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AMAÇLAR VE ÇIKTILAR

Sektöre ve yeni girişimlere bilgi aktarımını 
sağlayın

Tıbbi ve aromatik bitki sektöründe yüksek eğitimle 
teknolojiye hazır bir iş gücü elde edin

Eksiksiz bir Sertifikasyon Programı ile doğal  MAP 
profesyonellerinin becerilerini ve niteliklerini 
geliştiriyoruz

Sürdürülebilir yöntemleri ve yeni gelir akışlarını 
teşvik ediyoruz

Tıbbi ve aromatik bitki sektöründe daha 
sürdürülebilir süreçler elde etmek için dijital 
inovasyon sağlıyoruz

MAP sektörünün yerel gelişimini hızlandırın ve 
paydaşları dahil edin

WildMAPsFiT
Avrupa Tıbbi ve 
Aromatik Bitki (MAP) 
Tarımı, İşlenmesi ve 
Eğitim Birliği

Doğal tıbbi ve aromatik bitkiler 
alanında  çiftçiler, koleksiyoncular ve 
kırsal girişimciler için beceri geliştirme 
ve dijital yenilik uygulamaları

Ne yapıyoruz 

WildMAPsFiT [2020-1-ELO1-KA202-079069]

Toplaycı ve işleyiciler  için 
eğitim
Dijital yenilikçi araçların 
geliştirilmesi
Doğal  MAP için 
AgroCertification programı

Sürdürülebilir uygulamaların 
yaygınlaştırılması

www.wildmapsfit.eu



Doğal MAP sektörünün yerel 
gelişimini hızlandırmak için 
ilgili  paydaşlarla işbirliğini 
önemsiyoruz. 

Bu açıdan projede bilim 
adamları, uygulayıcılar ilgili 
diğer paydaşların yanısıra, 
yerel çiftçilerin, doğal bitki 
toplayıcılarının, kırsal 
girişimcilerin yanı sıra, 
kentsel toplulukların 
becerilerini geliştirmelerini ve 
geçim fırsatlarını 
güçlendirmelerini sağlamak 
için birlikte çalışıyoruz.

EĞİTİMLER

WildMAPsFiT, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi, 
depolanması ve pazarlanması için yenilikçi bir müfredat geliştirimektedir. Bu 
açıdan proje tüm eğitimlerinde açık eğitim kaynaklarını (OER)kullanmaktadır ve 
interaktif bir mobil uygulamaya entegre edilen WildMAPsFiT eğitimi ile 
desteklenmektedir.

Eğitim taslağı:
• Floranın Korunması ve Kullanımı. Aromatik ve tıbbi bitkilere 
giriş, her bölgenin ana türlerinin ve kullanımlarının belirlenmesi, 
sektöre yönelik mevzuat verilmektedir.

• Doğal MAP'lerin toplanması. Hasat için gerekli yöntem ve 
ekipmanlar, sürdürülebilir bir hasat için dikkate alınması gereken 
hususlar ele alınmakatdır. Doğali MAP koleksiyonundan 
yararlanma: yetiştirme ve pazarlanma işlenmektedir.

• Doğal MAP'lerin işlenmesi. MAP hasat sonrası işleme ve işleme 
adımları. MAP'lerin son teknoloji ürünü ve yenilikçi yaklaşımlarla 
kurutması. Nem giderme, mikrobiyal güvenlik ve depolama 
kurutulmuş MAP'lerin kalitesi ve mikrobiyal güvenliğinin ele 
alınması.
• MAP'ler için gelecekteki fırsatlar. MAP değer zincirindeki dijital 
teknolojiler (GIS özellikli araçlar). MAP'ler için uygun pazarlama ve 
sosyal ekonomi olanakları.

DOĞAL HARİTA SERTİFİKASYON

Proje, doğal MAP toplayıcıları ve üreticileri için değişik beceri ve niteliklerin 
doğrulanmasını sağlamak için ilk AgroCertification (sertifikasyon) oluşturacaktır. 
Bu AgroCert, alana yeni bir yüksek değer sağlayarak, toplamadan üretime kadar 
şekillenen tüm sürecin sürdürülebilirliğini garanti edecek doğal MAP 
popülasyonlarının korunmasına katkıda bulacaktır.

GIS HARİTALAMA ARACI

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili iklimsel ve ekolojik verileri birleştiren proje, yerel 
ve bölgesel düzeyde doğal MAP'lerin tanımlanması ve tahsisi için ayrıntılı bilgi 
içeren, açık kullanımlı, GIS etkin bir araç geliştirmektedir. Ayrıca, bu araç, 
sürdürülebilir doğal MAP'lerin toplanmasına yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunacak 
ve toplayıcılar için sürdürülebilirliği teşvik etmek bağlamında nasıl ve ne zaman 
toplayacaklarını “öğreten” bir mekanizma sağlayacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

Sürdürülebilirliği teşvik etmek, projenin önemli bir ortak hedefidir. Bu nedenle 
bu projeyle MAP'lerin toplanması ve işlenmesindeki mevcut davranışları ve 
beklentileri anlamaya ve daha sürdürülebilir bir yaklaşımı destekleyen en iyi 
uygulamaları ve başarı öykülerini belirlemeye çalışacağız. Paydaşlarla anketler 
ve görüşmeler gerçekleştirerek pazarın ve mevcut mevzuatın analizini yaparak, 
yerel ve bölgesel profesyonellerin ve ilgili birliklerin uzun vadeli refahını 
desteklemek için çalışacağız.

Doğal tıbbi ve aromatik bitki toplayıcıları, kırsal girişimciler için atölye 
çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve akranlar arası öğrenme yoluyla bilgi aktarımı 
sağlanacaktır.


