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ORGANİK TARIMIN İLKELERİ NELERDİR?
•
•
•
•
•

Doğa ile uyumlu üretim
Toprak verimliliğini korumak
Çevreye ve insana en az düzeyde zarar vermeyi hedeflemek
Yenilenemeyen kaynakların tüketimini azaltmak
İşletmenin kendi girdileri ile üretim yapmasını sağlamak
ORGANİK TARIMLA GELENEKSEL TARIM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Organik Tarım

Tarım şekli
İşletme şekli

Geleneksel Tarım

Ekstansif
Entansif
Bitkisel üretim+ Hayvansal
Bitkisel üretim veya Hayvansal üretim
üretim
Çeşitlilik var
Tek çeşitlilik var

Yetiştiricilik modeli
Kaynak kullanımı
Enerji dönüşümü

Doğal kaynaklar ve organik
Kimyasal girdi yoğun
materyal
Var
Önemli değil

Kontrol mekanizması

Var

Yok

Tescil mekanizması

Var

Yok

Verim

Düşük (2.planda)

Yüksek (1.planda)

Kalite

Düşük (1. planda)

Yüksek (1. planda)

Sağlık değeri

Önemli (1. planda)

Düşük (2. planda)

Fiyat

Yüksek (% 10-20)

Düşük

ORGANİK TARIMA NASIL BAŞLAYABİLİRİZ?
• Organik tarıma başlamadan önce organik tarımın ilkelerini bilmek ve kabul etmek gerekir.
• Organik tarım yapmaya karar verildikten sonra en az 2-3 sene süreyle düşünülen alanda geleneksel
tarımdan vazgeçmek gerekir.
• Organik tarıma geçen bir işletmenin çevresinde (3-5 km) geleneksel tarımla uğraşan işletme
bulunmamalıdır.
• Eğer organik tarım ticari anlamda yapılmak ve ürünleri pazarlanmak isteniyorsa işletmenin
denetiminin yapılabilmesi için bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile anlaşma yapılması
gerekir.
• Organik tarım yapacak kişilerin üretimin her aşamasında denetlenmeyi kabul etmesi gerekir.
• Organik tarım kayıt sistemini gerektiren bir yetiştiricilik sistemidir. Bu nedenle üretici kayıt
tutmayı ve kayıtlarını denetleyicilere göstermeyi kabul etmelidir.
• Organik tarım sertifikalı bir üretim şeklidir. Sertifikası olmayan ürün organik olarak
yetiştirilse de organik ürün olarak pazarlanamaz.

KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞU İLE NASIL BAĞLANTI KURULUR?
Ülkemizde organik tarım sertifikası veren kurumların nasıl kurulacağı ve denetleneceği
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındadır. Bağlantı kurulabilecek sertifikasyon ve
kontrol kuruluşlarının listesi bakanlıktan öğrenilebilir. Şu anda ülkemizde 2’si yerli 7 firma
bulunmaktadır.
Kuruluş seçiminde 3 önemli faktör dikkate alınmalıdır.
1. Ürün ülke içinde pazarlanacaksa o zaman yerli kuruluşları tercih etmek gerekir.
2. Ürün yurt dışına pazarlanacaksa, ithalatçının anlaşmalı olduğu kuruluşlar tercih edilmelidir.
3. Kontrol belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Ücret arazi veya işletme denetimi,
yanlışlıkların düzeltilmesi ve danışmanlık ücretini kapsamalıdır.
NE KADAR ÜCRET ÖDEMEK GEREKİR?
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının ücretleri:
• İşletme büyüklüğü
• İşletmenin kontrol kuruluşu merkezine uzaklığı
• Ürün çeşitliliği
• İşletme ziyaret sayısı
• Üreticinin gerekli kuralları yerine getirme becerisi
• İşletmenin organik tarıma geçtikten sonraki yıl sayısı
• Kontrol ve sertifika kuruluşu ile anlaşma koşullarına bağlı olarak değişir.
Günümüzde fiyatlar 200-1000 Euro arasındadır.

