
MAYIS AYI TARIM TAKVİMİ 
 

TARLA ZİRAATI  
-Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.  
-Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 
-Yem bitkileri ve çayır otlarının biçilmeleri başlar.  
 
SEBZECİLİK  
-Açıkta Sebze ekilecek ve fide dikilecek topraklar hazırlanır. Her çeşit sebze için gerekli 
gübreleme yapılır. 
-Semizotunda hasat yapılır. 
-Her çeşit sebze tohumu ekimi ile fide dikimi tavalara yapılır. 
-Çapalama, sulama, hereklere alma ve uç alma işleri devam eder. 
-Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. 
-Ay boyunca her türlü sebze hasadı yapılarak ambalajlanır ve pazara sevk 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  
-Ahır işleri ay boyunca devam eder. 
-Bazı serin bölgelerde henüz meraların yetersizliğinden yem takviyesi olarak ahır besisi 
yapılır. Hayvanlarda kırkım yapılır. 
-Doğumlar kısmen azalmakla beraber bazı bölgelerde devam eder. 
-Mera ıslahları yapılır. Ve dışarda otlatma bütün bölgelerimizde devam eder. 
-Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele yapılır.                  
                                                                                                                         
  
ARICILIK  
-Arıların kolay çalışmalarını temin için kovanlarda bakım ve temizlik işleri devam eder. 
Özellikle modern kovanların kullanılması bu işi sağlamada önemlidir. 
-Arı malzemeleri işler durumda bulundurulur. Oğul verme ay boyunca devam eder. 
-Çeşitli arı hastalıklarına karşı mücadele yapılır. 
-Bazı ılık bölgelerde bal hasadına başlanır. 


