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Neden Doğal Üretim,  
Neden Aracısız Erişim? 

 

 

Yerel çevremizde doğal yöntemlerle üretilen gıdalara aracısız şekilde 
erişerek... 

 
 

• Besleyicilik ve şifa değeri yüksek doğal gıdalarla sağlıklı ve 
dengeli beslenebilir, 

 
 

• Besinlerin üretimi ve kullanımı arasındaki aracılık aşamalarını 
ortadan kaldırarak, ekonomik yönden zor durumda olan çiftçilere 

destek olabilir, 
 
 

• Doğanın ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabiliriz. 
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Doğal Gıdalara Aracısız Erişim İçin Neler Yapabiliriz? 
 
Pek çoğumuz endüstriyel gıda sektörünün bize sunduğu ürünlerin nitelikleri, 
bizlere ve dünyaya etkileri konusunda yeterince bilgiye ve sezgiye sahibiz. Bu 
konuda gerçek bir değişim ise ancak yaşam pratiklerimizi değiştirmemizle 
mümkün olacaktır. Büyük çoğunlukla ‘sahte’ olan, pek çoğunda zirai ilaç ve 
hormon kalıntıları, bazılarında da GDO riski olan endüstriyel ürünleri satın alıp 
tüketmeye ve bu konularda sadece konuşmaya devam ettiğimiz sürece 
zihinlerimizi ve enerjimizi boşuna tüketiyor olacağız! Sahte, kimi zaman da 
düpedüz zehirli gıdaları yemeye ve yedirmeye de devam edeceğiz. 
Yapabileceğimiz pek çok şey var: 

• Doğal ürünlerin önümüze gelmesini beklemeyelim. Bunları aktif bir 
şekilde arayalım, bulalım ve edinelim. Biz talep etmedikçe, erişmek için 
mücadele etmedikçe kimse doğal gıdaları önümüze getirip 
sunmayacaktır. 
 

• Bölgemizde örgütlenmiş olan doğal besin erişim gruplarından birine 
katılalım, yoksa oluşturulmasında etkin rol alalım. Böylece güvenilir 
çiftçilerden doğrudan siparişler yapabilir, gerektiğinde çiftliklere 
ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. 
 

• Pazaryerlerinde üreticilerle tanışalım, birebir temas kuralım. 
Pazaryerlerine ulaşma şansı olmayan üreticilerden en uygun tedarik 
yöntemlerini onlarla birlikte belirleyelim. 
 

• Çiftçilerle ön anlaşmalar yapalım. Kendimizin, ailemizin, işyerimizin 
sezonluk ihtiyaçlarının belirleyip bir veya daha fazla çiftçi ile birlikte 
hareket edelim. 
 

• Elimizden geldiğince kendi gıdamızı üretelim. Bir pencere önü, bir 
balkon, bir bahçe, küçük ölçekte de olsa ihtiyacımızı karşılayacak kadar 
yiyecek üretmemize olanak verecektir. 
 

• Hazır yiyecekler satın almak yerine yemeklerimizi olabildiğince 
kendimiz evde hazırlayalım. Un, şeker, pekmez, yağ, vs. gibi temel 
malzemelerin mümkün olduğunca doğal ve sağlıklı olanlarını tercih 
edelim. 
 

• Doğal/organik ürünlere erişimde belirli bir maliyet artışını göze alalım. 
Önceliklerimizi belirleyelim ve bazılarını değiştirmeye hazır olalım. 



Çankaya Tohum Takas Şenliği - 25-26 Ekim 2013  
Yerel/Doğal Üretim ve Aracısız Erişim - Ceyhan Temürcü/Durukan Dudu - sayfa 3/12 

 
Doğal Besin, Bilinçli Beslenme (DBB) Grubu 
 
http://ankaradbb.wordpress.com 
 

 

Doğal Besin, Bilinçli Beslenme (DBB) grubu, doğa-dostu yöntemlerle 
üretilen sağlıklı besinlere aracısız şekilde ulaşmak isteyen ve bunun için 
sorumluluk alan bireylerden oluşur. Topluluk destekli üretim biçimlerini 
destekleyen bir ‘katılımcı onay sistemi’ modelidir. 
 
