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Kadınlar lavanta ekti
‘Edirne Lavanta Kokacak’ projesi kapsamında 60 kadın çiftçi dün düzenlenen tören ile
lavanta fidanı dekti...

‘Edirne Lavanta Kokacak’ projesi kapsamında 60 kadın çiftçi dün düzenlenen
tören ile lavanta fidanı dekti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015'te başlattığı Kadın Çiftçiler
Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü İşbirliği ile Edirne Lavanta
Kokacak Projesi için Hıdırağa Köyü'nde, kadın çiftçiler tarafından bin adet
lavanta fidan dikimi gerçekleşti.
Halk Eğitim Müdürlüğü'ne lavanta yetiştiriciliği eğitimine başvuran 60 kadın
çiftçiye, demonstrasyon bahçesinde lavanta tohum ve fidanlarının ekimini
uygulamalı şekilde gördü.
"LAVANTA, BULGARİSTAN VE AVRUPA'DA ÇOK YAYGIN"
Tarım İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt "Burası inşallah lavanta bahçesi olacak.
Bakanlığımızın yürüttüğü program kapsamında biz de il müdürlüğü olarak
araştırma enstitüsü ile birlikte beraber bir proje hazırladık. Edirne Lavanta
Kokacak Projesiyle 60 tane kadın çiftçimize il müdürlüğümüzde 4 gün eğitim
vereceğiz. Bu 4 gün lavanta yetiştiriciliği boyunca kadınlarımız eğitim alacak.
Bugün de bugün de uygulamalı olarak lavantanın dikimini görecekler. Daha
sonra bir gün de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından lavanta çiçeği ve
tohumuyla ilgili ve sanatıyla ilgili 1 günlük bir eğitim verilecek. Biliyorsunuz
lavanta son yıllarda bölgemizde popüler olmaya başladı. İlk defa tarımsal
araştırma enstitüsü bununla ilgili deneme yaptı. O da gayet başarılı oldu.
Lavanta özellikle Bulgaristan ve Avrupa'da çok yaygın. Biz de bir alternatif
ürün olarak lavantayı Edirnemiz'de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz
hem yağından hem de çiçeğinden yararlanılıyor lavantının. Parfüm
konusunda, kozmetikte ve aynı zamanda ilaç sanayiinde kullanılabiliyor. Yine
çiçeklerinden çeşitli sanatlarda kullanılabiliyor. Birçok alanı var. Çok değerli
bir ürün. Bu nedenle lavantanın yaygınlaşması için bu konuda tarımsal
araştırma enstitüsüyle destekliyoruz.
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"TARLA GÜNÜ YAPACAĞIZ"
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek" Lavantayla ilgili
çalışmalara Edirne'de 5 yıl önce başladık. Daha önce de ifade ettik.
Biliyorsunuz yanı başımızda Bulgaristan çok önemli üretim yapıyor lavanta
konusunda. Onlarda çalışmalara baktığınızda 1906'lı yıllarda başlamış.
Nereden baksanız 100 yıldan fazla bir gelenekleri var. Sonuçta bizim de
önemli bir mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Bulgaristan'dan gelen türlerle
ilgili yaptığımız adaptasyon çalışmalarında gayet olumlu sonuç alıyoruz. Sizler
de belki görüyorsunuz Karaağaç'taki üretim alanımızı. Orada da bu yıl bir
tarla günü yapacağız Haziran'da. Sonuçta bu ürünü biz özellikle marjinal,
Balkan bölgesine yakın, verimin düşük olduğu, kırsal yerler için öneriyoruz.
Burası da takdir ederseniz demonstrasyon için önemli bir bölge. Umuyorum
bu örnek bahçe bir başlangıç olur ve bu köy başta olmak üzere diğer köylerde
de ekim alanı genişler. Biz lavantayı üretiyoruz ama ürettikten sonraki aşama
çok önemli. Şu anda son 2-3 yıldır yaptığımız analiz değerlendirmelerine
baktığımızda ana amacımız uçucu yağ elde etmek. Baktığımızda uçucu yağ
oranları açısından uluslararası referans değerleriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bu
da olumlu bir gelişme. Yakın süreçte belkide bir Bulgaristan gibi bir
potansiyelimiz olmayabilir ama bu süreç hızlı bir şekilde işlerse ekim alanları
arttığı takdirde üreticimiz için önemli bir gelir kaynağı olacağı kanaatindeyiz.
Bir dekara minimum 6 – 12 kg yağ alma olasılığınız var. Bunun 1 litre yağının
ortalama 100 avro civarında olduğunu biliyoruz. En düşüğünü bile
düşündüğünüzde gerçekten karlı bir ürün. Bunu yanında yetişme periyodu
boyunca çiçek açan ve dolayısıyla arılar tarafından çok tercih edilen bir bitki.
Dolayısıyla dünyada çok kıymetli durumda olan lavanta balı üretiminde
üreticimiz için ikinci ürün yani yan gelir olarak düşünülebilir"dedi.
"BULGARİSTAN'DA 200 BİN DÖNÜM ARAZİ, TÜRKİYE'DE 2 MİLYON
OLMALI"
Edirneli olan ve Bulgaristan'da 23 yıldır ticaretle uğraşan Niyazi Girgin "
Yaptığımız ticaretlerden birisi, lavanta fidesi üreticiliği. Lavanta sözü ettiğimiz
yağlık cinsi. Ülkemle Bulgaristan'ı kıyaslamam söz konusu. Bulgaristan bu işte
oldukça eski. 80 yıllık bir geçmişi var ve çok ciddi bir enstitü haline gelmiş.
Bunun yağını dünyayay pazarlıyorlar. Türkiye'de ekilemeyen veya 3.sınıf arazi
dediğimiz yerlerde rahatlıkla yetişebilen bir ürün. İyi baktığınızda en az 8-10
kilo yağ alabiliyorsunuz. Bu yağında şuan ki dünyadaki fiyatı 80-100 Euro
civarında. Dünya tekrar bu sentetik ilaçlardan kaçıp, aktar yani doğal bitkilere
dönmeye başladı. O yüzden dünyada şuan ki rakam Tıbbi aromatik bitkilerin,
80-100 milyar civarında hacmi var. Bundan pay almak lazım. Bulgaristan'da
ekili alan 200 bin dnümün üzerinde, Türkiye'de bu rakam 2 milyon olmalı"
dedi.
"SEVE SEVE YAPARIM"
Karakasım Köyü'nden 57 yaşındaki Şayime Şemsi " Lavanta daha önce hiç
ekmedim ilk defa görüyorum. Ama ekerim, tarla işini yaparım. Mis gibi
kokuyor bunu seve seve yaparım"dedi.
LAVANTA'DAN HER TÜRLÜ PARA KAZANILIR"
Havsa Kuzguncu Köyü'nden Nermin Çetin " Torunlarıma bir miras bırakmak
istiyorum. Geçen yıl ilk denememi yaptım 3 dönüm ektim kendi elimle
tarlama. Sonucunu güzel aldım. Ektiğimin çiçeklerini toplayıp Edirne'deki
Şimşek Otel'de gelen turistlere sattım. Lavanta hem şehrimize hem ülkemize
iyi bir gelir getirecektir. Lavantadan para kazanılır" dedi.
Erkan Ekşi
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