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DAHA FAZlA
GEUR ELDE EDECEK

• Haşhaş kapsülü alımlarında morfin
miktarı tespit edilecek ve birincil kalite
kriteri olacaktır.

• Haşhaş kapsülü alımlarında morfin
miktarının tespiti için Morfin Tayin
Cihazı (NIR) kullanılacaktır.
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~~CINI ŞANSA BıRAKMA
SERTIFIKALITOHUM KULU\N

YÜKSEK KAZANÇ içiN
OFis TOHUMU EKiN

HASAT: Bazı haşhaşların çeşit itibarı ile
hasat döneminde kapsülü açılabilir. Bu
nedenle ürün kaybına uğramamak için
uygun zamanda hasat ediniz ve tohum
kaybını önlemek için delik olmayan gıda
ürünlerine uygun temiz ambalajlar
kullanınız .

TEKNiK DANIŞMA: Haşhaş tarımı
konusunda her türlü teknik destek Toprak
~ahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Işyerlerinden alınabilir.

KALiTELi ÜRETiM içiN
NELER YAPILMALI

YENi ALIM SiSTEMi
KAliTEYi TEşviK EDiYOR

SULAMA: Mahsulün bololması için
yeterince sulama yapınız.

EKiM ZAMANI: Haşhaş bitkileri kış
dönemine en az 6-8 yapraklı olarak
girmelidir. Bu gelişmeyi sağlayabilmek için,
bulunduğunuz iklim şartlarına göre 15
Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ekim
yapılmalıdır.

GÜBRELEME: Ekim öncesi 3 Kg saf azot ve
3 Kg saf fosfor, 1. çapa öncesi ise 3-4 Kg saf
azot verilmelidir. Bulunduğunuz yerin
toprak ve iklim özelliklerini göz önüne
alarak daha iyi bir ürün için Tarım
Teşkilatlarına danışınız

• Alım esnasında kapsüllerinizin morfin

miktarı tespit edilecektir.

• Morfin miktarı yüksek olan kapsüilere

daha fazla ödeme yapılacaktır.

• Ülkemizde haşhaş tarımının daha iyi

bir geleceğe taşınması amacıyla yüksek

morfin miktarına sahip TMO tohumlarının

ekilmesi kazancınızı artıracaktır.

Sayın Üretici
Haşhaş tarımının gelecek nesilterce de
sürdürülmesi ve üreticilerimizin
kazançlarının daha do artması amacıyla
TMO sertifikalı Beyaz, Mavi ve Sarı renkte,
morfin miktarı yüksek haşhaş tohumu
dağıtılacaktır.
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