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Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği Tarım Ofisi’nin tüm ekibi 
adına sizleri İstanbul’dan Bursa ve Antalya bölgelerine 
götürecek olan Yumuşak Meyve Ticaret Heyetimize hoş 
geldiniz diyorum. Bu ticaret misyonuna katılmaya karar 
verdiğiniz için mutluyum çünkü Türk ortaklarımızla birlikte 
sizler için tam kapsamlı ve kaliteli bir program hazırladık. 
Önümüzdeki birkaç gün boyunca ilgili potansiyel şirketler ve 
üreticilerle tanışma fırsatına sahip olacaksınız.

Bu misyon, Türkiye’de yumuşak meyve sektörünün hızlı 
gelişme gösterdiği bir dönemde gerçekleşmektedir. 
Sektörün yakın gelecekte hızlı bir gelişme göstereceğine ve 
Hollandalı firmaların bu gelişmelerden başarılı bir şekilde 
pay sahibi olabileceğine ve  katkı sağlayacabileceklerine 
olan inancım tamdır. Bu ticaret misyonu, sektörün kapılarını 
açmak ve şirketinizin ağını güçlendirmek için mükemmel 
bir araç olacaktır. Önümüzdeki günlerde Türk ortaklarınızın 
sizinle tanışmak ve şirketinizle iş ilişkilerini geliştirmek için 
sabırsızlıkla beklediklerini deneyimleyeceksiniz.

Bu vesileyle programın hazırlanmasında gösterdikleri destek 
ve işbirliklerinden dolayı Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne, Bursa 
Belediyesi’ne, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na ve Batı 
Akdeniz İhracatçıları Birliği’ne teşekkür ederim.

Sözlerime son veririken, bu misyonun sizler için  geleceğe 
yönelik çok sayıda iş fırsatı yaratmasını en içten dileklerimle 
ümit ediyorum.

Maarten Wegen
Tarım Müşaviri

On behalf of the whole team of the Agricultural Office of the 
Netherlands Embassy in Ankara, I welcome you to our Soft 
Fruit Trade Mission which will take you from Istanbul to the 
regions of Bursa and Antalya. I am happy that you decided 
to participate in this trade mission as we arranged with our 
Turkish partners  a full high quality program for you. During 
the next few days you will have the opportunity to meet 
relevant prospective  companies and producers.

This mission takes place during a time that the soft fruit 
sector in Turkiye is showing a rapid development. The sector 
will show rapid development in the near future and I am 
sure that the Dutch companies can partake and support 
successfully in this development. This trade mission is an 
excellent vehicle to open the doors and strengthen your 
company’s network. You will experience during the next 
days that your Turkish partners are eager to meet you and 
develop business relations with your company. 

With this occasion I would to thank Uludag Exporters’ 
Association, Bursa Municipality, Antalya Chamber of 
Commerce and Industry and West Mediterranean Exporters 
Association for their kind support and co-operation during 
the preparation of the program.

Let me conclude with to conveying my heartfelt wishes that 
this mission will provide you with plenty of opportunities for 
future business in Turkiye.  

Maarten Wegen
Agricultural Counsellor
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Biz yaban mersini genetiğine, bitkilere ve dünyanın 
önde gelen yaban mersini yetiştiricilerine 
sağlanan yetiştirici desteğine odaklanan bir 
şirketiz. Yaklaşık 40 yıl önce Lowell, Oregon’daki 
mütevazi başlangıçlarımızdan, şimdi Meksika, 
Peru, Hollanda ve İspanya’da da tamamına 
sahip olduğumuz fidanlıklarımız mevcuttur. Ek 
olarak, en iyi yetiştiricilerden, araştırmacılardan 
ve fidanlık profesyonellerinden, yetiştirici destek 
teknisyenlerinden, satış ve müşteri hizmetleri 
uzmanlarından ve daha fazlasından oluşan küresel 
bir ekibe sahibiz. Kuzey, Orta ve Güney Amerika, 
Avrupa ve Kuzey Afrika’da müşterilerimize ve 
sektörümüze hizmet etmeye hazır, küresel bir zincirin 
köklü bir halkasıyız. Misyonumuz, yetiştiricilere 
hizmet etmek ve yaban mersini endüstrisini 
desteklemek, en iyi genetik ve bitkileri, teknik bilgi 
birikimimizi ve küresel pazar istihbaratını sunarak 
yetiştiricilerin başarısını en üst düzeye çıkarmaya 
yardımcı olmaktır. Misyonumuzu yerine getirmek 
için olağanüstü çeşitler yetiştirmeye, güçlü ilişkiler 
kurmaya ve duyarlı müşteri hizmetleri sunmaya 
odaklanıyoruz. Bunların hepsi, “dünya için daha iyi 
nasıl yaban mersini geliştirebiliriz™” misyonumuzun 
bir parçasıdır.