DBB grubu katılımcılarına bizzat ürün temini yapmaz ve hiçbir alışverişte 
aracılık yapmaz. Duyarlı üreticiler ile alıcıları yakınlaştırmayı, iletişimi ve 
teması artırmayı ve karşılıklı güven oluşturmayı hedefler. 
 
DBB grubu içinde doğal ürün, üretiminin hiçbir aşamasında doğaya veya 
insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddelerin (zirai ilaçlar, ziraat 
gübresi, hormonlar, katkılar vs.) ve yöntemlerin kullanılmadığı ürünler 
olarak tanımlanır. Organik ürün sertifikası önemli bir gösterge olmakla 
birlikte koşul değildir. Temel esas, tüketici ile üretici arasındaki karşılıklı 
güvendir. Grup üyeleri üreticilere ulaşıp sorular sorabilir, hatta üretim 
alanlarına ziyaretlere gelebilir. 
 
Grup, iletişim ve koordinasyon için bir e-posta listesi kullanır. Bu liste 
Ankara’da ikamet eden ve doğal ürünlere aracısız erişim sağlamak isteyen 
kişilere, bir de Ankara’ya doğal ürün temin edebilecek üreticilere açıktır. 
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DBB Üreticileri Listesi 
 
Tanıtım ve temas: http://ankaradbb.wordpress.com/dbb-ureticileri-listesi 
 
İç Anadolu 
• Güneşköy, Hisarköy-Yahşihan/Kırıkkale. 
• Üç Elma Doğal Tarım (Hüseyin-Keziban Genç), Doğanbey-Yapraklı/Çankır ı. 
• Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi, Güdül/Ankara. 
• Mucur Köyleri Doğal Üretim Kolektifi (Necdet Özbay ve çevresi). Mucur/Kırşehir. 
• Nevin Marangoz, Çamlıdere/Ankara. 
• Binerbay Çiftliği (Gülden-Şehsüvar Binerbay), Bala/Ankara. 
• NM Akgün Çiftliği (Nevin-Mehmet Akgün), Çokören Köyü, Sincan/Ankara. 
• Nurettin Turan (Ahufrenk), Gölbaşı/Ankara. 
• Yılgeç Kardeşler (Hasan/Muzaffer Yılgeç), Meram/Konya.  
• Oğuzhan Çiftliği (İdris Oğuzhan), Boğazlıyan-Gövdecili/Yozgat 

 

Kuzey Ege 
• Ayla Seyhun, Cazgirler-Bayramiç/Çanakkale. 
• Bayramiç Yeniköy Ekolojik Yerleşkesi /Çanakkale. 
• Süheyla Doğan, Nusratlı Köyü/Küçükkuyu. 
• Ali-İnci Akbulut. Mehmetalan Köyü, Edremit, Balıkesir. 

 

Orta Ege 
• Urla Hasat (Sibel Yazgan), Urla/İzmir. 
• Nimfeon Zeytinliği (Deniz Kurtsan), Kemalpaşa/İzmir. 
• Adnan-İdris Erdoğan (AE Organik). Yağcılar Köyü, Urla, İzmir. 
• Seçkin Ayyıldız, Nazilli/Aydın.  

