
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Manisa Tarım Dergisi
Yıl 2022   Sayı : 9      

m
a

n
is

a
.ta

ri
m

o
rm

a
n

.g
o

v.
tr

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MANİSA’DA

BÖCEK ŞENLİĞİ

JEOTERMAL  SERACILIK

HAŞHAŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ

TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ



2022 Sayı: 9

İmtiyaz Sahibi
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
adına

Metin ÖZTÜRK
İl Müdürü

Editör
Melikşah Taşkın
İl Müdür Yardımcısı

Yayın Koordinatörü
Aysan SOYLU
Ziraat Yüksek Mühendisi

Yayın Kurulu
Yücel ÖZGEZERİM
Veteriner Hekim

İmran ASLAN
Ziraat Mühendisi

Talip ÇOBANKENT
Ziraat Mühendisi

Basın Birimi
Levent TEKDEMİR
Mühendis

Tasarım ve Grafik
Yücel Özgezerim
Veteriner Hekim

Yazışma Adresi
II.Anafartalar Mh. 1513.Sk No:16
                  Şehzadeler / MANİSA
Tel  : 0 236 231 46 05
Faks: 0 236 231 46 42

http://manisatarimorman.gov.tr

Dergideki yazılı ve görsel materyaller
izinsiz kullanılamaz.

Manisa Tarım Dergisinde yayınlanan 
yazılardan yazarları sorumludur.



Gıda Güvenliğinde Kadın Eli...............................................................................

Salihli Kirazı...................................................................................................

Sarıgöl Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi.............................................

Tarım Orman Akademi.....................................................................................

Böcek Şenliği.................................................................................................

Toprak Analizi................................................................................................

Jeotermal Seracılık.........................................................................................

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da....................................................................

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Tüketiminin Önemi...................................

Tavukçuluk Eğitimi.........................................................................................

Ayak İzlerimiz................................................................................................

Şeftali Güvesi................................................................................................

Haşhaş Bitkisi Yetiştiriciliği ve Ticari Önemi........................................................

Kedi ve Köpek Mamasının Başkenti Salihli...........................................................

Gıda Kahramanı Çocuklar Resim Sergisinde Buluştu.............................................

Ata Yurdumdan Ata Tohumu..............................................................................

1
3
4
6
10
13
14
15
17
19
21
24
25
26
27
31

(Lütfen Okumak İstedğiniz Sayfa Numarasına Tıklayınız....)



Metin ÖZTÜRK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü

2020 yılı Mart'ından beri devam eden salgın sürecinin etkileri özellikle aşılar sayesinde azalırken 
kalıcı etkisi ise maalesef navlun maliyetlerini yukarı taşımasıdır. Bu durum hem ithalat hem ihracat 
koşullarının zorlaşmasına, dolayısıyla dünya genelinde uzun yıllardır yaşanmadığı kadar enflasyona 
neden olmaktadır. Böylece hem üretilen ürünlerin alıcı ülkelere nakliyesi hem de hammadde temini 
maliyeti artmaktadır.  

Diğer taraftan dünyada yaşanan çatışmalar, ambargolar, enerji sıkıntıları zor koşulları daha da 
katmerlendirmiştir. Çok üretilsin, az üretilsin, stratejik olsun veya olmasın tarımsal ürünlerin ve 
nihayetinde gıdanın fiyatından çok bulunabilirliği ön plana çıkmıştır.  

Bu da ancak sürdürülebilir tarım ile mümkün olabilir. Yani gün geçtikçe küresel ısınmanın etkisiyle 
kuraklık artarken, yer altı suları azalırken bugünü değil yarını da düşünmek gerekiyor. Bu kapsamda 2015 
yılında Ülkemizin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinin oybirliği ile yürürlüğe giren “2030 
Sürdürülebilir Kalkınma” gündemini ve ardından Avrupa Birliği'nin 2019'da “İklim-Nötr İlk Kıta” hedefiyle 
açıkladığı  “Avrupa Yeşil Mutabakatını” ülke olarak yol gösterici şekilde benimsedik. Mutabakatın özü ne 
kadar karbon ayak izi o kadar vergilendirme olarak açıklanabilir. Ülke olarak amacımız mavi ve yeşil 
vatanımızda sürdürülebilir bir üretim modeli ile her daim güvenilir gıdaya ulaşmak. Diğer taraftan 
toplumsal refahı temin etmek için ülke tüketiminden geri kalanı satabilmek.  

Her ne kadar karbon nötr hedefi yaşanan çatışmalar neticesinde ortaya çıkan enerji krizi ile 
ertelense de nihayetinde sadece en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ne ürün satabilmenin de 
ötesinde güvenilir gıdaya ulaşmak için karbon ve su ayak izlerimizi azaltmamız gerekiyor.  

Sonuç olarak hemen her sayıda vurguladığımız gibi üretim hattı boyunca gıdanın zayi olan 1/3'lik 
oranının azaltılması gibi bu konuda da kurum olarak üstümüze düşen önlemleri almaya çalışıyoruz, ancak 
kişisel olarak yapılacaklar da var. Ayak izlerimizi küçültmeye önce porsiyonlardan başlayabiliriz.  

Bir dahaki sayıda İlimizin 2023 Tarımsal Vizyonundan, yaklaşık iki yıl süren çalışmanın 
neticelerinden bahsedeceğiz. 

İyi okumalar…
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arımsal üretimde amaç; mümkün olan en 

Tyüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde 
etmektir. Bu amaca ulaşmak için en etkili 

faktör; dengeli ve düzenli gübreleme yapmaktır. Bu ise 
ancak toprak analizi ile mümkündür. Toprak analizi ile 
üretim yapılacak toprakta bitkinin büyümesini ve 
gelişmesini sağlayacak besin maddelerinin eksiklikleri 
belirlenir. Analiz sonucuna göre hangi gübreden ne 
kadar, ne zaman ve nasıl verileceği tespit edilir.

Örnek Alma Zamanı ve Derinliği
 Toprak örnekleri seracılıkta ve tek yıllık bitki 
yetiştiriciliğinde ekim veya dikimden, yetişmiş meyve 
ağaçları için ise, gübreleme zamanından yaklaşık 1-2 ay 
önce alınmalıdır. Don olan günlerde ve çamurlu 
araziden toprak numunesi alınmaz. Numune alınacak 
yerin toprağı ayağa yapışmayacak kadar kuru veya tavlı 
olmalıdır. Derinlik, toprağın sürme veya işleme 
derinliğine göre değişir. Gübreler bakımından, 
mahsuller besin maddelerini bu kısımdan aldıkları için, 
bizi daha çok işlenen toprak tabakası ilgilendirir. Çünkü 
tarla tarımındaki bitkilerin çoğu bu tabakada besin 
maddesini alırlar. Gübreleme maksadıyla umumiyetle 
toprağın 0-20 cm derinliğinden numune alınmalıdır. 
Eğer ağaç dikimi ve benzeri amaçlarla numune 
alınacaksa, 0-20 ve 30-60 cm'den örnek alınmalıdır. Bağ 
ve meyve bahçelerinden ise, 0-20, 20-40, 40-60 cm 
derinliklerden, karma toprak numunesi alınmalıdır. Bu 
derinlik ağacın yaşı ve cinsine göre değişebilir. Numune 
alınacak sahanın 20 dönümden büyük olmaması 
gerekir. Büyük olması halinde her 20 dönüm için ayrı 
numune alınmalıdır.

Hangi Aletler Kullanılır?
 Numune almak iç in  muhtel i f  a let ler  
kullanılmakta; toprak burgusu, toprak sondası ve küreği 
bu aletler arasında yer almaktadır. Toprak çok yaş veya 
kuru değilse, sonda ile, toprak kuru ise burgu ile, bu 
aletlerden her ikisi de bulunmadığı takdirde, toprak 
numunesi bahçe küreği veya belle alınabilir. Kullanılan 
malzemeler paslanmaz olmalıdır. Toprak sondası ve 
burgusu 40-60 cm gibi alt tabakalarda örnek almada 
büyük kolaylık sağlar.

Nerelerden Toprak Örneği Alınmaz?
 Toprak analizi sonuçlarının beklenen faydaları 
sağlayabilmesi için toprak örneklerinin mutlaka 
usulüne uygun olarak alınması gereklidir. Eğer usulüne 
uygun toprak numunesi alınmamışsa emek, para ve 
zaman kaybına neden olacaktır. Toprak numunesi tarla 
veya bahçeyi iyi temsil etmelidir. Tarlanın rastgele her 
yerinden toprak numunesi alınmaz.

*Harman yeri veya hayvan yatmış yerler,
*Önceden gübre yığılmış yerler,
*Sap, kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı 
yerler,
*Hayvan gübresinin bulunduğu yerler, 
*Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur 
noktaları,
*Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları,
*Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri,
*Binaya yakın alanlar,
*Yol kenarları,
*Eski çit yerleri,
*Ağaç altları (tarla tarımı yapılan yerler için)
  araziyi temsil etmediği için bu noktalarda numune 
alınmaz. 

TOPRAK ANALİZİ VE ÖNEMİ Ozan GÜRKAN
Ziraat Mühendisi
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Örnek Alma
                Toprak örneği almak için hazırlanan araç gereçleri alarak tarlanın başına gidilir. Tarlanın bir ucundan girerek 
öbür ucuna kadar örnekler alınarak ilerlenir. Ancak bu örnekler tarlanın bir ucundan öbür ucuna doğru düz bir çizgi 
üzerinde ilerleyerek dosdoğru olmayıp zig-zaglar yaparak alınmalıdır. Yani ekim yapacağımız alanın her tarafından 
örnek almaya dikkat etmeliyiz. Toprak örneği alınacak yer, önce renk, meyil, yükseklik, toprak tipi ve drenaj durumuna 
göre kısımlara ayrılmalı, her kısımdan 20 dekara kadar bir örnek alınmalıdır. Bu yerin toprak örneği alınmaya uygun bir 
yer olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bu yer örnek almaya uygunsa toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile 
temizlenir. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi V harfi şeklinde ve 30 cm derinliğinde bir çukur kazılır. Sonra çukurun düzgün 
tarafından takriben 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınıp, alınan bu örneğin sağından, solundan ve küreğin ucundan 
gelecek şekilde traş edilmek suretiyle kare şeklinde muntazam bir biçime getirilir. Tarlanın üstünü temsil eden kısmın 
traş edilmemesine dikkat edilmeli ve bu şekilde alınacak 10-15 numune bir bez üzerine veya bir kova içerisinde 
karıştırılmalıdır. Burada tarladan aldığımız ve kovaya üst üste koyduğumuz bütün toprak örnekleri iyice karıştırılır. 
(paçal yapılır.) Karıştırırken keseklerin iyice parçalanması sağlanmalı ve ele geçen bitki parçaları ve taş parçaları 
temizlenmelidir. Sonra kova içerisinde iyice karıştırılmış olan topraktan yanımızda götürdüğümüz naylon veya bez 
torbaya 1 kg. kadar toprak örneği konur. 20 dekarlık bir arazide örnek alınacak yer sayısı en az 6 olmalıdır. Alınan 
numune etiketlenerek en kısa sürede analiz yapılacak laboratuvara ulaştırılır. Meyve bahçelerinden numune alırken 
ağaç taç izdüşümü üzerinden ağaç büyüklüğüne göre 4-8 noktadan numune alınmalıdır. Bağ ve meyve bahçelerinin 
gübrelenmesinde; 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm derinliklerden karışık toprak örnekleri alınmalıdır. Çok yıllık bitkilerden 
gübreleme amaçlı toprak örneği alınması da tek yıllık bitkilerde olduğu gibidir. Tek yıllık bitkilerden farkları toprağın 
sadece 20 cm derinliğinden (pulluk sürüm derinliğinden) değil toprağın derinlemesine de örnek alınması gerekir. Çok 
yıllık bitkilerde genellikle 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm derinlikten örnek almakla birlikte gerekli görülürse 60-90 veya 
90-120 cm derinliklerden de toprak örneği alınır. 
              Son olarak Akhisarımız da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın 
Ahmet KILIÇ'ın önderliğinde ve talimatları ile tarım ve hayvancılık da hedeflerimize rehavete kapılmadan emin adımlar 
ile yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun…
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Ma n i s a  İ l  Ta r ı m  v e  O r m a n  
Müdürlüğünce, 08 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla “Gıda 

Güvenliğinde Kadın Eli” konulu bir toplantı 
düzenlendi.
  To p l a n t ı d a ,  İ l  M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e  
gerçekleştirilen “Gıdanı Koru Kampanyası 
Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında 
yürütülen ve yürütülecek olan çalışmaların yanı sıra 
gıda üretim ve denetiminde kadının önemi konularına 
değinildi. 

Gıda kayıpları ve israfını önlemede kadınların 
büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İl Müdürü 
Metin Öztürk, gıdanın üretiminde ve tüketiminde 
özveriyle çalışan kadın işletmecilere ve personellere 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep 
Özkan'ın online katıldığı toplantıda, Bakanlığımızın 
Gıdanı Koru Kampanyası ile ilgili yaptığı çalışmalara 
ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. 
Defne Bacınoğlu, “Gıda Güvenliği”, “Gıdanı Koru 
Kampanyası”, “ Sağlıklı ve Güvenilir Gıdaya 
Ulaşmada Kadın Faktörü”, “Gıda Denetimlerinde 
Kadın Personelin Rolü” konularında bir sunum yaptı.

