
TADYA ÖZDENETİM KILAVUZU

Özdenetim ekiplerinin dikkat edeceği temel hususlar:

1. Üreticinin listesinde yer alan ürünlerde kendi emeğinin olup olmadığı

2. Üretimde organik tarımda izin verilmeyen girdilerin ve ve yöntemlerin (endüstriyel yem, ot ve
böcek ilaçları vs.) kullanılıp kullanılmadığı

3. İşlenmiş ürünlerde kullanılan girdilerin (buğday, un, yağ, süt, et, kıyma, yumurta, sebze ve
meyveler vs.) kaynağı ve doğal üretim olup olmadıkları

4. Üretim yerlerinin temizliği, hijyen ve ambalaj konuları

5. Üreticinin herhangi bir konuda bilgi veya destek ihtiyacı olup olmadığı

Üretim kalemlerine göre cevap aranacak sorular:

SULAMASIZ ÜRETİM

1. Buğday ve arpa gibi kışlık tahıllar için şu an doğal tarımla ekilmiş tarlalarınız var mı? Her
birinden hangi mevkide, kaç dönüm?

2. Baharda nohut, mercimek gibi susuz tarımla ekecekleriniz var mı? Hangi mevkide kaç
dönüm?

3. Sulamasız üretim için ihtiyaç duyduğunuz bir tohum veya kaynak var mı?

SULAMALI ÜRETİM

1. Şu an bahçe, bostan ve seralarınızda ektiğiniz veya yetişmekte olan sebzeler var mı?
Nerede, hangi çeşitler ve her biri ne kadar büyüklükte?

2. Bu sezon sebze üretim planlarınız var mı? Nerede, ne kadarlık alanda üretmeyi
planlıyorsunuz?

3. Sebze üretimi için elinizde hangi çeşitlerden ilaçsız tohum var? Size yetecekten fazlası var
mı?

4. Kendi fidelerinizi yapacak mısınız? Ne kadarlık bir alanda?

5. Dışarıdan fide alacaksanız, ilaçsız tohumdan hibrit olmayan fide alacak yerler biliyor
musunuz?

6. Eksik olan tohum çeşitleri var mı?



BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

1. Dana, inek ve buzağı sayıları nedir?

2. Mera dışında kullanmak için hangi ek yemleriniz var?

3. Yeterli yem stoğunuz var mı?

4. Arpa-buğday dışında yem ihtiyacınız var mı?

MEYVE AĞAÇLARI VE BAĞLAR

1. Sizin veya yakınlarınızın eski çeşitlerden meyve ağaçlarınız var mı? Elma, armut, erik,
kayısı-zerdali, karadut, kiraz, vişne vs. Özellikleri neler? Hangi mevkide hangi çeşitler var?
Aşılı mı, çekirdekten yetişme mi?

TAVUK ve DİĞER KANATLILAR

1. Yumurta tavuğu, et tavuğu ve diğer kanatlılar için sayılar ne kadar? Cinsleri nedir?

2. Çoğaltmak için planlarınız var mı?

3. Hastalık ve parazitlere karşı nasıl önlem alıyorsunuz?

4. Arpa ve buğday dışında yem konusunu nasıl çözüyorsunuz?

5. Doğal tavuk yetiştirme konusunda bildiklerinizi diğer köylülere anlatmak ister misiniz?

6. Tavuk başına kaç m2 kapalı alan, kaç m2 serbest gezinme alanı var? (Yumurta tavukları için
6 hayvana 1 metrekare kapalı alan ve hayvan başına 4 metrekare gezinti alanı, et tavukları
için 10 hayvana 1 metrekare kapalı alan ve hayvan başına 4 metrekare gezinti alanı gerekir)

ARI KOVANLARI

1. Canlı durumda kaç kovanınız var?

2. Varroa ile mücadelede sistemik kimyasallar dışında yöntemler kullanıyor musuz? Bu
yöntemleri diğer köylülere anlatmak ister misiniz?

İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

1. Güneş enerjili kurutma tezgahı veya kurutma tüneli ihtiyacınız var mı? Üreticilere toplu
şekilde yaptırılması için zaman ayırabilir misiniz?

2. Ürün işleme için başka ihtiyaçlarınız var mı?