 

Güney Ege – Batı Akdeniz 
• Tanal Çiftliği (Serdar Tanal), Elmalı/Antalya. 
• Ersöz Çiftliği, Başmakçı/Afyon. 
• Elçin Kürşat, Gürçamlar Köyü, Milas/Muğla. 
• Çıralı'nın Organik Çiftliği. Çıralı/Antalya 

 

Doğu-Güneydoğu Anadolu 
• Çiçek Ailesi Kayısı Bahçesi. Cumhuriyet Örnek Köyü, Yeşilyurt, Malatya. 
• Zeki Demir Doğal Tarım Bahçesi, Adıyaman. 
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Doğal/gerçek gıda Endüstriyel/yapay gıda 
 

Serbest gezinen, doğal yemlerle 
beslenen tavukların yumurtası 

 

Sürekli kapalı ortamlarda tutulan, endüstriyel 
yemlerle ve yapay katkılarla beslenen, 
hormonlar ve ilaçlarla desteklenen, sarısının 
rengi özel renk verici katkılarla ayarlanan 
tavukların yumurtası 

Doğal yapısını ve canlılığ ını 
koruyan toprakta sistemik kimyasal 
ilaçlar ve hormonlar olmadan 
yetiştirilen meyve ve sebzeler 

Yasal olarak izin verilen düzeyde dahi olsa 
sistemik ilaç kalıntıları içeren, fazla azot 
nedeniyle doğal boyutlarının ötesinde 
büyümüş ve lezzet yoğunluğu azalmış, raf 
ömrünün uzaması için koruyucu tabakayla 
kaplanmış meyve ve sebzeler 

Karakovanlarda veya organik 
balmumu ile, tarım ilaçlarıyla 
kirletilmemiş bir bölgede üretilen, 
katkısız bal 

Her üretim döngüsünde katlanan naftalin ve ilaç 
kalıntıları içeren balmumu kullanılarak, glikoz 
şurubuyla beslenen arılarla, yoğun zirai ilaçlama 
yapılan alanlarda üretilen bal 

Doğal/organik tarımla yetiştirilmiş 
buğdayın yavaş dönen taş 
değirmende öğütülmesiyle elde 
edilmiş tam buğday unundan, 
yapay katkılar olmadan üretilen 
ekmek, erişte, bisküvi ve diğer unlu 
mamüller 

Tohum koruma ilaçları, böcek ilaçları, ot ilaçları 
ve zirai gübreler kullanılarak üretilmiş 
buğdayın, ısıl ve mekanik işlemlerle 
kabuğundan ayrılarak elde edilen özden 
yapılan, beyazlatma ve rafinasyon işlemleriyle 
yararlı bileşenlerinden yoksun bırakılan, 
koruyucu-geliştirici katkılar eklenen undan 
yapılan ekmek ve diğer unlu mamüller 

Doğal/organik tarımla üretilmiş 
bitkilerden soğuk presleme ile elde 
edilen ve mekanik yöntemle 
filtrelenen bitkisel yağlar 

Zirai ilaç kalıntıları içeren yağ bitkilerinin 
yüksek basınç ve sıcaklıkta preslenmesi sonucu 
doğal yapısı bozulan, kimyasal yöntemlerle 
rafine edilen, koku giderici ve renk ayarlayıcı 
katkılar eklenen bitkisel yağlar 

Meralarda serbest gezinen, yeşil 
otlarla beslenen, güneş ışığ ı gören 
ineklerin çiğ sütünün, soğuk zincirle 
taşınıp uygun sıcaklıkta sterilize 
edilmesiyle elde edilen süt ve 
bundan elde edilen süt ürünleri 

Doğal yapılarına uygun olmayan kapalı 
ortamlarda endüstriyel yem ve katkılarla 
beslenen, antibiyotikler, ilaçlar ve hormonlarla 
desteklenen ineklerden elde edilen, toplama ve 
işleme merkezlerine ulaşana kadar 
bozulmaması için koruyucular katılan çiğ 
sütlerin çok yüksek sıcaklıkta işlenip 
homojenize edilmesi ile elde edilen sütler ve 
bunlardan elde edilen ürünler 
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Doğal Gıda 'Ucuz' Olabilir mi? 
 
