DEKALB DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE TARIMIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ
13.May.2015

Tarım, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. Ancak tarım sektöründeki kimi yapısal sorunlar her geçen yıl
çiftçilerin tarım alanından çekilmesine yol açıyor. Türkiye’de tohum alanında yaptığı yatırımlarla üreticilere kaliteli ve
yüksek verimli çeşitler sunan DEKALB, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Türkiye tarım sektörünün güncel durumuna
ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor.
DEKALB, sürdürülebilir tarım ilkesinden hareketle 1999 yılından beri Türkiye’deki üreticilerin ihtiyaçlarına uygun çeşitler
geliştirmek için faaliyet yürütüyor. Yeni yatırımları ile üreticinin her daim yanında olan DEKALB, tüm üreticilerin 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, Türkiye’de tarım sektörünün bugün geldiği noktaya ve çiftçilerin yaşadıkları sorunlara
eğiliyor.
Türkiye’de ekonominin en önemli bileşenlerinden olan tarım sektörü, hizmet sektöründen sonra en fazla istihdamı
sağlayıcı sektör olma özelliğine sahip. Tarımsal üretimde Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Aynı
zamanda Türkiye tarım ürünleri üretiminde Çin ve Hindistan’dan sonra en fazla birinciliği olan ülke konumunda. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de Türkiye 2014 yılında yedi ürünün üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.
Ancak tarım alanlarının her geçen yıl daralması, yüksek girdi maliyetleri ve üretime katılan çiftçi sayısının düşme
eğiliminde olması gibi sorunlar tarım sektörünün temel problemleri olarak ön plana çıkıyor. Son 10 yılda yaklaşık 27-28
milyon tarım arazisi kaybedildi. Kalan tarım arazilerinin ise küçük parçalı olması, tarımsal verimliliğin düşmesine neden
oluyor.
DEKALB çiftçinin kazancını destekliyor
Türkiye’de üreticilerin dile getirdiği büyük problemlerden biri de girdi maliyetlerinin dünya fiyatlarının üzerinde olması.
Elektrik, mazot, gübre ve ilaç gibi üretim materyallerinin fiyatlarındaki yükseklik üreticilerin kazancını düşürebiliyor. Öte
yandan çiftçilerin yaşadığı temel sorunlar arasında hemen her çiftçinin kredi borcu ile karşı karşıya olması yer alıyor.
Yüksek verimli, kaliteli, çevre ve çiftçi dostu tohum çeşitleri geliştirerek Türkiye tarımına katkı sunan DEKALB, yüksek
verimli ürünleri ve teknik ekibinin gücü ile çiftçilerin tarımsal üretimden daha fazla kazanmasına yardımcı oluyor.
DEKALB Türk çiftçisinin yanında
Tarım sektörünün Türkiye için öneminin ve küresel gıda sorununun farkında olan DEKALB, sektörün var olan sorunlarının
aşılmasına destek olmak için kaliteli ve kazandıran tohum üretimine, bilinçlendirici saha etkinliklerine, insan kaynaklarını
arttırmaya ve teknik yatırımlarına devam etmeyi sürdürüyor. Verimli toprakları, elverişli iklimi ve girişimci çiftçileri ile
Türkiye’nin tarım sektörünün küresel bir oyuncusu olacağına inanan DEKALB, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü’nü kutluyor.
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