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CGIAR, Orta-Doğu ve Kuzey Afrika’nın İklim 
Değişikliği Tehdidi Altında Olduğunu Bildiriyor

CGIAR (Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma
Grubu) araştırmaları, kırsal yoksulluğu azaltmayı, gıda
güvenliğini artırmayı, insan sağlığını ve beslenmeyi
iyileştirmeyi ve doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetimini amaçlayan bir kuruluş. Bu küresel kuruluşun
bildirdiğine göre küresel iklim değişikliğinden en çok
etkilenecek ülkeler Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri
olarak bilinen MENA Bölgesi. Aşağıdaki haritada
görüldüğü gibi bu süreçte Türkiye’nin iç bölgeleri de 4-6

C° arasında bir sıcaklık artışı ile karşı karşıya.

CGIAR, MENA Bölgesinin iklim değişikliğine ve dolayısıyla
sosyo-ekonomik değişikliklere çok duyarlı olduğunu
bildiriyor. Araştırmalar, bu bölgede su kaynaklarının
%70-85’inin gıda üretiminde kullanıldığını belirtiyor.
Dünya Bankası verilerine göre bu bölgede yağışlarda
%20-40 arasında bir azalma öngörülüyor.
Kaynak: www.icarda.org

Asya-Pasifik Ülkeleri Tohumculuk Sektörü Ticareti 
Pandemiden Etkilenecek

Asya-Pasifik ülkeleri 2018 yılında yaklaşık 4.1 milyar USD
değerinde bir tohum ticareti gerçekleştirdi. Bu değer
küresel tohum ticaretinin %14’üne bedel. Bu ticaret
bölge ülkelerinin gıda ve beslenme güvenliği için son
derece de gerekli. Her ne kadar çoğu ülke hükümetleri
başta tohum olmak üzere diğer girdilerin serbest
dolaşımı için talimatlar yayınlasa da, Covit-19 küresel
salgını nedeniyle alınan karantina önlemleri bu ticareti
tehlikeye sokuyor.
Bu sorunu daha iyi anlayabilmek için APSA (Asya-Pasifik
Ülkeleri Tohumcular Birliği), Dünya Sebze Ticaret
Merkezi (World Veg) ile işbirliği yaparak 48 tohum şirketi
yöneticileri ile bir anket gerçekleştirdi.
Bu ankete katılanların %93’ü, salgın nedeniyle sebze
tohum ticaretinin olumsuz olarak etkileneceği yanıtını
verdi. Bu anket sonuçlarına göre sebze tohum
ticaretindeki bu etkilenmenin en çok da uluslararası
lojistikten kaynaklanacağı belirlenmiş.

Kaynak: www.apsaseed.org

Domates Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsü 
Birçok Yüzeyde Uzun Süre Yaşıyor

İngiltere’de ELISA test yöntemleriyle yapılan
araştırmalarda, insan derisinden eldivenlere sera
örtülerinden metal yüzeylere kadar pek çok yüzeyde
kalma süresine ilişkin yapılan araştırmalarda virüsün
farklı canlılık süreleri belirlendi:

• Virüs, insan derisi ve eldivenlerde en az 2 saat
kalmakta ve buna rağmen hastalık yapıcı özelliğini
kaybetmemektedir.

• Plastik, cam ve polietilen malzemeler dahil,
seralardaki çeşitli yüzeylerde en az 6 ay,
alüminyum yüzeylerde en az 1 ay ve demir-çelik
yüzeylerde en az 3 ay kalabilmektedir.

• Etmenin beton yüzeylerde en az 3 ay, bazı
durumlarda ise 2 hafta kadar canlı kalabildiği, bu
nedenle de betonlarda yaşam süresinin değişken
olduğu açıklanmaktadır.

• Virüs ile bulaşık ellerin su, su ve sabun, ilaçlı sıvı ve
jeller ile 30 saniye yıkanmasının virüsü eradike
etmediği ve bu sürenin de en az 1 dk. olması
gerektiği bulunmuş.

Kaynak: www.ahdb.org.uk

On iki Yılda FİDEBİRLİK’e 232 Üye Kaydoldu
FİDEBİRLİK, kuruluş yılı olan 2008-2020 yılları arasında
232 üyelik kararı aldı. 2020 Temmuz ayı itibariyle üye
sayısı 162. Bu süreçte 70 fide üreticisinin ya üyelikleri
iptal edildi, ya da tüzel kişilik değişikliği ile yeniden üye
oldu.
Mevcut üye Kuruluşların illere göre dağılımı ise şöyle:
Antalya 68, İzmir 18, Mersin 13, Ankara 10, Adana 8,
Manisa 7, Bursa 5, Erzincan 4, İstanbul 4, Bilecik 3,
Muğla 3, Eskişehir 3, Samsun 2, Nevşehir 2, Amasya
2, Burdur 1, Afyon 1, Aydın 1, Balıkesir 1, Denizli 1,
Sakarya 1, Giresun 1, Tekirdağ 1, Yalova 1 ve
Zonguldak 1 üye. Bu 162 üyenin 148’i sebze, 12’si
çilek, 2’si de doku kültüründen fide üretmektedir.

Birliğimize son katılan üye, İzmir/Menderes
Bölgesinden Gümüşoğlu Tarım ve
Fidecilik.
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