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Üretimi Erzincan’da yoğun olarak yapılan domates, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.

Kaliteli domateste üretimin artmasından dolayı Erzincan bölgede domates üretiminde söz sahibi
oluyor. Mevsime bağlı olarak domatesin verimli olması ile birlikte para etmesi üreticiye yaradı.

Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda domates ekimi yapılan Erzincan’da her geçen yıl domates
merkezi haline gelmeye başladı. Ülke genelinde yaşanan ve küresel ısınmaya bağlanan üretim
düşüklüğü Erzincanlı domates üreticilerine yaradı. Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda domates
ekimi yapılan Erzincan her geçen yıl domates merkezi haline gelmeye başladı.

Erzincan Merkeze bağlı Uluköy Beldesi ve Üzümlü İlçesine bağlı Bayırbağ Beldesi’nde ki
domates tarlalarında yılda ortalama 60 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Domatesin Pazar sorunu olmayan tarımsal ürünlerin başında geldiğini kaydeden çiftçiler, “Bu yıl
ülke olarak kurak bir yaz mevsimi geçirdik. Ancak diğer bölgelerle karşılaştırıldığında Erzincan
bu konuda oldukça şanslı durumda. Erzincan’ın mevcut su kaynaklarının yeterli olması ve
barajların tarımsal sulamaya gerekli katkıyı yapması ile bizler çok mağdur olmadık. Ancak
özellikle sebze üretiminin yapıldığı Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz’de sebze tarlaları büyük
oranda zarar görüyor. Bu da yaz mevsimi boyunca sebze fiyatlarını yükselten bir faktör oluyor.
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Erzincan’da domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Artık Erzincan çiftçisi bu işi bilinçli olarak
yapıyor. Özellikle yoğun olarak domates yetiştiriciliği yapılan Üzümlü ilçemiz ve köyleri ile
Uluköy beldemize bakınca bu yıl şanslıyız. Bu bölgemizde çiftçiler en kaliteli fideyi kullanıyor.
Hastalıklarla son derece iyi mücadele ediyor ve birçok çiftçi damla sulama metodunu uyguluyor.
Bu da başarı oranını her geçen gün daha da artırıyor. Bu bölgede tek sorun yabani hayvanlarla
mücadelede yaşanıyor. Maalesef çiftçilere ayılar ve domuzlar büyük zararlar veriyor. Tarım
Bakanlığı bu zararları karşılayamıyor. Çiftçiler bu etkenlerden kurtulmak için değişik yöntemler
uyguluyor. Yabani hayvan saldırılarından korunmanın en iyi yolu köpekler. Bahçe kenarına
bağlanan köpekler bu zararın önüne geçmede etkili oluyor” dediler.
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