E-BÜLTEN
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Türkiye Tohumculuk
AĞUSTOS 2012
Endüstrisi Derneği
30. ISTA TOHUM KONGRESİ
ANTALYA’DA YAPILACAK

Türkiye, 30. ISTA (Uluslararası Tohum
Test Birliği) Tohum Kongresi’ne 12–18
Haziran 2013 tarihleri arasında Antalya’da ev sahipliği yapacak. ISTA, üye
ülkelerin tohum laboratuarları yetkilileri
ve konu uzmanları, üniversitelerden bilim
adamları ile tohumculuk sektöründen ilgili
teknik uzmanlar yanında dünyadaki tohumculuk kuruluşlarının katılımı ile üç
yılda bir kongre düzenlemektedir.

12–18 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan ISTA’ nın 30. Kongresinin ev
sahipliği için GTHB tarafından talepte
bulunulmuş ve bu talep kabul edilmiştir.
Üç yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen ISTA kongresine bilim adamları,
araştırmacılar, uluslararası organizasyonlar, stant açmak isteyen tohum
şirketleri, tohumculuk endüstrisi ile ilgili
teknoloji şirketleri ve tohum üreticilerinden oluşan 600–800 katılımcı beklenmektedir. Bu toplantı ülkemizin dünyaya tanıtılmasında ve yeni gelişmekte
olan tohumculuk sektörünün ve ülkemizin imkân ve potansiyelinin ortaya
konulmasında, uluslararası tohumculuk
sektörüne uymasında yeni fırsatlar
ortaya koyacaktır (haberin ayrıntısı ve
kayıt için buraya tıklayın).

TİGEM TOHUM HAZIRLAMA
TESİSLERİ AÇILDI

TOHUMLUK
FİYATLARINI
AÇIKLADI

TİGEM Ticaret Daire Başkanlığınca
Ağustos’un ilk haftasında yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunca belirlenen
2012 yılı hububat tohumluğunun dağıtıcı kuruluşlara işletme teslimi peşin
bedelle satış fiyatları aşağıdaki gibi
duyuruldu.
Türk tarımının gelişmesi ve kalkınmasında öncü kuruluş olmaya devam eden
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) “Tohum Hazırlama Tesisleri’ni”
hizmete açtı. Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi’nde Temmuz ayı içerisinde
montajı tamamlanan tesisler hizmete
başladı. Tesisin çıkış kapasitesi 20 t/h,
tesisin kurulu gücü 180 kw, % 11-12 nem
ve % 15-17 yabancı maddeye göre tohumluk safiyeti %97-98’dir (haberin devamı için buraya tıklayın).

Tohumluk Dağıtıcısı Kuruluşlara İşletme
Teslimi Peşin Bedelle Satış Fiyatı
(Krş / Kg) + KDV
Makarnalık buğday tohumluğu

97.00

1. Grup Ekmeklik buğday tohumluğu

97.00

2. Grup Ekmeklik buğday tohumluğu

95.00

Tritikale tohumluğu

90.00

Arpa tohumluğu

82.00

Diğer taraftan, üzerine nakliye ve vade
farkı eklenmemiş olan hububat tohumluklarının “Bayinin Çiftçiye Peşin Satış
Fiyatlarını” görmek için buraya tıklayın.

30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMIMIZIN
90.YILI
KUTLU OLSUN

Büyük Taarruzun 90. Yılı kutlu olsun. Büyük zaferlere imzalarını
atan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını
saygı ve minnetle anıyoruz.
“30 AĞUSTOS ZAFERİ, TÜRK TARİHİ’NİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM
NOKTASIDIR. ULUSAL TARİHİMİZ
ÇOK BÜYÜK, PARLAK ZAFERLERLE
DOLUDUR, AMA TÜRK ULUSU’NUN BURADA KAZANDIĞI
ZAFER KADAR KESİN SONUÇLU,
YALNIZ BİZİM TARİHİMİZE DEĞİL,
DÜNYA TARİHİNE YENİ BİR AKIM
VERMEKTE KESİN ETKİLİ BİR MEYDAN SAVAŞI HATIRLAMIYORUM.
BESBELLİ Kİ YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN, GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMELİ BURADA SAĞLAMLAŞTIRILDI, ÖLÜMSÜZ YAŞAYIŞI BURADA TAÇLANDIRILDI. BU
ALANDA AKAN TÜRK KANLARI,
BU GÖKLERDE UÇUŞAN ŞEHİT
RUHLARI, DEVLETİMİZİN, CUMHURİYETİMİZİN ÖLÜMSÜZ KORUYUCULARIDIR.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
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TGDF, GDO BAŞVURUSUNU
GERİ ÇEKTİ !

