çok 
soğuk geçmeyen ılıman bölgelerde sonbaharda, ağaçlar yaprağını 
döktükten sonra başlanır kış sonunda gözler uyanıncaya devam edilir. 
Kışları sert geçen bölgelerde ise erken ilkbaharda soğuklar geçtikten sonra 
meyve ağaçlarında gözler patlamadan budama yapılmalıdır. Budamada 
en önemli husus budama aletlerinin dezenfekte edilmesi ve budamaya 
önce sağlıklı ağaçlardan başlanmasıdır. Meyve bahçelerinde  hastalık ve 
zarar etmeniyle bulaşmış ağaçların diğer ağaçlara bulaşma riskine karşın 
en son budanması gerekir. Budama aletlerini dezenfekte etmede çamaşır 
suyu olarak bilinen sodyum hypoklorid solusyonu kullanılabilir. Budama 
işlemlerinden sonra da budama aletlerinin dezenfekte edilip kaldırılması, 
bahçedeki budama artıklarının hastalık ve zararlılara konukçu olmaması 
açısından toplanarak imha edilmesi gerekir. 

3- Gübreleme
Bahçe bitkilerinde gübreleme;  toprakta ve bitkide yetersiz olan 

besin elementlerinin toprağa ve bitkiye yeter miktarda sağlanmasıdır.  To-
praktaki herhangi bir besin elementinin fazlalığı diğer besin elementinin 
noksanlığına neden olabilir veya yeterli olan besin elementinin  bitki 
tarafından kullanımını sınırlandırabilir. Bu nedenle bahçe bitkilerinde to-
prak ve yaprak analizi yapmadan gübreleme yapılması sakıncalı ve yanlıştır.  
Toprak analizi yaparken ilk fidan dikimi ve verim amaçlı gübreleme tavs-
iyelerinde alınan toprak örneği derinliği de farklıdır. Bahçe tesis edilirken  
alınan toprak örneği derinliği en az 60 cm. olmalıdır. Çünkü toprakta, 
bitki kök gelişimini sağlarken suyu ve besin elementini bulabildiği derinliğe 
kadar ulaşmaktadır. Bu nedenle iyi bir kök gelişiminin oluşabilmesi için 
taban suyu derinliği, makro ve mikro besin elementleri miktarının oranı 
yetiştiriciliği yapılacak meyve türü için yeterli miktarda olması gerekir. 
Bu şekilde ağacın kök sistemi ile gövdesi arasında dengeli bir gelişim 
sağlanmış olur. Makro ve mikro besin elementi yetersizliğinde kökler zayıf 
gelişeceğinden bitkinin toprak üstündeki aksamı da zayıf kalır. Düzgün taç 
gelişimi sağlanmaz, soğuklara, hastalık ve zararlılara karşı direnci azalır. 
Verime yatmış ağaçlarda gübreleme tavsiyesinde toprak örneği alınacak 
derinlik 25-30 cm.dir. Toprak örnekleri alınarak labratuarlara analize gön-
derilir ve analiz sonucuna göre gübreleme yapılır. Toprakta  besin elemen-
tinin yeterli olup bitkide yetersiz olduğu durumlarda yaprak örneği alınarak 
analize gönderir ve analiz sonucuna göre yaprak gübrelemesi yapılır.

Bahçe bitkilerinde gübreleme genel olarak sonbahar ve ilkbahar 
olmak üzere 2 dönemde yapılır. Az yağışlı bölgelerde ve killi topraklarda 
sonbaharda, çok yağışlı bölgelerde ve hafif topraklarda ilkbaharda 
gübreleme yapılır. Makro besin elementlerinden olan azotlu gübreler 
toprakta hareketli yapıda olduklarından ilkbaharda toprağa verilmelidir. 
Çiçeklenme öncesinde ve sonrasında olmak üzere 2 dönem halinde 
verilebilir. Potasyum ve fosforlu gübreler toprakta daha yavaş hareketli 
olması ve bitkinin alabileceği forma dönüşmesi biraz daha uzun sürdüğü 
için sonbaharda toprağa verilmelidir.  Azotlu gübrelerden olan yanmış çiftlik 
gübresi sonbaharda toprağa karıştırılmalıdır. Çiftlik gübresi kullanırken 
en önemli husus yanmış olması ve zararlılarla bulaşık olmamasıdır. Bazı 
zararlıların larvaları gübrelerle toprağa taşınıp bulaşmaktadır.
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BUZAĞI GÜZELLİK YARIŞMASI Birinciye ödülünü Vali Yardımcımız Sayın Bahadır 
Güneş vermiştir. İkinciliği yine Ardanuç İlçesi Kızılcık 

