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FİDEBİRLİK Aralık Ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısını Yaptı

25 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da (FİDEBİRLİK Ofisi)
yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar
alındı:
1. 2018 yılı 11 aylık tahmini bütçe realizasyonu ile

2019 yılı tahmini bütçesi üzerinde çalışmalar
yapıldı. 2019 yılı tahmini bütçenin 2019 yılı Şubat
ayında yapılacak toplantıda ele alınması ve son
halinin 12. genel kurula sunulması kararlaştırıldı.

2. Birliğimiz kuruluşunun 10. yılında gerçekleştirdiği
tüm faaliyetler değerlendirildi. Bu faaliyetlerin bir
dosya haline getirilmesi ve raporun TÜRKTOB’a
iletilmesine karar verildi.

3. Aralık ayında Ege-Marmara Bölgesi fide
üreticilerine yönelik olarak yapılması planlanan
istişare toplantısının 2019 yılı Şubat ayında
yapılması kararlaştırıldı.

4. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tohumculuk
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme
Yönetmeliği’nde fide sektörü özelinde yapacağı
değişiklik taslağı görüşüldü. Taslakta yapılması
öngörülen değişikliklerin fide sektörüne zarar
vereceği ve değişikliğin yapılmayarak mevcut
yönetmeliğin korunması hatta geliştirilmesi
yönünde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

5. FİDEBİRLİK üyeleri EUROSEMILLAS ve İbrahim
Cengiz’in üyelikten çıkma talepleri görüşüldü ve
onaylandı. Üyelerimiz Hade ve Fade Fide
şirketlerinin unvan değişikliği onaylandı. Ürgüp
Sebze Fide Üreticileri Birliği’nin üyelik talebi,
tesislerin ilgili yönetmeliğe uygun olmaması
nedeniyle ret edildi.

GROWTECH Eurasia 2018 Fuarı Bu Yıl da 
Antalya’da Büyük İlgi Gördü

Her yıl yapılan GROWTECH EURASİA FUARI bu yıl 28
Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da
yapıldı. Fuar Direktörü Engin Er’in bildirdiğine göre
50.000 m2’lik fuar alanında bu yıl yaklaşık olarak 30
ülkeden 800 firma temsil edildi.

Bu yıl fuarda tohumculuk sektörünü geçen yıl olduğu
gibi Türkiye Tohumcular Birliği temsil etti.

Türkiye Tohumcular Birliği 11. Genel Kurul 
Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Tohumcular Birliği 11. Olağan Genel
Kurulu 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da
(Latanya Otel) yapıldı. Genel Kurulun ardından
seçilen yeni Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2018
tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirerek görev
dağılımını yaptı. Görev bölümü aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
Yönetim Kurulu Başkanı: Savaş AKCAN ( Süs
Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Dr. Vehbi
ESER ( Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı)
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Miktat OLGUN
(Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi)
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Ümit Cüneyt KURTULUŞ (Fide Üreticileri Alt
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)
Aykut HACIOĞLU (Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı)
Hurşit NALLI (Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı)
Yıldıray GENÇER (Tohum Sanayicileri ve
Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı)
FİDEBİRLİK olarak, yönetimde görev alan
yönetim kurulu üyemiz Ümit Cüneyt Kurtuluş’u
ve Türkiye Tohumcular Birliği yeni yönetim
kurulunu, tohumculuk sektörüne başarılı
hizmetler kazandırması dileği ile kutluyoruz.

Fide Üreticileri Birliği 2 TÜBİTAK Projesini 

Destekleme Kararı Aldı

Geçtiğimiz ay Birliğimizi ziyaret eden BİYANS

LTD. ŞTİ. araştırmacılarından Banu Avcıoğlu ve

Esra Boztepe Çetin’in hazırladıkları ve TÜBİTAK’a

sunacakları projeler FİDEBİRLİK’ten destek aldı.

Fide üretim sürecinde karşılaştığımız sorunların

çözümünü amaçlayan bu projeler:

1. Sebze Çeşitlerinin Genetik Kimliğinin

Belirlenmesi projesi Banu Avcıoğlu ve

2. Karbon noktalardan bitki gelişim

düzenleyici ürün elde edilmesi projesi ise

Esra Boztepe Çetin tarafından TÜBİTAK 1512

kodu ile yürütülecektir.
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Bartın İlinde Örtü Altı Tarımı Gelişiyor

Bartın’da bitkisel üretim anlamında en çok yem

bitkileri ve hububat üretimi yapılmakta olup, bunu

meyve ve sebze üretimi takip etmektedir. Bu

ilimizde tarım arazilerinin dağılımında en fazla pay

hububata ayrılmıştır. Hububat ekim alanlarında ise

en yüksek payı % 48,2 ile buğday (28.890 ton)

almaktadır. Bunu % 44,2 ile mısır (31.322 ton)

takip etmektedir. Sebze üretimi ise daha çok iç

tüketime yönelik yapılmaktadır.

