KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

1-Tarım sigortaları uygulamasının
tanıtımı

2-K.K.Y.D.P. kapsamında
yatırımcıların programla ilgili
eğitilmesi

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş
Yılı

Yılı
2021

-5 Adet Konferans düzenlemek

b)Konu hakkında üreticilerin tam olarak bilgi
sahibi olmamaları

2012

2021

- 400 yerleşim yerinde 6000 kişinin katılımıyla bilgilendirme ve tanıtım
faaliyeti gerçekleştirmek

c)%50 devlet desteğinden haberleri olmamaları

-

-

-

-

-

a)Kırsal sanayinin gelişmemesi

-

-

-

-

-

b)Ürünlerin pazara sunum süresinin
uzatılması(Depolama)

-

-

-

-

-

2017

2021

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Sonuç Demonstrasyonu

-

c)Üreticiyi katma değer sağlayıcı ürünlere
yönlendirme

- 5 yılın sonunda 800 işletmeyi K.K.Y.D.P. hakkında bilinçlendirmek.
- 5 yılın sonunda ceviz dikli alanı 10.000 da artırmak
- 200 işletmede uygulama gerçekleştirrmek

-

1-Konferans
1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-

2012

2021

b)İşçilik maliyetlerinin düşük olması

-

-

-

-

-

c)Pazar talebinin yüksek olması

-

-

-

-

-

a)Yapılan yetiştiriciliğin ticari amaçlı olmaması

-

-

-

-

-

b)Arazilerin çok parçalı olması

-

-

-

-

-

c)Maliyetin fazla olması

-

-

-

-

-

d)Yetiştiricilikte sulama bilincinin oluşmaması

-300 çiftçiyi bilgilendirmek
- 25 çiftçiye yeni sulama tekniklerinin kullandırılması

1-Çiftçi Toplantısı

2012

2021

-

-

2013

2022

c)Ürünlerin ihracatı ve iç pazara arzında
kalıntı sorunu yaşanması

-

-

-

-

-

d)Bitki ve insanlığı açısından risk oluşturması

-

-

-

-

-

a)Zirai mücadelede kullanılan alet ve
ekipmanların kalibrasyonuna dikkat
edilmemesi
5-Zirai mücadele ilaçlarının doğru ve
etkin kullanımının öğretilmesi

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

2012

a)Cevizin getirisi yüksek bir ürün olması

4-Sulama kaynaklarının yetersiz
kullanımı

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

a)Üreticilerin, olası risklerde maddi yönden
zarara uğramaları

d)Standartlara uygun üretimin
gerçekleştirilmesi

3-Ceviz yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

b)Yetiştiricilerin ilaç kullanma konusunda tam
bilgi sahibi olmamaları

-

-2000 kişiye bilgilendirmede bulunmak

1-Çiftçi Toplantısı
Liflet

2-

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş
Yılı

Yılı

-

-

-

-

-

b)Ahır hijyeninin yetersiz olması

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9-Kiraz üretimi ve meyve kalitesi
düşük kalıyor.

- 3000 kişinin konu hakkında bilgilenmesini sağlamak

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

2018

2022

a)Ürünlerin geriye dönük izlenebilirliğinin
yetersiz olması

-

-

-

-

-

b)Yetiştiricilerin kayıt tutmanın önemini
yeterince kavramaması

-

-

-

-

-

2018

2022

a)İlimizde endemik olarak yetişen bazı
bitkilerin tıbbi ve aromatik özellik taşıması

-

-

-

-

-

b)İlimizde bu bitkilere yönelik yeni açılan bir
araştırma merkezinin bulunması

-

-

-

-

-

c)Tıbbi ve aromatik bitki konusunda çok fazla
bilgi sahibi olunmaması

2018

2022

a)Yeterli bitki besleme yapılamıyor.

2014

2023

b)Zirai mücadele ilaçlama programına
uyulmuyor.

2014

2023

-

-

-

c)Kapama meyve bahçesi tesisi yeterince yok.

2014

2023

-

-

-

d)Budama ve bakım teknikleri yeterince
uygulanmıyor.

2014

2023

-Budama ve teknikleri hakkında toplam 15 adet işletmede uygulama yapmak

c)Desteklemelerden faydalanmak için gerekli
şartların tam olarak bilinmemesi

8- Tıbbi ve aromatik bitkilerin
tanıtılması

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

a)Kontrolsüz hayvan hareketlerinin olması
6-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda
c)Ortak mera ve suluk kullanımının yaygın
şap hastalığının artış göstermesi
olması
d)Yetiştiricilerin bu konuda bilgi eksiklerinin
olması

7-Hayvancılık işletmelerini işletme
kayıtları ve desteklemeler hakkında
bilgilendirmek

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

- 3000 üreticiye konu hakkında bilgi vermek

- 500 kişiyi konu hakkında bilgilendirmek
- 250 köyde 3750 çiftçinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirmek.

-

1-Çiftçi Toplantısı
Çiftçi Mektubu

2-

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-

Çiftçi Toplantısı

-

1-Metod Demonstrasyonu

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

Yılı

Yılı

2014

2023

b) Ekim alanları fazla değil.

-

-

-

-

-

c) Hastalık ve zararlılarla etkin mücadele
yöntemleri bilinmiyor.

-

-

-

-

-

d) Bilinçli münavebe sistemi ve kültürünün
yapılması bilinmiyor.

-

-

-

-

-

a) Sertifikalı yeni çeşitler yeterince tanınmıyor.

10- Kuru fasulye tarımını geliştirmek

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

-5 yılın sonunda 50 adet işletmede uygulama gerçekleştirmek.
-Konu hakkında 1500 kişiyi bilgilendirmek

1-Çiftçi Toplantısı
Liflet

2-

-

1-Sonuç Demonstrasyonu
a) Yeni tescil edilmiş çeşitler yeterince
bilinmiyor

-5 yılın sonunda 20 adet işletmede uygulama gerçekleştirmek.
-Konu hakkında 1000 kişiyi bilgilendirmek

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Kapama meyve bahçe tesisi yeterince yok

2014

2023

-5 yılın sonunda 15 çiftçinin yarı bodur bahçe tesis etmesini sağlamak

-

-

b) Kapama meyve bahçesi oluşturma bilinci
yok.

