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•Tükettiğimiz gıdaların %95’i ya doğrudan ya da dolaylı olarak topraktan elde edilir.¹ 
Toprağın kalitesi üretilen gıdaların miktarını ve kalitesini (besinsel değer ve güvenlik) belirler. 
Sağlıklı, besleyici gıda, ancak sağlıklı topraklarda yetișir.²

•Geçtiğimiz 50 yılda tarım üretimdeki gelișmeler küresel gıda üretiminde büyük bir sıçramaya 
yol açtı, bununla birlikte bu sıçramanın temelini olușturan yoğun ișlemeli tarım birçok ülkede 
toprağın bozulmasına,³ toprağın bozulması ise toprağın besleyiciliğini kaybetmesine, mikro ve 
makro besinler bakımından zayıflamasına neden oldu. Besleyiciliğini kaybetmiș, zayıf toprak-
lar düșük ürün verimliliğinin ana nedenlerinden biridir ve bu durum ürünün besin kalitesini 
olumsuz etkiler.⁴ Çünkü tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi bitkilerde besin eksikliği çekerler.⁵ 

•Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre mikrobesin (vitamin, mineral ve iz elementler) eksikliği 
önemli bir küresel sağlık sorunudur. Bilimsel çalıșmalar bugün dünyada iki milyardan fazla 
insanın sağlıkları için gerekli olan temel mikrobesini alamadığını ve besin eksikliği yașadığını 
ortaya koyuyor.⁶

•Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre mikrobesin eksikliği çeken nüfusun büyük bölümü düșük 
gelirli ülkelerde yașıyor ve bu nüfus tipik olarak en az bir mikrobesinin eksikliğini çekiyor.⁷

•Bilimsel çalıșmalara ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya göre küresel düzeyde yașanan 
bu mikro besin eksikliğinin nedenlerinden biri de tarım topraklarının besleyicilik yönünden 
zayıflamasıdır. Hem bitki büyümesi hem de insan sağlığı için zorunlu olan 18 besleyicinin 
(çinko, demir, magnezyum, sülfür, potasyum, kalsiyum, azot, klor, fosfor, molibden, bor, bakır, 
manganez, sodyum, silisyum, oksijen, karbon ve hidrojen) dünya tarım topraklarındaki oranın-
da önemli düșüșler yașıyor.⁸-⁹

•Bu düșüșteki en büyük pay insan etkinliklerine bağlı olarak yașanan toprak bozulumudur. 
Bitki örtüsü yok edilmiș, yoğun ișlemeli tarıma maruz kalmıș topraklarda toprağın besin mad-
desinin olușturan organik madde azaldıkça toprak bozuluyor ve besleyicilik yönünden 
fakirleșiyor. 

•Topraktaki organik materyalin artırılması, minimum toprak ișleme, toprak yüzeyinin bitki 
örtüsü ile kaplı tutulması, erozyonun azaltılması, ürün rotasyonu gibi sürdürülebilir toprak yöne-
timi uygulamaları toprak sağlığı, bitki sağlığı ve insan sağlığı için büyük önem tașıyor.¹⁰
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