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ELMADAĞ İLCESİ BAĞCILIĞI
#

Mehmet BİLİR<*>
Doç. Dr Birhan MARASALI A.Ü.

Ziraat Fakültcsi'dc ders anlatırken;
"Hayrettin KARACA'nın kulakları
çınlasın ... Çam dağıtacaklarına asma
fidanı dağıtsalar... Köylünün daha fazla
ihtiyacı var." diyordu. Erozyonun yüksek
değerlere ulaştığı, dağlarında orman
değil, ot bile bulamadığımız Orta Ana
dolu Bölgesinde küçük bir numune,
Elmadağ İlçesi bu tezin tutacağını
savunur nitelikte. Orta şiddette bir
yağmurun ardından bile derelerinden su
yerine kızıl çamur selinin aktığı, özellikle
meyilli arazilerinde böyle hızlı bir toprak
kaybı görülen Elmadağ'da meslektaşlar
ımızın büyük gayretleri ve de çiftçinin bu
konuda azimle çalışması sonucu bağcılık
konusunda kaydadcğer ve ciddi geliş
meler yaşanmaktadır. Bu çalışmaların
taban araziler yerine özellikle meyilli
arazilerde yoğunluk kazanması erozyon
ve çevre açısından ilgi çekicidir.

Eskiden geniş bağ alanlarına sahip
Elmadağ da bütün Orta Anadolu'da
olduğu gibi, 1980'1i yıllarda büyük
gerilemeler yaşamıştır. (Tablo-I)

Tabii ki sebepler bellidir ve Elma
dağ ilçesi için de geçerlidir:

I-Fj loksera zararlasının bölgeye
girmesi ve bağ alanlarında büyük tahribat
yapması,

2-Köyden şehre göçler neticesinde
bağların bakımsız, sahipsiz kalması,

3-Budama, toprak işleme, gübre
leme, sulama gibi kültürel işlemlerin
uygulanmaması,

4-Ekonomik ömrünü dolduran
bağların sökülmeyip, bu yaşlanmış
bağlarla işe devam edilmesidir. Bunun
yanında; Tarını ilçe Müdürlüğü kayıt
larından elde ettiğimiz rakamların
çarpıcılığmda ıncslcktaşlarınıızın ihmal
karlıkları da söz konusudur. Ama yanlış
rakamlar bile olsa, fikir edinebilmemiz
için yeterlidir. Bunun yanında yaşlıların
anlattıkları da eskiden geniş bağ alan-lan
olduğu ve bunların zamanla azaldığı
doğrultusundadır. Tabloya bakıldığında
inanmak güç olsa bile, 1986-87 yılların
da bağ alanı "O" gösterilmektedir. 1988
yılında Tarım İlçe Müdürlüğü eleman-
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tarının gayretleriyle yeniden bir uyanma
başlamıştır. Filoksera, Amerikan Asına
Anacı ve aşılı fıclan kullanımıyla bertaraf
edilmiş ve diğer etkenler de çiftçimizin
gayretlerine kalmıştır. Meslektaşlarımızın
yoğun çabaları ilk ciddi neticesini 1991
yılında Karacahasan Köyünde vermiştir.
Köy tarlası olarak kullanılan meyilli bir
arazide yaklaşık 75 Dekar bağ kurul
muştur. 1992 ve sonraki yıllarda bu rakam
200 Dekara ulaşmıştır. Bağ tesisinden
önce erozyona açık bir arazi konumunda
olan bu yerler şu anda yemyeşil bağlarla ·
doludur. Yapılan taksimat sonucu çiftçi
başına 1.5-2 Da.lık yer eli.işen bağlarda
çiftçiler hem zevkli bir uğraş bulmuş, hem
de hiç olmazsa kendi evinin ihtiyacını
karşılayabileceği bir bağa sahip olmuştur.
Yine bu gelişmelerin paralelinde ve aynı
fiziki özelliklere sahip, diğer bir çok
arazide ele daha büyük işletme geniş
liklerine sahip yeni bağlar kurulmuştur.
Yaşlı bağlar
da ya sökü
lmüş veya
kendi haline
terke
dilmiştir.

Nctiee
d e açık
olarak
söylene
bilecek söz
şudur ki;
Anado
luıııuzun bir
çok yerinde
çiftçilerimiz
böyle bir
girişimi
beklemekte,
bu susuz
luğu gide
recek yeteri i
birikim ve
tecrübeyi
kazanmış
ziraatçılar
aramaktadır.
Bu konuda
meslektaş-
1 arını ı z a
b ü y ü k

görevler düşmektedir. Çiftçilerimizin bu
konuda azimli ve gayretli çalışmalannı
bekliyor, meslektaşlarımızın da üzerine
düşen vazifeyi yıllardır olduğu gibi yine
layıkıyla ve hakkıyla yerine getireceğine
inanıyonız.

Tablo-ı Bağ Alanları (Hektar)
1978 1184
1979 1188
1980 1190
1981 1490
1982 1190
1983 920
1984 630
1985 600
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996·
1997

92.5
95
95.5
96
115
116
117
l 18
118
?
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