2014

2023

-100 köy ve beldede 1500 çiftçinin katılacağı bilgilendirme toplantısı
yapmak

-

-

2014

2023

5 yılın sonunda 25 işletmede uygulama gerçekleştirmek

1-Metod Demonstrasyonu
2-Liflet

-

a) Desteklemelerden yararlanan işletme sayısı
az

2014

2023

5 yılın sonunda 600 çiftçiyi konu hakkında bilgilendirmek

1-Çiftçi Toplantısı

-

b) Ballı meralardan yeterince yararlanılmıyor.

-

-

c) Eğitim talebinde bulunan arıcılar
profesyonel anlamda sektöre yönelmiyor

2014

2023

a) Üreticinin müracaat süresi içerisinde
başvurusunu sağlamak.

-

-

b) Destekleme kaynaklarının üreticiye
ulaşmasını temin etmek.

2019

2023

-

-

11-Nohut tarımını geliştirmek
b) Ekim alanları fazla değil.
c) Hastalık ve zararlılarla etkin mücadele
yöntemleri bilinmiyor.

12-Elma yetiştiriciliğinde kapama
bahçe modelini yaygınlaştırmak

13- Arıcılıkta işletme ölçeğini
büyütmek

14- Bitkisel üretim desteklemelerini
tanıtmak

-

2019

c) Tabi koşulların (iklim ve coğrafya ) uygun
olması
d) Değişik doruk dallı şekil budamasının
yeterince bilinmemesi

c) Uygulama problemlerinin önüne geçmek.

2-Çiftçi Toplantısı
3-Liflet

1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

5 yılın sonunda 200 arıcıyı teorik ve pratik anlamda eğitmek

-

-

-

-

1-Çiftçi Kursu

-

300 yerleşim yerinde 5000 kişinin katılımıyla bilgilendirme ve tanıtım
faaliyeti gerçekleştirmek

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
Çiftçi Mektubu

-

2-

-

-

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

15- Ekmek israfının önlenmesi

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş
a) Ülkemizde bir yılda çöpe atılan 2,1 milyar
adet ekmeğin parasal değerinin 1,5 milyar TL
olması
b) Fırınlarda plansız üretimin yapılması

-

-

-

2023

16-Güvenilir gıda tüketimini tanıtmak b) Gıda güvenliği üretimden başlıyor.

2019

2023

c)Tüketici hakları gelişiyor.

2019

2023

a) Bakıcı temininde problem yaşanıyor.

2014

21-Enterotoksemi hastalığından
kaynaklanan zararlar

22- Vişne üretimi ve meyve kalitesi
düşük kalıyor

23-Mantar hastalığı teşhis, tedavi ve
korunma yöntemleri hakkında bilgi
eksikliği

-

-

2023

50 kişiye eğitim vererek sektöre girmelerini sağlamak

1-Çiftçi Kursu

-

2014

2023

1-1000 çiftçiyi konu hakkında bilgilendirmek

2-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2023

2019

2023
-

2019

2023

b) Makineli sağımdaki kritik noktalara dikkat
edilmiyor.

-

-

c) Elle sağımdaki hijyen kurallarına dikkat
edilmiyor.

-

a)Enterotoksemi hastalığının sürü bazında ağır
kayıplara neden olması

-

5 yılın sonunda 2000 kişiyi konu hakkında bilgilendirmede bulunmak

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet
1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-2000 kişinin katılımıyla bilgilendirmede bulunmak

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
-2000 kişinin katılımıyla bilgilendirmede bulunmak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

2024

-

-

a)Yeterli bitki besleme yapılamıyor.

2015

2024

b)Zirai mücadele ilaçlama programına
uyulmuyor.

2015

2024

c)Budama ve bakım teknikleri yeterince
uygulanmıyor.

2015

2024

a)Ahırların mantar oluşmasına elverişli olması

2020

2024

b)Yetiştiricilikte aşılamaya gereken hassasiyetin
gösterilmemesi

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

c)Aşılamanın yeterince yaptırılmaması

5 yılın sonunda 6000 kişiyi konu hakkında bilgilendirmede bulunmak

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

5 yılın sonunda 2000 üreticiyi bilgilendirmek

-

b)Yetiştiricilerin yeterince bilgi sahibi
olmaması

-

-

2019

20- Süt hijyeni konusundaki
bilinçlenmeyi artırmak

-

-

a)Gıda kaynaklı sağlık riskleri artıyor.

19- Brucella hastalığını tanıtmak

-

-

2023

18- Tarım araçlarının güvenli
kullanımı

-

Yılı

2014

c) Örgütlü yetiştiricilik bilinci yok
a) Ülkemizde lastik tekerli traktörlerin
karıştığı teknik kazaların, diğer tüm taşıtların
karıştığı teknik kazalardan oldukça fazla
olması
b) Konu hakkında araç kullanıcılarında yeterli
duyarlılığın olmaması
a) Hastalığın insan ve hayvan sağlığı açısından
önemi tam olarak bilinmiyor
b) Ahır ve sağım hijyenine gereken önem
verilmiyor
c) Zoonoz hastalk olduğu bilinmiyor
a) Sütteki yüksek orandaki canlı hücre ve
somatik hücre sayısı sütün kalitesini olumsuz
etkilediği bilinmiyor

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

Yılı

c) Üretici ve tüketicilerde bu yönde bilincin
tam olarak yerleşmemesi

b) İlimizin bu konudaki potansiyeli (iklim ve
17- İlimizde küçükbaş hayvan sayısı az
coğrafi koşullar ) yeterince değerlendirilmiyor.

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

- Konu hakkında 500 yetiştiriciye bilgilendirmede bulunmak

-

-

75 yerleşim yerinde 1125 kişinin katılacağı toplantı düzenlemek

1-Çiftçi Toplantısı

Budama ve teknikleri hakkında toplam 15 adet işletmede uygulama yapmak

- 5 yıl sonunda 500 kişiyi bilinçlendirmek

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

24-Koyun-Keçi Çiçek hastalığını
tanıtmak

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş
a)Hastalığın özellikle yenidoğanlarda öldürücü
seyretmesi
b)Ekonomik yönden yetiştiricileri zarara
uğratması
c) Hastalıktan korunma yollarının tam olarak
bilinmemesi

-

2023

b)Yatırım konularında yetişmiş eleman sayısı az

-

-

c)Eğitimli yetiştirici ve bakıcı yetersiz

-

-

2016

2025

b) Toprağın suyu tutması neticesinde don
kesmesi oluyor.

