
 

 

Organik ve geleneksel pamuk arasındaki fark nedir? 

Organik ve geleneksel pamuk arasındaki ayrım, sürdürülebilirlik konuşmalarında sıklıkla yanlış 

anlaşılabilir veya yanlış yorumlanabilir. Gerçekte, iki üretim sistemi, artan uygulamalar açısından çok 

da farklı değildir. 

 

Organik ve geleneksel pamuk arasındaki en büyük farklardan biri, tohumların kökeni ve mahsulü 

büyütmek ve korumak için kullanılan kimyasal teknolojilerdir. 

 

Organik pamuk yetiştiricileri biyoteknolojik (GDO) tohumları kullanamazlar ve çoğu durumda, hedef 

alınan haşereleri önlemek veya kontrol altına almak için tercih edilen diğer yöntemler yetersiz olmadığı 

sürece sentetik böcek ilaçları uygulayamazlar1.7. Teknik olarak, organik pamuk yasak maddelerden üç 

yıldır arınmış arazide yetiştirilmelidir3. ABD'de organik pamuk, üçüncü taraf doğrulamasına tabidir ve 

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarafından sertifikalandırılır2. 

 

Geleneksel pamuk yetiştiricileri daha fazla serbestliğe sahiptir. Biyoteknolojik tohumları veya 

geleneksel şekilde üretilen tohumları ekebilirler. Sentetik veya doğal gübreler, koruyucular veya doğal 

ve sentetik girdilerin kombinasyonunu kullanabilirler. 

 

Yukarıda belirtilen kriterlerin ötesinde, ABD'deki geleneksel ve organik pamuk yetiştiricileri hem 

federal düzenlemelere tabidir hem de en iyi çiftçilik yönetimi uygulamalarının tamamını kullanabilir. 
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Geleneksel pamuk organikten daha mı fazla suya ihtiyaç duyar? 

Genellikle, hayır. Bir mahsulün üretim sisteminin (organik veya geleneksel) su gereksinimleri üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. Su gereksinimleri, tarım bölgesi ve ekilen pamuk türüne göre belirlenir. Ayrıca, her 
iki üretim sistemi de topraktaki organik maddeleri ve su tutma kapasitesini önemli ölçüde artırdığı 
gösterilen toprak sağlığı iyileştirme uygulamalarından (rejeneratif tarım, örtü bitkilerinin kullanımı, 
mahsul rotasyonu vb.) yararlanabilir4. 

 

Organik ve geleneksel pamuk kıyaslanabilir bir verime sahip midir? 

Genel olarak, hayır. Organik pamuk genellikle acre başına daha az elyaf verir5. Bu, büyük ölçüde, 
organik kurallara bağlı kalarak büyük ölçüde böcekleri ve yabani otları kontrol etme zorluğundan 
kaynaklanmaktadır6. 

 

Organik olarak yetiştirilen pamuk, geleneksel olarak yetiştirilen pamuktan daha mı 
sürdürülebilirdir? 

Bu, sürdürülebilirliğin nasıl tanımlandığına ve ölçüldüğüne bağlıdır. Hem organik hem de geleneksel 
pamuk, sorumlu bir şekilde üretildiği takdirde belirli çevresel etkileri azaltma yeteneğine sahiptir. 
Ancak, kriterlere bağlı olarak, her ikisi de doğası gereği bir diğerinden daha sürdürülebilir değildir. 

 

Organik pamuk böcek ilacı kullanımına izin veriyor mu? 

Kısaca, evet. ABD'den bir örnek olarak, hem sentetik hem de sentetik olmayan kaynaklardan türetilen 
organik üretim için onaylanmış bir böcek ilacı listesi vardır3. Ancak, sadece tercih edilen diğer 
yöntemlerin hedeflenmiş haşereleri önleme veya kontrol altına alma konusunda yetersiz kalması 
koşuluyla kullanılmalarına izin verilir7. Ürün talimatlarına bağlı kalarak sentetik ve sentetik olmayan 
böcek ilaçları, hem insan sağlığına olan etkileri hem de çevresel etkileri en aza indirecek, sorumlu bir 
şekilde kullanılabilir. Verimi koruyarak, bu ürünler, artan küresel talebi karşılamak için yeterli gıda ve 
elyaf sağlarken sera gazı emisyonları ve su tüketimi gibi diğer etkileri en aza indirir. 
 

 

 

 

 

 


