TÜRKTED YÖNETİM KURULU
ÇEKİRDEK KADRO İÇİN TOPLANIYOR

KOLCU: 197 ÜLKEYE TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYOR, 74 ÜLKEYE
SERTİFİKALI TOHUM SATIYORUZ!

Önümüzdeki dönemde Sektörümüzü yakından ilgilendiren muhtelif konularda daha etkin çalışmalar yapmak, gerekli sinerjiyi oluşturmak, çözüme kavuşturulamayan konuların sektör üzerindeki
olumsuz etkilerini analiz etmek amacıyla Derneğimizin Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda bir “Çekirdek Kadro” Çalışma Grubu
kurulması planlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı
Veysel Kolcu, yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşviklerle
çok sayıda tarım ürününde bugün Türkiye'nin dünya liderliğini
sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye tarımı, 197 ülkeye bin 660 çeşit
tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna gelmiştir" dedi
(>>>devamı için).

İlk toplantısını 04 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek olan bu grubun en önemli hedeflerinin başında ülkemiz tohumculuk
sanayini yakından ilgilendiren konularda sonuç
almaya yönelik süreçleri hızlandırabilmek ve bu
bağlamda sektörün performansını değerlendirmek geliyor. Tüm üyelerimizin katkı ve desteği de
alınarak, Hububat-Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Yem Bitkileri-Çim
ve Sebze Tohumculuğu başlıkları altında odak çalışma grupları
oluşturulacak. Bu grupların yanı sıra tohumculuğu ilgilendiren
hukuki düzenlemeler ve politikalar üzerine odaklanacak bir Mevzuat Çalışma Grubunun kurulması da öngörülüyor.

Daire Başkanı Kolcu, Bakanlıklarının politikaları ile tohumculuğa
ciddi ivme kazandırdıklarını, 74 ülkeye sertifikalı tohum ihraç
edildiğini bildirdi. Tohumculuk konusunda çok ileri düzeyde üretim yapan ve uluslararası ticarete hakim ülkeler var. Bu ülkelere
kıyasla ülkemizde tohumculuk faaliyetlerine geç başlanmasına
rağmen ciddi atılımlar yaptık. Birçok ülke, kalite açısından ürettiğimiz tohumları tercih etmeye başladı. Önümüzdeki süreçte dünyaya daha çok tohum ihraç edebilecek hale geleceğiz. 145 firmamız, özel sektör tohumculuk araştırma kuruluşu olma yetkisi aldı”
diye konuştu (>>>devamı için).

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 5. TOHUMCULUK
KONGRESİ’NE İLGİ BÜYÜKTÜ
Dicle Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle
düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu” geniş bir katılımla Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
İş Formunda konuşan TSÜAB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Üstün,
Tohum üretimine bakıldığında ülkemizin artık sadece ithal eden
değil aynı zamanda tohum ihraç eden ülke konumuna geldiğini,
neredeyse ithalat ve ihracat rakamlarının birbirini dengeler duruma geldiğini belirtti. Ülkemizde kendi şirketlerimiz yanında
yabancı tohum şirketlerinin faaliyet göstermesinin, zenginliğimiz
olduğuna dikkat çeken Üstün, şunları söyledi: “Kapalı sistemlerin
gelişme önünde bir engel olduğunu ve rekabetin olmadığı yerde
gelişmenin sağlanamadığı gerçeğinden hareketle yabancı şirketlerin sistem içinde vazgeçilmezliği unutulmamalıdır. Şirketlerimizin
rekabet ve en iyiyi yakalamaya çalışmalarındaki teşvik edici bir
unsur olarak bu şirketlerin ülkemizde bulunması daha hızlı gelişmemizi sağlayacaktır.” (>>>devamı için).

VERİMDEN MEMNUN OLMAYAN ÇİFTÇİ
ANTALYA'YA ÖZGÜ BUĞDAY İSTİYOR
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Antalya yöresine
uygun buğday çeşidinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Çiftçinin elindeki buğdaydan şikâyetçi olması üzerine bölgeye uygun
tohum yetiştirilmesi için deneme üretimi yapılmasına karar verildi. ATB Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi'nin talebi üzerine
Antalya yöresinde yetiştirilen buğday çeşitleri içerisinde, yöreye
en uygun buğday çeşidinin belirlenmesi amacıyla Sektörel Çalışma
Toplantısı düzenlendi (>>>devamı için).
TARIMDA GÖVDE GÖSTERİSİ
Türk tarım ve hayvancılık sektörü, 12’nci Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2014) ileBursa’da gövde gösterisi yaptı. 18 Ekim’e kadar açık olan fuarda,
sektörün lider firmaları en yeni ürünlerini tanıttı. 25 ülkeden 524
firma ve firma temsilciliği katıldığı ve yaklaşık 280 bin ziyaretçinin
hedeflendiği BURTARIM 2014 ile Bursa 7’nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’nda, katılımcı firmaların, bin civarında
traktör ve 150 milyon dolarlık mekanizasyon satışı gerçekleştirdiği
tahmin ediliyor (>>>devamı için).