Fall Creek Farm & Nursery 

       halilo@fallcreeknursery.com   
   
       www.fallcreeknursery.com
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“HOLLAND ROSETTA” Group, profesyonel meyve 
yetiştiriciliğine yeni başlayanlara tüm alanlarda 
destek,  deneyimli meyve üreticilerine meyve verimini 
artırmaları için profesyonel yardım sunmaktadır. 
Sahadaki girişimcinin ve ziraatçıların sorunlarını 
ve taleplerini çok iyi biliyoruz. DWG’de dikimleri 
tasarlıyor, uygun Hollanda sertifikalı çeşitleri 
sizler için belirliyoruz. Ayrıca tarla mekanizasyonu 
ve otomatik hasat sonrası tesislerin kurulmasını 
gerçekleştiriyoruz. Ortaklarımız; üretimden 
depolamaya kadar tüm süreç içinde, Rosetta 
üyelerinin uzmanlarıyla doğrudan temas halinde 
olan ve süreçle ilgilenen bir proje yöneticisine 
sahip olur. Bu sistem sayesinde müşterilerimizin 
kendi ülkelerinde pazar lideri olduklarını gördük. 
Uzmanlığımız; yaban mersini, çilek, ahududu, 
böğürtlen ve frenk üzümü ürünlerini kapsamaktadır.

Holland Rosetta

       fvogel@hollandrosetta.com   
   
       www.hollandrosetta.com

Hollanda Yumuşak Meyve Ticaret Heyeti Ziyareti 12-16 Eylül 2022Hollanda Yumuşak Meyve Ticaret Heyeti Ziyareti 12-16 Eylül 2022



Fairplant Hollandalı bir şirket olup meyve 
üreticileri için temel malzemelerin üretimini 
gerçekleştirmektedir. Anaçlar da dahil olmak 
üzere yüksek kaliteli meyve ağaçları ve küçük 
meyve bitkileri, örneğin yaban mersini ve ahududu 
çeşitlerini üreticilerin hizmetine sunmaktayız. Tüm 
ürünler kendi fidanlıklarımızda veya yüksek teknoloji 
doku kültür laboratuvarımızda üretilmektedir. 
Ürünlerimiz profesyonel meyve yetiştiricileri ve 
fidanlıklar için Hollanda NAK Elite sertifikalıdır. 
Yetiştiriciler üretimlerine tek tip bir ürünle 
hastalıklardan ari çeşitle başlamaları sağlanır. 
Fairplant 40 yılı aşkın bir süredir tüm dünyaya anaç 
ve meyve fidanı ihracatı yapan ve bu konuda ciddi 
bir tecrübeye sahiptir. Yaban mersini gibi ürünlerde 
Türkiye’yi önemli ve gelişmekte olan bir Pazar olarak 
görmekteyiz. Fairplant, bitki materyali sağlamanın 
yanında ayrıca ihracat için ihtiyaç duyulan her 
şeyi tam olarak destekleyebilir (örn. Bitki sağlığı 
sertifikaları, ihracat belgeleri, nakliye vb.) ve ayrıca 
gerekli bilgi desteğini de müşterilerine sunar.

Fairplant BV

       Joris.horstink@fairplant.nl   
   
       www.fairplant.nl
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Bodem&Groen, doğal kaynaklara ve uygulamalara 
dayalı danışmanlık ve eksiksiz programlar sunar. 
Temel amaç, çiftçi için daha iyi bir finansal sonuç 
elde etmektir. Bunu, çok fazla toprak biyolojisine 
sahip, dengeli topraklarda hayati bitkiler yetiştirerek 
yapıyoruz.

Firmamız uzun yıllardır tarım sektöründe faaliyet 
göstermektedir Tutkumuz temelinde ‘doğal tarım’ 
yatıyor. Yalnızca doğal kaynaklar ve organizmalarla 
çiftliğinizden mümkün olan en yüksek getiriyi elde 
etmek istiyoruz. Bu yüzden toprak esnekliği üzerinde 
çalışıyoruz ve bitkileri daha hayati hale getiriyoruz.

Çilek, yaban mersini, ahududu, kuş üzümü gibi küçük 
meyve mahsullerinin yanı sıra elma, armut, kiraz ve 
sebze üreticilerine danışmanlık veriyoruz. Deneyim ve 
analize dayalı hareket ediyoruz.

İyi bir çiftlik yönetimi ile bitki sağlığının kontrol 
altına alınmasına ve gübrelemeye kadar tüm bir 
plantasyonun geliştirilmesinde yardımcı olabiliriz.

Dengeli topraklarda sağlıklı bitkiler için en iyi 
sistemleri kuruyor ve ürününüz için en iyi sonucu 
verecek çeşitler sunuyoruz.

 Bodem&Groen

       marcel@bodemengroen.eu   
   
       bodemcoach.eu
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PuijkGroup – Başarıyı garanti ediyoruz!

3. nesil bir yumuşak meyve üreticisi  olarak başarılı 
yetiştirmenin bitkilerle başladığını biliyoruz.

Bu nedenle bu bitkilere kendimiz yatırım yapıyor, 
yetiştiriyor ve üretiyoruz.

Müşterilerimizin/yetiştiricilerimizin ne istediğini 
biliyoruz ve bu nedenle Puijkplant, yumuşak meyve 
bitkileri için ana üreticilerden biri olarak sektörde 
gelişim gösterdi.

