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LED Işıklandırma Sistemi 
Seralarda Önemli Bir Enerji Tasarruf Sağlıyor

Hollanda’nın Tarım Merkezi’nde faaliyet gösteren Horti-tech firması
tarafından yapılan araştırmalara göre seralarda LED ışıklandırma
yapılması, doğal gaz kullanımında önemli bir tasarruf sağlıyor. Bu tip
ışıklandırmanın yapılması ile, seralarda 2-3 °C aralığında bir ısı artışı
oluşturdu, bu da yaklaşık olarak %35’lik bir tasarruf anlamına geliyor.

CLX V 1000 ayarlanabilir ışıklandırma sistemi ile serada dikine
havalandırma sistemi kombine edildiğinde gerek rutubet gerekse sıcaklık
sera içinde eşit bir şekilde dağıtılabiliyor. Oluşturulan bu ayarlanabilir
ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile her bitki çevresinde bir mikro-
klima oluşturuluyor.
Kaynak:www.hortidaily.com/article/9464739/significant-gas-savings-
with-led-grow-lights/

Avrupa Yaş Meyve Sebze Üretimi 
Enerji Krizinin Tehdidi Altında

Üretimde kullanılan girdi fiyatlarındaki artışlar ve yükselen elektrik
fiyatları, Kuzey ve Batı Avrupa’da taze meyve ve sebze tedarikini zora
sokuyor. Artan elektrik ve gaz fiyatları domates, biber ve salatalık gibi kış
boyunca ısıtmalı seralarda yetiştirilen sebzeleri ve soğan, hindiba gibi
soğuk hava depo gereksinimi olan ürünlerin maliyetini ciddi olarak
etkiliyor.

Freshfel Avrupa Örgütü, Hollanda seracılık sektöründe üretim yapanların
%8’inin iflaslarını ilan edecekleri tahmininde bulunuyor.

2022 ve 2023 Yıllarında FİDEBİRLİK Üye Giriş-Çıkışları
2022 yılı genelinde;
30 yeni üye girişine karşılık, 9 üyelikten çıkış oldu. Böylece 2011 Aralık 
sonu itibariyle FİDEBİRLİK 211 üye sayısına ulaştı.

Avrupa’da seraların %90’ı doğal gaz ile ısıtılıyor. Enerji fiyatlarındaki bu
dramatik artış, üretim maliyetlerini de ciddi olarak etkiliyor. Hollanda,
Almanya ve İspanya’daki birçok üretici, artan gaz maliyetleri nedeniyle
üretim yapamayacaklarını açıkladı. Bu nedenle Avrupa’da doğan bu
yaş sebzedeki dramatik üretim boşluğunun kıta dışından ithalatla
karşılanacağı belirtiliyor. Kaynak:www.tridge.com/stories/energy-crisis-
threatens-the-eu-fruit-and-vegetable-production

İngiltere'de sebze üretim seralarını
ısıtmanın maliyeti, bu sektörde
ciddi krizlere neden oldu. Lea
Valley'deki hıyar seraları geçtiğimiz
aylarda üretimini durdurdu.
Bölgedeki üreticilerin üçte birinden
fazlası 60 hektarlık alanı kaplayan
seraların yerine siteler, depolar ve
küçük fabrikalar inşa etmek için
resmi kurumlara başvuruda
bulundu. Enerji krizine ek olarak
çiftçiler, bölgede uzun süreli bir
işgücü sıkıntısı yaşadıklarını da dile
getirdiler.

Dünya Lavanta Üretiminde Fransa ve Bulgaristan 
Lider Konumunda 2 Ülke

Dünyada lavantada iki önemli türün (lavandin ve lavender) tarımı
yapılmakta. Lavanta üretim alanlarının %80’ini lavandin ve %20’sini
lavender oluşturmakta. Fransa ve Bulgaristan dünya lavanta üretim
alanlarının 2/3’üne egemen 2 ülke.
Ülkemizde son 5 yıla kadar sınırlı alanlarda yetiştirilen lavantanın 2019
yılı istatistik verilerine göre üretim alanı 23 ile yayılmış durumda ve
toplam 11.903 da alanda 1.462 ton lavanta çiçeği üretildiği bildiriliyor.
Isparta, Afyonkarahisar, Burdur ve Denizli illeri lavanta üretiminin en
yoğun yapıldığı iller.