BELEDİYEDEN ÇİFTÇİLERE "TOHUM DESTEĞİ”

İZMİR'İN TOHUM ŞENLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez
başlatılan “sertifikalı tohum desteği” kapsamında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuraklıktan etkilenen 376 çiftçiye buğday tohumu
dağıtımı yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “tarıma destek” sloganıyla çiftçilere yönelik başlatılan tohum desteği
kapsamında İslahiye Belediyesi önünde tören düzenlendi (>>>devamı için).

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Yerel Tohum Şenliği”, tarıma gönül verenleri bir araya getirdi. Büyük ilgi
gören "tohum takası" sayesinde, üretici köylüler ile amatör tarımcılar arasında "dostluk tohumları" atıldı. Etkinliğe katılan Başkan
Aziz Kocaoğlu, kaybolmakta olan yerel sebze ve meyve çeşitlerini
koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı görev bildiklerini söyledi
(>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

TAGEM’İN TOHUM SATIŞ İÇİN YENİ MEVZUAT

BALKAN TOHUM ÇALIŞTAYI DOLU DOLUYDU!

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM)
bağlı araştırma kurumları, meyve ağaçları hariç olmak üzere tarla
ve bahçe bitkilerinden geliştirdikleri bitki çeşitlerinin üretim ve
pazarlama hakkını 10 yıl süreyle tohumculuk kuruluşlarına satabilecek (>>>devamı için).

Balkan Tarım Kongresi Kapsamında düzenlenen Balkan Tohum
Çalıştayı, 10 Eylül 2014 tarihinde Balkan Kongre Merkezi'nde
yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmaları Trakya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)
ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray
Gençer, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Rektör Prof. Dr. Yener Yörük ve Vali Dursun Ali
Şahin tarafından gerçekleştirildi. İlerleyen bölümde, Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan ve Sırbistan temsilcileri ülkelerinin tohumculuk sektörlerini tanıttılar (>>>devamı için).

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve
Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri Tohumluk
Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmeliği" Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi (>>>Yönetmelik için).
GDO ARAŞTIRMALARI ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN TEKELİNDE Mİ?
Yapılan binlerce araştırma sonucunda, GDO’ların araştırılması ve
geliştirilmesine yönelik araştırmaların yanında bu ürünlerin insan
ve hayvan sağlığı ile çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri de
binlerce bilimsel araştırmaya konu olarak, hakemli dergilerde
yayımlanıyor. Bilimsel yöntemlere göre yapılan bu biyogüvenlik
araştırmalarının sonuçları bağımsız bilim otoriteleri tarafından
değerlendiriliyor ve en az konvansiyonel eşdeğerleri kadar güvenli
bulunan genetiği değiştirilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesine izin
veriliyor (>>>makalenin tamamı için).
EGE BÖLGESİ PAMUĞUNDA TOHUM KİRLİLİĞİ UYARISI!
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsa Ajanı Bülent
Uçak, Ege Bölgesi’ndeki pamuk üretiminde tohum kirliliği sorununun giderek artığına dikkat çekerek, artık tehlikeli bir noktaya
gelen bu kirliliğin önüne geçilerek, tohum çeşitlerinin sınırlandırılmasını istedi. Menderes Havzası’nın yapı ve toprak karakteri
olarak birbirine yakınlık gösterdiğini söyleyen Uçak, aynı toprak
yapısı üzerinde kaliteye bakmadan sadece daha çok pamuk elde
etmek için yapılan dikimlerin bazen sıkıntılar yarattığını, üreticilerin ve meslektaşların bu konuda yeterli bilince sahip olmadığını
vurguladı. Mısır İskenderiye’de 4 çeşit tohum bulunduğunu, fiyatların çıkıp inmesinin onları rahatsız etmediğini ifade eden Uçak,
“Çünkü onlar kendi fiyatlarını dünyaya angaje ediyor” dedi. Bölgenin en büyük avantajı olan GDO’suz Ege pamuğunu öne çıkaramadıklarına dikkat çeken Uçak, kaliteyi artırarak GDO’suz Ege
pamuğunun dünyaya lanse edilmesi gerektiğini söyledi (>>>devamı için).
GÜRCİSTAN HEYETİNİN TÜRKİYE TOHUM GEN BANKASI ZİYARETİ
Gürcistan Tarım Bakanı Mr. Otar Danelia, Bakan Yardımcıları Mr.
David Galegashvili ve Mr. Luri Nozadze, Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçisi Mr. Irakli Koplatadze, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü’nden AB uzmanı Işıl Aytemiz ve beraberindeki heyet
22 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Tohum Gen Bankasını ziyaret etti.
Söz konusu heyete Bölüm Başkanı Dr. Kürşad Özbek tarafından
sunum yapıldı ve Türkiye Tohum Gen Bankası birim ve laboratuvarları gezdirilip çalışmalar hakkında bilgi verildi (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

