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Çevrenin korunması açısından 
yararlı mikroorganizmaların

tarımsal kullanımı

Tarla koşullarında bitkiler çeşitli mikroorganizmalarla etkileşime girer, ancak hem geleneksel hem de organik tarım toprağın 

kalitesini ve ürünlerin besin değerini düşüren ve istenmeyen patojenik mikropların yayılmasından kaçınmak için gerekli gübre ve 

böcek ilaçları gibi birçok kimyasal kullanımını oluşturan toprak mikrobiyomunu zaten etkiler. Funice Projesi ekolojik yiyecek 

üre�mine dahil olan topluluklara hitap etmektedir ve organik tarımı op�mize etmek/en uygun şekilde kullanmak, 

sürdürülebilirliği sağlamak ve kullanılan pes�sit konsantrasyonunu azaltmak için yardım edecek�r. Çi�çilerin bilgi eksikliği ve 

uygulama teknolojisi eksikliği yaygındır. Mikrobiyal ürünlerin geliş�rilmesi, yalnızca çi�çiler arasında değil, aynı zamanda poli�ka 

yapıcılar/karar vericiler/yetkili merciler ve sıklıkla gelecekteki çi�çileri eğiten okul öğretmenleri arasında da anlayış eksikliği 

nedeniyle engellenmektedir. Strateji,akademik bilgiyi en başından poli�ka sürecine yerleş�rmek için araş�rma ve çi�çiler 

arasındaki boşluğa köprü olmaktadır. Uluslararası işbirliği, sorunların çözümünde deneyimlerin paylaşılmasına yardımcı olacak 

ve değişen iklimde önemli olabilecek mikrobiyal suşların paylaşımını teşvik edecek�r/canlandıracak�r.

SON ETKİNLİKLER

FUNICE

FUNICE projesi başladı!3 Şubat 2021'de ilk toplan� gerçekleş�. Toplan� online olarak 

Fransa, Türkiye, Polonya ve İspanya'dan tüm proje ortaklarının temsilcilerinin ka�lımı ile 

gerçekleş�. Başlangıç toplan�sı, projenin amaç ve hedeflerinin sunumunun yanı sıra 

tüm proje için çalışma planının geliş�rilmesine ayrıldı. Proje uygulamasının ilk 6 ayı için 

en önemli konular belirlendi.

Başvuruya göre, ortaklık 6 ay boyunca ilk IO üzerinde çalışacak ve Mayıs 2021'de 

Polonya'da yapılacak bir sonraki toplan�da bir sonraki IO'yu tar�şacak.IO3, tüm proje 

süresi boyunca değerlendirilecek�r.

Proje hakkında
kısaca:
FUNICE girişimi, 4 temel 
sonuç yaratarak hedeflerine 
ulaşacak�r):

IO1: eği�m metodolojisi ve 
eği�m programı hazırlama
IO2: micoryza'nın özel, 
yenilikçi eği�m içeriği
Io3: Açık Eği�m Kaynakları 
(OER) oluşturma
IO4: micoryza kullanımına 
özel el kitabı

Bu sonuçların dışında proje, 
tüm ortak ülkelerde 
projenin sonuna yakın 
yapılan yaygınlaş�rma 
konferansları yanı sıra pilot 
oturumlar yürütecek�r.



Sıradaki Ne?
Fikri çık� 1'in detaylandırılmasından sonra, proje ürünlerinin 
ikinci bölümü olan micoryza'nın özel eği�m içeriği ve pilot tes� 
üzerinde çalışmaya başlayacağız.Bu çalışma FUNICE hedef 
grubu için yüksek kaliteli eği�m içeriğinin geliş�rilmesine 
odaklanacak�r.Bu çalışma 6 diğer gerçekleş�rilecek ve içeriğin 
geliş�rilmesini ve projemizin yararlanıcıları tara�ndan yapılan 
karmaşık testleri içerecek�r.

Micoryza, bitki
köklerinin mantarlarla
bir arada bulunmasıdır.

Gelecek
Etkinlikler
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2. KONSORSİYUM TOPLANTISI

Ortaklar bir daha ki sefere Krakov'da 

buluşmayı ve bir sonraki fikri çık� 

gelişimini tar�şma konusunda 

anlaş�lar./ tar�şmaya karar verdiler. 

Bu toplan� sırasında ortaklar, proje 

ömrünün/ sürecinin ilk dönemine 

ilişkin görüşlerini de paylaşacaklar.

PROJE ORTAKLARI

BİZİ ZİYARET EDİN:

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üre�mi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan 

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. Bu proje, Erasmus + Programı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tara�ndan ortaklaşa 

finanse edilmektedir.
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