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Uygarlığımızın teknik imkanları her türlü kimyasal bileşimin sentezini
yapmaya imkan veriyor. Bu yüzden polimerlerle evde, işte, günlük hayatın
her safhasında her yerde karşılaşıyoruz.
Farklı kimyasal bileşimler gübre olarak, ilaç olarak, zehir alarak toprağa
atılınca bunların hepsi bitkiye ve ürüne geçmektedir. Öyle veya böyle insanlar,
ürünlerle birlikte belli dozda kimyasal maddeleri de tüketiyorlar, sonucunda da
farklı hastalıklara yakalanıyorlar. Bunların önüne geçmenin tek yolu ekolojik,
doğal, organik tarımla doğal organik ürünler yetiştirmek ve tüketmektir.
Doğal Organik ürünler üretmek için, toprağa doğal organik gübreler uygulayarak
topraktaki organik madde miktarını artırmak, bu şekilde toprağın doğal yapısına,
doğal canlılığına kavuşmasını sağlamak gerekir.
Organik gübre olarak hayvan dışkıları, kompost ve solucan gübresini sayabiliriz. Hayvan dışkısı iyi bir gübredir ancak
yanması için zamana ihtiyacı vardır ve içinde çok miktarda ot tohumu vardır. Bir dekar toprağın istenen verimi sağlayabilmesi
için en az 1 ton hayvan gübresi ile gübrelemek gerekir. Çürümüş yaprak, ot, dal vs.den oluşan kompost, bitkiler için daha
yararlıdır hem de daha az ot tohumu içerir. Solucan gübresi, solucanların hayvan gübresi, kompost karışımını yiyip
sindirdikten sonra çıkardıkları dışkı olduğu için bitkiler tarafından daha çok tercih edilir. İçeriğinde bol miktarda humus vardır ki
en verimli topraklarda bile ancak % 10-14 humus vardır ve milyonlarca yılda oluşmuştur. Solucan gübresi, ot tohumu içermez,
hacminin 10 katı su tutar, içeriğinde çok miktarda humik asitler, farklı doğal fermentler, vitaminler, bitki geliştirme ve büyütme
hormonları, toprak antibiyotikleri, mikro ve makro elementler, çok fazla önemli, yararlı toprak mikropları vardır. Solucan gübresi,
bitkiye gerekli olan bütün maddeleri, iyi dengelenmiş ve bitkinin kolay erişebileceği biçimde bulundurur, harika bir bakteriyel
içerikli biyolojik gübredir.
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Yüksek oranda humik madde içeren, koyu kahverengi, kokusuz, çok miktarda bakteriler ve fungitsid özelliğine sahip her türlü
zehirli kimyasallarla birlikte kullanılabilen, insanlar, hayvanlar, arılar ve bitkiler için güvenli ve tamamen zararsız bir sıvıdır.
Haﬁf alkalik özelliktedir. Katı Organik Gübredeki humik ve fulvik asitleri, aminoasitleri, vitaminleri, doğal ﬁtohormonları, mikro ve
makro elementleri, toprak mikro organizmalarının sporları gibi bütün komponentleri eriyik ve ﬁziksel olarak aktif halde içerir.
Vejetasyon süresince bitkiye püskürtülerek kullanılır.
Çok miktarda doğal organik bileşikler içerir. Bunlar ﬁtohormonlar, antibiyotik, maddeler çok değerli bütün bir aminoasitler
(asparin, glümamin, valin, metionin, lizin vb.) kompleksidir. Bütün bu maddeler bitki tarafından kolayca özümsenerek hücre
düzeyinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü bağışıklık sistemi bitkinin hastalık yapıcı mikroplarla başarıyla savaşmasını ve
hasta olduysa da çabucak sağlığına kavuşmasını sağlar. Bitkinin sağlam ve sağlıklı gelişmesinin iyi ve kaliteli ürün elde etmenin
garantisidir.
