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Manisa Salçalık Domates ve Biber Üretiminde 
Türkiye İkincisi

Manisa’da fide sektöründe son yıllarda görülen
hızlı gelişmenin salça sanayiindeki gelişmelerle
doğrudan bir ilintisi bulunuyor. TÜİK 2017
verilerine göre Manisa salçalık domates ve biber
üretiminde 2. sırada. Bu ilimiz, Türkiye domates
üretiminin %7,6 sı ve biber üretiminin de %6.9
unu üretiyor. 2017 yılı TÜİK verilerine göre
Manisa’da 32.899 hektar alanda sebze üretimi
yapıldı ve bu üretim alanından 1.528.038 ton ürün
elde edildi.
Birliğimize 2017 yılından beri Manisa ilinden 6
yeni üye katıldı. Bunlar:
1. Ahmet Ziya Sakınç (Manisa Fide)
2. Saim Karaoğlan (Ersa Tarım Ürünleri)
3. Hüseyin Kavas (Ece Tarım)
4. Sabri Sim (Salihli Fide)
5. Sardes Tar. Ür. Tic. Ltd. Şti. ve
6. Resul Serin (Serin Fide ).
Kaynak: www.manisa.tarimorman.gov.tr

Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birlikler Hukuk 
Çalıştayı Hazırlık Toplantısı Yaptı

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu üyeleri,
Alt Birlikler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Sekreterler ve Birliklere Üye Kuruluşlardan bazı
temsilcilerin katılımı ile 7 Mart 2019 tarihinde
Ankara Latanya Otel’de bir istişare toplantısı
gerçekleşti.

Toplantıya FİDEBİRLİK’i temsilen Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Sinan Okur, Yönetim Kurulu Üyesi
M. Kayhan Yıldırım, Genel Sekreter Kamil
Yelboğa ve Birlik Avukatı Abdurrahman Öztekin
katıldı. Toplantıda Nisan ayında yapılması
planlanan Hukuk Çalıştayı’nın gündeminin
belirlenmesine ilişkin görüşler tartışıldı. Toplantıda
başta 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 11 ve
12. maddeleri ile Hakem Kurulu’nun Birlikler
tarafından aktif bir şekilde kullanımının
çalıştay gündemine alınması
önerileri öne çıktı.

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Mart Ayı 
Toplantısını Yaptı

Fide üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu, 15 Mart
2019 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki
kararları aldı:
1. FİDEBİRLİK’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 10

faaliyetin genel kurula sunulmasını onayladı.
2. Genel Kurulun onaylaması halinde içeriğinde

seminer, çalıştay, sektörü ilgilendiren çeşitli
projelerde işbirliği, Avrupa Fide Üreticileri
Birliği kongrelerine katılım, fuarlarda temsil,
yerel ve ulusal kanallarda açık oturum ve
röportajlar olmak üzere toplam tutarı 375 bin
TL olan çeşitli faaliyetlerin yapılmasını
kararlaştırıldı.

3. Genel Kurula sunulacak 2019 yılı tahmini
bütçesi onaylandı.

4. Deniz Tarım ve Mayban Tarım‘ın Birliğe
üyelikleri kabul edilirken, Mert Hayat Fide ve
Hayat Fide’nin üyelikten geçici olarak
çıkartılması kararlaştırıldı.

Sebze ve Meyvelere Şeklini Veren Bir Gen 
Keşfedildi

Georgia Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilimleri
Koleji araştırmacıları meyve, sebze ve
hububatların şeklini kontrol eden bir gen
keşfettiler.

«Journal Nature Communications» dergisinin
2018 yılı Kasım ayında yayınlanan bir
makalesinde Prof. Esther van der Knaap,
keşfettikleri bu gen ile birçok meyve ve sebzenin
şeklini açıklama fırsatı bulduklarını açıkladı.
Araştırmacıya göre domates meyvelerinde
bulunan hücreler, meyvenin şeklini belirlemek
üzere sıra veya kolonlar halinde diziliyor.
Profesör Esther, meyve şeklini belirleyen bu
mekanizmanın keşfinin sadece bitki ıslahçıları için
değil, aynı zamanda bitkilerin evrimi ve gelişimi
için de önemli bir bulgu olduğunu belirtti.
Kaynak: https://phys.org/news/2018-11-genes-
vegetables.html  
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TSÜAB Antalya’da Sebze ve Patateste Tohum/Fide İle Taşınan Hastalıklar Seminerini 
Gerçekleştirdi

