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FINDIK: Genel olarak Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
ilan ettiği tarihte), hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine geldiği dönemde fındık kurdu ile 
mücadele yapılır. Bu aylarda fındık dalkıran zararlısı ile de mücadele yapılır. Ayrıca, fındık bahçelerindeki 
yabancı otlarla mücadele uygulanır. Azotlu gübrenin ikinci yarısı verilir. 

MEYVECİLİK:  Meyve ağaçlarında karaleke ve küllemeye karşı ilaçlı mücadele yapılır. Karaleke meyveler-
de önce siyahımsı lekeler oluşturan, meyvenin gelişimine olumsuz etkisi olan, yapraklarda sararma ve er-
ken dökülme, dallarda zamanla kurumaya neden olan mantari bir hastalıktır. Külleme ise yaprakların alt ve 
üst kısımlarında bir kül tabakası oluşturarak sürgünleri zayıflatır, kurutur, yaprakların fotosentezini engeller, 
meyvelerin küçük şekilsiz ve kalitesinin düşük olmasına neden olur. 
 Yine bu aylarda amerikan beyaz kelebeği, elma iç kurdu, yaprak bitleri ve kiraz sineğine karşı da 
mücadele yapılmalıdır. Meyveliklerde zararlı olan tarla faresi, çekirge, dana burnu zararlılarına da ilaçlı mü-
cadele uygulanmalıdır.

KİVİ: Bu dönemde kivi çiçekleri açarak tozlaşma gerçekleşir. Bu nedenle kivi bahçelerine arı kovanları konul-
malıdır. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak sulama işlemine başlanılır. 
 Haziran sonunda çiçekler döküldükten sonra tekniğine uygun meyve seyreltmesi yapılmalıdır.  

SIĞIRCILIK VE KOYUNCULUK: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlere uygun ilaç-
lama yapılır. Doğumların başlaması nedeniyle ahırlarda temiz, bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, ha-
vadar, temiz buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak üzere üç gün 
ağız sütü içirilmeli, buzağılarda görülebilecek ishal ve zatürre hastalıkları ile ineklerde görülebilecek do-
ğum felci ve mastitis hastalıklarına karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral 
madde ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır ve barınaklar temiz-
lenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak hayvanlar için sağlıklı bir ortam haline getirilir. 

ARICILIK: Gezginci arıcılık yapanlar bu dönemde arılarını naklettiklerinden nakil hazırlıkları tamamlanır. 
Arıların nakilleri için gerekli olan Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlük-
lerine başvurularak alınmalıdır. 
 Yine bu aylarda arı kovanlarında teşvik şuruplaması yapılır. Kek verilerek beslemeye devam edi-
lir. Zayıf olan kovanlar birleştirilerek güçlenmeleri sağlanır.

MAYIS - HAZİRAN TEMMUZ - AĞUSTOS
FINDIK: Bu aylarda toprak ve yaprak numuneleri alınarak analizleri yaptırılmalıdır. 
 Fındık hasadına başlanmadan önce fındık bahçelerinde gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde 
yabancı ot temizliği yapılması gerekir. 
 Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat olgunluğuna ge-
lip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan ettiği tarihlere bağlı kalınarak ve belirtilen 
usullerde yapılmalı, hasat ve harman sırasında uygulanması gereken kurallara uyulmalıdır. 

MEYVECİLİK: Meyveler iri fındık büyüklüğüne geldiğinde elma iç kurduyla mücadele uygulanır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada iki kez olmak üzere sulama 
yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve zararlı takipleri yapılır, yapraklarda bitki besin elementi 
noksanlığı semptomları takip edilir.

SÜT VE BESİ SIĞIRCILIĞI: Bu aylardaki yüksek sıcaklıklar hayvanlarda verim düşüklüğüne neden ol-
maktadır. Bu amaçla, ahırlar temizlenip havalandırılır. Hayvanları cereyanda bırakmamak koşuluyla ahır-
lara sürekli temiz hava sağlanmalıdır. Paraziter hastalıklara önlem olarak ahırlarda parazit ilaçlaması ya-
pılmalıdır.

SERACILIK: Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu dönemde mildiyö için ilaçlı 
mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, son ilaçlamayla hasat arasındaki zamana dikkat edil-
melidir. Sulama her hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı sabahın erken saatlerinde yapmaya dikkat 
edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, erken yaprak yanıklığı ve külleme görülürse bunlar 
içinde mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, hastalık ve zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da müca-
dele yapılmalıdır.

PATATES: Mildiyö hastalığına ve patates böceği zararlısına karşı ilaçlı mücadele uygulanır. 
 Çapalama suretiyle boğaz doldurma yapılır. 
 Patates böceğine karşı kültürel tedbirlerde uygulanmalıdır. Hasat sırasında toprakta hiç pata-
tes bırakılmamalıdır. Bahçedeki larva ve erginlerle yumurta grupları toplanarak imha edilmelidir. 

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma gözlenmelidir. Kovan iç kontrolleri yapı-
larak koloninin gücü ve besin stoğuna bakılmalıdır. Koloniye gelişme fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ila-
vesi yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi engellenir. Kovanların şiddetli yaz sıcaklarından korunma-
sı gerekir. Hastalık ve zararlılara karşı kovan sürekli takip edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal ha-
sadı yapılmalıdır.

1’den Devam



Ordu’da TarımOrdu’da Tarım

Gıda İle İlgili ŞikayetleriniziGıda İle İlgili Şikayetlerinizi ’ya Bildiriniz’ya Bildiriniz

MAHALLE SAYISI:               85
TOPLAM NÜFUS:                118.910
YÜZÖLÇÜMÜ (km2):               487
İL MERKEZİNE UZAKLIK:   61 km
2014 ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ:
Fındık:   296.712 da alanda, 17.645 ton
Kivi:  262 dekar alanda, 186 ton
Ceviz:   İlçe genelinde 66 ton
Örtüaltı Üretim:  İlçede 200 m² den büyük 140 adet sera 
olup toplam üretim alanı 29.548 m², 200 m² den küçük 107 
adet sera olup, toplam üretim alanı 11.336 m² dir.
Bal:   1.018.750 ton  bal, 6.048 kg balmumu
HAYVAN VARLIĞI:  10.674 sığır, 5.083 koyun, 315 tek tır-
naklı, 106.500 kanatlı, 35.698 arılı kovan
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