Köyünden Fikri Alaçam’ a ait 29 numaralı 
buzağı almıştır. İkinciye ödülünü 

Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Erdinç Eldemir vermiştir. 
Üçüncülüğü ise Şavşat 

İlçesi Köprüyaka 
Köyünden Melih 
Gündüzoral’ a 
ait 16 numaralı 

buzağı almıştır. 
Üçüncüye ise 

ödülünü İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Sayın İshak 
Hacıkamiloğlu vermiştir.

Yarışmada Birinciye tam altın, İkinciye 
yarım altın, Üçüncüye çeyrek altın ve her katılımcıya 
da 3 çuval yem verilmiştir.

Geleneksel 32. Artvin Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali 
kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 
“Buzağı Güzellik Yarışması” düzenlendi.Yarışma sonucunda yapılan 
puanlamaya göre birinciliği Ardanuç İlçesinden Tuncay Bilgin’ e ait 
28 numaralı buzağı almıştır.

İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, İl Müdür Yardımcımız 
Hakan Keskin, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Personellerinden Ali Çankaya ve Muharrem Aksungur,  Artvin, Trabzon 
ve Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve 
Teknik Personelleri ile balıkçılık işletmeleri sahiplerinin katılımıyla 
Arhavi  ve Hopa İlçesindeki alabalık işletmelerine teknik gezi 

düzenlendi.
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar 

Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde 
Müdürlüğümüzce yürütülen “Balık 
Yetiştiriciliğinde Teknoloji Kullanımı  
Projesi” kapsamında 2012 yılı içerisinde 
Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 
ve Maçka ilçesindeki alabalık tesislerine 
daha sonrada Ordu ilindeki alabalık 
tesislerine ve 20 kasım 2012 tarihinde 
de Artvin ilindeki alabalık tesislerine 
çiftçi inceleme gezileri 27 kasım 2012 
tarihinde de son olarak Rize ilindeki 
alabalık tesislerine teknik gezi düzenlendi.

Artvin,  Trabzon ve Rize illerinden toplam 40 kişinin katılımıyla 
Artvin’de düzenlenen ve 1 gün süren gezi sonunda Doğu Karadeniz 
balıkçılarının balık yetiştiriciliğindeki birçok teknolojiden görsel 
anlamda yararlandıkları bilgi ve görgülerinin arttığı gözlemlenmiştir.

DOĞU KARADENİZ BALIKÇILARI ARTVİN’DE BULUŞTU

Yayımlanan tebliğin getirdiği en büyük yenilik etiketlemede olacak. 
Etikette, "1 yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemelidir" ifadesi yer 
alacak.

 Yeni tebliğde ‘kara kovan balı’ ibaresi eklenmiştir. Kara kovan balı , 
kara kovanlarda arılar tarafından peteği ile üretilen baldır. Bu tebliğe göre 
kara kovan ve doğal petekli ballar süzme bal olarak satılamayacak. Petek 
parçalanmayacak ve içine süzme bal ilave edilip satılamayacak. Etiketlerde 
“kara kovan balları” için “doğal petekli” ibaresi kullanılabilecek. 

Süzme çiçek balı akışkan olmayan kıvamda kontrollü koşullarda 
kristalize edilmesi halinde krem bal, kendiliğinden kristalize olması halinde kristalize bal adıyla piyasaya arz edilebilecek.

Etikette balın orijini; salgı veya çiçek balı olduğu, bal ifadesinin yanında aynı punto ile belirtilecek. Hammadde ambalajı 
üstünde Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan işletmeye ait işletme numarası bulunacak.