Toplantı sonunda Salihli Kadın Kooperatifi 
Başkanı Yasemin Ademoğlu ve Akhisar'da faaliyet 
gösteren zeytinyağı işletmesinin yetkilisi Hülya Ak 
günün anlam ve önemi konusunda duygu ve 
düşüncelerini paylaştılar.

08.03.2022 tarihinde düzenlenen toplantıya; 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl 
Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem 
Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, İl Müdürlüğümüz 
ve İlçe Müdürlüklerimizdeki gıda denetiminde görevli 
kadın personeller ile gıda işletmelerinin kadın 
yetkilileri katıldı.
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GIDA GÜVENLİĞİNDE KADIN ELİ
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T
arım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği “Tarım Orman 
Akademisi” portalı ile üreticiler ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgilere, internet üzerinden yayınlanan ders 
içerikleri ve eğitim videoları ile ulaşabilmektedir.

Tarım Orman Akademisi portalında; bitkisel üretim, hayvansal üretim, toprak gübreleme ve sulama, zirai 
mücadele, gıda, beslenme ve tüketici bilinci, tarımsal finans ve pazarlama, su ürünleri, tarımsal çevre ve 
sürdürülebilirlik, tarım teknolojileri ve tarımsal yapılar, doğa ve orman, tarımda iş sağlığı ve iş güvenliği, kuraklık gibi 
başlıklar altında yüzlerce içerik bulunuyor.

5 Mayıs 2020 yılında yayın hayatına başlayan akademi platformu ile çiftçilerden tüketicilere, sektörde 
çalışanlardan öğrencilere kadar geniş bir kitleye ulaşılmıştır. Tarım portalı "akademi.tarimorman.gov.tr ve 
www.tarimtv.gov.tr" adreslerinden hizmet vermektedir.

Tarımla ilgilenen paydaşların tarımsal konularda eksik oldukları bilgilere erişebilmeleri açısından Tarım Orman 
Akademisi'ne kayıt olmaları gerekmektedir. 

Tarım ve Orman Akademisine Kayıt İşlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılmaktadır; 
Ÿ https://akademi.tarimorman.gov.tr/ adresine tıklayınız.
Ÿ Giriş bölümüne tıklayınız.
Ÿ Akademi hesabınız yoksa, kayıt yapın'a tıklayınız.
Ÿ Gerekleri bölümleri eksiksizce doldurunuz.
Ÿ Yeni hesabımı oluştur bölümüne tıklayınız.
Ÿ Bu işlemler sonrasında mail adresinize Tarım ve Orman Akademisi'nden gelen aktivasyon kodunu onaylayarak 

kayıt işleminizi tamamlayınız.
Ÿ

TARIMA DAİR TÜM MERAK ETTİKLERİNİZ TARIM ORMAN AKADEMİ'DE, SİZLERDE TARIM ORMAN AKADEMİ'YE 
KAYIT YAPMAYI UNUTMAYINIZ...

SİZ HALA TARIM VE ORMAN AKADEMİ'YE 
KAYDOLMADINIZ MI ?
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Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, 
gıda maddelerine olan talep de her 
geçen gün hızla artış göstermektedir.

2019 yılında Çin'de çıkan ve tüm dünyaya 
yayılan COVİD-19 virüsü ve akabinde gelişen pandemi 
sürecinde, bazı ülkelerin bazı temel gıda ürünleri 
ihracatına kısıtlama getirmesi ve tedarik zincirinde 
yaşanan aksaklıklar, ithalata bağımlı ülkelerin gıda 
güvenliği için tehdit oluşturabilecek seviyelere 
gelmiştir.

Son olarak dünyanın başta hububat ve ayçiçeği 
olmak üzere, önemli tarımsal üretime sahip 
ülkelerinden Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan 
savaşla birlikte, gıda arzında yaşanan sıkıntılar gıda 
fiyatlarında önemli artışlara neden olmuştur.

Talebin piyasa belirleyici olduğu dünyadan, 
artık arzın piyasayı belirleyici olduğu dünyaya doğru 
gidişat başlamıştır. Bu durumda tükettiğinizin değil, 
ürettiğinizin hakimisiniz. Ne üretiyorsanız ona 
hakimsiniz.

Gıda üretiminin bu kadar ön plana çıktığı 
dünyada, tarımsal üretimin artırılması için, ya tarım 
arazilerinin alanının artırılması, yada birim alandan elde 
edilen verimin artırılması gerekmektedir. Tarım 
arazileri sınırlı olup, üretim yapılan alanı büyütme 
şansımız olmadığı için, tarımsal üretimin artırılması 
için geriye sadece birim alandan elde edilen verimin, 
yani verimliliğin artırılması kalmaktadır.

Tarımda verimliliğin artırılmasının en önemli 
yolu, özellikle açıkta yetiştiricilikte sulanabilir tarım 
arazilerinin artırılmasıdır. 

Tarımsal verimliliğin artırılmasının diğer bir 
yolu da, seracılık gibi daha kontrollü şartlarda birim 

alandan daha yüksek verim elde edebilmektir.
Sera, ekolojik faktörlerin kontrol edilebilir 

olması sebebiyle, başta sebze olmak üzere, kültür 
bitkilerinin açık alanda yetiştirme mevsimlerinin 
dışında da ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak 
sağlayan, mevsimi dışında da sebze ve meyve 
tüketimine olanak sağlayan yapay yetiştirme 
ortamlarıdır.

İklim şartlarını kontrol ederek, tarımsal üretim 
sürecini yıl içerisinde daha geniş bir zamana yaymak, 
neredeyse yıl boyu üretime olanak sağlayan seracılık 
üretiminde, ısıtma giderleri sera karlılığını etkileyen en 
önemli unsurlardan başında gelmektedir. 

Sera ısıtmasında kullanılan kömür gibi fosil 
yakıtların maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle düzenli 
ısıtma yapılamaması, bitki tür ve çeşidinde sınırlamaya, 
verim düşüklüğüne ve hastalık zararlı risklerinin 
artmasına neden olmaktadır. 
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SALİHLİ VE JEOTERMAL SERACILIK
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Gültekin AYDOĞUŞ
Ziraat Mühendisi
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Bu nedenle ülkemizde de jeotermal kaynaklar 
açısından zengin olan bölgelerde, diğer yakıtlara göre, 
daha ucuz ısıtma maliyeti olan jeotermal seralar hızla 
yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Seracılık, açıkta üretim yöntemlerine göre; daha 
fazla yatırım, ilk tesis ve işletme gideri gerektirmesinin 
yanı sıra, daha fazla uzmanlık, teknik bilgi, beceri, 
işgücü ve süreklilik isteyen bir işletme yöntemidir.

Ancak,  seracılıkta açıkta üretim yöntemine 
göre kat kat daha fazla verim ve gelir elde 
edilebilmektedir.

İlçemizde de 2005 yılından sonra jeotermal 
seracılık yatırımları yapılmaya başlamış ve şu anda 560 
dekar alanda modern seralar kurularak, jeotermal 
ısıtmalı seracılık yapılmaktadır. 

İlçemizde seracılığın gelişmesinin en önemli 
unsuru daha ucuz ısıtma maliyeti sağlayan zengin 
jeotermal kaynaklardır. Jeotermal kaynakların yanı 
sıra, geniş araziler ve nispeten uygun iklim koşulları 
ilçemizde seracılığın gelişmesini sağlamaktadır.

Seracılık, emek yoğun bir sektör olup, seraların 
ilk kurulum yıllarında dekara yaklaşık 1 kişilik istihdam 
sağlanırken, tecrübe arttıkça dekara yaklaşık 0,5 kişilik 
bir istihdam sağlanmaktadır. 

Açıkta tarımsal üretim alanlarındaki işgücü 
kullanımını mevsimlik iken, seracılıkta ise düzenli ve 
sürekli bir işgücü kullanımı olmakta ve neredeyse yılın 
12 ayına varan bir işgücü kullanımı olmaktadır. 
Seracılık istihdam açısından çok önemli bir tarımsal 
üretim modelidir. 

İlçemizde kurulan seraların kuruldukları 
alanların geçmişine baktığımızda, genellikle çoraklık ve 
bor fitotoksitesi yaşanan topraklar olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle seraların tamamına 
yakınında topraksız tarımla üretim yapılmaktadır. 
Topraksız tarım üretim yöntemiyle hem çoraklık ve 
toprak kirliliği yaşanılan alanlar tarımsal üretime 
kazandırılmaktadır, hem de kontrollü yetiştirme ortamı 
ile, daha yüksek verim elde edilebilmektedir.

Seralarda ağırlıklı olarak domates üretimi 
yapılmaktadır. Domatesin yanı sıra bazı yıllar biber ve 
salatalık de yapılmaktadır. Hatta topraklı seralarda 
geçmiş yıllarda muz üretimi dahi yapılmıştır.

İlçemizdeki seralarda genellikle Ağustos 
ayında dikim yapılmakta, Ekim ayı sonu Kasım ayı 
başlarında hasat başlamakta ve ertesi yılın Haziran 

ayına kadar hasat devam etmekte, Haziran ayında 
bitkiler sökülerek yılda tek ürün yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Bu üretim modelinde dekara yaklaşık 30-
35 ton verim elde edilmektedir.

İlçemizdeki domates seraların tamamında 
tozlanma bambus arıları ile sağlanmakta olup, 
t o z l a n m a  i ç i n  k e s i n l i k l e  B G D  ( h o r m o n )  
kullanılmamaktadır.

Seralar, iklim kontrollü ortamlar oldukları için, 
hastalık zararlı yönetimi de açık alana göre daha 
kontrollü ve daha kolay yapılabilmektedir. Domatesin 
en önemli  zarar l ıs ı  o lan Domates Güvesi  
mücadelesinde uygulanan biyoteknik mücadele 
yöntemi ile neredeyse kimyasal mücadele yapılmadan 
Domates Güvesi mücadelesi yapılabilmektedir. Yine 
Trips gibi diğer zararlılara karşı da yapışkan tuzaklar 
gibi biyoteknik yöntemler uygulanmaktadır. 

Sonuçta kontrollü bir bitki koruma yönetimi ile 
pestisit kalıntısı olmayan güvenilir, sağlıklı ürünler 
üretilmiş olmaktadır.

İlçemizdeki seralarda üretilen domatesler 
ağırlıklı olarak başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 
Rusya ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. İhracatın 
yanı sıra iç piyasada market ve pazarlarda da satışa 
sunulmaktadır.

Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde 
kullanılan jeotermal kaynakların re-enjekte edilmeden 
önce, belirli bir oranda seracılıkta kullanımının 
sağlanması ve mevcut jeotermal ısıtmalı seraların 
jeotermal kaynak güvenirliğinin sağlanması, ilçemizde 
ve ilimizde jeotermal seracılığın gelişimini, dolayısıyla 
tarımsal istihdamı ve birim alandan yüksek verim ve 
gelir elde edilebilen tarımsal üretimi önemli ölçüde 
artıracaktır. 

Aynı zamanda, çoraklık ve tuzluluk gibi 
problemli araziler üzerine kurulacak seralarda, 
topraksız üretim modeliyle sorunlu toprakların tarımsal 
üretime kazandırılması sağlanacaktır. 
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 
yürütülen “Gıdanı Koru Kampanyası 
Farkındalık Oluşturma Projesi” 

kapsamında İlköğretim çocuklarında gıda kaybı ve 
israfı ile ilgili farkındalığı arttırmak, gıda israfı ile ilgili 
bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen “Gıda 
Kahramanları Resim Yarışması” na katılan ve dereceye 
giren resimler, sergilenerek vatandaşlarımızın 
beğenisine sunuldu.

Gıda Kahramanları Resim Yarışması Ödül 
Töreni ve Sergisi Açılışı, Manisa Valisi Yaşar 
Karadeniz'in katılımlarıyla 20.04.2022 tarihinde 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda 
gerçekleşti.

İl Müdürlüğünce düzenlenen “Gıdanı İsraf Etme, 
Gıda Kahramanı Ol” temalı resim yarışmasına; 

ilköğretim 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf öğrencileri 
katıldı.  Yarışmada; 1.ve 2. Sınıf Kategorisinde 
Kırkağaç İlçesi Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulundan 
2. Sınıf öğrencisi Zeynep Su Taşkıran, 3.ve 4. Sınıf 
Kategorisinde ise Soma Bilim ve Sanat Merkezi 4. Sınıf 
öğrencisi Bennu Okur birinci oldu

62 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan 
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 
yarışmaya resimleri ile katkı sunan öğrencileri 
kutlarken, yarışmanın sadece sanatsal bir etkinlik 
olmadığını, İl Müdürlüğü olarak Gıda İsrafı konusunda 
bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 

İl Müdürü Öztürk, Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti. Öztürk, 
gıdanı koru ile ilgili, organik tarımla ilgili okullarda 
etkinlikler yaptıklarını söyledi, öğrencilerin bu 
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GIDA KAHRAMANI ÇOCUKLARIMIZ 
BU SERGİDE BULUŞTU
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çalışmalarla tarımı öğrendiğini kaydetti.
Öztürk; “Çocuklarımızın yaptığı resimlerde gıda 

ve insan ilişkisi çok güzel anlatılmaktadır. Gıda israfı ile 
mücadeleyi konu alan ve bu yıl ilk defa düzenlenen 
resim yarışmamızda, çocuklarımızın hayalleri ve 
yaratıcılıklarını ortaya koymalarını, gıda kaybı ve 
israfına yönelik farkındalık yaratmalarını sağlamaya 
çalıştık.  Başta bu resimleri yapmak için emek harcayan 
y a r ı ş m a c ı l a r ı m ı z  o l m a k  ü z e r e ,  s e r g i n i n  
hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
Manisalı resim severleri sergimizi görmeye bekliyoruz” 
dedi.