En iyi tedarikçi olarak kalmak ve ürünlerimizin en 
yüksek kalitesini sağlamak için PuijkResearch’te 
kendi denemelerimizi yapıyoruz. Bu denemeler; 
gübreleme, yetiştirme teknikleri ve yeni çeşitlerin 
benzersiz şekilde yetiştirilmesini içerir.

PuijkConsultancy’de meyve tutkumuzu, bilgimizi 
ve deneyimimizi yeni kurulan işletmelerden 
süpermarketlere kadar çeşitli üretici ve 
ortaklarımızla paylaşıyoruz,

PuijkPlant B.V.

       hans@puijkfruit.nl    
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abbGrowers B.V. ismimiz her şeyi söylüyor: 
kuşkonmaz ve yaban mersini yetiştirme ve ayrıca 
ayırma ve paketleme, 2014’ten beri bu konuda 
uzmanız. Yaban mersini yetiştirmek genlerimizde var. 
1985’ten beri biz, Douven ve Driessen aile çiftlikleri 
olarak geniş bir yüzeyde yaban mersini yetiştiriyoruz. 
Hem geleneksel hem de organik yaban mersini 
tüm yıl boyunca tedarikini sağlıyoruz. abbGrowers, 
2017’den beri SKAL sertifikasına sahiptir. Ayrıca, 
farklı ülkelerdeki yetiştiriciler adil bir fiyat anlaşması 
yaparak onlardan ürün alıyoruz. Müşterilerimizi de 
dikkate alarak üreticilerimize ürünleri için en iyi fiyatı 
sunuyoruz.

abbGrowers BV

       fred@abbgrowers.com   
   
       www.abbgrowers.com
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Van der Knaap Grubu, dünyanın dört bir yanında 
üretim tesisleri bulunan bir Westland aile işletmesidir. 
Müşterilerimizin de katkılarıyla çevre dostu, sürdürülebilir 
ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetler geliştirmekteyiz.

Van der Knaap Grubunun amacı; küresel bitki 
yetiştiriciliği sektörünün ihtiyacı olan yetiştirme ve 
köklenme ortamları alanında çevreyle dost yüksek 
kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktır. Van der Knaap 
Grubu tarafından sağlanan ürün ve hizmetler sayesinde 
sosyal ve (ticari) ekonomik sorumluluk bilinciyle 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Ürünlerimiz, yüksek kalite standartlarını karşılayabilmek 
için kendi bünyemizdeki kalite kontrol birimimizce sürekli 
izlenmektedir. Bu amaçla her üretim tesisimizde bir 
laboratuvar bulunmaktadır. Hasattan teslimata kadar 
tüm zincir boyunca hammaddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini kontrol etmek için hem kendi bünyemizdeki 
hem de dış labradorlardan faydalanılmaktadır. Son 
ürünler de teslimattan önce çeşitli kontrollerden 
geçirilerek, ürünlerimizin yüksek kaliteli olmasını garanti 
altına alabilmekteyiz.

Van der Knaap Group’un üretim tesislerinden biri 
Türkiye’de bulunmaktadır: Antalya Substrat. Antalya 
Substrat, çeşitli çaplarda, köklendirme ortamlarında 
ve yüzeylerde kağıt saksılar üretmektedir. Bu lokasyon, 
Türk bahçeciliği için özel olarak tasarlanmış ürünlerin 
üretimine ve aynı zamanda birçok varyasyonda 
substrat ticaretine odaklanmaktadır. Türkiye’deki 
faaliyetlerimizin yanı sıra çevre ülkelere de ihracat 
yapıyoruz. Bu ülkelerde Forteco yetiştirme torbalarının 
satışına odaklanıyoruz. Antalya Substrat’ın sebze, 
yumuşak meyve ve çiçekçilik sektöründe müşterileri 
bulunmaktadır.

Antalya Substrat Ltd. 
(Van der Knaap group of companies)      

       chris@vanderknaap.info   
   
       antalyasubstrat.com

 Antalya Substrat

Hollanda Yumuşak Meyve Ticaret Heyeti Ziyareti 12-16 Eylül 2022



Farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden 
oluşan bir Tarımsal Proje Geliştirme Şirketiyiz. Birlikte 
dünyanın farklı yerlerinde birçok projeyi hayata 
geçirdik.

Şu anda başta Polonya olmak üzere yumuşak 
meyve sektöründe faaliyet gösteriyoruz ancak 
Türkiye’deki olasılıkları da araştırıyoruz.

Ayrıca diğer tarımsal ürünlerle de ilgileniyoruz, 
örneğin. Patates

Mc’Hollands Agricultural company
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HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
TARIM MÜŞAVİRLİĞİ OFİSİ 

Yıldırım Kule Mevlana Bulvarı
Cevizlidere Mah. No 221 kat 11 
Çankaya Ankara
 
www.agroberichtenbuitenland.nl  
ank-lnv@minbuza.nl

+90 312 409 18 60


