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Bölgemizde meyve ağaçlarını 
budamak için en uygun dönemin 
ilkbahar olduğunu ifade eden 
Görentaş; meyve bahçelerinde 
görülen hastalık ve zararlılarla 
mücadeleye de değinerek, özellikle 
ceviz, elma, armut ve bazı sert 
çekirdekli meyve ağaçlarının 
uyanmaya başladığını kaydetti. 
Görentaş, “Yağışlı ilkbahar 
dönemlerinde meyve bahçelerinde 
verim kayıplarına neden olan bazı 
mantari (fungal) hastalıklar, primer 

enfeksiyon dediğimiz ilk bulaşmalar 
bu dönemde oluşuyor. Önceki 
yıllarda elma, armutlarda karaleke, 
kaysıda ve bazı sert çekirdekli meyve 
ağaçlarında görülen yaprak delen 
(Çil), erikte cep hastalığı gibi 
hastalıklardan dolayı ürünlerde verim 

kaybı yaşayan üreticilerimizin bu 
bahçelerde şimdiden önlem olarak 
'bordo bulamacı' uygulamasını 
yapmalarını tavsiye ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Müdür Görentaş, havaların ısınması 
ile birlikte meyve bahçelerinde 
bakım, budama ve zirai mücadele 
dönemine girildiğini belirterek, bu 
zamanın iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Özellikle Van 
için ekonomik öneme haiz elma ve 
ceviz bahçelerinin bakım ve 
budamalarının aksatılmadan 
yapılması, kurumuş hastalıklı dalların 
budama ile ayıklanması ve ayıklanan 
dalların bahçeden uzaklaştırılması 
gerektiğini ifade eden Görentaş, 
“Zamanında yapılan budama ile 
meyve ağaç taç yapısı oluşturulur. 
Ağacın büyüklüğü ve dalların sıklığı 
kontrol altına alınır. Böylece 
ağaçların kısa sürede verime yatması 
da sağlanmış olur. Dengeli düzgün 
bir budama ile meyve iriliği ve 
meyve kalitesi de arttırılır. Güneş 
ışığından ağacın iyi bir şekilde 

faydalanması sağlanarak ağacın iyi 
havalanması sağlanır. Hastalıklı ve 
kuru dallar alınarak zirai mücadeleye 
yardımcı olunur. Alet ve 
ekipmanların bahçe içinde 
çalışabilmesi ve yapılan ilaçlamanın 
ağacın her tarafına sirayet edebilmesi 
için gerekli boşluklar oluşturulmuş 
olur. Verimden düşen ağaçlar budama 
ile gençleştirilerek yeniden verimli 
ağaçlara dönüşmeleri sağlanır. Bu 
bağlamda ağaç budama işlemi bu 
konuda tecrübeli kişiler tarafından 
bilinçli yapılmalıdır” dedi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü 
İbrahim Görentaş, ilkbahar 
mevsimiyle birlikte çiftçilere bakım, 
budama ve zirai mücadele konusunda 
uyarılarda bulundu.

Haber merkezi

Gürpınar'da kuvvetli rüzgar 
nedeniyle bir sera zarar gördü.
Kentte iki gündür etkili olan rüzgar, 
hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçenin Parmakkapı Mahallesi'nde 
rüzgar nedeniyle bir seranın naylon 
örtüleri yırtıldı, demirleri zarar 
gördü.
Sera sahibi İbrahim Çelik, 500 
metrekare büyüklüğündeki domates 
serasının kullanılamaz hale 
geldiğini söyledi.

Geçimlerini tarım yaparak 
sağladıklarını anlatan Çelik, 
"Seramda her yıl 15 ton domates 
elde ediyordum. Seramızın zarar 
görmezi nedeniyle emeklerimiz 
boşa gitti. Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğüne durumu bildirdik, 
gelip zarar tespiti yapacaklar. 
Seramın tekrar onarılmasını 
istiyorum. Devletimizden gerekli 
yardımı bekliyoruz." dedi.
Haber merkezi

Meyve üreticilerine ilkbahar uyarısı

Gürpınar'da şiddetli rüzgar 
seraya zarar verdi
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