Türkiye Gıda ve
İçecek
Sanayi
Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Başkanı Şemsi
Kopuz 2010 yılında Biyogüvenlik Kurulu'na AB mevzuatına uyum amacıyla 29 GDO'lu genin tanımlanması için
yaptıkları başvuruyu geri çektiklerini
belirtti. Kopuz; "Türk gıda ve içecek sektörü, bölge coğrafyasında son derece
etkin bir oyuncudur ve hâlihazırda bu
coğrafya üzerinde yaşayan 1,5 milyar
insan için gıda ve içecek üretimi gerçekleştirmekte. Başta Avrupa Birliği kriterleri
olmak üzere global yasal düzenlemelere
uyumun sağlanması büyük önem taşıyor"
dedi (haberin devamı için buraya tıklayın).
TMO MISIR ALIM
FİYATLARINI AÇIKLADI

Ülkemizde 2012 yılı 1.
ürün mısır hasatı 9
Ağustos'ta Amik Ovasında lokal olarak başlamıştır. İkinci ürün mısır hasadının ise Ekim ayı içerisinde başlaması
beklenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO), 1. ürün mısır hasadının başlamasıyla birlikte, alım fiyatı açıklanıncaya
kadar üreticilere ve diğer kesimlere depolama imkânı sağlamak ve alım fiyatı
açıklandıktan sonra ürünlerini istedikleri
şekilde pazarlayabilmelerini sağlamak
amacıyla 13 Ağustos 2012 tarihinde
taahhütname ile mısır alımlarına başlamıştır. Bu kapsamda bu güne kadar
2.616 ton taahhütname karşılığı mısır
alımı yapılmıştır. 2011 yılında, 540
TL/Ton olarak açıklanmış olan mısır
müdahale alım fiyatı; 2012 yılında ton
başına 595 TL olarak belirlenmiştir. Bu
fiyata ilave olarak geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi 40 TL/Tonluk primin yanında
gübre, mazot ve toprak analizi gibi destek
ödemelerine 2012 yılında da devam
edilecektir. 595 TL/Ton olarak belirlenen
müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca
verilen 55 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 650 TL/Ton'a yükselmektedir
(haberin devamı için buraya tıklayın).

AŞIRI SOĞUĞA DAYANIKLI
BUĞDAY VE ARPA ÇEŞİTLERİ
GELİŞTİRİLDİ

Avrupa'nın sanayiye dönük EUROSTARS programı ile
TÜBİTAK tarafından da desteklenen
projeyle kuraklığa ve aşırı soğuğa dayanıklı buğday ve arpa çeşitleri geliştirildi.
Proje sonunda, kışlık kırmızı sert ekmeklik buğdayla iki kışlık arpa çeşidinin üretim izni alındı ve İç Anadolu Bölgesi'nde
üretime başlandı. ProGen Tohum A.Ş.
Ürün ve Pazar Geliştirme Müdürü Hüseyin Güngör, yaptığı açıklamada, EUROSTARS programı kapsamında desteklenen ''Kaliteli ve Yüksek Verimli Kışlık
Tahıl Kaynaklarının Geliştirilmesi'' projesinin, Avusturya, Macaristan, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya,
Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ile yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'de 5 milyon
hektarda kışlık tahıl yetiştirildiğinin varsayıldığını belirten Güngör, projeyle hastalık ve zararlılara, kuraklığa ve sert kış
koşullarına, erken gelen sıcaklara dayanıklılık gösteren yüksek kaliteli tahıllar
elde edileceğini ve genetik çeşitliliğin
artacağını söyledi (haberin devamı için
buraya tıklayınız).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN
HABERLER
ASTA TOPLANTI SUNUMLARI
YAYIMLANDI

Amerikan Tohum
Ticaret Birliği (ASTA)’ nın Washington’da 20-23 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği
yıllık toplantısına
ait sunumlara ve tutanaklara birliğin web
sitesinden ulaşılabilmektedir. Konferans,
tohumculuk endüstrisi adına Capitol
Tepesi’nde 30 eyaletten yaklaşık 400
katılımcıyı bir araya getirmiştir. ABD
Tarım Bakanı Tom Vilsack ve daha birçok konuşmacının yaptığı sunumlara
buradan erişebilirsiniz.

ASTA TOHUM ARAŞTIRMA
KONFERANSI ve
TOHUMCULUK FUARI

Amerikan
Tohum
Ticaret Birliği (ASTA)’nın 4-7 Aralık
2012 tarihleri arasında Chicago’da ev
sahipliği yapacağı “Mısır, Sorgum, ve
Soya Fasulyesi Tohum Araştırma Konferansı ve Tohumculuk Fuarı”na online
kayıtlar devam etmektedir. Toplantı; idare
ve yönetimden pazarlama ve ticarete,
araştırmacılardan tohum hasatı, temizlenmesi ve test ekipmanları konusunda
çalışanlara kadar tohumculuk endüstrisi
ile ilgili herkes için eğitici oturumlar sunmaktadır. Oturumların bazılarında, mısır,
sorgum ve buğdayda genomik seleksiyon, insan sermayesinin yapılandırılması,
işletmede veri yönetimi ve en son kuraklık teknolojileri gibi konular ele alınacaktır
(kayıt ve ayrıntılar için buraya tıklayınız).
ISAAA BAŞKANI
BİYOTEKNOLOJİK
ÜRÜNLERE GÜVENİYOR

Tarımsal Biyoteknoloji
Uygulamaları için Uluslararası Hizmetler Enstitüsü (ISAAA) Başkanı
Clive James, Amerikalı
çiftçilerin biyotek/GM ürünlerinden daha
önce görülmemiş biçimde emin olduklarını kanıtlamaya devam ettiklerini söyledi.
Amerika Tarım Bakanlığı’nın Haziran
2012 ürün ekim alanı raporu, geniş ekim
alanlı üç biyotek ürününde (mısır, soya
fasulyesi ve pamuk) tam ya da tama
yakın teknoloji optimizasyonunu (eniyileme) göstermiştir. James, yüksek benimseme oranlarının, milyonlarca çiftçi tarafından biyotek ürünlere duyulan güvenin
çok kuvvetli ispatı olduğunu söyledi (haberin devamı için buraya tıklayınız).
TÜRKİYE TOHUMCULUK
ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ
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