TOHUM DERGİMİZ DÖRT YAŞINDA!
TÜRKTED’in resmi yayın organı olarak
2011 yılı Ocak ayından beri sektör paydaşları ile buluşan TOHUM dergisi,
geçtiğimiz hafta abonelerine gönderilen
10.sayısı ile birlikte dört yaşına girdi.
Yayın hayatına başladığı günden beri
Türkiye tohumculuk endüstrisinin sorunlarını, sektördeki gelişmeleri tarafsız
ve objektif bir şekilde okurlarına sunan
TOHUM, TÜRKTED’in saygıdeğer üyelerinden aldığı güçle yayın hayatına daha
nice yıllar devam edecek (TOHUM arşivi için tıklayın).
Biçimsel bazı değişikliklerin yanında içerik olarak daha da zenginleştirmeye çalıştığımız TOHUM’un 10.sayısı yine beğeneceğinizi umduğumuz başlıklarla dolu. “Sunuş”unu TÜRKTED Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Gönen’in kaleme aldığı
10.sayıda, tohumculuk sektörünün en önemli gücünü oluşturan
Ar-Ge’yi masaya yatırdık. Öte yandan, “Suç ve Ceza” başlıklı
Gündem bölümünde, Tohumculuk Kanunu’ndaki tazminat ve
cezaları düzenleyen bölümler hakkında uzun süredir dile getirdiğimiz değişiklik taleplerimizi, uygulamada yaşanan sorunları
irdeleyerek okurlarımıza bir kez daha aktarmaya çalıştık.
Derneğimizin iki saygın üyesi AGROMAR Marmara Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile MULTİ Tarım Tic. Ltd. Şti.’ni daha yakından tanımak isterseniz “Advertorial” bölümlerini mutlaka okumalısınız.
TOHUM’un bu sayısının röportaj konuğu olan TBMM Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Demir, hem
tarım hem de tohumculuk sektörü açısından oldukça önemli
görüşlerini bizlerle paylaştı. “Ahde Vefa”da ise sektörümüzün
duayenlerinden, girişimcilik adına yeni nesiller için önemli bir
örnek olan değerli üyemiz Dr. Savaş Titiz’in yaşamından kesitleri
sizlere aktardık.
Prof. Dr. Selim Çetiner’in Nobel Ödülü alan tek ziraatçı olarak
adını tarihe yazdıran Norman Borlaug’un yaşam öyküsünü anlatan makalesini mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Dergimizin
10.sayısının “Vizyoner Bakış” bölümünde, Ekonomik İşbirliği
Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA)’yı sizlere tanıttık (TOHUM10’un elektronik kopyası için tıklayın).
100 BİN TOHUMU İNCELEYİP ALTINDANEYE ULAŞTILAR
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde 100 bin buğday
tohumu üzerinde 13 yıl melezleme çalışması yapan görevliler,
verimlilik ve kalite açısından önemli bir değere sahip "Altındane" buğday tohumuna ulaştılar (>>>devamı için).

>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

TÜRKTED YÖNETİM KURULU’NDAN
BAKANLIK BÜROKRATLARINA ZİYARET
TÜRKTED Yönetim Kurulu 2014’ün ilk toplantısını 21 Ocak tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Dr. Mete Kömeağaç’ın başkanlığında yapılan toplantıda, sektördeki son gelişmeler kapsamlı bir
şekilde değerlendirildi ve Derneğin 2014 yılı öncelikleri ve izleyeceği yol üzerinde kararlar alındı. Tohumluk İthalatı Uygulama
Genelgesi başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatın sektöre etkilerinin tartışıldığı toplantıda ayrıca TÜRKTED tarafından bu yıl
düzenlenmesi öngörülen bazı çalışmalar da ayrıntılı olarak ele
alındı.
Yönetim Kurulu toplantısının ardından 22 Ocak günü Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeğaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Bakanlık bürokratlarını ziyaret etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, BÜGEM Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, TTSM Müdürü Mehmet Şahin ve
Ankara Tarım İl Müdürü Muhsin Temel ile makamlarında görüşülerek sektörü ilgilendiren konular hakkında kapsamlı ve yararlı
değerlendirmelerde bulunuldu. Müsteşar Yardımcısı ve BÜGEM
Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerde; Kanun ve diğer mevzuat uygulamalarıyla ilgili olarak tohum firmalarını ilgilendiren
birçok konu ile bunların ivedilikle çözümü hakkında görüş birliğine varıldı. TTSM Müdürü ile yapılan görüşmede ise, tescil ve
sertifikasyon uygulamalarıyla ilgili muhtelif konular değerlendirildi ve sektör temsilcileriyle TTSM yetkilileri arasında bu tip
görüşmelerin sıklıkla yapılması hususunda mutabık kalındı.

