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ŞAVŞAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TÖRENLE
HİZMETE AÇILDI

 Artvin Valisi Kemal Cirit, Artvin 
Milletvekilimiz İsrafil Kışla ve İl Protokolü 
yaklaşık 1 yılda tamamlanan ve 808.000 TL 
‘ye mal olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü binasını hizmete açtı.

 Artvin Valisi Kemal Cirit, Artvin Milletvekili 
İsrafil Kışla ve beraberindekiler, halk oyunlarını 
izleyerek vatandaşlar ile beraber horon oynadı, 
Şavşatlı çiftçilere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından bu sene yeni başlanan                    
“100.000 Adet Pembe Domates Fidan Dağıtımı 
Projesi” kapsamında 2.000 adet domates fidesi 
dağıtımı yapıldı. Daha sonra hizmet binasının 
açılışını gerçekleştiren Vali Cirit ve beraberindekiler 
binada incelemelerde bulundu.

YUSUFELİ ARICILARINA
DESTEK YAĞMURU

>> 9 ‘da

 İlimiz çiftçilerin sebze yetişti-
riciliğinde ihtiyaç duymuş oldukları 
fide ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla 
100.000 adet pembe domates fidesi İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-
müz tarafından ürettirilerek ücretsiz ola-
rak çiftçilere dağıtıldı.

 Artvin Valisi Kemal Cirit, Artvin Mil-
letvekili İsrafil Kışla ve İl Protokolü Şavşat il-
çesinde Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce oluşturulan, Yöresel Meyve 
Çeşitleri Örnek Bahçesini ziyaret etti.

 Projesi Yusufeli Bal Üreticileri 
Birliği Başkanlığınca hazırlanan, Ba-
kanlığımız Hayvancılık Genel Müdür-
lüğünce finanse edilen ve İl Müdür-
lüğümüzce uygulanan, Yusufeli İlçesi 
ve Köylerinde Ana Arı Üretiminin Yay-
gınlaştırılması Projesi, arıcıların yüzü-
nü güldürdü.
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 Törende bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İshak Hacıkamiloğlu, kurumlarınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

 “Artvin’de tarım ve hayvancılık alanındaki son 3 yıllık verilere 
göre büyük ve küçükbaş hayvancılığa 11 milyon lira, su ürünleri ne 2,2 
milyon lira, bitkisel üretim alanında 46 milyon lira destek verildiğini 
kaydeden Hacıkamiloğlu, ekonomik yatırımlarda ise son 3 yılda 8 milyon 
lira hibe desteği verildiğini söyledi.

 2015 yılında kabul gören tarımsal ekonomik yatırımlardan 13 
projeden 7’sinin Şavşat ilçesinde olduğunu belirten Hacıkamiloğlu, 
buradan da Şavşat ilçesine 3,1 milyon lira destek geleceğini ifade ederek 
binanın yapım ve açılış esnasında emeği geçen Artvin Valisi Kemal Çirit’e, 
Artvin Milletvekili İsrafil Kışla’ya, Şavşat Kaymakamı Cemil Sarıoğlu’na, 

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk’e,  Çevre ve Şehirçilik İl 
Müdürü Murat Cavunt’a ve Müteahhit Necati Altun’a teşekkürlerini 
sundu”.

 Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ; “Şavşat Halkına dolayısı ile 
Artvin’e böyle modern bir binanın kazandırılması ve çiftçilerimize daha 
güzel bir ortamda hizmet vermesi bizleri sevindirdiğini, herkese hayırlı 
uğurlu olmasını dileyerek, tarımsal desteklemelerin sürdüğü Artvin’inde 
bu desteklerden yararlandığını” belirtti.

 Artvin Valisi Kemal Cirit; “İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüzün yeni binası ile Engelsiz Yaşam Merkezi de hizmete 
açıldı. Bu hizmetlerin İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Buradaki yatırımlarımızı başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum” dedi.

Sayfa 1 ‘in devamı

ŞAVŞAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
HİZMET BİNASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

 Bakanlığımız 2014 yılında görüşe açtığı Türk Gıda Kodeksi Çay 
Tebliği Taslağına son şeklini vererek Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği’ni 
17.06.2015 tarihli ve 29389 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni 
yayımlanan tebliğ ile yeşil çay ilk kez tebliğ kapsamına alındı.

 Siyah çay, yeşil çay, aromalandırılmış siyah ve yeşil çay ile 
kafeinsiz siyah ve yeşil çayın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde 
üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve 

piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemek amacıyla 
hazırlanan Tebliğin (Tebliğ No:2015/30) yürürlüğü girmesiyle Türk 
Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (Tebliğ No:2008/42) yürürlükten 
kaldırılmıştır.

 2015/30 nolu Tebliğ, kurutulmuş bitki ve/veya meyve ilave 
edilmiş siyah ve yeşil çayları, çözünebilir çayları ve çay ekstraktlarını 
kapsamamaktadır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ YENİLENDİ
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 Şavşat İlçesine bağlı Dalkırmaz köyünde Artvin İl  Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile vatandaş işbirliğiyle 17 dekarlık alanda 
oluşturulan “Yöresel Meyve Çeşitleri Demonstrasyon Bahçesini“ 
Vali Cirit’in incelemelerine Artvin Milletvekilimiz İsrafil Kışla, Şavşat 
Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan 
Öztürk, Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, 
daire amirleri ile köylüler katıldı.

 Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, 
yapmış olduğu açıklamada  “Şavşat İlçemizde bulunan yerli meyve 
çeşitlerini bir bahçede toplamak istedik. Bu amaçla Dalkırmaz 
köyümüzde İbrahim Bülbül’e ait çiftçimizin bahçesinde bu meyve 
fidanlarını aşılayarak yerleştirmeye başladık. Bahçenin oluşturulmasında 
alt yapı hizmeti kapsamında damlama sulama sistemiyle çiftçimize 
yardımcı olduk. Meyvelerin budanmasında ve olası hatalıklara karşı 
mücadelerinde kurumumuz teknik elemanları destek sağlamaktadır. 
Amacımız bölgedeki yerli meyveleri bir sitem dâhilinde toplayıp 
vatandaşın organik olarak bu meyvelerin ürünlerini pazarlayarak aile 
bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

 Yaklaşık 2 yıl önce oluşturulan meyve bahçesinde bugüne 
kadar 300 adet meyve fidanı bulunduğunu belirten Hacıkamiloğlu, ” 34 
adet armut, 23 adet elma, 6 adet kiraz ve  6 adet hurma başta olmak 
üzere toplam 300 adet meyve fidanını buraya toplamayı başardık. 

Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burası örnek bir bahçe olacak. 
İlçemizde yetişen bütün yöresel meyve çeşitlerini buraya toplamak 
istiyoruz. Bu sayıyı giderek artırmayı planlıyoruz. Topladığımız meyve 
çeşitlerinin menşei bilgilerini de kayıt ederek onlara ait özel etiketler 
hazırlayarak üzerlerine koyduk. Ticari değere sahip olan meyvelerin 
fidanlarını çoğaltmayı arzuluyoruz. Çiftçilerimiz burada üretilen organik 
meyveleri pazara sunma imkanı bulmuş olacak. İlimizde uygulanan 
AKAK projesi kapsamında Artvin Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli 
İlçelerinin bazı köylerinde buna benzer çalışmalarımız mevcut olup, 
hedefimiz, tüm köylerimizde modern bahçeler tesis ederek, Artvin’i bu 
konuda söz sahibi yapmaktır.” dedi. 

 Bahçede incelemelerde bulunan Vali Cirit, sürdürülen çalışmalar 
hakkında bahçenin sahibi İbrahim Bülbül ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İshak Hacıkamiloğlu’ndan bilgi aldı.

 Daha sonra Vali Cirit kendi adına dikilen armut fidanını çiftçi 
İbrahim Bülbül’ün yardımıyla aşılama yaptı.

 Bahçe sahibi Bülbül ile bir süre sohbet eden Vali Cirit, 
bahçenin oluşturulmasının ilçe için çok önemli olduğunu ifade ederek, 
proje ile ilçenin organik tarımdan hak edeceği değeri alacağına 
inandığını belirtmiş  ve  Şavşat  İlçesindeki açılışlara katılmak üzere 
beraberindekilerle birlikte bahçeden ayrılmıştır.

ŞAVŞAT İLÇEMİZDEKİ YÖRESEL MEYVE ÇEŞİTLERİ        
ÖRNEK BAHÇESİ GEZİLDİSayfa 1 ‘in devamı
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LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI; HAYATIN MERKEZİNDE TARIM, 
TARIMIN MERKEZİNDE ÇOCUK

 Bakanlığımızın 2014 yılında "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı 
altında uygulamaya koyduğu program doğrultusunda; ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla 
buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda 
güvenirliliği hakkında bilgi vermek amacıyla 03-05 Haziran 2015 tarihleri 
arasında İlimizde bir kamp etkinliği gerçekleştirilmiştir.

            Veteriner Hekim Zeki Ergene koordinatörlüğünde Çoruh İlkokulu 
4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 
1. gün Hopa ilçemizde çay bahçeleri ve çay fabrikası ziyaret edilerek,  
öğrencilerimize bitki gelişimi ve sürüdürülebilir tarım hakkında bilgiler 
verilmiştir. Kampımızın 2. gününde Yusufeli ilçemizde seralar ve meyve 
bahçeleri ziyaret edilerek öğrencilerimize tarımın önemi ve Ülkemizde 
tarımın durumu hakkında bilgiler verilmiştir.

            Kampımızın son gününde Merkez ilçe Seyitler köyüne gidilmiş; 
Artvin Çoruh Üniversitesi ziyaret edilmiş ve ardından köyün tarımsal 
faaliyetlerinden olan seracılık, meyve bahçesi, fidan dikimi ve kontrollü 
serbest köy tavukçuluğu gibi konular hakkında bilgi verilmiştir. 

           Öğrencilerimiz 10/06/2015 tarihinde İl Müdürlüğümüzü ziyaret 
ederek, İl Müdür Vekili Hakan Keskin ve İl Müdür Yardımcısı Alaeddin 
Zeren ‘den “Lider Çocuk Tarım Kampı” sertifikalarını almışlardır.

MEYVE BAHÇESİ, BAĞ TESİSİ VE                                                                             
SERA KURULUMUNA BAŞVURAN 
ÇİFTÇİLERİMİZLE SÖZLEŞME 
İMZALANDI

 Bakanlığımızca yürütülmekte olan Ardahan-Kars-Artvin 
Kalkınma Projesi kapsamında ilimiz Merkez, Ardanuç, Şavşat ve 
Yusufeli ilçelerimizden toplam 69 çiftçimiz başvuru yaptı. Bu 
başvuruların 60 adedi uygun bulunarak 9 adedi evrak eksikliği 
nedeniyle elendi. Uygun bulunan ve hibe desteği almaya hak 
kazanan çiftçilerimizle Eşfinansman Sözleşmeleri imzalandı. 

