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MART AYI FAALİYETLERİ 

Sayın Üreticimiz, Mart ayında fındık 

bahçelerimizde; 

 

Toprak analizi sonuçlarınıza göre azotlu 

gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısını 

uygulayabilirsiniz. 

 
Tomurcuklar patlamadan önce olmak şartıyla 

Ocak ve Şubat aylarında yapılmamış ise virgül 

kabuklu biti mücadelesi yapabilirsiniz. 

 
Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel 

yanıklık hastalığına karşı mücadeleye 

geçebilirsiniz. 

 
Bahçenizde yeni dalkıran galeri tespit ettiyseniz 

hava sıcaklığı 18-20°C'ye ulaştığında 

mücadeleye başlayabilirsiniz. Özellikle kırmızı 

yapışkan tuzaklar sizlere hem tespit hem de 

mücadele için yardımcı olacaktır. 

 
 
 

 
Çiçeklerin açma durumlarını göz önünde 

bulundurarak don zararına karşı %1’lik bordo 

bulamacı uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. 

Zirai don riskine karşı sisleme uygulamaları 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 
Mart ayında hava sıcaklığının 18-20°C'ye 

ulaşması ile birlik bu yıl bahçelerimizde Fındık 

Yeşil Kokarcasını daha erken görüyor olacağız. 

Bu nedenle bahçelerinizi sık sık kontrol ederek 

gerekli tedbirleri ve mücadele yöntemlerini 

uygulamanızı tavsiye ederiz. 
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AZOTLU GÜBRELEME (YAZLIK GÜBRELEME) NASIL YAPILMALI? 
 

Yazlık gübrelerin ilk bölümü taç izdüşümüne denk 

gelecek şekilde (dal gölgesine) bantlar açılarak, İyi 

Tarım Uygulamaları kapsamında yapılan toprak 

analizi sonuçları doğrultusunda, doğru gübre çeşidi 

ve miktarına göre açılan bantlara uygulanmalıdır. 

Azotlu gübrelemeleri yağmur yağarken değil açık 

havalarda, toprağa karıştırarak uygulamalıyız. 

Açıkta bırakılan azotlu gübreler yağmur suyuyla 

yıkanarak etkinliğini kaybedebilir ve yer altı sularına 

karışarak çevre kirliliğine neden olabilir. Bu nedenle 

azotlu gübrelerin ikiye bölünerek, bitkinin en fazla 

ihtiyaç duyduğu dönemlerde uygulanmasını tavsiye 

ederiz. Belirtilen uygulama dönemlerinin ilki Mart 

ayına, ikincisi ise Mayıs sonuna tekabül etmektedir. 

 

    KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DURUM TESPİTİ YASASI 
 

 

Avrupa Komisyonu, 23 Şubat’ta, belirli büyüklükteki 
tüm Avrupalı şirketlerin ve Avrupa ile iş hacmi 
bulunan şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini 
ilgilendiren bir yasa teklifi yayınladı.  
Bir sene içerisinde yürürlüğe girecek, “Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Durum Tespiti” yasasına göre, tüm 
bu şirketler, kendi faaliyetlerinde ve tedarik zinciri 
faaliyetlerinde çevre ve insan hakları ile ilgili 
konularla ilgili “durum tespiti” yapılmasından direk 
olarak sorumlu olacaklar.  
Bu sorumluluk gereğince, şirketlerin, bu alanlarda 
hem mevcut durum tespiti hem de potansiyel 
risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışma yapması 
beklenmektedir.  
Tarım sektörü, madencilik, tekstil vb diğer sektörlerle 
beraber, insan ve çevre ihlalleri ile ilgili yüksek riskli 
sınıfta görülmektedir. Bu yasa ile tarım sektöründe 
faaliyet gösteren tüm şirketlerin sürdürülebilirlik 
dönüşümlerinin hızlanması hedeflenmiştir.  
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BALSU ÇOCUK İŞÇİLİĞİ PROSEDÜRÜ 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına son derece önem 

veren Balsu, fındık tarımında çalışan mevsimlik gezici tarım 

işçilerinin yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve çocuk 

işçiliğini önlemek amacıyla 2014 yılından beri çalışmalar 

yürütmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından mevsimlik gezici tarım 

işçiliği, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olarak kabul 

edilmiştir. O yüzden 18 yaşın altındaki hiçbir çocuk mevsimlik 

gezici tarım işçisi olarak fındık tarımında çalışamaz. 

Balsu, çocuk işçiliği prosedürünü ve mücadele yöntemlerini tüm 

paydaşlarına web sitesi aracılığıyla ve periyodik eğitimler vererek 

aktarır. 

Çocuk işçiliğini önleme çalışmaları Çocuk İşçiliği Prosedürü ’ne 

göre yapılmaktadır. Balsu, bünyesindeki tüm çalışanları ve 

tedarikçileri kapsayan bu prosedürle; çocuk işçi 

çalıştırmayacağını, tedarikçilerini bu anlamda izleyeceğini ve 

değerlendireceğini, çocuk istismarına tolerans göstermeyeceğini 

taahhüt etmektir. 
 

 

 

Fındık hasat dönemi başlamadan önce üreticiler ile yapılan görüşmeler sonucunda Çocuk İşçiliği 

Risk Değerlendirme Formu aracılığı ile çiftçi bazlı bir risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Risk analiz 

verileri sonucunda derecelendirilen riske göre aksiyonlar alınır. 

Bir çocuk işçi ile karşılaşıldığında Çocuk İşçi İyileştirme Formu doldurulur. Çocuk İşçi İyileştirme 

Formu, Prosedür ’de belirtilen 7 Aşamalı Müdahale Planı’na göre oluşturulmuştur. 

Çocuk İşçi İyileştirme Formu doldurulan çocuk, 18 yaşına gelinceye kadar takip edilir ve bu kayıtlar 

4 yıl süre ile muhafaza edilir. 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
 

 

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olup her yıl 8 Mart'ta kutlanan 

uluslararası bir gündür. 8 Mart, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında elde ettiği başarıların 

kutlanıldığı bir gündür. 

 
 

TÜİK tarafından 2021 yılı için yayınlanan son 

sektörel istihdam oranlarına göre 2132 kadın, 

tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu sayı bizlere 

her 5 kadından en az 1’inin kayıtlı bir şekilde 

tarımda çalıştığını göstermektedir. 

 
 

 

Tarıma değer katan, emek veren tüm kadınların gününü kutlarız. 
 
 

GÜBRE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 
Toprak analizinize göre, yazlık gübre uygulamalarının başladığı bu dönemde kişisel koruyucu 

ekipman kullanımına dikkat edilmelidir. Kullanılan ekipmanların bakım ve temizliği ihmal 

edilmemeli ve özellikle gübreleme işlemi sırasında filtreli maske kullanmaya önem göstermeliyiz. 

Fındık bahçelerine uygulanan zirai kimyasal ve gübre uygulamaları nedeniyle karşılaşabileceğiniz 

sağlık problemlerini göz ardı etmemeli, düzenli sağlık taramalarınızı aksatmamalısınız. 

 

 
 

Zirai kimyasal ve gübreler çocukların,  

hayvanların ve çevrenin zarar görmemesi 

kilitlenebilir dolaplarda muhafaza edilmelidir. 

 

Ayrıca gübreler korunaklı bir odada palet üzerine 

konumlandırılarak da muhafaza edilebilir. 


