
Sayfa 1

E-bülten: Sayı 14 / Mayıs 2019

Erzincan’da Sebze Üretimi ve
Fide Sektöründe Gelişme 

Doğu Anadolu Bölgesinin mikro klima özelliği
gösteren Erzincan ilinde, Türkiye İstatistik Kurumu
2015 yılı verilerine göre 34.826 dekar (da) alanda
sebze yetiştiriciliği yapılmakta. Sebze alanlarının
yetiştirilen ürünlere göre dağılımına bakıldığında;
15.614 da domates, 4.201 da fasulye, 3.890 da hıyar,
3.557 da biber, 2.606 da karpuz, 1.540 da kavun ve
3.418 dekar da diğer çeşitli sebzelerin yetiştirildiği
görülmektedir. 2002-2017 yılları arasında sebze
türleri üretimindeki değişiklikte dikkati çeken
sebzenin ise, biber üretiminde yaklaşık %300
oranında bir artış olduğudur. Erzincan’da modern
fide tesislerinde sebze fidesi üretimi yapan 3 üyemiz
bulunuyor. Bunlar; Beşiktaş Fide, Bilal Kirik (Erzincan
Fide) ve Deniz Koç (Deniz Tarım) fide işletmeleridir.
www.researchgate.net/publication/312083702

Fide Üreticileri Birliği ve Tohum Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) Ortak Bir 

Çalıştay Düzenliyor
7-8 Ekim 2019 tarihlerinde FİDEBİRLİK-TOTEM
İşbirliği ile «Fide İşletmelerinde Görülen Önemli
Hastalıklar, Hijyen Yönetimi ve Yeni Teknolojiler»
konulu bir çalıştay yapılacak. Çalıştayda ABD, İsrail
Üniversiteleri ve ülkemiz üniversite akademisyenleri,
sebze tohumluklarında yaygın olarak görülen
hastalıklar ve hijyen önlemlerine ilişkin yeni
teknolojiler üzerinde sunular yapacak.

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 30 Mayıs 2019 
Tarihinde Toplandı ve Aşağıdaki Kararları aldı

1. TÜRKTOB ve Mesleki Eğitim GenelMüdürlüğü ile
gerçekleşmesi planlanan işbirliği protokolü
görüşüldü. Protokolde belirtilen okul, öğrenci ve
öğretmen tanımlarının, «ziraat teknik liseleri ve

tarım meslek liseleri»ni kapsaması,

2. TÜRKTOB’un «Burs, Hibe ve Destek

Yönetmeliği» görüşüldü. Destek kapsamının,

«tohumluk sektörüne ilişkin yapılacak ar-ge

çalışmalarına verilecek» şekilde düzenlenmesini,

kapsamdan lisans düzeyinde yapılacak

desteklerin çıkartılması ve

3. 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde FİDEBİRLİK-

TOTEM işbirliği ile gerçekleştirilecek çalıştayın

yapılacağı yere ilişkin alınan 6 teklif görüşüldü.

Tekliflerden Antalya IC-GREEN PALACE

Otelinin teklifi uygun bulundu ve çalıştayın bu

otelde yapılması kararları alındı.

Üyemiz United Genetics, Bafra’da Yeni Bir Fide 
İşletmesi Açtı

FİDEBİRLİK üyesi United Genetics Ltd. Şti., 2018
yılında yeni proje olarak planladığı Karadeniz
Bölgesinde 288 dekar arazi üzerinde 30 dekar (da)
alanda aşılı/düz fide üretim tesisi kurdu. Şirket, bu
alanın 20 dekarında da tohumluk sektörünün AR&GE
çalışmalarını gerçekleştirecek. Bafra/Samsun’da
gerçekleştirilen yatırım 2019 yılı Şubat ayında
faaliyete başladı.

Şirket yetkililerinin bildirdiğine göre bu yeni
yatırımda dünyada modern işletmelerde uygulanan
%100 otomasyon kontrollü iklimlendirme,
aydınlatma, vb. donanımlara ilişkin son teknoloji
ürünleri kullanıldı. Fide üretim seralarında doğal gün
ışığına eşdeğer ışıklandırma (normal ve Led olarak)
sistemleri ile güneşsiz günlerde üretimi geliştirecek
yeni sistemler devreye alındı. Aşılama ve aşılı fide
adaptasyon odalarında Türkiye’de ilk defa uygulanan
yeni sistemler faaliyete geçirildi.

