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Това е публикация на EIP-AGRI Service Point
Брошура: „Приспособимо към климатичните промени земеделие: Решения за устойчиво земеделие и горско стопанство,
февруари, 2021
Снимки: AGFORWARD / Wakelyns Agroforestry; Earthworm Foundation; EIP-AGRI Service Point; Ekolantbruk; Global Network of Lighthouse Farms – Twitter @fselighthouse; Howard Koster, GRAND farms; LIFE Low Carbon Feed; Operational Group ‘ Enable
Conservation Tillage’ ; Oперативна група ‚CMOBILE / GMOVEL’ ; Oперативна група ‚Inishowen Upland Farmers Project’ ;
Operational Group ‘ Latxa Ener- gy’ ; Shutterstock; Kjell Sjelin; Jo Smith; Sanna Söderlund, BSAG.
More information: www.eip-agri.eu
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Настоящата брошура е издадена в рамките на Европейското
партньорство за иновации за селскостопанска производителност и
устойчивост (ЕПИ-AГРИ), стартирано от Европейската комисия за
насърчаване на иновациите в селскостопанския и горския сектор и
за по-добро свързване на научните изследвания и практиката.
Тази публикация проследява работата на многобройни фокус групи
на EПИ-АГРИ и семинари по теми, свързани с приспособимото към
измененията на климата земеделие. Всички резултати от тези
събития могат да бъдат намерени онлайн чрез www.eip-agri.eu и на
тематичната уеб страница за селско стопанство и климатични
промени. За повече подробности относно оперативните групи и други
иновативни проекти, представени в тази брошура, моля, вижте
базата данни на проекта EПИ-AГРИ на уебсайта на EПИ-AГРИ.

Приспособими към климатичните промени решения за
устойчиво земеделие и горско стопанство
Реалностите на променящия се климат засягат все повече
европейското земеделие и горско стопанство. Сушата,
промените в моделите на валежите, екстремните
метеорологични явления, вредители и болести или
нарастващата честота на горските пожари засягат
производителността
на
стопанствата
и
горите,
производството на храна и доходите на фермерите.
Приспособимо към климатичните промени земеделие (CSA) е
подход, който може да помогне на фермерите и лесовъдите да
увеличат производителността и доходите по устойчив начин.
Той също така помага за изграждане на устойчивост и
адаптиране към въздействията на климатичните промени и
допринася за смекчаване на промените на климата, като
намалява или премахва емисиите на парникови газове.
Приспособимите към климатичните промени практики могат
да се съсредоточат върху начини за намаляване на емисиите
в животновъдството, за намаляване на земеделските
суровини (като горива, енергия, пестициди, минерали

торове) , за по-голяма ефективност на ресурсите
или за запазване на въглерода, съхраняван в
почвата. Разнообразието на земеделските системи
може да ги направи и по-устойчиви на климатичните
промени.
Тази брошура показва редица оперативни групи
на EПИ-AГРИ и други иновативни проекти, в които
фермери и лесовъди разработват и тестват
приспособими
към
климатичните
промени
практики,
които
отговарят
на
местните
предизвикателства, като по този начин помагат
за изграждането на по-устойчиво европейско
земеделие и горско стопанство.
Прочетете
повече
за
стратегията
на
Европейската комисия за неутралност на
климата до 2050 г. - Европейската зелена сделка,
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие
до 2030 г и Стратегията „От фермата до
трапезара“ са в основата на този ангажимент.
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Още устойчиви решения в брошурата на EПИ-AГРИ
‘Устойчиво животновъдство’ и Фокус групите за
Намаляване на емисиите от животновъдството, Паша за въглерод,
Постоянни пасища и Възобновяема енергия във фермата .