ECOSA’DAN SONRA BALKANSA DA GELİYOR
TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, 7 Balkan ülkesinin de katılımıyla, Balkan Tohumcular Birliği’ni Edirne’de kurmayı planladıklarını söyledi. Gençer, “Önümüzdeki süreç içerisinde
yine merkezi Edirne olmak üzere Balkan Tohumcular Birliği’ni
kurmak istiyoruz. Bu anlamda 7 Balkan ülkesinden gelen misafirlerimizle birlikte inşallah Balkan Tohum Çalıştayımızın akabinde
Balkan Tohumcular Birliği kurulacak” dedi (>>>devamı için).
BAKANLIK BAZI GDO’LU ÜRÜNLERDE TESPİT YAPILAMADIĞINI
KABUL ETTİ
GDO’ya Hayır Platformu bileşenlerinden gelen sorulara yanıt
olarak yazılan ve Bakan adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof.
Dr. İrfan Erol’un imzasını taşıyan yazıda şöyle denildi: “… Türkiye’de ithalatı yasak olan ancak yurtdışında çeşitli ülkelerde yapılan ve ticarete konu olan genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin bulunduğu ve ekte bulunan tablodaki gen çeşitlerinden;
Bakanlığımız Laboratuvar Müdürlüklerinde kimlik ve miktar tespiti
yapılamayan gen bölgeleri soya için A5547-127, DP356043,
MON87701, MON87701 X MON89788 ve MON87708 X
MON89788, mısır içinse MIR162, MON8740’dır.”(>>>devamı için).
HİBRİT İLE GDO’LU TOHUMLARI KARIŞTIRMAYALIM…
Türkiye, tohum ıslahı çalışmaları bakımından bu gün yeterli olmasa da 10–15 yıl öncesine göre daha iyi durumdadır. Özel sektörün
ve devletin bu konudaki çalışmaları ilerisi için umut vermektedir.
Doğrudur, tohum ıslahı ve ticareti konusunda ilerlemiş ülkeler
bunun kaymağını yemektedirler ama yapılabilecek şey de yoktur
kendin geliştiremediğin sürece…
Burada yanlış bir-iki algının altını çizmek gerekiyor öncelikle.
Biri, GDO’lu tohum ile Hibrit (melez) tohumu birbirine karıştırmamak gerek. İkincisi, Melez tohumun ‘Canavar tohum’ yahut
kısır tohum olduğu yanılgısı… Bir diğeri de; Melez tohumları insan
ve çevre sağlığı açısından zararlı olduğu söylentisi.
Kesinlikle böyle bir şeyin olmadığı bir gerçektir… (>>>yazının tamamı için).

BİRLİK ve ALT BİRLİKLERDEN HABERLER
GENEL KURULA DOĞRU GENÇER’DEN MESAJ

UR-GE PROJELERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ARASINDA

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray
Gençer, 7. Olağan Genel Kurul öncesinde
yayınladığı mesajda, “7. yılına giren Birliğimiz
bu süre zarfında yaşına sığmayan pek çok
projeye imza atmış, her platformda adını
duyurmuş, büyük - küçük demeden her sorun
için çalışmalar yürütmüş, tohumculuk sektörünü en üst düzeyde temsil etmiştir. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de hız kazanarak devam edecektir.” dedi (>>>mesajın tamamı için).