Ayrıntılı Bilgiyi İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzden Alabilirsiniz! Gıda ve Yem Şube 
Müdürlüğü TEL: 0 (466) 212 10 37

YENİ BAL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ EŞ 
FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

16 Ekim Dünya Gıda Günü, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle 
kutlanmaktadır.

İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 
Dünya Gıda Günü Etkinliği İlimiz Gazi Orta 
okulunda; Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz, İl Müdürümüz 
İshak Hacıkamiloğlu, Gıda ve Yem Şube 
Müdürümüz Alaeddin Zeren, İl Müdürlüğümüz 
personelleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Personelleri 

ve öğrencilerin katılımıyla kutlanmıştır. Etkinlik Çerçevesinde 4. ve 5. sınıf öğrencilerine gıda güvenliği ve 174 alo gıda hattı ile ilgili sunum 

yapılmış olup, sunumun ardından öğrencilere  meyve suyu ve kek dağıtılmıştır.

16  Ekim Dünya Gıda 
Günü Gazi Orta 

Okulunda Kutlandı

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Ardahan Kars Artvin Kalkınma 
Projesi kapsamında daha önceden başvuruda bulunan Ardanuç İlçesi 
Güleş ve Geçitli köylerinden 7 çiftçi ile İl Müdürlüğümüzde eş finansman 
sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeler Bakanlığımız adına  İl Müdürümüz 
Sayın İshak Hacıkamiloğlu ile çiftçiler tarafından imzalandı.  Proje 
kapsamında 6 çiftçinin 20 başlık 1 çiftçinin ise 34 başlık ahır yapacağını, 
ahırların ihale bedellerinin % 60’ının projeden % 40’ının ise çiftçiler 
tarafından karşılanacağını, yapılacak ahırların serbest-duraklı sisteme 
sahip olan ahırlar olduğunu belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Artvin esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcilerinin ve Ege Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Yusuf Vangöl ile beraber İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerinin 
eğitmen olarak görev aldığı Hijyen (Sanitasyon) Eğitimine İlimiz fırıncılarından 98 sektör çalışanı katılmıştır.Ayrıca 
13.12.2012 tarihinde Artvin ticaret odası toplantı Salonunda İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörlerince 2. kez eğitim 
verilmiştir.

Fırıncılara Hijyen Eğitimi Verildi 
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Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin 
maddeleri belirlenir ve çiftçilerimize yetiştirecekleri ürüne göre 
gübreleme tavsiyesi yapılır. Doğru gübreleme; ürün, toprak, çevre ve 
ekonomik açıdan önem taşımaktadır. 

AŞIRI GÜBRELEME SONUCUNDA;
Para boşa gider, kaynak israfıdır. Çevre kirliliğine yol açar. su 

kaynaklarımıza karışarak içme sularımızı kirletir. Aşırı gübre verilmiş 
bitkiler gıda zinciri içerisinde insan sağlığını olumsuz etkiler. Aşırı 
gübreleme ile bazı besin elementlerinin toprakta fazla birikmesi, diğer 
bazı besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını zorlaştırır.
Örneğin; Aşırı fosfor gübrelemesi sonucu bitkiler topraktaki demir 
ve çinkodan yararlanamaz ve toprakta insanlarda kansere yol açan 
kadmiyum (bir ağır metal) birikebilir.

YETERSİZ GÜBRELEME SONUCUNDA;
Bitkiler yeterince beslenemez. Bitkilerde verim ve kalite düşüklüğü 

görülür. Bitkilerde gelişme yavaşlar veya durur. Aşırı ve yetersiz 
gübrelemenin sakıncaları toprak analizi ile önlenir. 

TOPRAK ANALİZİ İÇİN TOPRAK NUMUNESİNİ NE 
ZAMAN ALMALIYIZ?

Toprak numunesinin en ideal alınma zamanı sonbahar mevsimidir. 
Numuneler hasattan sonra, ekimden önce, toprak tavında iken, en 
geç ürün ekiminden 1 ay önce alınmalıdır ki analiz süresi ve önerilen 
gübrelerin temini için zaman kalsın.

TOPRAK NUMUNELERİ NERELERDEN ALINMAZ?
Önceden gübre veya kireç konulmuş yerlerden. Hayvan gübresi 

yığılan yerlerden. Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden. Sap, 
kök, yaban otlarının yakıldığı kısımlardan. Tarlanın çukur ve tümsek 
yerlerinden. Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından 
toprak numunesi alınmaz.

TOPRAK ANALİZİ 
İÇİN NUMUNE 
NASIL ALINIR?

