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Aşılama Hıyarda Tuz Toleransını ve Sodyum 
Birikimini Etkiliyor

Bal kabağı (Cucurbita moschata) üzerine aşılanan hıyar
bitkilerinin tuza toleransının arttığı biliniyordu ancak
tuza yüksek tolerans ve düşük sodyum yoğunluğunun
nedeni bilinmiyordu. 2012 yılında Çin’de yapılan bir
araştırmada hıyar ve bal kabağı arasında yapılan
çapraz aşılamalarda, bitkilerin yüksek tuza toleransları
ile sodyum birikimindeki etkileri araştırıldı.

Yapılan çapraz aşılama sonuçlarına göre C. Moschata
anacının sodyum (Na) dışlama kapasitesinin yüksek
olduğu ve böylece sodyumun kalem çeşidi olan tuza
duyarlı hıyar çeşidine geçişini azalttığı bulundu.
Kaynak: www.sciencedirect.com

Türkiye Domates Üretiminde Bursa İkinci Sırada
TÜİK verilerine göre 2015-2016 üretim yılında
Türkiye’de 1.8 milyon dekar alanda domates ekimi
gerçekleşti ve 12,6 milyon ton üretim elde edildi. Bu
domates üretiminin 4 milyon tonu salçalık ve 8.6
milyon tonu ise sofralık olarak gerçekleşti.
Domates üretiminin il bazında dağılımı incelendiğinde
Antalya’nın 2 milyon 420 bin tonla (%19,1) ilk sırada
yer aldığı, bu ili 1 milyon 575 bin ton ile (%12,5)
Bursa’nın izlediği görülüyor. Ekili alan bakımından ise
Bursa Antalya’nın ardından yine 2. sırada.

Bursa Bölgesinde FİDEBİRLİK’e üye 5 fide üreticisi
bulunmaktadır. Bunlar:
- Agromar Fide (Karacabey)
- Karakaş Fide (İznik)
- Marmara Fide (Mustafakemalpaşa)
- Sami Büyükkardeşler Fide (Yenişehir) ve
- Uludağ Fide (Mustafakemalpaşa)
Kaynak: www.tuik.org.tr

Seraların Ruhsatına Çözüm Getirildi
Tarımsal amaçlı seralar, Tapu Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca,
entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili Tarım ve
Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla
yapı ruhsat aranmadan yapılabilecek. Bu kapsamda
yapılan değişiklikle etüt ve projelerin ruhsat vermeye
yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık
kurallarına uygunluğu zorunlu olacak. Seralar ilgili
idarece Ulusal Adres Bilgi Sistemi’ne ve kadastro
paftasına işlenecek. Yapılan bir diğer düzenleme ile de
caddeye cephesi olmayan alanlarda sera kurulmasının
önü açıldı. Düzenleme, sera yatırımlarının artmasını ve
bu yatırımların hızlı şekilde hayata geçirilmesini
amaçlıyor. Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr

Domateste Solgunluk Yapan Ralstonia
Bakterisi’nin Türkiye’de Varlığı 2006 Yılında 

Belirlendi
Ülkemizde varlığı tartışmalı olan domates ve
patateslerde solgunluk yapan Ralstonia solanacearum
etmeni, Üstün ve ark. tarafından 2006 yılında
Çanakkale Bölgesinde yapılan çalışmalarda tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda gerek solgunluk gösteren
domates bitkilerinde gerekse sulama suları ile
potansiyel yabancı ot konukçularında yapılan testlerde
etmen R. Solanacearum biovar. 2 olarak belirlendi.
Etmenin bölgeden alınan 16 sulama suyunun 14’ünde
de bulunduğu da tespit edildi.
Kaynak: https://www.actahort.org

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Temmuz Ayı 
Toplantısında Aşağıdaki Kararları Aldı

1. 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Maritim Pine
Beach Otel’de yapılacak çalıştay konusu görüşüldü.
Çalıştayın bütçesi değerlendirildi. 180-200 kişi arasında
bir katılımın beklendiği çalıştayın tahmini bütçesi 200
bin TL civarında olarak belirlendi.
2. Çalıştaya ilişkin hazırlanan taslak programa Ralstonia
solanacearum’un alınma önerisi kabul edildi.
3. Çalıştaya FİDEBİRLİK üyeleri, tohumculuk sektörü
temsilcileri, ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum
örgütleri temsilcileri ve üniversitelerin fide sektörüne
ilişkin araştırma yapan akademisyenlerinin davet
edilmesi kararlaştırıldı.
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