2014 YILI TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ
YAYIMLANDI
Tohum sanayicileri ve üreticilerini yakından ilgilendiren Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi (2014/1), T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayının ilk haftasında yayımlandı. Tohumluk ithalatını
düzenleyen 2013 yılı Genelgesi ile mukayese edildiğinde, önemli
hiçbir değişikliğin yapılmadığı 2014 Genelgesinde, TÜRKTED ve
diğer sektör paydaşı kuruluşlarca talep edilen değişiklik önerilerinin neredeyse tamamının yeni genelgede yer almaması sektör
tarafından üzüntüyle karşılandı. Özellikle, hem ülkemiz çiftçisi
için hem de ihraç amaçlı sertifikalı tohumluk üreten firmaların,
ebeveyn tohumlukların ithalatında aranan ISTA-Orange sertifikası kriterleri nedeniyle, ebeveyn hat tohumluğu tedarikinde
meydana gelecek ciddi zorluklardan dolayı ülkemiz tohumluk
üretiminde önemli darboğazlarla karşılaşması adeta kaçınılmazdır.
TOHUMLUK ÜRETİMİNDE 742 BİN TONLUK REKOR ÜRETİM
TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, 2013 yılında
Türkiye’nin 742 bin ton sertifikalı tohum ürettiğini ve 130 milyon dolarlık tohum ihraç ettiğini açıkladı (>>>devamı için).

ANADOLU ETAP TÜRKTED'E ÜYE OLDU
Geçtiğimiz Ocak ayında TÜRKTED'e üye olan
ANADOLU ETAP Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., 2009
yılı içerisinde Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Brezilyalı
Cutrale Grubu’nun güç birliği ile hayata geçirilen yeni bir şirkettir. Anadolu Etap, meyve yetiştiriciliği ile çeşitli meyve püresi ve
konsantresi üretimi faaliyetlerini 37 yıllık bir birikimden güç
alarak sürdürmektedir.
DAYANIKLI TOHUM FORMÜLÜ
Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin altında kalması kuraklık endişesini artırıyor. Kuraklığı tahmin edemediklerini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yağış
azlığı sebebiyle tarımsal kuraklık riski bulunduğunu belirterek,
kuraklığa karşı dayanıklı tohum kullanımını teşvik edeceklerini
bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye
ekim ayından bu yana son yılların en kurak dönemini yaşıyor
(>>>devamı için).

'GDO'DA BİYOGÜVENLİK KURALLARI' TOPLANTISI
Biyogüvenlik Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yardımcı ABD, Kanada,
Japonya, Avustralya, Çin ve Avrupa ülkelerinin dışında başta
İran'ın tarımsal GDO konusundaki biyoteknolojik çalışmalarda
Türkiye'nin çok ilerisinde yer aldığını söyledi (>>>devamı için).

