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Türkiye Tohumculuk
Endüstrisi Derneği
ECOSA BÖLGESEL TOHUMLUK
TİCARET KONGRESİ
BU YIL BİŞKEK’TE
TÜRKTED’in ve kısa adı ECOSA olan
(ECO Seed Association) Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Tohum Birliği’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete
Kömeağaç tarafından tüm sektör
temsilcilerine gönderilen davet
mektubunda; her yıl İstanbul’da
düzenlenen Tohum Ticaret Kongresinin bu yıl, sektörden gelen yoğun
istek üzerine 02–03 Ekim 2013’de
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
gerçekleştirileceği duyuruldu. Tohum Ticaret Kongresine Ekonomik
İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin
tohumculuk ile ilgili kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katılacak. ECOSA’dan yapılan açıklamaya
göre, kongrede tohum ticaretinin
sorunları tartışılacak, yeni ortaklıklara zemin hazırlanacak (haberin devamı için tıklayın). Ev sahibi Kırgızistan dışında İran, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan’dan katılımın sağlandığı Tohum
Ticaret Kongresine Türkiye’den de
yoğun ilgi bekleniyor (Katılım, kayıt
ve otel rezervasyonları için tıklayın).
TOHUM FİRMALARI
'SANAYİ İŞLETMESİ'
OLMAK İSTİYOR!
Sektördeki firma sayısı, dış ticaret
hacmi ve toplam pazar değeri ile
dünyada gelişmiş olarak nitelenen
Türkiye
tohumculuk
sanayisi
üretimine ’sanayi işletmeleri’ olarak
devam etmek istiyor. Türkiye
Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Gençer, tarladan
hasat edilen ham tohumluğun
çiftçiye ulaştırılmadan, tarla ile

buluşturulmadan önce fabrika ya
da işleme tesisindeki üretim hattı
boyunca pek çok makine, ekipman,
cihaz veya diğer mekanik ve
elektronik araçlardan yararlanmak
ve
önemli
miktarda
enerji
kullanmak
suretiyle
işlemden
geçirildiğini kaydetti (devamı için
tıklayın).

VEFATININ II. YILDÖNÜMÜNDE
AYHAN AĞABEYİ
RAHMETLE ANDIK

TİGEM SERTİFİKALI TOHUM
FİYATLARINI BELİRLEDİ
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü
Mehmet Halis Bilden, "Bu yıl sertifikalı tohum satış fiyatını kilogram
başına 116 kuruş olarak belirledik.
Bayilerimiz, sertifikalı buğday tohumunu, Türkiye'nin her tarafında,
bu fiyattan satacak” dedi. Genel
Müdür Bilden yaptığı açıklamada,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) Yönetim Kurulu toplantısıyla sertifikalı tohum fiyatlarını
belirlediklerini anlattı. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının sertifikalı buğday için 2008'de kilogram
başına verdiği 25 kuruş hibe desteğinin, yüzde 50 artışla 37,5 kuruşa
yükseldiğini kaydeden Bilden, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday alım fiyatlarının ise son 6 yılda
yüzde 45'ten çok arttığına dikkati
çekti. Bilden, tohum fiyatı artış
endeksinin ise 6 yılda sadece yüzde
15 olduğunu belirtti (devamı için
tıklayın).

Sektörümüz için yaptığı büyük
hizmet ve fedakârlıkları ile TÜRKTED'in TÜRKTED olması için harcadığı çabalarını asla unutmadığımız
ve unutmayacağımız, 8 Temmuz
2011 tarihinde aramızdan ayrılan
değerli büyüğümüz sevgili Ayhan
Elçi Ağabeyimizi, vefatının ikinci
yıldönümünde saygı ve rahmetle
anıyoruz. Ruhu şad olsun.