Doğal gıda/gerçek gıda: Temiz ve sağlıklı toprakta yetişen bitkilerden veya doğal 
yapılarına uygun koşullarda yaşayan hayvanlardan güvenilir yöntemlerle üretilen; 
besleyici, insanların sağlığına katkı sağlayan, doğal tat ve lezzete sahip olan, hile 
içermeyen ve gerçekte ne ise o şekilde sunulan gıdalardır. 
 
Doğal gıdalar endüstriyel/konvansiyonel ürünlerle 'fiyat rekabetine' giremez 
çünkü 
 

• Doğal tarımda monokültür olmaz. Konvansiyonel/endüstriyel üretimde ise 
, büyük arazilerde tek tip ekimle büyük miktarda ürün elde edilebilir ve 
birim ürün için kazanç marjı düşük tutulabilir. 

• Endüstriyel gıda piyasasında, fiyat rekabeti veya tekelleşme nedeniyle 
kalitenin ve besin değerinin azalması pahasına fiyatlar düşer. 

• Endüstriyel ürünlerde ve konvansiyonel tarımla elde edilmiş ürünlerde 
çeşitli koruma yöntemleri ve katkılarla raf ömrü uzatılır. İnsan sağlığına 
zarar verme pahasına pazarlama kolaylığı ve maliyet düşüşü sağlanır. 

• Doğal tarım yöntemlerine geçiş yapan üretici yıllarca sürebilen geçiş 
sürecinde konvansiyonel tarıma oranla önemli verim kaybı yaşayabilir. 

• Sertifikalı organik tarımda kontrol-sertifikasyon ücretleri maliyetleri artırır. 
• Doğal tarım ve hayvancılık yöntemlerinde toprağa, suya ve canlılara zarar 

veren sistemik kimyasallar kullanılmaz. Belirli ölçülerde ürün kaybı göze 
alınır. Büyük ölçekli üretim sistemleri ise yüksek verimlilik adına doğayı 
sömürerek maliyetlerini 'dışsallaştırır'. 

• Büyük ölçekli konvansiyonel/endüstriyel gıda üretiminde, gerek işçi 
çalıştırılması gerekse birincil ürünlerin küçük çiftçilerden alınması 
sürecinde çoğunlukla emek sömürüsü yaşanır. Bu da maliyetleri 
dışsallaştırarak azaltmanın diğer bir yoludur. 

• Doğal gıdalar için pazarlama kanallarının ve talebin yetersiz oluşu da 
fiyatlara etki eder. Doğal gıdaya talebin ve erişim imkanlarının artmasıyla 
fiyatların da görece düşmesi beklenir. 

• Bir serbest piyasa ekonomisi kavramı olan 'rekabet' doğal tarım ve 
hayvancılığın ruhuyla bağdaşmaz. 

Yaşamımız için temel ihtiyaç gıdanın doğal ve güvenilir olması en az fiyat kadar 
önemlidir.  Doğal/gerçek gıdaya ödenen ekonomik bedel şüphesiz kişinin sağlığına yaptığı 
yatırımdır ve kişiyi ileriye dönük olası sağlık harcamalarından kurtarır. 
Konvansiyonel/endüstriyel ürünlerle doğal gıdalar arasında fiyat karşılaştırması 
yapılırken bunların insan sağlığına, doğaya, topluma verdikleri yarar ve zararların da 
göz önüde bulundurulması gerekir. 
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Neden doğal tarım ve hayvancılık? 
 
 

Doğal tarım ve hayvancılık, toprağın ve doğal kaynakları koruyan, dışsal 
girdileri ve maliyetleri en aza indiren, insan sağlığına değer veren tarımsal 
üretim yöntemlerinden oluşur. 

 

Doğal tarım ve hayvancılık: 
 

• Toprağın ve genetik kaynakların sağlığını ve bereketini korur. 
 
• Kimyasal ilaç, zirai gübre, hazır yem vs. kulanılmadığından, girdi 

maliyetlerini azaltır. 
 
• Yoğun makine kullanımı gerektirmez. 
 