Намаляване на
емисиите от фермата
Животновъдството значително допринася за
селскостопанските парникови газове (CH4,
N20) и емисиите на амоняк, които влияят върху
климата, нашите екосистеми и човешкото
здраве.
Това
се
дължи
главно
на
ферментацията в храносмилателната система
на преживните животни, разграждането на
оборския тор и прекомерното прилагане на
(синтетичен)
тор.
Въпреки че селскостопанският сектор вече положи
големи усилия за намаляване на тези емисии
(вижте последните данни в портала за данни
за селско стопанство и храни), приспособимите
към климатичните промени практики могат да помогнат
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на
фермерите
допълнително
да
намаляват
отпечатъка си върху климата, като същевременно
подобряват производителността и спестяват разходи.
Екстензивните земеделски системи, устойчивото
управление на оборския тор и оптимизирането на
храненето на добитъка могат да допринесат за
намаляване
на
емисиите
във
фермите.
Рентабилните инструменти за прецизно земеделие
могат да позволят на фермерите да прилагат поефективно торовете. Устойчивите методи за паша,
които
съхраняват
въглерода
в
почвата
и
предотвратяват емисиите на CO2, използвайки
местни фуражи и създавайки повече кръгови
системи във фермата, могат да намалят нуждата от
външни доставки на гориво, пестициди и торове.

Намаляване на
отпечатъка на млечните
овце върху климата

За да се подобри климатичният отпечатък на фермите за
млечни овце в испанската страна на баските и регионите
Навара, оперативна група оптимизира тяхната енергийна
ефективност чрез въвеждане на по-голяма циркулярност,
междувременно спестявайки разходи. Участващите ферми
произвеждат собствена енергия чрез слънчеви панели и
чрез превръщане на биомасата от производството на
фуражи в биогориво, което се използва за нагряване на
котлите за сирената. Генерираната електроенергия се
споделя между фермата, мандрата за сирене, домовете на
двама фермери и селския туризъм.
Фермерът Феликс Аджурия: „Получаването на правилната
информация помага много: тестваме цифров инструмент, който
ни позволява да наблюдаваме и анализираме потреблението на
енергия чрез нашите мобилни телефони по всяко време.
Отделен компютърен инструмент изчислява нашия въглероден
отпечатък. Знаем колко енергия произвеждаме и консумираме.
Това ни позволява да управляваме климатичния си отпечатък и
да адаптираме потреблението на енергия към периодите на
производство на енергия. Досега успяхме да намалим
потреблението на енергия с 20%. Това спестява пари, но също
така повишава пазарната стойност на нашето качествено
сирене, което е продукт с наименование за произход. Помага ни
да покажем на нашите потребители, че животновъдите
допринасят за по-голяма устойчивост. "

Още информация?
Потърсете в базата данни на EIP-AGRI

“Чрез иновации и обучение с добри практики
искаме да помогнем на европейските фермери
да преминат към по-устойчиво производство,
което е благоприятно за климата и е
икономически жизнеспособно."
– Хосе Кастро, Координатор на
нисковъглеродни фуражи –

Нисковъглеродни фуражи от
отпадъци от култури
Чрез превръщането на растителните остатъци от ориз и
цитрусови плодове в хранителни фуражи за дребни
преживни животни, проектът LIFE за ниски въглеродни
емисии има за цел да намали емисиите на парникови
газове, които биха дошли от изгарянето на тези
странични продукти. Новият фураж също така кара
козите да отделят между 8 и 22% по-малко метан.