TODAB’DAN ÜYELERİNE ZİYARET

ULUSLARASI BİTKİ ISLAHI
KONGRESİ KASIM’DA TOPLANIYOR

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin yürüttüğü “Ülkemizde
Yetiştirilen Bitkisel Ürünlerin Çeşit
Bazında Tohumluk Talepleri ve Satılan Miktarları ile Yaygınlıklarının
Tespiti Projesi” kapsamında veri
temini için TODAB yetkililerince 600
üyenin ziyaretine başlanmış ve ilk
etapta 200 tohumluk bayii ile görüşülmüştür (devamı için tıklayın).

“Geleneksel Bitki Islahçılığı”, “Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji”,
“Genetik Mühendisliği ve Genom
Bilimi”, “Bitki Islahçılığı için Genetik
Kaynaklar” gibi konuların tartışılacağı Uluslararası Bitki Islahı Kongresi
10–14 Kasım 2013’de Antalya’da
toplanıyor. Kongre, Bitki Islahçıları
Alt Birliği (BİSAB)’nin önderliğinde
Türk Bitki Islahçıları Derneği (TU-
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BİD), Türkiye Tohumcular Birliği
(TÜRKTOB), ECO Tohum Birliği
(ECOSA)’nin yanı sıra diğer bazı yerli
ve yabancı kuruluşların işbirliğiyle
düzenlenmektedir (detaylı bilgi ve
kayıt için tıklayın).
MAY TOHUM ve BASF
CLEARFİELD® PLUS AYÇİÇEĞİ
LİSANS ANLAŞMASI İMZALADI
TÜRKTED’in kurucu üyelerinden
olan MAY Tohum ile Alman şirketi
BASF, 20 Ağustos 2013’de BASF’nin
MAY Tohuma Avrupa’nın bazı ülkelerinde ayçiçeklerine yönelik Clearfield® Plus herbisit dayanımı teknolojisinin lisansını verdiği münhasır
olmayan global bir anlaşma imzaladıklarını açıkladılar. Anlaşma, MAY
Tohumun yeni BASF Clearfield® Plus
herbisit grubuna karşı dayanıklı
hibrit tohumlar geliştiren ilk tohum
şirketlerinden biri olmasını sağlamaktadır. MAY Tohum Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler; “Clearfield®
Plus teknolojisi Türkiye’de ve Rusya,
Ukrayna ve AB’deki stratejik bölgelerimizde ayçiçeği tohumu işimiz
için büyük önem arz edecek. Bu
teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak
hedef bölgelerdeki ayçiçeği yetiştiricilerine daha iyi hizmet sunmak için
rekabetçi konumumuzu güçlendireceğiz. BASF ile çalışacak olmaktan
dolayı çok heyecanlıyız.” dedi (devamı için tıklayın).
AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİ İTHALATTA
SINIRLAMA İSTEDİ
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir
Kağnıcıoğlu, dünyada ayçiçeğinde
oluşan arz fazlasının fiyatları üretici
aleyhine düşürdüğünü belirterek,
üreticiler olarak ayçiçeği ithalatına
gümrük sınırlaması getirilmesi talebinde bulundu (devamı için tıklayın).

SYNGENTA TÜRKİYE’YE
İHRACAT ÖDÜLÜ
Tohum ve bitki koruma sektörlerinde faaliyet gösteren Derneğimiz
üyesi Syngenta Tarım Sanayi A.Ş.,
İstanbul İhracatçılar Birliği’nin elde
ettiği veriler ışığında 2011 yılında
olduğu gibi 2012 yılında da "Bitkisel
Yağlar ve Yağlı Tohumlar" alanında
en çok ihracat gerçekleştiren firma
sıfatı ile birinciliği elde etti. Antalya
Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre de
Syngenta firması 2012 yılında, Türkiye geneli ihracat rakamları ele
alındığında yalnızca tohum ihracatı
ile 536. sırada yer almayı başardı.
Öte yandan Syngenta şirketinin, ilk
ayağı Adana Karataş yolu üzerinde
45 dekarlık bir alanda, 30 – 31
Temmuz - 01 Ağustos tarihlerinde
gerçekleşen SYNGENTA MISIR
AKADEMİSİ GÜNLERİNDE üreticiler,
mısır yetiştiriciliğindeki farklı uygulamaları ve sonuçlarını görme şansına sahip oldular. Etkinliğin daha
sonra sırası ile Ege Bölgesinde ve
Urfa’da devam edeceği açıklandı.
Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü
Ayhan Kullep, “Syngenta olarak bu
teknolojilerin, yeni tohum çeşitleri,
tarımsal ilaç ve entegre ürün çözümlerimizi dünya pazarları ile aynı
anda ülkemizde hizmete sunmanın
gururunu yaşıyoruz” dedi (haber
için tıklayın).
HUBUBAT, BAKLİYAT ve YAĞLI
TOHUM İHRACATI ARTTI
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı
tohum ve mamulleri ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 22,9 artarak 552 milyon
29 bin dolar oldu. İstanbul İhracatçı
Birlikleri (İİB) verilerinden derlenen
bilgiye göre, Türkiye'nin hububat,
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın 7 ayında geçen