• Tek tip ürün (monokültür) yerine ürün çeşitliliğini (polikültür) 

teşvik ederek gıda güvenliğine katkı sağlar. 
 
• Besin ve şifa değeri yüksek ürünler üretir. 
 
• Doğayı korur. 
 
• İnsan sağlığını (hem çiftçileri, hem tüketicileri) korur. 
 
• Yerel tohumları ve yerli hayvan ırklarını korur ve çoğaltır. 
 
• Suyu ve diğer kaynakları verimli kullanır. 
 
• Aracısız bir satış sistemi olduğunda çiftçiye kazandırır. 
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Doğal tarım uygulamalarından örnekler 
 

• Yerel çeşitler:  
Hastalık ve zararlılara daha dayanıklıdır. Besin değerleri de daha 
yüksektir. 

• Yeşil gübre:  
Örtü bitkileri (mürdümük, burçak, arpa, fiğ, yonca vs.), ekin 
sapları ve yapraklar toprağı korur, dokusunu gevşetir, besin 
maddelerini artırır ve daha fazla nem tutmasını sağlar. 

• Toprağa az müdahale:  
Topraktaki yararlı canlılar ve besin maddeleri zarar görmez, 
erozyon azalır. 

• Karışık ekim:  
Tek ürüne bağlı kalmanın getirdiği riskler azalır. 

• Doğal çevrenin korunması:  
Tarla ve bahçelerin çevresindeki doğal alanlar bitki ve böcek 
çeşitliliği sağlar. Böylece hastalıklara karşı direnç kazanılır. 

• Su tasarrufu:  
Damlama sulama, malçlama, yer altında su tutma gibi yöntemlerle 
ile su tasarrufu yapılır. 

• Kardeş bitkiler:  
Birbirine yarar sağlayan bitkiler birbirine yakın, zarar verenler 
birbirinden uzak ekilir. 
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Küçük Ölçekli Doğal Tarım Uygulamalarında… 

 
Zirai gübre değil • Azot tutan 'canlı gübre' bitkileri 
 • Kompost veya güvenli hayvan gübresi 
 • Münavebe 
 

Kimyasal ilaçlar değil 
 

• Kardeş bitkiler 
 • Karışık-çoklu ekim ile riskin azaltılması 
 • Yerel tohumlarla dirençli bitkiler 
 • Yararlı böcekleri çeken çiçekler ve 

yabani bitki örtüsü ile doğal denge 
 • Ev yapımı doğal ilaçlar 
 

Ot ilaçları değil 
 

• Malç ve örtü bitkileri 
 • Damlama sulama ile daha az yabani ot 
 

Tek tip ürün değil 
 

• Ürün çeşitliliği 
 • Gıda ormanı tasarımları 
 • İşlenmiş ürünler/özel ürünler 
 • Şifalı bitkiler ve baharatlar 
 

Ticari tohumlar değil 
 

• Yerli çeşitler 
 • Tohum alma, saklama ve takas 
 • Tohumluk için ayrı bostan 
 

Derin sürüm değil 
 

• Toprağı sürmemek veya yüzeysel sürüm 
 • Yükseltilmiş yatak ve malç uygulamaları 
 

Dağıtım ağları değil 
 

• Aracısız satış 
 

Rekabet değil 
 

• İşbirliği ve dayanışma 
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Bir doğal tarım tekniği: Kardeş bitkiler yöntemi 
 
 
Kardeş bitkiler yöntemi, bitkilerin birbirine yarar sağlayan özelliklerini 
kullanmayı amaçlayan bir tarım tekniğidir. Ekolojik tarımda kullanılabilecek 
en etkili yöntemlerden biridir. 
 
Bu yöntem toprağın verimli kullanılmasını ve hasat süresini uzatmayı hedefler. Hastalık 
ve zararlılarla mücadele için zirai ilaç kullanma gereğini ortadan kaldırır. Yabancı otları 
kontrol altında tutar. Toprağı zenginleştirir ve yapısını korur. Bahçede doğal denge 
oluşur ve büyük çaplı ürün kayıpları önlenir. Küçük ölçekli aile çiftçiliği için uygun bir 
yöntemdir. 