Sıvı Organik Gübre, içerisindeki eriyik maddeler yaprak yüzeyi üzerinden özümsenerek bitkinin ﬁzyolojik ve biyokimyasal
süreçlerinin aktivitesini ve uyarılmasını sağlar. Güneş enerjisini daha çok yakalar, biriktirir ve hücrelere aktarır, bitkiye gerekli
fermentlerin sentezini, vitaminlerin, şekerlerin ve kloroﬁlin oluşumunu hızlandırır. İçeriğindeki maddeler, hücrelerin membranlarının
geçirgenliğini artırarak hücrelerin içine besin maddelerinin girişini kolaylaştırır ve bitkilerin solunumunu daha iyi hale getirir. Bitkinin
ﬁzyolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanması bitkinin ve ürünlerinin hızla büyümesini sağlar.
Kullanılan bitkilerde, ürünlere fazlasıyla vitamin ve şeker sağlayarak onların büyümesine ve kalitesinin artmasına imkan sağlar.
Bilindiği gibi en güçsüz toprağın bile içeriğinde, bitkinin ulaşabileceği biçimde olmadığı için bitkinin kullanamadığı büyük miktarda
besleyici maddeler vardır.
Uygulanan bitkinin yaprak yüzeyinden kök sistemine geçerek topraktaki bu maddeleri bitkinin kullanabileceği hale getirir.
İçeriğindeki humik maddeler, toprağı kirleten pestisid kalıntılarını, ağır metalleri, radyonuklidleri birbirine ilişkilendirerek hareketsiz
ve erimeyen hale getirip zehirli etkilerini zayıﬂatır. Aynı şekilde nitrat azotunun topraktan veya yer üstü suyundan bitkiye ve ürüne
geçmesini azaltır. Hububatta, taneli bitkilerde, sebzelerde, bahçe kültürlerinde, meyve ağaçlarında, üzümde, pamukta, tütün ve
diğer bitkilerde etkindir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2018 RAPORUNA GÖRE, HER SENE 200.000 KİŞİ
SADECE KİMYASAL TARIM YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETMEKTEDİR.
BU RAPORA GÖRE SADECE ÜLKEMİZDE HER SENE 8.000 - 32.000 CANIMIZI
KİMYASAL TARIM NEDENİYLE TOPRAĞA VERİYORUZ.
SADECE KULLANILAN ALANLARI DEĞİL, YERALTI SULARINI KİRLETEREK
ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİ DE KİRLETİR. DOĞAL YAŞAMA
ZARAR VERİR, TARIMA YARARLI CANLILARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUR.
KULLANILAN HER KİMYASAL İLE TOPRAĞIN BEREKETİ SINIRLANDIRILIR.
AYNI MİKTARDA HASAT İÇİN HER SENE DAHA FAZLA KİMYASAL KULLANMAK
ZORUNDA KALIRSINIZ. KİMYASAL TARIM FİYATLARI HER SENE ARTIŞ GÖSTERİR.
ÇÜNKÜ İÇERİK AÇISINDAN HEM PETROL FİYATLARINA HEM DE DÖVİZE BAĞLIDIR.

ORGANİK TARIM SAĞLIKLIDIR, DOĞALDIR VE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERDE
NİTRAT KALINTISI BULUNMAZ. ORGANİK TARIM YAPILAN ALANLARDA DOĞAYA
VE CANLILARA ZARAR VERİLMEZ VE EKOLOJİK DENGE BOZULMAZ.
ORGANİK GÜBRE SAYESİNDE TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLANIR VE
DIŞA BAĞIMLILIK AZALIR. KULLANILAN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SAYESİNDE,
TOPRAK KİMYASAL ETKİSİNDEN KURTULUR.
MALİYETİ DÜŞÜKTÜR, KİMYASALLARIN İÇERDİĞİ PETROL TÜREVLERİ GİBİ
MADDELERİ İÇERMEZ. DOĞAL AROMALI ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ SAĞLANIR.

TÜRKİYE’ NİN ORGANİK GÜBRESİ
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