TİGEM İLE FÜAB VE TAREKS ARASINDA İŞBİRLİĞİ
TÜRKTED üyesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yine Derneğimiz üyesi Tarım Ürünleri Araç ve Gereçleri
İthalat İhracat A.Ş. (TAREKS) ve Fidan Üreticileri Alt Birliği
(FÜAB) arasında hibrit mısır ve fidan üretimi için işbirliği gerçekleştirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamaya göre, TİGEM, TAREKS ve FÜAB ile hibrit mısır
ve fidan üretimi alanlarında işbirliği yaparak, bu ürünleri yerli
kaynaklardan temin edecek. TİGEM işletmelerinin ve Türkiye'nin
yemlik dane ve silaj mısır tohum ihtiyacının karşılanması için
ortak hibrit dane mısır tohumluğu üretimi yapılacak. Öte yandan TİGEM ve FÜAB arasındaki işbirliği kapsamında da Türkiye
fidancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu virüsten ari ve ismine
doğru, güvenilir, sertifikalı kademede üretim materyalinin karşılanması amacıyla ortak üretim yapılacak (>>>devamı için).
TÜBİTAK 1003 PROGRAMI TARLA VE ENERJİ BİTKİLERİ ALANI
ÇAĞRI DUYURUSU YAYIMLANDI
Desteklenecek projelerin çağrı metinlerine erişmek için tıklayın.

TÜRKTED “ULUSLARARASI TOHUM TİCARETİNDE KURALLAR,
USULLER, İHLALLER VE TAHKİM” ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR
TÜRKTED, üyelerinin ve sektördeki diğer tüm paydaşların ihtiyacına yönelik olarak 08 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da “Uluslararası Tohum Ticaretinde Kurallar, Usuller, İhlaller ve Tahkim”
konulu bir çalıştay düzenliyor. Çalıştaya konuşmacı olarak, Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF)’in Tohum Ticareti ve
Teknolojisi Direktörü Piero Sismondo, Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA)’dan Sınai Mülkiyet Hakları ve Hukuk İşleri Direktörü
Szonja Csörgõ’nün yanı sıra tohumculuk endüstrisinde “ihlaller”
konusunda uzman olan AIB (Anti-Infringement Bureau)’den
Casper van Kempen konuşmacı olarak katılacak. Yabancı uzmanların yanı sıra, T.C. Adalet Bakanlığı AB İşleri eski Genel Müdürlerinden ve tahkim ile sınai mülkiyet hakları konusunda geniş
deneyime sahip emekli Hâkim Dr. Ayşe Saadet Arıkan ile konuya
ilişkin deneyimleri olan TÜRKTED üyesi Fulya Batur ve Hamdi
Çiftçiler de konuşmacı olarak Çalıştaya katılacak.
Türkiye tohumculuk sektörünün tüm temsilcilerinin ve yurtdışından da katılımcıların davet edileceği etkinliğin, sektörün en
önemli konularından biri olan uluslararası tohum ticaretindeki
kurallar ve usuller ile şirketler arasındaki ihlal ve tahkim konuları, davetli uzmanlar tarafından kapsamlı biçimde izleyicilere
aktarılacak.
TÜRKİYE V. TOHUMCULUK KONGRESİ
EKİM’DE DİYARBAKIR’DA TOPLANIYOR
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 kurumkuruluşlarının 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. Kongre Konu Başlıkları ise Çeşit Islahı; Tohumluk
Üretimi ve Teknolojisi; Tohum Fizyolojisi, Biyolojisi ve Kalitesi;
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu; Tohumculukta Bitki Koruma Sorunları; Organik Tohum Üretimi; Tohumculukta Biyoteknoloji; Tohumculukta Simülasyon Modelleri; Tohum İşleme,
Depolama ve Pazarlama; Tohumculuk Mevzuatı, Politikaları ve
Uygulamaları'ndan oluşuyor (>>>Kayıt ve ayrıntılar için).
DÜNYANIN 3. BÜYÜK GEN BANKASINDA
107 BİN ÇEŞİT TOHUM SAKLANIYOR!
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 107 bin çeşit tohum Ankara’daki Tohum Gen Bankası’nda saklanıyor (>>>devamı için).

