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Avrupa Birliği’nden Virüs Hastalıkları İçin 
Yeni Bir Proje 

Viral hastalıklar Avrupa’da sebze üreticilerine her yıl yaklaşık 34,5
milyar avro civarında zarar veriyor. Yeni virüslerin çıkması, her yıl bu
kıtada birkaç milyar Avroluk daha ürün kayıplarına neden oluyor.

Daha da önemlisi, üreticilerin viral hastalıkların konukçu zararlıları ile
mücadele için çok yaygın bir pestisit kullanımı zorunda olmaları ve
tüketicilerin de yine pestisit kalıntı tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları.
AB tarafından finanse edilen ve yürürlüğe konan projenin adı:
VIRTIGATION. Proje, 6 hedef ile yapılandırılmış:

Kaynak: www.cordis.europa.eu/project/id/101000570

Cep Telefonlarında Domates Rugose Virüsü 
Tehlikesi

Belçika’da uygulanan PraKETO adlı bir proje kapsamında yapılan
araştırmalara göre serada yapılan üretimler sırasında çalışanların cep
telefonu kullanmalarının, domates rugose virüsünü (ToBRFV) bitkilere
bulaştırma riski taşıdığı bulunmuş. Yapılan araştırmalarda ayrıca cep
telefonuna bir kez virüs bulaştığında cihaz yüzeyinde virüsün uzun süre
yaşadığı da belirlenmiş.

FİDEBİRLİK ECOSA’ya Üye Oldu
ECOSA, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri (Türkiye, Pakistan, İran,
Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan ve
Özbekistan) arasında tohumluk ticaretini geliştirmek amacıyla 2009
yılında kurulmuş ve kâr amacı taşımayan bir sivil toplum örgütüdür.
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Proje kapsamında yapılan diğer bir çalışma ise, virüsün cep
telefonlarından nasıl eradike edileceği üzerine. Araştırmacıların
konuya ilişkin ilk pratik önerisi seralara girişte cep telefonu
taşınmaması ve eğer taşınma gereksinimi varsa da girişten önce cihazın
virüsleri eradike eden UV ışığı ile 15 dk. süreyle muamele edilmesi.
Bununla birlikte sera içinde bu dezenfekte edilen cihazın tekrar
kullanılması halinde yine de bulaşma riski bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: www.hortidaily.com/article/9459065/tobrfv-

1. Bilgi paylaşımı ve paydaşların araştırma faaliyetlerine katılımı (Kısa
vadeli etki)
2. Sağlam teşhis testleri geliştirme, karantina önlemleri alınması ve
hastalık salgınlarına neden olan ekolojik faktörlerin belirlenmesi (Kısa
vadeli etki)
3. Bitki-virüsü/virüsleri ile vektör etkileşimlerinin belirlenmesi (Orta
vadeli etki)
4. IPM çözümlerinin geliştirilmesi (Orta vadeli etki)
5. Doğal direncin sağlanması (Uzun vadeli etki)
6. Değer zincirinin eğitimi (Orta vadeli etki)

FİDEBİRLİK Başkanı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı ile Görüştü

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat KURUM ile
Fide Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Kayhan YILDIRIM,
Fide sektörünün “Çevre Mevzuatı”ndan kaynaklanan sorunları hakkında
bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım, Sayın Bakan ile daha önce
yapılan görüşmeyi takiben, 14 Ekim 2022 tarihinde Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Sayın Gürsel ERUL ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erul ile yapılan toplantıda; Çevre Mevzuatı
ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin “Atık-su Arıtma Tesisi Kurulması
Zorunluluğu”ndan kaynaklanan ve Fide Sektörünün yaşamış olduğu
güncel sorunlar görüşüldü. Başkan Yıldırım, fide sektörünün bu sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini içeren bir raporu Sayın Genel Müdür
Yardımcısı’na takdim etti.

Hollanda’nın Plantice Firması Üretimini Durdurdu
Hollanda’nın önde gelen sebze ve süs bitkisi fide üreticilerinden PLANTICE
Firması, 4 Ekim 2022 tarihinde Hollanda’daki üretim faaliyetlerini
kontrollü bir şekilde durduracağını bildirdi.

Plantice, üç Hollandalı fide üreticisinin birleşmesi ile bu ülkede faaliyete
geçmişti. Hollanda'da 500 dekarın üzerinde üretim alanına sahip bu
şirkete ilişkin haber, Batı Avrupa’nın önemli bir üreticisi olması nedeniyle
ülkede şok etkisi yarattı.
Kaynak:www.verticalfarmdaily.com/article/9465990/plantise-terminates-
production-in-holland/

FİDEBİRLİK’e Ekim Ayında da Yeni Üye Katılımı Oldu
Yılın genelinde olduğu gibi Ekim ayında yapılan Yönetim Kurulu
Toplantısında da Birliğimize yeni üye katılımı gerçekleşti. Serik/Antalya
bölgesinde 10 dekar alanda faaliyet gösteren sebze fidesi üreticisi
Fidepark Global Tarım Ltd. Şti’nin başvurusu onaylandı.

Diğer yandan Fide Üreticileri Belgelerinin İptal Edilmesi nedeniyle de,
Pamfilya Fide A.Ş. ve Çukurova Fide A.Ş.’nin üyelikleri sonlandırıldı.
Ülkemizin 7 bölgesinin 31 ilinde faaliyetine devam 212 üyemizin 181’i
sebze, 28’i çilek, 2’si doku kültürü 1’i de tıbbi aromatik bitki fidesi
üretmekte.

Bu işletmenin işini sonlandırmasının ana nedeninin, enerji fiyatlarının
geçtiğimiz yıla göre beklenmedik derecede yükselmesi olarak belirtiliyor.
Diğer yandan sektör temsilcileri, başta en düşük ücretlerdeki önemli
artışlar olmak üzere genel olarak ücretlerdeki beklenmedik artışların da
bu kapanmanın diğer nedenlerinden biri olduğunu açıklıyorlar.

Başkan Yıldırım söz konusu raporda; “Türkiye’nin değişik bölgelerinde
faaliyet gösteren Fide işletmeleri, tesislerinde oluşan evsel nitelikli atık
sularını sızdırmaz nitelikteki foseptikte toplayıp vidanjör vasıtası ile atık-
su altyapı tesislerine verebilirler. Bu durumda anılan tesisler Evsel
Nitelikli Atık-su Arıtma Tesisi kurma yükümlülüğünden muaf
tutulmaları»na ilişkin fide sektörünün beklentisini vurguladı.

Bu örgüte söz konusu ülkelerle dış ticaretini geliştirmek isteyen
kuruluşlar da üye olabilmektedirler. Bu bağlamda bu örgüte
Birliğimizden ilk üye Bambus Fide Ltd. Şti. oldu.
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