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Lahanalarda Yeni Bir Virüs: BSD
Güney Afrika Karantina Teşkilatı, lahanalarda hastalık

yapan BSD (Brassica Stunting Disease) tehlikesi ile
karşı karşıya. Lahana Bodurluk Hastalığı olarak
bilinen BSD, bu ülkede 2012 yılında görüldüğünden
beri gerek fideliklerde gerekse üreticide zaman
zaman sorun yaratan bir hastalık. Bu etmen lahanagil
(Cruciferae) familyasının hemen bütün türlerinde
görülmekle birlikte en çok zararı lahana çeşitlerinde
yapıyor.

BSD ilk kez Turp Sarılık Virüsü (TuYV) olarak
tanımlandı. Bu etmen, lahanalarda %60’a kadar ürün
kaybına neden oluyor. Hastalık, lahana (Brassica
olerecea var. capitata) yapraklarında mor
renklenme, bitkide bodurluk, yan sürgün çıkışı ve
iletim sistemlerinde renk bozukluğu ile birlikte zayıf
bir kök sistemine neden oluyor.
Kaynak: : www.sutherlandseedlings.co.za/brassica-
stunting-disorder

Hazır Fide Mucidi:  SPEEDLING INC.
Günümüzde hazır fide üretiminde yaygın olarak
kullanılan ters piramit sitrofor viyollerin mucidi olan
ABD’nin Speedling Inc. firması 1968 yılında ABD’nin
Florida eyaletinin Sun City bölgesinde kuruldu.

Speedling Inc. tesislerinde çoğunlukla sebze (soğan
dahil), süs bitkileri ve aromatik bitkilerin yanında
tütün gibi bazı sanayi ürünleri de yetiştiriliyor.
Kaynak: www.speedling.com

Hastalık tohum kökenli olmayıp, fidelerin şaşırtılmasından
hemen sonra yetiştirme döneminde görülür. Etmenin ana
bulaş kaynağı afitlerdir. Fide sevkinden önce fide
tepsilerinin yaprak bitlerine etkili sistemik bir insektisit
solüsyonuna bandırılmasının, hastalığın tarlada çıkışını
önlemede önemli bir yöntem olduğu belirtiliyor.

Kahramanmaraş SÜ Üniversitesinde 
Dikey Üretim Tesisi Kuruldu

Kahramanmaraş'ta Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin İrfan Akıncı, bitkilerin
toprak olmadan yetiştirildiği su kültüründe, daha az
alanda daha çok bitki yetiştirmeyi sağlayan dikey
sistem üretim tesisi kurdu. Akıncı'nın geliştirdiği bu
sistem, 13 katlı bir bitki üretimi vaat ediyor.

Prof. Akıncı, yatay kültürde örneğin bir metrekarelik
alanda marul veya kıvırcık düşünüldüğünde 7'den
12'ye kadar bitki sığdırılabilinirken, dikey üretim
kültüründe 144 adete kadar ulaşılmasının mümkün
olduğunu ve en az 10, 12, 13 katına kadar daha fazla
sayıda bitki elde edildiğini belirtti.

Kaynak: www.ntv.com.tr

Sebze Fidelerinde Pişkinleştirme İşlemi Zor 
İklime Dayanımı Artırıyor

Sebzelerin fidelikte dikim öncesi pişkinleştirilmesi,
onların dokularının soğuk, sıcak ve kuru rüzgarlar gibi
uygun olmayan sert iklim koşullarına dayanımlarının
artırılması gibi işlemler anlamına gelir. Bu
pişkinleştirme işlemleri ile, bitkilerin hücrelerinde
daha çok karbonhidrat biriktirmeleri ve
yapraklarında ek kütikül yapmalarına yardımcı
olunarak bu şoklardan kurtulmaları sağlanır. Bu
işlemlerin fidelerin tarlaya şaşırtılmasından 7-10 gün
önce yapılması gerekiyor. Fidelere uygulanacak bu
şok uygulamalar, sera çatı plastik örtüsü ya da
altındaki gölgeleme materyalini kaldırmak ve
sulamayı düzenli olarak azaltmak suretiyle başlar.
Pişkinleştirme ile ilgili diğer önlemler ise şöyle:

