
NİSAN AYI TARIM TAKVİMİ 
 

TARLA ZİRAATI  
-Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu 
tarlalar tırmık, kultivatör ve kaz ayağı ile yüzeyden işlenir.  
-Yabancı otlarla kaplanmış veya sulama ile kaymak bağlamış tarlalarda çapa yapılır. 
-Bitkilerde görülebilecek her türlü hastalığa karşı mücadele yapılır ve gerekli tedbirler 
alınır.  
-Toprak sıcaklığı +10 derece ve üzeri ise ve toprak hazırlığı yapılmışsa Mısır ekimi 
yapılabilir 
 
SEBZECİLİK  
-Seralarda fidelerin dikim işlemleri yapılır. 
-Sebze tarla hazırlığı ay boyunca devam eder. Gerekli gübreler verilir. Bahçeler tava ve 
masuralara ayrılır. 
-Çeşitli sebze fideleri sıcak yastıklardan tarlaya aktarılır. 
-Sebze tohum ve fidelerine ekimden sonra cansuyu verilmelidir.  
-Sebzelerde görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı önlemler alınmalıdır. 
 
MEYVECİLİK 
-Mart ayında yapılan aşıların kontrolleri ve bakımları yapılır 
-Çay bahçelerinde azotlu gübre uygulaması tamamlanır. 
-Kalem aşılarına devem edilir 
-Bağ-bahçe ve tarlalarda taban gübresi olarak kompoze gübre kullanılır. 
-Toprak tahlili sonucuna göre bu ay içersinde uygun olan azotlu gübreler kullanılır. 
-Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve tavsiye edilen azotlu gübrenin ilk 
yarısının uygulaması ayın ilk haftalarında sona erer 
-Fidanların sökülmesi ve dikilmeleri yüksek kesimlerde devam eder. Sahil kesiminde 
dikim işlemi son bulmuştur. 
-Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi 
tamamlanır. 
-Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılardan elma ve armutlarda 
karaleke, şeftalilerde yaprak kıvırcıklığı, fındıkta kozalık akarı ile turunçgil beyaz 
sineğine karşı gerekiyorsa ilaçlı mücadeleye yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele 
durdurulur. 
 
HAYVANCILIK  
-Ahırlarda gerekli bakım işleri, temizlik ve dezenfeksiyon devam eder. 
-Bazı bölgelerde hayvanlar merada yeteri kadar yem budamadıklarından ahır beslemesi 
devam eder. Ay sonuna doğru ılık bölgelerde bakım yapılır. 
-Doğumlar bu ayda devam edeceğinden, gerekli tedbirler alınmalı, hazırlıklı olunmalıdır. 
-Mera ıslahları yapılır. Meralarda otlatma münavebeli olmalıdır. Bazı bölgelerde yeni 
mera tesislerine başlanır. 
-Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı koruycu aşılar ve önleyici ilaçlar 
kullanılır.                      
                                                                                                      
ARICILIK  
-Ana arıyı yumurtlatmaya teşvik amacıyla 1 su/ 1 şeker ölçüsünde şurup hazırlayarak 
gün aşırı şuruplama ya devam edilir. Şuruplama işi en az nektar akımından 15-20 gün 
önceden kesilir. 
-Yağmacılığa karşı tedbir alınmalı şuruplama kovan içerisinden yapılmalı 
-Arının gücüne göre boş çerçeve ilave edilir 
-Kovanlardaki yaşlı,başarısız ana arılar hazır döllenmiş ana arılarla değiştirilir. 
 