 Sözleşme imzalanması aşamasında İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu yaptığı açıklamalarda; “İlimizde son yıllarda 
uygulanan en önemli projelerden birisinin Ardahan Kars Artvin 
Kalkınma Projesidir. İl Müdürlüğümüz ve proje ekibi olarak bu bilinç 
ve önem ile projeyi yürütmeye çalışmaktayız. İlimiz çiftçilerinin 
projeden maksimum seviyede faydalanabilmeleri için gerekli 
çalışmaları yapmaktayız. İlimizde fidan, damla sulama ve ihata bir 
bütün olarak ilk defa bu proje kapsamında desteklenmektedir. 
Projenin en az 2 yıl daha uygulama süresi bulunmaktadır. Bu süre 
içerisinde proje kapsamında daha birçok faaliyet yapılacaktır. 
Yapılacak bu çalışmalar ilimiz tarımına ivme kazandıracaktır” dedi.

 Proje kapsamında sözleşme imzalayan çiftçilerden 12’si 
plastik örtülü yüksek tünel, 7’si kapama kiraz bahçesi, 1’i kapama 
şeftali bahçesi, 30’u kapama ceviz bahçesi ve  10’u üzüm bağı 
olmak üzere toplam 60 tesis yapılacaktır.

 Bu tesislerin KDV hariç toplam maliyetleri 1437.323,00 Tl 
olup bu tutarın % 70’lık kısmı 1.006.126,00 TL’si bakanlığımızca 
hibe olarak karşılanacaktır. 
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YEREL MEYVE ÇEŞİTLERİ KORUMA ALTINA ALINDI

         Bakanlığımız meyveciliği geliştirme projesi çalışmaları 
kapsamında son yıllarda kaybolmaya yüz tutan meyve çeşitlerinin 
gelecek nesillere aktarılabilmesi için yerel meyve çeşitlerini korumaya 
almak amacıyla İlimiz Şavşat İlçesi Dalkırmaz Köyünde İbrahim Bülbül’e 
ait arazide yerel çeşitlerden bahçe tesis edildi.

 Bahçenin açılışında bir konuşma yapan İl Müdürümüz Sayın 
İshak Hacıkamiloğlu konuşmasında; “Ülkemiz tarım sektörü içerisinde 
meyvecilik önemli bir yer tutmaktadır. İlimiz ise meyve gen kaynağının 
çeşitliliği açısından son derece zengindir. Bu nedenle ülkemiz meyveciliği 
açısından ayrı bir önemi vardır. Bu önemin kaybedilmemesi için bu gen 

kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir.  
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak konunun önemi sebebiyle 
bir takım çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalardan biri de şu içinde 
bulunduğumuz yerel çeşitlerden tesis edilen bu bahçedir. Bahçenin 
kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”  dedi. 

 Tesis edilen bahçede şu an itibariyle 35 adet armut, 23 adet 
elma, 6 adet kiraz ve 3 adet üzüm çeşidi bulunmaktadır. Bahçenin tesis 
işlemlerinde bahçe sahibi çiftçimiz desteklenmektedir.

 İri, düzgün, etli ve sert dokulu olan elmalar kurutmaya 
uygundur. Elmalar önce iyice yıkanır, kabukları soyulur, çekirdek 
evleri çıkarılır, yarım parmak kalınlığında dilimler halinde veya 
halkalar şeklinde kesilir. Kurutma tepsilerine dizilir.  Kararmamaları 
için tuzlu suda 5 dakika bekletilir. Elmalar fırınlarda kurutulur. 
Elmalar güneşte kurutulmaya elverişli değildir. Güneş hem 
renklerini karartır, hem de çok kurutur. Tam kurumuş elmalar 
elastiki olmalıdır, kurumuş elmalardan bir miktar avuç içine alınır, 
avuç yumulup açıldığında elmalar birbirinden ayrılırsa kuruma 
tamamdır.

ELMA KURUSU
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İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ANKARA
4. ARTVİN TANITIM GÜNLERİNE KATILDI

 Bu yıl  Hayde Artvin ’e  sloganı ile düzenlenen, yağmur ve soğuk havaya 
rağmen yoğun bir katılım gösterilen 4. Artvin Tanıtım Günlerinde, Artvin ‘in tarım ve 
hayvancılığını temsilen İl Müdürlüğümüzde yerini aldı.

 İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu ‘nun da katılım sağladığı organizasyonda, İl 
Müdürlüğümüz standı vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Çok sayıda bürokratında 
ziyaret ettiği satandımızda, Ardanuç ilçesinden  tanıtım günlerine getirilen oğlaklar 
özellikle çocukların ve kadınların ilgi odağı oldu. Bazı kadınlar kucağına aldıkları 
oğlakları içerisinde süt bulunan biberonla besledi.

