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Jallıoğlu Odemiş'ten
oütun Türkiye'ye

Ankara merkezli Dallıoğlu,
Ödemiş'te SOdönüm alanda
yaklaşık bir buçuk yıl önce
faaliyete geçmiş. i lavelerle
birlikte Ödemiş'teki en büyük



na sahip. Gittiğimizde otomatik
3., gübreleme ve 240 tonluk su
c.rrne havuzu gibi bütün sistemler
srine oturtularak kurulmuş bir
~iakarşı karşılaştık. Ödemiş'e
er mutlaka uğramalı ...

.~ Ja!er, bize fidanlığı gezdirirken şunları anlattı:
r=~"de kalitenizi sürdürmeniz ve giderek yükselt-
,,- -= ]ere'<ir. Bunu yaparsanız ürünlerinize olan ta-
-:-:ça;a'da. özellikle iklim nedeniyle, bazı ürünlerin
cr-:~~::a sorunlar yaşanıyordu. Çünkü biz Türki-
:.:::-::f "can ürün alıyoruz Türkiye'nin bütün bölgele-
re:- ;i:-,oBriyoruz. Üretim alanı olarak özellikle çalı
ç..> ~ "o't:-<ilerin üretimi, ithal bitkilerin uyumu için
',s :: - z.ana ihtiyacımız vardı. iklimi, toprağı ile
E :=< :::2cça yere ihtiyacımız vardı. Özetle büyüme-
=::- /a:mm için de Ödemiş'i seçtik." dedi.
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:ırım Ödemiş'e yapıldı
jir Beye, neden Ödemiş'i tercih ettiklerini
duk: "Yalova'da üretim için alan bulmak
< çok zor artık. Herkes pek farkında değil
:ı Yalova'ya kurulacak gemi yapım tersa-
sri Yalova açısından ciddi sorun oluştura-
.. Sanayi çevreyi, suyu ve toprağı kirlete-
süs bitkisi üretim bölgelerini tehdit ediyor.
smiş bu bakımdan temiz kalacak gibi gö-
:.iyar.Bir de Ödemiş iç Anadolu, Doğu ve
leniz Bölgesi için uygun olan türleri üret-
<: için daha elverişli. Yani Sakarya'ya göre
ıa geniş bir ürün yelpazesi var. Bu konu-
çok doğru bir kararvermişiz. Öngörümüz
bu yöndeydi zaten. Ödemiş'in çok özel
süs bitkisi üretim havzası olmasının yanı
, Türkiye'nin bütün bölgelerinin ihtiyaç
acağı ağaçlar, çalılar ve meyve türleri
idealolduğunu düşünüyorum. Ben enin-
sonunda Ödemişi'n Türkiye'nin gözbebe-
ılacağına inanıyorum. Ben zaten bu ışığı
::lüğüm için buradayım." dedi.
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