Toprak numunesi 
almak için önce bel, 
kürek, kazma, toprak 
sondası, toprak burgusu 
gibi aletler hazırlanır. 

Sonra toprak numunesi alınacak 
yerin üzerindeki ot, sap gibi 
şeyler el ile temizlenir.

Bel veya kürek ile V harfi 
şeklinde bir çukur açılır. Bu 
çukurun düzgün tarafından 3-5 
cm kalınlıkta, 0-30 cm derinlikte 
bir toprak dilimi alınarak bir bez 
üzerine veya kovanın içine konur. 
Bu işlem tarlanın 5-10 ayrı 
yerinde tekrarlandıktan sonra, 
alınan ve bir yerde biriktirilen 

toprakların içerisindeki taş, yaprak, odun parçaları vs. gibi yabancı 
maddeler temizlenir. Büyük kesekler el ile parçalanarak ufalandıktan 
sonra iyice karıştırılarak harman edilir. 

Toprak numuneleri, tarlanın bir ucundan diğerine uzanan düz bir 
hat üzerinden alınmayıp, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi zig-zag bir 

çizgi üzerinde 15-20 adımda bir alınmalıdır. 

Bitkilerin çoğunluğu besin maddelerini genellikle üst toprak 
tabakasından aldıklarından, toprak analizi için numunelerin 0-30 cm 
derinlikten alınması yeterlidir. 
Numuneler sebze bahçelerinde 0-30 cm derinlikten, meyve bahçeleri 
ve bağlardan ise 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm derinliklerden 
alınmalıdır.

Alındığı her tarlayı temsil eden 1-2 kg karışık toprak numuneleri 
için kurşun kalemle ikişer adet bilgi kağıdı (etiket)  yazılır. Etiketlerden 
birisi torbanın içine konur, diğeri torbanın ağzına bağlanır ve 
laboratuara gönderilir. 

ETİKETLER AŞAĞIDAKİ
BİLGİLERİ TAŞIR

Yapılan analiz sonucunda çiftçiye üretim yaptığı arazilerin içerdiği 
organik madde, pH, kireç, fosfor, potasyum, toplam tuz içerikleri ve 
miktarlarına göre gübre tavsiyeleri sunulmaktadır.

      DEĞERLİ ÇİFTÇİMİZ:
      Gübreleme yapmadan önce toprağını mutlaka analiz ettir.
       Laboratuardan gelecek sonuca göre gübreleme yap-yaptır.
      Fazla gübre kullanarak paranı boşa harcama.

TOPRAK ANALİZİ

Adı soyadı
İli
İlçesi
Köyü
Arazinin mevki
Arazi üzerindeki ürün
Ekilmesi düşünülen ürün
Numune alma tarihi
Numunenin alındığı derinlik

Emine  DUMAN DALKIRAN
Ziraat  Yüksek Mühendisi

!
Yediğine İçtiğine Dikkat Et 

Güvenili Gıda Tüket.

www.tarim.gov.tr
www.alo174.gov.tr
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Yusufeli İlçemizde  İyi Tarım Uygulamaları Sertifika 
Töreni Yapıldı

Sayın Valimiz Necmettin Kalkan, İl Emniyet 
Müdürümüz Hüsrev Salmaner, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, İlçe 
Kaymakamımız Cumhur Duran, Yusufeli ilçe müdürü 
Murat Dilek ile Protokolun katılımıyla,  İlçemiz Halitpaşa 
İlköğretim Müdürlüğü toplantı salonunda  “İyi Tarım 
Uygulamaları“  sertifika töreni gerçekleştirildi.  Eğitime 
katılan,  82 kişiye sertifikaları verildi.

Yusufeli Kaymakamlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüzün organize ettiği sertifika 
töreni protokol ve sertifika sahibi çiftçilerin yanı 
sıra yöremiz çiftçilerinin yüksek oranda katılımıyla 

gerçekleşmiştir. İl müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu sertifika alan çiftçilerimize 
bakanlığımız teşfik ve desteklerinde öncelik tanınacağını ifade etmiştir.

Arhavi İlçemizde Fındık Üreticilerine Eğitim Verildi
Arhavi İlçesinde Bakanlığımız tarafından yapılan Fındıkta entegre mücadelesi projesi kapsamında 

fındık üreticilerimize eğitim ve yayım çalışmasının ardından fındık bahçesinde budama uygulamalı 
olarak yapıldı.