Aşağıda tarif edilen sistem kardeş bitkiler yönteminin İç Anadolu'daki sebze yetiştirme 
pratiklerine uyarlanmış halidir. Bölgemizde pek çok ana ürün için 'boğaz doldurma' 
uygulanmaktadır (örneğin domates, mısır, patates, patlıcan). Ayrıca bitkilerin 
diplerindeki toprağı gevşetmek için elle çapalama da yapılmaktadır. Bu uygulamalar 
orijinal kardeş bitkiler yöntemiyle uyumlu değillerdir. Çünkü örneğin domateste boğaz 
doldurma veya dip çapalaması sırasında, yanlarına ekilen kardeş bitkilerin (örneğin 
aynısafa, marul, sarımsak) tohumları gömülmekte veya zarar görmektedir. Burada tarif 
edilen sistem, boğaz doldurma ve çapalamaya alternatif yöntemlerle de (örn. yoğun 
malçlama) kullanılabilir. 

 
Bir kardeş bitkiler bahçesi nasıl oluşturulur? 

 
Bahçe 200 cm genişliğinde yükseltilmiş yataklar ve 100 cm genişliğinde ara yollar halinde 
düzenlenir. Bakım ve hasat için kullanılacak olan ara yollardan çıkan toprak, yükseltilmiş 
yatakların (en az 30 cm) hazırlanmasında kullanılabilir. Yataklar ve ara yollar arazinin 
eşyükselti eğrilerini izleyecek şekilde düzenlenir. Böylece ara yollar aynı zamanda 
yağmur hendeği veya sulama karığ ı olarak da kullanılabilir. Yatakların kenarları taş, 
tuğla, ahşap veya metal bariyerlerle sabitlenebilir. Yükseltilmiş yataklar bir kez 
hazırlandıktan sonra bu toprak sürülmez, derin kazılmaz. Toprağın yumuşak kalması 
ve sıkışmaması için buralara hiçbir zaman ayakla basılmaz. 

Her yatakta A-B-A şeklinde kodlanan üç sıra bulunur. Her sıra için bir damlama 
sulama borusu bulunur. A sıraları hasat dönemi uzun olan, sezona yayılan ana ürünlere 
ayrılır. Örneğin domates, biber, kabak, hıyar, acur, patlıcan, patates, lahana, kereviz, 
brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, pırasa, kavun, karpuz, mısır vs. Bu sıralar, bakım 
ihtiyaçları yönünden benzer olan kardeş bitkiler de içerebilir: Örneğin mısır-fasülye-
kabak. A sıralarına yapılacak ekimde, normal sıra üzeri aralığından biraz daha fazla 
boşluk bırakılır. Bu boşluklarda kalan toprak daha sonra boğaz doldurma işlemi için 
kullanılacaktır. 
İki A sırasının arasında yer alan B sıraları ise, hasat süresi daha kısa olan (bezelye, 

dereotu, tere, marul, fındık turbu, bakla, yeşil soğan, çiçekler ve şifalı bitkiler), yaz 
ortasında da ekilebilen (fasülye, turp, ...) veya kışlık da yetişebilen (ıspanak, hardal, 
maydanoz, roka, sarımsak, ...) bitkilere ayrılır. Bunlar da A sıralarındaki bitkilerin 
kardeş bitkileri arasından seçilir. Sıralara hangi ürünlerin ekileceği belirlenirken çimlenme 
sıcaklığının, hasat süresinin ve iyi-kötü komşuların göz önünde bulundurulması 
gerekir. 

Mümkün olduğunca yerinde ekim yapmak (fideleme ve şaşırtma yapmamak) tercih 
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edilir, çünkü yer değiştirmeyen sebzelerin daha sağlıklı büyüdüğü gözlenmiştir. Domates 
ve patlıcan gibi sıcaksever türler için tüp seralar içinde erken ekim yapılabilir. 

