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Pazar çetinliğini sürdürdü. Talep

durgun olmakla birlikte sezona göre

oldukça normaldi. Bununla birlikte

İspanya’daki üretime olan baskı arttı.

Mevsim normallerinin üzerinde

seyreden anormal sıcaklık dereceleri

olgunlaşmış Naveline partileri

açısından sorun yarattı ve sevkiyatlar

hızlandırıldı. Bu koşullar altında,

fiyatlar gerek üretim gerekse ithalat

evrelerinde belirgin bir biçimde

ortalamanın altına düştü. Tedarik aynı

kaynaktan sağlanan Salustina grubuyla

tamamlandı. 

- Brezilya’ lı Portakal Suyu Devlerinin

Evliliği Tamamlandı.

Brezilya’nın tekelciliğe karşı komisyonu

Citrosuco ve Citrovita’ nın birleşmesini

onayladı. Yeni teşebbüs, 7 üretim merkezi

(6’ sı Brezilya’da, 1’i Florida’da), 8 liman

istasyonu, 5 gemi ve Brezilya ve Florida’da

bulunan çok sayıda dikim alanıyla dünya

pazarının %25’ ini kontrol ediyor olacak.

Yeni oluşum pazarın %19’una hakim Cutrale

ve %10’una hakim Louis Dreyfus’un

ilerisinde. Bununla birlikte, tröst karşıtı

komisyon ekili alanın 5 yıl süreyle

dondurulmasını ve bağımsız üreticilerin

menfaatlerini korumak adına bir pazar bilgi

sisteminin kurulmasını şart koştu.   

-Ayın Portakal Çeşidi: “Maltese”

Bu yüksek kalite ve parlak renkli portakal,

potansiyelini tam olarak açığa çıkaran bir

bölge olması dolayısı ile neredeyse sadece

Tunus’un Cape Bon bölgesinde yetişiyor.

Orta boylu ve hafif oval bir şekle sahip.

Yumuşak kabuğu hafif pütürlü ve soyulması

kolay. Sert olmayan, sulu et kısmı kan

portakalına göre daha az renkli. Lezzeti,

tatlılık dengesi ve makul asit seviyesi dolayısı

ile oldukça keyifli.

Kaynak: CIRAD
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GÖZLEMLER

-Amerika portakal suyu İthalatını askıya alıyor.

11 Ocak’ta, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)

bütün kaynaklardan yaptığı konsantre portakal

suyu ithalatını askıya aldı. Bu karar, Brezilya’dan

gelen partilerde karbendazim izlerinin ortaya

çıkmasını takiben alındı. Basın kaynakları ilk

analizde tespit edilen miktarın insan sağlığına

zarar vermeyecek kadar küçük ölçüde olduğunu

rapor ediyor. Bununla birlikte, kara noktaları

kontrol etmedeki etkinliği ve fiyatı dolayısı ile

dünyada geniş ölçüde kullanılan bu mantar ilacı

Amerika’da yasaklandı. Amerika Birleşik

Devletleri yıllık tüketiminin %25 ‘ini, ağırlıklı

olarak Brezilya’dan, ithal ediyor. İthalatın

yeniden başlaması, fahri olarak devam etmekte

olan analiz sonuçlarına bağlı.

Kaynak: FDA, REUTERS


