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e-bülten

Yerel Yönetimler Fide Üretim ve Dağıtım İşine 
Girdi

Pandemi döneminde zor durumda olan çiftçilerin
sebze fidesi ihtiyacını karşılamak için çoğu yerel
yönetim, Birliğimiz üyelerinden fide temin edip
çiftçilere bedelsiz dağıtım yaptı. Aydın ve Konya
Meram Belediyeleri gibi bazı belediyeler, çiftçilere
sebze fidesi tedarik etmek için fide üretim tesisi
kurmakla birlikte Birliğimize henüz üyelik
başvurusunda bulunmadılar.

.

İBB Sebze Fidesi Üretim Serası, bir İBB iştiraki olan
İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. tarafından
işletiliyor. İSYÖN A.Ş. Fide işletmesi, geçtiğimiz ay
Birliğimize üye oldu.

2020 Yılında Sanayi Domatesi İşleyen İlk 50 
Küresel Şirket İçine 4 Türk Şirketi Girdi

Küresel çapta sanayi domatesinin işlem görmüş
ürünlerinin üretimi 2020 yılında 43,8 milyon ton oldu.
Dünya domates üretiminin yaklaşık %80’i sofralık,
kalan %20’si de salça, ketçap, çorba, püre ve turşuluk
olarak sanayide işlem görüyor (1*).
Dünya Sanayi Domatesi Konseyi (WPTC), 2020 yılında
üretimde ilk 50 şirketi açıkladı. Bu 50 şirketin toplam
üretimi 25 milyon ton civarında. İlk sırada yılda 4,9
milyon ton üretimle bir ABD şirketi yer alıyor.

Kaynak 1*: www.imarcgroup.com
Kaynak 2*: www.wptc.com

UV Işığı Çilekte Küllemeyi Tanıyıp Yok Ediyor
ABD Florida Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar,
önemli bir çilek hastalığı olan küllemenin üretim
alanında UV ışığı kullanılarak tespit edilebildiğini
gösterdi. Gecenin ortasında traktörün arkasına
monte edilen bir UV lambası, çilek plantasyonu
üzerinden geçerken hasta bitkileri de belirleyebiliyor.

Bilindiği gibi UV lambaları su arıtma ve mikrobiyolojik
etmenlerin sterilizasyonunda uzun zamandır yaygın
bir şekilde kullanılmakta.
Kaynak: www.ifas.ufl.edu

İtalya Fide Üreticileri Birliği (ASSOPLANT) 
Sözleşmeler İçin Sanayi Domates Fidesi 

Üreticilerini Uyardı
ASSOPLANT, 3 Aralık 2020 tarihinde sanayi domates
fidesi üreticilerinin yapacağı sözleşmelerde dikkat
etmesi gereken hususları açıkladı. ASSOPLANT’ın bu
açıklamasında; fide üreticisi için kazancın yıllardır
daraldığına dikkat çekilerek aşağıda belirtilen 3
maddenin fide ekonomisi için önemli olduğunu, fide
üreticileri tarafından iyi analiz edilip fide
üreticilerinin tohumcu kuruluşlar ve son kullanıcı ile
yapılacak sözleşmelerde dikkate alınması gerektiği
belirtilmekte:

Kaynak: www.assoplantblogspot.com

Listede ülkemizden 4 şirket bulunuyor. Bunlar TAT
(21.), TUKAŞ (22.), ASSAN (41.) ve MERKO (46.). 2020
yılına ilişkin kesin veriler olmamakla birlikte
Türkiye’nin bu yılki üretiminin 2,5 milyon ton olduğu
tahmin edilmekte. İlk 50’ye giren şirketlerimizin 2020
yılı toplam üretimi ise 1,037 milyon ton (2*).

Bu araştırmalardan alınan sonuçların, UV ışığının
aynı zamanda patojeni öldürebildiğini de gösterdiği
belirtiliyor.

1. İtalya’da fide üretiminde izlenebilirlik 25 yıldır
uygulanmaktadır. Bu izlenebilirlik, tedarik zincirinin
gerektirdiği garantileri sağlamak için yeterli verilere
sahiptir. Bu nedenle her parti için izlenebilirliğin
mutlaka belgelenmesi gerekmektedir.

2. Fide üreticisi, tedarik edilen tohumların analiz
sertifikaları ile analiz protokollerini tedarikçiden
mutlaka talep etmelidir.

3. Sözleşmeye yazılacak fide teslim süresi, yetiştirme
süresine fidelik şartlarında tohumun çimlenme oranını
belirlemek için geçen süreyi de ilave ederek
belirlenmelidir. Bu nedenle sözleşmeye, en az 60
günlük bir teslim süresi yazılmalıdır.