TSÜAB’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi-UR-GE” Tebliği
kapsamında aldığı destekle yürütmekte olduğu Projeler Ekonomi
Bakanlığı’nın 100’e yakın işbirliği kuruluşu tarafından uygulanan
130’un üzerinde URGE Projesi arasından yaptığı değerlendirmeler
sonucunda Kapasite Geliştirme alanında örnek projelerden biri
olarak seçildi (>>>devamı için).

TÜRKTOB 7. Olağan Genel Kurulu 15–16 Kasım 2014 tarihlerinde
saat 09:00’da JW Marriott Ankara Hotel’de yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 06–07 Aralık 2014’de
gerçekleştirilecek (>>>Genel Kurul ilanı için).
TODAB’DAN SERTİFİKALI TOHUMLUK TOPLANTILARI
Sertifikalı tohumluğun kullanımının
yaygınlaştırılması amacı ile TODAB
tarafından başlatılan bir dizi toplantı
Eylül ve Ekim aylarında devam etti.
Sivas, Konya, Afyon, Yozgat, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara ve Kayseri’de düzenlenen toplantılara Kasım ayında Tekirdağ
ile devam edilecek (>>>devamı için).
FİDE SEKTÖRÜ HASTALIK VE SERA ISITMA SORUNLARI İÇİN BİR
ARAYA GELDİ
FİDEBİRLİK ve Süper Enerji A.Ş. işbirliği ile
5 Eylül 2014 tarihinde Antalya Ramada
Otel’de fide sektörü temsilcilerine ve
sektörün fide tedariki yaptığı sera üreticilerine, fide döneminde
görülen hastalıklar ve kış döneminde sera ısıtmasında kullanılan
katı yakıtlar konusunda seminerler verildi. Toplantıya fide sektörü
temsilcileri ve sera üreticilerinden 71 kişi katıldı (>>>devamı için).
SÜSBİR ÖDEMİŞ FİDAN VE SÜS BİTKİLERİ ÇALIŞTAYINDAYDI
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 2122 Ekim’de düzenlenen Ödemiş Fidan ve Süs Bitkileri
Çalıştayında konuşan Birlik Başkanı Selahattin Altun;
sektörün kayıt altına alınması gerektiğini ve Bakanlık
nezdinde bir Daire Başkanlığı kurulmasının sektörün sorunlarının
tek noktadan çözümü için önemli olduğunu belirtti. Üretimdeki
en büyük problemin kalite ve standardizasyon olmadığını, sektörün devlet desteklerinden yoksun bırakıldığını, uzun vadeli yatırım
kredisine ihtiyacı olduğunu, enerji girdilerinin yüksekliğini, KDV
oranındaki eşitsizliği, sektör üreticilerinin alet ekipman desteklerinden yararlanmadığını vurguladı (>>>devamı için).

TSÜAB SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 13. PROGRAMINI
ROMANYA'DA YAPTI
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TSÜAB organizasyonu ile
gerçekleştirilen Romanya Sektörel Ticaret Heyetine 29 TSÜAB
üyesi firma katıldı, yoğun bir ikili görüşme trafiği yaşandı. TSÜAB,
Ekonomi Bakanlığı'nın “Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım
Heyeti Programları Desteği” kapsamında Romanya’nın Başkenti
Bükreş'te “Tohumculuk Sektörel Ticaret Heyeti Programı” düzenlendi (>>>devamı için). Türkiye tohum firmalarının bu programlar
sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde “Dünya Süper Tohumcular
Ligi”nin ilk sıralarına yükselmesi bekleniyor.
RUSYA TOHUMCULUK HEYETİ BİSAB’DA…
Rusya Federasyonu Tohumculuk Sektörünün önemli temsilcilerinden Ulusal Mısır
ve Ayçiçeği Tohum Üreticileri Birliği Başkan
Yardımcısı Mikhail Samus, Agroplazma Tohumculuk Şirketi Müdürü Nikolai Banko, Otbar Tohumculuk Şirketi Müdürü Rasul Knyazev, Kubanzerno Tohumculuk Şirketinden Mısır Islahçıları Anatoly
Suprunov ve Roma Laskin ile Agroplazma Tohumculuk Şirketi
uluslararası ilişkiler yetkilisi Esenia Diachenko BİSAB’ı ziyaret etti
(>>>devam için).
FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ HATAY’DA
ÜYELERİ İLE BULUŞTU
FÜAB ve Fidan Üreticileri Tarım Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurullarında
yapılan seçimlerden sonra göreve
gelen Yönetim Kurulları, toplantılarını sadece Ankara’da yapmayıp fidancılığın yoğun olarak yapıldığı değişik bölgelerde yapma
kararı aldı. Birincisini Bursa bölgesinde, ikincisini de 11–12 Eylül
2014 tarihlerinde Hatay bölgesinde yaparak, üyelerin problemlerinin yerinde çözümü, sektörün birbirleriyle tanışıp kaynaştığı ve
bütünlüğün sağlandığı bu toplantılar yoluyla aynı zamanda yapılan çalışmaların yerinde paylaşılması sağlanıyor (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

