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Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hububat hasadında dane kaybını önlemek için
sıkı denetimler yapıyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan hububat hasadında
ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini
sürdürüyor. Hububat hasadında oluşan dane kaybı ülke ekonomisi için büyük kayıp oluşturuyor.
Denetimlere zaman zaman Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin’de
katılıyor. Denetime çıkan ekipler biçerdöverleri tarlada biçim yaparken denetliyor. Biçimi yapan
kişinin operatör belgesinden dane kaybına kadar birçok hususu denetleyen ekipler Valilik Genel
Emri ve Bakanlık emirleri doğrultusunda dane kaybının minimum seviyede tutulması için
mücadele ediyorlar.
Farklı nedenleri var
Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, hububat
hasadındaki tane kaybının çok farklı nedenleri olduğunu söyledi. Arazinin engebeli olması,
biçerdöver sürücülerinin çok kazanmak için acele etmesi, hububatın olgunlaşmadan hasat
edilmesi, yabancı ot miktarının çok olması gibi faktörlerin kaybın artmasında etkili olduğunu
bildiren Şahin, dane kaybının en önemli sebepleri arasında modası geçmiş biçerdöverlerin
kullanılmasının da olduğunu vurguladı. Yeni model biçerdöverlerin ekranında tane kaybının
oranlarını gösterdiğini ve kaybı yüzde 1'lere kadar indirdiğini anlatan İl Müdürü Şahin, "Çiftçiler
mümkün olduğu kadar yeni model biçerdöverleri ve kesinlikle ehliyetli sürücüleri tercih etsinler”
dedi.
Uygun dönem beklenmeli
Verim kaybının önlenmesi için hububat başaklarının kurumasından sonra hasada
başlanmasının da önem taşıdığını ifade eden İl Müdürü Şahin, biçerdöver hasadında
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başaklarda nem oranının yüzde 20'den aşağı olması gerektiğinin altını çizdi. Yüksek
kesimlerdeki sulanabilen tarım arazilerinin kuru olan yerlere göre daha geç hasat edilmesi
gerektiğine işaret eden Şahin, "Nemli başaklarda daneler daha zor ayrıldığı, çok aşırı kuru
olanlarda da ise taneler kolayca düştüğü için kayıp meydana geliyor. Çiftçilerin hasat için uygun
dönemi nem oranını dikkate alarak iyi seçmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.
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