https://lifelowcarbonfeed.com/en

Проектът iSAGE
работи с фермерите, за да
направи европейските сектори овцевъдство и
козевъдство по-устойчиви и печеливши и поиздържливи на изменението на климата.
Чрез обмен на знания, иновации и добри
практики тематичната мрежа Horizon 2020 BovINE
адресира
предизвикателствата
пред
европейската общност за говедовъдство. Тя
конкретно помага да се намали отпечатъа на
сектора върху околната среда, посредством
намаляване на емисиите и на излугването за
подобряване на качеството на водата.
Тематичната мрежа NUTRIMAN се фокусира
върху
иновативното
управление
и
възстановяване на хранителните вещества, за5
подобряване на технологиите за биологични
торове и приложенията от органични ресурси
за постигане на по-голяма ефективност на
ресурсите.
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Въглеродно земеделие за здрави почви
Селското стопанство има огромен потенциал да съхранява органичен въглерод в почви, растения и дървета,
намалявайки емисиите на CO2, които допринасят за глобалното затопляне. Здравите почви помагат за
смекчаване на последиците от изменението на климата и водят до по-добри добиви, повече биологично
разнообразие и подобрени екосистемни услуги. Селскостопански практики като агро-екология, консервационно
земеделие, използване на сеитбообръщения и покривни култури или поддържане на постоянни пасища могат да
помогнат за улавянето на CO2 в почвата в дългосрочен план.
В много иновативни проекти фермерите и изследователите тестват приспособими към климатичните промени
практики, които оптимизират въглеродния баланс в земеделските системи, намаляват суровините (горива,
пестициди, торове) и благоприятстват земеделските добиви. Прецизното земеделие създава повече
възможности за наблюдение на съдържанието на въглерод в почвата и по-ефективно използване на вода, тор
и други ресурси.

Финландските земеделски производители предприемат
действия във връзка с климата
Заедно с над 100 финландски ферми, Carbon Action
Platform
разработва
благоприятни
за
климата,
регенеративни земеделски практики, които ускоряват
поглъщането на въглерод от почвата. „Почвените
поглътители за въглерод са едно от най-ефективните
климатични решения, които имаме“, казва земеделският
производител и член на борда на платформата Джуусо
Джона. „Нашите фермери работят с изследователи,
съветници и хранителни компании, за да тестват
въглеродните практики, които са подходящи за техните
ферми. Това включва увеличаване на почвените
органични вещества чрез добавяне на оборски тор или
органичен тор, минимална обработка на почвата,
сеитбообращения и покривни култури или подбор на
култури, които увеличават добивите. "
Фермерите
получават
обучение,
посещават
демонстрационни събития и получават подкрепа от
партньори от мрежа от опитни „фермери за въглерод“.
Резултатите от опитите във фермата се използват за
разработване на калкулатор на въглерод за наблюдение на
промените във въглерода в почвата. „Чрез измерване,
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научно потвърждавайки и наблюдавайки резултатите,
Carbon Action също допринася за разработването на
възможни
механизми
за
компенсация,
които
възнаграждават фермерите за секвестиране на
въглерод, например чрез правителствени или пазарни
компенсации “, казва Джуусо. „Това може да ги мотивира
и да стимулира приемането на интелигентни въглеродни
решения във Финландия и другаде, за да се съживят
екосистемите, като същевременно се произвежда
питателна храна за хората.”
Още информация: www.carbonaction.org

Групата за действие за Балтийско море,
координатор на Платформата за действие
за въглерод, активно си сътрудничи с
инициативата 4 на 1000, която насърчава
земеделските техники които съхраняват
органичен въглерод в земеделските
почви, намаляват атмосферния CO2 и
активно помагат за смекчаване на
изменениетона климата.

Фокус групата ЕПИ-AГРИ ‘Преминаване от
източник към поглътител в обработваемото
земеделие’ се съсредоточава върху дългосрочното
съхранение на въглерод, за да допринесе за
смекчаване на изменението на климата. Още
решения, свързани с почвите във фокус групи за
почвените
органични
вещества,
нехимично
управление на плевелите, ефективност на торовете,
IPM за болести, пренасяни от почвата, рециклиране
на хранителни вещества и кръгова градинарство.
Семинарът на EПИ-AГРИ „Културиране за бъдещето“
идентифицира решения за сеитбообръщение и
диверсификация на културите. Гледайте видеото, за
да видите как холандският фермер Мате Айкеленбум
прилага диверсификация на културите във фермата
си.