Karpuzda Aşılama, Anaç-Kalem Kombinasyonlarının 
Verim ve Kalitesi Üzerinde Olumlu Etki Yapıyor

Bu çalışmada, Crisby ve Crimstar çeşitlerinin, Ferro
ve RS 841 (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata)
ticari hibrit anaçlarının aşılı fideleri ile aşısız (kontrol)
fideleri kullanılmıştır. Araştırmada aşılı bitkilerin,
yapraklarında K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn içerikleri ile
meyvede N içerikleri, kontrole (aşısız olanlara) göre
önemli düzeyde arttığı belirlendi. Ayrıca anaçların
yaprakta Fe, Cu ve Zn ve meyvede N, P, Ca, Cu, Zn
içeriklerine önemli etkisi gözlenmiştir. Yaprakların K
ve Fe içerikleri ile meyvelerin Fe, Cu, Zn ve kuru
madde içerikleri, çeşitler arasında önemli farklılıklar
göstermiştir. Aşılamanın verim üzerine önemli etkisi
olmuştur. Ferro anacına aşılı Crimstar çeşidi ile en
yüksek verim elde edilmiştir. Aşılı bitkilerde
meyvenin kuru madde içeriği ile yaprakların Ca ve
Mg içerikleri arasında önemli derecede pozitif bir
korelasyon belirlenmiştir.
Kaynak: Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2018, 55 (1):67-74

http://www.researchgate.net/publication/312083702
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Domateslerde Yeni Bir Virüs Hastalığı Tehlikesi: 
Kahverengi Meyve Kırışıklığı Virüsü (ToBRFV)

İsrail’de ilk kez 2014 yılında görülen Domateslerde Kahverengi Meyve Kırışıklığı Virüsü
(ToBRFV) daha sonra Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’da da tespit edildi. Bu virüsün
semptomlarının Tütün Mozaik Virüsü (TMV) ve Domates Mozaik Virüsüne (ToMV) benzediği
belirtiliyor. Bu virüs 2018 yılında Almanya ve İtalya’da da gözlendi. Aynı yıl Meksika ve
Kaliforniya’da da tespit edildi. Bu ülkelerden gerek Almanya ve gerekse ABD’de (Kaliforniya)
virüslü bitkilerin yok edilmesi ile hastalığın buralardan temizlendiği bildirilmekte.

Hastalığın Belirtileri:
ToBRFV partikülleri ölü ürün artıklarında yaşayabilir, hastalık domates yapraklarında hafiften şiddetli
enfeksiyonlara kadar belirtiler gösterebilmekte. Yaprak damarlarında sararma ve yaprak ayasında
daralma ilk belirtiler olarak görülebilir. Belirtiler daha çok bitkinin üst yapraklarında gelişir. Hasta
meyvelerde sarı lekeler ve kahverengi kırışıklık, bu hastalığın en belirgin özelliğidir. Nekrotik lekeler
bazen çiçek sapı ve çiçek tacında da görülür.

En şiddetli hastalık belirtileri bitkilerin genç dönemlerinde görülür. Hastalık belirtileri Virüsün bitkiye
bulaşmasını takip eden 12 ile 18 gün içinde gelişir. Bulaşık alanda domateslerde %30 ile %80 arasında
ürün kaybı görülebilir.
Hastalığın bulaşması:
ToBRFV, Tobamo Mozaik Virus (ToMV) genusunun bir üyesi olarak tanımlandı. ToMV partikülleri ölü
bitki artıklarında, kullanılan araç-gereçte, askı ipi, tel ve sırıklarında, tepsilerde, fide yetiştirme
masalarında bir yıla kadar yaşayabilir. Bu virüsler mekanik olarak bitki öz suyu ile temas halinde el
işçiliği, alet ve ekipmanla diğer bitkilere kolaylıkla bulaştırılabilir. ToBRFV, fide dönemi dahil domates
yetiştiriciliğinin tüm dönemlerinde olmak üzere ipe ve sırığa sarma, yağmurlama sulama, ilaçlama ve
hasat dönemlerinde enfeksiyon yapabilir.
TBRRV, doğal koşullarda domates ve biber bitkilerini bulaştırabilir. TMV ve ToMV etmenleri tohumla
taşınan virüslerdir. ToBRFV’nin de tohumla taşındığı tahmin edilmektedir. Bu etmenin arılarla
taşındığına ilişkin raporlar da bulunmaktadır. Şu ana kadar bu virüsün patlıcan ve patates türlerinde
hastalık yaptığına ilişkin bir kayıt bulunmamıştır.
Hastalığın yönetimi:
- Etmene ilişkin dayanıklı bir domates çeşidi henüz bulunmamıştır.
- Halihazırda etmenle mücadelede temiz tohum, temiz fide ve ciddi hijyen önlemleri öne çıkmış

durumdadır.
- Yetiştirme sürecinde kullanılan alet-ekipman, eldiven, çizme vb. araçların düzenli olarak %0,5lik

sodyum hipoklorit veya yağsız süt ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
- Üretime ara verildiği dönemlerde seramasaları, tepsiler, vd. donanımlar dezenfekte edilmelidir.
Kaynak: www.betterseed.org
www.freshplaza.com/article/9064340/tobrf-virus-found-in-sicily
www.deruiterseeds.com/en-ca/resources/cultivation-insights/tomato-brown-rugose-fruit-virus
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