Man isa  Va l i s i  Yaşar  Karaden iz  i se  
konuşmasında “Aslında şunu biliyoruz ki çocuklarımız 
birçok konuda bizlerden daha çok bazı şeylerin 
farkındalar. Bizleri birçok konuda daha iyi uyarıyorlar. 
Biz de bu projeyle aslında çocuklarımızdan istifade 
ederek sanırım büyüklerde farkındalık yaratmayı 
onların gözüyle sağlamaya çalıştık.  Özellikle son 
dönemde gıda bütün dünyanın ana gündem maddesi 
oldu. Elbette teknolojik gelişmeler önemli ama tüm 
bunları sürdürebilmenin ana güzergâhının da gıdadan 
geçtiğini artık hepimiz biliyoruz. Gıda ile ilgili de 
tarımsal faaliyet olarak üretim artışı ne kadar önemli ise 
gıda sanayinde gıdanın işlenmesi sürecinde meydana 
g e l e b i l e c e k  i s r a f l a r ,  ü r e t i m  a r t ı k l a r ı n ı n  
değerlendirilmesi de bir o kadar önemli. Yine gıdanın 
tüketilmesi aşamasındaki israfın azaltılması da 
önemli” dedi.

Dünyamızın kaynaklarının sınırlı olduğunu ve 
artan bir nüfusun olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, 
“Bu nüfusu da beslemek daha doğrusu dünyada 

yaşayan her insanın da dünyanın bu imkânından 
istifade etmesi gerekiyor. Bunu sağlamak ancak 
gıdamızı korumak, gıda üretiminde ve tüketiminde 
yaşanan olumsuzlukları gidermeye bağlı” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. 
Protokol üyeleri ve vatandaşlar fotoğrafları tek tek 
incelediler. Resim yarışması 1. ve 2.sınıf öğrencileri ile 
3. ve 4.sınıf öğrencileri olmak üzere iki kademede 
gerçekleşti. Her kademenin Birinci, İkinci ve 
Üçüncüsüne ödül olarak bisiklet armağan edildi. Jüri 
değerlendirmesinde dördüncü olan öğrenciler resim 
malzemeleri ile ödüllendirildi. 

Ödüllerin takdimi, her kademede ilk 10'a giren 
öğrencilere madalya ve katılım sertifikasının 
verilmesiyle etkinlik sona erdi.

20.04.2022 tarihindeki sergi açılışına; Manisa 
Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal 
Hüsnü Çaykara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Tarım ve Orman 
Müdürü Metin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Dikici, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim 
Sudak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü 
Adil Şencan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan 
Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler 
Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, İl Müdür 
Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Gıda ve 
Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Manisa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Muradiye 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Osman Kıvırcık, 
kurumların temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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anisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 

Mdüzenlenen Böcek Şenliği'ne Vicdan 
Karaosmanoğlu İlkokulunda devam 

edildi. 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik 

personellerince hazırlanan; çocuklara organik tarımı, 
ziraat mühendisliği mesleğini ve sevimli dostlarımız 
olan böcekleri sevdirmek amaçlı düzenlenen etkinlik, 
anaokulu ve ilkokul seviyesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte çizgi film ve video gösterimiyle çevre, 
insan, bitki ve hayvan sağlığını korumanın önemi 
anlatıldı. 

Böcek koleksiyonları, solucan ve çeşitli meyve, 
sebze, hububat tohumları gibi canlı materyallerle 

yapılan etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
11.01.2022 tarihindeki etkinliğe; Manisa İl 

Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Gıda ve Yem 
Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Okul Müdür Yardımcıları 
Nihal Gök ve Abdulkadir Pala, öğretmenler ile konu 
sorumlusu teknik personeller katıldı.
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Salihli'nin güneyinde, Bozdağı'nın eteklerinde başta 
Allahdiyen, Gökköy, Çamurhamamı, Bahçecik, olmak üzere 
Burhan, Damatlı, Şirinyer köylerinde ve Kemer köyünde 
üretilmektedir. Üretim alanı 3000 dekar olan Salihli Kirazı; 
98.000 meyve veren ağaç ile yılda 2200 ton ürün elde 
edilmektedir. İlçemizin bu kendine özgü mikro klima iklimi, 
Salihli Kirazı' nı diğer kirazlarımızdan ayırmaktadır. 

Salihli Kirazı Ürün Tanımı:
Ürünün literatürde geçen bilimsel adı, Salihli 

(Allahdiyen, 0900 Ziraat, Akşehir Napolyonu ) Kirazı (Prunus 
avium L.) dır. Salihli Kirazı (Prunus avium L.) bitkiler aleminin 
Spermatophyta  (Tohumlu  B i tk i le r )  bö lümünün 
Angiospermae (Kapalı Tohumlular) alt bölümünden Rosales 
takımı, Rosaceae familyası, Prunoideae alt familyası ve 
Prunus cinsi içerisinde yer almaktadır.

Bu çeşit ülkemizin bazı bölgelerinde farklı şekilde 
adlandırılmıştır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
tarafından Ege Bölgesinde kiraz çeşitleri üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucu Salihli'nin Allahdiyen köyünde bulunan ve 
0900-ziraat klon adı verilen bu çeşit Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı tarafından aynı klon adı ile tescil ettirilmiştir.

Belirtilen kayıtlara göre 1945 yılından beri Salihli'nin 
Allahdiyen köyünde yetişen ve buradan diğer yerlere yayıldığı 
belirtilen bu çeşit, Akşehir'de Akşehir Napolyonu, 
Uluborlu'da Uluborlu kirazı olarak adlandırılmıştır. Bu 
bölgelerde ne zamandan beri bu çeşidin yetiştiği konusunda 
kayıtlara rastlanmamıştır. Türkiye'de en fazla kiraz 
üretiminin yapıldığı İzmir ve Manisa illerinde bu kiraz Salihli 
Kirazı olarak tanınmaktadır. Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi yayınlarında da bu isimde anılmaktadır.

Salihli Kirazı geç çiçek açan ve geç olgunlaşan bir 
çeşittir. Kendine verimli olmayan bu çeşidin diğer bölgesel 
çeşitlerden geç çiçeklenmesi ve çoğunlukla bahçelerde bu 
çeşitle aynı zamanda çiçek açan çeşitlere yer verilmemesi 
bu çeşitle kurulan bahçelerde verimsizlik sorunlarının 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu sorun azalmakla birlikte, 
önemli ölçüde hala devam etmektedir.

Salihli Kirazı Üretim Metodu: Kirazın kalıtsal yapısı 
heterozigot olduğundan tohumla çoğaltıldığında açılma 
gösterir ve çeşit özelliklerini kaybeder. Bu nedenle kirazı, 
çeşit özelliklerinin kaybolmaması için vegetatif yöntemlerle 
çoğaltmak gerekir. Kiraz vegetatif yöntemlerden ancak aşı 
ile yaygın ve kolay çoğaltılabilir. Diğer vegetatif yöntemlerle 
çoğaltmada başarı düşük olduğu için pratikte kullanılmaz. 
Kirazı aşı ile çoğaltılmasında Kuşkirazı (P. avium L.), 
Mahalep (P. muhalep L.) tohum anaçlarıyla, vegetatif olarak 
çoğaltılabilen F 12-1, SL64, Colt, Maxima-14, Gisela 5 ve 6 
gibi klon anaçları kullanılır. Kiraz bu anaçlara temmuz-
ağustos aylarında göz aşılarıyla, kış sonu ilkbahar başında 
da kalem aşılarıyla aşılanarak çoğaltılabilir.

Salihli Kirazı'nın dölleyicisi olarak ise Lambert, 
Starks Gold, Regina, Cordia çeşitleri kullanılmaktadır. 

 Salihli Kirazı' nın Ayırt Edici Özellikleri: 
Salihli Kirazı, geç çiçek açan ve kendine kısır bir 

çeşittir. Olgunlaşması da diğer çoğu kiraza göre geçtir. Diğer 
çeşitlerden en önemli farklılığı uzun ve ince bir sapa sahip 
olmasıdır. Ayrıca meyvenin şekli ve meyve kabuğunun 
çatlamaya dayanıklılığı ile de diğer çeşitlerden farklılık 
gösterir. Meyveleri yuvarlağımsı kalp şeklinde, meyve 
kabuğu parlak koyu kırmızı, meyve eti sert, tatlı, sulu ve 
çatlamaya dayanıklıdır. Uzun ince bir meyve sapına sahip 
olan Salihli Kirazı taşınmaya dayanımı da iyidir. Uzun raf 
ömrü ve taşımaya dayanıklılığı nedeniyle kiraz ihracatında 
en fazla istenilen çeşittir.

Salihli Kirazı' nın İklim İstekleri:
Kiraz ılıman iklim kuşağında yetişen bir meyve 

türüdür. Yazları nispeten serin geçen ve nispi nemi yüksek 
olan yerlerde kaliteli meyve verir. Kış aylarında -20 C'deki 
sıcaklıklara dayanır. Kış aylarının soğuk olması, kiraz 
ağaçlarının soğuklama ihtiyacını karşılamasını sağlar. 
Soğuklama ihtiyacını karşılama yönünden İzmir ve Manisa 
illeri sınır bölgeleridir. Bu yöredeki kiraz yetiştiriciliğinin en 
önemli avantajı erkenci olmasıdır. Kiraz ağaçları geç çiçek 
açtığı için ilkbahar geç donlarından pek etkilenmez. Ancak 
çiçeklenme zamanındaki aşırı sıcaklar ve kuru ve sert 
rüzgarlar tozlanma ve döllenmeyi olumsuz etkiler. Yaz 
aylarındaki aşırı sıcaklar da gelişmeyi ve meyve kalitesini 
olumsuz etkiler. 

Salihli Kirazı Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından 11 Ağustos 2006 tarihinde başvuru süreci 
başlatılarak 20 Ocak 2008 tarihinde 100 numaralı coğrafi 
işaretli ürünümüz olarak tescil edilmiştir. Satış sorunu 
olmayan Salihli Kirazı ilçemizden ihracata giden önemli 
meyvelerimizdendir.

Salihli kirazı yöresel halkın geçim kaynağı, 
sofralarımızın vazgeçilmez tadı ve ihracatta ülkemizi marka 
olarak temsil etmesi sebebiyle önemli bir yere sahiptir. 

Kaynaklar:
1. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

2. http://www.salihlitso.org.tr/default.aspx

SALİHLİ KİRAZI
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Dilek KAMA BAYKARA
Ziraat Mühendisi
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2
0 Ağustos 2022 tarihinde İlimizi ziyaret 
eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN, Tarım ve Orman 

Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi ile beraber Şehzadeler 
ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bir üzüm bağına 
giderek üreticilerle buluştu.

Üzüm hasatına da katılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Kuru Üzüm Taban fiyatını açıklarken Tarım ve 
orman alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, 
“Son 20 yılda Manisa'ya 27 baraj ile 11 gölet yaptıklarını 
inşa edilen sulama tesisleri ile 218 bin dekar tarım 
arazisinin sulamaya açıldığını, yapımı süren sulama 
tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya 
açacaklarını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Manisa ve 
ilçelerinde inşa ettikleri 75 taşkın koruma tesisi ile kent 
merkezi, 75 yerleşim yeri ile 76 bin dekar araziyi taşkın 
zararlarından koruduklarını” söyledi.

Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan;

" Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi 
bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani 
çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin 
başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin 
hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara 
meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon 
dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani 
çekirdeksiz kuru üzümü Toprak Mahsulleri Ofisimiz, 

yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur ve mahrum 
etmeyiz. Bu sene taban fiyatımız 27 lira. Geçen yıl bu 13 
liraydı” diyerek sözlerini tamamladı.
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B
akanlığımız kooperatifleşmeye ve 
özellikle kadın kooperatiflerine çok önem 
vermektedir. Biz de İl Müdürlüğü olarak 

mümkün olduğunca her sayımızda bir kadın 
kooperatifimizi tanıtacağız, geçen sayıda Soma 
Kooperatifinde olduğu gibi.

Bu kez durağımız bereketli topraklar üzerine 
kurulu Sarıgöl… Bu Denizli'ye komşu, güzel ve çalışkan 
şehrimizde 2018 yılında 36 üye tarafından kurulan “S.S. 
Sarıgöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” 
güzel işler başarıyor. 

Sarkoop Kurucu Başkanı Emine Aygan 
ÖZYILDIZ, “Sağlıklı anne, bilinçli anne sağlıklı çocuklar 
yetiştirir” düsturu ile yola çıktık diyerek başladı 
sözlerine. 