Kaynak:
www.baka.ka.gov.tr/haber/lavanta-tarimi-ve-endustrisi-fizibilite-
raporumuz-yayimlandi/1277

Örtü-altı Tarımı İçin Katlanabilir Güneş Panelleri 
Üretildi

Adı Miral Solar. 2023 yılında ABD Enerji Departmanı tarafından Güneş
Ödülü aldı. Ülkemizde gündüz seraların çatı altına gölgeleme için
geceleyin de sera ikliminde ısı tasarrufu için kullanılan ısı perdeleri artık
yerini, mini güneş panellerinden örülen katlanabilir perdeler alacak.

Katlanabilir sera çatı-altı fotovoltaik perdeyi keşfeden şirket CEO’su bu
teknolojinin en yeni bir buluş olduğunu belirterek, bu perdenin istenildiği
kadar gölgeleme yaparken aynı zamanda enerji de üretebildiğini belirtti.
Sonuçta bu yeni teknoloji hızla artan elektrik fiyatlarıyla ilişkili olarak
örtü-altı tarımının artan işletme maliyeti sorununu hafifletiyor.
Kaynak:www.hortidaily.com/article/9486796/photovoltaic-energy-
screen-converts-sunlight-into-electricity/

Türkiye İklimi ve Dünya Bankası Raporu
Dünya Bankası Türkiye Raporu’na göre; Türkiye'nin iklim taahhütlerini
yerine getirmesi, ülke ekonomisine net kazançlar sağlamakla birlikte
büyük kamu ve özel sektör yatırımları gerektirecek. Bu yatırımlar, Türkiye
ekonomisinin büyüklüğü ile kıyaslandığında yönetilebilir görünüyor.
Temel senaryo ile karşılaştırıldığında ise, Türkiye'nin Dayanıklı ve
Net Sıfır Emisyonlu Kalkınma Yolunda (RNZP) yer almak için 2022-2030
yılları arasında bugünkü değer cinsinden 68 milyar USD daha yatırım
yapması gerekecek. 2022-2040 aralığında ise bu harcama 165 milyar
USD’a çıkıyor.

Kaynak: www.worldbank.org/en/country/turkey/brief/key-highlights-
country-climate-and-development-report-for-turkiye

2020 yılına kadar ülkemizin 10 milyon adet olan lavanta fidesi talebi
Bulgaristan’dan ithal ediliyordu. Lavanta fidesi üretiminin tamamı artık
ülkemizde üretilmekte olup, bu üretimin de yaklaşık olarak yarısı
Burdur’da faaliyet gösteren bazı lavanta bitkisi üretim işletmeleri
tarafından karşılanmakta.

2023 yılı Ocak ayında ise; 5 yeni üye girişi ve 1 üye çıkışı gerçekleşti.,
Bu ayda Birliğimize Üyelikleri kabul edilen kuruluşlar ise şunlar;
*Silyon Fide Ltd. Şti. – Serik/ANTALYA
*Murat Değirmen – Gölmarmara /MANİSA
*Mesut Gedikli (Maraba Fide) – Akçaabat/TRABZON
*Plantko Çilek Fidesi A.Ş. – Derinkuyu/NEVŞEHİR
*Kayhan Fikri Polat – Silivri/İSTANBUL
2023 yılı Ocak ayı itibariyle Birliğimizin üye sayısı 215’e ulaştı

Rapora göre bu harcamanın, aynı dönemde ülke GSYİH'sının yaklaşık
yüzde 1‘ini oluşturuyor ve cari hesabı, ticaret dengesini veya kamu
borcunu önemli ölçüde etkilemeyeceği belirtiliyor.

http://www.hortidaily.com/article/9464739/significant-gas-savings-with-led-grow-lights/
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Kaynak: www.antalyatarimorman.gov.tr

ANTALYA İLİ 2022 YILI FİDE ÜRETİM VERİ CETVELİ (Adet)

ÜRÜN ADI
AŞILI FİDE DÜZ FİDE TOPLAM

Domates 154.792.580 473.774.472 628.567.052
Biber 0 223.678.152 223.678.152
Hıyar 10.853.973 97.346.796 108.200.769

Patlıcan 31.761.792 23.193.252 54.955.044
Karpuz 60.239.982 11.996.196 72.236.178
Kavun 2.988.900 26.008.760 28.997.660
Kabak 0 13.091.951 13.091.951

Lahana 0 33.426.060 33.426.060
Marul 0 120.529.538 120.529.538

Karnabahar 0 9.794.197 9.794.197
Brokoli 0 7.411.708 7.411.708
Kereviz 0 5.715.311 5.715.311
Diğer 0 128.174.914 128.174.914

Alt toplam 260.637.227 1.174.141.307

GENEL TOPLAM 1.434.778.534

http://www.antalyatarimorman.gov.tr/