 İl Müdürlüğümüzce 2012-2014 Yılları 
arasında İlimiz merkez ve ilçelerimizde genel bütçe, İl 
Özel İdaresi kaynaklı, AKAK , DOKAP ve Çoruh Havza 
Projeleri kaynaklarınca finanse edilen tüm yatırımlar 
kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı.
 300 adet basılan kitaplar İlimizde ve 
İlçemizde bulunan ilgili paydaşlara dağıtılması 
ile Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyet ve 
yatırımların kamuoyuna daha etkin bir şekilde 
duyurulması sağlanmıştır. 
 Söz konusu faaliyetlere İl Müdürlüğümüz 
artvin.tarim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 Proje kapsamında üretilen fideler talepte bulunan çiftçilerimize dağıtılmak üzere 
tüm ilçe Müdürlüklerimize gönderildi. 
 Yoğun ilginin yaşandığı fide dağıtımında, çiftçilerimize yerel çeşitlere 
duyarlı olunması ve bu çeşitlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğu anlatıldı. İl 
Müdürlüğümüzce proje kapsamında çiftçilerimizin her yıl desteklenerek Artvin ilimize 
özgü yerel çeşitlerimizin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

100.000 PEMBE DOMATES FİDESİ 
TOPRAKLA BULUŞTU
Sayfa 1 ‘in devamı

ANA ARI İŞLETMELERİ KONTROL EDİLDİ
 İlimizde ana arı üretimi yapan ana arı yetiştiricileri 
08/06/2015-22/06/2015 tarihleri arasında yapılan kontrollerde 
denetlendi.

 2015 yılı itibari ile 19 ana arı üretim işletmesinde yapılan 
kontrol ve denetimlerde, her hangi bir eksikliğe rastlanmamıştır. 

 Aktif olarak üretim yapmaya devam eden yetiştiricilerimizin 
2014 yılı toplam kapasitesi 17.400 adet olmuştur. 2015 yılı itibari 
ile toplamda 20.000 adet ana arı üretimi hedeflenmektedir. İlimiz 
arıcılığının gelişmesine önemli katkılar sunan işletmelerde  yapılan 
denetimlerde, üretilen ana arıların bir kısmının İl içerisindeki 
arıcılara, bir kısmının da İl dışındaki arıcılara satılmakta olduğu tespit 
edilmiştir. Yetiştiricilerimizin iletişim bilgilerini İl Müdürlüğümüz 
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesineden temin edebilirsiniz.
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  İl Müdürmüz İshak Hacıkamiloğlu 08/06/2015 tarihinde TRT Trabzon radyosunun gündüz 
kuşağında yayınlanan programa canlı yayın konuğu oldu.
 İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, Tarım ve Hayvancılık ile ilgili güncel olayları değerlendirdiği 
canlı yayın programında, İlimizde uygulanmakta olan Artvin-Kars-Ardahan Kalkınma Projesi, Doğu 
Karadeniz Kalkınma Projesi kapsamında uygulanan projeler, yapılan faaliyetler ve üreticilerimize verilen 
destekler konularında ayrıntılı bilgiler verdi.
 Ayrıca İl genelinde hayvancılığın geliştirilmesi açısından önem taşıyan meralarımızın korunması 
ve ıslahı alanında uygulanan projeler, hayvan hastalık ve zararlıları ile yapılan mücadele konularında 
detaylı açıklamalarda bulunmuştur.

İL MÜDÜRÜMÜZ İSHAK HACIKAMİLOĞLU, TRT TRABZON 
RADYOSUNUN CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

PROJE VARSA %50 DESTEK BİZDEN
 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine ait 12 Projenin Hibe Sözleşmesi imzalandı.
 9. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı çerçevesinde 
İlimizde; 9 adet Ahır ve Ağıl, 1 adet Çay İşleme Tesisi ve 2 adet Arıcılık Ürünleri İşleme 
ve Paketleme Tesisi yatırıma alınmıştır. Projelerin toplam tutarı 14.000.000 TL olup 
yatırımların tamamlanması halinde yatırımcılarımıza 6.000.000 TL hibe ödemesi 
gerçekleştirilecektir.
 S.S. Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından uygulanacak olan 
ve Bakanlığımız tarafından onaylanan Arıcılık Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi 
ve Laboratuvar Projesinin hibe sözleşmesi, İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu ile 
Yatırımcı kuruluşu temsilen Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar tarafından imzalandı.

 Proje kapsamında S.S. Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Artvin İli Merkez Taşlıca Köyü'nde Bal Süzme ve Paketleme 
Tesisi kurulacak olup Bakanlığımız tarafından 1.000.000,00 TL hibe sağlanacaktır.
 Yapılan imza töreninde İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu "İlimizde yatırıma alınan Projelerin hayata geçmesiyle Artvin'de 101 
kişiye istihdam sağlanacağını, İlimize yaklaşık 14.000.000 TL'lik yatırımın kazandırılıp bunun  6.000.000 TL hibe ödemesinin Bakanlığımız 
tarafından karşılanacağını söylemiştir. İl Müdürümüz ayrıca S.S. Taşlıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin uygulayacağı proje için de Artvin'in 
gelir kaynakları arasında en önemlilerinden biri olan balın işlenerek paketlenmesi anlamında önemli miktarda artış sağlanacağını belirterek, 
Artvin'de tarımsal sanayinin gelişmesine bu desteklerle katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirmiş ve yatırımların Artvin'e 
hayırlı olması temennisinde bulunmuştur."
 Yatırımcı Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar ise Bakanlığımızın verdiği bu desteklerin yerini bulacağını ve Artvin ekonomisine bir ivme 
kazandıracaklarını belirterek, Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkürlerini sunmuşlardır. 