-

-

-

-

-

b) Toprağın suyu tutma kapasitesini arttırıyor

-

-

-

-

-

2016

2025

b) Katma değeri yüksek ürün yetiştirme
kültürünü oluşturmak

-

-

-

-

-

c) Komşu illerde yetiştirilen ürünlerinin
ilimizde depolanabilmesi sağlamak

-

-

-

-

-

2016

2025

b) Her koşulda tarımsal üretimin
sürdürülebilirliğini sağlamak

-

-

c) Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza
indirmek

-

-

2017

2021

b) Kuru tarım arazilerinde de yetiitirilebilmesi

-

-

c) Veriminin yüksek olması

-

-

a)Alternatif ürün olarak görülebilir
30-Çerezlik kabak yetiştiriciliğni
arttırmak

-

- 5 yıl sonunda 500 kişiyi bilinçlendirmek

2014

a) Tek yıllık yüksek besin değerine sahip, süt
verimine etkisinin yüksek olması.
29-İtalyan Ryegrass yem bitkisinin
yaygınlaştırılması

-

-

a) Olası bir tarımsal kuraklığa hazırlıklı olmak
28-Tarımsal kuraklıktan korunmak

-

2024

a) İlimizde tarım ürünlerinin saklanmasına
yönelik doğal depoların bulunması
27-Tarım ürünlerin depolanmasını
Tanıtmak

-

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

-

a) Topraktaki sert tabakadan dolayı bitki
köklerinin derine inememesinden dolayı bitki
gelişimine olumsuz etki yapmaktadır.
26-Dip kazan kullanımının
yaygınlaştırılması

Yılı

-

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

2020

a)Aile tipi işletmecilik yaygın olarak devam
ediyor
25- Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
kapasitesi yüksek işletme sayısı az

Yılı

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

b)İlimizde sürekli pazarı bulunması

2017

2021

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
Konu ile ilgili 2250 çiftçi işletmesini bilgilendirmek

1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

5 yılın sonunda 500 kişiyi konu hakkında yetiştirmek

2-Çiftçi Kursu

-

-100 yerleşim yerinde 1500 kişinin katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek.
-10 işletmede konu ile ilgili uygulama gerçekleştirmek.

1-Çiftçi Toplantısı

-

-5 yılın sonunda 25 çiftçi toplantı düzenleyerek 375 kişiyi konu hakkında
bilgilendirmek
-5 yılda 5 adet çiftçi inceleme gezisi düzenleyerek 50 adet üreticinin doğal
depoları görmesini sağlamak

50 yerleşim yerinde 500 kişinin katılmıyla bilgilendirme faaliyetinde
bulunmak

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

5 yılın sonunda 20 işletmede su kullanımında tasarruf sağlayan teknolojileri
teşvik etmek
-5 yılın sonunda 500 çiftçiyi bilgilendirmek,
-20 işletmede uygulama gerçekleştirmek

-

-

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

-5 yılın sonunda 750 üreticiyi bilgilendirmek
- 20 İşletmede uygulama gerçekleştirmek

-

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı

2-Sonuç Demonstrasyonu

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş

c)Ekonomik getirisi yüksek

31-Genel Kooperatifçilik ve
Kooperatif Yöneticilerine Yönelik
Eğitim Çalışmaları

32-İlimizin Tarım Ürünleri İhracat
Potansiyelini Tanıtmak

33-Gıda Muhafaza Şartlarının Tam
Olarak Sağlanamaması

34-Tarımsal Faaliyetlerden
Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin
Önlenmesi

a)Kooperatif yöneticilerinin ilgili mevzuata
hakim olmamaları
b)Kooperatif üyelerinin ilgili mevzuaata vakıf
olmamalrı
c)Ortakların sorumluluklarının bilincinde
olmamaları
a)İhracata yönelik ürün yetiştirilerek gelir artışı
sağlanması
b)Üreticilerin ihracat ile ilgili mevzuat
hakkında bilgilendirilmesi
c)Üreticilerin hasat sonrası boylama,
sınıflandırma ve ambalajlama konularında
bilgilendirilmeleri
a)Gıda işletmecisi ve tüketicinin etiket
bilgisindeki muhafaza şartları kısmına dikkat
etmemesi
b)Muhafaza şartlarının önemi konusundaki
toplu tüketim ve satış işletmelerindeki
bilinçsizlik
a)Nitrat Kirliliği Hakkında Farkındalık
Oluşturmak
b)Nitrat Kirliliğine Karşı Riskli Bölgelerde
Bilinç Oluşturmak
a)Tarım ilaçlarının pahalı olması

35-Hububat Hastalık ve Zararlıları ile
b)Çiftçilerimizin yeni çıkan bazı hastalık ve
Mücadele Yetersiz Kalıyor.
zararlılar konusunda bilgi sahibi değil.
36-Ceviz bahçelerinde verim düşük
kalıyor.

37-Tritikalede verimve kalitenin
arttırılması

38-Sarımsak tarımını yaygınlaştırmak

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

Yılı

Yılı

-

-

2017

2021

2017

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2021

Konu ile ilgili 5 Adet Konferans düzenlemek

-

-

2017

2021

5 yılın sonunda 750 üreticiyi bilgilendirmek.

1-Çiftçi Toplantısı

-

2018

2022

5 yılın sonunda 5000 kişiyi bilgilendirmek.

1-Liflet

-

2018

2022

Ortalama 6000 olan denetim sayısını 7500'e çıkarmak.

2-Denetim

-

2018

2022

2018

2022

-

-

2018

2022

a)Tekniğe uygun budama yapılmıyor.

2018

2022

b)Hastalık, zararlılar ile mücadele ve
gübreleme bilinçsiz yapılıyor.

2018

2022

a)Yeni çeşitlerin yeterince kullanılmaması

2018

2022

-

3-Tarla Günü

-

5 yılın sonunda 1500 kooperatif yöneticisinin eğitimini gerçekleştirmek

1-Çiftçi Toplantısı

-

5 yılın sonunda 3000 kooperatif üyesinin eğitimini gerçekleştirmek

1-Çiftçi Toplantısı

-

5 yılın sonunda 500 çiftçinin bilgilenmesini sağlamak

Sularda Nitrattan Kaynaklanan
Kirliliğin İzlenmesi ve Önlenmesi
Projesi

-

-

1-Çiftçi Toplantısı

- 5 yılın sonunda 300 kişiyi bilgilendirmek.
Zabrus ile mücadele kapsamında 12 işletmede tohum ilaçlaması konusunda
uygulama yapmak.
5 yılın sonunda 10 işletmede uygulama gerçekleştirmek.

