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Ordu Belediyesi ve Agropark Fide İşbirliği  
Çiftçileri Fide İle Buluşturdu

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler önderliğinde 28
Nisan 2020 tarihinde FİDEBİRLİK üyesi üreticilerle
işbirliği yapılarak bölge domates üreticilerine fide
tedariki yapıldı.

Seracılık alanında faaliyet gösteren üreticileri teşvik
etmek ve seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülerek destek
verilen Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirmeye
yönelik 2 adet proje ile üreticilere 30 Bin adet hıyar, 40
Bin adet aşılı domates fidesi, 51 top sera naylonu
dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.ordu.gov.tr

Aksaray Ziraat Odası Çiftçilere 700 Bin 
Adet Sebze Fidesi Dağıttı

Aksaray’da her yıl üreticilere sebze fidesi dağıtan Ziraat
Odası, bu yıl FİDEBİRLİK üyeleri ile işbirliği yaparak 700
bin adet sebze fidesi dağıttı. Ziraat Odası Başkanlığı’nda
gerçekleştirilen dağıtıma yoğun ilgi gösteren üreticiler
uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, amaçlarının üreticileri
bahçeciliğe yönlendirmek olduğunu belirterek “Geçmiş
yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerimize domates,
salatalık, patlıcan, biber gibi fideler getirdik. Sebze
fidelerine ciddi bir talep var ve fidelerimiz kaliteli
olduğu için de üreticilerimiz 5 yıldır bizden alıyorlar»
diye açıklama yaptı.
Kaynak: www.hayvancıilikakademisi.com

Antalya Büyükşehir’den Çiftçilere Fide 
Desteği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma
hedefi kapsamında FİDEBİRLİK işbirliğiyle çiftçilere
fide dağıtımı yaptı. Başkan Muhittin Böcek
«Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz»
sözünü hatırlatarak, özellikle bu zor günlerde
çiftçilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bu kapsamda, FİDEBİRLİK Başkanı Rahmi Kandemir
ve Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı
Vural Şahin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, fide
dağıtımına Gündoğmuş’tan başladıklarını
belirterek, «Büyükşehir Belediyesi olarak her
zaman Antalyalı çiftçimizin yanında olacağız ve
ilçelerimizde muhtarlarımızın katkısıyla fide
dağıtımını sürdüreceğiz» dedi.
Kaynak: www.antalyabel.com.tr

Sicilya’da Aşılı Fide Kullanımında 
Olağanüstü bir Gelişme Gerçekleşti 

2005 yılından itibaren sanayileşmiş ülkelerde Metil
Bromid kullanımının tedricen yasaklanmasından
sonra Fusarium solgunluğuna karşı sebze
üretiminde başarıyla kullanılmaya başlanan aşılı
fide uygulaması 2016 verilerine göre bu adada
kavunda %100, patlıcanda %85, hıyarda %78,
karpuzda %58, domateste %20 ve biberde %8
oranlarda gerçekleşti. Bu gelişme ile birlikte adada
10-20 dekarlık küçük ölçekli örtü-altı tarımı, 300-
400 dekarlık büyük ölçekli işletme alanlarına ulaştı.
Yetiştirme sistemi de büyük oranda topraksız tarım
yöntemine geçti. Sicilya’nın seracılık bölgesinde
sulama suyu 2.4 dS/m’den daha yüksek düzeylerde
bulunuyor. Bu nedenle de aşılı fide, tuza yüksek bir
tolerans göstermesi nedeniyle sebze
yetiştiriciliğinde tercih ediliyor.
Kaynak: www.vegetablegrafting.org
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