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Avrupa Fide Üreticileri Birliği  (EU PLANT), Fide 
Sektörü İçin Lobi Faaliyetinde Bulunacak

6 Ocak 2018 tarihinde Almanya’nın ESSEN
kentinde yapılan EU PLANT toplantısında alınan
karar doğrultusunda üye ülkelerin temsilcileri,
14 Şubat 2019 tarihinde Brüksel’de buluşacak.
EU PLANT delegasyonu bu tarihte Avrupa

Parlamentosu parlamenterlerinden bir grupla
görüşerek Avrupa fide sektörüne ilişkin bir lobi
faaliyetinde bulunacak. Söz konusu lobi faaliyeti
ile ileriye dönük yapılacak mevzuat çalışmaları
için, EU PLANT’ın sektör adına hizmet veren bir
sivil toplum örgütü olarak farkındalık
oluşturması hedeflenmektedir. EU PLANT’ın bir
üyesi olan Fide Üreticileri Birliği’ni bu örgütte
FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sami Altıntaş temsil ediyor. Söz konusu
toplantıya temsilcimiz Sami Altıntaş ve Genel
Sekreterimiz Kamil Yelboğa davetli olarak
katılacaklar.

BÜGEM’de Fide Sektörünü İlgilendiren 
Mevzuata İlişkin Bir Toplantı Yapıldı

14 Kasım 2018 tarihinde Tarım ve Orman
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde
sebze fidesi Üreticilerinin yetkilendirilmesine
ilişkin mevzuatın değerlendirme toplantısı
yapıldı.

Toplantıya genel müdürlük yetkilileri,
FİDEBİRLİK Genel Sekreteri, Ankara, Aydın,
Bursa, İzmir ve Mersin İl Müdürlükleri ilgili
teknik elemanları olmak üzere 13 kişi katıldı.
Toplantıda ülke çapında fide üretim faaliyetinde
bulunan ancak FİDEBİRLİK üyeliği bulunmayan
kayıt dışı işletmelerin durumu görüşüldü.
Toplantı sonucunda FİDEBİRLİK Yönetim
Kurulu’nun da görüşlerinin değerlendirileceği
bir mevzuatın hazırlanması kabul edildi.

FİDEBİRLİK Kasım Ayı Toplantısını Yaptı
Fide Üreticileri Birliği, 7 Kasım 2018 tarihinde
FİDEBİRLİK ofisinde yaptığı toplantıda:

1. Ege-Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren
fide üreticilerine yönelik Aralık ayında
bölgesel bir istişare toplantısının yapılması,

2. Türkiye Tohumcular Birliği’nin Aralık ayında
yapılacak genel kurul toplantısına (8-9
Aralık 2018) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin
TÜRKTOB Genel Kurul delegelerinin katılımı
için gerekli çalışmaların yapılması,

3. FiDEBİRLİK’in Growtech Eurasia 2018
Fuarına TÜRKTOB standı altında katılım
sağlaması,

4. Agro Fide Tar. Tic. Ltd. Şti.’nin üyelikten
geçici olarak çıkartılması ve

5. FİDEBİRLİK üyesi olan Nomad Tarım. Ltd.
Şti.’nin A.Ş. olarak İsim değişikliği kararının
onaylanması kararları alındı.

Aşılı Patlıcan Fidelerinden Hasat Edilen 
Patlıcan Meyvelerinde Daha Az Tohum 

Oluşuyor
Aşılı patlıcan fidelerinin sera ve tarla şartlarında
gelişme ve verim üzerine etkileri konusunda
yapılan bu araştırmada elde edilen en önemli
ve dikkate değer sonuç, aşılı fidelerden hasat
edilen patlıcanlarda daha az çekirdek
oluşumudur.

Bu durum da, aşılı patlıcan fidelerinden
kontrole göre daha iyi bir meyve kalitesi elde
edildiğini göstermektedir. Bu çalışmada yine
aşılı fidelerden kontrole göre daha güçlü bir
bitki gelişimi belirlenmiştir. Bu güçlü gelişme ise
daha boylu bitki, ana gövde ve yaprak ağırlığı
şeklinde kendini göstermiştir. Bu çalışma ile aşılı
fidelerden gelişen bitkilerde, kontrol bitkilerine
göre daha erken hasat da elde edilmiştir.
Kaynak : M. KHAH, İnternational Journal of 
food, agriculture and environment ISSN 1459-
0255 