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Metot Demonstrasyonu

-

1-Metot Demonstrasyonu

-

5 yılın sonunda 20 işletmede uygulama gerçekleştirmek
Sorunla/hedefle ilgili belirlenmiş olan genel amaç/hedef devam etmekte
olup 2021 yılında bu tespitle ilgili herhangibir faaliyet yapılması
planlanmamıştır.

-

-

-

-

-

-

b)Sertifikalı tohum kullanımının az olması

2018

2022

a)Ekim alanının az olmazı

2018

2022

5 yılın sonunda 8 işletmede uygulama gerçekleştirmek.

1-Sonuç Demonstrasyonu

-

b)Pazar payının yüksek olması

2018

2022

5 yılın sonunda 200 kişiyi bilgilendirmek

2-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

3-Tarla Günü

-

2019

2023

b) Gübreleme bilinçli yapılmıyor

-

-

-

-

-

c) Buğday ekiminde münavebe sistemi
uygulanmamakta

-

-

-

-

-

c)Üreticiyi katma değer sağlayıcı ürünlere
yönlendirme
a) Yöreye uygun sertifikalı tohum kullanımı
yaygın değil

39-Buğday üretiminde verim ve kalite
düşük kalıyor

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

5 yılın sonunda 50 adet işletmede (nacibey,müfitbey, yunus çeşitlerinde)
uygulama gerçekleştirmek

1-Sonuç Demonstrasyonu
Tarla Günü

2-

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş

d)Anız yakımının önlenmesinin ne gibi
faydalar sağlayacağı tam olarak bilinmiyor
a) Yöreye uygun sertifikalı tohum kullanımı
yaygın değil
b)Konsantre hayvan yeminde karışımın esas
hammaddesini teşkil etmesi
a) Çifçinin alışkın olmadığı bir ürün
41-Yem bezelyesi yetiştiriciliği yaygın
b) Yetiştirme teknikleri hakkında fazla
değil
bilgiye sahip olmaması
a)Değişen iklim koşullarında verimin
düşürülmemesi
42- Alternatif yem bitkisi olan Zobar
b)İçerisinde 4 ayrı çeşiti bulundurması
Mix Tarımının çiftçiye tanıtılması
c)
Çiftçilerin yem bitkisi yetiştiriciliğinde
alternatif ürün arayışı
a) Ekimde uygun mibzer kullanılmıyor.
40- Arpa yetiştiriciliğinde sertifikalık
tohum kullanımı yaygın değil

43-Slajlık mısır tarımında verim ve
kalite düşük kalıyor

44- Patates üretimi yetersiz kalıyor

45-.Çilek yetiştiriciliğinde hastalık ve
zararlılarla mücadele bilinmiyor.

Yılı

2019

2023

2019

2023

2019

2023

2019

2023

2019

2023

2019

2023

-

-

2019

2023

-400 yerleşim yerinde 5000 kişinin katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek
-5 yılın sonunda 20 adet işletmede (aydan hanım, ince 04 çeşitlerinde )
uygulama gerçekleştirmek
-300 yerleşim yerinde 3000 kişinin katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek
-5 yılın sonunda 25 işletmede uygulama gerçekleştirmek.
-200 yerleşim yerinde 2000 kişinin katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek.

-Konu hakkında 1000 üreticiyi bilgilendirmek.

-

2023

c)Sulama zamanında yapılmıyor.
d) Hazat zamanına dikkat edilmiyor.
a)Üreticiler hastalık ve zararlılar konusunda
bilgi sahibi değil
b)Pazarlama ve fiyat istikrarı yok
a)- Çilekde D.Suziki zararlısı yeterince
bilinmiyor.
b)-Çilekte Süziki zararlısının etkileri ve
zararları var.
c)- Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile
mücadele yöntemleri bilinmiyor.

2019

2023

Halihazırda 26.117 da olan silajlık mısır alanını 30.000 da'ın üzerine
çıkarmak.
Konu hakkında 1000 üreticiyi bilgilendirmek.

2019

2023

Konu hakkında 1000 yetiştiriciye bilgilendirmede bulunmak.

-

-

2019

2023

2019

2023

-

-

b)Meraların amacı dışında kullanılıyor.
c)Otlatma zamanlarına uyulmuyor.

47-Buzağı ölüm sebepleri
bilimnmiyor.

a) Buzağı ölümlerine sebep olan hastalıklar ve
olgular bilinmiyor.

48-Ahır içi hijyen koşulları yetersiz

a) Ahırlarda havalandırma, yemlik, gübre
muhafaza çukurlarının öneminin ve gerekli
olduğunun bilinmemesi
b)Havalandırma bacası, gübrelik, servis yolu,
otomatik suluk ve yemliklerin nasıl
yapılacagının bilinmemesi
c) Ahır içinde parazit ve kemirgen hayvan
sorunu, hayvanlarda iç-dış parazit sorunu ile
mücadele yöntemlerinin bilinmemesi

2023

2019

2023

-

-

1- Çiftçi Toplantısı

5 yılın sonunda 200 çiftçiyi D.Suziki mücadelesi yöntemlerini anlatma.

1- Çiftçi Toplantısı

1- Çiftçi Toplantısı

150 köyde 2000 çiftçinin katılımıyla meraların önemi ve mera kullanımı
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek.
-

-

1-Sonuç Demonstrasyonu
2- Çiftçi Toplantısı
1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

1-Sonuç Demonstrasyonu(yabancı ot
mücadelesi ve gübreleme)

9 köyde mera ıslah çalışması yapmak.

-

-

-

-

-

5 yılın sonunda 100 çiftçiye D.Suziki zararlısı ile mücadele yöntemlerini
uygulamalı olarak gösterilmesi

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

-

-

2019

2019

3- Çiftçi Toplantısı

- 5 yılın sonunda 20 işletmede uygulama gerçekleştirmek.

b)Uygun çeşit kullanılmıyor.

a) Meralarda yabancı ot mücadelesi yapılmıyor.
46-Meraların korumması yetersiz

Yılı

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

2-Çiftçi Toplantısı

Mera ıslah projesi suni mera tesisi
-

-

-

2019

2023

5 yılın sonunda 1000 kişiyi bilgilendirmek.