TÜRKTED ÜYELERİNDEN HABERLER
"BİTKİSEL KOPYALAMA"YLA YERLİ PATATES TOHUMU ÜRETİMİ
Türkiye'nin patates tohumunda dışa bağımlılığını sona erdirmek amacıyla TİGEM'le ortak çalışma yürüten DOĞA Tohumculuk firmasının
Nevşehir'deki laboratuvarında kopyalanan bir
tohumdan 4 yılda sera ve tarladaki faaliyetler
sonucunda 25 ton tohum elde ediliyor. Doğa
Tohumculuk Genel Müdürü Kamil Aşkın: "Tüpteki bir bitkiden bir
nevi bitkisel kopyalama işlemi yaparak işe başlıyoruz. Yaptığımız
yöntemle bir tüpteki patates bitkisi, dört yıl sonra bir tır patates
tohumu haline geliyor" dedi (>>>devamı için).
KAYSERİ ŞEKER’E KWS TÜRK TOHUM FİRMASINDAN ZİYARET
Şeker pancarı tohumunda verim ve kalitesi yüksek
aynı zamanda ekim bölgesine uygun yeni çeşitlerin
geliştirilmesinde klasik ıslah hedefleri gözetilerek
çalışmalar yapan KWS SAAT AG firması yönetim
kurulu Başkan Yardımcısı Lars Wrede ve teknik ekip
Kayseri Şeker’i ziyaret ettiler. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ziyarette
yaptığı konuşmada, KWS Türk’ün dünya çapında bilimsel araştırma ve geliştirme ile verimi yakaladığını, KWS Türk’ün ürettiği
tohumların bölge toprakları için en uygun özellikleri, kaliteyi taşıdığını ve birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi
(>>>devamı için).
MAY TOHUM İLK 500 ARASINDA...
VE EN BAŞARILI İHRACATÇI ÖDÜLÜ MAY TOHUM’UN
MAY Tohum, 2013 yılı ihracat kayıt rakamlarına göre
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından En Başarılı İhracatçılar ödülüne layık görüldü. Öte yandan, MAY Tohum
Anadolu’nun İlk 500 şirketi arasında. Ekonomist Dergisinin Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile yürüttüğü “Anadolu’nun En Büyük
İlk 500 Şirketi” arasında 5 yıl art arda yer alan ilk ve tek tohumculuk firması MAY Tohum oldu. 2013 yılı verilerine göre Anadolu
Kaplanları sıralamasına bu yıl da yer alan MAY Tohum önceki yıl
sıralamasına göre 9 basamak yükseldi (>>>devamı için).
“EUROSTARS-2” PROJE DEĞERLENDİRMESİNDE
PROGEN BAŞARISI
Daha önce yürütmüş olduğu EUROSTARS
projelerinde gösterdiği başarı nedeniyle
“BAŞARI HİKÂYESİ” olarak gösterilen PROGEN, Ar&Ge alanında yeni bir başarıya imza attı. Azot kullanım
etkinliği yüksek, üstün kalite ve verim özelliklerine sahip kışlık
ekmeklik buğday çeşitlerini geliştirmeyi ve genomik seleksiyon
modeli oluşturmayı amaçlayan “Genomic selection for improved