Съвместно проектиране на
мерки за борба с тревните
плевели в обработваеми
системи
Консервационното

земеделие

(CA)

може да подобри устойчивостта и ефективността на труда и
да намали производствените разходи. Въпреки това,
много ирландски фермери не са склонни да приемат CA
техники, тъй като те могат да причинят бързо
разпространение на тревни плевели, особено в по-влажен
климат(с
повлажни
почви).
За да покаже ефективността на методите на CA,
включително интегрирано управление на плевелите с
редуване на култури и покривни култури, ирландска
оперативна
група
създаде
мрежа
от
фермери,
изследователи, съветници и представиели на сектора,
за да проектират съвместно най-добрите мерки за
борба с плевелите, които да се използват в тези
системи.
Ръководителят на проекта Майкъл Хенеси (ръководител на
Teagasc - трансфер на знания за културите): „Оставяме
фермерите да видят от първа ръка как проблематичните
тревни плевели могат да бъдат контролирани устойчиво в
различни растителни системи. Максимизирането на
обмена на знания между фермерите може да подпомогне
по-доброто разбиране на проблемите с тревните плевели,
което може да стимулира по-широкото възприемане на CA
техники в ирландските ферми за обработка на почвата. "

„Проектът ни помогна да разберем повече за
проблема с брома и се надяваме да преодолеем
този проблем във фермата преди края на
проекта.“
- Гарет Браун, фокус фермер в оперативната
група

Искате още информация?
Посетете the EIP-AGRI database
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Ползите от диверсифицираното
замеделие
Въвеждането на разнообразие в земеделските системи може да ги
направи по-устойчиви на последиците от изменениетонаклимата.
Смесеното земеделие, агролесовъдството, силвопасторализма,
или прилагането на сеитбообръщения и диверсификация на
културите може да помогне за разпределяне на риска и да
улесни справянето с неуспешна реколта, например поради
екстремни
метеорологични
явления.
Смесването
на
производството също така позволява на земеделските
производители да диверсифицират своите източници на доход и
да задоволят по-широк спектър от потребителски изисквания.
Разнообразните системи подобряват структурата на почвата
поради разнообразието от коренови системи. Това
оптимизира цикъла на хранителните вещества, намалява
излугването, увеличава инфилтрацията и
повишава
органичните вещества в почвата, което е важно за
здравословното производство на култури. Дърветата на
земеделска земя служат като поглътители на въглерод.
Разнообразните
увеличават
култури биологичното
разнообразие
облагодетелстват
и опрашителите,
подобряват управлението на вредителите и борбата с
плевелите, намалявайки нуждата от химически торове или
хербициди. Въвеждането на бобови култури в ротации също
помага за улавянето на повече азот, намалявайки
необходимостта от използване на минерален N тор, а това
също може да доведе до достатъчност на протеините в
производството на фуражи.
Смесените земеделски системи позволяват на
фермерите да използват ресурсите по-ефективно,
като използват култури и пасища за хранене на
животни и чрез наторяване на полетата с оборски тор
от собствените си или от други местни ферми. Това
намалява нуждата от вносни фуражи, което е поблагоприятно за климата и спестява разходи.
Въпреки
че
диверсифицираните
системи
за
земеделие могат да бъдат по-сложни за проектиране и
да изискват повече знания, вземането предвид на
приходите от реколтата и други ползи в общия баланс
показва, че тези системи могат да бъдат попечеливши в дългосрочен план.
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Повече за диверсифицираните системи за
земеделие във фокус групите на EПИ-AГРИ за
Смесени земеделски системи и Агролесовъдство

