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Sayın Üreticimiz, Haziran ayında fındık bahçelerinizde;

Sürgün oluşumunun devam ettiği bu ayda, azotlu gübre
uygulamasına, öneriye göre, devam etmeniz gerekmektedir.
 
Meyve kalitesi için, analiz sonuçlarınızın önerdiği, makro ve
mikro içerikli yaprak gübresi uygulaması yapabilirsiniz.

Külleme hastalığı bu dönemde fındık yapraklarının alt
tarafında belirti gösterebilir. Hastalık etmenini iyi takip etmek
için sık sık bahçeye girmeniz gerekebilir. Kültürel önlemleri
gerçekleştirmek için iyi bir hava sirkülasyonunun, yeterli
miktarda ışıklanmanın sağlanması amacıyla dip sürgün
temizliği (filiz alma işlemi) yapılabilir. Hastalıkla
karşılaşıldığında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
ruhsatlı tarım kimyasallarını kullanılabilirsiniz. 

Yaprağın alt yüzeyine bırakılan yumurta paketlerini
toplayabilirsiniz. 
Bulaşığın görüldüğü yapraklar ağlar ile birlikte kesilerek
bahçeden uzaklaştırılabilir.
Bulaşık dalların gövdesine delikli naylon çuvallar ve oluklu
karton şeritler hazırlayıp asarak pupa olmak için gizlenen
larvaları imha edebilirsiniz.
Zararlı, ilk olarak dut ağaçlarında görüldüğü için dut
ağaçlarını takip edebilirsiniz.

Bu dönemde bahçenizde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile
karşılaşabilirsiniz. Zararlı ile karşılaşıldığında mekanik
mücadele olarak; 
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Yeşil Kokarcanın, fındığın olgunlaşma döneminde urlu iç
zararına, erken dönemde ise boş meyve oluşumuna sebep
olduğu bilinmektedir. Bu zararlıların verdiği etki sebebiyle verim
ve kalitede %50' ye varan düşüşler gözlemlenmektedir. 
Kahverengi kokarca tespit ve mücadelesi yönüyle, ürün için
daha da büyük sorunlara yol açabilmektedir. Mücadelesinin
daha zor olduğu, kimyasal mücadeleye cevap vermediği,
konukçu dizisi çok geniş olması sebebiyle fındık dışında elma,
armut, şeftali, kiraz, üzüm, ahududu, mısır, domates, fasulye,
dolmalık biber gibi birçok meyve ve sebze de konukçuları
arasında olduğu bilinmektedir.

 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

YEŞİL KOKARCA VE KAHVERENGİ KOKARCA MÜCADELESİ 

Doğayı, insanların ihtiyacını bilinçsiz şekilde
karşılayan süreklilik kaynağı olarak görmek
çevrenin yok olması demektir.
Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir
çevrede yaşaması gerekir. Çevre konusunda
toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi,
gelecek nesillere, sağlıklı, yeşil ve temiz
yaşanılabilir bir dünya bırakılması demektir.
Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır
bir dünya bırakmak zorundayız. Unutmayalım ki! 
Doğa insanı tahrip etmez ancak insan doğayı
tahrip eder.

 
"Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.” 

 

5 Haziran ‘’DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’’ kutlu olsun.
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Tarım kimyasalları ile kontrol altına almanın neredeyse imkansız
olduğu kahverengi kokarca zararlısının doğru teşhis edilmesi ve
entegre zararlı yönetimi adımlarını takip ederek kontrol altına
alınması çok önemlidir.
Zararlı sayımı için beyaz çarşaf yöntemini kullandıktan sonra
bahçelerinizde zararlı tespit ederseniz yapışkan feromon tuzaklar
konumlandırılabilirsiniz. 
Tuzaklar ile böcekler için çekici kokular yayılarak böceklerin
tuzağa çekilmesi ve yapışkan yüzeyde yakalanması sağlanabilir.
Tuzağa gelen zararlılar imha edilebilir.
Eğer bölgenizde kahverengi kokarca zararlısı ile karşılaşırsanız
zararlıyı yakalayın ve bizimle irtibata geçin!
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12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ

2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 12 Haziran gününü
Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.
12 Haziran’ın Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak ilan
edilmesinin amacı uluslararası ve ulusal düzeyde çocuk işçiliği ile ilgili
farkındalık oluşturmak ve herkesin bu konuda sorumluluk hissetmesini
sağlamaktır.
Çünkü Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre
18 yaşın altında her birey çocuktur ve ağır işlerde ya da eğitim
hayatını kesintiye uğratacak işlerde çalışamaz, çalıştırılamaz.
Çocuk işçiliğinin, çocukların başta eğitim hakkı olmak üzere zihinsel,
fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediği bilinmektedir.
182 Sayılı ILO Sözleşmesi’nde de çocuk işçiliğinin en kötü
biçimlerinden biri mevsimlik gezici tarım işçiliği olarak kabul edilmiştir.
Balsu olarak bizler 2014 yılından beri çocuk işçiliği ile mücadele
etmekteyiz. Bu kapsamda fındık üreticilerine ve hasat dönemi
mevsimlik gezici tarım işçilerine çocuk işçiliği konusunu ve diğer
sosyal konuları içeren İyi Sosyal Uygulamalar eğitim modülünü
aktarmakta; tedarikçiler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmakta; çocuklar için yaz okulları ya
da atölye çalışmaları ile çocukların eğitime devamlarını sağlayarak
akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini desteklemekteyiz.
Çocuk işçiliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

FINDIK HASAT DÖNEMİ YAKLAŞIYOR!

Fındık tarımında 18 yaşın altında hiç kimsenin mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmaması
gerektiğini bu yüzden çocukların bahçede çalıştırmayacağınızı,
İşçilerin, işverenlerin ve tarım iş aracılarının rol ve sorumluluklarının, çalışma saat ve ücretlerinin
yer aldığı Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi’nin imzalanması gerektiğini,
Bu sözleşmenin tarım iş aracısı tarafından ilde bulunan İş-Kur Müdürlüğü’ne teslim edilmesi
gerektiğini açıkça ifade edebilirsiniz.

Hasat zamanı iş gücüne olan ihtiyacınızın karşılanması adına çavuş ya da dayıbaşı dediğiniz tarım iş
aracıları sizlerle iletişime geçmeye ve bölgelere gelmeye başladı. 
Öncelikle birlikte çalıştığınız tarım iş aracılarının, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği kapsamında
Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Belgesiz tarım iş aracılarınızı
ise ilinizdeki İş Kurumu’na başvurabileceğini belirtebilirsiniz.
Tarım iş aracıları ile iletişime geçerken;
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TARIM MAKİNELERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve
Yönetmeliğinde tanımlı olmayan ve karayolunda
kullanılması ve kullandırılması kesinlikle yasak olan
motorlu çapa makinesi - pat pat türü aletlerin, sadece
tarımsal amaç için tarım arazisinde kullanımının uygun
olduğu, bu nedenle karayoluna çıkarılarak her ne
şekilde olursa olsun kullanıldığının tespit edilmesi
halinde, pat pat sürücüsü ve/veya sahibine yapılacak
yaptırımlar mevcuttur. Çiftçilerimizin maddi ve manevi
güvenliği açısından pat patın ulaşım aracı olarak
kullanmaması gerekmektedir.

TRAKTÖR KULLANIMI

MOTORLU ÇAPA (PAT PAT) MAKİNESİ KULLANIMI

Fındık bahçelerinde meydana gelen iş kazalarının büyük bir
kısmı kullanılan makine ve aletlerden kaynaklanmaktadır.
Bahçelerde yoğun olarak kullanılan aletlerin (patpat, traktör, ot
biçme motoru ve elektrikli testere gibi) parçalarının eksiksiz
olmasına özen gösterilmelidir. Ot biçme motoru; koruyucu
tulum, maske, eldiven ve gözlük gibi ekipmanlarla kullanılmalı,
kullanılan motordan çakıl, taş gibi yabancı maddelerin sekme
riskine karşı koruyucu aparatı çıkarılmamalıdır.    

Traktörde mutlaka devrilmeye karşı çatı sistemleri
olmalı. Çatı sistemi araç altında ezilmenizi
engelleyerek yaşam üçgeni oluşturmakta yardımcıdır.
Traktörleri kullanırken belirli hız limitlerine uyulması
gerekmektedir.
Römork ve yarı römorklarda yük üzeri insan taşıması
yasaktır.
Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri
düzenlenmeli, kasa kenarlarının düşmeyi
engelleyecek şekilde en az 90 cm olacak şekilde
yolcu taşıma işlemi gerçekleştirilmelidir.
Uygun olmayan taşıma örneğini yandaki fotoğrafta
görmekteyiz.