Bu yıl yerel yönetimlerden ilk haber ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB 3 dekarlık
alana kurulu fide üretim serasını, çöpten elde edilen
elektrik enerjisi atık ısısı ile ısıtıyor. Hizmete giren
serada bir vardiyada yaklaşık 2,3 milyon adet fide
üretilecek. Tesiste domates, biber, patlıcan, hıyar ve
yaprağı yenen sebzeler (lahana, brokoli, marul vd.)
yetiştirilecek ve ihtiyaç sahibi çiftçilere hibe olarak
verilecek.

http://www.imarcgroup.com/
http://www.wptc.com/
http://www.ifas.ufl.edu/
http://www.assoplantblogspot.com/
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Veteriner Dezenfektanı Domates Virüslerine 
İlaç Oldu 

İçlerinde bir Türk’ün de bulunduğu ABD Tennessee
Üniversitesi araştırmacılarının 2015 yılında yaptıkları
çalışmada %2 VİRKON S, %10 Clorox ve %20
oranlarda yağsız süt tozu kullanımının, sera
domateslerinde hastalık yapan virüslerin bulaşmasını
önlemek için uygun dezenfektanlar oldukları
bulundu.

Araştırmada üzerinde çalışılan diğer bir dezenfektan
olan CLOROX ise, evsel kaynaklı zararlı mikro-
organizmalarda kullanılmasına rağmen seralarda
kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda
kuvvetli metal aşındırıcı özelliği nedeniyle yaygın bir
uygulama alanı bulamadı. Araştırmada kullanılan 3.
etkili dezenfektanın ise, yağsız süt tozu olduğu, etki
ve güvenlik açısından bu alandaki kriterleri
karşıladığı belirtilmektedir.
Kaynak:www.virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186

Nisan Ayında Fide Üreticileri Birliği’ne 
3 Yeni Üye Katıldı

Bu yılın Mart ayını 180 üye ile tamamlayan
Birliğimize Nisan ayında 3 yeni üye katıldı. Nisan
sonu itibariyle Birliğimizin üye sayısı 183 oldu. Bu
183 üyenin, 164’ü sebze, 17’si çilek, 2’si de doku
kültüründen fide üretmektedir.

Üyelerin illere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
Antalya 72, İzmir 22, Mersin 15, Ankara 13, Adana 8,
Manisa 7, İstanbul 7, Bursa 5, Erzincan 4, Eskişehir
3, Samsun 3, Bilecik 3, Muğla 2, Nevşehir 2, Amasya
2, Burdur 2, Balıkesir 2, Aydın 2, Denizli 1, Afyon 1,
Sakarya 1, Konya 1, Adıyaman 1, Giresun 1, Tekirdağ
1, Yalova 1 ve Zonguldak 1 üye.

VİRKON S, pahalı ve aynı zamanda nispeten korozif
olmasına rağmen geçmişte yapılan araştırmalarda
insan ve hayvanlarda görülen viral etmenlerde en
umut verici bir dezenfektan olarak bu pazarlarda
yerini aldı.

Virkon S, kimyasal bileşiminde peroxymonosülfat,
sodyumdodesilbenzensülfonat, sülfamik asit ve
inorganik buffer içeren bir dezenfektan olup ABD’de
hayvan yetiştiriciliğinde, zirai üretim alanlarında sert
yüzeyler ve alet/ekipman dezenfeksiyonları için
ruhsatlı.

Domates Tohumunda Sıcak Su Muamelesi 
Üründe Sıcak İklime Toleransı Artırıyor

Domates üretim sürecinde yüksek sıcaklık bitkide
kritik sorunlara neden oluyor. Bu sorunlardan en
önemlileri kök ve sürgün gelişmesi, fide kuru ağırlığı,
gövde uzunluğu ve biyokimyasal değişim gibi
özellikler. Bir grup araştırmacı ekim öncesinde
domates tohumlarını değişik su sıcaklıkları
muamelelerine tabi tuttu.

Bu olumlu etki en çok karotenoid, prolin, ozmolitler
ile yağ asitleri üzerinde görüldü. Böylece bu
koruyucu mekanizmalar, domates bitkilerinin yüksek
sıcaklık dönemindeki gelişimine de olumlu etkiler
yaptı. Kaynak: www.doi.org/10.1186/s42269-019-0106-x

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt 
Altına Alınması Hakkındaki

Yönetmeliğin 2. Bölümünde Değişiklik Yapıldı

Söz konusu araştırmaların sonucunda, domates
tohumlarının ekimden önce 60 C° sıcaklıktaki suda 1-
2 saat bekletilmesi halinde, sıcak dönemin domates
yetiştiriciliğine zararlı etkilerinin azaldığı belirlendi.

