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EDİRNE LAVANTA KOKACAK
“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamında   Hıdırağa Köyünde  demonstrasyon bahçesinde 
lavanta fidesi dikimi yapılarak,  ürün tanıtımı  gerçekleştirildi.

Edirne’ye bağlı Hıdırağa Köyü Demonstrasyon bahçesinde konu ile ilgili olarak açıklama yapan Edirne Gıda Tarın ve Hayvancılık İ

yürütülen bir program  gereği Edirne Lavanta Kokacak adında proje hazırladık. Bu proje kapsamında 60 kadın çiftç

 Tarımsal  Araştırma Enstitüsünden   uzman bir arkadaşımız lavanta yetiştiriciliği konunda eğitim verecek. Burada d

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bir  lavanta çiçeği ve tohumuyla ilgili  bir günlük eğitim vereceğiz” dedi.

“LAVANTA POPÜLER OLUYOR”

Son zamanlarda Lavanta Edirne’mizde popüler olmaya başladığını  belirten  Bayazıt, “Müdürlüğümüz bu konuda deneme yap

Bulgaristan’da çok yaygın. Alternatif ürün olarak Lavantayı Edirne’de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bilindiği gibi la

faydalanıyoruz. Parfüm kozmetik ve yağ sanayinde  kullanılabiliyor çiçeklerinden  süslemelerde kullanılıyor. Lavant

bakımından çok yararlı ve zengin bir yağ. Bu bitki Tarımsal Araştırma ve bizim müdürlüğümüz tarafından desteklen

lavantanın nasıl ekileceğini nasıl yetiştirileceğini göstereceğiz, bilgi vereceğiz” dedi

“BULGARİSTAN 80 YIL ÖNCE BAŞLADI”

Daha sonra konuşan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü  Dr.Adnan Tülek, “Lavanta  çalışmalarına  beş yıl önce  baş

çalışmalara bundan  seksen yıl  önce başlamış. Bu konuda yaptığımız adaptasyon çalışmalarında Bulgaristan’dan ge

Körağaçtaki üretim alanımızda bu yılda tarla günü yapacağız. Bu haziran döneminde planlanıyor. Lavanta verimin d

Hıdırağa köyü merası da buna uygun bir bölge Umarım bu bahçe bir örnek olur. Bunun yanında diğer alanlarda da e

sonraki aşaması çok önemli  son iki üç yıldır analiz değerlerine de baktığımızda bizim esas amacımız uçucu yağ elde

açısından uçucu yağ oranı ölçüşüyor.Bunu Edirne’de elde ettiğimiz yağ oranları için söylüyorum. Bu da olumlu bir g

potansiyelimiz olmayabilir fakat üretim alanları geliştikçe  üreticimize önemli bir gelir kaynağı olur. Ülkemizde bu k

Bulgar meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Bulgaristan’da geçen yıl bir litre yağının yüz avro cıvacında o

kilo yağ elde etme imkânı var. 6 kilo dahi yağ alınsa yine karlı bir ürün. Bunun yanında yetişme periyodu boyunca d

Lavanta balı dünyada çok kıymetli .Bu üreticilerimiz için ikinci bir yan gelir olabilir. Lavanta kursuna katılan kadınla

söylediler.”

“VERİMSİZ ARAZİLERE EKİLİYOR”

Emre SEDEF
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Lavanta  dikim alanında açıklama yapan Lavanta ticareti yaptığını belirten   Niyazi Girgin “Lavanta üreticiliği ticareti yaptığını

Bulgaristan’ı kıyaslama söz konusu. Bulgarların bu alanda 80 yıllık geçmişi var. Bulgarlar bunu dünyaya pazarlıyorl

olarak kabul edilen yerlerde Lavanta rahatlıkla yetişir.Tarımsal Araştırma Enstitümüz bu işin öncülüğünü yapıyor. B

Tekirdağ Saray ilçesinde  iki milyon çeliğimiz var.geçen yıl ekilen çeliklerden elde ettiğimiz sonuçlarda iyi bakıldığın

yağın fiyatı ise 80-100 avro çıvarında. Bu ürünlerin popüler olması insanların sentetik ilaçlardan kaçıp doğal bitkile

bitkilerin  80-100 milyarlık hacmi var. Verimsiz araziler için  lavanta ideal bir ürün. Bulgaristan’da iki yüz bin dönüm

rakam 2 milyon dönüm olmalı. Geçen yıl Bulgaristan’ın ihraç ettiği yağ üç yüz bin litre. Türkiye bu aranı kat kat  art

paylaşarak başarılı olacağımıza inanıyorum.” dedi 

ESKİ RAKİPLER ORTAK, ESKİ ORTAKLAR RAKİP OLDU
Edirne’nin gündemini uzun süredir meşgul eden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 
yakınlaşmalara ve kutuplaşmalara sahne oldu. Geçtiğimiz dönemde Meclis Başkanı olarak
seçimde Başkan Recep Zıpkınkurt’a karşı rakip olurken, geçtiğimiz dönemde recep Zıpkın
Sedefçi, bu kez Zıpkınkurt’la ittifak yaptı.

Edirne gündeminde büyük merak uyandıran ETSO Başkanlık seçimleri, farklı yakınlaşmalara ve ku
dönemde seçimlere birlikte ittifak yaparak giren Mehmet Eren ile Recep Zıpkınkurt rakip olurlarke
rakip olan Recep Zıpkınkurt ve Hakan Sedefçi bu kez ittifak yaptılar.

Geçtiğimiz dönemde ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt’a karşı Başkan adayı olan Hakan Sedefçi, se
birlikte çekilen fotoğrafı “Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı Seçimlerinde Ekip Hal
Recep Zıpkınkurt Başkanımız tekrar başkanlığı kazanmış bende Yönetim Kurulu üyeli
Bu süreçte hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Başta Ak Parti İL Başkanımız İlyas
Başkanımıza, Tüm Ekip Arkadaşlarıma ve bu görevlere gelmemde asıl paya sahip olan
adamı Abi,Dost ve Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah’ın izni ile 4 yıl sizlere lay
yapacağım. Tekrar Teşekkürler” notuyla paylaştı.

Emre SEDEF