yılın aynı dönemine göre yüzde 10
artarak 3 milyar 706 milyon 336 bin
dolara ulaştı, temmuzda ise geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 22,9
artarak 552 milyon 29 bin dolara
yükseldi (devamı için tıklayın).
ATA TOHUMCULUK’UN
BUĞDAY ve ARPA ÇEŞİTLERİNE
SOĞUĞA DAYANIKLILIK TESTLERİ
TÜRKTED üyesi ATA Tohumculuk
A.Ş. tarafından, Erzurum İli Pasinler
İlçesi Alvar Beldesinde yapılan testler sonucunda, firmanın geliştirdiği
ekmeklik buğday çeşitlerinden Quality, Adagio ve Iridium ile arpa çeşitlerinden Cervoise ve Premium’un
bölge koşullarındaki soğuğa dayanıklılığı oldukça yüksek çıkmıştır
(devamı için tıklayın).
BETA ZİRAAT'E TÜBİTAK’DAN
1 MİLYON 105 BİN TL DESTEK!
Ülkemizin ilk tohum şirketi unvanına
sahip, TÜRKTED’in kadim üyelerinden Konya Şeker'in iştiraki BETA
Ziraat (Kuruluşu 1961), "Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Tane ve
Silajlık Mısır Hatlarının ve Melez
Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi"
başlıklı projesine TÜBİTAK'tan yaklaşık 1 milyon 105 bin TL destek aldı.
Beta Ziraat, TÜBİTAK'ın endüstriyel
bitkilerden buğday, mısır, pamuk ve
soya çeşitlerinin ıslahı için yaptığı
çağrıya, mısır hat ve çeşitlerinin
geliştirilmesinin yanı sıra ıslah programının sürekliliğini sağlama amacı
taşıyan projesiyle başvurdu (devamı
için tıklayın).
SOFRALARA ‘MİLLÎ PATATES’ GELİYOR
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürü Doç. Dr. Masum
Burak, yerli patates tohumu üretimi
çalışmalarının sürdüğünü belirterek,
“2015’te ilk “millî patates” çeşidimi-
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zi çiftçilerimize vereceğiz. Türkiye,
2015’te ihtiyaç duyacağı patates
tohumunun tamamını yurt içinde
üretecek. İhracat da yapacağız” dedi
(devamı için tıklayın).
PATATES TOHUMUNDA
DIŞA BAĞIMLILIK BİTİYOR!
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürü Hüseyin Onaran, enstitüde
6 yılda 500 binin üzerinde melez
tohum elde ettiklerini, bu tohumları
yerli tohuma dönüştüreceklerini
söyledi. Enstitüde 100'ün üzerinde
yerli tohum çeşit adayı bulunduğunu ifade eden Onaran, bu çeşitleri
tescile sunacaklarını belirtti (devamı
için tıklayın).
YURT DIŞINDA YAPILAN TOHUM
ANALİZLERİ ARTIK BATEM’DE
YAPILIYOR!
Yurt dışında yapılan tohum analizleri artık Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde de (BATEM)
yapılıyor. Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı’nın (BAKA) desteklediği projeyle daha önce yurt dışında yapılabilen tohum analizleri artık altyapısı
güçlendirilen BATEM Teknolojik
Bitki Koruma Laboratuvarı’nda gerçekleştiriyor. Antalya, Burdur ve
Isparta’da yerli tohumculuk ve fide
sektörünün gelişmesine büyük katkı
sağlayan projeyle tohumların analizlerinin süresi de 2 haftadan 2 saate
düştü (devamı için tıklayın).
TAŞKÖPRÜ’DE TARLAYA
ÇİN SARIMSAĞI GİRDİ;
ÇARE YERLİ TOHUM’DA
Taşköprülü bazı çiftçilerin ‘daha
erken hasat yaparım’ umuduyla
ektiği Çin sarımsak tohumu, çiftçiyi
vurdu. Çin sarımsak tohumu ekilen
tarlalarda, fazla yağışa bağlı olarak
ürünlerin dayanıklılık süresi kısaldı

