TÜRKTED YÖNETİM KURULU BAKANLIK BÜROKRATLARINI
ZİYARET ETTİ

TBMM TARIM KOMİSYONU BAŞKANI YİĞİT: EKİM AYINDAN
SONRA TOHUMCULUK KANUNU DEĞİŞECEK!
TÜRKTOB’un 15 Temmuz’daki iftar davetinde Türk tohumculuk
sektörünün son dönemde hızlı bir büyüme gösterdiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit, bu kapsamda sektöre
her türlü desteği vermek için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün özellikle Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan
Yiğit, ayrıca sektör için milat niteliğinde olan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’ndaki açıkların giderilmesi hususun öncelikli çalışma
başlıkları olduğunu söyledi. Ekim ayına kadar da gerekli revizyonların yapılacağını bildiren Yiğit, bunun sonrasında yasalaşma sürecini tamamlayacaklarını kaydetti (>>>devamı için).
BAKAN EKER: TOHUMLUK ÜRETİMİNİN SON 11 YILDA
145 BİN TONDAN 743 BİN TONA YÜKSELDİ

TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeğaç ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Burak Gönen, İ. Hamit Esin ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Ayhan Kullep, Dr. Ahmet Engin, Ersin Arısoy ve
Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz ‘den oluşan TÜRKTED heyeti, 25
Ağustos 2014 tarihinde, geçtiğimiz Haziran ayında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan İsmail Kemaloğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Tohumculuk Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle sektörün
gündemdeki diğer konuları ele alındı. Dernek Yönetimi, aynı tarihte Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Genel Müdür
Yardımcısı Ümit B. Kutlu ve Tohumculuk Dairesi Başkanı Veysel
Kolcu’yu da makamında ziyaret etti. BÜGEM yetkilileriyle yapılan
görüşmelerin ağırlıklı konusu; geçtiğimiz aylarda TBMM’ye gönderilen Tohumculuk Kanunu değişiklik teklifi oldu. Özellikle, 12.
Madde’de yer alan “faaliyetten men” cezasının çok ağır bir ceza
olduğu ve mümkünse bu cezanın yerine para cezası uygulanmasının sektörün geleceği açısından daha adil olacağı vurgulandı.
Bakanlık bürokratlarını ziyaretin ardından 26 Ağustos’ta TÜRKTED
Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gündemdeki birçok
konunun kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki aylarda Dernek üyeleriyle birlikte icra edilecek faaliyetlerin planlaması yapıldı. Özellikle, sektörümüzü yakından ilgilendiren konuların, mevzuatından uygulanmasına kadar tüm yönleriyle
ayrıntılı biçimde ele alınıp değerlendirileceği bir “çekirdek kadro”nun oluşturularak, kapsamlı çalışmaların başlatılmasına karar
verildi. Ayrıca, sektör mensuplarının adlî davalarda karşılaştıkları
zorlukları gidermek amacıyla, gerek bu davalarda bilirkişilik yapan
teknik personeli ve gerekse Adalet Bakanlığı mensuplarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Tohumculuk sektörünü uluslararası standartlara uygun yapıya
kavuşturarak üreticinin tohumluk ihtiyacının yurtiçi üretimden
karşılanma oranını artırmak ve ihracat gücünü geliştirmek amacıyla Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi çalışmalarına devam edildiğini belirten Eker, yerli hibrit sebze çeşitlerinin kullanım oranının yüzde 10'lardan yüzde 50 seviyesine ulaştığını kaydetti. Eker,
hububat ve baklagil tohumluklarıyla yağlı tohumlardan aspir,
susam ve yer fıstığı çeşitlerinin yüzde 100'ünün, pamuk çeşitlerinin yüzde 43'ünün, soya çeşitlerinin yüzde 30'unun ve ayçiçeği
çeşitlerinin yüzde 20'sinin yerli olduğunu vurguladı (>>>devamı
için).
2014’ÜN İLK YARISINDA TOHUMLUK İHRACATIMIZ 107 MİLYON
DOLAR İTHALATIMIZ 126 MİLYON DOLAR OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı esas alınarak
TÜRKTED tarafından derlenen tohumluk
ithalatı ve ihracatına ait 2014 yılının ilk
yarısına ait verilere göre tohumluk ihracatımız 107 milyon dolar, ithalatımız ise
126 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Harmonize Sistemdeki (HS) 12 haneli
GTİP (Gümrük tarife istatistik pozisyonu)
numaralarına göre sınıflandırılan 2012, 2013 ve 2014 (ilk yarı)
yıllarına ait tohumluk dış ticaret verilerine dayandırılarak derlenen rakamlara göre; ülkemiz 2014 yılının ilk altı ayında en fazla
domates tohumu ithal etti. Toplam 32 milyon dolarlık domates
tohumu ithalatının 8 milyon dolarlık bölümü Peru’dan gerçekleştirildi. Peru’yu Çin, Fransa ve İsrail izledi. 2014 yılının ilk yarısında
gerçekleştirilen tohumluk ihracatımızın şampiyonu ise ayçiçeği
tohumluğu oldu. Bu türe ait yaklaşık 63 milyon dolarlık ihracatın
24,5 milyon dolarlık bölümü Rusya Federasyonu’na yapıldı. Ayçiçeği tohumluğunu toplamda 24,3 milyonluk ihracat değeriyle
mısır tohumluğu izledi (>>>ayrıntılı veriler için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