Operatörlerin kayıt altına alınması
MADDE 5 –
(2) (Değişik cümle:RG-15/4/2021-31455)
İlgili müdürlüğe Ek-9’da yer alan başvuru dilekçesi ile şahsen ıslak
imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda
bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt
altına alınır ve kayıt numarası verilir.
(3) (Değişik:RG-28/3/2017-30021) (Değişik cümle:RG-15/4/2021-31455)
Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği
yerdeki müdürlüğe Ek-11’de yer alan bitki pasaportu basma yetkisini
içeren dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve
elektronik imza ile müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük yerinde yaptığı
denetim sonucunda kayıtlı operatöre, 12nci maddede ortaya konulmuş
olan resmî kontroller sonucunda EK-1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel
ürün ve diğer maddelerin Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-
2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları ve bu
Yönetmeliğin EK-7/A’sında belirtilmiş olan özel şartların yerine
getirilmesi durumunda bitki pasaportu basma yetkisini yazılı olarak
verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.

Bitki pasaportlarının basılması ve/veya depolanması
MADDE 9 – (1) Bitki pasaportunun basımı ve/veya depolanması, ilgili
müdürlük ya da (Ek ibare:RG-15/4/2021-31455) ithalat hariç
yetkilendirilen operatörler tarafından düzenlenir.
(4) (Değişik cümle:RG-15/4/2021-31455) Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel
ürün ve diğer maddeler ithal edilmiş ise; bitki pasaportu, operatörün Ek-
12’de yer alan dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan
ve elektronik imza ile ithalat başvurusu sırasında yapacağı müracaatı
üzerine Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında ithalat işlemini
gerçekleştirecek müdürlükçe basılır. Bitki pasaportu, ithalat işlemi
gerçekleştikten sonra düzenlenir. İthal olan bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddeler korunmuş bölgelere gönderilecek ise korunmuş bölgenin
şartlarını sağladıktan sonra bitki pasaportu düzenlenir.

Kaynak: 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmî
Gazete

Birliğimize yeni katılım sağlayan üyeler:
Marfid Fide – Söğüt/Bilecik (3 dk.) 
Antalya Koza Fide – Aksu/Antalya (5,1 dk.)
Akseflora Fide – Akdeniz/Mersin (24,1 dk.)

http://www.virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186
http://www.doi.org/10.1186/s42269-019-0106-x
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MART (2020) MART (2021)

TANE 38.596.459 12.449.658

KOKTEYL 1.892.535 1.638.472

SALKIM 862.877 306.836

CHERY 106.351 23.000

BEEF 6.492.656 6.272.226

PEMBE 4.262.757 2.637.503

KÖY TİPİ DOMATESİ 1.323.466 1.861.916

ERİK TİPİ (PLUM) 165.303 714.661

Diğer(Oturak-Sanayi Tipi v.b.) 79.935.185 73.469.377

133.637.589 99.373.649

SİVRİ 10.006.254 13.311.744

ÇARLİSTON 3.632.588 7.143.019

KALİFORNİYA 119.530 13.500

KAPYA 11.516.874 25.573.800

DOLMA 6.518.517 10.262.502

ŞİLİ 1.451.699 6.035.073

ÜÇ BURUN 2.232.433 3.632.507

35.477.895 65.972.145

BEİTH ALPHA 4.604.240 5.042.652

SİLOR 4.492.277 8.353.667

DİKENLİ 64.300 554.106

9.160.817 13.950.425

TOPAN 436.946 597.821

SİLİNDİRİK 10.184.937 8.873.307

10.621.883 9.471.128

SİYAH 183.559 295.204

ALACA 10.647.964 11.679.377

10.831.523 11.974.581

KIRKAĞAÇ 2.745.369 2.902.847

GALYA (ÇITIR) 572.663 1.571.000

ANANAS 165.555 2.037.518

3.483.587 6.511.365

SİYAH 183.559 24.672

BEYAZ 10.807.992 358.665

10.991.551 383.337

KIRMIZI 829.076 1.059.846

BEYAZ 427.074 171.118

1.256.150 1.230.964

YEDİKULE 501.702 845.542

KIVIRCIK 368.850 1.321.924

ICEBERG 48.592 133.984

919.144 2.301.450

216.380.139 211.169.044

1 Domates

ANTALYA İLİ 2020 ve 2021 YILLARI MARTT AYI FİDE ÜRETİM MİKTARLARI

SIRA 

NO
ÜRÜN ADI TİPİ

AYLARA GÖRE FİDE MİKTARI (Adet)

Toplam(Adet)

2 Biber

Toplam(Adet)

3 Hıyar

Toplam(Adet)

4 Patlıcan

Toplam(Adet)

5 Karpuz

Toplam(Adet)

6 Kavun

Toplam(Adet)

7 Kabak

TOPLAM(Adet)

TOPLAM

Toplam(Adet)

8 Lahana

Toplam(Adet)

9 Marul