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

2019

2023

5 yılın sonunda 1000 kişiyi bilgilendirmek.

1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve
yayım programına esas teşkil eden
ihtiyaç, sorun veya hedef

49-Örtü altı yetiştiriciliğinde domates
güvesi zararlısı (Tuta Absoluta)

Ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç
Bitiş

a) Zararlının ilaca karşı dayanıklılık kazanması
b)-Mücadele
yöntemlerinin bilinmemesi
c)Konukçulları ve bulaşma yollarının elemine
edilmemesi

Yılı

Yılı

2020

2024

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile birlikte)

Domates Güvesinin tanınması mücadele yöntemlerinin öğretilmesi ve 100
domates üreticisine zararlı ile mücadeleyi öğretmek

a)Zararlının ilimize girişini engellemek
50-Akdeniz meyve sineği zararlısı

b)Çiftçileri bilinçlendirmek

2020

2024

-

2-Metod Demonstrasyonu

-

-

-

a)Bilinçli meyve yetiştiriciliği yapılmıyor

-

-

-

b)Hastalıklarla mücadelede bordo bulamacının
etkinliği bilinmiyor

b)Yetiştiriciliğinin ekonomik yönden kazançlı
olması

2020

2024

Büyükbaş hayvanların ırk özelliklerini
54-Suni tohumlama sayısını arttırmak bozmadan et ve süt verimini arttırarak daha
verimli döller elde etmek

2-Metot Demonstrasyonu

-

2020

2020

-

5 yılın sonunda 500 çiftçiyi bilgilendirmek

2021

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdürü
….. / 10 / 2020

-

-

2024

2024

Yabancı otların hastalık ve zararlılara
konukçuluk yapması
Bilinçsiz kimyasal mücadele yapılması

Mücadele yöntemleri doğru bilinmiyor

1-Çiftçi Toplantısı

5 meyve bahçesinde bordo bulamacının uygulamalı olarak çiftçilere
gösterilmesi

2024

a)Organik tarim toplam 9 ilçe, iyi tarım 1
ilçemizde yapılmakta olup potansiyele sahip
başka çiftçilerin bulunması
b)Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşüş
sağlaması

5 yılın sonunda 400 çiftçiyi bilgilendirmek

5 yılın sonunda merkez ilçede yetiştiriciliği yapılan alanın 500 da çıkarılması 1-Çiftçi Toplantısı
2020

c)Pazar payının ve getirisinin yüksek olması

55-Tarım alanlarındaki yabancı otların
verime zararı

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

a) Yetiştiriciliğinin yaygın olmaması

53-Organik ve iyi tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılması

-

-

-

Belirlenen genel amaca veya hedefe
ulaşmaya katkı sağlayan proje/projeler

d)-İhracatçı firmaları bölgemize çekmek

c)Uygulama zamanı bilinmiyor

52- Mercimek yetiştiriciliğini
yaygınlaştırmak

1-Çiftçi Toplantısı
2- Çiftçi inceleme gezisi
3-Çiftçi kursu

Zararlının tanınması mücadele yöntemleri hakkında çiftçilerin bilgi sahibi
olması

c)-Zarardan ari alan oluşturmak

51-Bordo bulamacı önemi bilinmiyor

Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun
çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için
2019 yılı il yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

-

1-Çiftçi Toplantısı

-

-

-

-

-

-

-

5 yılın sonunda 700 kişiyi bilgilendirmek

1-Çiftçi Toplantısı

Bitki zararlıları ile mücadele yöntemlerin öğretilmesi ve 100 çiftçiyi
bilgilendirmek

1-Çiftçi Kursu

Buğdayda tarım ilaçları ile yabancı ot mücadelesinin çiftçilere gösterilmesi

1-Metot demonstrasyonu
Tarla günü

-

2025

ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
….. / 10 / 2020

2-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI

Form: 1
Demonstrasyond
a

Demonstrasyonda Hedef Kitle

Dem. sayısı

Dağıtılacak Basılı
Yayın Çeşidi

Katılımcı sayısı

Kadın
Katılımcı

Dem. sayısı

Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı

Katılımcı sayısı

u

Dem. sayısı

n u s

Katılımcı sayısı

o

Erkek
Katılımcı

Dem. sayısı

K

Metod Demons.

Kadın
Katılımcı

Katılımcı sayısı

Sonuç Demons.
Erkek
Katılımcı

1- Ceviz Bahçesi Tesisi

Getirisi yüksek, işçilik maliyetleri düşük olan ceviz
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve
ceviz bahçesi kurulum aşamalarını öğretmek

1

1

-

-

-

-

-

-

Liflet

2- Kiraz ağaçlarında lider budama
yönteminin öğretilmesi

Mevcut bahçelerimizde dikilen klasik veya yarı
bodur anaçlı kiraz ağaçlarının kültürel işlemlerde
kolaylık sağlayacak şekilde lider dalın bırakılması ve
daha aşağıdan taçlanmasının temini için, daha
önceki yıllarda dikimi yapılan fidanlarda hangi
dalların, nereden ve nasıl kesilmesi gerektiğini
göstermek

-

-

-

-

10

90

1

10

Liflet

3- Buğday yetiştiriciliğinde sertifikalı
tohumluk kullanımı

İlimizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan buğday
üretiminde birim alandan daha fazla verim elde
edilmesini öğretmek ve bölgemize uygun olan
nacibey, müfitbey,yunus gibi çeşitlerin tanıtmını
yapmak. Kuraklığa toleranslı yüksek verim ve
hastalıklara dayanıklı çeşitleri tanıtmak.