Kaynak: www.rlbcau.ac.in/pdf/compendium.pdf

Son yıllarda ülkemizde dikey üretim sistemi ile yeşil
yapraklı sebze ve aromatik bitkiler üretimi yapan
Antalya’da Cantek Group gibi tesisler kuruldu.
Bunlardan İzmir Çeşme’de faaliyete geçen
Growponics, geçtiğimiz ay FİDEBİRLİK üyesi oldu.

Speedling Inc. ABD’nin California, Georgia ve Texas
eyaletlerinde üretim yapmakta. Şirket aynı zamanda ülke

çapında sitrofor viyol tepsileri üreten sanayi tesisine de
sahip olup toplam üretim alanı 342 dk.

1. Sulama suyuna 4000 ppm dozunda tuz (NaCl) 
enjeksiyonu,

2. İçeriğinde 2000 ppm Cycocel bulunan solüsyonun 
fidelere püskürtülmesi,

3. Sulamayı dikimden 4-5 gün öncesine kadar 
sınırlamak.
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TİKA Suriye’de Terörden Arındırılan Bölgede 
Fide Tesisi Kurdu

Azez Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan
Soran kırsalında tarıma elverişli bir bölgede TİKA
tarafından fide üretim tesisi kuruldu. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA,
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
bağlı olup yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış
yardımlarını organize eden bir kuruluş.

Kaynak: www.aa.com.tr

Siirtli Çiftçiler Devlet Desteği ile 
Fide Üreticisi Oldu

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde devletin
verdiği destek ile çiftçiler tarafından üretilen 20
milyon sebze fidesi Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

Kaynak: www.turktob.org.tr

Ülkemizin Sebze Ürünlerinde Yeterlilik 
Dereceleri Belli Oldu

Yeterlilik derecesi; bir bölgenin kullanılabilir
üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt
içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün
ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda
olduğunu gösteriyor.

Kaynak: www.tüik.gov.tr

Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT) 
Toplantısı Yapıldı

EU PLANT, 27 Mayıs 2021 tarihinde bu yılın 2. toplantısını
çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıya Hollanda,
Almanya, İtalya ve ülkemizi temsilen FİDEBİRLİK adına
Yönetim Kurulu üyemiz Sami Altıntaş katıldı. Hollanda
temsilcisi; geçen yıl Hollanda’da yapılması düşünülen
“Karbon ayak izi olmadan üretim“ çerçevesinde bir
toplantıyı pandemi sürecine göre bu yıl Eylül sonunda
gerçekleştirebilmek için ön çalışma başlattıklarını belirtti.
Gündemin konuları içinde önemli yer tutan ülkelerdeki
Covid süreci ve özellikle ToBRFV konularında ülke
temsilcileri açıklamalarda bulundu. Bir sonraki toplantının
ise 28 Temmuz 2021 çarşamba saat 15:00’te yapılması
kararlaştırıldı.

Soran Fide Üretim Merkezinde başlangıçta yıllık 1,5
milyon fide üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. 50
bin çiftçiye ulaşmanın hedeflendiği bu merkezde, her
türlü sebze fidesi üretilip ücretsiz olarak bölge
halkına dağıtılarak üretim gücünün artırılması
hedefleniyor.

Toplam sebze ürünlerinde 2019-2020 piyasa
döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama
derecesi %107,20 oldu. Sebzelerde en yüksek
yeterlilik derecesi havuçta %117,70 olurken,
domateste %110,70, biberde %110,00, karpuzda
%101,00 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre kuru
sarımsak üretimimiz ise %90,80 oranında iç
tüketimimizi karşılayamaz olarak gerçekleşmiş.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Sera Modernizasyon Projesi ile Siirt'te seracılıkla
geçimlerini sağlayan üreticiler, devletten aldıkları destekle
örtü altı ve tarlada olmak üzere 45 dönüm alanda sebze
fidesi yetiştirerek Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç
Anadolu bölgelerine 20 milyon sebze fidesi gönderdi.

Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklı Isı Kullanan En Büyük Tesisi Dikili’de
Türkiye, dünyada jeotermal kaynaklar bakımından 5. ve bu kaynakların kullanımı bakımından 7. sırada olan bir
ülke. Ülkemizin jeotermal kaynaklarının 2/3’ü ise Ege Bölgesi’nde bulunmakta. İzmir ili, bu kaynak için önemli
bölgelerden biri olup bu bölgede jeotermal enerjinin %36’sı sera ısıtmasında kullanılıyor(1).

İzmir’in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay A.Ş., yıllar içerisinde
tarımda yaptığı yenilikler ve yatırımlarla dikkati çeken, jeotermal kaynaklı
ısı kullanan ve 600 dekarlık kapalı alana sahip dünyanın sayılı şirketlerinden
biri. Tesiste re-enjeksiyon sistemi ile kullanılan jeotermal su, ısıtma
sonrasında toplanarak jeotermal rezervine geri gönderilmekte.

Agrobay firmasına ait ve bir FİDEBİRLİK üyesi olan BERGAMA FİDE işletmesi ise bölge ihtiyacı
için 20 dekarlık üretim alanında fide üretiyor (2).
Kaynak 1: www.argemonproje.com  Kaynak 2: www.agrobay.com/uretim/ 
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ANTALYA İLİ 2020 ve 2021 YILLARI NİSAN AYI FİDE ÜRETİM MİKTARLARI

Ürün Adı Tipi
Aylara Göre Fide Miktari (Adet)

Nisan (2020) Nisan (2021)

Domates

Tane 25.426.722 12.022.889
Kokteyl 635.951 818.751
Salkım 3.493.326 436.502
Chery 57.970 177.450
Beef 1.839.942 2.455.049
Pembe 771.558 1.783.295

Köy Tipi Domatesi
1.175.029 1.577.994

Erik Tipi (Plum) 742.146 1.583.148
Diğer(oturak-sanayi 
Tipi V.B.)

75.677.195 82.000.000

Toplam(Adet) 109.819.839 102.855.078

Biber

Sivri 5.197.541 8.871.252
Çarliston 1.628.662 2.842.984
Kaliforniya 89.680 0
Kapya 4.484.204 8.213.192
Dolma 4.351.911 6.648.069
Şili 642.276 3.733.921
Üç Burun 794.213 1.567.773

Toplam(adet) 17.188.487 31.877.191

Hıyar
Beith Alpha 3.327.710 75.774
Silor 4.151.679 3.593.289
Dikenli 81.996 4.331.920

Toplam(adet) 7.561.385 8.000.983

Patlıcan
Topan 234.189 491.802
Silindirik 3.903.226 6.123.870

Toplam(adet) 4.137.415 6.615.672

Karpuz
Siyah 198.870 472.647
Alaca 5.425.232 8.100.654

Toplam(adet) 5.624.102 8.573.301

Kavun
Kırkağaç 2.980.639 4.923.978
Galya (Çıtır) 916.560 1.670.516
Ananas 301.021 522.774

Toplam(adet) 4.198.220 7.117.268

Kabak
Siyah 1.300 31.820
Beyaz 505.200 182.796

Toplam(adet) 506.500 214.616

Lahana
Kırmızı 159.985 235.804
Beyaz 267.430 318.159

Toplam(adet) 427.415 553.963

Marul
Yedikule 168.128 587.634
Kıvırcık 383.027 1.310.474
Iceberg 50.300 140.260

TOPLAM(Adet) 601.455 2.038.368
TOPLAM 150.064.818 167.846.440

Kaynak: Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü


