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ORGANİK TARIM NEDİR?

Organik tarım fikri nasıl başladı?

Organik tarım fikrinin ve faaliyetlerinin başlayışı
Teknolojik gelişmelerle özellikle II. Dünya
Savaşı sonrasındaki teknolojik gelişmeler
tarımsal teknikler geliştirilmiş fakat bu teknikler
ekolojiyi olumsuz etkilemişti ve tarım
sürdürülemez hale gelmiş ve çevre kirliliği
olumsuz bir şekilde artmış durumdaydı.
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yapılmaktadır.
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Aslında ülkemizde

Ekonomisi büyük
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sağlanmalı. Organik

yapıldı ama tam olarak
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kullanımı arttırılmalı.
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böylece organik

gelişmeye başladı ve

tarımın yapılması da

gelişimi devam

daha
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Organik tarım
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ihracatındaki
sorunlar giderilmeli.
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organik tarım faydaları
Organik tarımda solucan gübresi kullanımı; Organik tarımda
solucan gübresi önemi ise oldukça fazladır.Çünkü solucan
gübresi diğer kimyasal olmayan doğal gübre alternatiflerine göre
pek çok artısının olmasının yanı sıra eksileri yok denecek kadar
azdır.Ayrıca solucanlar ve solucan gübresi öyle mucizevi ki ;
Solucanlar topraktaki ağır metallerin giderilmesinde kullanılır.
Ağır metaller toksik ve zehirleyici etki yapan metallerdir.
Toprakta kirliliğe sebep olan bu metaller toprağın daha
derinlerine indiğinde yer altı sularının kirlenmesine de sebep
olur.Toprağın ağır metallerden temizlenmesinde farklı yöntemler
kullanılmaktadır. Fakat en önemlilerinden birisi solucanlarla
giderilmesidir. Solucanlar bitkiye metal transferinin
arttırılmasına sebep olur. Ayrıca diğer toprak faunasına göre
metal toksiklerine karşı daha dirençlidirler. Ve bu işlemi
yaparken diğer yöntemlere göre daha az maliyetlidirler. Bitki
besin elementini arttırır. Bitki gelişimine katkı sağlar.
Sürdürülebilirliğe katkı sağlar.
By aldemsol (aldemaaa)

Published 11th November, 2018.

Sponsored by Readability-Score.com

cheatography.com/aldemaaa/

Last updated 11th November, 2018.

Measure your website readability!

aldemsol.com/

Page 2 of 2.

https://readability-score.com