Arhavi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İbrahim Şimşek organizasyonda 
katkıda bulunan Yüksek Ziraat Mühendisi 
Ali Kaya, Ziraat Odası Başkanı Şükrü 
Bayraktaroğluna ’na teşekkürlerini 
bildirerek, bu gibi çalışmaların üreticilerimize 
yararlı olduğunu , üreticilerimizinden gelen 
istekler doğrultusunda çiftçi eğitim ve 
yayım çalışmalarına İlçe Müdürlüğü olarak 

her zaman hazır olduklarını belirtti.

İstatistik Bilgi Sistemleri (İBS) Eğitim Toplantısı Yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Bakanlığımızın işbirliği ile yürütülen İBS (İstatistik Bilgi Sistemi) 

kapsamında İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile TUİK Trabzon Bölge 
Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla eğitim gerçekleştirildi.

TUİK Trabzon Bölge Müdürlüğü Tarım İstatistikleri sorumlusu Ali Osman Bilgin ve Müdürlüğümüz 
Tarımsal Veriler ve İstatistikler sistem 
sorumlusu Ziraat Mühendisi Yasin Türüt 
tarafından (İBS) Sisteminin kullanımı  
yeni görevlendirilen teknik  personele 
uygulamalı olarak sistem üzerinden 
anlatıldı.

Yapılan eğitim sonunda Koordinasyon 
ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nesimi 

Erarslan, Borçka Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Galip Baykal 
eğitimin önemi hakkında bilgi verdi.

Güncel Haber ve Duyurularımızı Web Sitemizden Takip Edebilirsiniz...
www.artvintarim.gov.tr
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Tarımsal ekonomisini çay, fındık ve kivi üretimine dayandıran 
Doğu Karadeniz Bölgesi, birim alandan getirisi oldukça yüksek yeni 
bir ürünle ekonomisini daha da güçlendireceğe benziyor.

Mevcut floramızda yabani formu, Likapa, çay üzümü(Vaccinium 
arctostaphylos)  olarak bilinen bu bitki ilk olarak çiftçilere yaban mersini 
olarak tanıtılsa da Bakanlığımızca 2011 yılında Maviyemiş(Vaccinium 
corymbusum) olarak tescil edilmiştir.

Asitli topraklarda yetişen, ılıman iklim bitkisi olan Maviyemişin 

tanıtımı ilk olarak;2005 yılında Hopa Öğretmen Evinde düzenlenen,Dr.
Hüsyin ÇELİK’İN katılmış olduğu  ‘Kokulu Kara Üzüm ve Likapa 
(Yaban Mersini )’ konulu panelle gerçekleşmiştir.

Maviyemişin, Bölgemiz florasında yabani formunun bulunuyor 
olması ,toprak PH değerinin genel itibari ile asitlik karakter göstermesi 
,rakımın sıfıra yakın olan bölgelerde soğuklama ihtiyacını rahatlıkla 
karşılaya biliyor olması, kapama bahçe kurulması durumunda göze 
alınabilecek büyük risklerin olmadığının çok önemli göstergeleri 
olmuştur.

Nitekim 2006 yılı içerisinde saksı içinde yapılan denemelerle 
de olumlu sonuç alınmış olup,kapama bahçe kurmak için finansal 
kaynak araştırılmaya başlanmıştır.

2010 yılı haziran ayında yapılan ilk hasatta dekara yaklaşık 150 
kg ürün alınmıştır. Alınan ürün miktarı ilk yıl için az bir miktar olması 
nedeni ile satışlar 
direk nihai tüketiciye 
yapılmıştır. Devam eden 
yıllarda çiftçilerimiz 
kurdukları internet sitesi 
üzerinden İstanbul, 
Ankara, Aydın gibi illere 
yine nihai tüketiciye 
doğrudan satış 
yapmışlardır. Hasadı 
edilen yaş meyve aynı 
gün strafor kutular içine 
konarak kargolanmıştır. 
Gönderilen ürünler 
içerisinde geriye dönük 
şikâyet olmamıştır. Yaş 
meyve ürün satış fiyatları 
15,00-17,50-20,00TL 
gibi gerçekleşmiştir. 
Çiftçilerimiz yaptıkları 
satışları kayıt altına 
alarak kendilerine has 
müşteri portföylerini 
de oluşturmaktadırlar. 
Yapılan satışların kayıt 
altına alınması ilerleyen 

yıllardaki  satışları daha da kolay hale getirecektir.
2012 Yılı Haziran Ayında Antalya’da gerçekleştirilen ‘Yerel 

ürünler fuarı’nda ürünümüz özel ilgi görmüş ve kilosu 25TL’dan çok 
rahat alıcı bulmuştur.

