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Murcia Bölgesi İspanya’da Yeşil Yapraklı Sebze Fidesi 
Üretiminde Lider Konumunda

İspanya’nın Güney Bölgesinde bulunan Murcia, bu
ülkenin diğer 17 bölgesinden daha fazla yaprağı
yenen sebze fidesi üretiyor. Bu bölgede yılda üretilen
bu sebze türlerinin üretim miktarı yaklaşık 5 milyar
adet civarında. Bu miktarın da 2 milyar adeti marul
fidesi. Marulu 1 milyar adetle brokoli izliyor. Murcia
bölgesinde bu türlerin dışında yaklaşık olarak 20
yaprağı yenen sebze türü de üretilmekte. Campo De
Cartagena’da 60 fide üreticisi var ve Murcia’nın bu
bölgesinde üretilen fidelerin cirosu 80 milyon EU
civarında. Sektörde istihdam edilen personel sayısı ise
7000 olarak bildiriliyor.
Kaynak: www.murciatoday.com

Türkiye’de Tıbbi Aromatik Bitkiler Pazarı 
2.5 Milyar Dolar’a Ulaştı

İnsanların metabolizmayı destekleyici bitkisel
ürünlere daha fazla yönelmesi nedeniyle tıbbi ve
aromatik bitkiler pazarı hızla büyürken, dünyada bu
yıl 110 milyar dolara ulaşması beklenen Pazar
büyüklüğünde Türkiye’nin payı 2,5 milyar USD’a
yaklaştı. İzmir Ticaret Borsası AR-GE Müdürlüğünün
hazırladığı «Tıbbi Aromatik Bitkiler ve İyi Yaşam
Raporu»na göre dünyadaki 320 bin bitki çeşidinin 270
bini biliniyor ve insanoğlu bunların 70 bininden
yararlanıyor. Yararlanılan bu bitki çeşidinin 3 bini
besin kaynağı olarak, 25 bini tedavi amaçlı
kullanılırken, 15 bin kadarı da süs bitkisi olarak
değerlendiriliyor. Ülkemiz fide sektöründe lavanta
başta olmak üzere kekik, fesleğen, melisa ve tarhun
gibi sınırlı da olsa bu tür bitkilerin fidelerinin üretimi
yapılmakta. Kaynak: www.itb.org.tr

Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma 
Örgütü (EPPO), Türkiye’de Domates Rügoz

Virüsünün Bulunduğunu Bildirdi
EPPO, 2019/123 nolu raporu ile bu yıl Ocak ayında
Demre’de domateslerde hastalık yapan Domates
Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsünün (ToBRFV)
tespit edildiğini ve hasta örneklerin RT-PCR’da yapılan
analizlerinde virüsün bu etmene ait olduğunun da
tanımlandığını bildirdi. Söz konusu raporda, hastalığın
tespit edildiği alanda bitkilerin %20’sinin etmenle
bulaşık olduğu da açıklandı. Açıklamada bu tespitin
ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
hastalığın görüldüğü alanda karantina önlemlerinin
alındığı da belirtiliyor.
Kaynak:(EU PLANT) Telekonferans 
notları

Avrupa Birliği Tarımda Thiram İlacının Kullanımına 
Yasak Getiriyor

30 Ocak 2020 tarihinden itibaren AB ülkelerinde
thiram ilacına kullanım yasağı geliyor. Thiram
(tetramethylthiram disulfide), aslında bir bitki
koruma ilacı olmakla birlikte fare vb hayvanlar için
repellent (kaçırtıcı) özelliği nedeniyle de
kullanılmakta. Bu ilaç aynı zamanda tohum
ilaçlamasında da yaygın olarak kullanılıyor. Yapılan
araştırmalara göre gerek insanların gerekse
hayvanların thiramlı preparatlara maruz kalması
halinde metabolizmada Carbon disülfit oluşuyor. Bu
madde de bünyede cytochrone dahil bir çok enzimi
tahrip ediyor. Farelerde yapılan denemelerde bu
pestisitin hiperaktivite, kas kaybı ve nefes darlığı kriz
nöbetlerine neden olduğu belirtilmekte.
Kaynak: www.sciencedirect.com

Ankara İlinde Sebze Fidesi Üretim Alanı 
Yüz Dekara Yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’nün
FİDEBİRLİK’e bildirdiği üretim verilerine göre
Beypazarı, Sincan, Ayaş ve Çubuk ilçelerinde 2018 yılı
sonu itibariyle 97 dekarlık fide üretim alanında 350
milyon adet civarında sebze fidesi üretimi
gerçekleştirildi. Bu üretimde 283 milyon adet ile
marul fidesi başı çekiyor. Lahana ise 63 milyon adet
ile 2. sırada. Bu ilde faaliyet gösteren 9 işletmenin 5’i
Beypazarı’nda bulunuyor. Ankara ilindeki 97 dekarlık
üretim alanının 63 dekarı Beypazarı’nda bulunuyor.
TÜİK verilerine göre Ankara’da 360 bin dekar alanda
sebze tarımı yapılıyor. Bu ilimiz Türkiye kavun, bal
kabağı ve aysberg marul üretiminde 1., havuç ve
ıspanak üretiminde 2. ve göbekli marul ile sakız
kabağında ise 3. sırada bulunuyor.
Kaynak: www.tuik.org.tr

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 
Haziran Ayı Toplantısını Yaptı

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 28 Haziran 2019 tarihinde
yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları aldı.
1. 7-8 Ekim 2019 tarihinde yapılacak Çalıştayın (Sebze

Fidelerinde Görülen Önemli Hastalıklar, Hijyen
Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar) Antalya IC Green
Palace Oteli’nin kapasite yetersizliği nedeniyle yine
Antalya otellerinden Maritime Pine Beach Otel’de
yapılması, Çalıştay Organizasyonunu Düzey Turizm Ltd.
Şti.nin gerçekleştirmesi, çalıştay programının Temmuz
ayı içinde sektöre duyurulması ve

2. Çalıştay Yürütme Kurulu’nun Rahmi Kandemir, Hayati
Özer, Özlem Arslan ve Kamil Yelboğa’dan oluşması
kararları alındı.
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