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3. Uluslararası Domates Sempozyumu Sicilya’nın Comiso Kentinde Yapıldı

İtalya’nın Sicilya Adası’nın COMISO kentinde 15 Kasım 2019 tarihinde 3. Uluslararası Domates
Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Fide Üreticileri Birliği Genel
Sekreteri Kamil Yelboğa ve TSÜAB Yönetim Kurulu üyesi AD-Rossen Tarım A.Ş. AR-GE Direktörü Dr.
Aydın Atasayar katıldı. Toplantıya Sicilya Türkiye Elçiliği Fahri Başkonsolosu Domenico Romeo da
davetli olarak katılanlar arasında idi.
Türkiye’yi ortak ülke olarak gören etkinlikte (2015’te İsrail ve 2017’de İspanya’dan sonra), salçalık
domates sektörünün İtalyan ekonomisi için çok önemli olduğu ve İtalya’nın domates sosunda dünya
ekonomisinin % 13’ünü ve Avrupa’nın % 50’sini temsil ettiği belirtildi. İhracatın ise ağırlıklı olarak
Avrupa (% 68), Asya (% 10), Amerika (% 9), Afrika (% 9) ve Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya gibi
Okyanusya ülkelerine (% 4) yapıldığı vurgulandı.

Kamil Yelboğa, Türkiye'de hızla gelişen fide sektörünü konu alan sunusunda sektörün güçlü yanları,
riskleri ile tehditleri konusunda açıklamalarda bulundu ve tohumla taşınan hastalıkların fide
sektöründe önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye domates fide üretiminin yıllar itibariyle
giderek artan yeşil yapraklı sebze fidelerine oranla toplam üretim içinde oransal bir düşüş
gösterdiğini dile getiren Yelboğa, sektörde yaklaşık olarak 1.000 agronomist ile 10.000 işçi istihdam
edildiğini ve sektörün 2018-19 sezonunda ürettiği domates fidesi miktarında sofralık domatesin %
46, sanayi domatesinin de % 54 oranında bir paya sahip olduğunu açıkladı. Konuşmasında sofralık,
aşılı ve sanayi domatesi maliyet analizleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yelboğa,
sanayi domatesi girdi maliyet analizinde tohumun % 45 civarında bir paya sahip olduğunu, tohumu
yaklaşık olarak % 14 ve 13 payla işçilik ve genel giderlerin izlediğini belirtti.

Dr. Aydın Atasayar ise Türkiye'deki tohumculuk sektörünün genel durumu ile sektörün mevcut
ihracat kanalları konusunda bir sunu yaptı. Domatesin ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna ve Irak'a ihraç
edildiğini açıklayan Atasayar, sebze tohumlarının da Türkiye’nin ihraç kalemleri içinde bulunduğunu,
ihracatın Hollanda, Pakistan, Irak, Hindistan, Türkmenistan, Mısır, İsrail, Libya ve Suriye’ye yapıldığını
belirterek toplam ihracat tutarının ise 18 milyon Euro olduğunu açıkladı. Sebze tohumu ithalat
tutarının ise 84 milyon Euro olduğunu, ithalatın yapıldığı ülkelerin başında ise % 13 pay ile İsrail ve
Peru’nun geldiğini vurgulayan Atasayar, ithalat yaptığımız ülke sayısının da 2018
itibariyle 47 olduğunu dile getirdi.
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Comiso'da (RG) düzenlenen 3. Uluslararası Domates Sempozyumu’nda bir konuşma yapan Anicav'dan
(İtalya Ulusal Konserve Gıda Endüstrisi Birliği) Giuliano Bonaventura, İtalyan salçalık domates endüstrisinin
64,500 hektarlık üretim alanından gelen 4,8 milyon ton ürün işlediğini, bu alanın 28 bin hektarının ülkenin
orta ve güney bölgelerinde, 36 bin hektarının ise kuzey bölgeleri’nde üretildiğini belirtti. Salça endüstrisinde
gerçekleşen cironun 3,3 milyar Euro olduğunu belirten Bonaventura, bunun 1,7 milyar Euro’luk bölümünün
ise ihracattan kaynaklandığını açıkladı. Sempozyumda söz alan diğer konuşmacılar, domatesin İtalya
ekonomisi için çok önemli olduğunu, İtalyan domates sosunun küreselde % 13 ve Avrupa’da % 50 gibi çok
önemli bir paya sahip olduğunu vurguladılar.

Parma Gıda Koruma ve Deneme İstasyonu araştırmacılarından Dr. Francesco De Sio, cherry domatesin gıda
sanayi için oldukça uygun olduğunu zira bu domatesin özel bir aroması bulunduğunu ve karbonhidrat
oranının da sofralık domateslere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca cherry domatesin kuru madde
oranının % 7 civarında olmasının da önemli olduğunu zira bu oranın yuvarlak sofralık domateslerde % 4,5
civarında bulunduğunu açıkladı.
Agrisicilia'nın (etkinliği düzenleyen dergi) direktörü Massimo Mirabella, analiz edilmesi gereken bir başka
sektörün de aeroponik kültür ve mikro organizmaların kullanımı olduğunu belirtti. İkinci oturumda aeroponik
ürünler üzerinde duruldu. Mirabella, CREA Bagheria ve SVIMED Ragusa Araştırma kuruluşlarında, INTESA
olarak bilinen bir pilot projeye yürütüldüğünü belirtti. Napoli Üniversitesi’nden Prof. Gianluca Caruso, bir tür
sembiyotik birliktelik olan mikoriza üzerindeki bir çalışmanın sonuçlarını gösterdi.
Türkiye’nin Siragusa Fahri Başkonsolosu Domenico Romeo (*), Türkiye’den katılımcılar için Sicilya’nın Ragusa
Bölgesi’nde faaliyet gösteren GISA COOP adındaki kooperatife ait bir fide işletmesine gezi düzenledi.

Kooperatifin 230 hektarlık alanda sebze üretimi yapan 50 üyesi bulunduğunu belirten İşletme Müdürü
Emanuel Ingrao, 2,5 hektarlık işletmelerinde üyeleri için yılda çoğunluğu aşılı olan 20 milyon fide (domates,
patlıcan, biber, hıyar, kavun) ürettiklerini açıkladı. Kooperatifin 2 bin m2’lik paketleme ünitesi bulunuyor.
Kooperatifte üretilen sebzenin % 30’u ihraç ediliyor.

2016 yılında yapılan bir çalışmada (**), Sicilya’da 50 civarında fide işletmesi bulunduğu ve bunların 20’sinin
aşılı fide ürettiği belirtiliyor. Bu çalışmada Bölgenin sulama suyunun kuyu kaynaklı ve tuz oranının da yüksek
bulunduğu belirlenmiş. Bununla birlikte sodyum kaynaklı yüksek tuzluluğun domateste kuru madde oranını
artırdığı ve tat başta olmak üzere kaliteye olumlu bir etki yaptığı da araştırma sonuçları ile açıklanmış. Yine de
bölge fide üreticileri için anaç seçiminde tuza dayanıklı çeşitlerin ön planda olduğu belirtiliyor. C. Miles ve
arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada, kar marjının % 2-3’lere düştüğü domates üretiminde küçük işletmelerin
yerini son yıllarda 30-40 hektar büyüklüğündeki işletmelerin aldığı ve aşılı karpuz fidesinin 2016 yılı satış
fiyatının da 0,6 Euro olduğu belirtiliyor.
(*) www.consolatoturchiasiracusa.com/tr/hakkimizda.html
(**) www.vegetablegrafting.org/wp/wp-content/uploads/2013/12/SicilyTripReport.pdf
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