Deneme bahçesi niteliğindeki bu ilk bahçelerimizden aldığımız 
sonuçların mükemmelliği bizi Maviyemiş Üretiminin çiftçilere 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda cesaretlendirmiştir. Bu 
amaçla 2010 yılında ‘Maviyemiş Hasat Günü’ adı altında tarla 
günü düzenlenerek, çiftçilerimiz ve bölge insanımıza üretimin tanıtımı 
sağlanmıştır.

Takip eden yıllarda kapama bahçe tesislerimiz farklı finansal 
kaynaklarla kurulmaya devam edilmiştir.2013 yılında 8 çiftçimizin 
16da alanında hasat yapılacaktır. Bu alanın 9da’lık kısmında 
bahçelerin ilk verim yılı olacaktır.2007 yılında kurulan bahçelerimizde 
2012 yılı hasat mevsiminde çalı başına verim 5kg ile 8 kg arasında 
değişmektedir. 300 adet fidanın dikildiği alanlardan 1,5-2 ton ürün 
alınmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgemiz topraklarının %21’i asitli olması 
nedeni ile bu ürünün getirisi açısından oldukça şanslı bir bölgemizdir.

Değinmek istediğimiz asıl mesele birim alandan çok yüksek getirisi 
olan bu ürünün üretime yönelik hak ettiği desteği görememesidir.

Antalya Ticaret Borsasının Akdeniz Üniversitesi ile Antalya 
Serik’te 2010 yılında başlatıp yürütmüş olduğu örnek bir çalışması 
mevcuttur.Siyah Mersin olarak bilinen (Myrtuscommunis) bitkisinin 
üretiminin yaygınlaştırılması için  TAGEM’in de desteği ile ‘Endüstriyel 
amaçlı organik siyah mersin yetiştiriciliğin geliştirilmesi’ adlı bir 
proje yürütmektedirler.Projede amaç siyah mersin üretiminin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak, temennimiz kilosu toptanda sadece 
1,5-2TL arasında satılan bu ürün için yapılan bu organizasyonun 
benzerinin kilosunu 15-20TL sattığımız maviyemiş (Vaccinium 
corymbosum) içinde İlimizde gerçekleşmesidir.

2 milyar insanın günlük 1,5TL ile geçinmek zorunda kaldığı 
Dünyamızda ,böyle özel bir ürünün yetişebildiği coğrafyada yaşıyor 
olmanın hakkını vermeli, hızla maviyemiş üretimini yaygınlaştırmanın 
yollarını aramalıyız.
Kaynaklar: BORSANOMİ dergisi Maviyemiş Yetiştiriciliği’ Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Doğu Karadeniz’in  Piyangosu: Maviyemiş Fikret VAYİÇ
Ziraat Mühendisi

İl Müdürümüz 
Sayın İshak 
Hacıkamiloğlu, İlimiz 
Hopa İlçesinde çay 
tarımı ile uğraşan 
çiftçilerin kurduğu  
4159 ortaklı S.S. 
08-1 Hopa Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
ve bu kooperatife ait 
Bakanlığımızn defaten 
desteklediği 45 ton/
gün kapasiteli Çay 
Fabrikasında  inceleme 
ziyaretinde bulundu.  

İl Müdürümüz 
Sayın İshak 
Hacıkamiloğlu inceleme esnasında fabrikada gördüğü faaliyetlerle 
ilgili bazı önerilerde bulundu. İlerleyen zamanlarda İl Müdürlüğümüzün 
kooperatiflere desteğinin devam edeceğini söyleyen İl Müdürümüz 
bir teşekkür konuşması yaparak çalışmalarından dolayı kooperatif 
yöneticilerini tebrik etti ve başka bir inceleme için fabrikadan  ayrıldı.