ve düşük rekolte elde edildi. Taşköprü sarımsağında hasat zamanı
sarımsağın yaprağında meydana
çıkan `kınacık` hastalığı nedeniyle
rekolte de düştü (devamı için tıklayın).
GELİŞTİRİLEN YERLİ HİBRİT BİBER
ÇEŞİTLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
TÜBİTAK 1007 destekli “Türkiye F1
Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat
Geliştirme Projesi” kapsamında
Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen biber
ıslahı çalışmaları sonucu geliştirilen
yerli F1 hibrit biber çeşit adayları
16.08.2013’de Enstitünün Gelemen
kampüsünde tanıtıldı (devamı için
tıklayın).
TOHUM DA NEYMİŞ?
TarlaSera Dergisinin 35. sayısında
Prof. Dr. Selim Çetiner’in “Tohum
da neymiş?” başlıklı oldukça önemli
bir makalesi yayımlandı. İlgi ve beğeniyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz (makaleye erişmek için tıklayın).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN
HABERLER
AVRUPA’DA
GDO'LU MISIR TARTIŞMASI
Avrupa'daki süpermarket raflarında
yerini alması beklenen SmartStax
adlı yeni GDO'lu mısırın, bir bilim
harikası mı, yoksa insan sağlığına
zararlı bir ürün mü olduğu konusunda farklı görüşler hâkim. AB Komisyonu, gıda maddelerinde gen
teknolojisi kullanımına 'sıfır tolerans' politikasını gevşetmek istiyor.
Almanya ise bu plana karşı çıkıyor.
28 AB ülkesinin yaptığı oylamada
SmartStax adlı genetiği değiştirilmiş
yeni mısır türünün AB’ye girişine izin
verilmesi konusunda, gerekli çoğun-

luk sağlanamadığı için, son karar AB
Komisyonu’na kaldı (devamı için
tıklayın).
BİTKİ ISLAHINDA
BİYOENFORMATİK UYGULAMALARI
KURSU
Modern bitki ıslahı ile uğraşan paydaşlarımıza yönelik olarak Uluslararası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler
Merkezi (CIHEAM) İspanya-Zaragoza
Akdeniz Agronomi Enstitüsü tarafından 20–24 Ocak 2014 tarihleri
arasında “Bitki Islahında Biyoenformatik Uygulamaları” konulu bir kurs düzenlenecektir. Son
müracaat tarihi 04 Kasım 2013’dür
(Tanıtım broşürü için tıklayın).

TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ
PROGRAMI
Cornell Üniversitesi ve Sathguru
Danışmanlık tarafından 07–10 Ekim
2013 tarihlerinde Hindistan’ın Haydarabat kentinde “Tohumculuk
Endüstrisi Programı” başlıklı kursun
altıncısı düzenlenecektir (tanıtım
broşürü için tıklayın). Tohumculuk
endüstrisinde karar verici, yatırımcı,
yönetici ve yönetici adaylarına yönelik planlanan kurs, stratejik karar
verme, fikri mülkiyet hakları, biyoteknoloji, üretilen tohumluğa değer
biçme, pazara erişim gibi birçok
konuyu kapsamaktadır (kayıt formu
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
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