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6  ÜRETICI  ÜLKE
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2019/20  SEZONU
SULTANA/RAISINS  TOPLAM  ARZ

1 .417.567 TON

2019/20  SEZONU  GOLDEN  & KORİNT
ÜZÜMÜ  TOPLAM  ARZ

1 .043 TON
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59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler
Konferansı 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Avustralya'nın
Mildura şehrinde düzenlenmiştir En son 2008 yılında
Avustralya’da düzenlenen Konferansa, Avustralya, Arjantin,
ABD, Şili ,  Güney Afrika ve ülkemiz heyetlerinin yanı sıra, özel
firmaların temsilcileri de katıl ım sağlamıştır.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği adına
Konferansa katılan ülkemiz heyetinde; Kuru Meyve ve
Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali  Işık, Yönetim
Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür ve Genel Sekreterlik personeli
Ece Tırkaz yer almıştır.
Ekte ye alan program çerçevesinde, 6-7 Kasım 2019
tarihlerinde saha ziyaretleri,  8 Kasım 2019 tarihinde de
Konferans düzenlenmiştir.
6 Kasım 2019, Çarşamba günü Victorian and Murray Valley
Vine Improvement Association (http://vamvvia.org/) ziyareti
yapılmıştır.   VAMVVIA 1986 yılında kurulmuş olup, 20 hektarlık
bir alanda üzüm çeşitleri yetiştirilmesi/klonları geliştirilmesi
ve bu ürünlerin üreticilere ve fidanlıklara satılması konularında
çalışmaktadır.   Kar amacı gütmeyen bu Birlik, üzüm sektöründe
faaliyet gösteren paydaşlar tarafından yönetilmekte,
satışlardan elde ettiği gelirini hastalıktan ari üretim materyali
geliştirilmesi için kullanmaktadır.  Birlik her kış,  Murray vadisi
ve Avustralya genelinde 80 vinifera çeşidinin ve klonunun ve
20 anacın üretimi, çoğaltılması ve dağıtımını koordine
etmektedir.
 



VAMVVIA ziyareti sonrasında  Murray River Organics
(https://www.murrayriverorganics.com.au/) firmasının
Mourquong’daki işletmesi ziyaret edilmiştir.  2010 yılında
kurulan  Murrey River Organics firmasının temelleri,
1970’lerin başında George Nemtsas’ın yaklaşık 30 hektarlık bir
çalıl ık alanı satın alıp 15 yılda bu alanı organik bir bağa
dönüştürmesiyle atılmıştır.  Firma 1700 hektarın üzerinde bir
alanda organik üretim yapmakta olup, Avustralya’nın en
büyük entegre kuru üzüm üreticisidir
 

Öğle yemeği sonrasında Australian Premium Dried Fruit
(http://www.apdf.com.au/) firmasının üzüm işletmesi ve
Olam (https://www.olamgroup.com/products/edible-
nuts/almonds.html) firmasının badem işletmesi ziyaret
edilmiştir.  I lk günün sonunda Sunraysia Cellar Door
(https://www.sunraysiacellardoor.com.au/)
isimli işletme ziyaret edilmiştir.



7 Kasım 2019 tarihinde ilk olarak  AgVic Sunraysia
Horticultural Centre Irymple
(http://agriculture.vic.gov.au/agriculture/innovation-and-
research/research-centres/mildura)
ziyaret edilmiştir.  Viktorya Bölgesindeki tarımsal üretimin
verimlilik,  karlı l ık ve sürdürülebilirliğini arttırmak için
hastalık ve zararlı  yönetimi, sulama, agronomi, bağcılık vb.
konularda çalışmalar yapan Merkez, 1950’lerde kurulmuştur.
Narenciye, sofralık ve kuru üzüm araştırmaları konusunda
önemli bir rolü olan Merkez, bu sanayilerin Viktorya
bölgesinde kuruluşu ve başarısına önemli katkılar sağlamıştır.
Merkez ziyaretinde Dr. Michael Treeby tarafından iklim
değişikliğinin ve küresel ısınmanın üzüm üretimine etkileri
i le i lgil i  bir sunum gerçekleştirilmiş ve bağ ziyareti yapılarak
üretim teknikleri i le i lgil i  bilgi alınmıştır.   
Yapılan görüşmeler neticesinde Avustralya'da kuraklığın
önemli bir sorun olduğu, diğer yandan yüksek işçilik
ücretlerine bağlı olarak makineleşmenin de çok yüksek
olduğu, üzümlerin asmanın üzerinde kuruduğu (3 haftada) ve
potasa karışımının bandırma değil spreyleme ile üzümlerin
üzerine atıldığı ve hasadın da makine ile yapıldığı,  terbiye
sistemi olarak T sisteminin kullanıldığı,  çok fazla hastalık
sorunu olmadığı ve kullanılan ilaç sayının sınırlı  olduğu
anlaşılmıştır.



