Ufo, kiraz ve şifalı bitkiler de üretecek
Elektrikli ısıtıcı sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından Ufo,
meyve ve şifalı bitkilere de yatırım kararı aldı. Ufo Yönetim Kurulu üyesi
Yeşil, ”30 milyon dolarlık yatırım yapacağız” dedi
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Ufo Şirketler Grubu, Avrupa Birliği
destekli projelerle yurdun çeşitli
bölgelerinde bahçeler kurarken bu
çerçevede doku kültürünü
bozmayan, genetiği ile
oynanmamış bitkiler de
yetiştirecek. Ufo, önümüzdeki iki
yıllık süreçte Orta Anadolu Ege ve
Trakya Bölgeleri'nde 10 bin dönüm
meyve bahçesi kuracak. Infrared
Teknolojiyi Ufo markası ile evlere
sokan ve bu alanda bir dünya markası yaratma çalışmasına ağırlık veren Yeşil
Kardeşler şimdi de organik tarıma el attılar. Konuyla ilgili bilgi veren Ufo Işıkla
Isıtma Sistemleri Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Yeşil; "Türkiye'nin bozkırlarını
kiraz ağaçlarıyla donatacağız. Yeterki o bölgede damlama sulamaya yetecek
kadar su bulunsun" dedi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 250'şer dönümlük
alanlarda öncelikle organik meyve üretecekleri bilgisini veren Abdullah Yeşil, ilk
olarak Ege ve İç Anadolu'da toplam 500 dönümlük arazi satın aldıklarını söyledi.
500 BİN FİDAN ALDIK
Satın aldıkları alanlara ağaç dikimine başladıklarını kaydeden Abdullah Yeşil, şöyle
konuştu: "Bu alanlar her geçen gün aldığımız arazilerle büyüyor. Şimdiye kadar
500 bin fidan aldık bunun 350 bini geldi, 150 bin fidan ise yolda. Bu çöğürler iki yıl
sonra bahçeye ekilecek. Bu kadar ağaç için en az 3 bin dönümlük arazi gerekiyor.
Biz 5 yıl içinde 10 bin dönümlük arazi hedefliyoruz. Bunun için toplam yatırımımız
30 milyon doları bulur. Ege İç Anadolu bölgelerinden sonra Trakya'da da organik
meyve üretimi yapmayı hedefliyoruz. Türkiye bu konuda çok şanslı çünkü 0
noktasından 2 bin 500 metrelere kadar el değmemiş bakir arazileri var.
Erzurum'da da, Ağrı'da da kiraz olur. Önemli olan o iklime uygun anaç bulabilmek.
Biz bunun çalışması içindeyiz."
5 yılda bin kişi istihdam edilecek
Organik tarımın 5 yıl sonra Ufo şirketlerinin içinde yüzde 50'lik bir ağırlığa sahip
olacağını belirten Yeşil, 'Bin kişiye de tarımda istihdam yaratılacak. Bunların en az
50'si ziraat mühendisi olacak” dedi. Bazı bölgelerde türleri kaybolmak üzere olan
şifalı bitkileri de yetiştirecek olan firmanın asıl hedefi dünya üzerinde önemli bir
katma değere sahip olan meyve cipsi üretmek.

