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Press article 
Замърсяване на почвата
ДЕКЕМВРИ  2019 

Италиански производители на десертно грозде си сътрудничат за 
подобряване на качеството на почвата 

Степента на замърсяване на почвата в ЕС е тревожна. Общо над 137 000 км2 (6,24% 
от всички земеделски почви в Европа) се нуждаят от възстановителни дейности 1. В 
италианския регион Пулия 22 производители на десертно грозде работят заедно в 
кооператив. Една от основните им цели е управление и поддържане на здрава почва. 

Сътрудничеството между производителите на десертно грозде в този регион е често срещано. 
Кооперативите са много полезни за маркетингови цели, спомагат за увеличаване на капацитета 
за преговори с търговците на дребно и пазарите. Сътрудничеството е много полезно за 
поддържането на здрави почви. Една от тези кооперации е OP OROFRUIT, разположена в 
Рутилиано, тя обединява 22 стопани на грозде  с 220 хектара лозя и е една от най-големите в 
региона на Пулия. 

Паскал Паренте работи като агроном за OP OROFRUIT. „Нашият кооператив има много високи 
стандарти за поддържане на нашите почви здрави и за повишаване на техните качества. 
Отглеждането на грозде е много интензивен процес и може потенциално да замърси почвите. 
Това може да се случи при прекомерна употреба на торове и други химически вещества. 
Следователно съвместната работа е много мощна за предотвратяване на замърсяването на 
почвата “ , казва той. 

Членовете на кооператива използват няколко мерки за подобряване и поддържане на 
качеството на почвата. Паскал: „Най-важното в нашето сътрудничество е превенцията, както и 
възможното увеличаване на плодородието на почвата, чрез устойчиво управление на земите и 
зеленото тореене. Първо, смилането на скали и смесването им с почвата е стандартна процедура 
в областта за отглеждане на десертно грозде. Това увеличава дълбочината на почвата и 
разширява проникването на растящите корени, осигурявайки им повече вода и хранителни 
вещества. Също така, високото съдържание на калций в комбинация с добрите климатични 
условия прави Пулия идеална за отглеждане на трапезно грозде. " 

„Освен това, ние направихме система за фертигация, основана на еко-физиологичните нужди 
на гроздето. Фертигацията е техника, която комбинира напояването с торенето. Тя помага да се 
поддържа плодородието на почвата, защото дава адекватното количество тор в точното време 
и на точното място. Поради това рискът от замърсяване поради прекомерно торене е намален. 
В крайна сметка това спестява пари на фермерите и увеличава потенциалните добиви. Освен 
това е много полезен инструмент за ефективно използване на вода и хранителни вещества, 
особено в тази област, където водата е оскъдна. " 

„Освен системата за фертигация, ние преминахме към минимална употреба на пестициди и 
други химикали. Обикновено прилагаме някои органични торове, тъй като гроздето е много 
взискателно към хранителни вещества, които лесно се абсорбират. И накрая, в някои от нашите 
земи комбинираме намаление на почвените обработки с покривни култури, като бобови култури 
(Vicia faba). Биомасата от резитбата например се добавя към почвата. Ако всеки земеделски 

1 Tóth, G., et al. 2016. "Heavy metals in agricultural soils of the European Union with implications for food 

safety." Environment international 88 (2016): 299-309. 
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производител използва всички тези мерки, това би имало положително въздействие върху 
почвата, а в нашия кооператив този ефект се мултиплицира положително 22 пъти. “, заключава 
Паскал Паренте. 

Обща информация 
Информация за проекта 

 O.P. Orofruit Soc. Coop. Agricola

Паскал Паренте

info@orofruit.it - http://www.orofruit.it/

Контакт на ЕПИ АГРИ 

Ина Ван Хой  

Служител по комуникации  

Звено за услуги на ЕПИ-АГРИ ina.vanhoye@eip-agri.eu 
+32 486 90 77 43

Снимки 

Кликнете върху снимките, за да изтеглите версията с висока резолюция. Снимките са безплатни 

за използване. 

