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BETTER COTTON STANDARDINDA ÜRETİM YAPAN PAMUK 

ÇİFTÇİLERİ DAHA AZ GİRDİ KULLANARAK MALİYETLERİNİ 

DÜŞÜRÜYOR 

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin, Better Cotton standardında üretim yapan 

çiftçilerin üretim verileri ile konvansiyonel üretim yapan çiftçilerin verilerini 

derlediği rapora göre Better Cotton çiftçileri verimden kaybetmeden gübreden 

zirai ilaca kadar birçok girdiyi daha az kullanıyor.  

Pamuk üretiminin çevre ve insana verdiği zararı en aza indirgemeyi hedefleyen Better Cotton 

Standardı, pamuk üreten 21 ülkede uygulanmaktadır. 2013 yılında kurulan İyi Pamuk Uygulamaları 

Derneği, bu standartta pamuk üretimini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. IPUD, çiftçilerin sürdürülebilir 

pamuk üretimi konusunda kapasitelerini arttırma hedefiyle kurduğu ortaklıklarla toprak yönetiminden, 

zirai ilaç kullanımına pek çok zirai konuda çiftçi ve işçilerin eğitimini sağlamakta ve zirai faaliyetlerini 

kayıt altına almaktadır.  

Better Cotton standardında üretim yapan çiftçiler, sezon boyunca IPUD’un yereldeki proje ortaklarının 

desteği ile üretimlerine ilişkin tüm faaliyetlerini kayıt altına almaktadırlar. Hem çiftçilere kayıt tutma 

alışkanlığı kazandıran hem de farklı konularda veri toplamayı sağlayan bu yöntem ile girdi 

kullanımından çiftçi maliyetlerine kadar birçok bilgi derlenebilmektedir. Her yöreyi ve her sezonu kendi 

içinde değerlendirebilmek için Better Cotton çiftçilerinin verileri ve aynı yörede konvansiyonel üretim 

yapan çiftçilerin verileri toplanarak karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonuçları hasat raporları şeklinde 

yayınlanır. 

Better Cotton standardının hedefinin çiftçilere doğru uygulamaları yaptırarak verimlerinden 
kaybetmeden girdi maliyetlerini düşürmesini sağlamak olduğunu belirten IPUD Yönetim Kurulu Başkanı 
Leon Piçon, ‘Topladığımız verilere göre örneğin Better Cotton çiftçileri, karşılaştırma çiftçilerine oranla 
2014 yılında %8, 2015 yılında %12 daha az zirai ilaç kullanmıştır.’ dedi. Pamuk üretimi yapan birçok ülke 
ile karşılaştırıldığında daha profesyonel pamuk üretimi yapan Türk pamuk çiftçisinin özellikle gübre, 
zirai ilaç ve suyu daha etkin kullanabilmesi için hala geliştireceği alanlar olduğunu vurgulayan Piçon, 
derneğin amacının çevreye zarar veren bu girdilerin kullanımını azaltarak pamuğun daha sürdürülebilir 
üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti. 
 

Better Cotton hasat raporlarına derneğin web sitesinden ulaşılabilir. 

http://iyipamuk.org.tr/sayfa/1636/better_cotton/better_cotton_initiative_hasat_raporlari.html 
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