nitrogen use efficiency in winter wheat varieties” isimli projesi
Eurostars-2 kapsamında desteklenmeye değer bulundu (>>>Eurostars’ın Basın Bildirisi için tıklayın). Eurostars-2 kapsamında
Türkiye’den desteklenen tek proje olan çalışma, Almanya, Fransa,
Avusturya ve Romanya ile işbirliği halinde yürütülecek (>>>Progen E-bülten için).
SYNGENTA’DAN PATATESTE YENİ BİTKİ KORUMA ÇÖZÜMÜ
SYNGENTA Türkiye’nin Ekim ayında İzmir
Ödemiş’te gerçekleştirdiği “Defi Maxx-yeni
patates bitki koruma çözümü” lansman tarla
günü organizasyonunda konuşan Biyolojik Deneme Sorumlusu
Vahit Yıldız “Bu ürün sadece Türkiye’de uygulanan bir ürün değildir. Yurt dışında 80–85 arası deneme yapıldı. 46 farklı ot türü
tespit edildi. 40 otu etkisiz hale getirdi sadece 6 otta etkisiz oldu.
Verime olumsuz etkisi yok” dedi (>>>devamı için).
“SEÇ AYIN ÇALIŞANI” UYGULAMASI
GÜVENLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİYOR
Toros Tarım SEÇ Koordinatörlüğü’nün Eylül
2014 tarihi itibariyle hayata geçirdiği “SEÇ Ayın
Çalışanı” uygulaması, mavi yaka personelin, SEÇ
kurallarına uygun çalışma disiplini kazanmasını
ve bu güvenli çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Sanayi kuruluşlarında iş kazalarının daha çok
üretim süreçlerinde görülmesi, uygulamanın mavi yakalı çalışanlara yönelik olmasının temel sebebini oluşturuyor (>>>devamı için).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
ESA 2014 YILLIK TOPLANTISINA 920 KİŞİ KATILDI!
European Seed Association (Avrupa Tohumculuk
Derneği) ESA’nın 12–14 Ekim 2014 tarihlerinde
Lizbon’da gerçekleştirilen 2014 Yılı Toplantısına bu
yıl 920 kişi katıldı. TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete
Kömeağaç ve Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz’in yanı sıra Türkiye’den 25 sektör temsilcisinin katıldığı toplantının Komite oturumlarında çok sayıda önemli başlık tartışıldı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ESA 2015 Toplantısının en önemli
bölümünü oluşturan ve tohum firmalarının ikili-üçlü yoğun ticari
görüşmeler yaptığı Tohum Ticaret Toplantıları 12 Ekim’de başladı,
14 Ekim’de sona erdi. ESA üyesi tohumculuk dernek ve birliklerinin genel sekreterlerinin 12 Ekim’de gerçekleştirilen toplantısında, Avrupa ve Dünya tohumculuk sektörünün gündeminde olan
konular ve bunlar hakkında devam eden süreç üzerinde görüşüldü. Ayrıca ESA’nın “Vizyon Belgesi” olarak sunulan ve 2015 Toplantısı boyunca tüm katılımcılara dağıtılan “SPEAK UP FOR SEEDS!” (Tohumlar için özgürce sesinizi yükseltin!) başlıklı belge,
genel sekreterlere tanıtıldı ve tüm paydaşlara da iletilmesi istendi
(>>>Speak Up For Seeds dijital kopyası için).

