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Seracılık Bilecik’te 25 Bin Kişiye İstihdam 
Sağlıyor

Örtüaltı sebze üretimindeki yoğunluğu nedeniyle
"Marmara'nın sera havzası" olarak adlandırılan
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı beldesi ve
köylerinde, gerek yöre halkı gerekse mevsimlik
işçilerden oluşan 25 bin kişi, geçimini seralardan
çıkarıyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bilecik İl
Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 3 bin
820 dekar, Söğüt'e bağlı Çaltı beldesinde ise 3 bin
50 dekar alanda örtü altı üretimi yapılıyor.
2017 yılında üretilen sebze türleri sırasıyla
domates, karpuz, kavun, hıyar ve marul. Bu
ilimizde domates üretimi 2002 yılına göre %100’e
yakın düşerken, marul üretimi aynı dönemde
yaklaşık 10 kart artış gösterdi.
Bilecik ilinde FİDEBİRLİK üyesi olarak faaliyet
gösteren 3 fide üreticisi bulunuyor, bunlar:
- Dikmen Fide
- Eylül Fide
- Gül Fide
Kaynak: www.bilecikhaber.com.tr

Güney Afrika’da Lahanalarda Bodurluk Virusu
Hastalığı Görüldü

Güney Afrika Fide Üreticileri Birliği’nin (SGASA)
bildirdiğine göre bu ülkede lahanagilleri
(Brassicaceae) tehdit eden bir virüs hastalığı
görüldü.

Turp Sarılık Virusu (TuYV) olarak da bilinen bu
etmen, bütün Brassicaceae ailesinde hastalık
yapmakla birlikte en çok zararı lahanalarda
göstermektedir. Patojene ilişkin Johannesbourg
Üniversitesinde 2014-2016 yılları arasında yapılan
araştırma sonuçlarına göre etmen tohum, toprak
ve su ile değil, yeşil bit olarak bilinen Myzus
persicae tarafından taşınmakta. Bu virusa ilişkin
yapılan araştırmalarda, bu virusun konukçusu olan
geniş yapraklı yabancı otmücadelesi öne çıktı.
Kaynak: www.seedlinggrowers.com.za

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Nisan Ayı 
Toplantısını Yaptı

26 Nisan 2019 tarihinde yapılan toplantıda:
1. 2019 yılı Ekim ayında FİDEBİRLİK ve Ege Üniv.

Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi(TOTEM) işbirliği ile «Fide Üretiminde
Görülen Önemli Hastalıklar, Hijyen Yönetimi
ve Yeni Teknolojiler» konulu bir çalıştay
yapılması,

2. Üyelik müracaatında bulunan Ayşe A.
Sarıyaprak-Murat Tarım Seracılık (Erzincan),
Bayındır İlç. Tar. Kalk. Kooperatifi (İzmir) ve
Derya Fide (Mersin)’nin üye yapılması,

3. Çaltı Beldesi Tar. Kal. Kooperatifi (Bilecik),
Alyaz Tarım (Yozgat) ve Gökçe Tarım
(Ankara) kuruluşlarının tesislerinin yönetmelik
şartlarına uymaması nedeniyle üyelik
taleplerinin reddi,

4. Girgin Fidecilik’in (Harun Girgin, ANKARA)
üyelikten çıkartılması ve

5. Likya Fide (Antalya) temsilciliğine Murat
Çeltek’in kabulü kararları alındı.

Yeni Bir Tohum İlaçlama Yöntemi: Phyto-drip
Syngenta firması, Belçika’da yeni bir tohum
muamele yöntemi tanıttı. Bu yeni yöntemde fide
üreticileri, mevcut tohum ekim hattına ilave
edecekleri bir ekipman ile tohumları ekim
sırasında kimyasal, biyolojik ve mikro-element
solüsyonları ile muamele edebilecek. Bu yeni
yöntem Avrupa Fide Üreticileri Birliği
toplantılarında da görüşmeye açıldı.