>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

YEM BİTKİLERİ KONUSUNDA
HARMANŞAH’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR
TÜRKTED’in önceki başkan yardımcılarından, bitkisel üretim
konusundaki engin deneyimleri ile sektörümüze daima ışık tutan Fahri Harmanşah, 24 Şubat’ta Bereket TV’de katıldığı canlı
yayında yem bitkileri yetiştiriciliği konusunda önemli mesajlar
verdi. Oldukça kolay ve ücretsiz yapılabilen üyelik işleminden
sonra Bereket TV web sitesinden bu programın tamamı izlenebilmektedir (>>>programı izlemek için).
YEM FİYATLARINA ZAM HAZIRLIĞI
Kur artışı, Danıştay’ın GDO’lu 2 mısır genini yasaklaması ve yem
hammaddelerinde yoğunlaşan antibiyotik analizleri, karma yem
sektöründe peş peşe zamları getirdi. Hammadde bakımından
yüzde 25 oranında dışa bağımlı olan yem sektöründe kurdaki
artışa bağlı olarak fiyatlar yükseliyor. Sektör temsilcilerine göre
yaşanan sorunlar nedeniyle zamlar sürecek (>>>devamı için).

PIONEER'DEN ADANA'YA 6.5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Adana’ya 6.5 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan
Dupont-Pioneer’ın Ortadoğu Temsilcisi Halide Aydınlık ve
TÜRKTED üyesi Pioneer Tohumculuk Dağıtım ve Pazarlama Ltd.
Şti. Üretim Müdürü Zekeriya Arıoğlu, Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ı ziyaret etti. Dupont-Pioneer Ortadoğu Temsilcisi Halide Aydınlık, Adana’ya 6.5 milyon dolar tutarında bir yatırım planladıklarını ve bunu kısa zamanda hayata
geçireceklerini anlattı. Halide Aydınlık, “Karataş yolu üzerinde
kurulu Pioneer Tohumculuk tüm Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat
yapıyor. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden bir firmayız. Yeni
yapacağımız yatırım ile mısır ve ayçiçeği tohumu ihracatında
Adana, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyada ikinci
sırayı alacak.” dedi (>>>devamı için).
TAT TOHUMCULUK’UN UNVANI DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz yılsonunda Japon Kagome Co. Ltd. Şirketine satılan
TÜRKTED üyesi TAT Tohumculuk A.Ş.’nin unvanı "United Genetics Turkey Tohum Fide A.Ş." olarak değiştirildi.

DOĞA TOHUM TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİNDE İDDİALI
Nevşehir'de bulunan depolarda patatesini bekleten üreticiler
ithal patates gelecek haberleri üzerine satışa başladı. TÜRKTED
üyesi Doğa Tohumculuk firması Genel Müdürü Kamil Aşkın ise,
önümüzdeki yıl için yeterli tohumluk patates stokunun bulunduğunu söyledi. Türkiye'de 400 bin ton sertifikalı tohumluk
olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Aşkın, sözlerini “Türkiye 170
yıldır dışarıdan patates ithal ediyor. Doğa Tohumculuk olarak
bugün Türkiye'nin tohumluk ithalini tamamen bitirmesek de
büyük bir bölümünün ihtiyacını 2 yıl içerisinde karşılayacağımızı
söyleyebilirim. Yerli üreteceğimiz tohumla çiftçinin tohum maliyetinin yarı yarıya düşeceğini söyleyebilirim.” diye sürdürdü.
Aşkın “ithal tohumluklar çiftçiye tonu 1.200 ila 1.500 Euro arasında satılıyor. Bunun asıl fiyatı bu değildir. Yerli üretimle fiyatı
500- 600 Euro'Iara kadar düşüreceğiz” dedi (>>>devamı için).
38,7 BİN TON GDO'LU SOYA VE MISIR GİRDİ
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Kadir Güven, 2013
yılında yem yapımında kullanılmak üzere toplam 38 bin 700 ton
GDO'lu soya fasulyesi, soya küspesi ve mısırın yasal olarak gümrükten giriş yaptığını söyledi. Güven, 2012 yılına oranla miktarda
azalma olduğunu belirtti (>>>devamı için).

