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S
ultanhisar Ziraat Odası olarak 
sadece i l çemiz in  değ i l ,  
Türkiye'nin en önemli ihracat 

ürünlerinden olan incire sadece bir 
tarım ürünü olduğunu düşünmeden, 
aynı zamanda bir turizm elçisi ve milli 
ürün olarak önem vermekteyiz. İncir 
bahçelerimizin doğal bitki örtüsü 
olduğunu kabul ederek Türkiye'nin en 
kutsal ve dünyada en tanınmış ürünü 
olan inciri koruyabilmek, kalitedeki 
devamlılığı sağlayabilmek, incirde 
meydana gelebilecek hastalıkları 
önlemek, güvenilir bir ürün elde 
etmek ve kalitedeki sürekliliği 

sağlayabilmeyi en önemli görevimiz 
olarak görmekteyiz.

Sultanhisar yaklaşık 254000 incir 
ağacı varlığı ile Aydın'da önemli bir 
incir üreticisi ilçedir. İncir bahçe-
lerimizin büyük kısmı organik tarım 
programına dahildir. 1989 yılında 
Salavatlı'nın Azaplı bölgesi, incirde ilk 
organik tarımın başladığı yerdir. 
Sultanhisar Ziraat Odasına kayıtlı 
yaklaşık 1500 civarında incir üreticisi 
çiftçimiz vardır.  11 köy ve 2 beldeye 
sahip olan Sultanhisar'ın, sahip 
olduğu tarım arazilerinin %25'i incir 
bahçeleriyle kaplıdır. Sultanhisar'ın 

nerdeyse tamamında incir üretimi 
vardır. En fazla incir üretimi yaklaşık 
6000 dekar ile İncealan köyünde, 
4500 dekar ile Demirhan, 4000 dekar 
ile Malgaç Mustafa, 2800 dekar ile 
MalgaçEmir ve 2500 dekar ile 
Uzunlar Köyü ve Salavatlı bölge-
mizde yapılmaktadır.

Sarılopyoğun olarak yetiştiriciliği 
yapılan çeşidimiz olmakla beraber 
Sarı Zeybek çeşidi de üreticiler 
tarafından talep edilmeye başla-
mıştır. İlek elde edilen bölgelerimiz 
Azaplı ve Kılavuzlar köyüdür. 
Özellikle Azaplı bölgesi hem organik 
incir üretimindeki başarısı hem de 
kuru incir kalitesi bakımından Aydın 
da ilk sırada yer alır. 2000 ton 
civarında kuru incir rekoltesi olan 
Sultanhisar, ürettiği incirin kalitesi 
bakımından %95 ini ihracat ürünü 
olarak değerlendirmektedir. İlçede 
modern incir işletme tesisleri 
bulunmakta ve aracı olmadan ihracat 
yapılmaktadır.

Taze sofralık olarak değer-
lendirilen ve meyve ihracatında en üst 
sıralarda yer alan  Bursa Siyahı son 
yıllarda üretimi artış gösteren bir 
çeşittir. Bölge ikliminden dolayı erken 
hasad tarihi yakalayabilen Bursa 
Siyahı'nın her geçen sene daha çok 
üretici tarafından dikimi yapılmak-
tadır.

Sultanhisar Ziraat Odası olarak 
incir üreticilerimizi bilinçlendirmek, 
üretimdeki sorunları, mesleki ve 
bilimsel tecrübe ile çözmede İncir 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ge-
rek idari gerekse de teknik anlamda 

İncirle�varız,
incir�için
çalışıyoruz�!

Veteriner Hekim Bilal Tarhan, 
Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı

16 İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

destek olmuş ve olmaya devam 
etmektedir. Bu bağlamda istasyon 
teknik ekip ve odamız tarafından 
oluşturulan bir heyetle incir bah-
çelerinde saha taramaları yapılmıştır. 
Bu taramalar sonucunda bazı bah-
çelerde ileklemenin usulüne uygun 
yapılmadığı tesbit edilmiş, saha 
çalışmalarının bitiminde çiftçileri 
bilinçlendirmek için ilekleme kon-
feransı düzenlenmiştir. ''İncirde 
muc ize  bu luşma:  i l ek leme  
''paneline konuşmacı olarak  İncir 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden 
Dr. İlknur Vural KÖSOĞLU ile ADÜ 
Sultanhisar MYO öğretim görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Nalan AKAROĞLU 
katılarak, sağlıklı ve kaliteli incir 
üretiminin başlangıcı sayılan ilekleme 
hakkında bilimsel olarak çiftçileri 
bilgilendirmişlerdir. Saha da en çok 
yapılan yanlışlıkların, ilek seçimi, 
atılacak ilek sayısı ve asılan ilek 
filelerinin daha sonra toplanmaması 
olarak tesbit edilmiş ve hatalı 
uygulamaların incirde meydana getir-
diği olumsuz değişiklikler hakkında 
bilgi verilmiştir. Toplantının amacı 
''sağlıklı ilek = kaliteli incir '' olarak 
belirtilmiştir.

İncir araştırma istasyonu ile 2012 
yılında yapılan saha çalışmalarında 
ilçemizdeki incir bahçelerinde halk 
arasında parlak sinek olarak adlandı-

rılan  Silbaadipata (Loncheaearistella) 

tesbit edilmiş ve laboratuvarda izole 
edilerek çiftçilerimiz bu konuda 
bilgilendirilmiştir. 

Üreticimiz en çok ilgilendiren 
incirin tarım sigortası kapsamına 
alınması için 2011 yılında TARSİM 
yöneticileri ile '' Tarsim Kapsamında 
İncir '' konferansı düzenlenmiş ve 
birçok incir üreticisinin katılımıyla 
yetkililere incirin korunması gereken 
bir milli ürünümüz olduğu çağrısı 
yapılmıştır.

İncir üreticisi köylerimizden belli 

gruplarla, İncir araştırma istasyonuna 
geziler düzenlenerek üreticilerimize 
teknik personel tarafında eğitim 
toplantıları düzenlenmiştir.

Sultanhisar ziraat odası olarak 
hedefimiz; incir bahçelerinden uzak 
kapalı bir ilek bahçeleri oluşturarak 
bölgenin kendi şartlarıyla uyum-
lu,hastalıklardan ari sağlıklı ilek elde 
etme yolunda ilk adımları atmak, iyi 
tarım ve depolama uygulamalarının 
incirde daha çok üretici tarafından 
benimsenmesi ve uygulanması yo-
lunda  devam etmektir.

İncire sadece bir tarım ürünü olduğunu düşünmeden aynı zamanda 
bir turizm elçisi ve milli ürün olarak önem vermekteyiz


	Page 1