Bahçenin yakınındaki doğal bitki örtüsünün korunmasına özen gösterilir. Bahçe 
sınırlarına ısırganotu gibi yararlı böcekleri çeken yabani bitkiler ekilebilir. Bunlar kültür 
bitkilerine çeşitli yararlar sağlar ve biyolojik mücadeleye destek olurlar. Bahçede 
bulunması tavsiye edilen, her bitkiye yararlı olan başlıca çiçekler: aynısafa, civanperçemi, 
kadife çiçeği. 

A sıralarındaki ana ürünlerin boğazını doldurmak için gereken toprak bitkilerin 
arasında kalan boşluklardan sağlanır. Boğaz doldurma dönemi bittiğinde bu boşluklara 
bitki artıkları, çalı çırpı ve saman konarak buralarda 'tabaka kompost' (sheet 
composting) yapılabilir. Boğaz doldurma döneminden sonra, yaz sıcaklarında, bitkilerin 
dibine de mümkün olduğunca samandan veya yapraklardan malç yapılır. Yoğun 
çapalama yerine zaman zaman çatalla havalanma yapılabilir. 

Bazı yataklar hava koşullarına bağlı olarak, kış dönemine kadar kullanılabilir (örn. 
lahana, brokoli, brüksel lahanası, havuç, roka, pırasa, hardal, ıspanak). Hasatı biten A ve 
B sıralarına tercihen tohum toplarıyla, toprak sürülmeden, kışlık örtü bitkisi (canlı 
gübre) ekimi yapılır. Bu sayede kışın toprak çıplak kalmaz, azot ve organik maddelerce 
zenginleşir, gevşek kalır, içindeki solucanlar ve mikroorganizmalar beslenir. Kışlık örtü 
bitkisi olarak baklagillerin yanı sıra hardal veya roka da iyi birer seçenektir. Hızlı 
çimlenirler, dona dayanrlar, kökleri toprağı yumuşatır, gövdeleri geride sert kalıntı 
bırakmaz, yabani otları engellerler, uçucu yağlarıyla zararlı böcekleri kaçırırlar, 
kendileri de salatalarda kullanılabilir. Burçak, fiğ, mürdümük, yonca, küçük bakla, arıotu 
(Phacelia), korunga, mercimek, çılban (yabani bezelye) veya arpa da kullanılabilir. Örtü 
bitkisi bitki çiçek açma zamanından önce (ilkbaharda, ana ürünler ekilmeden önce) 
toprağa karıştır ıl ır. 

Bir sonraki sezonun planlaması yapılırken münavebe esaslarına dikkat edilir. Yataklar 
kompostla veya ölçülü müktarda doğal hayvan gübresiyle desteklenebilir. 

Küçük ölçekli çiftçilikte, ayrı bir yerde bir 'tohumluk bostan' bulunması da önemlidir. 
Buradaki her bitkinin, döllenme özelliklerine göre, uygun şekilde diğer alt çeşitlerden 
yalıtılması gerekir. 
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'Doğal tarım' ve 'organik tarım' 
 

 
 

Doğal tarım ile ‘organik tarım’ aynı şey değildir. Doğal tarımın herhangi bir 
resmi tanımı veya standardı yoktur. ‘Organik tarım’ ise sistemik kimyasal 

girdiler kullanmadan yapılan, her aşaması kontrol edilen, sertifikalı tarımsal 
üretim biçimidir. 

 
 

• Organik tarım konvansiyonel tarıma göre çok daha çevre-dostu 
olsa da, yine de tek tip ürün yetiştirilebilir, doğal kaynaklar verimli 

kullanılmayabilir, dışsal girdiler yüksek olabilir. 
 

 
• Sertifikalı organik tarım, doğal tarım tekniklerinin önünde engel 

değildir ve özünde bu uygulamaları teşvik eder.  