Пилета се справят с
плевелите в португалските
лозя

Както за биологичните, така и за конвенционалните
фермери, борбата с плевелите в лозята, овощните
градини и между лехите с градинарски култури е
предизвикателство. Плевелите под лозовите редове
или в зеленчуковите лехи могат да намалят растежа
и да повлияят на добивите, но механичната борба с
тях не винаги е лесна. Португалската оперативна
група CMOBILE извежда пилета на полето, за да
контролира плевелите и да не се налага да използва
синтетични хербициди. Животните се отглеждат в
специално проектирани мобилни паркове, които им
позволяват да пасат плевелите, но не им позволяват
да навредят на посевите. Те също ядат охлюви и други
вредители, които могат да причинят щети.
Луис Мендес, BIOPROTEC: „Пилетата помагат за
решаването на проблема с плевелите по устойчив
начин. Те също така добавят органични вещества
чрез оборски тор и осигуряват допълнителни
източници на доход чрез евтино производство на яйца
и биологично месо.“
Повече информация за оперативната група
CMOBILE / GMOVEL в базата данни на EПИ-AГРИ

Знаете ли, че...
Тематичната
мрежа
Хоризон
2020
AFINET
(Иновационна мрежа за агролесовъдство) публикува
редица информационни листи с практически
решения от областта на агролесовъдството. FP7
проектът AGFORWARD е публикувал листовки относно
иновации и най-добри практики в агролесовъдството.

“Прасетата във фермата обичат да ровят в
почвата. По този начин осигуряваме около 95% от
подготовката на почвата. Това подобрява
самозасяването на нова гора."
- Киел Сиелин, шведски фермер -

Проектът LIFE на ЕС SOLMACC създаде мрежа
от демонстрационни ферми в Швеция,
Германия
и
Италия,
за
да
тества
земеделските практики, които помагат на
фермите да станат по-устойчиви на климата и
да бъдат по-щадящи за климата. Всички
фермери са тествали рециклиране на
хранителни
вещества
във
фермите,
сеитбообръщения, намалена обработка на
почвата и агролесовъдство.
Прочетете още информация в EПИ-AГРИ inspirational
idea или https://solmacc.eu/

Германска оперативна група отглежда соя
за фуражи и храни в смесено отглеждане
със зимна пшеница и силажна царевица.
Това избягва конкуренцията на земята, като
същевременно увеличава съдържанието на
протеини
в
културата
и
увеличава
биоразнообразието. Прочетете повече
Оперативна
група
въвежда
агролесовъдството в Австрия, като тества нови
методи
за отглеждане в шест обработваеми
пилотни ферми. Мрежата за обмен на знания ще
повиши осведомеността относно ползите.
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Подпомагане на прехода към приспособимо към
климатичните промени земеделие
Адаптирането на интелигентните климатични практики към местните условия е необходимо за подобряване на
устойчивостта, както и на екологичните, социалните и икономическите резултати на фермата. Споделянето на
практически решения чрез обмен на знания между партньори, демонстрации във ферми, различни форми на
сътрудничество с други лица във веригата на стойността, пионерски ферми и добра консултантска подкрепа може да
помогне на земеделските производители в прехода към по-устойчиви, климатично интелигентни системи за
земеделие.

Фермери, които си
сътрудничат за
„Живи почви“
Биоразнообразните почви, богати на органични
вещества, имат огромен потенциал за справяне с
последиците от изменението на климата. За да ускори
приемането на решения, които подобряват плодородието
на почвите, френският проект Living Soils гарантира, че
фермерите са сред участниците.
Ръководителят
на проекта Гаетан Жестин: „В
сътрудничество със земеделските кооперации и бизнеса
ние мотивираме нашите земеделски производители да си
сътрудничат във фермерски работни групи и им
предоставяме техническа подкрепа, варираща от
обучения и посещения на място до експериментални
полеви изпитания.