SYNGENTA TÜRKİYE’DEN EMBRELIA 140 SC LANSMANI
TÜRKTED üyesi Syngenta Türkiye yeni nesil fungisit ürünü Embrelia 140 SC’nin ilk lansmanı, bayi, etkileyici ve ilçe tarım müdürlüklerinden gelen yaklaşık 120 kişinin katılımı ile Isparta Barida
Oteli’nde gerçekleşti. Isparta, Eğirdir, Konya, Gelendost, Çivril,
Senirkent, Uluborlu ve Antalya bölgesinden davet edilen katılımcılarla gerçekleşen organizasyon 15 Şubat Cumartesi günü
Isparta Barida Otel’de lansman sunumu ve gala yemeği ile devam etti. Organizasyon, Ticari Pazarlama Ülke Müdürü Kayhan
Atalay’ın kurumsal Syngenta firma sunumu ile başladı ve sonrasında Embrelia 140 SC teknik sunumu ile devam etti (>>>devamı
için).
PAMUK EKİM ALANLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ
TÜRKTED’e üye PROGEN Tohum’un 15-19 Ocak 2014 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılan Kış Dönemi Değerlendirme Toplantısı’nda
2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler irdelenirken, 2014 yılı
Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış stratejileri tartışıldı. Toplantıda, pamuk, soya, mısır ve buğday ekim alanları konusunda bölgelerden gelen tahminler değerlendirildi. ProGen çalışanlarının
tahminlerine göre, 2014 yılında pamuk ekim alanlarında yaklaşık
% 18.5’lik bir artış bekleniyor (>>>devamı için).

TOHUMCULUK MEZUNLARININ İŞİ HAZIR

“AKADEMAY” YURTDIŞINA AÇILIYOR

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu
Tohumculuk Bölümü, hem kendisine maliyeti düşük bir biçimde
iş kurmak hem de kolay iş bulmak isteyen üniversite adaylarını
bekliyor (>>>devamı için).

TÜRKTED’in kurucu üyelerinden MAY Tohum’un ziraat mühendislerini, sektör ve çalışma hayatı ile tanıştırarak, gelişimlerine
katma değer sağlayan sosyal sorumluluk projesi “AkadeMAY”
yurtdışına açılıyor. 2005 yılında Türkiye’de başlayan proje
2014’de Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’daki ziraat fakültesi
öğrencilerine de aynı imkânları sunuyor (>>>devamı için).
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DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
ISF 2014 KONGRESİNE KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Dünya tohumculuk sektörünü bir araya getiren ISF (Uluslararası
Tohumculuk Federasyonu)’nun 2014 Kongresi, 26–28 Mayıs
tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de toplanıyor. Bu yılki kongreye kayıtlar 15 Ocak 2014’de başladı. Kayıt ve ayrıntılı bilgi amacıyla Kongre'nin resmi web sitesine erişmek için tıklayın.
AB’DEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MISIRA
ÖNCE “RET” SONRA “ONAY”
Avrupa Parlamentosu Ocak ayında GDO’lu ‘TC1507’ mısır tohumlarının AB’de yetiştirilmesiyle ilgili teklifi değerlendirdi.
Teklif, 385’e karşı 201 oyla reddedildi, 30 parlamenter ise ‘çekimser’ kaldı. Ancak, Avrupa Parlamentosu’nun bu alanda bağlayıcı karar verme özelliği yok (>>>devamı için). Sonuçta, 11
Şubat’ta yapılan oylamada Avrupa Konseyi üyeleri, genetiği
değiştirilmiş (GD) TC1507 kodlu mısırın Avrupa'da yetiştirilmesine onay verdiler. Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz
oylamada çekimser kalırken İngiltere, İspanya, İsveç, Finlandiya
ve Estonya, TC1507'nin lehinde oy kullandı. Geri kalan 19 ülkenin aleyhte oyu ise nitelikli çoğunluğun sağlanmasına yetmedi
(>>>devamı için).
FRANSA, AB'DEKİ GDO KARARLARININ
ÜYE ÜLKELERE BIRAKILMASINI İSTİYOR
Paris, onaylanması beklenen bir genetiği değiştirilmiş mısıra
Avrupa Birliği onayının önüne geçmek için elinden gelen her şeyi
yapmaya hazır. Fransa Tarım Bakanı Stéphane Le Foll, Senato'da
yapılan bir tartışma sırasında 'Avrupa'ya bir belge sunduklarını
ve bunun tüm Avrupalı ortakları tarafından tartışılmaya başlandığını' söyledi (>>>devamı için).
GDO’LU ÜRÜNLERDE MİLAT: “MOR DOMATES”
İspanya’da genetiği değiştirilmiş mor domatesler marketlerdeki
yerlerini almadan tepkilerin hedefi oldu. Kanser düşmanı olarak
lanse edilen, GDO’lu mor domateslerin üretimi dünya genelinde
tartışmalara neden oluyor. Aslanağzı çiçeğinin genlerini domatese aşılayan bilim adamları böylece antioksidan açısından daha
zengin yeni bir domates türü elde ettiler. İçinde “antosiyanin”
adlı bir antioksidan pigmenti bulunan bu mor domateslerin hem
kansere iyi geldiği hem de ağrı kesici, ateş düşürücü özelliği
bulunduğu iddia ediliyor (>>>devamı için).
AFSTA 2014 KONGRESİ TUNUS’TA GERÇEKLEŞTİ
Afrika Tohum Ticaret Birliği (African Seed Trade AssociationAFSTA)’nin 2014 Yılı Kongresi 04–07 Mart 2014 tarihinde Tunus’ta gerçekleştirildi (>>>devamı için).