Паскал Паренте: „Нашият кооператив има 
много високи стандарти за поддържане на 
нашите почви здрави и за повишаване на 
техните качества. Съвместната работа е 
много мощна за предотвратяване на 
замърсяването на почвата. “

Copyright European Commission 

Смилането на скали и смесването им с 
почвата увеличава дълбочината на почвата 
и разширява проникването на растящите 
корени, като им осигурява повече вода и 
хранителни вещества. 

Copyright European Commission 

Повече информация за замърсяването на почвата 
По време на посещение на Фокус групата на ЕПИ АГРИ „Замърсяване на 
почвите“ (Бари, Италия, юни 2019 г.) експертите от Фокус  групата посетиха Oro Fruit
Cooperative в Рутилиано. Членовете на Фокус Групата към момента продължават да 
работят по доклада и информационния лист, планирани за публикуване до средата на 
2020 г.   

mailto:info@orofruit.it
http://www.orofruit.it/
mailto:ina.vanhoye@eip-agri.eu
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/bee-health-and-sustainable-beekeeping
https://gallery.mailchimp.com/c40406f3cb81288b4051d5632/images/032ef5dc-8793-47c5-b2ed-807f1dc1acb2.jpg
https://gallery.mailchimp.com/c40406f3cb81288b4051d5632/images/c370402e-a621-4a01-b97c-f5e692a77706.jpg
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Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ 

8 проекта на други Ооперативни групи, работещи над почвеното замърсяване са налични в 

базата данни на ЕПИ-АГРИ с Оперативни Групи (6 декември 2019 г.): 

Иновативно управление на фитосанитарния риск при зеленчуковите 

култури 

Франция 

DIG-CONTROL - Оперативна група за експериментиране на техники 
за контролирано разпределение на инхибитори на вторична 

биомаса и нитрификация 

Италия 

" Използване на Biochar като биологичен филтър за пречистване на 
водата: торът, който почиства околната среда "

Италия 

Обработка на отпадъчни продукти от добитък за фиксиране на 

амонячен азот (NH4 + N) с помощта на магнезиеви вторични 
продукти 

Испания 

Устойчиво управление на фитофармацевтични препарати в маслинови гори, 

лозя и полски култури в зоната на влияние на ЕАФМ 

Португалия 

 Повече почва Португалия 

Прецизно напояване Португалия 

GOEfluentes - Животновъдни отпадъци: стратегически подход за 

агрономична / енергийна валоризация на потоците, генерирани в 
селскостопанската дейност 

Португалия 

 

ЕПИ- АГРИ 

Европейското партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“ 

(ЕПИ-АГРИ) е  едно  от  петте  ЕПИ,  които  бяха  въведени  от  Европейската  комисия  с  цел  
насърчаване  бързата модернизация на съответните сектори чрез засилване на усилията за 

иновации. ЕПИ-АГРИ има за цел да насърчи иновациите в селскостопанския и горския сектор 
чрез сближаване на научните изследвания и практиката - в научноизследователски и 

иновационни проекти, както и чрез мрежата ЕПИ-АГРИ. ЕПИ имат за цел да оптимизират, 
опростят и по-добре да координират съществуващите инструменти и инициативи,  и  да  ги  

допълнят  с  действия,  когато  е  необходимо.  Два  специфични  източника  на финансиране са 

особено важни за ЕПИ-АГРИ: рамката на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, 
както и политиката на ЕС за развитие на селските райони. 