6

6

-

-

-

-

-

-

Liflet

4- Nohut Demonstrasyonu

İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan nohut
yetiştiriciliğinde üreticilerimize yeni tescil edilen
çeşitlerin tanıtımını yapmak

1

1

-

-

-

-

-

-

Liflet

Mevcut bahçelerimizde dikilen klasik veya yarı
bodur anaçlı elma ağaçlarının kültürel işlemlerde
5- Elma ağaçlarında değişik doruk dallı
kolaylık sağlayacak şekilde daha aşağıdan
şekil budamasının yapılmasının öğretilmesi taçlanmasını temin için, 2 yaşlı fidanlarda hangi
dalların, nereden ve nasıl kesilmesi gerektiğini
göstermek
Mevcut bahçelerimizde dikilen klasik anaçlı ceviz
ağaçlarının kültürel işlemlerde kolaylık sağlayacak
6-Ceviz Ağaçlarında Modern Budama
şekilde daha aşağıdan taçlanmasını temin için 2 yaşlı
Tekniklerinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
fidanlarda hangi dalların, nereden ve nasıl kesilmesi
gerektiğini göstermek
7-Zabrus ile Mücadele kapsamında mekanik Zabrus mücadelesinde tohum ilaçlamasının
ve normal tohum ilaçlamasının öğretilmesi öğretilmesi.
8- Silajlık Mısır Demonstrasyonu
9-Meraların korunması yetersiz
10-Sarımsak Demonstrasyonu
11-AMS(akdeniz meyve sineği) zararlısı
12-Bordo bulamacı
13-Yabancı ot mücadelesi
14-Çerezlik kabak

FORMU TANZİM EDEN
Seher ULUBAY
Mühendis
……./10/2020

İlin iklim kriterlerine uygun, vejetasyon devreleri
kısa olan slajlık mısır çeşitlerinin öğretmek
Mera ıslah çalışması
Sarımsak tarımını yaygınlaştırmak
Meyve bahçelerinde AMS zararlısından ari bölge
alan çalışmaları
Uygulamalı bir şekilde çiftçilere bordo bulamacı
gösterilmesi
Tarım ilaçları ile yabancı ot mücadelesinin çiftçilere
gösterimesi
Yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak
TOPLAM

-

-

-

-

3

20

-

-

Liflet

-

-

-

-

8

80

-

-

Liflet

-

-

-

-

6

60

-

-

Liflet

3

3

-

-

-

-

-

-

Liflet

10
3

10
3

-

-

-

-

-

-

Liflet
Liflet

-

-

-

-

1

5

-

-

Liflet

-

-

-

-

1

5

-

-

Liflet

1

10

1
25

1
25

KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../10/2020

Liflet
Liflet

-

-

30 270

1

10
ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
…../10/2020

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK TARLA GÜNLERİNİN PROGRAMI

u

s

u

Düzenlenecek Tarla Gününün Faaliyet Amacı

Tarla günü
sayısı
Katılımcı
sayısı

n

Tarla günü
sayısı
Katılımcı
sayısı

K o

Form: 2

Tarla Gününde Hedef
Kitle
Erkek
Kadın
Katılımcı
Katılımcı

Tarla Gününde
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

1-Sertifikalı buğday tarla günü

Hastalıklara ve iklim özelliklerine uygun yüksek verimli olan
kuru koşullar için tescil ettirilmiş, kuraklığa dayanıklı
buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması.

2

50

Liflet

Eskişehir Geçit
Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü

2-Buğdayda yabancı ot mücadelesi tarla günü

Yabancı ot mücadelesi yapılan ve yapılmayan buğday
alanlarındaki verim ve kalite farkının çiftçilere gösterilmesi

1

40

Liflet

Emet ziraat odası

3-Sarımsak yetiştiriciliği tarla günü

Üreticiyi katma değer sağlayıcı ürünlere yönlendirme

1

10

Liflet

4-Çerezlik kabak tarla günü

Yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak

1

10

Liflet

5

110

TOPLAM

FORMU TANZİM EDEN
Seher ULUBAY
Mühendis
.../10/2020

KONTROL EDEN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../10/2020

-

-

-

ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
…../10/2020

-

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

Üreticilerin olası risklerde maddi yönden zarara
uğramamaları ve % 50 devlet desteğinden
yararlanmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

30

450

Liflet

projeksiyon

2-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı

Kırsal turizmin ve sanayinin gelişmesi,üreticiyi katma
değer sağlayacak ürünlere yönlendirme, yatırımcılara
IPARD projeleri ve standartlara uygun üretimi
gerçekleşmesi yönünde bilgiler vermek

25

500

Liflet

projeksiyon

3-Ceviz yetiştiriciliği

Getirisi yüksek ve işçilik maliyetlerinin düşük olması
sebebiyle ceviz yetiştiriciliğinin cazip olduğu hakkında
bilgiler vermek

30

410

4- Sulama kaynaklarının bilinçli kullanılması ve
sulama yöntemleri

Sulu tarımı geliştirmek için modern sulama teknikleri
hakkında bilgiler vermek

10

100

5- Zirai mücadele ilaçlarının doğru kullanımı

Kimyasal mücadelenin doğru zamanda etkin bir şekilde
yapılabilmesi için uygun pestisit ve ekipman seçiminin
öğretilmesi

25

300

25

400

25

420

Süt ve besi sığırcılığında şap hastalığının verdiği
ekonomik kayıplar, hastalığın tanınması, bulaşma yolları
ve alınması gereken tedbirleri öğretmek
İşletme kayıtlarının işletmenin verimliliği açısından
önemini ve Bakanlığımızın hayvancılık için o seneki
7- Hayvancılık işletmelerinde kayıt ve desteklemeler
desteklemeleri hakkında yetiştiricilerimizin
bilgilenmesini sağlamak

Toplantı
Sayısı

1-Tarım sigortaları (TARSİM)

6- Şap hastalığı ve korunma yöntemleri

Çiftçi Sayısı

Basılı
Yayın
Çeşidi

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

projeksiyon

Liflet

10

40

projeksiyon

projeksiyon

Liflet

projeksiyon

projeksiyon

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

8- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

İnsan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde ilaç olarak
kullanılabilen;ilaç,gıda,baharat ve kozmetik üretimine
giren ve doğal olduğu için ilgi gören tıbbi ve aromatik
bitkiler hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek

5

60

9- Kiraz Yetiştiriciliği

Kiraz yetiştirme teknikleri, kapama bahçe modeli, kiraz
sineği ve bitki besleme hakkında bilgilendirme yapmak

20

220

projeksiyon

10- Kuru Fasulye Yetiştiriciliği

Sulu tarım alanlarında en uygun münavebe bitkisi olan
k.fasulyede yerli çeşitlere göre hastalıklara daha
dayanıklı ve iri taneli sertifikalı çeşitlerin özelliklerini
öğretmek ve yetiştiriciliği hakkında pratik bilgiler
vermek

10

100

projeksiyon

11- Nohut Yetiştiriciliği

Yerli çeşitlere göre hastalıklara daha dayanıklı ve iri
taneli sertifikalı çeşitlerin özelliklerini öğretmek ve
yetiştiriciliği hakkında pratik bilgiler vermek, özellikle
kök çürüklüğü hastalığına karşı alınacak tedbirleri
anlatmak