 İlimizde fındık üretim durumunu tespit 
etmek üzere Koordinasyon Şube Müdürü 
Hasan ÖZÇELİK ile il ve ilçelerde görevli teknik 
elemanlar tarafından çotanak sayımı yapılmıştır.
 Yapılan çalışma sonucu önemli 
fındık üreticisi konumunda olan İlimiz 
Arhavi, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde 
fındık üretiminin bu yıl geçmiş yıllara göre 
oldukça fazla olduğu görülmüştür. Geçen yıla 
oranla yaklaşık %50 oranında artışın olacağı 
beklenmektedir. Rekoltenin bu yıl yüksek 
beklenmesi üreticilerimizi memnun etmiştir. 
İlimizde fındık bahçelerinde genel olarak 
kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin kullanılması önerilmekte olup 
kimyasal mücadele yapılmamaktadır. İlimizde 
fındık üretiminde organik tarım önerilmekte 
Borçka ilçemizde yoğunluklu olarak Organik 
fındık üretimi yapılmaktadır. 
 İlimizde bu yıl fındık üretimi 81 bin 
dekar alanda yapılmakta olup, rekoltenin 
yaklaşık olarak 7500 ton olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

İLİMİZDE FINDIKTA REKOLTE TAHMİNİ İÇİN ÇOTANAK SAYIMI YAPILDI
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6. TARIM VE İNSAN FOTOĞRAF SERGİSİ ARTVİN ‘DE
 Bakanlığımız tarafından “Toprağın ve Tarımın Önemi 
Konusunda Sosyal ve Bireysel Duyarlılığın Geliştirilmesi” amacıyla 
2014 yılında altıncısı düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf 
Yarışmasında dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan 
eserlerin kamuoyuyla buluşturulması amacıyla 81 İlimizde sergiler 
düzenlenmektedir.
 İlimizde 6. Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin açılışı 
Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşkun, İl Müdür Vekili Hakan Keskin 
, İl Müdür Yardımcısı  Alaeddin Zeren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Murat Cavunt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Adem Karameşe 
ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Özner Bilmiş tarafından 
Artvin Valiliği Sergi Salonunda yapılmış ve Vali Yardımcımız Önder 
Coşkun ve beraberindekiler dereceye girmiş fotoğraflardan oluşan 
sergimizi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi almışlardır. 

   Yaz mevsiminin başlamasıyla İlimizde sıcaklıkların 20 °C’yi 
geçmesi ve neminde %80’lerin üzerine çıkmasıyla 
birlikte sebzelerde fungal (mantari) hastalıklar 
da artmaya başladı. Bu nedenle İlimizde 
yetiştiriciliği önemli olan domateste 
mildiyö konusunu ele alacağız;
 İlk belirtiler yaprak ve gövdede 
üstten bakıldığında soluk yeşil 
renkte   büyük, daha sonra 
esmerleşen sınırları belirsiz 
lekelerdir.
- Rutubetli havalarda yaprağın 
altına bakıldığında grimsi renkte, 
ince   tüylü bir misel tabakası 
meydana geldiği görülür.
- Meyvede ise sapa bağlı kısma 
yakın küçük, gri kahverenginde 
lekeler   meydana gelir. Bu lekeler 
süratle büyüyerek kesin hudutları belli  
olmayan kahverengi benekli çürüklük 
halini alır.
- Koşullar hastalık için uygun olduğu takdirde 
hastalık tüm bitkiye  yayılır ve bitkide yanıklık şeklini 
alır ve onun kurumasına neden olur.
- Kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir, ayrıca tohumla da taşınabilir.  
Hastalığın gelişmesi ve yeni yerlere bulaşmasında serin, rutubetli 

havalar önemli rol oynar.
 – Sıcaklık 19–22 °C ve   orantılı nem % 80 ve üzerinde 

olduğunda salgın yapar.

Hastalığın görüldüğü diğer bitkiler:
- Başta domates, patlıcan, patates olmak 

üzere genellikle patlıcangiller (Solanaceae) 
familyasına ait yabani ve kültür bitkilerinde 

görülür
Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:
- Hastalıklı bitki artıkları ve meyveler 
toplanıp imha edilmelidir.
- Domates tarımı sabah ve akşam 

çiğ tutmayan güneye bakan yerlerde 
yapılmalıdır.

- Hastalığın her yıl epidemi (salgın) oluşturduğu 
yörelerde sırık domates yetiştiriciliği yapılmalı, 

sıralar hakim rüzgar yönünde olmalıdır.
-Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalı.

-Taban suyu yüksek olan yerlerde ekim yapılmamalı veya 
toprak drene edilmeli.

-Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalı.
-Sulama suyu hastalık bulaşık alanlardan geçirilmemeli.
-Tarladaki hastalıklı bitkiler sökülerek yok edilmelidir.

Kimyasal mücadele:
Hastalığın Kimyasal mücadelesi bulunmaktadır ve bu hastalığa karşı 
ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle uygun dozda ilaçlama yapılmalıdır.
- İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında 
kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi   örtünün görülmesiyle 
veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar 
gerçekleşir gerçekleşmez  başlanmalıdır.
- Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında 
mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her   tarafında bir ilaç 
tabakası oluşturmaya özen göstermelidir.
-İlaçlamalar açık havalarda 15 günde bir, kapalı yağışlı havalarda ise 
haftada 1 tekrar edilmelidir.
-Hastalık başlamadan önce koruyucu olarak kontak etkili ilaçlar, 
hastalık başlamış ise sistemik etkili ilaçlar tercih edilmelidir.
-Kimyasal mücadele yapacak olan üreticilerimizin İl ve İlçe 
Müdürlüklerimize başvurarak “Üretici Kayıt Defteri” almaları 
gerekmektedir.

DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI Kenan ÇİFTÇİ - Ziraat Mühendisi
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 Uygulanmakta olan proje ile Birlik üyesi 30 arıcımıza 4 bölmeli 
10’ar adet ruşet kovan, 10’ar adet aktif arılı kovan, her birine 1’er adet 
güneş enerjili elektroşoklu çit sistemi, 10’ar adet ana arı ızgarası ve larva 
transfer çıtası, 2 ’şer adet larva kaşığı ve yüksük kalıbı, 1’er adet  mum 
eritme kabı, 2 ’şer adet ana arı hapis çerçevesi (çiftli), 5’er adet ana arı 
işaret boyası, 120’şer adet ana arı kafesi ve 10’ar kg. temel petek dağıtımı 
kura çekilerek yapılmıştır. Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğünden de 
eğitim ve uygulama uzmanı görevlendirilmiştir.

        İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu Projenin yetiştiricilerimize, 
Yusufeli’ne ve Artvin’imize hayırlı olmasını diledi.   

YUSUFELİ ARICILARINA DESTEK YAĞMURU

 Halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda tüketmesi için Artvin İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak İlimizdeki gıda işletmelerine 
yönelik gıda denetimleri devam etmektedir.

 Bu bağlamda yılın ilk beş ayında İlimizde bulunan 1901 
adet gıda işletmesinde 577 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu 
denetimlerin 220 tanesi gıda satış işletmelerine, 278 adeti gıda toplu 
tüketim işletmesine, 79 adeti gıda üretim işletmesine yapılmıştır. 
Denetimlerde 28 adet gıda numunesi alınıp Bakanlık İl Kontrol 
Laboratuvarına gönderilmiştir. Bunlardan 26 tanesi ilgili mevzuata 
uygun çıkmış 2 tanesi olumsuz sonuçlanmıştır.

 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilimizdeki fırınlar, pastaneler 
ve diğer toplu tüketim yerlerindeki denetimler artmıştır.

 Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına 
yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi 
kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma 
tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen 
eğitimi belgesi varlığı denetmenlerce kontrol edilmekte karşılaşılan 
olumsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler yapılmaktadır.

 Gıda İşletmelerinde hatalı uygulamaların engellenmesi, 
Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gıda 
işletmecileri ve çalışan personele 5996 sayılı kanun ve bağlı mevzuat 
çerçevesince asgari ve teknik şartlar hakkında bilgi verilmiştir. 

 Gıda işletmelerindeki kontrol ve denetimlerimiz devam 
edecektir.

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

 2015 yılında Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 
Artvin Merkez İlçe, Ardanuç, Hopa ve Şavşat İlçelerinde toplam 12 
köyde 10.000 m kanal kazılarak su getirilmesi için 32 mm’lik boru 
alımı yapılarak köylülerce kanal kazıma işini müteakip ilgili köy 
muhtarlığına teslim edilmiştir.

 2015 yılında Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 
Artvin Merkez İlçe, Ardanuç, Borçka ve Şavşat İlçelerinde toplam 20 
köyde hayvanların su içmesi için 55 adet sıvat ilgili köy muhtarlıklarına 
teslim edilmiştir. 

 Boru ve sıvat alımı için toplam 32.500 TL kaynak kullanılmıştır.

 2015 yılında Ardanuç İlçesi Geçitli Köyünde 19250 dekar 
mera alanında, 7 takım kaşınma kazığı, 41 adet sıvat, 2000 m kanal 
açma ve su nakli, 1 adet 350 m2 alana sahip çelik konstrüksiyon 
gölgelik ve 1 adet 625 m2 alana sahip canlı gölgelik yapımı ile 1 adet 
güneş enerjisi sisteminin kurulumu yapılacaktır.

 2015 yılında Şavşat İlçesi Cevizli, Kayadibi, Saylıca, Yaşarköy 
ve Yoncalı Köylerinin ortak kullanımındaki Arsiyan Yaylasında ve bu 
köylerin köy içerisindeki mera alanlarında olmak üzere toplam 20806 
dekar mera alanında 68 adet sıvat, 4300 m kanak kazıma ve su nakli, 
7 takım kaşınma kazığı, 1 adet 1000 m2 alana sahip ağıl ve 2 adet 
güneş enerjisi sisteminin kurulumu yapılacaktır.

 Projenin ihalesi yapılmış olup onay aşamasındadır.

2015 YILI MERA ISLAH VE
AMENAJMAN PROJELERİ

Sayfa 1 ‘in devamı

Yanıklı Yaylası
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A –Hayvanın ve Meme Dokusunun Sağlığı:
 Sütte kalite öncelikle hayvanın ve meme dokusunun sağlığı ile 
başlar, sağım aşamasından sonra sofraya gelinceye kadarki aşamalarında 
hijyen ve sıcaklıkla alakalı olarak devam eder. Süt sığırcılığının en önemli 
problemlerinden birisini meme yangıları (mastitis) oluşturmaktadır. 
Yetiştirici, bu rahatsızlığı ineğin memesinde şişme, kızarıklık ve sütün 
yapısında meydana gelem bozukluklarla (gözle) fark edebilmektedir.

 Ancak mastitis, memede şişme kızarıklık ve sütün yapısında gözle 
görülebilen değişiklikler vermeden de gizli olarak seyredebilmektedir. 
Bu tip mastitistli ineklerin  sütünün yapısında, yapılacak bazı testlerle 
belirlenebilecek değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklerden bir tanesi 
de Somatik Hücre Sayısının artışıdır.

Somatik hücre ne demektir, nelerden oluşur?
 Kandan süte geçen beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ile meme 
bezi epitel hücrelerinden oluşur. Somatik hücre olarak tanımlanan 
hücrelerin büyük çoğunluğu (%98-99) lökositler (beyaz kan hücreleri) 
meydana getirmektedir. Epitel hücreler normal vücut hücreleri olup 
meme salgı dokusunda zamanla yaşlanıp atılan hücrelerdir. Beyaz kan 
hücreleri ise vücudun savunma mekanizmasının bir parçası olup vücutta 
hasar görmüş kısımların tamirine yardımcı olurlar.