“Biz çok daha doğal beslenerek büyüdük. 
Şimdilerde tarım şehri olan İlçemizde dahi; hem 
hızlanan yaşam, hem de daha çok işlenen gıdalar; 
obeziteyi, beraberinde diyabet, kalp damar hastalıkları 
ve tansiyon rahatsızlıklarını da getirdi. Bunu önlemek 
için biz de büyüklerimizden gördüğümüz ürünleri, 
yöntemi değiştirmeden ama hijyenden de ödün 
vermeden nasıl üretebiliriz diye düşündük, bir araya 
geldik ve kolları sıvadık. Zaten imece kültürümüzde var, 
birlikten kuvvet doğar diyerek kurduk kooperatifi.”

Kadının hayata tutunması ,  ekonomik 
bağımsızlığı ve aidiyet duygusu açısından doğru bir 
model Sarkoop'ta, entegre bir yaklaşımla kendi 
yetiştirdiği mahsulleri işleyerek ve inovatif, albenisi 
yüksek ambalaj içinde ve pandemi ile beraber daha çok 
gelişen e-ticaret vasıtasıyla son tüketiciyle 
buluşturarak 3'lü kazanç planı mümkün hale getirilmiş. 
Dolayısıyla bir üye ilk olarak kendi mahsulünden, ikinci 

olarak işlenen üründen ve sene sonunda dağıtılan kar 
payından kazanç mümkün olmuştur.  

Tarhana, erişte, güneş ışığında işlem gören 
pekmez ve salça, zeytinyağı ve zeytin çeşitleri, reçeller 
ile kuru üzüm, ceviz ve bademi üretirken ve/veya 
paketlerken kendi yöresi ile özdeşleşmiş ürünleri tercih 
etmişler. Örneğin hepsi de endemik, ata tohumundan 
gelen, coğrafi işaret çalışması devam eden “Emcelli 
Biberi”, Dindarlı Domatesi ya da Çavuşlar Kavunu… 

Hepsi de anneanne tarifi leziz ürünlerden en çok 
atıştırmalık üzüm köftesini beğendim. Yazın akşam 
serinliğinde balkonda ya da kışın televizyon karşısında 
maç ya da dizi izlerken, o dünyaca ünlü markaların 
cipsleri yerine şeker ilavesiz üzüm şırası ve irmik ile 
yapılan Üzüm Köftesini yemek hem nefaset hem de 
sağlık açısından daha doğru tercih olacaktır.  

Hem ananelerinin, hem sağlığın hem de kadının 
toplumdaki yerinin sağlamlaştırılmasının çabası içinde 
olan kadın kooperatifi, ürünler ve ürünlerle yapılan 
t a r i f l e r  i l e  i l g i l i  d a h a  a y r ı n t ı l ı  b i l g i y e  
www.sarkoop.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.     

İç
in

d
e

k
il

e
r

S.S. SARIGÖL KADIN GİRİŞİMİ 
ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

M
a

n
is

a
 T

a
rı

m
 D

e
rg

is
i

Aysan SOYLU
Ziraat Yük.Mühendisi



16

Can Dostlarımız Hayvanlar
Günümüzde pandeminin de etkisiyle evcil 

hayvan besleyen ailelerin sayısı tüm dünyada giderek 
artmaktadır. Dolayısıyla evimizin bir üyesi haline gelen 
hayvan dostlarımızın nasıl beslenmesi gerektiği 
konusu, en çok sorulan soruların başında gelmektedir. 

Kedimi/ Köpeğimi Nasıl Beslemeliyim?
Kedi  ve köpekler in doğal  ortamında 

gerçekleştirdiği beslenme şekli ile biz insanların 
tükettikleri gıdalar arasında oldukça büyük farklar 
bulunmaktadır.  Dolayısıyla bizim yediğimiz 
yemeklerden onlara yedirmek mümkün değildir. Bunun 
yerine et, kemik haşlayıp vermek ya da ekmek yedirmek 
gibi yaklaşımlar da bulunmaktadır ki bu da uzun vadede 
hayvanda çeşitli vitamin ve mineral yetersizlikleri ile 
metabolizma hastalıklarına sebebiyet vereceğinden 
uygulanabilir değildir. Durum böyle olunca hazır 
mamalar, hayvan beslemede en iyi seçenektir.

Hazır Kedi/ Köpek Mamalarının Avantajları 
Nelerdir?

Hazır mamalar, türe, ırka, yaşa, hayvanın 
kondisyonuna göre kategorize edilmiş olup, 
dostunuzun günlük ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral, 
protein, yağ, karbonhidrat ihtiyacı Hayvan Besleme 
konusunda uzman Veteriner Hekimler tarafından dijital 
ortamda ve laboratuvar analizleri ile belirlenmiş olarak 
size hazır paketler halinde sunulmaktadır. Bu durum, 
hem hayvan sahibine kolaylık sağlar, hem de hayvanın 

yeterli ve dengeli beslenmesini sağlar.
Hazır mamaların içinde mısır, buğday, işlenmiş 

hayvansal proteinler, gerekli vitamin ve mineraller 
bulunmaktadır. Bölgemizde topraklarının verimli 
olması ve hayvancılık sektöründe çok sayıda entegre 
tesis bulunması sayesinde mama üretimi için gerekli 
olan bu hammaddelerin temini oldukça kolaydır. Durum 
böyle olunca, bölgemiz mama üretimi konusunda 
önemli bir pozisyon almaktadır.

Mamanın Başkenti Salihli
Manisa'nın Salihli İlçesi'nde yer alan Organize 

Sanayi Bölgesi, yapılan yatırımlar ile Türkiye'deki kedi-
köpek maması üretiminde önemli bir merkez haline 
gelmiştir. Salihli OSB'de 4 firma mama, 2 firma da 
mama üreten firmalar için yem katkı maddesi 
üretmektedir. Türkiye'deki mama üretiminin %70 ini 
gerçekleştiren Salihli OSB, elde ettiği başarılar ve 
ürettiği Avrupa standartlarındaki kaliteli mamalar 
sayesinde ihracatta da önemli rol oynamaktadır. 
Salihli'de üretilen bu mamalar 50 den fazla ülkeye ihraç 
edilmektedir. Pazar ülkeler arasında Malezya, 
Yunanistan, İsrail, Letonya, Belçika, Fas, Kenya, 
Filipinler, Romanya, Singapur, Angola Portekiz, 
Almanya gibi Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Uzak Doğu 
Ülkeleri gibi birçok ülke yer almaktadır.

Kedi köpek Mamasının Başkenti olan Salihli, 
ülke ekonomisine sağladığı artı değer ve ürettiği kaliteli 
ürünler ile bayrağımızı birçok ülkede dalgalandırmaya 
devam etmektedir.
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S
u ürünleri, insanoğlunun en eski gıda 
kaynaklarından birisi  olup insan 
beslenmesinde önemli bir protein 

kaynağını oluşturmaktadır. Yaklaşık iki bin yıl önce 
birçok Asya ülkesinde özellikle Mısır ve Çin'de pirinç 
tarlalarında sazan yetiştiriciliği ile su ürünleri 
yetiştiriciliği uygulanmaya başlanmış olup daha sonra 
Asya kıtasının büyük bir bölümüne ve Avrupa'ya 
yayılmıştır.

 
Geçmişte su ürünleri ihtiyacının neredeyse 

tamamı avcılık yoluyla elde edilirken, günümüzde su 
ürünlerinin yarıya yakını okyanus, deniz ve iç sularda 
yetiştiricilikle elde edilmektedir. Bu durumun en önemli 
sebepleri olarak aşırı avlanmadan dolayı denizlerden ve 
okyanuslardan avcılık yoluyla elde edilebilecek ürün 
miktarının ve büyük balık sürülerinin eskiye oranla 
azalması, bazı türlerin fazla avlanma nedeniyle yol 
olması, denizlerdeki ekolojik dengenin bozulması ve 
tüm bunlara karşın su ürünlerine olan taleplerin sürekli 
şekilde artması gösterilebilir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği; denizlerde ve iç 
sularda bulunan bitkiler ile hayvanların (4915 Sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu kapsamına giren hayvanlar hariç), 
yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya 
ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme 

ve/veya büyütme (besicilik) faaliyeti olarak 
tanımlanmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği, Dünya çapında, tarımın 
diğer sektörlerine göre, en hızlı gelişen hayvansal gıda 
üretim sektörü ve insani tüketim amaçlı sucul 
hayvansal gıdaların temel kaynağıdır. Su ürünleri 
yetiştiriciliği; doğal balık stoklarının tükenmesi, nüfus 
artışı, balık ihtiyacının artması ve yeni gıda ürünlerine 
ihtiyaç duyulması gibi sebeplerle son yıllarda gittikçe 
artmaktadır. Günümüzde, Dünya çapında tüketilen 
balığın yaklaşık % 50' si yetiştiricilik yoluyla elde 
edilmektedir. 

Türkiye, üç tarafını çevreleyen denizler, iç suları 
ve bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle su ürünleri 
yetiştiriciliği için büyük bir potansiyele sahiptir.  

Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel faydaları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 
1. Gıda temini, gıda güvenliği, sağlıklı 

beslenmeye katkıda bulunur.  
2. Kazanç ve istihdam oluşturma, birincil 

üretimin çeşitlenmesi, yüksek değerli ürünlerin ihracatı 
sayesinde döviz girdisi gibi sosyoekonomik faydalar 
sağlar.
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3. İyi kalitede su kaynaklarına ihtiyaç 
duyulduğu için su kirlenmesinin önlenmesine ve su 
kalitesinin kontrolüne katkıda bulunur.

4.  Ötrofik sulardaki kabuklu ve su bitkileri 
üretimi sularda besleyici organik maddenin artmasını 
önlemekte; oligotrofik sularda ise organik ve besleyici 
element atımına bağlı olarak üretkenliği arttırmaktadır.

5. Çorak arazilerin yeniden kullanımını 
sağlayarak kırsal alanların rehabilitasyonuna katkıda 
bulunmaktadır.

Su Ürünlerinin Beslenmedeki Önemi
 
Sağlıklı bir yaşam ile büyüme, düşünsel ve 

fiziksel etkinliklerin sürekliliği ancak yeterli, dengeli ve 
sağlıklı beslenmeyle sağlanabilmektedir. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde, insanlar besinlerine önem vermekte 
ve beslenme rejimlerinde sağlık açısından uygun 
gıdaları seçmeye dikkat etmektedirler. Bu gıdalar 
içerisinde de ilk sırayı çoklu doymamış yağ asitleri 
bakımından zengin olan balık ve diğer su ürünleri 
almaktadır. Hayvansal ürünler de insanların yeterli ve 
dengeli beslenmeleri için ihtiyaçları olan enerji, protein, 
vitamin ve mineral maddelerin karşılanmasında 
öncelikli yer tutmaktadır. Su ürünlerinin et bileşimleri, 
diğer etlerle benzer olmakla beraber, protein ve yağ 
yapısı ile bazı mineral ve vitaminleri fazla miktarda 
bulundurmaları nedeni ile  diğerlerinden farklılık 
göstermektedir. 

Günümüzde yaklaşık 250 su ürünleri türü, 
insanların diyetlerinde, çeşitli şekillerde yer almaktadır. 
Dünya gıda üretiminde, balık eti  % 1'lik bir paya sahiptir. 
Kaliteli gıda maddesi için aranılan en önemli özellik 
gıdanın biyolojik değeridir. Bir gıda maddesinin 
biyolojik değeri; içerdiği protein, yağ, karbonhidrat, 
vitamin ve mineral maddeleri vb. besin bileşenlerinin 
kolay sindirilmesi, dengeli oranda bulunması ve vücutta 
kullanım oranıyla ölçülmektedir. Su ürünleri; yüksek 
oranda protein ve enerjiye sahiptir. Ayrıca kolay 
sindirilebilir olması ve mineral maddeler ile birçok 
vitamini içermesi gibi özellikler açısından da üstün 
nitelikli bir gıda maddesidir. Balıklar fazla karbonhidrat 
içermezler. Dolayısıyla balık etinin enerjisi, yağ ve 
protein içeriklerinden ortaya çıkar. Balık proteinleri, 

vücut dokularının korunması ve gelişmesi için gerekli 
tüm amino asitleri kapsar. Bu amino asitleri içeren 
besin kaynakları, insan vücudunda birçok önemli işleve 
sahip oldukları için diyetler için gereklidir. Bu nedenle 
balık eti; yumurta, et, süt, gibi biyolojik kalitesi yüksek 
besinler arasında yer alır. Balıkların aynı miktardaki 
büyük ve küçükbaş hayvanlar ya da kümes 
hayvanlarının etleri ile karşılaştırıldığında genellikle 
daha az miktarda yağ içerdikleri ve bu nedenle de 
genellikle düşük yağlı besinler olarak kabul edildikleri 
belirtilir. İnsanlar için gerekli olan vitaminlerin çoğu 
genellikle balıklarda bulunur. Suda çözünen B ve C 
vitaminlerinin su ürünlerinde bulunma miktarı, karasal 
hayvanlarda bulunan miktarla hemen hemen aynı, 
yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri ise genellikle 
daha fazladır.