 EIP-AGRI Brochure on the EIP-AGRI Network (2015) (EN – BG – DE – ES – FR – GR – HU

– IT – PT – RO)

 EIP-AGRI Brochure on Funding opportunities under Horizon 2020 – Calls 2019 Calls

(EN)

 EIP-AGRI Brochure on Horizon 2020 Multi-actor projects (EN – BG – DE – FR – SI)

 EIP-AGRI Brochure on Thematic Networks under Horizon 2020 (EN – BG – DE – ES – FR

– HU)

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/uso-del-biochar-come-filtro-biologico-la
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/uso-del-biochar-come-filtro-biologico-la
https://www.youtube.com/channel/UC_c3dn6-hKy80aCVCBHHWIA/featured
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-network-2015
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-4
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-horizon-2020-multi-actor
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon
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Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ 
 

 98 програми за развитие на селските райони (27 страни членки) предоставят подкрепа за 

Оперативни Групи по ЕПИ  

 Над 3200 Оперативни групи се очаква да бъдат създадени съгласно одобрените ПРСР (2014 - 

2020)  

 Над 1000 проекта на Оперативни групи са избрани за финансиране и в момента се изпълняват 

(или са вече завършени)*  

*Официална информация, предоставена на Европейската комисия от управляващите органи на 
ПРСР (септември 2019 г.)  

Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ са групи от хора, които работят заедно в 
иновационен проект, финансиран  от Програмите за  развитие на селските 
райони. Те  обединяват партньори с допълващи се знания. Съставът на групата 
може да варира в зависимост от темата и специфичните цели  на  всеки  проект.  
Земеделски  производители,  съветници,  учени,  фирми  или  други  съответни 
партньори  работят заедно, за да намерят практически решения за специфични 
проблеми, пред които са изправени  хората  в  европейския  селскостопански  и  горски  
сектор.  Земеделските  производители  и лесовъдите трябва да бъдат тясно 
ангажирани в целия проект, за да се гарантира, че иновативните решения са уместни и 
вероятно бързо ще бъдат приложени в практиката.  

Открийте повече в Брошурата на ЕПИ Агри за Оперативните групи. Брошурата за 
Оперативните групи е налична на английски, български, чешки, френски, немски, 
гръцки, унгарски, португалски, румънски, словашки, словенски и испански език.    

Оперативните групи могат да се възползват от работа в мрежа и сътрудничество с 
организации извън тяхното  партньорство  и  от  други  региони  и  страни,  като  други  
Оперативни  групи,  изследователски проекти, организации на земеделски 
производители или местни власти и Европейски мрежи на знанието. Прочетете  
брошурата  на  ЕПИ-АГРИ EIP-AGRI Brochure ‘Operational Groups – Collaborate to 
innovate’. Тя показва някои примери за успешни сътрудничества и предоставя на 
Оперативните групи вдъхновение и инструменти за по-нататъшен обмен на знания в 
мрежата на ЕПИ-АГРИ. Тази брошура е налична на английски, латвийски, румънски и 
словенски език.  

Вижте  специалния  раздел  „Оперативни  групи“ 'Operational Groups'   уебсайта  на  
ЕПИ-АГРИ, съдържащ:  

 база данни с над 900 Оперативни групи  
 подробна информация как да създадете Оперативна група, за поддържащи 

мрежи и, семинари и семинари и сдруги събития на ЕПИ-АГРИ  
 връзки към резултати и контакти на текущи Оперативни групи в базата данни на 

ЕПИ-АГРИ EIP-AGRI database 
 списък на всички управляващи органи на ПРСР  list of all RDP Managing 

Authorities  
 

Информация за връзка  
Ина Ван Хой  

Служител по комуникации, Звено за услуги на ЕПИ-АГРИ  
ina.vanhoye@eip-agri.eu  

+32 486 90 77 43 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-operational-groups-collaborate
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-operational-groups-collaborate
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects/projects/operational-groups?search_api_views_fulltext_op=AND&search_api_views_fulltext=contamination+soil
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/managing-authorities-contact-details?stakeholder=3394
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/managing-authorities-contact-details?stakeholder=3394
mailto:ina.vanhoye@eip-agri.eu