Bu yöntem şimdilik marulda kullanım için tescil
edildi. Bununla birlikte Phyto-drip yöntemi ile
diğer sebze türlerinde de uygulama çalışmaları
yapılıyor. Bu yenilikçi yöntemde fide üreticileri,
tohum ekiminin hemen öncesinde tohum ekim
yerlerine kimyasal ilaç, gübre veya iz element
solüsyonlarını otomatik olarak damlalar halinde
uygulama olanağı bulabilecekler. Böylece fide
üreticilerinin en çok şikayet ettikleri «Kullanılabilir
Fide» oranında tatmin edici bir gelişme
olabilecek. Kaynak: www.wanderendegroup.nl
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İngiltere’de Marullarda Fusarium Solgunluğu Tespit Edildi

FİDEBİRLİK temsilcimizin de katıldığı Avrupa Fide Üreticileri Birliği’nin (EU PLANT) 14 Şubat 2019
tarihinde Brüksel’de yapılan genel kurulunda, İngiltere’de 2017 yılındamarulda salgın yapan Fusarium
solgunluğu ve kök çürüklüğüne ilişkin bir duyuru yapıldı. Avrupa Fide Üreticilerinin dikkatini çeken bu
duyurunun ardından yayınlanan raporda, etmenin Fusarium oxysporium f. Sp. Lactucae olduğu
bildirildi. EU PLANT’ın üyelerinden İngiltere delegasyonu temsilcisi James Bean’in raporuna göre,
etmenin tepsilerden üretim alanına yayılma gösterdiği ve patojenin de şiddetli hastalık yapan 4 nolu
ırk olarak tanımlandığı bildiriliyor.

Hastalığın tarihçesi:
Hastalık ilk kez İngiltere’de 2017 yılı Ocak ayı başlarında görüldü ve ardından da İrlanda’da da varlığı
belirlendi. Hastalığın tarihçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu etmenin ilk kez Japonya’da 1955 yılında
tespit edildiği, takip eden yıllarda ise diğer Asya ülkeleri ve Amerika’da belirlendiği sonunda da
Avrupa’da görüldüğü belirtiliyor. Son 3 yılda ise gerek Hollanda ve gerekse Belçika’lı marul üreticileri
bu etmenin 4 nolu ırkı ilemücadele ediyorlar.

Hastalığın belirtileri:
Hastalıktan etkilenen marul bitkisi başlangıçta yaprak sararması ve solgunluğu gösteriyor. Hasta bitki
köklerinden itibaren ortadan ikiye kesildiğinde (soldaki foto) kök tacı dokuları ve daha üstteki kökler
kırmızımsı-kahverengi bir nekroz ve çürüme göstermekte. Şiddetli enfeksiyon gösteren marul bitkileri
sonuçta ölmekte. Bununla birlikte benzer bir belirtinin erken dönemde Phythium tracheiphilum
tarafından da meydana getirilebileceği ve bu nedenle de söz konusu raporda erken teşhisin önemli
olduğu belirtiliyor. İtalya’da bu hastalığın tarla koşullarında %70 oranında bir ürün kaybına neden
olduğu da açıklanmakta.

Hastalığın gelişmesi:
Araştırmacılar bu patojenin gelişmesi için optimum sıcaklıkların 24-28 C° olduğu, ancak hastalığın 8 C°
gibi oldukça düşük sıcaklıklarda bile görülebileceğini belirtiyor. Bu hastalığa marul çeşitlerinin pek
çoğunun duyarlı olduğu da çalışmalar sonucunda belirlenmiş.

Hastalıkla mücadele ve hijyen önlemleri:
1. Bulaşık tohum, hastalığın yayılmasında potansiyel bir kaynak. Fide üreticilerinin tohum

tedarikçileri ile konuya ilişkin güvence almaları gerekmekte.
2. Etmenin tohumdan elimine edilmesi için etkin bir fungusit bulunmamaktadır.
3. Sera dezenfeksiyonundan önce bitki artıkları ve diğer organik artıkların üretim alanından

çıkartılması gerekiyor.

Kaynak: https://horticulture.ahdb.org.uk/lettuce-fusarium-wilt-and-root-rot

https://horticulture.ahdb.org.uk/lettuce-fusarium-wilt-and-root-rot

