
SCOOP- ‘Ketencik ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yerel Ürünlerin Karışık 

Ekimleri ile Ürün ve Kalite Parametrelerini Arttırıcı Ekim Sistemlerinin 

Geliştirilmesi’ konulu uluslararası araştırma projesi 
 

Mevcut konvansiyonel tarım esas olarak monokültüre dayanmaktadır. Organik tarımın başarılı 

olabilmesi; çevresel, iklimsel, sosyal ve ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için ürün çeşitliliğinin 

arttırılması büyük önem arz etmektedir.  

Araştırmalar, tarımda ürün çeşitliliğinin toprak ve ekosistem düzeyinde arttırılmasının su ve besin 

kullanımını etkinleştirdiği, yer üstü ve altı biyoçeşitliliği ve alternatif tarım sistemlerini 

desteklediğini ortaya koymuştur.   

SCOOP projesi, ekosistemi ve tarımsal arazi bütünlüğünü, biyolojik çeşitliliği ve gıda/yem 

güvenliğini korumak amacıyla yenilikçi ve çeşitlendirilmiş organik ara ürün sistemlerini 

içermektedir. SCOOP’un ürün çeşitliliğini iki şekilde arttırması beklenmektedir: 1) mevcut 

organik ürün münavebelerinde ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) yetiştiriciliğinin tanıtılması; 

2) ketencik ve diğer ara ürünler (esas olarak az kullanılan, örneğin nohut, mercimek, karabuğday, 

çemen, kişniş, keten tohumu vb.) içeren ara mahsul sistemlerini tarla şartlarında özel bir 

kombinasyonda denenmesi.  

Ketencik için en iyi ekim sisteminin belirlenmesi ve ara bitkilerin seçimi, yerel aktörlerin 

katılımları ile sadece iklim ve toprak koşulları değil, aynı zamanda mevcut mekanizasyon ve yerel 

çiftlik altyapıları dikkate alınarak yapılacaktır. Aynı zamanda ketencik ve uygun ana bitkileri 

organik değer zincirlerinde kullanma ve proje çerçevesinde, çiftçilere ve ilgili diğer uygulayıcılara 

gerekli bilgi, katma değer ve gelir sağlayabilecek uygulamalar araştırılacaktır.  

Proje faaliyetlerinin şekillendirilmesi, yaşayan laboratuvar yaklaşımı kullanılarak yerel ölçekte 

şekillendirilecektir. Bu ise; farklı becerilere ve uzmanlıklara sahip, bunları paylaşmaya ve işbirliği 

yapmaya istekli meslektaşları ve araştırmacıları içermektedir. 

Yaşayan Laboratuvarlar (YL) yerel olarak oluşturulacak; çiftçileri, yetiştiricileri, bilim adamlarını, 

gıda işlemcilerini, politika yapıcıları, danışmanları ve yerel organik tarım topluluğunun diğer 

temsilcilerini bir araya getirecektir. Proje, dört Avrupa pedo-iklim Bölgesi’nde; Bulgaristan, 

İtalya, Polonya ve Türkiye’de uygulanacaktır. Proje Aralık 2021'de başlamış olup Kasım 2024'te 

sona erecektir, yani projede en az 2 yetiştirme mevsimi olacaktır.  

Proje farklı ülkelerde ve koşullarda aynı konu üzerinde çalışan uzmanların fikir alışverişi ile 

geliştirilecektir. Proje, ortakların ketencik yetiştirme, işleme ve kullanma konusundaki önceki 

deneyimlerine ve REMIX, DIVERSIFARM, DIVERIMPACT gibi çeşitli Avrupa Birliği Araştırma 

Projelerinin çıktılarına dayanmaktadır.  

 

SCOOP projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için reyhanbagdat@tarimorman.gov.tr ile iletişime 

geçebilirsiniz. 
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