>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın

ECOSA 6. BÖLGESEL TOHUM TİCARETİ KONFERANSI
İSTANBUL’DA TOPLANDI
Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA)’nın 6.
Bölgesel Tohum Ticareti Konferansı, İstanbul Fuar Merkezi’nde
10 – 12 Ocak 2014 tarihlerinde iş dünyası temsilcileri, kamu
kurumlarından temsilciler ile çeşitli organizasyon ve birlik temsilcilerinin yanı sıra tohum sektörü delegelerinden oluşan 100
civarında katılımcıyla gerçekleştirildi (>>>devamı için).
BİTKİ ISLAHINDA ULUSLARARASI MASTIR EĞİTİMİ
Uluslararası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi (CIHEAM)
İspanya-Zaragoza Akdeniz Agronomi Enstitüsü ve University of
Lleida tarafından 29 Eylül 2014 – 05 Haziran 2015 tarihleri arasında I. Sınıf, Eylül 2015 – Haziran 2016 arasında da II. Sınıfı
olmak üzere “Bitki Islahında Uluslararası Mastır” eğitiminin
20.si düzenleniyor. Eğitim programı, akademik kadro, kayıt,
diploma ve diğer detayların yer aldığı Tanıtım broşürü için tıklayın ve müracaat formu için tıklayın). Son başvuru tarihi 02 Mayıs
2014 olan eğitimin her bir yıl için kayıt ücreti 2.900 Euro.
NAGOYA PROTOKOLÜ UYGULAMALARINDA
ÜST DÜZEY EĞİTİM
Hollanda Wageningen Üniversitesinin öncülüğünde 10-11 Haziran 2014 tarihinde “Genetik Kaynakların Kullanımı ve Nagoya
Protokolünün AB’de Uygulanması” başlığını taşıyan ‘Masterclass’ düzeyinde bir eğitim düzenlenecek. Özellikle “Erişim ve
Yarar paylaşımı – Access and Benefit Sharing (ABS)” konusunda
uzmanların da eğiticiler arasında yer aldığı programa son başvuru tarihi 22 Mayıs 2014, kayıt ücreti ise 1.495 Euro (>>>ayrıntılı
bilgi ve kayıt için).
SEEDWORLD DERGİSİNİN OCAK ve ŞUBAT 2014
SAYILARINDA İLGİNÇ KONULAR VAR!
Tohumculuk endüstrisinin önemli yayın organlarından olan aylık
SeedWorld dergisinin Ocak ve Şubat 2014 sayılarında, sektör
paydaşlarımız için oldukça güncel ve ilginç başlıklar yer alıyor
(SeedWorld Ocak 2014 html ya da pdf versiyon için tıklayın,
SeedWorl Şubat 2014 html ya da pdf versiyon için tıklayın).

TÜRKİYE TOHUMCULUK
ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ
Güvenlik Cad. Güvenlik Apt. No: 7/1
06341 Aşağı Ayrancı/Ankara
Tel – Faks: (312) 419 0032
e-posta: turkted@turkted.org.tr
Web: www.turkted.org.tr