Sayfa 2

Antalya Yaylalarında Seracılık Hızla Gelişiyor
Antalya Bölgesinde yaz döneminde sera
ürünlerinde oluşan boşluk, yaylalarda gelişen
seracılıkla doldurulmaya başlandı. Antalya sahil
bölgelerine yakınlığı ve bu nedenle başta fide
olmak üzere diğer girdilerin tedariki ve elde edilen
ürünün pazarlanmasındaki kolaylıklar nedeniyle
hızla gelişen yayla seracılığı, üreticiye önemli
avantajlar da sunmakta. Bu avantajlar;
- Yaz dönemi üretimi olması nedeniyle enerjiden

tasarruf,
- Yayla seracılığında, sahil bölgelerinde yapılan

seracılığın tersine hastalık ve zararlı riskinin
daha az olması,

- Zirai ilaç kullanımının sahil üretimine göre çok
daha düşük düzeyde gerçekleşmesi,

- Meyve tutumunda daha az sorun yaşanması,
- Serin iklim olması nedeniyle anti-insekt net

kullanımının daha kolay ve elverişli olması,
- Kırsal kesime iş olanağı sağlamasıdır.
İlk olarak Isparta bölgesinde kesme çiçekle
başlayan ve büyük bir başarı gösteren yayla
seracılığı, bugün Antalya’nın ilçelerinden Elmalı,
Korkuteli ve Kaş Bölgelerinde hızla gelişmeye
başladı. TUIK 2017 verilerine göre ilçelerin sera
varlığı;
Korkuteli-7.037 dekar
Elmalı-13.171 dekar
Kaş-800 dekar (Kaş Tarım İlçe Md.) olarak
bildirilmektedir. Buna karşın Isparta ilinde 2017 yılı
itibariyle 2.300 dekar civarında örtü-altı tarımı
yapılmaktadır.
Kaynak: www.tuik.gov.org.tr

Ters Piramit Fide Viyollerinin Mucidi Speedling
Inc.

Amerika Birleşik Devleti’nin Speedling Şirketi, fide
sektöründe kullanılan ters piramit viyol tepsilerinin
mucidi olarak biliniyor.

Bu viyol yeniliği ile birlikte Dünya fideciliğine
önemli katkılarda bulunan Speedling şirketi, halen
Amerika’nın 8 bölgesinde Florida (Sun City ve
Bushnell), Texas (Alamo), Georgia (Blairsville) ve
California (Watsonville, San Juan Bautista, Nipomo
ve Coalinga) bölgelerinde üretim yapmakta.
Speedling firması 1968 yılında kuruldu. Şirket,
yaklaşık 50 yıldır Kuzey Amerika’da sebze ve çiçek
fidesi üretim faaliyetinde bulunuyor.
Kaynak: www.speedling.com

Nunhems, Fide Sektörü Temsilcileri İle Buluştu

NUNHEMS Türkiye, 6 Kasım 2018 tarihinde Akra

Otel Antalya’da fide sektörü temsilcileri ile bir

araya geldi. Fide sektörünün önde gelen

kuruluşlarının katıldığı toplantıda Prof. Dr. Özgür

Demirtaş «Ekonomi, Gelecek ve Biz» konulu bir

konferans verdi.

Toplantıda ayrıca Nunhems Türkiye Satış ve

Pazarlama Müdürü Zir. Yük. Müh. Enver Tekeli,

NUNHEMS’in BASF bünyesine katılımı ve

kuruluşun yeni vizyonu konusunda katılımcıları

bilgilendirdi. Sektör paydaşları ile düzenlenen fikir

atölyesinde, fde sektörünün geliştirilebilir

tarafları görüşülüp çözüm odaklı bir yaklaşım

sergilendi. Bilindiği gibi 16 Ağustos 2018 tarihinde

Almanya’nın küresel ölçekteki kimya

şirketlerinden BASF Firması, BAYER bünyesinde

bulunan Nunhems Firmasını bünyesine kattı.

Trichoderma harzianum’un Ticari Sebze Fidesi 

Üretiminde Fide Gelişim ve Hastalık Kontrolü 

Üzerine Etkileri

İsrail’in Rehovot Üniversitesi’nde yapılan bir

araştırmada yararlı bir fungus olan Trichoderma

harzianum, ticari bir fide işletmesinde hıyar ve

biber fidesi üretiminde kullanılan torf karışım

ortamına uygulandı. Fide teslimi sırasında (hıyar

için 18 gün, biber için 30 gün yetiştirme sürelerini

takiben), aynı türler için kontrollere göre sırasıyla

fide boylarında %23,8 ve %17.2, yaprak alanında

%96.1 ve %50, kuru madde ağırlığında %24.7 ve

%28.6 daha fazla bir gelişme belirlendi.

Bu çalışmada Trichoderma ile muamele edilmiş

fidelerin, kontrollere göre çok daha güçlü ve

klorofil içeriği bakımından daha yüksek bir oranda

geliştiği bulundu. Kaynak: European Journal of

Plant Pathology

http://www.tuik.gov.org.tr/
http://www.speedling.com/
https://link.springer.com/journal/10658