Подкрепяме
фермерите
в
прилагането
на
регенеративни практики, като покривни култури и
намалена обработка на почвата. Също така
разработваме методи за измерване на запасите от
въглерод в почвата, така че ползите за
екосистемните услуги да могат да бъдат оценени
икономически. Това ще даде на земеделските
производители допълнителен доход от техните
екологосъобразни земеделски практики. "
Повече информация на:
https://solsvivants.org/ и
www.earthworm.org
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Европейски пионери на мисия
за силни почви
Мисията на програмата Хоризонт Европа‘
Грижата за почвата е грижа за живота‘ има за
цел да направи 75% от европейските почви
здрави до 2030 г. Тази мисия ще помогне да
се разгърне потенциалът на почвите за
смекчаване на изменението на климата, ще
подкрепи
биологичното
разнообразие,
екосистемните
услуги
и
земеделските
добиви. За да постигне тази амбиция, мисията
иска да комбинира изследвания и иновации,
обучение и съвети и да демонстрира добри
практики, като използва „живи лаборатории“
и „ферми -фарове“.

Преминаване към благоприятно за климата
земеделие
В една ирландска оперативна група 25 иновативни
фермери въвеждат устойчиви мерки в своите
ферми, споделяйки знания и опит за по-голяма
устойчивост и рентабилност.
Проектът на INTERREG Carbon Farming проучва
финансови и пазарни стимули за земеделските
производители, които прилагат мерки за подобряване
качеството на почвата. Проектът показва как биха
могли да изглеждат бизнес модели за въглеродно
земеделие.

Още вдъхновение на Хоризонта
Няколко проекта по Хоризонт 2020 търсят решения
за устойчиви и приспособими към промените на
климата земеделски системи:
Проектът с множество участници STARGATE разработва
методологии и инструменти за подпомагане на вземането
на решения, за да направи земеделието по-устойчиво на
изменението на климата, чрез управление на
микроклимата и на метеорологичния риск.
AGROMIX и MIXED
подкрепят развитието на
ефективни и устойчиви системи за агролесовъдство и
смесено земеделие в цяла Европа, в тясно сътрудничество
с фермери и изследователи.
Кандидатсатващото Европейското партньорство за 'Агроекологични
живи
лаборатории
и
изследователски
инфраструктури'
ще
подкрепи
земеделските
производители при прехода към устойчиви земеделски
практики, които са благоприятни за климата и са полезни
за екосистемите. Това ще стане чрез предоставяне на
готови за приемане практики, съобразени с реалния
живот, местните условия и създадени съвместно от
различни заинтересовани страни в мрежа от живи
лаборатории.

Интернет сайтът ‘Low impact farming’ дава примери
за това как фермерите намаляват употребата на
пестициди и въглеродния отпечатък, защитавайки
биологичното разнообразие и околната среда.
Много други проекти са водещи по пътя към поекологично земеделие. Посетете сайта на EПИAГРИ за още вдъхновение.

Знаете ли, че...
Общата селскостопанска политика (2021-2027)
ще
подкрепя нуждите на европейските фермери, като
същевременно насърчава устойчиво земеделие. „Екосхемите“ ще предложат финансови стимули на
фермерите за да използват благоприятни за климата
практики.

Гледайте анимираните видеа за Системите за
земеделско знание и иновации (AKIS) и Услугите за
подпомагане на иновациите за да видите как
споделянето на знания и консултантска подкрепа
може да помогне на земеделските производители
да отговорят на настоящите и бъдещите
предизвикателства.
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Приспособимо към климатичните промени земеделие и горско стопанство
Climate-smart
farming and forestry

Предизвикателства, дължащи се на климатичните промени

?

Суша

Промени във валежите
Екстремни метеорологични
явления

Горски пожари
Загуба на реколта

Вредители и
болести

Решения чрез
приспособими към
климатичните
промени практики

Намаляване
на
емисиите
от фермите

Съхранение
на
въглерод в
почвата

Обмен на
знания

Разнообразни
системи
(агролесовъдст
во, смесено
земеделие)

Ползи за устойчивото земеделие и горско стопанство

Намалени емисии от
фермите

Стабилни
добиви

Разнообразни
източници на
доход

Биоразнообразие

По-голяма ефективност
на ресурсите

Присъединете се към мрежата EПИ-AГРИ на
www.eip-agri.eu

Финансирано от

