
Sayfa 1

Sayı 21 / Aralık 2019

Domates Buruşuk Meyve Virüsü (ToBRFV) 
İspanya’da da Tespit Edildi

Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri Bitki Koruma Örgütü
EPPO: ToBRFV virüsünün Israil, Ürdün, Yunanistan,
Türkiye, Çin, Meksika, ABD (Kaliforniya), Almanya,
İngiltere, İtalya ve Hollanda’da tespit edildiğini
belirtmişti.
Domateslerde büyük zararlara neden olan bu virüsün
geçen haftalarda İspanya’da varlığı da belirlendi ve
İspanyol üreticiler bu etmene karşı uyarıldı. Royal
Brinkman/İspanya firması bu hastalığa karşı bir hijyen
protokolü geliştirdi. HortiHygienz olarak adlandırılan
bu hijyen konsepti, İspanyol üreticileri tarafından
uygulanmaya başlandı.
Uzmanlar bu virüse karşı bu tür hijyen önlemlerinin
alınmaması halinde domates üretiminin tamamen
zarar göreceğini belirtiyorlar.

Firma yetkilileri domates kasa ve ambalajlarının da
bu virüsün yayılmasında önemli bir araç olduğunu,
zira bu ülkede kasaların dezenfekte edilmediğini ve
bu kasaların kullanımı takiben başka işletmelere de
transfer edilerek mekanik olarak bulaşan bu
hastalığın yayılmasına neden olabileceğini
belirtiyorlar.
Kaynak: www.hortidaily.com

Fas, İspanya’nın En Büyük Yaş Meyve-Sebze 
Tedarikçisi Konumunda

Fas’ın Kuzey Bölgesi seracılığın geliştiği önemli bir
alan. Bu bölgede sera ürünlerinin diğer bölgelere
göre daha kısa sürede yetiştirilebildiği bildiriliyor.
2018 yılı sonunda bu ülkede sera alanlarının 240 bin
dekarı bulduğu tahmin ediliyor. Bu alan 2001 yılında
90 bin dekar idi. Fas, İspanya’nın AB üyesi olmayan
en büyük yaş sebze ve meyve tedarikçisi konumunda.
Bu ürünlerin 2017 yılı ihracat tutarı 507 milyon EU
civarında oldu. Bu ülkeden en çok ihraç edilen ürün
domates. Fas, domates ihracatı yapan ülkeler arsında
Dünya’da 4. durumda ve Dünya toplam domates
ihracatının %7’si bu ülkeden yapılıyor. Fas’ın 2017 yılı
toplam domates ihracatı 527 bin ton olarak
gerçekleşti.
Kaynak: https://www.moroccoworldnews.com

e-bülten

Fitopatojen Bakterilere Karşı Geliştirilen Yeni Bir 
Biyolojik Mücadele Yöntemi Umut Veriyor

Hollanda’nın Utrecht, İngiltere’nin York ve Çin’in
Nanjing Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü
ortak projede fitopatojen bakterilere karşı seçici etki
yapan bir biyolojik mücadele yöntemi geliştirildi.
Araştırma sonuçları, bu yöntemin yararlı
organizmalara zarar vermediğini de gösteriyor.

Ralstonia solanacearum bakterisine karşı geliştirilen
bu yöntemde kullanılan aslında bir virüs ve etmen
seçici bir bakteriyofaj.
Ralstonia solanacearum, patates ve domateslerde
solgunluk yapan bir hastalık olup, bu etmenle
mücadelede daha çok hijyen protokolü gibi
uygulaması zor yöntemlere başvuruluyor.
Bu virüs, seçici olarak bu patojen bakteri üzerinde
beslenerek hastalık etmenini etkisiz hale getiriyor.
Biyolojik mücadelede etkin olarak kullanılabilme
potansiyeli olan bu virüs, bitkiler üzerinde uzun süreli
bir koruma da sağlayabiliyor. Bununla birlikte
topraklardaki yararlı organizma popülasyonunu da
etkilemiyor. Araştırmacılar, bu virüsün Clavibacter ve
Xanthomonas gibi diğer bitki patojeni bakterilerin
mücadelesinde de kullanılabileceğini belirtiyorlar.
Kaynak: https://www.uu.nl

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Yılın Son Toplantısını 
Yaptı

Yönetim Kurulu Aralık ayı toplantısında:
1. Ankara Beypazarı Bölgesinde faaliyet gösteren

Coşkun Tarım (Sezai Coşkun) ve Yalova Bölgesinde
faaliyet gösteren Metgen Tohumculuk’un üye
olarak kabulüne,

2. Üyelikten çıkış talebi olan Agrobey Fide’nin çıkış
talebinin onaylanmasına,

3. 30 Ocak 2020 tarihinde Almanya/Essen’de
yapılacak EU PLANT toplantısına Sami Altıntaş’ın
katılmasına karar verdi.
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https://www.moroccoworldnews.com/2018/12/260332/moroccos-greenhouse-cultivation-spain/
https://www.uu.nl/en/news/precision-medicine-for-plants