Son yıllarda örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması

ile ticari anlamda yapılan üretim artmakta olup, en

fazla yetiştiriciliği yapılan sebze türleri domates

(6.322 ton), biber (1.502 ton) ve kara lahanadır

(2.056 ton). Bu ilimizde fide üretim faaliyeti için

yatırım yapmayı planlayan şirketlerin bulunduğu

da bildirilmektedir.

Kaynak: tarimvadisi.com

Hollanda Çilek Fidesi Üreticileri Kırmızı Örümcek 

İçin Çevreye Dost Bir Yöntem Geliştirdi

Kırmızı Örümcek Hollanda’da çilek fide üretiminde

kayba neden olan önemli zararlılardan birisidir.

Hollandalı fide üreticileri bu zararlıya karşı

kimyasal esaslı olmayan bir yöntem geliştirdi.

Bulunan bu yöntem söz konusu zararlı ile

mücadelede başarılı oldu. Kısa adı CATT

(Controlled Atmosphere Temperature Treatment)

olan yöntem, fide yetiştirilen seralarda hava

sıcaklığının kontrollü bir şekilde yönetimi esasına

dayanıyor. Bu yöntem şimdi Hollanda’da diğer

başka ürünler için uygulanmak üzere geliştiriliyor.

Uygulamaya geçen bu yöntem sürdürülebilir tarım

için bir ümit olarak görülüyor.

Kaynak: www.plantum.nl

Kabak Anaçlarının Hipokotil Özellikleri, Hıyarda 

Aşı Uyumunu Etkiliyor

Hipokotil, fidelerde kotiledon yaprakların altında

kalan gövde kısmıdır. Kabakgillerde aşılı fide

üretiminde anaç olarak kullanılan kabak çeşidinin

hipokotil özellikleri, başarıyı etkileyen önemli

faktörlerden birisidir. Hipokotilin çok uzun olması

aşı klipsinin kesim yerini tutmasını zorlaştırırken,

hipokotilin çok kısa olması ise aşının yapılmasını

güçleştirmektedir.

Anaç hipokotilinin kaleme oranının çok kalın olması

da, özellikle yanaştırma ve eğimli kesik yöntemleri

gibi kesim yüzeylerinin birbirine yakın olması

gereken aşılama yöntemlerinde istenmeyen bir

durumdur. Bu araştırmada incelenen G31 bal

kabağı anacı ile türler arası kestane kabağı X

balkabağımelezi olan G15 genotipi, gerek hipokotil

özellikleri gerekse Gordion F1 hıyar çeşidiyle aşı

başarı oranlarının diğer genotiplere göre yüksek

olması nedeniyle ümitvar olarak bulunmuştur.

Kaynak: YYÜ Tar Bil Derg, 2016 (4)

Türkiye Sanayi Domatesi Üretiminde Bu Yıl Düşüş 

Yaşandı

Dünya Sanayi Domatesi Konseyi (WPTC) Ekim ayı

raporuna göre Bu yıl ülkemizde sanayi domatesi

üretimi beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı

raporda üretimin düşük gerçekleşmesinin ana

nedenlerinin düşük seyreden fiyatlar, üreticinin

pamuk ve mısır gibi diğer sanayi ürünlerini tercihi

ve özellikle güney bölgelerinde bu yıl yaşanan

olumsuz iklim koşulları olarak bildirilmekte. WPTC,

Türkiye’nin 2018 yılı sanayi domatesi üretimini

1.300.000 ton olarak tahmin etmekte ve Türkiye

salça sanayicilerinde 2018 yılında salça stokunun

tükenmesi nedeniyle 2019 yılında en az 2 milyon

ton civarında bir üretime gereksinim olduğuna da

dikkati çekmekte. Konsey, Türkiye’de rekoltede

yaşanan düşüşün diğer ülkelerde de görüldüğünü

belirtiyor. WPTC’nin raporuna göre diğer bazı AB

ülkelerindeki sanayi domatesi üretimi 2018 yılında

aşağıdaki gibi gerçekleşmiş bulunuyor:

İtalya: 4.650.000 ton

İspanya: 2.800.000 ton

Yunanistan 320.000 ton

Kaynak: www.wptc.com

http://www.plantum.nl/
http://www.wptc.com/