SuniTAFE Smart Farm (https://www.sunitafe.edu.au/why-
sunitafe/campuses/sunitafe-smart-farm/
ziyaretinde ise akıll ı  tarım konusunda yapılan çalışmalara
ilişkin bir sunum dinlenmiş, sonrasında üretim alanları
ziyaret edilmiştir.  31,2 hektarlık alanda faaliyet gösteren 
Merkezde yer alan 5 derslikte eğitimler verilmekte, ayrıca
üreticilere yönelik toplantılar da yapılmaktadır.  Çiftlikte, çok
uluslu fidelik, Agromillora ve Avustralya’nın en büyük doku
kültürü labaratuvarı bulunmaktadır.  Agromillora ve SuniTAFE
işbirliğinde bodur badem ve zeytin deneme bahçeleri
kurulmuştur. SuniTAFE bu alanı,  inovasyon ve ziraat alanında
bölgenin en önemli merkezi haline getirmeyi
hedeflemektedir.

SuniTAFE sonrasında bir bağ ve devamında Sunbeam
(https://www.sunbeam.com.au/)  firmasının işletmesi
ziyaret edilmiştir.  İkinci günün sonunda Mildura Şehir
Konseyi ’nin Hoş geldiniz Resepsiyonuna katıl ım sağlanmıştır.



Programın son günü Mildura Rowing Club’ta, Dried Fruit
Australia'nın Başkanı Mark King'in Başkanlık yaptığı
Konferans gerçekleşmiştir.  Mark King'in açılış konuşması
sonrasında misafir konuşmacıların sunumları ve üretici
ülkelerin sunumları dinlenmiştir.
Konferansta yapılan görüşmeler sonucunda; tüketicilere kuru
üzümün sağlığa faydaları i le i lgil i  doğru bilgilendirme
yapılması ve kuru üzüm tüketiminin arttırılması için
uluslararası bir tanıtım kampanyası yürütülmesi konusunda
görüş birliğine varılmıştır.  Kampanya, Birleşik Krallık ’ta
benzer çalışmalar yürütmek üzere kurulan Dried Fruit
Alliance tarafından 2020 yılının Şubat ayında başlatılacak ve
sonrasında başka alıcı pazarlarda da benzer çalışmalar
yürütülebilecektir.  Konferansa katılan ülkelerin maddi
katkıları i le yürütülecek tanıtım kampanyası için
International Dried Fruit and Nut Council (INC)’den de
destek almak üzere bir proje başvurusu yapılacaktır.  
Üretici ülkelerce yapılan sunumlar sonrasında toplam üzüm
arzının (sultana/natural seedless raisins) bir önceki sezona
göre %7 oranında artmasının beklendiği,  Türkiye, Güney
Afrika ve Şili ’deki üretimin geçen sezona göre arttığı,
2000’lerin başına göre stokların az olduğu ancak normal
talebi karşılayabilecek düzeyde olduğu, Yunanistan’daki
Korint üzümü üretiminin ise 20.000 ton civarında olmasının
beklendiği ifade edilmiştir.
2020 yılı  Konferansının Yunanistan'da, 2021 yılı
Konferansının ise Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştır.





 

Konferans Sunumları:  https://we.tl/t-D7dJOm4uXN 