İl Müdürümüz Sayın İshak 
Hacıkamiloğlu Hopa Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Çay Fabrikasını Ziyaret Etti



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

- Ekolojik koşullar göz önüne alınarak 
budama işlemi yapılır.
- Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise 
bu ayda mutlaka verilmelidir.
- Hastalık ve zararlılardan kuruyan meyve 
ağaçları sökülerek imha edilir.
- Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara 
karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır..

MEYVECİLİK
- Ocak ayında yapılması gereken işlerden,   
gerçekleştirememiş olanlar sonuçlandırılır.
- Uygun hava koşullarında toprak işlemesine 
başlanır.
- Çelik alma işleri yapılarak; çelikler kumda 
saklamaya (Katlamaya) alınır.

MEYVECİLİK
- Fidan dikimi sürdürülür.
- Toprak işleme bitirilir.
- Gübreleme işlemi tamamlanır.
- Budama tamamlanır.
- Kalem aşısı yapılır.
- Tarımsal mücadeleye devam edilir.

MEYVECİLİK

SEBZECİLİK

HAYVANCILIK SERACILIK

- Serin iklim sebze türlerinde hasada devam 
edilir.

- Seralarda ilkbahar hazırlığı yapılır.- Hayvanlar ahırda olduklarından temizlik 
ve dezenfeksiyona önem verilir.
- Hayvanlar bu dönemde ahırda 
olduklarından ahır besleme proğramı 
devam ettirilir.
- Yeni doğan buzağılara özel bakım ve 
besleme proğramı uygulanır. Doğumdan 
sonra engeç 1-2 saat içerisinde ağız sütü 
içirilmeye başlanır.
-  Hayvan hastalık ve zararlarına karşı koruyucu 
aşılar ve ilaçlar uygulanır.- Hayvanlar ahırda olduğu için ahırların 

bakımı önemlidir. Ahırlar temizlenmeli, 
havalandırmalı, hastalıklarla mücadele için 
önlemler alınmalıdır.
- Ahır içi sıcaklığı sığırların bulunduğu 
bölmede optimum değer olan 13-18 
dereceler arasında tutulmaya çalışılır.
- Doğum mevsimi başlangıcı olduğu için 
doğuma yakın inekler ayrı bölmelere alınmalı 
ve altlarına temiz altlıklar serilmelidir. 
Gebeliğin ileri devresinde (son ayında) kesif 
yemler azaltılmalı şişkinlik yapacak yemler 
verilmemelidir.

HAYVANCILIK

- Arılar devamlı olarak kovanda 
olduklarından kovan ağızlarının temizliği 
ve havalandırma yapılır.

- Gebe koyunların yemlerine dikkat etmeli 
çiçek hastalığına karşı koruyucu olarak 
aşılanmalıdır.

-  Arılar genellikle rahatsız edilmez.
-  Arıların açlık tehlikesi altında olduğu tesbit 
edilirse hava sıcaklığının 15 C nin üzerinde 
olduğu günde ballı çerçeve takviyesi yapılır.

- Temizlik ve dezenfeksiyon konusundaki 
çalışmalar devam ettirilir.

- Buzağılara özenle bakılır.Yeni doğanlara 
ağız sütü içirilir.

- Hayvanlar meraya  çıkmadan önce parazit 
ilaçlaması yapılır.

- Hastalık ve zararlara karşı koruyucu 
tedbirler almaya devam edilir.

- İlkbahar şap hastalığına karşı aşılama 
yapılır.

HAYVANCILIK

- Hava sıcaklığı uygun olduğu günlerde 
kovanlar açılarak , ana arı,yavru, arı 
mevcudu, yiyecek durumu kontrol edilir.

- Boş ve kararmış çerçeveler alınır. Yiyeceği 
olmayan kovanlara kek veya şurup verilir.
- Varroa mücadelesi usulüne uygun olarak 
ruhsatlı ilaçlarla yapılır.

 Arılara kış yiyeceği olarak bal ve polenli 
petekler bırakılır.Petekler tamamen balla 
dolu olmayıp alt yarılarındaki gözler boş 
olmalıdır. Kovanlar sabitlenmeli, arılar 
rahatsız edilmemelidir.
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