
 

 

ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON PİLOT PROGRAMI 

YEM BİTKİLERİ AĞI 

Çalıştay ve Tarla Etkinliği 
 

Etkinliğin Detayları 
Yem bitkileri ağı kapsamında 3 günlük teknik ve uygulamalı bir etkinlik düzenlenmektedir. İlk gün 

süresince tarlaların hazırlanması ile ilgili çalışmalar, denemesi gerçekleştirilecek olan çeşitler, 

demo sahaların özellikleri ve denemelerin izlenmesi konuları dahil olmak üzere yürütülecek olan 
denemelere ilişkin bilgi sunulacaktır. Katılımcıların tasdikli yem bitkisi tohumlarına erişimleri ve 

kullanımlarına ilişkin tecrübelerini paylaşma olanağı bulacakları bir tartışma ortamı da 

yaratılacaktır. 
İkinci ve üçüncü günlerde ise katılımcılar, bu yeni çeşitlerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan 

uygulama tekniklerini ve teknolojileri görmek için demo sahalarında bir araya gelecekler. 

Deneme sahalarına ilişkin detaylar ve ne zaman toplanılacağı ilk gün gerçekleştirilecek olan 
etkinlikte paylaşılacaktır.  

Deneme ekimleri gerçekleştirilecek olan yeni çeşitlerin numuneleri, katılımcılara, kendi 

işletmelerinde de deneme yapabilmeleri için ücretsiz olarak sunulacaktır. Tohumların sınırlı bir 
miktarda olması sebebiyle, ilk gelene ilk hizmet esasına göre paylaşım yapılacaktır. Katılım için 

kayıt koşulu aranmamaktadır ve etkinlik herkese açıktır. 

 

PROGRAM 
1. Gün – 4 Kasım 2022: Pergamos/Beyarmudu – GÜNEY MESARYA SOSYAL TESİSLERİ 

10:30  Kayıt ve sabah kahvesi 

11:00  Yem bitkileri tematik ağının pilot faaliyetlerine giriş, genel çalışma planının sunumu, 
yapılacak araştırma ve demonstrasyon faaliyetlerinin açıklanması. Sorular ve 

cevaplar 

12:00 Yerel tasdikli tohumlar hakkında deneme sahalarından elde edilen sonuçların 
ayrıntıları, üreticilere yönelik girişimler ve daha fazla erişim için gelecek planları 

üzerine sunum. Tartışma. 

12:30 Toprak analizinin önemi – neden, nasıl ve sonuçları yorumlanması 

13:00 Öğle yemeği 

13:45 Çalışma grubu – Tartışma konusu “Kıbrıslı Türk çiftçilerin tasdikli yem bitkisi 
tohumlarına erişimde ve kullanımda karşılaştıkları zorluklar” 

14:30 Uygulamalı tarla günlerine ilişkin detaylar 

15:00 1. günün sonu 

 

2. Gün – 5 Kasım 2022: Palaikythro /Balıkesir  

9:00 Palaikythro /Balıkesir girişinde bulunan futbol sahası park yerinde buluşma 

9:30 Katılımcılılarla birlikte demo sahasına gidiş 

10:00 Yürütülecek olan faaliyetlerin, uygulanan teknolojinin açıklanması ve tohumların 
ekilmesi 

12:00 Tohum numunelerinin dağıtılması 

 

3. Gün – 6 Kasım 2022: Santalaris /Sandallar  

9:00 Prastio/Dörtyol kavşağında buluşma 

9:30 Katılımcılarla birlikte demo sahasına gidiş 

10:00 Yürütülecek olan faaliyetlerin, uygulanan teknolojinin açıklanması ve tohumların 

ekilmesi 

12:00 Tohum numunelerinin dağıtılması 

 