Yapılan araştırmalar sonucunda insanların 
karşılaştıkları hastalıkların çoğuna besin maddelerinin 
ve beslenme alışkanlıklarının yol açtığı tespit 
edilmiştir. Bu nedenle insanlar beslenmelerine dikkat 
etmek zorundadır. Yüksek kolesterolün neden olduğu 
hastalıkların, önemli oranda hayvansal gıdalardan, 
özellikle de kırmızı etten kaynaklandığı bilinmekte 
bundan dolayı da daha sağlıklı olan doymamış yağ asidi 
yönünden zengin olan gıdalar tüketilmesinin önemi 
sürekli vurgulanmaktadır. Tüketilen gıdalardaki 
yağların, doymamış yağlar açısından zengin olması çok 
önemlidir. Su ürünlerinde bulunan ve bu yağlardan biri 
olan Omega–3 serisi yağ asitlerinin vücutta 
biyokimyasal ve fizyolojik faaliyetlerde önemli görevler 
taşıdığı artık kabul edilmektedir. 

Balık yağı, kalp hastalıklarına karşı koruyucu 
etkisi bulunan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve 
düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oranını da 
azaltmaktadır. Omega-3 yağ asitleri tümör oluşumunu 
geciktirmekte ve aynı zamanda tümörün gelişimini, 
büyümesini ve çoğalmasını durdurmaktadır. 

Ayrıca balık eti, gözlerin uygun şekilde 
çalışması ve beynin işlevlerini eksiksiz olarak yerine 
getirmesine yardımcı olmakta ve kandaki yağ 
konsantrasyonunu düzenlemektedir. Su ürünlerinde 
bulunan EPA ve DHA'nın kalp krizi, kalp damar 
hastalıkları, depresyon, migren türü baş ağrıları, eklem 
romatizmaları, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve 
tansiyon, bazı alerji türleri ile kanser gibi hastalıklardan 
korunmada önemli etkisi olduğu belirlenmiştir.
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ÖZET: Anadolu topraklarında yüzlerce yıldır 
meşe palamudu, meyan balı, reçine, gül yağı, pamuk 
gibi birçok tıbbi ve sanayi bitkisi yetişmekte ve 
yetiştirilmektedir. Daha ziyade sütünden elde edilen 
afyonun ticarette aranılan bir madde olmasından dolayı 
büyük rağbet ve şöhret kazanmış olan haşhaş bitkisi de 
bunlardan biridir. Bugün afyondan elde edilen morfin, 
kodein ve papaverin gibi  a lkaloit ler  t ıpta 
kullanılmaktadır. Bu nedenle afyon ticareti, tamamen 
ihracata yönelmiş bir maddedir. Osmanlı Devleti'nin 
XIX. yy süresince en önemli ihraç maddelerinden olan 
tütün, buğday, arpa, kuru üzüm, incir ve ham ipekten 
sonra yedinci sırada afyon yer almaktadır. Afyon 
ticaretinin Osmanlı Devleti'ndeki önemi Cumhuriyet 
Türkiye'sinde de devam etmiştir (1)

Dünyada haşhaş ekimi Birleşmiş Milletler 
kontrolünde yasal olarak Türkiye, Hindistan, 
Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan, Çek 
Cumhuriyeti ve son yıllarda Çin de yapılmaktadır. 
Özellikle Türkiye ve Hindistan, Birleşmiş Milletler 
tarafından geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler olarak 
kabul edilmektedir. Bu durum Türkiye'nin haşhaş 
üretiminde uluslararası bir ününün olduğunu 
göstermektedir (2).

Anahtar Kelimeler: Afyon, Haşhaş, Afyon 
Ticareti.

GİRİŞ: Önemli tıbbi bitkilerden biri olan Papaver 
somniferum L. (haşhaş), içerdiği alkaloitler bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Haşhaşın anavatanı Doğu 
Akdeniz'dir. Hindistan ve Anadolu'da çok eskiden beri 
tarımı yapılmaktadır. Papaveraceae familyasına ait 
olan bu türün kültürü, geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. 
Parlak renklerde çiçekler açan güzel yapraklı haşhaş 
bitkisinden çok çeşitli şekillerde faydalanılmaktadır. 
Haşhaş bitkisi özellikle alkaloidi için yetiştirilen bir 
kültür bitkisi olup; alkaloitler bitkinin kapsüllerinden 
elde edilmektedir (3).

Tohumları %44-54 yağ içerdiğinden haşhaş yağı 
çıkarılır. Bu yağ yemeklik olarak kullanıldığı gibi boya ve 
sabun üretiminde de kullanılmaktadır. Yağı 
çıkarıldıktan sonra kalan küspesi değerli bir hayvan 
yemidir (1).

Haşhaş Bitkisi (Papaver somniferum L.): 
Haşhaş (Papaver somniferum L.); Rhoedales takımının, 
Papaveraceae (Haşhaşgiller) familyasının Papaver 
(Gelincik) cinsine ait Papaver somniferum türüdür (5). 
Kromozom sayısı (2n=22) dir (4). Dünyada yaklaşık 100 
taksonla temsil edilen Papaver cinsi, ülkemizde 15'i 
endemik olmak üzere 51 taksona sahiptir (6). Botanik 
biliminde haşhaş bitkisi Papaver somniferum L. ismiyle 
sınıflandırılır. Papaver cins adı Latincedir. Somniferum 
tür adı ise Latince somnus “uyku” ve ferre “getiren” 
kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır (7).  Papaver 
L. cinsi 10 seksiyon altında gruplandırılır. Bunlar; 
Argemonidium, Carinatae, Glauca, Horrida, Meconella, 
Miltantha, Oxytona (Macrantha), Papaver, Pilosa, ve 
Rhoeadium'dur. Ülkemiz doğal florasın da bu 10 
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seksiyondan 8 tanesinin bulunduğu bilinmektedir. 
Horrida ve Meconella seksiyonları ülkemiz florasında 
yoktur. Kültürü yapılan ve haşhaş olarak bilinen 
Papaver somniferum bitkisi, Papaver seksiyonu 
içerisinde yer almaktadır. 

Papaver somniferumun iki alt türü vardır: P. 
Somniferum ssp.spontaneum ve P.somniferum ssp. 
anatolicum bu alt türlerden birincisinin kapsülleri 
olgunlaşınca üstten delikler açılmakta ve tohumları 
dökülmektedir. Bu alt türe Türkiye'de 'açık haşhaş' adı 
verilmektedir. İkinci alt türün kapsülleri olgunlaşınca 
açılmaz, bu alt tür de ülkemizde 'kör haşhaş' olarak 
bilinmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak P. somniferum 
ssp. anatolicum alt türünün beyaz ve mor çiçekli 
varyeteleri tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
Papaver somniferum ssp. anatolicum ise 4' e ayrılır: a- 
Papaver somniferum album (beyaz çiçekli) b- Papaver 
somniferum nigrum (mor çiçekli), c- Papaver 
somniferum setigerum (koyu mor çiçekli), d- Papaver 
somniferum glabrum (kırmızı mor çiçekli). 

Anadolu' da genellikle ikinci alt türün a ve b 
türlerinin ekimi yapılmaktadır. İkinci alt tür Papaver 
somniferum subsp. turcium adı ile de anlatılmaktadır, 
bu tür Anadolu'nun yerlisidir (5). 

         
Haşhaş, tek yıllık, otsu yapıda, dik gelişen ve 

toprak üstü aksamları koyu yeşil renkte olan bitkidir. 
Bitki kazık kök yapısına ve zayıf yan köklere sahiptir. 
Yapraklar 35 cm uzunluğa ve 20 cm genişliğe kadar 
değişmektedir. Bitkide genel olarak 2-3 yan dal 
bulunmakta olup, bazı haşhaş çeşitlerinde bu sayı 8-
10'a kadar çıkabilmektedir. Bitki, yetiştirme şartları ve 
kullanılan çeşitlere göre değişmekle birlikte genellikle 
80-110 cm, ekstrem şartlarda 175 cm kadar 
ulaşabilmektedir (4).

                

Bitkisel özellikleri: Kapsülde bin tohum ağırlığı 
0,2-0,7 gr arasında değişen 1000-5000 arası tohum 
oluşur (6). Tohum renkleri bitkinin çiçek rengine göre 
farklılık gösterir. Haşhaş tohumları %44–54 sabit yağ, 
%22,3–24,4 protein içerir. Beyaz ve sarı renkli 
tohumların yağ içerikleri yüksektir (8).

          

   Haşhaşın meyvesine kapsül denilmektedir. 
Kapsül oval, yuvarlak, koni veya küremsi şekillerde 
olabilmektedir (6). Kapsül genişliği 1-8 cm arasında 
değişirken, uzunlukları 1,5-9 cm arasında değişebilir.

Haşhaş bitkisinin pek çok çeşidi ve alt türü 
mevcuttur. Bu nedenle haşhaş 30-165 cm arasında 
farklı boylara sahiptir. Haşhaş bir tek saptan meydana 
gelebildiği gibi 8-10 sap da oluşturabilir. Haşhaş 
yukarıdan aşağıya doğru dallanır. Gelişme sırasında 
bitkinin bütün aksamında süt bulunur.

Yapraklar bitki sapa kalkmadan önce rozet 
şeklindedir. Bitki sapa kalkmaya başladığında oldukça 
büyük bir durum gösterir ve sapsız bir şekilde sapı veya 
dalı sarar (8).

Haşhaş Bitkisi Yetiştiriciliği: Haşhaş bitkisinin 
adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Haşhaş bitkisi sıcak 
isteği olan bir bitki olmasına rağmen düşük sıcaklıklara 
da dayanık l ıd ı r .  Bu nedenle  k ış l ık  o larak 
ekilebilmektedir. Haşhaş bitkisinin yetişme süresinde 
toplam sıcaklık isteği 2300-2700 °C'dir. Haşhaş 
yetiştiriciliğinde ışıklanma süresinin uzun olduğu veya 
vejetasyon dönemi boyunca havanın açık geçtiği 
yıllarda kapsüldeki morfin oranı yükselmektedir. 
Haşhaş bitkisinin yıllık yağış ihtiyacı 600-700 ml'dir. Bu 
yağışın 300-400 ml'lik kısmın yetişme periyodundan, 
çiçeklenmeye kadar olması idealdir. Çiçeklenmeden 
sonra yağan yağmurlar döllenme de aksaklıklara sebep 
olup morfin ve tohum verimini düşürür. Haşhaş iyi bir 
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münavebe bitkisidir ve kendinden sonraki bitki için 
uygun havalanması sağlanmış bir toprak bırakır (9). 
Haşhaş, orta dereceli ağır ve alüvyonlu topraklarda iyi 
yetişir. Taban arazilerdeki kuvvetli topraklar haşhaş 
yetiştirmek için son derece uygundur (8).

       Haşhaş tohumlarının çok küçük olması 
nedeniyle ekim yapılacak tarlada öncelikle iyi bir toprak 
hazırlığı ve bunun ardından ekim yapmak gereklidir. 
Haşhaş yetiştiriciliğinde toprak ne kadar iyi işlenirse 
bitki gelişimi için o kadar iyi bir tohum yatağı 
hazırlanmış olur. Haşhaş ekim zamanı yazlık ve kışlık 
ekilebilen formları ile bölgenin iklim şartlarına göre 
değişiklik göstermektedir. Haşhaş tohumları küçük 
olduğundan ekimi zordur. Haşhaş ekiminde farklı 
yöntemler uygulanabilir. Başlıca üç ekim yöntemi 
vardır; serpme ekim, şişe ile ekim ve mibzerle ekim.

    
      
           
Haşhaşta tohumun çimlenebilmesi için tohum 

yatağında yeterli nem olmalıdır. Haşhaş bitkisinden iyi 
verim alabilmek için gübreleme gereklidir. Bitkinin 
yetiştirilmesi döneminde çapalama, seyreltme, boğaz 
doldurma, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele 
işlemleri yapılmalıdır (10).

Hasat ve Harman: Haşhaş yetiştiriciliğinde 
hasat zamanı kapsül rengine bakılarak ayarlanabilir. 
Hasat olgunluğuna gelen kapsüller sarımtırak bir renk 
almaktadır. Kapsüller sallanacak olursa içlerindeki 
tohumların kapsül kenarlarına çarparak ses çıkardıkları 
duyulur. Bu devrede bitkinin yaprak ve sapları 
sararmıştır ve kurumaya başlamıştır. Hasat, bitkiyi 
sökmek veya kapsülleri saplarından kırarak ayırmak 
şeklinde yapılmaktadır. Hasat elle ya da makine ile 
yapılır.

