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larak atlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli ve milli patates çeşidi
Nahita’yı ilk defa hasat edildi. Fontane
ve Markies’le de sanayi patatesinde
piyasada kalıcı bir yer edinen Ar Tarım, 2019’da yeni çeşit denemelerine
devam edecek.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
tarafından patates ve sebze konusunda 1989’da Araştırıcı Özel Sektör
Kuruluşu olarak yetkilendirilen Ar
Tarım, patates ve patates tohumu
alanında yatırımlarını tamamlayarak 1990 yılında patates tohumu
üretme yetkisini aldı. Araştırma ve
çiﬅçi şartlarındaki çeşit geliştirme
çabaları, üretici eğitimleri ve patates
tarımı yapılan her yörede yayım faaliyetleri yürüten Ar Tarım, Agrico ve
Europlant iştiraki olarak da faaliyet
gösteriyor.
Türkiye’de patates tohumu ithalatının büyük bir kısmını gerçekleştiren
Ar Tarım Tohumculuk San. ve Tic. AŞ.
aynı zamanda kendi alanında üretim
yapıyor ve iç pazarda yerli tohum
üretimini destekleyici rol alıyor.

Patates sektöründe 30 yıl
Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem
Suad Sadak, “Patates sektöründe
30 yılımızı geride bıraktık. Sektörde
zaten mevcut bir konumumuz vardı
ve bu konumu, sisteme yeni entegre
ettiğimiz teknik destek hizmetleri gibi
çalışmalarla göstermiş olduk. Fontane ve Markies’le hem verimlilik hem
de depolama özelliklerinin iyi olması
dolayısıyla sanayilik piyasada oldukça
kalıcı bir yer edindik. Türkiye’de
geliştirilip özel sektöre devredilen
ilk yerli ve milli patates çeşidimiz
Nahita’yı da yine bu yıl ilk defa hasat
ettik. Sanayilik ve yemeklik piyasası
için her yıl çeşit denemesi kuruyoruz.
Bu yıl da piyasaya sunmak için yeni
çeşitlerimiz var” dedi.
Sektörel açıdan 2018’in zor bir
yıl olduğunu ve fiyatlarda yaşanan
dalgalanmanın herkesi etkilediğini
kaydeden Sadak, “Patates fiyatının bir
anda bu kadar artması tüketiciyi de
zor durumda bıraktı. Neyse ki bizim
hasadımız öngörülerimiz oranında
geldi. Dolayısıyla bu dönemi şirket
olarak elimizden geldiğince sakin ka-

Üretim düşüşü ve verim
kaybı fiyatı artırdı
Patates fiyatlarındaki artış ve
medyada 2018 yılında sıklıkla yer
alan depoculuk haberleri ile ilgili bilgi
veren Sadak, “2018 yılı tüm sektörler
için zor bir yıldı ve tüm ürünlerde
önceki yıllara göre oldukça fazla
fiyat artışı oldu. Yıl içerisinde aynı
sıkıntıları patateste de yaşadık.
Fakat sorunun köküne indiğimizde
söylenildiği gibi ürünlerin depolanmasından kaynaklı bir fiyat artışının
olmadığını görüyoruz. Üretimin
azalması ve üründe verim kaybının yaşanması fiyat artışına sebep
oldu. Temmuz ve Ağustos ayındaki
yüksek sıcaklık ve kuraklık, erkenci
bölgelerde yağışın fazla olması gibi
etkenler sebebiyle görülen mildiyö
hastalığı verim düşüklüğüne neden
oldu. Diğer bir yandan üretilen ürünlerin büyük bir kısmında sanayilik
ve dondurulmuş patates sektörüne
gittiğini düşünürsek yemeklik için
kalan kısım oldukça düşüktü ve bu
durum da fiyat artışına yansımış
oldu. Bunlarla beraber dış sebeplere
bakacak olursak aslında gübre ve
ilaçlardaki fiyat artışının üreticinin
maliyetlerini artırdığını da söylememiz gerekiyor”dedi.