 Somatik hücre sayısının artışına; Meme bezi rahatsızlıkları, 
İneğin yaşı, sağım dönemi, stres, mevsim ve meme yaralanmaları gibi 
etkenler sebep olabilmektedir. Artan somatik hücre sayısı yetiştiriciye;

1- Süt kalitesinin düştüğünü ve miktarının azaldığını,

2- İneğin sağlığının bozulduğunu işaret etmektedir.

Yüksek somatik hücre sayısı ile süt verimi arasında 
nasıl bir ilişki vardır?
 Sütteki somatik hücre sayısı yüksek olan inekler gerçek 
kapasitelerinin altında süt verebilirler. Böyle sütler kalitesiz süt olup, 
ısıtılınca kesilir. Onun için, kaliteli süt üretiminde hayvanın genel sağlığı 
ve meme dokusunun sağlığı büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bakım 
ve beslenme de önemli bir faktördür.

B –Hijyen ve Sütün Isısı:
 Kaliteli süt üretiminde ikinci bir faktörde sağım ve sağım 
sonrası hijyendir. Sütte kirlenme ve bakteri üremesi sütün kalitesini ve 
dayanıklılığını bozar.

 Süt insanlar için önemli bir besin kaynağı olduğu gibi 
mikroorganizmalar için de iyi bir beslenme ortamıdır. Bu nedenle sağım 
yapılırken kullanılan malzemelerin temiz olmasına,  meme başlarının 
iyi temizlenmesine, sağımın tozlu, kirli, bakım ve beslenme yapılan 
alanda yapılmamasına dikkat edilmelidir. Sağım sonrasında da, sütün 
işlenmesine kadar geçen sürede, içine konulan taşıma kaplarının 
temizliğine ve sütün iyi soğutulmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde 
sütte mikroorganizmaların çoğalması söz konusu olup, buda sütün 
bozulmasına neden olur.

 Böyle sütler insan gıdası olarak tüketilemez veya her hangi bir 
süt ürününe dönüştürülemez ve imha edilir. Onun için sağım aşaması 
dahil diğer tüm aşamalarda sağım hijyenine en üst seviyede dikkat 
edilmelidir.

Sütteki Mikroorganizmaların kaynakları nelerdir?
1-Hayvanın kendisi,  (arka bacaklar, meme ve meme başlarında bulunan 
çamur, kir ve pislikler)

2-Sağımcı, (sağımcının hapşırması, öksürmesi, kirli, bulaşık kap ve 
malzeme kullanması, kirli, bulaşık eller, pis kova, pis süzgeç kirli havlu 
vs.)

3-Sağım ortamı, (kirli su ve tozlu hava,çamur pis, kirli gübreli zemin, 
vektörler)

Kaliteli süt için:

1- Sağımın temiz bir ahırda yapması,

2-Temiz sağım malzemelerinin kullanılması,

3-Sağımı yapanın kişisel temizliğine ve hijyen kurallarına dikkat etmesi,

4-Toplanan sütün gölge, serin ve soğuk bir yerde madeni kaplar 
içerisinde muhafaza edilmesi.

5-Toplama kaplarının sağım öncesi ve sonrası soğuk su içine daldırılması,

6-Sabah sütü ile akşam sağılan sütün karıştırılmaması, önem arz 
etmektedir.

SÜTTE  KALİTE  VE  SAĞIM  HİJYENİ
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Hangi durumlar da süt kullanılmamalı?
1-Hayvanda Mastitis mevcut ise,

2-Sütte renk değişimi varsa,

3-Sütte koku varsa süt kullanılmamalıdır. 

 Ayrıca, tedavi görmüş hayvanlarda, kullanılan ilaçların yasal 
arınma süresince de, süt kullanılmamalıdır.

Sütte bir bozukluk fark edilirse ne yapmalıdır?
 Eğer sütün tadı kötüyse ve süt kokuyorsa sağım kapları ve 
diğer malzemelerin temizlik ve bakımları, sütün saklama koşulları 
gözden geçirilerek eksiklik varsa düzeltilmelidir. Ayrıca, sağım alanında, 
sağım sırasında süte koku verebilecek yem, silaj ve diğer kötü kokulu 
gıdalar bulundurulmamalı ve hayvanlara yedirilmemelidir. Ayrıca 
sağımdan sonra sütün soğutma şartları gözden geçirilmeli ve eksiklikler 
giderilmelidir. Buna rağmen sütte bozukluk devam ediyorsa mutlaka bir 
veteriner hekime başvurulmalıdır. 

Süt Sağım Teknikleri Nelerdir?
 Hayvanlardan sütün sağılması elle veya süt sağım makineleri ile 
yapılmaktadır. Kırsalda aile işletmeciliği şeklinde yapılan hayvancılık da 
genellikle elle sağım hakimdir. Makine ile sağım ise çiftlik hayvancılığında 
kullanılmaktadır.  Süt sağımı hayvanlarda genellikle 12 saat arayla 2 
sağım şeklinde yapılmaktadır. Yüksek süt verimine sahip hayvanlar ile, 
memesinden süt akıtan veya kendi memesini emen inekler ise günde 
3-4 kez sağılabilir. 