                                                    

Haşhaş Bitkisinin Ticari Önemi: Elle ya da 
makine ile hasat edilen haşhaş çuvallanarak işlenmek 
üzere Afyonkarahisar Afyon Alkaloitleri Fabrikasına 
sevk edilir. Haşhaş kapsülü alımında tek yetkili TMO 
dur. Haşhaş ekiminin kontrolü, haşhaş kapsülü, ham 
afyon ve tıbbi afyon üretimi, satın alınması, bunlardan 
uyuşturucu madde imalatı, yurt içinde satışı ve ihracı 
konularında, Bakanlar Kurulu'nun 13.04.1987 
tarih,87/11703 sayılı kararıyla TMO Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmiştir (11). Haşhaş ekimi sınırlı ve izne 
tabi  o lduğundan ancak üret im izni  a lmış  
yetiştiricilerden çizilmemiş kapsül alımı yapılır. Haşhaş 
ekim alanlarında kapsüllerin afyon üretimi için çizilip 
çizilmediği TMO heyetlerince kontrol edilmektedir. 
Fabrikada işlenen haşhaş kapsüllerinden elde edilen 
alkaloitlerden ilaç sanayisinde hammadde olarak 
faydalanılır, bu alkaloitlerin içerisinde en önemlisi 
morfindir (12). Ürünlerin yaklaşık %95'i yurt dışına 
satılmaktadır (13). Haşhaş bitkisi, iki önemli ürüne 
sahiptir; birisi kapsülleri ve bunlardaki alkaloitler, diğeri 
ise tohumları ve yağıdır. Yani haşhaş hem tıbbi, hem de 
önemli bir yağ bitkisidir. Bu iki ürünü nedeniyle kültür 
bitkilerimiz içerisinde rekabet gücü çok yüksek olan bir 
bitkimizdir. Tohumları kavrularak çerez olarak yendiği 
gibi ezilmek suretiyle çörek, pide gibi hamur işlerinin 
yapılmasında da kullanılmaktadır (12). 

HAŞHAŞ ÜRETİMİ  YAPMAK İSTEYEN 
YETİŞTİRİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR:

1. Haşhaş ekim izni nasıl alınır? Haşhaş 
ekimine müsaade edilen yerlerde üreticilerin; 1 
Temmuz – 30 Ekim tarihleri arasında mahalli TMO 
teşkilatına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2. Kimlere haşhaş ekim izni verilmez?  Yasal 
süresi içerisinde müracaat etmeyenlere, yanlış 
beyanda bulunanlara, form dilekçesi üretici ve muhtar 
tarafından imza edilmeyenlere, kontrol imkânı olmayan 
yerlerde ekim yapmak isteyenlere, 18 yaşını bitirmemiş 
olanlara, ekimden sebepsiz vazgeçenlere, 3298 sayılı 
kanunun 4'n cü maddesi hükümleri veya Türk Ceza 
Kanunu'nun kaçakçılıkla ilgili maddelerine göre 
kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara haşhaş ekim izni 
verilmez. 

3. Üretici başına ekim izni limiti kaç dekardır? 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ekim yerleri 
içerisinde kalan yerleşim yerleri için TMO tarafından 
belirlenen limit çerçevesinde haşhaş ekim izni 
verilmektedir. 

4. Hangi haller kaçak ekim sayılır? a) İzin 
belgesi almadan ekim yapmak b) İzin belgesinde kayıtlı 
alandan fazla alana ekim yapmak c) İzin belgesinde 
kayıtlı tarladan başka tarlaya ekim yapmak, kaçak ekim 
sayılır. 

5. Haşhaşta münavebe (sal) niçin uygulanır?  
Toprak yorgunluğunun giderilmesi ve toprakta tek 
taraflı besin tüketiminin önlenmesi, kaliteli ürün elde 
edilmesi için kendinden sonraki ürüne daha temiz ve iyi 
bir toprak bırakılması, hastalık ve zararlıların önlenmesi 
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amacıyla, münavebe sistemi uygulanmaktadır. 
Münavebe sahası dışında ekim yapmak isteyenlere 
ekim izni verilmemektedir. 

6. Niçin sertifikalı TMO tohumlukları 
kullanmalı? a) Uluslararası rekabet gücümüzün 
artırılması b) Ülkemizde haşhaş tarımının gelecek 
nesillerce de sürdürülebilmesi için yüksek alkaloit 
içeren sertifikalı TMO tohumlukları kullanılmalıdır.

7. Hangi il ve ilçelerde haşhaş ekim izni 
verilmektedir? 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 2015/7725 sayılı Kararname ile 
Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, 
Isparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile 
Balıkesir, Eskişehir, Konya Manisa illerinin bazı ilçeleri 
haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine 
müsaade edilmiştir. 

8. Haşhaş ekim alanlarını arttırmak mümkün 
mü? Birleşmiş Milletler teşkilatınca Ülkemize verilen 
700.000 dekar haşhaş ekim limitinin üzerine çıkmak 
mümkün görülmemektedir. 

9. Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) haşhaşta neden 
uygulanıyor? Tüm tarımsal ürünlerin içerisinde yer 
aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne haşhaşın da entegre 
edilmesi, haşhaş ölçüm ve kontrol işlerinin 
kolaylaştırılması, etkinliğin arttırılması ve bu işlemlerle 
ilgili giderlerin azaltılması, tarla olarak kullanımı yasak 
olan mera, hazine ve orman arazilerine haşhaş 
ekilişlerinin önüne geçilmesi ve kaçak sayılan fazla 
ekimlerde yasal sorumlunun tespitinde güçlüklerle 
karşılaşıldığından Çiftçi Kayıt Belgesi'ne sahip olan 
üreticilere haşhaş ekim izni verilmektedir. Ancak 
veraset intikalindeki sorunlar nedeniyle ÇKS temin 
edemediğinden haşhaş ekimi yapamayan üreticilerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla muhtar onaylı 
'Taahhütname' getirmeleri halinde haşhaş ekim izin 
belgesi verilmektedir (13).

SONUÇ: Anadolu topraklarında yetiştiriciliği 
yapılan haşhaş bitkisinden hem geleneksel hem de 
modern tıpta ağrı kesici ilaçların hammaddesi olarak 
yararlanılmaktadır. Tohumları ezilmek sureti ile çörek, 
pide gibi hamur işlerinde, kavrulmak suretiyle ise çerez 
olarak kullanılmaktadır. Tohumundaki yağı yemeklik 
olarak kullanıldığı gibi, yarı kuruyan yağlardan 
olduğundan boya, vernik sanayinde, sabun 
yapılmasında ve endüstrinin diğer kollarında 
kullanılmaktadır. Haşhaş küspesi kuvvetli bir hayvan 
yemi olup, süt ineklerinin ve mandaların süt verimleri 
üzerine olumlu etki ettiği için, Afyon, Eskişehir, Kütahya 
illerinin kaymağının meşhur olmasının temel nedenidir. 
Haşhaşın taze yaprakları çiftçilerimiz tarafından salata 
yapılmasında, sapları ise yakacak sıkıntısı çekilen 
yerlerde yakacak kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Anadolu da boy gösteren her medeniyet haşhaş 
bitkisinin ekimini yapmış, ticaretinden faydalanmış, 
tohumundan yağına, kapsülünden sapına bitkinin tüm 
aksamını kullanmışlardır.

Haşhaş bitkisinin daha bilinçli yetiştirilmesi ve 
ıslah çalışmaları ile yüksek verim ve alkaloit elde etmek 

amaçlanarak daha çok gelir getirmesi sağlanmalıdır. 
Son yıllarda haşhaş ekim alanları taban ve sulu 
arazilere kaymaktadır. Modern tarım tekniklerinin 
uygulanmasıyla üretici şartlarında 150 kg kapsül 
kabuğu ve bundan daha fazla tohumun dekardan 
alındığı görülmüştür. Bu sebeple haşhaş ekim ve 
kontrolünden sorumlu elemanların haşhaş tarımını çok 
iyi bilmeleri ve her fırsatta üreticileri bilinçlendirmeleri 
gerekmektedir.
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limiz Şehzadeler İlçesi Ayvacık Mahallesi 

İMuhtarı Berrin AKDUMAN bu sayımızın 
konuğu. Ayvacık için her ne kadar mahalle 

desek de Büyükşehir yasasından sonra köy iken 
mahalle olanlardan. 1000 mt rakımlı köyümüz İlimizin 
meşhur Spil Dağı'nda. Spil dağı ki; birçok medeniyetin 
yazılarında örneğin Niobe efsanesi ile Antik Yunan 
edebiyatında Aiskhylos oyunlarında ve Homeros'un 
şiirinde ortaya çıkar.

İşte bu efsanevi Spil dağında, merkezden 36 Km 
mesafedeki, 56 haneli Ayvacık'a 3 dönemdir muhtarlık 
yapan Berrin Hanım'ın buraya yerleşmesi de ilginç bir 
hikâyedir. Muhtarım 20 sene özel bir şirkette muhasebe 
müdürlüğü yaptıktan sonra bir gün atak geçirerek felç 
kalıyor. Tam 5 sene yatalak ve bakıma muhtaç yaşayan 
eski voleybolcu Berrin Muhtar; 1878 yılında atalarının 
Bulgaristan'dan gelip yerleştiği Ayvacık Köyü'ne 
gitmeye karar veriyor. Eşinin desteği ve yardımıyla 
buradaki ekolojinin de etkisiyle, uzun süren 
rehabilitasyon sürecinden sonra koltuk değneğiyle 
yürüyebilir hale geliyor. Havasının suyunun kendisine 
çok iyi geldiğini belirtirken, komşulardan kanseri 
yenenin dahi olduğunu ekliyor.  

Kendine yetecek hatta evinin önündeki küçük 
tarlasını, birkaç ağaçtan oluşan bahçesini işleyecek 
duruma gelen Muhtar'ım ata tohumlarının peşine 
düşüyor. Tohumları Bulgaristan'dan getirdiği gibi 
komşularıyla tohum değişimi de yapıyor. Her yıl 
tohumdan önce fide alıp sonra tarlasına ekerek 
ürünlerini yetiştiriyor. 

“Domates çeşitlerim var” diyor Berrin Muhtarım, 

“Balkan, Armut, Pembe domates çeşitleri… Sonra 
endemik Ayvacık Barbunya, Börülce, Ayşekadın ve 
Boşnak Fasülyeleri. Karakabak, Girit Kabağı, mor ve 
siyah Patlıcanlarım ve biber çeşitlerim. Her yıl 
tohumdan hasata kadar tek tek ilgileniyorum onlarla 
çocuğum gibi… Tabi başka çocuklarım da var; Kiraz, 
ceviz, ıhlamur, vişne, elma, armut, dut, kayısı ve erik 
ağaçlarım…” 

Hasat sonrası bu meyve ve sebzelerden 
turşular, soslar, reçeller, mezeler yapıyor anneanne 
tarifleri ile hem kendisi ve eşi hem de çocukları ve 
torunları için.   

Mahalle yerine köy diyor Muhtarım, “Köyümün 
köy olarak kalması için elimden geleni yapıyorum, bu 
doğanın korunması için çabalıyorum” 

Siz de mitoloji de dahi yerini alan efsanevi Spil 
Dağı'ndaki bu güzel mahallemize/köyümüze gidebilir, 
Berrin Muhtarımı “selam” diyerek ziyaret edebilirsiniz.    

ATA YURDUMDAN ATA TOHUMU
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Aysan SOYLU
Ziraat Yük.Mühendisi



24

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Kelebekleri koyu gri–boz renkli olup, üst 

kanatlar düzgün olmayan açık ve koyu kurşuni çizgi ve 
lekelerle süslüdür (Şekil 1a,b). Alt kanatlar daha açık 
renkli ve kenarları uzun saçaklıdır. Dinlenme 
halindeyken çatı gibi duran kanatları vücuda göre daha 
uzundur. Kanat açıklığı 14– 16 mm, vücut uzunluğu 
0.7–1 cm'dir. Erkek bireyler dişilerden küçüktür. 
Yumurtaları ovalimsi olup, 0.3x0.5 mm boyutlarındadır. 
Yeni bırakıldığında sarımtırak olup, zamanla portakal 
rengine ve açılmasına yakın kahverengine döner. 
Yumurtadan çıkan genç larva 0.5 mm uzunluğunda, 
sarımsı kahverenginde ve baş siyahtır (Şekil 1c). Olgun 
larva ise, yaklaşık 10 mm uzunluğunda ve kırmızımsı 
kahverengi olup, segment araları sarımsı beyaz 
renktedir. Baş, toraks, anüs levhası ve bacaklar siyah 
renktedir (Şekil 1d). Pupa koyu kahverenginde, çıplak 
ve parlak olup, 6 mm uzunluğundadır (Şekil 1e-f).Şeftali 
güvesi, kışı genellikle 1–2 yıllık dalların çatalları 
arasında, kabukların altında, yarıklarda, tomurcuk 
pulları arasında, koşnillerin kabuğu altında, akarların 
yapmış olduğu galler içerisinde ve gövde dibindeki 
oyuklar içerisinde ve badem meyve kabuğu içinde 
genellikle ikinci dönem ya da son dönem larva halinde 
geçirir (Şekil 4a, b, c). Kışlama yerleri ağaç kabuğunun 2 
mm kadar altında, 0.5–1.0 mm çapında ve 2–3 mm 
uzunluğunda olup, iç yüzeyi kokonumsu bir ağ ile 

kaplıdır. Şeftali güvesinin gelişme eşiği 10–31°C olup, 
kışlayan larvalar ilkbaharda hava sıcaklığının 
11–12°C'ye ulaştığı dönemde (mart - nisan) kışlaklarını 
terk ederler. Önceleri çiçek ve yaprak tomurcuklarıyla 
beslenirler. Bu beslenme periyodu, tomurcukların 
kabarmaya başlamasından, sürgünlerin 5–10 cm 
olmasına kadar devam eder. Larvalar ortalama 20 gün 
(10–30 gün) devam eden gelişme periyodu sonunda, 
açtıkları galerinin içerisinde, gövde ve ana dalların 
kabuk altında veya çatallarında, budama yarası, 
kıvrılmış kabuk parçası vb. korunaklı bir yere grimsi 
beyaz iplikleri ile kendini tutarak pupa olur. Pupa süresi 
6-10 gün olup, ilk ergin çıkışı Ege Bölgesinde nisanın 
aynın ilk haftası, Akdeniz Bölgesinde mart ayı sonu ile 
nisan ayı başlarında ve Marmara Bölgesinde ise nisan 
ayı içerisinde olmaktadır. Kelebekler, gündüzleri yaprak 
altında veya ağacın gövde ve dalları üzerindeki gölge bir 
yerde hareketsiz olarak, dinlenme halindedir. 
Akşamları alaca karanlıkta uçuşurlar. Çıkışlarından bir 
gün sora çiftleşip, yumurtalarını genellikle sürgün, yeni 
dalların çatalları arasındaki kabuklar üzerine ve yeni 
çıkmış yaprakların diplerine veya alt yüzünde orta 
damara yakın kısımlara bırakırlar. Meyve döneminde 
ise, yumurtanın %80'ni meyve üzerine (genellikle meyve 
sap dibine) veya yakın bir yere bırakılmaktadır. Ancak, 
erginlerin çift leşip yumurta bırakması için 
alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15°C'nin 

