
HAZİRAN AYI TARIM TAKVİMİ 
 
TARLA ZİRAATI  
-Mısır ekimi tamamlanır. 
-Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri 
yapılır. 
-Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder. 
-Hububatta hasat öncesi süne kontrolleri takip edilir. Gerekirse ilaçlama yapılır. 
 
SEBZECİLİK  
-Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. 
-Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir. 
-Boğazlar doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara alınır ve hereklere bağlanır. 
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder. 
-Örtüaltı sebze hasadı yapılır. Sebzeler ambalajlanarak piyasaya arz edilir 
 
MEYVECİLİK 
-Çay bahçelerinde hava sıcaklığına bağlı olmak üzere 1.kesim çay hasadına başlanır. 
-Elma ve Armutlarda bu ayın ortalarından itibaren sürgün göz aşısı yapılmaya başlanır. 
-Sebze ve tarla bitkilerinin gelişme durumuna göre üst gübre olarak azotlu gübre 
uygulaması yapılır. 
-Fındık ve meyve bahçelerinde azotlu gübrenin ikinci yarısını verilmeden kök 
sürgünlerinin temizliği yapılır ve azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılır. 
-Fidan dikimi sona ermiştir. 
-Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde devam eder. 
-Bazı bölgelerde sürgün göz aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak tutmayan aşılar 
yenilenir. 
-Fındık kurdu, elma ve armutlarda karaleke,kloroz,elma küllenmesi, şeftalide küllenme, 
yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili, mücadelesi yapılır. 
-Elma iç kurdu, elma pamuklu biti ve kiraz sineği mücadelesine başlanır. 
-Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır. 
 
HAYVANCILIK  
-Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım 
işleri devam eder. 
-Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf 
ezmesi, fiğ ve yonca verilir. Kırkım devam eder. 
-Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder. 
-Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma 
yapılmalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanması devam 
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.                                   
 
ARICILIK  
-Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve 
temizlik devam eder. 
-Her türlü hastalığa karşı mücadele devam eder. 
-Bazı bölgelerde bal hasadı başlamıştır. 


