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Tarım fuarı
tarlaya iniyor

Alman Tarım Birliği ve Önder Çiftçi Projesi
ortaklığında önümüzdeki mayıs ayında Tekirdağ’da
düzenlenecek Tarla Günleri 2010 ile Türkiye’de bir
tarım fuarı ilk kez tarlada yapılacak. Bugüne kadar
Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa’da benzeri fuarların
yapıldığı ve Türkiye’nin bu alanda beşinci ülke
olduğu belirtiliyor.

T

arla Günleri fuarı, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’de uygulanan başarılı modellerin ardından, Türkiye’de de DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010 adıyla düzenlenecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatiﬂeri Merkez Birliği’nin desteklediği fuar, 27-30 Mayıs tarihleri arasında Tekirdağ’ın Karaevli Köyü’ndeki 250 bin m2’lik
geniş bir alan üzerinde, DLG-ÖÇP ortaklığında kurulan DLG Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından
gerçekleştirilecek. Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra, her şeyin arazi üzerinde uygulamalı olarak sergileneceği bu açık alan fuarına gübre, zirai ilaç, traktör, biçerdöver, mekanizasyon (toprak işleme makineleri), mibzer, gübre serpme ve ilaçlama makineleri, danışmanlık ve mühendislik alanları ile akademik dünyadan 15 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.
ÖÇP-DLG Tarla Günleri 2010, çağdaş bitki çeşitleri, gübre ve bitki koruma maddeleri;
katılımcılara en yeni bitki yetiştirme eğilimleri hakkında bilgi veren yerleşke alanı ve deneme arazileri olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
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TARLA GÜNLERİ 2010’UN AMACI
Tarla Günleri 2010 fuarı, ziraat alanında
Türkiye’yi bölgesel merkez yapmayı hedeﬂiyor. Fuar,
üreticileri kendi kendine yardım ilkesiyle soru soran,
ﬁkir üreten, sorumlulukla karar alan ve uygulayan
çiftçilere dönüştürmeyi; tarım alanında çalışanlara
her konuda teknik bilgi desteği vermeyi, her türlü
yenilikten haberdar etmeyi ve işletmelerini ekonomik açıdan değerlendirip yön vermelerini sağlamayı amaçlıyor.
Tarım fuarcılığında değişimin ve yeniliğin adresi temasıyla açık alanda farklı bir konseptle düzenlenen fuarda deneme ekim alanları, makine demonstrasyon alanları ile tohum, ekim, bitki yetiştirme, ürün verimi ve ürün pazarlaması zincirinde geniş katılımlı interaktif bir platform oluşturulması hedeﬂeniyor. Ayrıca kampüs çim alanında yapılan forumlarda ﬁrmalar tarafından sunumlar da düzenlenecek.
Alman Tarım Birliği CEO’su Dr. Reinhard Grandke fuar hakkında görüşlerini, “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve komşu ülkelerden gelen 15 binden
fazla profesyonel çiftçi, iş adamı ve akademisyenin
buluşma noktası olan fuarı ziyaret edenler yeni ge-
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ğinden sonra yağ asitleri açısından
ikinci sırada geliyor olması. Yağ açığı, Türkiye’nin en büyük açıklarından
biri. Milyonlarca dolar sırf bu nedenle yurt dışına aktarılıyor. Aslında bu fuarlarla birlikte Türkiye’nin tarım politikalarını da yönlendiriyoruz. Açık alanda, bilginin ve ticaretin paylaşıldığı bir
platform yaratıp çiftçinin birebir temas kurmasını sağlıyoruz. Çiftçi gördüğüne inanır.”
Fuarın zamanlaması için de mayıs ayının özellikle seçildiğini belirten Suyaran, “Fuar genelde ürünlerin
biçilmesine bir ay kala yapılır. Bu dönem karar verme evresidir. Çiftçinin
bir sonraki yıl için ne kadar üretim yapabileceği, önümüzdeki yıl neyi, ne
kadar satabileceği konusunda doğru kararlar alabilmesi için muhteşem
bir zamanlamadır. Bu fuar aynı zamanda yeni teknoloji açısından da eşsiz bir öncülük sağlıyor. Örneğin hayvan gübresi veya bitkisel ürün silajından elektrik elde etmek için kullanılan
mini biyogaz tesisleri tanıtılacak. Fuarı benzersiz kılan özelliklerin başında
geleceğe yön vermesi, bilgiyi kullanıma alarak örneklenmesini sağlaması, alıcıları ve satıcıları aynı çatı altında
buluşturması ve verimlilik ilkesi ışığında sergilendiği ülkelerde üretimi artırmasına öncülük etmesi geliyor. Daha
önce Almanya’da yapılan Tarla Günleri sayesinde çiftçi eğitimi ve bu bilinçlenmeyle birlikte bitkisel üretimde
yüzde 12’lik verim artışı sağlandı. Bizler de Türkiye’nin yeni teknolojiyle buluşma platformu olan bu fuarla birlikte ülkemizde yüzde 10’luk bir üretim
artışı hedeﬂiyoruz” dedi.
Fuarın aynı zamanda çevreci yönünün de olduğuna değinen Suyaran, “Fuar alanında her şey doğal olacak. Öyle ki fuar alanının sınırını göstermek için kanola diktik. Yani
fuar alanın doğal sınırı kanola olacak. Fuarda GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ürünler olmayacak” dedi.
250 bin m2’lik açık alanda tohumlar, meyve ﬁdanları, çeşitli gübreler, zirai ilaçlar, traktörler, hasat makineleri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, yönetim ve danışmanlık ﬁrmaları, tarımsal bilgi ve yayın ﬁrmaları, tarımsal yenilikçi ürünler ve hizmetler, güneş pilleri, rüzgar enerjisi, mobil meteoroloji istasyonları gibi konulara yönelik sergilerde ziyaretçiler görerek, ﬁkir ve tecrübe alışverişi yaparak, kıyaslayarak karar verebilecek. DLG-ÖÇP
Tarla Günleri 2010 ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tarlagunleri.com adresinden elde edilebilir.
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liştirilen ürünleri binlerce son kullanıcı ziyaretçiye tanıtabilme, ulusal ve uluslararası
yeni iş ilişkileri kurma, farklı tecrübe ve yeni
ﬁkirleri tarım profesyonelleriyle paylaşarak
pazar ihtiyaçlarını belirleme ve Türkiye tarım sektörünün geleceğinin şekillendirilmesine katkıda bulunma olanağı elde edebilecek” diye açıkladı.

FUARIN SINIRLARI KANOLADAN
ÖÇP CEO’su ve DLG Fuarcılık Genel Müdürü Nezih Suyaran, tarım sektörünün binlerce yıldır devam eden ve edecek olan
bir sektör olduğunu ve fuarın tarım alanında yerli ﬁrmalara büyük bir kapı açtığını söyledi.
DLG ile amaçlarının “ziraat alanındaki rekabet düzeyini artırmak, çiftçilerin çok daha uygun ﬁyatlarla tohum, ilaç, gübre gibi girdi temin etmesine yardımcı olmak” olduğunu ifade eden Suyaran şu örneği verdi: “1997 yılından bu yana kooperatif olarak sözleşmeli kanola üretimine başlamış bulunuyoruz. Bu konuda gittikçe büyüyen bir portföy çizdik ve geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’de yaklaşık 220 bin
dönüm ekim yapıldı. Kanolanın avantajı ise ayçiçe-
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