ŞEFTALİ GÜVESİ Anarsia lineatella Zeller 
(Lepidoptera: Gelechiidae) 
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Kadir AKÇAY
Ziraat Mühendisi
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üzerinde olması gerekir. Bir dişi ömrü süresince 100 
civarında yumurta bırakır. Sıcaklığa bağlı olarak 4–18 
gün sonra yumurtadan çıkan larvalar önce genç 
sürgünlerin uç kısmından içeri girerek beslenirler. Daha 
sonra genç meyvelere geçerler. Meyvelere sap 
dibinden, yandan ve iki meyvenin birbirine değdiği 
yerlerden girerek döküme neden olurlar. Haziran 
ortasına doğru, meyvedeki larvalar, sap dibinde 
açtıkları delik ağzında ve iki meyvenin birleşme yerinde 
pupa olurlar. Bundan bir hafta sonra ikinci döl 
kelebekleri görülür. Bu dölün erginleri, yumurtalarını 
büyümüş meyvelerin sap diplerine koyarlar. Bir hafta 
sonra larvalar, sap dibinden meyvenin çekirdeğine 
kadar iner ve çekirdek çevresinde zararını yapar. 
Badem ağaçlarında ise meyvenin kuruyan dış kabuğu 
ile iç kabuk arasına yumurtalarını bırakırlar. 
Yumurtadan çıkan genç larvalar, kabukta beslenerek 
orada pupa olur. Bir larva genellikle bir meyvede 
beslenmektedir. Ağustos ayında şeftalilerde bir döl 
daha verir ve en çok zararını geççi çeşitlerde yapar. Son 
dölü yumurtalarını tek tek yapraklara koyar ve 
yumurtadan çıkan larvalar bir süre beslendikten sonra 
kışlaklarına çekilerek, ipliksi beyaz bir kokon içerisinde 
kışı geçirir. Ege Bölgesinde 3, Akdeniz Bölgesinde 5 döl 
verir.

 2.ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE 
YAYILIŞI

 Şeftali güvesinin kışlayan dölüne ait larvaları, 
ilk önce çiçek veya yaprak tomurcuklarında zarar yapar. 
Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek deler ve çiçek 
yumurtalıklarını ise yiyerek beslenirler. Zararlı 
sürgünlere uç kısmından girmek suretiyle, 3-8 cm 
uzunluğunda galeri açarak, tomurcuk ve sürgünlerin 
kurumasına neden olur (Şekil2 a,b). Bir larva beslenme 
periyodu süresince 4-6 adet tomurcuk veya sürgüne 
zarar verebilir. İlkbaharda popülasyonun yoğun olması 
durumunda badem meyveleri ile beslenerek zarar 
meydana getirirler. Yaz sürgünlerinin tazeliği azaldıkça 
meyvelerdeki zarar artar ve meyveyi sürgünlere tercih 
eder. Ancak, bakımı iyi ve taze sürgün verimi teşvik 
edilmiş fidanlık ve bahçelerde ise sürgün zararı daha 

fazla olmaktadır. Şeftali güvesinin meyvedeki 
beslenme şekli tipiktir. Genç larva hemen kabuk altını 
kavisli bir şekilde oymakta veya bazen de meyve etinde 
tünel açarak çekirdeğe kadar ilerlemektedir. Bu zarar 
şekli ile Doğu meyve güvesi (Cydia molesta) larvalarının 
meyveye doğrudan girişi şeklindeki zararından ayrılır. 
Genellikle fazla olgunlaşmış meyveleri tercih etmez; 
meyvenin çürük ve sulu kısımlarında da beslenmezler. 
Larva tarafından zarar gören meyvelerde zamk çıkışı 
olur (Şekil3 a,b,c) Genç ağaç ve fidanlıklarda uzun 
süren sürgün zararı gelişmeyi engelleyerek, taç şeklinin 
bozulmasına ve sürgün uçlarının çatallaşarak, çalı 
formu almasına neden olur.

3.KONUKÇULARI
Şeftali, Nektarin, badem, kayısı, erik, kiraz ve 

elma'dır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri

Apanteles anarsiae Faure & Alabouvette  
(Hym: Braconidae)
A. glomeratus L.   (Hym: Braconidae)
Ascogaster sp.      (Hym: Braconidae)
Macrocentrııs sp.  (Hym: Braconidae)
Paralitomastix pyralidis (Ashmead) 
(Hym.: Encyrtidae)
P. varicornis (Nees) (Hym.: Encyrtidae)
Aptesissp.     (Hym.: Ichneumonidae)
Ephialtes sp.  (Hym.: Ichneumonidae)
Phaeoganes sp.nr. rusticatus Wesm. 
(Hym.: Ichneumonidae)
Mastrus sp.     (Hym.: Ichneumonidae)
Pimpla instigator F.  (Hym.: Ichneumonidae)
Pristomerııs vulnelator (Panzer)  
(Hym.: Ichneumonidae)
Periclora gestroci K.  (Hym.: Belulidae)
Brachymeria intermedia (Nees)
(Hym.: Chalcididae)
Andreana sp.     (Hym.: Apidae)
Dibrachys affinis Masi  (Hym.: Pteromalidae)
Haematopoda pluviallis L.  (Dip.: Tabanidae)
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5. MÜCADELESİ
 5.1. Mekanik Mücadele 
Bulaşık sürgünler, bölgelere göre değişmekle 

birlikte, mart ayından itibaren eylül ayı sonuna kadar 
haftada bir kez olmak üzere 8-10 cm uzunlukta 
kesilerek parazitoit çıkışına imkân sağlamak amacı ile 
kafeslere konulur. Ayrıca, aynı dönemde özellikle 
şeftali, kayısı ve badem ağaçlarında yeni çıkan yan 
sürgünler de taze olduğundan larvaların zararına 
uğramakta olup, bu nedenle kontrollerde bu sürgünlerin 
de kesilmesi önerilir. Yine hasat sonrası veya 
kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak, 
bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Yaz 
budaması  düzenl i  yapı larak dip sürgünler  
temizlenmelidir. Bulaşık meyveler meyve suyu işleme 
tesislerine götürülmek üzere toplanmamalı ve belirli 
yerlerde bekletilmemelidir.

5.2. Biyolojik Mücadele 
Zararlının birçok doğal düşmanı vardır. Zararlıyı 

sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında 
tutmak mümkün olmamaktadır. Faydalı türlerden en iyi 
şekilde yararlanmak için zararlının doğal düşmanları iyi 
tanınmalı, ilaçlama programları, faydalıları koruyacak 
biçimde hazırlanmalı, bu amaçla seçici ilaçlara öncelik 
verilmelidir. Bahçe kenarında doğal düşmanlar için çok 
yıllık barınak bitkiler (yabani gül ve böğürtlen) ve besin 
kaynağı (av, polen, nektar) olan nane, yabani havuç ve 
rezene gibi çiçekli bitkiler korunmalı, eğer mevcut 
değilse bahçe yakınlarında yetiştirilmesi gereklidir.

5.3. Çiftleşmeyi engelleme tekniği 
Şeftali güvesi popülasyonunun izlenmesi için, 

eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak'tan itibaren maksimum 
sıcaklık toplamı 1200°C veya etkili sıcaklıklar toplamı 
(EST) 150 gün-dereceyi (g.d.) bulduğunda (mart sonu-
nisan başı) çiçek taç yapraklarının dökülmesinden 
sonra bahçenin ortalarında bulunan ağaç tacının dış 
kısmına ve yerden 1,5–2 m yükseğe ve hakim rüzgar 

yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır (Şekil4). 
Tuzaklardaki feromon kapsüller 4–6 haftada bir, 
yapışkan tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklar 
ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2–3 kez, 
yakalandıktan sonra ise haftada bir kontrol edilir. 
Tuzaklarda ilk erginin yakalanması ile birlikte 
çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı bahçeye 
etiketinde belirtilen ruhsatlı doz miktarınca dekardaki 
ağaç sayısına göre oranlanarak ağacın dört yönüne 
temsil edecek şekilde sınırdaki ağaçlara ise iki kat 
dozunda ağaç yüksekliğinin 2/3'ünün üzerine feromon 
yayıcılar dallara asılır (Şekil5). Bu yayıcıların etki süresi 
genellikle 120–140 gün olması nedeniyle sezon 
boyunca bir kez kullanılır. Ayrıca yöntemin 
uygulanacağı alan en az tam izole ise 3 ha, yarı izole ise 
5 ha ve izole değilse 10 ha büyüklüğünde olmalıdır. 
Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı 
şeftali, kayısı ve badem bahçesi varsa, buradan 
çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani 
izolasyonu sağlamak gerekir. Bu amaçla, çiftleşmeyi 
engelleme tekniğinin uygulandığı bahçeye sınır olan 
diğer bahçelere de 25–30 m genişliğinde yayıcılar 
asılarak bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan 
bu tampon bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı 
yoğunluğu kullanılır. Uygulama, meyvelerinin hasat 
edildiği döneme kadar devam eder. Hasat öncesi 
yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı 
(zarar oranı), çiftleşmeyi engelleme tekniğinin 
uygulandığı bahçede ortalama %5 ve altında ise, 
yöntem tek başına yeterli ve başarılı olarak kabul edilir.

5.4. Kimyasal Mücadele
 5.4.1. İlaçlama zamanı
 Şeftali güvesi'nin meyvedeki toleransı %2'dir. 

Bu eşik, erkenci kayısı, şeftali ve badem çeşitlerinde 
daha da düşüktür. Zararlının mücadelesinde en önemli 
hususlardan birisi, konukçusu olan ürünlerde 
mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup 
bulunmadığını belirlemek ve larva meyve etine 
girmeden önce ilaçlama zamanını doğru olarak tespit 
etmektir. Bunun için eşeysel çekici tuzaklar, etkili 
sıcaklıklar toplamı, bulaşık sürgün ve fenolojik 
dönemler takip edilir. Ayrıca sürgünlerde görülen 
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larvalar bahçede kafes içinde kültüre alınarak, ilk 
kelebek çıkışı görüldükten veya eşeysel çekici 
tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 10 gün sonra da 
ilaçlama yapılır. Bu dönemde meyveler fenolojik olarak 
da renk değişimi (ben düşme) dönemindedir. 
İlaçlamalar hasattan 15–20 gün öncesine kadar 
yapılabilir.

5.4.1.1.Eşeysel çekici tuzaklar: Kayısı 
ağaçlarında gözler uyanmadan önce eşeysel çekici 
tuzaklar 100 ağaç için bir adet olacak şekilde, ağacın 
güney yönüne, yerden 1,5–2,0 m yükseklikteki uygun bir 
dalına asılır. Hava sıcaklıkları dikkate alınırsa, tuzaklar 
bahçelere 1 Ocak'tan itibaren maksimum sıcaklık 
toplamı 1200°C veya Etkili Sıcaklıklar Toplamı (EST) 
150 gün dereceyi (g.d.) bulduğunda asılır. Kontroller ilk 
kelebek çıkıncaya kadar haftada 2–3, ilk kelebek 
yakalandıktan sonra ise, haftada bir kez yapılır. Tuzak 
kapsülleri 4–6 haftada bir el değmeden değiştirilir ve 
değiştirilen kapsüller ile kapsül kılıfları imha edilir.

 5.4.1.2. Etkili sıcaklıklar toplamı: Birinci döle 
karşı, eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek 
sayısı haftalık 20 adet/tuzak ve ağaç başına 5 adet veya 
daha fazla bulaşık sürgün olduğunda ilaçlama yapılır. 
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra, EST 
hesaplanmaya başlanır. Bu değer 125 günderece 
olduğunda, özellikle meyveler üzerinde ilk yumurta 
aranmaya başlanır. Bulunan yumurta işaretlenerek 
açılması takip edilir.

