
Sayfa 1

Sayı 50 Mayıs / 2022

e-bülten

Sertifikalı Çilek Fidesi, Ülkemiz İhtiyacının Ancak 
Yüzde 24’ünü Karşılıyor

2018 yılında Türkiye’de çilek fidelerinde karşılaşılan sorunları
belirlemek amacıyla Adnan Menderes ve Uşak Üniversitesi
akademisyenlerinin yaptığı bir araştırmada, Türkiye’de 2015 yılı
itibarıyla sertifikalı çilek fidesi miktarının, toplam çilek dikilecek
alanlar için gerekli sertifikalı fide miktarının ancak %24’ünü
karşıladığı, geri kalan %76’lık bölümün ise üreticinin koldan aldığı fide
ile karşılandığı bulunmuş. Araştırmada üreticilerin koldan elde ettiği
fidelerdeki patojen olan Fusarium spp.’nin bulunma oranı, sertifikalı
frigo fidelerindekinin 3-4 katı, patojen Rhizoctonia spp.’nin
üreticilerin koldan elde ettiği fidelerdeki bulunma oranı ise sertifikalı
frigo fidelerdekinin 2-4.5 katı olarak belirlenmiş. Bu araştırmada elde
edilen bir diğer sonuç da, çilek fideliğinde kullanılan methyl bromide
alternatifi fumigantların, toprak kaynaklı fungal patojenler açısından
sorunları tam olarak çözemediği bulgusu.

Kaynak: Adü Ziraat Derg, 2018;15(1):121-126

Samsun’da Sebze Üretimi Azalma Eğiliminde
2008-2020 yılları arasında Türkiye ve Samsun İli sebze üretim miktarı
incelendiğinde, Türkiye üretiminin arttığı gözlenmekte. 2008 yılında
27 milyon ton olan ülkemiz üretimi, 2020 yılında 31 milyon tona
çıkmıştı. Samsun için üretimin en yüksek olduğu yıl ise 1.387.000 ton
ile 2011 yılında gerçekleşti. Samsun’da 2011 yılından sonra üretim
2017 yılına kadar yavaş bir düşüşle 1.162.000 ton seviyelerine
geriledi. Samsun’da 2017-2020 yılları arasında sert düşüşler yaşandı
ve 2020 yılında ise sebze üretimi bu ilimizde 785.000 ton seviyesine
düştü. Son 4 yılda Samsun’da sebze üretiminde yaklaşık %33 azalma
görüldü.

Erzincan’da Sebze Üretimi Artıyor
Sebzecilik sektöründe son 10 yıllık süreçte büyük bir çıkış trendi
yakalayan Erzincan domatesten bibere, fasulyeden karpuza kadar
birçok sebze üretiminde tarım sektörüne yapılan yatırımlar sayesinde
büyüme trendi gösteriyor.

Mikro klima özelliği sayesinde bölgesinin sebze-meyve deposu haline
gelen Erzincan’da pazar sıkıntısı çekmeyen üreticiler ürünlerini Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz illerine pazarlıyor.
Erzincanlı çiftçiler, 37.745 dekar alanda meyve ve 31.733 dekar alanda
da sebze üretimi yapmakta. Hayata geçirilen projeler ve artan üretim
ile birlikte Bitkisel üretimde Erzincan'ın tarımsal hasılası 1.25 milyar
TL’ye yükseldi.

Erzincan’da FİDEBİRLİK üyesi 5 işletme bulunuyor ve bu ilimiz fide
üretici sayısı bakımından 31 il içinde Türkiye’de 8. sırada.

Kaynak:www.erzincan.tarimorman.gov.tr/Haber/540

Avrupa Domates Tohum Pazarında Trendler
Domates Avrupa’da en çok yetiştirilen sebze olup, 2020 yılı üretimi 16,657
bin metrik ton olarak gerçekleşti. Hollanda’daki üretimin %90ı başta
Almanya olmak üzere İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkelere ihraç ediliyor.
İtalya ise Avrupa domates tohum pazarının yaklaşık %25ini paylaşan en
büyük Pazar konumunda.
Avrupa Birliği bölgesinde daha iyi iç kalitesi nedeniyle plum tipi domates
çeşitlerine ilgi giderek artıyor. Bu çeşitler işlenmiş gıda sanayisinin başat tipi.
2021 yılında AB tarafından finanse edilen TomGEN projesi ile sıcaklığa
toleransları daha iyi olan çeşitler de geliştirildi.

