
Sayfa 1

Sayı 25 / Nisan 2020

e-bülten

Geleneksel Usulle Fide yetiştiren Çiftçilere 
Corona Darbesi: Milyonlarca Kök Fide Elde 

Kaldı!
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona virüsü
sebebiyle alınan tedbirler Sakaryalı sebze fidesi
yetiştiricilerini zor durumda bıraktı. Virüs nedeniyle
yaklaşık 100 dönümlük arazide bulunan milyonlarca
kök sebze ve meyve fidesi, üreticilerin elinde kaldı.

Geleneksel fide üretim yöntemleri ile üretim yapan
çiftçiler, Covid-19 ile mücadele kapsamında 30
büyükşehir ve Zonguldak illerinde alınan giriş çıkış
yasağı kararından dolayı pazarlarda gıda maddeleri
dışında satışların yasak olması sebebiyle yetiştirdikleri
milyonlarca fidenin de sevkiyatını yapamıyorlar.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik ve
Eskişehir gibi bir çok ildeki çiftçilerin fide ihtiyacının
büyük kısmını karşılayan Sakaryalı kayıt dışı fideciler
şehirlere giriş-çıkış yasağı sebebiyle zor durumda
kaldıklarını söylüyorlar.

Yetiştirdikleri milyonlarca kök fide ellerinde kalan
işçiler yakınarak devletten bu soruna çözüm
bulmasını istiyor. Sorunun çözülmemesi nedeniyle
önümüzdeki aylarda sebze ve meyve fiyatlarında
büyük fiyat artışları olacağına dikkat çekiliyor.
Kaynak:www.sozcu.com.tr

Fide Üreticileri Birliği Üyeleri Mesleki Okullara 
Tarımsal Eğitim Faaliyetleri için  Fide Verdi

Türkiye Tohumcular Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı
Meslek Okulları Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği
protokolü kapsamında olmak üzere FİDEBİRLİK
üyeleri, söz konusu okullara uygulamalı sebze tarımı
için 40 bin civarında çeşitli sebze fidesi tedariki yaptı.

Bu Anadolu Meslek Liseleri:
- Çankırı/ŞehitMehmet
- Eskişehir/Mahmudiye Yunus Emre
- Samsun/Bafra Dedeli
- Sivas/Suşehri Sezai Karakoç
- Zonguldak/Çaycuma

- Niğde/Yeşil Gölcük
- Erzincan /Gül Celal Toraman
- Malatya/Battalgazi
- Yalova/Kadıköy TOBB ve
- Konya/Altınekin Anadolu meslek liseleri
Bu meslek liselerine başta çeşitli sebze türleri ve
çilek fidesi tedariki yapan üye işletmelerimize
teşekkür ederiz.

http://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/fide-yetistiricilerine-corona-darbesi-milyonlarca-kok-fide-elde-kaldİ
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Çiğli Belediyesi Corona virüs Salgınına Karşı UV C 
Lamba Sistemi Uyguladığını Açıkladı

Corona virüs salgınına karşı toplumun tüm kesimlerine
yönelik alınan tedbirlerin özenle hayata geçirildiği
Çiğli’de “UV C Lamba” sistemi Belediye hizmet
binasında kullanılmaya başlandı.

Ultraviyole ışık sistemi, ilk etapta asansörler ve
kalabalık olan birimlere kuruldu. Öğle aralarında ve
mesai saati bitiminden sonra çalıştırılan UV C Lamba
sistemi ile, hem personelin ultraviyole ışıklara direkt
olarak maruz kalması engelleniyor hem de daha steril
bir çalışma ortamı sağlanıyor.
Geçmiş yıllarda halk sağlığını tehdit eden SARS ve
MERS gibi virüslerin DNA yapısını bozarak, etkisiz hale
getiren UV C Lamba sistemi, açık olduğu süre içinde
alandaki virüsleri iki saat içerisinde etkisiz hale
getiriyor.
Kaynak: www.yurtgazetesi.com.tr

İtalyan Salça Sanayii Covid-19 Pandemisinin
Baskısı Altında

Virüs salgını nedeniyle oluşan küresel panik alışverişi,
perakende sektöründe domates ürünleri de dahil
olmak üzere temel gıda satışlarını artırdı. Domates
sanayicileri talep eğilimlerine endişeyle bakıyor ve
2020 sezonunun başlamasından hemen önce
stoklarını belirli bir süre devam ettirmeyi umuyorlar.

İtalya'daki Covid-19 acil durumunun başlamasından
bir ay sonra, 15 Mart'ta sona eren domates
ürünlerinin (salça, sos, soyulmuş domates vb) satışları
bu dönemin son haftasında % 75'lik bir zirve yaptı ve
bu ayda 12 milyon EURO'luk bir artışa karşılık geliyor.
Kaynak: www.ihsmarkit.com

Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF), Covit-19’un 
Tohumla Taşınabilirliği İhtimalini Zayıf Buluyor

ISF, Avrupa Gıda Güvenliği Teşkilatı (EFSA), Hastalık
Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) gibi kurumlar, halen
Covit-19’un tohumla taşındığına ilişkin net bir bilgi
olmadığını belirten ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada;
kısaca virüsün kısa bir yaşam süresi olması nedeniyle
başta tohum olmak üzere ambalaj ve paketlerde
bulaştığı yüzeylerde günler ve haftaları bulan ortalama
sıcaklığın bulunduğu sevkiyat süresince canlı kalma
ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor. ISF, yetkililerin
bu kriz süresince tohum lojistiğinin açık tutulmasının
temin edilmesine ilişkin talimatlarını desteklediklerini
belirtiyor.
Kaynak: www.worldseed.org

İspanyol Çilek Üreticileri İşçi Sorunu Yaşıyor
İspanya çilek üreticileri, İspanyol hükümetinden 9000
civarındaki mevsimlik Fas’lı işçinin çilek hasat
döneminde çalışmaları için izin talep etti. Covid-19
pandemisindeki gelişmeler ülkenin uluslararası
seyahatinin yasaklanmasına, lojistik zincirinin sekteye
uğramasına, turizmin derinden etkilenmesine ve genel
olarak da ekonomiye şok bir etki yapmasına neden oldu.

Çilekte hasat sezonu yaklaşırken İspanyol üreticiler
mevsimlik işçi sıkıntısı çekiyor. Üreticiler böyle giderse
bu yılın üretiminin çöpe gideceğini belirtiyor. Huelva
Bölgesinde çalışan mevsimlik işçilerin %60’ının hasat
zamanı ülke dışından ve genellikle de Fas’tan geldiğini
belirten yetkililer, Kuzey Afrika ülkelerinin havayolu
seyahatini durdurmasının sektörün işgücünü önemli
oranda azaltacağını belirttiler.
Kaynak: www.hortidaily.com

Fide Üreticileri Birliği’ne 4 Yeni Üye Katıldı
Birliğimize üyelik için başvuruda bulunan ve başvuru
belgelerinde eksiklik bulunmayan işletmelerin, üyelikleri
kayda alındı. Bu kuruluşların üyelik müracaatları ilk
yönetim kurulu toplantısında görüşülerek
kararlaştırılacak.
- Gazipaşa Yaprak Fide Ltd. Şti. / Antalya
- X Plant Tohum Fidan A.Ş. / İstanbul
- Selekler Tarım Fide Ltd. Şti. / Eskişehir
- Devtaş Turizm Tarım Tic. A.Ş. / Antalya

http://www.yurtgazetesi.com.tr/
http://www.ihsmarkit.com/
http://www.worldseed.org/
http://www.hortidaily.com/