15

150

12- Elma Yetiştiriciliği

Elma yetiştirme teknikleri ve kapama bahçe modeli
hakkında bilgilendirme yapmak

5

30

projeksiyon

13-Arıcılık

Arıcılıkta bakım ve besleme ilkeleri

5

30

projeksiyon

14- Bitkisel Üretim Desteklemeleri

Desteklemelerden yararlanmak için gerkli şartlar ve
başvuru süresi hakkında üreticileri bilgilendirmek

30

400

projeksiyon

Toplantı
Sayısı

Çiftçi Sayısı

Basılı
Yayın
Çeşidi

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

Liflet

Liflet

projeksiyon

projeksiyon

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

Çiftçi Sayısı

Toplantı
Sayısı

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

5

65

1

10

Basılı
Yayın
Çeşidi

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

15- Ekmek İsrafının Önlenmesi

Tüketicilerin konu hakkındaki duyarlılığının artırmak

projeksiyon

16- Güvenilir Gıda Tüketimi

Tüketicilere güvenli gıda tüketimi, olası riskler ve ALO
174 hattı ile ilgili bilgiler vermek

10

190

17- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Özellikle küçükbaş hayvancılıkta yaşanan bakıcı bulma
problemi konusunda konuyla ilgilenenlere bilgi vermek

10

140

projeksiyon

5

40

projeksiyon

20

250

Liflet

projeksiyon

10

90

Liflet

projeksiyon

15

120

projeksiyon

18- Tarım araçlarının güvenli kullanımı
19- Brucella Hastalığı

20- Süt Hijyeni
21-Enterotoksemi Hastalığı

Araç kullanıcılarına güvenli kullanım alanında
alabilecekleri tedbirleri öğretmek
Üretici ve tüketicilere hastalığın insan ve hayvan sağlığı
açısından önemi ve hastalıktan korunma yolları
hakkında temel bilgiler vermek
Sağım yöntemleri, sağım hijyeni, sütte antibiyotik
kalıntısı ve soğuk zincir hakkında bilgilendirmede
bulunmak
Enterotoksemi hastalığı, korunma yöntemleri ve
aşılamanın önemi hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek

1

projeksiyon

10

projeksiyon

22-Vişne Yetiştiriciliği

Vişne yetiştirme teknikleri, çiçek monilyası ve bitki
besleme hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek

10

110

23-Mantar hastalığı

Uygun ahır şartları, aşılama ve paraziter mücadele
hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek

10

200

projeksiyon

24-Koyun- Keçide çiçek hastalığı

Hastalık ve mücadele yöntemleri hakkında
çiftçilerimizin bilgilendirilmesi

10

160

projeksiyon

5

50

projeksiyon

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

Aile tipi işletmeciliğin ekonomik anlamda çok fazla
getirisinin olmadığı yönünde çiftçileri bilgilendirmek

5

60

projeksiyon

26- Dipkazan Kullanımının Yaygınlaştırılması

Dipkazan kullanımının önemi

5

50

projeksiyon

4

30

4

30

5

90

28- Tarımsal Kuraklıktan Korunmak

29-İtalyan Ryegrass Yem Bitkisi Yetiştiriciliği

İlimizde bulunan doğal soğuk hava depoları ve
depolama koşulları hakkında yetiştiricilerin
bilgilendirilmesi
Olası bir tarımsal kuraklığa karşı yapılabilecekleri
çiftçilerimize anlatmak
Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda yüksek süt ve besi
artışı yapan,yeşil ot, kuru ot ve slajlık olarak
değerlendirilebilen aynı zamanda da yüksek verimli yem
bitkisi hakkında yetiştiricilerin bilgilendirilmesi

Toplantı
Sayısı

25-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile tipi
işletmeciliğin avantaj ve dezavantajları

27- Tarımsal Depolama

Çiftçi Sayısı

Basılı
Yayın
Çeşidi

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

Liflet

projeksiyon
projeksiyon

Liflet

projeksiyon

30-Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği

Getirisi yüksek alternatif bir ürün olarak çerezlik kabak
yetiştirciliği hakkında üreticilerin bilgilendirilmesi.

4

30

projeksiyon

31-Kooperatif yöneticilerine ve üyelerine yönelik
eğitim çalışmaları

Kooperatif yönetici ve üyeleriyle ilgili mevzuat
hakkında bilgilendirilmek

10

220

projeksiyon

32-Tarımsal Ürün İhracatı

Üreticilerin, ihracata yönelik ürün yetiştirilmesi,
ihracata hazırlanması ve ihracat mevzuatı hakkında
bilgilendirilmesi

5

75

projeksiyon

33-Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat
Kirliliği

Nitrat kirliliğine karşı riskli bölgelerde bilinç oluşturmak

6

85

25

projeksiyon

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

35-Sarımsak Tarımı
36- Buğdayda verim ve kalitenin arttırılması, anız
yangınları

Hububat hastalık ve zararlılarına karşı tohum ilaçlaması
hakkında bilgi verilmesi
Pazar payının yüksek olması nedeni ile üreticiye
sağlanacağı kazanc hakkında bilgilendirme
Gübreleme, anız yangınlarının önlenmesi, iyi bir toprak
işleme ve sertifikalı tohum kullanımı ile buğdayda verim
ve kalitenin arttırılmasını sağlamak.

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

5

60

projeksiyon

5

65

projeksiyon

25

450

projeksiyon

Toplantı
Sayısı

Çiftçi Sayısı

Basılı
Yayın
Çeşidi

Çiftçi Sayısı

34-Zabrus ile mücadele

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

37-Arpa yetiştiriciliği

Yöreye uygun çeşit ve sertifikalı tohum kullanımı

10

100

38-Yem bezelyesi yetiştiriciliği

Yem bezelyesi tarımını geliştirerek çiftçilere alternatif
ürün sağlamak.

4

50

projeksiyon

39-Zobar Mix Tarımı

Değişen iklim koşullarında verimin düşürmeden yem
bitkisi elde etmek.

5

80

projeksiyon

40-Slajlık Mısır Tarımı

Hasat zamanına dikkat edilerek yüksek verim elde etmek.

4

35

projeksiyon

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

Hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmek.

