ORGANİK TARIM NEDİR?
•
•
•
•

Doğanın dengesini bozmayan
Üretimde yapay kimyasal girdi kullanmayan
Sadece kültürel önlemler
Sadece organik kökenli girdiiler kullanılarak yapılan bir tarım şeklidir.

Organik tarım
•
•
•

Sürdürülebilir bir üretim modelidir.
Eski üretim sistemlerine dönüş değildir.
Modern yetiştiricilik sistemlerinden yararlanır.

Organik tarım
• Plânlı,
• Sözleşmeli,
• Her aşaması kayıt altına alınmış,
• Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü,
• Sertifikalı,
• Karşılıklı güven esasına dayanan bir üretim sistemidir.
ORGANİK ÜRÜN NEDİR?
•
•
•

Organik tarım kurallarına göre üretilmiş veya işlenmiş
Üretiminin her aşaması kontrol edilmiş
Üzerinde organik olduğunu belirten onaylanmış etiket taşıyan ürünlerdir.
ORGANİK ÜRÜN YELPAZESİNDE NELER VAR?

•
•
•
•
•

Gıdalar (taze, işlenmiş)
Tekstil
Ayakkabı
Mefruşat
Mobilya
NEDEN ORGANİK ÜRÜNLERİ TÜKETMEMİZ GEREKLİ?

1. Tatları daha güzeldir.
NEDEN?
Üretim sırasında doğal tat maddelerinin yapısı korunuyor.

2. Daha sağlıklıdır.

NEDEN?
•
•
•

Yapay kimyasallar (İlaç, gübre, büyümeyi düzenleyici (Hormon)) kullanılmıyor.
Kimyasal kalıntı taşıma riski yok.
Daha fazla vitamin, besin maddesi ve hastalıklara karşı korunmayı sağlayan antioksidan maddeler
bulunduruyor.

3. Etiket garantisi vardır.
NASIL?
Ürünlerin üzerindeki etiket size tükettiğiniz ürünün kontrol edilmiş olduğunun garantisini verir.
4. Organik ürünler doğayla dosttur.
NEDEN?
Üretim sırasında çevre için toksik ve kalıcı kalıntı etkisi olan maddeler kullanılmadığından hava, su ve toprak
kirliliğine neden olmazlar.

5. Fiyat garantisi vardır.
NASIL?
Ödediğiniz para içinde, su ve toprak kirliliği, tarımsal ilaç zararı, aşırı hormon ve antibiyotik kullanımı gibi
masraflar yoktur. Oysa geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlere ödediğiniz para ile çevreye verilen zarar için de
para ödemiş olursunuz. ORGANİK ürünlere ne ödüyorsanız onun karşılığını alırsınız.
6.

Huzur duyarsınız.

NASIL?
Organik ürünleri tüketirken yediğiniz veya kullandığınız ürünlerin sağlıklı olduğundan ve doğaya zarar
vermeden üretildiğinden emin olmanın verdiği huzuru duyarsınız.
ORGANİK ÜRÜNLERİ NASIL TANIYACAĞIZ?
•
•
•
•
•
•
•

Organik ürünler çoğunlukla ambalajlanmış veya paketlenmiş haldedir.
Üzerinde ORGANİK ÜRÜNDÜR etiketi bulundurur.
Etiket üzerinde denetleyen kuruluşun logosu bulunmalıdır.
Paket üzerinde üretim ve tüketim tarihleri verilmiştir.
Organik ürünler ya sadece organik ürün satan marketlerde veya normal market ve mağazalarda ayrı reyonlarda
satılırlar.
Organik ürünün üzerindeki etiket, o ürünün organik tarım prensiplerine göre üretilmiş, işlenmiş, etiketlenmiş ve
taşınmış olduğunu garanti atına alır.
Organik ürünlerin fiyatı diğer ürünlerden yüksektir.
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ORGANİK ÜRÜNLERLE İLGİLİ YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ!!!
•
•
•
•
•
•
•

Üretimi ve işlenmesi sırasında yapay kimyasalların kullanılmadığı her ürün organik ürün değildir.
Bir ürünün organik kabul edilebilmesi için mutlaka organik tarım kurallarına göre üretilmiş ve işlenmiş olması
gerekir.
Şekli bozuk veya üzerinde yara bere bulunan ürünler, organik demek değildir.
Organik ürünlerde albeninin önemli olmadığı fikri yanlıştır.
Sadece birkaç ürünü organik olarak tüketmek, organik ve sağlıklı beslenildiği anlamına gelmez.
Organik beslenen insan daha sağlıklı beslenir, ancak bu tüm hastalıklardan korunacağı anlamına gelmez.
Organik ürün yelpazesi geniştir. Sadece gıda maddelerini değil, tekstil, döşeme, giyim vb sektörlerini de kapsar.
ORGANİK ÜRÜNLER NEDEN PAHALIDIR?

•

Yetiştiriciliğin geleneksel sistemden farklılığı

•

Üretimde işçilik giderlerinin fazla olması

•

Denetleme kuruluşuna ödenen paranın yüksekliği

•

Pazarlama zorluğu

•
•

Her türlü organik ürünün istenildiği zaman istenildiği miktarda bulunamaması
Dayanım sürelerinin azlığı

