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Projeyi Destekleyen Kurum/lar H2020 ERA-net project, CORE Organic Cofund. TAGEM  

Başlama-Bitiş Tarihleri 2018-2020 

Projenin Toplam Bütçesi 1.378.000 Avro ( Türkiye 99,800 Avro) 

Proje Özeti: Projenin amacı geliştirilmiş hayvan yemi üretimiyle, Avrupa’nın farklı bölgelerinde organik 

üretimdeki protein yem tedarikini geliştirmektir.  

Ana Amaçlar; 

 Monogastrik (tek mideli) hayvanlar için protein açısından zengin içerikli ve ruminantlar (geviş getirenler ) 

için lif bakımından zengin bir fraksiyona sahip yem bitkilerinin yerel olarak nasıl üretilecekleri ile ilgili yeni 

bilgiler geliştirmek. 

 Avrupa'da farklı bölgesel koşullara adapte olmuş,(toprak tipi, iklim, tarımsal yapılar, uygulamalar ve 

hayvansal üretimlerle ilgili olarak değişen), baklagil bazlı yem bitkilerinin protein ve lif bakımından zengin 

yemler için üretim ve işleme sistemlerini geliştirmek. 

 Monogastrik (tek mideli) ve ruminant (geviş getiren) hayvanlarda baklagil yem bitkilerinin (yonca) protein ve 

lif bakımından zengin fraksiyonlarının besin değerini değerlendirmek. 

 Baklagil yem bitkilerine dayalı olarak yerel yem üretiminin ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini, 

gıda sistemi düzeyinde ticari yem kullanımına kıyasla değerlendirmek. 

 Çiftçilerin yerel gıda sistemlerinde kendi kendine yeterlilik ve işbirliğine yönelik tutumlarını araştırmak. 

 Yem bitkilerinin, yenilikçi ve yerel kaynaklı yetiştirilmesi ve daha sonra bazı yem işleme teknikleri 

(parçalama, extraksiyon ) kullanılarak yeni bir ürün geliştirmek ve hayvansal üretim yapan üreticilere bu 

teknikleri yaymak 

Anahtar kelimeler: Organik yem, protein, lif, yonca 

 