ESA 2015 Toplantısının diğer önemli bölümünü oluşturan “Komite
Toplantıları” ise 13–15 Ekim’de gerçekleştirildi. Mısır Bölüm Komitesi (BK), Yağ ve Lif Bitkileri BK, Yem Bitkileri ve Çim BK, Hububat ve Baklagiller BK, Patates BK, Sebze ve Süs Bitkileri BK’nde pek
çok önemli başlık ele alındı. Ayrıca komite toplantılarında, gerek
ESA Üyesi firma temsilcileri ve gerekse Dünyanın muhtelif araştırma kuruluşlarından gelen uzmanlar tohumculuk endüstrisini
ilgilendiren en güncel sorunlar ve sektördeki ilerlemeler hakkında
kapsamlı sunumlar yaptı. ESA 2015 Genel Kurulu ise 14 Ekim’de
gerçekleşti. (İlgilenen paydaşlarımızın mufitengiz@turkted.org.tr
adresine bildirmeleri halinde toplantı tutanakları ve sunumlar
kendilerine iletilecektir).
ASTA CSS 2014&SEED EXPO 9–12 ARALIK’TA TOPLANIYOR
Amerika’nın en büyük tohumculuk endüstrisi
konferansı olan ve American Seed Trade
Association (ASTA) tarafından düzenlenen
ASTA’nın CSS (Mısır, Soya, Sorgum) 2014 ve
Seed Expo toplantıları 09–12 Aralık’ta Chicago’da gerçekleşecek (>>>ayrıntılı bilgi ve kayıt için).
NAGOYA PROTOKOLÜ 12 EKİM’DE
AB’DE UYGULAMAYA KONDU
Genetik Kaynaklara Erişim ve Bunların Kullanılmasından Ortaya
Çıkan Yararların Adil ve Tarafsız Paylaşımına Dair Nagoya Protokolü 12 Ekim’de AB’de uygulamaya kondu. Protokolün yürürlüğe
girmesiyle birlikte ortaya çıkacak yeni uygulamalar, başta bitki
ıslahçıları olmak üzere tohumculuk endüstrisinde faaliyet gösteren şirketleri ve kuruluşları çok yakından ilgilendiriyor. Diğer taraftan, ortaya çıkacak yeni durumda birtakım belirsizliklerin olması da sektör tarafından kaygıyla izlenmekte (>>>AB Komisyonu’nun açıklaması için).
AB TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ SON GELİŞMELER
Avrupa Parlamentosunun “Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesinin”
talebi üzerine, “Yapısal ve Uyum Politikaları bölümünden” Guillaume RAGONNAUD tarafından bir rapor kaleme alınmıştır[1]. “AB Tohum ve Bitki Üretim Materyal Pazarına Bir Bakış:
Şirketler ve Pazar Payları” başlıklı bu ekonomik belge içeriğinin,
Türk okuyucusunca da bilinmesinde yarar vardır.
2012 değerleriyle dünya tohumculuk sektörü 57 milyar US$ ekonomik değere sahiptir. 45 milyar US$’ı ticarete yansıyan bu cironun (12 US$ çiftçinin kendi ürününden edindiği tohumdur) ,
%27’si ABD, %22’si Çin ve %20’si de AB’ye aittir. Dünya tohumculuk piyasası 2005 – 2012 yıllarında %76 büyürken, AB tohumculuk
sektöründeki büyüme %45’lerde kalmıştır.
Tohumculuk sektörü cazibesini birçok olayla kanıtlamıştır. Örneğin, Hollanda sebze ıslahçıları tarım sektöründeki en yüksek kâr
marjını (%15) yakalamıştır (>>>makalenin tamamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

ISF GÜZ DÖNEMİ TOPLANTILARI UTRECHT’TE GERÇEKLEŞTİ
Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) 2014 Güz Dönemi
Toplantıları 20–23 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Utrecht
kentinde düzenlendi. Toplantılara TÜRKTED ve ECOSA Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç, ISF Tarla Bitkileri Komitesi
Üyesi Yusuf Yormazoğlu, ISF Sürdürülebilir Tarım Komitesi Üyesi
Dr. Fulya Batur ile TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz katıldı. Dr. Kömeağaç, 23 Ekim’de yapılan ISF Yönetim Kurulu Toplantısında ECO ülkeleriyle ISF’in daha yakın işbirliği yapabilme
imkânları ve ülkemizin bu bağlamda üsleneceği rol hakkında ISF
Yönetim Kurulu’na görüşlerini aktardı.
EUROPEANSEED DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Tohumculuk konusunda önemli
magazinler yayınlayan Issues Ink
Şirketi, “Europeanseed” adlı bir
dergiyi de tohumculuk endüstrisine kazandırdı. Birinci sayısının,
Ekim ayında gerçekleşen ESA
2015 Toplantısında okurla buluştuğu Europeanseed’in Editorial
Direktörlüğüne ise ISF’in bir önceki Genel Sekreteri Dr. Marcel
Bruins getirildi. Sadece Avrupa
tohumculuğu için değil Dünyanın
diğer bölgelerindeki tohumcular
için de önemli bilgiler sunan dergi, üç ayda bir yayımlanacak ve orijinal kâğıt baskının yanı sıra
dijital olarak da paydaşlara sunulacak (>>>Europeanseed’in ilk
sayısının e-kopyası için).
“SEEDWORLD” EYLÜL 2014 ve EKİM 2014
SAYILARINDA İLGİNÇ KONULAR VAR!
Dünya Tohumculuk Endüstrisinin çok okunan dergilerinden olan
SeedWorld dergisinin Eylül 2014 ve Ekim 2014 sayılarında paydaşlarımız için oldukça güncel ve ilginç başlıklar yer alıyor;
>>>SeedWorld Eylül 2014 için
>>>SeedWorld Ekim 2014 için
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