GTHB İLE FAO “TÜRKİYE TOHUMCULUK POLİTİKA BELGESİ”
HAZIRLIYOR

BALKAN TOHUM ÇALIŞTAYI 10 EYLÜL’DE
EDİRNE’DE TOPLANIYOR

FAO ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ECO ülkeleri arasında yürütülen “Bölgesel Tohumculuk Projesi” çerçevesinde
"Türkiye Tohumculuk Raporu" ile bu raporun çıktısı olarak "Türkiye Tohumculuk Politikası Belgesi" hazırlıkları devam ediyor. Söz
konusu proje kapsamında “Türkiye Ulusal Danışmanı” olarak
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) eski Genel Sekreteri Dr.
Selahattin Mermer görevlendirildi. Eylül ayı sonunda bu konu ile
ilgili olarak FAO ve Bakanlık tarafından ortaklaşa düzenlenecek
Çalıştayda, taslak raporun hazırlanacağı ve daha sonra tamamlanacak olan bu rapor ve Tohumculuk Politika Belgesinin Türk tohumculuk sektörünün geleceği için bir yol haritası çizeceği bildirildi.

TÜRKTOB, TSÜAB, BİSAB ve BİSAM (Trakya
Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından 10 Eylül
2014 tarihinde Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde
Balkan Tohum Çalıştayı toplanıyor.
08–10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Balkan Tarım Kongresi
(http://agribalkan.org/) kapsamında
düzenlenecek olan Çalıştay, tüm Balkan ülkelerinden tohumculuk
ve bitki ıslahçıları dernekleri, sektör temsilcileri, üniversite ve
araştırma enstitülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Çalıştay
boyunca Romanya Fundulea, Sırbistan Novisad ve Zemun Polje,
Bulgaristan Karnobat, Dobrich ve Sadova, ülkemizden de TAGEM
araştırma enstitülerinin stantları yer alacak (>>> Çalıştay Programı
için).

TÜRKTOB’DAN TOHUMCULUĞA STRATEJİK PLAN YOLDA
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB )’ne bağlı 7 Alt Birliğin Genel
Kurullarının tamamlanmasının ardından Ankara’da TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer
Başkanlığında 15 Temmuz’da ''Tanışma ve İstişare Toplantısı'' düzenlendi. TÜRKTOB Yönetim Kurulu'nun hazır bulunduğu toplantıya 7 Alt Birliğin Yönetim Kurulu
Başkanları, Üyeleri ve Genel Sekreterlerinin büyük bölümü katıldı.
Toplantıda, TÜRKTOB tarafından düzenlenen “Tohumculuk Fuarı”,
“Alt Birlik üyelerinden alınan Binde Üç oranındaki komisyon”,
“mevzuat birlikteliğinin sağlanması” için yapılacak çalışmalar,
TÜRKTOB tarafından hazırlanacak stratejik plan ve alt birliklerin
rolleri ile Ar-Ge çalışmaları gündeme geldi (>>>devamı için).
Öte yandan, 2009 yılından bu yana TÜRKTED’in üyeleriyle gerçekleştirdiği istişare toplantıları ve benzeri faaliyetlerde alınan kararların yanı sıra sektörün diğer paydaşlarının gündeme getirdikleri
konular doğrultusunda hazırlanan “Eylem Planını” bu tip çalışmalara yardımcı olacaktır. TÜRKTED’in Planında 8 adet Stratejik
Amaç bulunuyor. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için oluşturulan
12 adet Özel Hedef, buna bağlı 21 adet Uygulama Hedefi ve 49
adet Faaliyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in
himayelerinde 2013 Ağustos’unda basılıp tüm tarım sektörü paydaşlarına dağıtılan “Vizyon 2023: Gıda, Tarım ve Hayvancılık”
başlıklı yayında özetleniyor (>>>plan için sayfa 82).
GÜNEYDOĞU'NUN HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUM
İHRACATI AZALDI!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı, geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde 9,1 azaldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2013 Ocak-Temmuz’da 1 milyar 295
milyon 690 bin dolar olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar
ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,1 düşüşle 1 milyar 177
milyon 250 bin dolara geriledi (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

TÜRKİYE V. TOHUMCULUK KONGRESİ EKİM’DE DİYARBAKIR’DA

TÜRKTED’in de destekleyici kuruluşlar arasında yer aldığı Türkiye
5. Tohumculuk Kongresi 19–23 Ekim 2014 tarihleri arasında Dicle
Üniversitesi’nde düzenleniyor. Kongre, Dicle Üniversitesi Ziraat
Fakültesinin öncülüğünde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarının
değerli katkılarıyla hazırlanmakta. “Uluslararası Katılımlı” olarak
gerçekleştirilecek olan ve “Tohumculuk Sektörü İş Forumu”nun da
düzenleneceği kongreye yurtiçi ve yurtdışından araştırıcılar, ulusal
ve uluslararası tohumculuk kuruluşlarından temsilciler ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin katılması bekleniyor (>>>Kayıt
ve ayrıntılar için).
BÖLGESEL TOHUMCULUK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
BURSA’DA YAPILDI
Diyarbakır ve Konya'nın ardından Bursa'da da 3 üncüsü yapılan
Bölgesel Tohumculuk Değerlendirme Toplantısı 4 Ağustos
2014’de gerçekleşti. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığından Alper GÖRMÜŞ' ün Koordinatörlüğünde
gerçekleşen toplantıya Bursa'nın yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Konya illerinde görevli Tohumluk Kontrolörleri ile Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü,
Beydere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü ve Çayırova
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü görevlileri de katıldılar (>>>devamı için).
TÜRKTOB MEVZUAT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI
Mevzuatlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi, yeni düzenlemelerin yapılması amacıyla TÜRKTOB tarafından kurulan ‘’Mevzuat
Komisyonu’’ 12 Ağustos 2014 tarihinde ilk toplantısını Ankara’da
yaptı (>>>devamı için).

İSRAİL'İN TOHUM POLİTİKASINA KARŞI “PROJE” GELİŞTİRDİLER
Ürettiği hibrit tohumlarla sürdürülebilir tarımı durdurarak tekelinde tutmayı amaçladığı öne sürülen İsrail’in büyük projesine son
verecek çalışma, Kaz Dağlarında başlatıldı. Türk bilim adamlarıyla
birlikte bir süredir yerli tohum üretimi konusunda çalışmalar yapan Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir Ar-Ge firması, hibrit tohumlara olan bağımlılığı yok edecek düzeye geldi ve yerli tohum
üretimine başladı. Projeye akademik destek veren Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Gülendam Tümen, günümüzde Türkiye'de yerel tohumların korunması için büyük bir çaba gösterildiğini söyledi (>>>video haber
ve devamı için).
GDO’LU MISIRDAKİ “BÜYÜK TEHLİKE”
Prof. Séralini ve arkadaşlarının yayından çekilen tartışmalı araştırması çok sıkı bir değerlendirme sürecinden sonra yeniden yayınlandı. 2012’ de Food and Chemical Toxicology (FCT)’ de yayınlanan orijinal araştırmada, “GDO’ lu mısır” ve Avrupa Birliği’ nde
içme suyunda müsaade edilen miktarın altında “Roundup” ile
beslenen farelerde ağır karaciğer ve böbrek hasarı, hormonal
değişiklikler ve yüksek oranda büyük tümörler tespit edilmişti.
Şimdi, Environmental Sciences Europe’da yayınlanan araştırmanın
sonuçları ve hükümleri öncekinden farklı olmadığı gibi, makalede
orijinal yayının tenkit edilen hususlarını da irdeleyen ekstra veriler
ve ham veriler de bulunuyor (>>>devamı için ).
TÜBİTAK YENİLİKLER KİTABI ÇIKTI!
TÜBİTAK, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulundurarak, destek ve teşviklerinde birçok önemli yenilik ve revizyonu
hayata geçiriyor. Son yıllarda yapılan önemli yenilik ve revizyonları, TÜBİTAK YENİLİKLER kitabının son baskısında bir araya getirdi.
TÜBİTAK, başta araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere, ülkemizin Ar-Ge aktörlerinin, kitapta yer alan revizyon ve desteklerden
haberdar olarak, bu teşviklerden yararlanabilmesi amacıyla kitabı
kamuoyu ile paylaşıyor (>>>kitabın pdf versiyonu için).
TÜRKİYE'DE İLK DEFA SAFLAŞTIRILMIŞ SOĞAN TİPLERİ ÜRETİLDİ
Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ BİYOM) Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Ramazan Alan, "Türk soğan hatlarında genetik olarak
saflaştırılmış çeşitlerinin üretilmesi projesi"nde uyguladıkları "dihaploidi" teknolojisiyle elde edilen tohumların, Türk tohumculuğuna büyük katkısı olacağını söyledi. PAÜ Biyoteknolojik Islah
Programı Koordinatörü Dr. Alan: "Tüm genleri için saflaştırılan
soğan hatlarının elde edilmesi ve bunlardan tohum üretiminin
gerçekleştirilmesi ülkemizde genetik ve biyoteknoloji alanlarında
gerçekleştirilen akademik çalışmalar açısından çok büyük bir başarıdır" "Ürettiğimiz tohumlar, standart tohumlarla karşılaştırılınca elmas gibi değerli, çok yüksek sayıda tohum veriyorlar” dedi
(>>>devamı için).

ALT BİRLİKLERDEN HABERLER
TSÜAB’IN III. ULUSLARARASI TOHUMCULUK
ÇALIŞTAYI’NDA YOK YOK!

Önümüzdeki yıl 08–10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan
Türkiye Tohumcular Birliği’nin uygulamaya koyduğu Türkiye Tohumculuk Fuarı ile aynı tarihlerde ve aynı mekânda NAGOYA
Protokolünün Türkiye ve Tohumculuk Sektörüne Etkilerinin işleneceği Uluslararası TSÜAB III. Tohumculuk Çalıştayı, yine TSÜAB
tarafından uygulanmakta olan URGE Alım Heyeti programları,
ayrıca ilgili üretici ve tüketici işbirliği eksenli ECOSA (Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Tohumcular Birliği) toplantısı da, ECO üyesi 11
ülke temsilcisinin katılımı ile yine aynı tarihlerde fuar kapsamında
gerçekleştirilecektir. Bunlara paralel olarak aynı anda, ayrı bir
salonda TSÜAB’ın uygulamaya koyduğu üç URGE Programı kapsamında, TSÜAB URGE’ye katılım beyanı veren üyeler için hazırlanacak olan ticari görüşme masalarına yabancı ülke tohumculuk
firmalarının katılımı sağlanacak, katılımcı ülkelerle olası işbirliği
konuları üzerinde B2B adı ile anılan olası işbirliği üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecektir. Tüm bu etkinliklerin ötesinde, başta
Şili, Polonya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Macaristan,
Hindistan, Meksika, Brezilya, Romanya ve Çin gibi ülkeler olmak
üzere birçok ülkeden hem Fuara hem de Çalıştay’a katılacak konuklar ile Türkiye tohumcuları için ne gibi sosyal etkinlikler ve
eğlenceler planlandığı da sektör paydaşlarınca merakla beklenmektedir (>>>devamı için).
ÜLKE TOHUMCULUĞUNDA BİR İLK!
BİSAB, Macaristan buğday ve mısır
çeşit ve hatlarını Türk tohumculuğunun
hizmetine sunuyor. BİSAB, ülkemiz
tohumculuk sektörünün gelişimine katkı sağlamak için ve özellikle
de yerli şirketlerimizin çeşit ihtiyaçlarının karşılanması konusunda
önemli bir adım attı. Ülkemizin ve tohumculuk sektörünün iki
önemli ürünü olan buğday ve mısırda yeni imkânlar ülkemiz tohumculuk şirketlerinin hizmetine sunuluyor (>>>devamı için).
"FİDE AMBALAJINDA GELİŞMELER" TOPLANTISI YAPILDI
18 Temmuz 2014 tarihinde Antalya
Ramada Hotelde KAR-POL Şirketinin
sponsorluğunda, fide sektörünün kullandığı viyol, insert ve karton ambalaj kombinasyonunu bir araya
getiren ve ambalajda ekonomi sağlamayı amaçlayan çalışmalara
ilişkin gelişmeleri konu alan bir toplantı düzenlendi. Toplantıya
FİDEBİRLİK üyesi 30 kuruluştan temsilciler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri katıldı (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

TÜRKTED ÜYELERİNDEN HABERLER
ATA TOHUMCULUK A.Ş. PREMIER TECH CHRONOS İLE ANLAŞTI
ATA Tohumculuk A.Ş. Kanadalı Premier Tech Chronos ile tam otomatik paketleme, paletleme ve
streçleme makinesi ihalesinde anlaştı. Firmadan
yapılan açıklamada, bu yeni makine ile tohum hazırlama tesislerinin müşterilerine daha hızlı ve kaliteli
hizmet sunma imkânını yakaladığı belirtildi (>>>devamı için).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
ESA 2014 YILI TOPLANTISINA KATILIMCI SAYISI 800’Ü GEÇTİ
Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA)’nın 12–14
Ekim 2014 tarihlerinde Lizbon’da düzenlenecek olan 2014 Yılı Toplantısına Eylül’ün ilk
haftası itibariyle 822 kişi kayıt yaptırdı. Türkiye’den de 18 katılımcı kayıt yaptırmış görünüyor (>>>detaylı bilgi için).

ÇİFTÇİLER MAY BEREKET ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

AB’DE GDO’LU ÜRÜN ÜRETİMİ TARTIŞMALARI

MAY Tohum, yüksek Ar-Ge çalışmalarıyla, 2015
sezonu için ürettiği soya, pamuk ve Mısır çeşitlerini,
Çukurova'da düzenlediği MAY Bereket Şenliği'nde
çiftçilere tanıttı. 50 dönüm arazi üzerinde farklı
çeşitlerde soya, pamuk ve mısır ürünlerini inceleme fırsatı bulan
Çukurovalı çiftçiler MAY Bereket Şenliği'nde buluştu (>>>devamı
için). MAY’ın diğer bir etkinliği de Samsun’un Havza ilçesinde
düzenlendi. Tarla Günü’ne Havza’da bulunan çiftçiler yoğun ilgi
gösterdi. Programda, MAY Tohum Ürün Müdürü Abdullah Tayyar
Demir, Tarla Günü için hazırlanan arazide üreticilere yeni ayçiçek
çeşitleri olan Coral ve Meteor CL hakkında bilgi verdi (>>>devamı
için).

Avrupa Birliği’nde, üye ülkelerin genetiği değiştirilmiş ürünlerin
(GDO) ekimine, kendi bölgelerinde yasaklama ya da kısıtlama
olanağı verecek yeni bir düzenleme üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor. AB, GDO’ lu ürünler konusunda dünya ekonomisindeki en
katı güvenlik kurallarını uyguluyor. 10 yıllık yasal tartışmalar sonrasında, Haziran 2014’te GDO’lu ürünlerin üretiminin üye ülkelerce yasaklanmasına veya üretiminin kısıtlanmasına izin veren bir
taslak üzerinde anlaşıldı. Yeni Komisyon Başkanı Jean-Claude
Juncker, Bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinin uzun zamandır istediği
bu düzenlemeyi destekliyor (>>>devamı için).

PROGEN’İN TOHUM ÇEŞİTLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Tohum sektörünün lider kuruluşlarından
olan ProGen, Şanlıurfa tarım paydaşlarını
yeni ürün pamuk, soya ve mısır tohumlarını
tanıtmak üzere davet ediyor. Konu ile ilgi açıklamada bulunan
ProGen yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Eylül başında " Şanlıurfa
Çeşidini Seçiyor" adlı etkinliğimize Şanlıurfa başta olmak üzere
Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır'dan üreticiler, tarım ilacı bayileri,
resmi ve özel tarımsal kurum temsilcileri gibi tarım paydaşları
katılacak. Etkinlik çerçevesinde ProGen Tohum tarafından geliştirilen pamuk, soya ve mısır çeşitleri ile çeşit adayları üreticilerin
beğenisine ve seçimine sunulacak (>>>devamı için).

AG-BIO CONGRESS 03–04 ARALIKTA BERLİN’DE TOPLANIYOR
Özellikle tohum işleme konusunun çok
önemli eğitimlerin verileceği Ag-Bio
Congress 03-04 Aralık 2014’de Berlin’de toplanıyor (>>>eğitimlerle ilgili broşür için).
ISF ORTA DÖNEM TOPLANTILARI 20–23 EKİM’DE HOLLANDA
UTRECHT’TE
Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF)’nun her yıl yapılan
orta dönem toplantıları bu yıl Utrecht’te gerçekleştirilecek. ISF
İcra Kurulu ile ISF Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra ISF
bünyesindeki daimi komiteler ve bölüm kurulları toplantılarının
yapılacağı orta dönem toplantılarında birçok konu ele alınacak.

SYNGENTA’NIN DURIVO VE DYNASTY TANITIM TOPLANTISI
YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Syngenta’nın Damlamadan Yenilikçi
Çözümleri Durivo ve Dynasty’nin Tanıtım Toplantısı Ramada Plaza Hotel–
Antalya’da 02 Ağustos 2014 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Öte yandan, DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2014
fuarı, Karaevli Köyü-Tekirdağ’da 14-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Alman Tarım Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Projesi’nin
(ÖÇP) ortaklaşa kurduğu DLG Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen fuarda Syngenta Türkiye 2 parsel ekim alanında 4 gün boyunca yoğun ziyaretçi katılımıyla yer aldı.
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın
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