
MART AYI TARIM TAKVİMİ 
 
TARLA ZİRAATI  
-Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır.  
-Çiftlik gübresini tarlaya sermeye devam edilir. 
-Tarla sürülmeye başlanır. Son haftada fosforlu gübre atılarak toprak tesviyesine başlanır.  
-Turfanda patates tarlalarında dikim tamamlanır. Normal patates sahalarında fosforlu gübre 
uygulaması ve toprak tesviyesi işlemine devam edilir. Dikimle beraber Azotlu gübrenin ilk kısmı 
verilir. 
-Yabancı ot ilaçlamasına devam edilir. Turfanda patates tarlalarında I. çapa ve Mildiyö 
hastalığına karşı ilaçlamaya başlanır.  
 
SEBZECİLİK 
-Seralarda kıvırcık hasadı tamamlanarak sera bitki artıklarından temizlenir. Hıyar, domates, 
semiz otu gibi ikinci üretim için seralarda toprak hazırlığı yapılır. 
-Domates, biber, patlıcan fidelerinin bakımı yapılır. 
-Özellikle bakla ve bezelyelerde çapalama başlar. 
-Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir  
-Açıkta yetiştirilecek olan lahana ,pırasa gibi sebzelerin tohumları bu ay içinde ekilebilir. 
 
MEYVECİLİK 
-Sıcaklığa bağlı olarak genelde ayın ilk haftası kivide budama sonlandırılır. 
-Fındık ve diğer meyvelerde budama işlemleri ay sonuna doğru son bitirilir. 
-Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri yapılır. 
-Fidan dikimine devam edilir. 
-Yeni kurulan meyve bahçelerine dikilen fidanlara can suyu verilir. 
-Bir yıl önce aşılanmış fidanlara taç şekli verilir. 
-Meyveler uyanmadan önce tavsiye edilen azotlu gübrenin ilk yarısı uygulanır. 
-Fındık bahçelerinde kullanılacak olan azotlu gübrenin yarısı kullanılmalıdır. 
-Çay bahçelerinde ayın ilk haftasından başlanmak üzere ayın son haftasına kadar çay gübresi 
yada kompoze gübre uygulaması yapılır. 
-Çay bahçelerinde ayın son haftasına doğru azotlu gübre uygulamasına başlanır. 
-Sert çekirdekli meyveler erken çiçek açabileceğinden donlara karşı tedbir alınmalıdır. 
-Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ve dalkıran zararlısına karşı kültürel mücadeleye 
devam edilir. 
-Elma ve Armutlarda karaleke hastalığı ile şeftalilerde yaprak kıvırcıklığına karşı gerekiyorsa 
mücadeleye başlanır. 
-Nispeten ılıman iklime sahip olan yerlerde aşılama işlemlerine de başlanır. 
 
HAYVANCILIK  
-Bazı bölgelerde hayvanlar meraya çıktıklarından ahır işleri yavaşlar. Ancak Doğu Anadolu 
Bölgelerinde ahır temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon işler devam eder. 
-Meraya çıkarılmış hayvanlara da ek yemler verilir. Diğer ahırda bulunan hayvanların 
yemlenmesi ve bakım işleri yapılır. 
-Devam eden doğum işleri ile ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. 
-Bazı bölgelerde meralarda otlatma başladığından meraların ıslah çalışmaları yapılır. Özellikle 
nöbetleşe otlatma yapmakla meraları korunduğu gibi daha uzun süre faydalanılabilir. 
-İlkbahar mevsimi ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıklar ile diğer zararlılara karşı koruyucu 
aşı ve mücadele yapılır. 
 
ARICILIK  
-Arılar bazı bölgelerde dışarıya çıkacaklarından kovan bakım işleri buna uygun olarak devam 
eder.Kovan çerçeveleri tamir edilir. Küflü ve kırık çerçeveler değiştirilir. 
-Arılar bal toplama faaliyetine başladıklarından bakım işleri artacağından arıcılık malzemeleri 
daima çalışır halde bulundurulmalıdır. 
-Kovanlarda hastalık yapmaması için ilkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar kullanılır.  