Yumurta açıldığında ve etkili sıcaklık toplamı 
250 gün-derece civarında olduğunda ilaçlama yapılır. 
Ayrıca bu dönemde, bulaşık 5 sürgün/ağaç, haftalık 
7–10 kelebek/tuzak ve meyvenin de fenolojik olarak 
ben düşme döneminde olması koşulu aranır. Kayısı, 
şeftali ve badem bahçelerinde, Şeftali güvesi'ne karşı 
genellikle bir ilaçlama yeterlidir. Bu zararlıya karşı 
erkenci çeşitlerde kimyasal mücadeleye gerek 
duyulmamaktadır.

 5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve 
dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma 
Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki koruma 
ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

 İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya 
motorlu bahçe pülverizatörü, kullanılır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 
Uygulamalar kaplama ilaçlama şeklinde olup, 

sürgün ve meyveler ilaçlı su ile iyice temas ettirilmelidir. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasat döneminde 100 ağaçlık bir bahçede en az 

5 ağaç sayım ağacı olarak alınır ve yere dökülen 
meyveler kontrol edilerek, kurtlu ve sağlam olarak 
sayılıp kaydedilir. Ayrıca, bu ağaçların her birinden 
hasat edilen en az 200 meyve (toplam 1000 meyve) 
kontrol edilir ve sayılan kurtlu meyve miktarı o ağacın 
tahmini olarak belirlenen tüm meyve sayısına oranlanır. 
Böylece toplam kurtlu meyve oranı %2'nin altında ise 
mücadele başarılı kabul edilir.

Kaynaklar

1.Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanlığı/Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik 

Talimatları sf 224-231

2.Zirai Mücadele Teknik Talimatları CİLT IV

3.https://bku.tarimorman.gov.tr  
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D
ünyada her geçen gün artan nüfusa 
oranla, kanatlı üretimi de her geçen yıl 
a r t ı ş  g ö s t e r m e k t e d i r .  A r t a n  

popülasyonun hayvansal protein ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek amacıyla elde edilebilen en ucuz ve en 
kolay protein kaynağı olarak Kanatlı üretimi günden 
güne daha da önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra 
ekonomik anlamda belirli standartların üzerine çıkan ve 
insan refahı yükselen Ülkemizde de geçmiş yıllara 
nazaran et ve et ürünleri tüketimi artış göstermiştir. 
Artan tüketime bağlı olarak Ülkemizin kanatlı sektörü 
de bir hayli ilerlemiş ve dünya standartlarında üretim 
yapılmaktadır. Artan bu üretim doğrultusunda da 
kanatlı hayvan sağlığının korunması, ürün kalitesi,  
kalıntı izleme ve en önemlisi gıda güvenliği konularında 
yoğun çaba sarf edilmektedir.

Manisa İli Kanatlı Sektörü bakımından 
Ülkemizin en önde gelen merkezlerinden olup Broiler 
sayısında ve hindi üretiminde 1. Sırada olup, yumurta 
üretiminde ise 2. sırada yer alarak Kanatlının Başkenti 
Manisa unvanını perçinlemiştir. 

Manisa İli tüm bu üretimin yanı sıra ürünlerini 
farklı ülkelere ihraç ederek Ülkemize büyük ölçüde 
döviz girdisi sağlamaktadır. İhracat talepleri için gelen 
yabancı ülke heyetlerine refakat edilerek kanatlı 
firmalarımız sıklıkla ziyaret edilmektedir. 

Kanatlı işletmeleri bakımından oldukça yoğun 
olan İlimizde İl ve İlçe Müdürlükleri olarak oldukça 
yoğun ve t i t iz  bir  şeki lde çal ışmalarımızı  
sürdürmekteyiz.
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TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ YAPILDI
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Bakanlığımızın, Etçi Tavukların Korunması İle 
İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmeliği 
kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından kanatlı 
işletmeleri bakıcılarına Tavuk Yetiştiriciliği eğitimi 
düzenlendi. 

3 ayrı oturumda Salihli, Akhisar ve Turgutlu 
ilçelerimizde düzenlenen eğitime katılım oldukça 
fazlaydı ve 1000'e yakın katılımcıya eğitim sonunda 
sertifika verildi.

24-25 Mart 2022 tarihlerinde Salihli ve 
Akhisar'da yapılan toplantıya Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
AKAN katılırken,  28 Haziran 2022 tarihinde Turgutlu 
ilçemizde yapılan toplantıda ise Aviagen Türkiye, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Teknik Operasyonlar 
Müdürü Veteriner Hekim Murat YAKAR eğitimi verdi. 
Toplantıda ayrıca İl Müdürlüğü Kanatlı Birimi 
Sorumluları, Veteriner Hekim Muharrem KAYAARDI, 
Veteriner Hekim Yücel ÖZGEZERİM ve Veteriner Hekim 
Doğancan ERİŞCİ Biyogüvenlik ve mevzuat ile ilgili 
katılımcılara bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantılar Sonunda İl Müdürü ÖZTÜRK 
tarafından eğitimcilere plaket takdim edildi.
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G
e l i ş m e y e ,  b ü y ü m e y e  y ö n e l i k  
adımlarımızı büyük büyük atarken, ayak 
izlerimizi küçültmeliyiz. Ayak İzlerimiz, 

karbon ve su. Zira dünyamız yaşlanıyor, biz sayıca 
artarken iklim değişiyor… Aylarca yağış olmazken, 2 
saatlik yağmurda seller akıyor. Meyveler daha geç 
ermeye başladı.

 Pandemi bir kez daha gösterdi ki; güvenilir 
gıdaya ulaşmak artık daha da zor. Diğer tarafta 
savaşlar, ambargolar, politik mücadeleler…

 Dolayısıyla kendi kendimize yetebilmeliyiz 
eskiden olduğu gibi. Sürdürülebilir tarıma ve gıda 
üretimine muhtacız. Hem kendimizi doyurmalıyız hem 
de fazlasını satabilmeliyiz. 

 Tüm Dünya'da bunu görmüş ve 2015 yılında 
Ülkemizin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler'in 193 üye 
ülkesinin oybirliği ile yürürlüğe giren “2030 
Sürdürülebilir Kalkınma” gündemi kapsamında 
tanımlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amacı” refah ve 
esenliğin artırılması ve yoksulluğa son verilmesi ilkesi 
benimsemiş ama bunu yaparken de “İklim Değişikliği İle 
Küresel Mücadeleyi” kalkınma modelinin ayrılmaz 
parçası haline getirmeyi ön görmüştür.

 Sonuç olarak Ekonomik büyümeyi, iklim 
gündemini göz önünde tutarak gerçekleştirmek ve 
yatırımcılar ile işletmelerin sera gazı azaltmak suretiyle 
küresel ısınmayı sınırlandıran bir senaryo ile uyumlu 
faaliyet göstermelerini teşvik etmek için küresel 
düzeyde ilave reformlara duyulan ihtiyaç, iklim 
değişikliği ile mücadeleyi uluslararası ekonomi ve 
ticaret politikalarının merkezine taşımıştır. Dolayısıyla 

konu bir “Varoluş Mücadelesine” dönmüştür. Şimdi ve 
gelecekte…

 Buradan yola çıkarak Avrupa Birliği (AB), 11 
Aralık 2019 tarihinde açıkladığı “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı” ile 2050 yılında “İklim-Nötr İlk Kıta” olma 
hedefini ortaya koyarken; aynı zamanda sanayisinin 
dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi 
benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği 
ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ilgili eylemler, 
enerji, ulaşım, sanayi, finans, inşaat, tarım dâhil AB 
ekonomisini yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl 
ivme kazanacak bir dönüşümün temellerini teşkil 
etmektedir. 

 Ayrıca AB dışında kalan Güney Kore, Japonya ve 
Çin, İsveç, Norveç, Kanada, Şili, Güney Afrika gibi 
ülkeler de net sıfır emisyon hedeflerini beyan eden 
ülkeler arasında yer almıştır.

 Çocuklarımızdan emanet aldığımız Yeşil 
Vatanımızı, Mavi Vatanımızı korumak serhat boylarında 
nöbet tutan askerlerimiz kadar kutsal. Diğer taraftan 
Büyük Önderimizin hedef koyduğu Müreffeh, Müyesser 
bir topluma ulaşmak için ise sürdürülebilir ticaretin 
devamı da elzem. Sonuç olarak en büyük dış ticaret 
ortağımız AB ve sonrasında sıfır emisyon hedefi koyan 
diğer ülkelere ihracat yapabilmek için Yeşil Mutabakatı 
iyi anlamalı zamanında hatta fırsat olarak değerlendirip 
herkesten önce uyum sağlayabilmeliyiz.

 Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde en önemli 
k o n u l a r d a n  b i r i  d e  S ı n ı r d a  K a r b o n  
Düzenlemesidir.(SKD) Bu düzenleme, (Avrupa 
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AYAK İZLERİMİZ Aysan SOYLU
Ziraat Yük.Mühendisi
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Komisyonu 14 Temmuz 2021) sera gazı 
emisyonunu azaltmak amacıyla AB'ye ihraç edilen 
ürünlerdeki karbonların fiyatlandırılmasını yani 
vergilendirilmesini ifade etmektedir. AB, bu düzenleme 
ile karbon emisyonunun azaltılması konusundaki 
sorumluluğunu ticari paydaşlarına da aktarmakta ve 
onların da benimsemesini sağlamaya çalışmaktadır. 
Bu sorumluluktan kaçan şirketler, kamu ve özel sektör 
kuruluşları ise AB pazarından çekilmek zorunda 
kalacaktır. Çünkü artık hiçbir şirket, özellikle kimyasal 
kökenli gıda, medikal, kozmetik ürünlerini, elektrikli alet 
ve kişisel koruyucu gibi ürünlerini gümrükten eskisi 
kadar kolay geçiremeyecektir.

 Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hedeflenen 
politikaların Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı 
maliyet karşısında, Avrupa'nın rekabetçiliğinin 
korunabilmesi ve üretim ile yatırımların, emisyon 
azaltım hedefi AB'den az olan ülkelere kaymasının 
önlenmesi için “Sınırda Karbon Düzenleme (SKD) 
Mekanizması”nın hayata geçirilmesinin hedeflendiği 
görülmektedir.  

 Ülkemizde ise Bakanlığımızı da içinde 
bulunduğu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 4 
Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katılımıyla Bakan 
Yard ımc ıs ı  düzey inde  b i r  Ça l ı şma  Grubu  
oluşturulmuştur.  

Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Eylem Planında; 

· Kırsal alanda refahı yükseltmek; 

· Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak 
istikrarlı gıda arzını sağlamak; 

· Üretimden tüketime kadar gıda, yem 
güvenilirliğini sağlamak; 

· Bitki, hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli 
tedbirleri almak; 

· Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, 
sürdürülebilir işletimini sağlamak;

· Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimini sağlamak; 

· İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin 
mücadele etmek ile biyolojik çeşitliliği korumak ve 
sürdürülebilir yönetimini sağlamak amaçları yer 
almaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda 

· AB'nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin 
azaltılmasına ilişkin hedefleri ile uyumlu bir şekilde 
ülkemizde pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının 

azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

· Pestisitlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar 
çerçevesinde, biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.

· AB'n in  k imyasa l  gübre  ku l lan ımın ın  
azaltılmasına yönelik hedef ve politika değişiklikleri 
gözetilerek çalışmalar yürütülecektir.

· Organik tarım üretiminin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

· AB'nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma 
çalışmalarının tamamlanması ve paralelinde AB ile 
organik tarım alanında karşılıklı tanıma için Komisyon 
nezdinde girişimler yürütülmesi amaçlanmaktadır.

· Arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri 
yürütülecektir.

· Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı İllerinde kurulan 
Tarıma Dayalı (jeotermal sera) İhtisas Organize Sanayi 
Bölgelerinde jeotermal kaynaklardan faydalanılarak 
bitkisel üretim yapılacaktır.

· Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim 
tesisleri desteklenecektir.

· Tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar 
değerlendirilmesi konusunda AR-GE çalışmaları 
yürütülecektir. 

· Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün 
sağlanmasına yönelik farkındalık yaratma ve 
t ü k e t i c i n i n  b i l i n ç l e n d i r i l m e s i  ç a l ı ş m a l a r ı  
gerçekleştirilecektir. 

· Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan 
Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri hakkında 
bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir.

 Sonuçta sıfır emisyon, daha temiz bir çevre, 
güvenilir gıda müyesser medeniyetler seviyesinde mavi 
ve yeşil vatan hedeflenmektedir. 

Elbette Devletin görevi olduğu üzere eylem ve 
önlemlerinin yanında bireysel olarak da yapacaklarımız 
var. Ataların dediği gibi;

· Lüzumsuzsa söndür.

· Boşa akıyorsa kapat.

· Yiyeceğin kadar al.

· Atıklarını tasnifle.

 Ne büyük çelişkidir ki; Dünyamızın bir kısmı 
açlıkla mücadele ederken diğer kısmı ortalama 1/3'i 
tarladan sofraya kaybedilen israfla uğraşıyor.

Kaynakça: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021” 
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https://m.facebook.com/manisatarim/ https://instagram.com/manisatarim/ https://twitter.com/manisatarim/

https://m.facebook.com/manisatarim/
https://m.facebook.com/manisatarim/
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