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Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT) Yıllık Toplantısını Fas’ın Agadir Kentinde Yaptı

EU PLANT, 22 - 24 Ekim 2019 tarihleri arasında yıllık toplantısını Fas’ın seracılık bölgesi Agadir kentinde yaptı.
Teknik gezi ve toplantılara Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye ulusal birlikleri
üyelerinden oluşan 40 kişi katıldı. Bu toplantı ve teknik gezi programına ilk kez Rusya’dan fide üreticileri
temsilcileri de katıldı. EU PLANT’in bu programında FİDEBİRLİK’i Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Altıntaş
ve Genel Sekreter Kamil Yelboğa temsil etti.

22 Ekim 2019 tarihinde FİDEBİRLİK temsilcileri, FİDEBİRLİK-TOTEM-TÜRKTOB işbirliği ile 7-8 Ekim 2019 tarihinde
Antalya’da gerçekleşen çalıştayda Clavibacter konusunda sunu yapan Dr. M’Barek Fatmi’nin Agadir’de kurduğu
INAGRITECH Firmasının bitki patojeni ve tohum kalitesi konularında analiz yapan laboratuvarını ziyaret etti. Dr.
Fatmi Türk heyetine yaptığı açıklamada, laboratuvarın misyonuna ilişkin bilgiler verdi. Dr. Fatmi ve ekibi,
bölgedeki büyük işletmelere Üniversiteden akademisyenlerle birlikte danışmanlık hizmeti vermekte. Bölgedeki
domates fidelerinin tamamının aşılı fide olduğunu belirten Dr. Fatmi, Bölgede yaygın olan çift gövde domates
fidesi üretiminde kullanılan gerek anaç gerekse kalem çeşitlerinin aşılama işleminden sonra alınan örneklerinin
INAGRITECH laboratuvarında test edildiğini ve sonuçların 72 saat içinde üreticilere bildirildiğini açıkladı. Dr.
Fatmi, sebze fidelerinin kotiledon döneminde ilaçlanması gerektiğini ve bu dönemde en uygun bakterisitin de
yapraklar üzerinde kalıntı bırakmayan Kalsiyum Hipoklorit olduğunu belirtti.

Bu programda EU PLANT üye ülke ve davetli temsilcileri, AMAPEM (Bölge Fide Üreticileri Birliği) ile de buluştu.

23 Ekim 2019 tarihinde EU PLANT temsilcileri Agadir'deki Soussa-Massa bölgesinin üretim kooperatiflerinin bağlı
olduğu Ziraat Odasında bir toplantıya katıldı. Bu odaya APEO (d’Orignon Üreticileri ve İhracatçıları),
APEFEL (Meyve ve Sebze İhracatçıları), PPM (Patates Üreticileri), ASPEM (Fas Maraichage Üreticileri ve
İhracatçıları) kooperatifleri bağlı bulunuyor. Toplantıda sunu yapan oda yetkilileri Fas’ın üretim ve ihracat
potansiyeli ve sorunları hakkında bilgiler verdi. Oda yetkilileri, fide üreticilerinin ortak sorunları olduğunu ve
sorunların ülkelerarası platformlarda dile getirilerek çözümlenmesi gerektiğini bildirdiler.
Agadir Programına L’APEFEL Teknoloji Transfer Merkezi’ndeki örtü-altı domates ve biber deneme alanlarında
incelemeler yapılarak devam edildi.. Günün son ziyaretileri ise fide üretiminin lider kuruluşları olan Golden Plant
fide işletmesi ile Souda fide işletmelerinde oldu.

Teknik gezi programının son gününde ise biber ve Zukkini üreticisi Agafonte, ahududu üreticisi Driscoll’s ve 
domates ve narenciye üretiminde dünyanın en büyük 10 üreticisi içinde olan MATHYSHA işletmelerinde 
incelemelerde bulunuldu.
EU PLANT delegeleri 24 Ekim 2019 tarihinde yaptığı yıllık toplantısında 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan Bitki Pasaportuna ilişkin 2016/2031 nolu mevzuat konusunu görüştü. Delegeler aynı zamanda fide 
işletmelerinde hastalıklardan korunmak için alınacak hijyen önlemleri konusunda açıklamalarda bulundu. Konuya 
ilişkin en yeni Hijyen Protokolü’nün EU PLANT Hollanda temsilcisi Rob Neijenhof tarafından üye 
ülkelere iletilmesi kararlaştırıldı.
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