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, 20-21 Mart 2019 tarihilerinde Antalya’da Tohum ve Fide
Sektörlerini bir araya getiren bir seminer düzenledi. Seminer, Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin işbirliği sonucu
gerçekleşti. Toplantıya fide sektöründen 20 ve tohum sektöründen 180 kişi olmak üzere yaklaşık 200 kişi
katıldı. Seminerde FİDEBİRLİK Yönetim Kurulunu Başkan Rahmi Kandemir ve Genel Sekreter Kamil
Yelboğa temsil ettiler. Toplantıda bir konuşma yapan ABD Tarım Departmanı Araştırma Projeleri
liderlerinden Dr. Norman Schaad, «Karpuz ve Diğer Kabakgillerde Görülen Acidovorax citrulli Etmeni»
konusunda yapılan araştırmaları, aşağıda belirtilen maddeler halinde özetledi.

Acidovorax citrullii Clavibacter michiganensis

1. ABD’de ilk epideminin 1989 yılında Florida’da görüldüğünü,
2. ABD’de 1 milyon dekar civarında (250.000 acre) bir karpuz ekimi yapıldığını ve bunun sektörü ciddi bir

şekilde etkilediğini,
3. Hastalığın, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkede mevcut olduğunu,
4. Etmenin konukçularının kavun, karpuz, bal kabağı, kabak, hıyar ve su kabağı gibi kabakgil türleri

olduğunu,
5. Etmenin 41 C° de geliştiğini,
6. Etmenin 1 ve 2 numaralı ırkının bulunduğunu ancak 2 nolu ırkının şiddetli enfeksiyon yaptığını,
7. Etmenin tohumla taşındığını ve çiçeklenme dönemindeki polinasyon ile tohuma bulaşabildiğini ancak

bu dönemdeki bulaşma sonrası belirgin bir semptom oluşmadığını belirterek alınacak önlemleri; a)
Temiz tohum, b) Tohum üretiminin kuru iklimde yapılması, c) Tohum ilaçlaması önerilmekle birlikte
bu ilaçlamanın etmenin tamamını eradike etmeyeceğini, d) Kesin tanı için İmmuno-manyetik tarama,
Bio PCR ve RT PCR dahil tüm tanı yöntemlerinin uygulanması olarak açıkladı.

Seminerin 2. bölümünde söz alan Kalifornia Davis Üniversitesi R&D Departmanı eski araştırmacısı Dr.
Hasan Bolkan, «Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı (Clavibacter michiganensis) Riski,
Epidemiyolojisi ve Ekonomik Zararı» konulu bir konferans verdi. Dr. Bolkan konuya ilişkin yaptığı
konuşmada;
1. Patojenin yüksek sıcaklık (23-32 C˚) ve yüksek toprak rutubetinde geliştiğini,
2. Patojenin 7-8 Ph aralığındaki toprakları tercih ettiğini ancak her tip toprakta görüldüğünü,
3. Toprakta nematodun varlığı halinde hastalığın hızla yayıldığını,
4. Bakterinin topraktan suya, fideye, çalışan işçilere, alet ve ekipmana bulaşabileceğini,
5. Etmenin 30’dan fazla bitki familyasında 200’ün üzerinde konukçusu bulunduğunu ve 1 nolu ırkın

Solanaceae familyasında hastalık yaptığını belirtti.
Dr. Bolkan, hastalık bulaşma durumu ve olası yaşam kaynaklarını da şu şekilde belirtti: a) Etmen, toprakta
domatesin bulunmaması durumunda 2 yıla kadar canlı kalabilir. b) Etmen bitki artıklarında 3 yıla kadar ve
domates ahşap sırıklarda ise 10 aya kadar yaşayabilir. c) Clavibacter, tohumda 5 yıla kadar yaşayabilir ve
yine de enfeksiyon yapabilir. d) Köpek üzümü gibi Solanaceae familyasına ait yabancı otlarda yaşayabilir
ve e) Bakteri Sulama suyunun tekrar kullanıldığı sistemlerde bir enfeksiyon kaynağı olarak
bulunabilir.