Kaynak:www.mordorintelligence.com/industry-reports/vegetable-seed-
market-europe

NAKTUINBOUW: Örnek Bir Test Laboratuvarı
NAK Laboratuvarına öncülük eden ilk kuruluşların tarihçesi 1919 yılına kadar
gitmekte. Kuruluşun o tarihteki adı “Hollanda Bitki Kontrol Merkez Komitesi”
idi. Kuruluş 1933 yılında Bağ-bahçe tarımını içine alan bir özelleşmeye gitti.
Sonraki yıllarda kuruluş, bünyesine fidancılık ve süs bitkilerini de içine alacak
şekilde gelişti. NAKT 2006 yılında “Islahçı hakları” testlerini yapma
sorumluluğu aldı. 2007 yılında ise ithal ve ihraç edilen tohum ve materyaller
üzerinde bitki sağlığı sertifikası vermeye başladı.
NAKTUINBOUW kâr amaçlı olmayan ve tüm gelirlerini maliyet esasına göre
bütçeleyen bir laboratuvar. Bu gelirleri kontroller, materyal testleri veya
laboratuvar tarafından düzenlenen eğitim vb faaliyetlerden sağlanmakta.
NaAKTUINBOUW’un yıllık bütçesi 26 milyon AVRO civarında. Laboratuvar
ilgili resmi kuruluşlardan herhangi bir yardım da almamakta.

Kaynak: www.naktuinbouw.com

FİDEBİRLİK «Growtech Kampüste» Etkinliğine Katıldı
Dünyanın en büyük tarım sektörü fuarlarından olan Growtech’in, Akdeniz
Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği “Growtech Kampüste” etkinliğine,
Fide Üreticileri Birliği de temsil edildi.

Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği, Akdeniz Üniversite
Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Fide Sektörü, Birliğimiz ve
Türkiye Tohumcular Briliği’nin tanıtımları yapıldı. Etkinliğe 250 civarında
öğrenci ve 10 öğretim üyesi katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, ülkemizin çilek üretim
alanları 2016 yılına oranla 2020 yılında %16,5 civarında artarak 179
bin dekar oldu. Toplam çilek alanı ise 2019 yılına göre 2020 yılında
%11,7 oranında artış gösterdi.

2020 yılı sebze üretim verileri dikkate alındığında Samsun lahana
türlerinde Türkiye’de %29,6 payla ilk sırada, domateste ise %0,55
payla 30. sırada bulunuyor. Samsun ilinde sebze fidesi üretimi
faaliyetinde bulunan 3 FİDEBİRLİK üyesi bulunuyor. Bölge
üreticilerimize göre Samsun ilinde 2021 yılında 35 milyon adet
Karnabahar, 30 milyon adet kırmızı lahana, 25 milyon adet de beyaz
lahana fidesi üretildiği tahmin ediliyor.
Kaynak: Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı (2022-2026)

Erzincan İl Tarım Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre hızla artan sera
varlığı, son uygulanan 100 dekarlık projeyle 500 dekarı aştı ve yeni
projeler sayesinde 2023 yılına kadar sera alanının 1000 dekara
çıkması planlanmakta.

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 10 Haziran 2011 yılında bu Dünyaya örnek
kuruluşu ziyaret ederek, ülke ihtiyacımız olan bağımsız ve akredite bir
laboratuvar gereksinimi için detaylı bir inceleme yaptı ve yöneticilerden bilgi
aldı. Bu ziyarette FİDEBİRLİK Yönetimine verilen bilgilere göre
NAKTUINBOUW’a Sebze sektöründen 325, süs bitkileri sektöründen 385 ve
fidancılık sektöründen 2850 olmak üzere toplamda 3560 şirket kayıtlı
bulunuyordu.

2019 yılında yapılan bir çalışmada, son 10 yılda Kuzey-Batı Avrupa’da sera
sofralık domates çeşitlerinde ise gerek genotip gerekse fenotip olarak
olağanüstü sayıda çeşitleri geliştirildi ve bu çeşitler sera üreticileri tarafından
büyük oranda kabul gördü. Bu nedenlerle de domates Ar-Ge alanındaki
önemli ıslah oyuncuları daha iyi tat, ekzotik meyve şekilleri ve renkler üzerine
yatırım yapmaya başladılar.

http://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vegetable-seed-market-europe
http://www.naktuinbouw.com/

