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- Zile ilçesinde 6 bin dönüm alana meyve fidanları dikilecek

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde 6 bin dönüm alana meyve fidanları dikileceği
bildirildi.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Tokat'ın Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirtti.

Zile'ye geliş yolunda yamaçların ağaçsız olduğunu dile getiren Sargın, "Zile'nin
etrafında orman yok. Amasya Orman Bölge Müdürümüz buraya geldi. Gökkuşağı
isimli bir proje hazırladık. Bir süre önce çalışmalara başladık. Projeyi kısa sürede
hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Proje kapsamında 6 bin dönüm arazinin tespit edildiğini belirten Sargın, şunları
kaydetti:

"Projemiz, 10 milyon lira maliyetli bir proje. Köy halkıyla mutabakata vararak buraları
ağaçlandıracağız. Gelir getirici ağaçları tercih edeceğiz. Ceviz, badem, dut ve alıç gibi
ağaçları dikeceğiz. Toprak analizini yetkililer yapacak. Ağaçlandırma çalışması
yapılacağı zaman fidan dikiminde çalıştırılacak köylüler yevmiyeli çalıştırılacak.
Alanın etrafı telle korunacak. Köy halkından birisi maaşlı, sigortalı bekçi olacak."

Zile'nin çevresinin 4-5 yıl sonra yeşilleneceğini dile getiren Sargın, "6 bin dönüm
araziye 100 binlerce fidan dikeceğiz. Ağacı, meyveleri, her şeyi köylülerimizin olacak.
Bir süre sonra ilçemize yakın bir yer olan Hüseyin Gazi Tepesi'nde fidan dikmeye
başlayacağız. Koçaş köyünde de çalışmalar başladı. Çok güzel ve heyecan verici bir
proje" ifadesini kullandı.
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