Sağımda dikkat edilmesi gereken hususlar:
1.  Memeler ve meme dokusu iyice yıkanıp temiz bir havlu ile kurulanmalı,  
ineğin önüne yem konulmalı ve  meme uygun şekilde uyarılarak sütün 
indirilmesi sağlanmalıdır.

2. Sağımcı sadece sağımla ilgilenmelidir.

3. Sağımcı kişisel ve sağımda kullandığı malzemelerin temizliğine dikkat 
etmelidir.

4. Sağım makine ile yapılıyorsa, hayvan sağım makinesinin sesine 
alıştırılmalıdır. 

5. Hayvan tımar edilmeli ve stresten uzak tutulmalıdır.

6. Sağım yerinin temizliğine dikkat edilmelidir.

7. Sağıma başlamadan önce, her memeden ayrı ayrı kaplara bir kaç 
damla süt sağarak sütün bozuk olup olmadığına bakılmalı ve bozuk süt 
çıkan memenin sütü, diğerlerine karıştırılmamalıdır 

8. Elle sağımda avuç içi kullanılmalı ve meme dokusuna arada bir masaj 
yapılarak sütün inmesi ve hayvanın rahatlaması sağlanmalıdır. Memede 
süt bırakılmamalı ve meme çekilerek sağılmamalıdır,.

9.Sağımdan sonra da meme kurulanarak temiz bırakılmalı, daldırma 
veya sprey solüsyonlar kullanılarak dezenfekte edilmeli ve ineğin bir 
süre ayakta kalması (yem vermek v.b. bir yöntemle) sağlanmalıdır.

10.Sağım bitince süt işleninceye kadar soğutma işlemine dikkat 
edilmelidir.  

11. Hayvan gebe ise 305 günden sonra kuruya alınmalıdır.
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ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

HAYVANCILIK

ARICILIK

-Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan 
kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve 
dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir.
-Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi 
bakım işleri ay boyunca devam eder.
-Koç katımına devam edilir. Meralarda otlatmaya 
bazı bölgelerde devam edilir.
-Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele 
devam edilir.

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK

MEYVECİLİK

MEYVECİLİK MEYVECİLİK
-Çay bahçelerinde 3.kesim çay hasadına 
başlanır.
-Fındık hasat işleri sona erer, harmanlama 
ve kurutma işlemleri devam eder. Fındıkta 
hasat sonrası bahçe temizliği yapılır.Fındık 
bahçelerinden toprak tahlili için toprak 
numuneleri alınır.
-Trabzon hurmasında hasada başlanır.
-Sonbahar dikimi yapılacaksa fidan çukurları 
açılmaya başlanır. Fidanlıkta bakım, sulama, 
çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz 
aşısı devam eder.
-Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak 
hasar yapacak olan zararlılar yaprak biti,
galeri güvelerine karşı mücadele yapılır.
-Yeşil zeytin salamura amacıyla hasat yapılır.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK
-Sebze bahçelerinde çapa, sulama, uç alma, 
koltuk alma gibi bakım işleri yürütülür.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
-Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun 
ambalajlara konarak pazara sevkedilir.

TARIM TAKVIMI
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL- -

-Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu 
çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur. --
Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, 
florası zengin yerlere nakledilir.
-Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla 
mücadele edilir
-Bal hasadı devam eder.

SEBZECİLİK
-Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri 
yapılır.
-Sebzelerden tohum alınır.
-Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.
-Her türlü sebze hasadı yapılır. Sebzeler 
ambalajlanır, pazara sevkedilir, çeşitli yollarla
değerlendirilir.

-Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay 
boyunca devam eder. Gübre verilir.
-Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri 
yapılır.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına 
karşı mücadele yapılır.
-Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara 
sevki ve ürün değerlendirmesi devam eder.

-Çay bahçelerinde 2. kesim çay hasadına 
başlanır.
-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz 
budamasına başlanır.
-Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de 
verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam 
eder. Genel olarak durgun göz aşısı başlar.
-Fındık koşnili ve her türlü bağ hastalık ve 
zararlıları ile mücadele edilir.

-Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada 
bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır 
besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, 
havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon 
yapılmalıdır.
-Hayvanlar her ne kadar meralarda 
besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından 
takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar  
ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. 
İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele edilir.

ARICILIK
-Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına 
dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol
yerlere nakledilir.
-Zayıf kovanlar birleştirilmelidir.
-Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
-Bal hasadına devam edilir.

-Sahil kesiminden fındık hasadına başlanır. 
Fındık harmanlama ve kurutma işlemleri 
yapılır.
-Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadı 
tamamlanır.
-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz 
budaması tamamlanır.
-Bu ayın ortasına kadar durgun göz aşısı 
devam eder. Hasat işleri devam eder. 
Meyveler ambalajlanır. Meyvelerde kırmızı 
örümcek, elma iç kurdu, küllenme, yaprak 
bitleri, galeri güveleri ile bağlarda küllenme 
ve salkım güvesine karşı gerekiyorsa ilaçlı 
mücadele yapılır.

-Hayvanların meralarda yeteri yem 
bulamamaları sebebiyle takviye yemleme 
yapılır. Koyunlarda kırkım devam eder. Ahır 
besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca 
yeşil yem verilmelidir.
-Küçük ve büyük baş hayvanlar çiftleştirilir.
-Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına 
karşı mücadele edilir.

-Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk 
bölgelerde kovan ağızları daralttırılır.
-Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele 
edilir. Bal hasadı devam eder. Soğuk 
başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem 
durumları kontrol edilir.

,
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AĞUSTOS

artvin.tarim.gov.tr
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