5

105

projeksiyon

42-Çilekte D.Suziki zararlısı mücadele yöntemleri

Mücadele yöntemlerini anlatmak.

5

85

projeksiyon

43-Meraların korunması

Meraların amaç dışı kullanımı ve mera ıslah çalışması
hakkında bilgi vermek.

3

60

projeksiyon

44-Buzağı ölümleri

Buzağı ölümlerine neden olan hastalıklar hakkında bilgi
vermek.

25

400

45-Ahır içi hijyen koşulları

Uygun ahır şartları hakkında çiftçilerimizi
bilgilendirmek

25

380

46-Örtü altı yetiştiriciliğinde domates güvesi
zararlısı

Örtü altı yetiştiriciliğinde zararlılar hakkında
çiftçilerimizi bilinçlendirmek

10

100

47-Akdeniz meyve sineği zaralısı AMS

Meyve bahçelerinde AMS zararlısından ari bölge alan
çalışmaları hakkında bilgi vermek

10

100

48-Bordo bulamacı

Uygulama zamanını ve şeklini öğretmek

5

50

Toplantı
Sayısı

41-Patates yetiştiriciliği

3

Çiftçi Sayısı

Basılı
Yayın
Çeşidi

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

50

projeksiyon

projeksiyon
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Yetiştiriciliği yaygınlaştırmak

5

50

49-Organik ve iyi tarım

Potansiyele sahip başka çiftçilerin bulunup
bilgilendirilmesi

10

100

50-Suni tohumlama

Suni tohumlama sayısını arttırmak hakkında
çiftçilerimizi bilgilendirmek

5

50

İL TOPLAMI
FORMU TANZİM EDEN
Seher ULUBAY
Mühendis
……./10/2020

KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…./10/2020

579 7925

Çiftçi Sayısı

49-Mercimek yetiştiriciliği

Toplantı
Sayısı

Çiftçi Sayısı

Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

Toplantı
Sayısı

Konusu

Form: 3

Çiftçi Toplantısında Hedef
Çiftçi Toplantısında
Kitle
Kadın
Erkek Çiftçiler
Çiftçiler Dağıtılacak

20

185

Basılı
Yayın
Çeşidi

ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
…./10/2020

Kullanılaca
k Yayım
Araçları

Kadın
Katılımcı

Meyveciliğin öğretilmesi

232

1

15

2-Seracı Kursu

Örtüaltı yetiştiriciliğinin öğretilmesi

168

1

7

18

projeksiyon

3-Mantar yetiştiriciliği kursu

Mantar yetiştiriciliğinin öğretilmesi

88

1

10

10

projeksiyon

4-Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin öğretilmesi

104

1

25

projeksiyon

5-Süt Sığırı Yetiştiricisi

Süt sığırı yetiştiriciliği tekniklerini öğretmek

80

1

25

projeksiyon

6-Meyve Ağaçlarında Budama

Budamanın öğretilmesi

48

1

25

5

projeksiyon

7-Arıcılık Kursu

Arı yetiştiriciliğinin tekniklerinin öğretilmesi

80

1

25

5

projeksiyon

1-Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin öğretilmesi

104

1

25

10

projeksiyon

2-Süt Sığırı Yetiştiriciliği

Süt sığırı yetiştiriciliği tekniklerini öğretmek

80

1

5

25

projeksiyon

3-Bitki zararlıları ile mücadele

Mücadele yöntemlerinin öğretilmesi

72

2

40

10

projeksiyon

11

202

83

Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi

Kullanılacak
Yayım Araçları

İŞKUR'lu
İŞKUR'suz

Tarımsal Üretim Tekniklerine ait Diğer Kurslar

Mekanizasyon
Kursları
İŞKUR'
İŞKUR'lu
suz

Açılacak Kursun Faaliyet Amacı

Planlanan
Katılımcı Sayısı

1-Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği Kursu

Konusu

Kurs Sayısı

Planlanan Katılımcı
Sayısı

Erkek
Katılımcı

Form: 4
Çiftçi Kursunda

Kurs Sayısı

Modüler Programın Süresi
(Saat)

İşbirliği

KÜTAHYA İLİNDE 2021 YILINDA AÇILACAK ÇİFTÇİ KURSLARININ PROGRAMI
Çiftçi Kursunda

İL GENELTOPLAMI:

FORMU TANZİM EDEN
Seher ULUBAY
Mühendis

……./10/2020

KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…./10/2020

projeksiyon

ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
…./10/2020

KONFERANSLAR, PANELLER VE DİĞER BENZERİ FAALİYETLERİN PROGRAMI

Form: 5
Hedef Kitle
İzleyici

Faaliyet
Sayısı
Yarışmacı Katılımcı

İzleyici

Düzenlenecek Faaliyetin Amacı

Kadın Çiftçiler

Faaliyetin Düzenlenmesinde
İşbirliği Yapılacak KurumKuruluşlar ve Faaliyetin
Düzenleneceği Yer

1-Enteğre Soğuk Hava Tesisi Gezisi

Çiftçilerimize ürünlerin muhafazası hakkında bilgilendirmek

1

10

15

simav

2-Sera İnceleme Gezisi

Seralarda yetiştirilen ve kullanılan teknikleri göstermek

2

40

10

Eynel-Seracılık Bölgesi

1-Tarım Sigortalarının Tanıtımı ve Uygulanması

Üreticilerin olası risklerde maddi yönden zarara uğramalarının
önlenmesi için yaptıracakları Tarım sigortaları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak

1

1-Tarım Fuarı Gezisi

Tarım fuarları gezisi ile çiftçilerimizin gelişen tarım teknolojisi
hakkında bilgilendirilmesi

3

65

7

115

Diğer Benzeri
Faaliyetler

Konferans

Teşvik
Sergil
Müsabakal
er
arı

Çiftçi
inceleme
gezileri

K o n u s u

Faaliyet
Sayısı
Yarışmacı Katılımcı

Erkek Çiftçiler

IL TOPLAMI:
FORMU TANZİM EDEN
Seher ULUBAY
Mühendis
…./10/2020

KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../10/2020

Tarsim Bursa Bölge Koordinatörlüğü
Ziraat Odası
Muhtarlıklar

40

Pazarlar Ziraat Odası Başkanlığı.Kütahya tarım fuarı Altıntaş Tarım
İlçe-Bursa Tarım Fuarı

40

25
ONAYLAYAN
Orhan ÖZÇALIK
İl Müdürü
…../10/2020

