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В настоящата брошура можете да намерите един
несъвсем изчерпателен списък от идеи за
Оперативни Групи (OГ) и други иновативни проекти,
предложени от фокус групите на EПИ-AГРИ. За всяка
една идея ще намерите и линк за повече информация.
Ще намерите също и някои примери за ОГ и H2020
проекти, които ще ви вдъхновят и чрез които фокус
групите ще споделят своя опит от постигнатите
резултати. Моля да отбележите, че целта на този списък е
да даде положителен стимул; той не представлява
специална селекция, нито е пълен. Може да намерите още
убедителни примери в каталога за иновативните проекти
на EIP-AGRI, както и в базата данни за проектите, на
сайта на EПИ-AГРИ. Относно пълния списък с
публикации на EПИ-AГРИ, моля посетете уебсайта на
EПИ-AГРИ .

Въведение
Настоящият доклад има за цел да послужи като източник на вдъхновение за консултанти, фермери и
лесничеи, изследователи, органи за управление на програми за селско развитие, и онези, които или обмислят
възможността да започнат проект за оперативни групи или планират да открият процедура за
участие в подобни проекти.
ЕПИ-АГРИ насърчава създаването „отдолу-нагоре“ на различни оперативни групи (OГ), които да
свържат хора с различен професионален опит и умения в секторите земеделие и гори, с цел
внедряване на иновативни методи, които да отговорят на нуждите и възможностите на
съществуващите земеделски практики (Брошура на Оперативните Групи).
В центъра за обслужване на EПИ-AГРИ се събират идеи за оперативните групи и за други
иновативни проекти, предоставени от фокус групите на EПИ-AГРИ, на базата на информацията,
събрана по време на работни срещи, семинари и други дейности, свързани с работа в
мрежа.
Като част от техните ежедневни задачи, експертите от фокус групите на EПИ-AГРИ събират и обобщават
данните за добрите практики в конкретна област, и набелязват проблемите, нуждите и
предизвикателствата в тази сфера, в това число и възможностите за развитие. Въз основа на
това, фокус групите предлагат
идеи от практиката,
като посочват областите, в които
оперативните групи (OГ) биха могли да се намесят. Настоящият доклад предлага обобщение на
онези идеи, които са събирани от фокус групите, действащи към месец април 2020. Пълният
списък на фокус групите можете да намерите тук.
Идеята за всяка оперативна група (ОГ) произтича от конкретен проблем, предизвикателство или
възможност, предлагана от конкретната земеделска или горска практика. В доклада идеите за ОГ са
групирани по теми. Те отговарят на специфичните предизвикателства, които са били констатирани от ОГ през
2018 чрез процедурите за оценка. Същите включват управление на ресурсите (общи или свързани с почвата),
безопасност на храните/качество на продуктите, социално-икономическа устойчивост/конкурентоспособност,
третиране на вредители и лечение на заболявания, здраве и хуманно отношение към животните,
замърсяване на околната среда, управление на биоразнообразието, природата и ландшафта и
климатични промени. В допълнение към посочените вече теми, към прецизното земеделие е добавен
и нов пресечен клъстер, в това число и някои умни решения, наречени „дигитализация на
земеделието“”. Дигитализацията на селското стопанство може да увеличи добивите и рентабилността, да
подобри условията на труд на земеделските работници и да намали въздействията на околната среда върху
земеделието. За по-лесна справка, идеите предложени в този раздел са разгледани и в съответните
тематични графи.
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Управление на ресурсите
Идеи за оперативни групи или други иновативни проекти
(за повече информация кликнете върху темата)
Оползотворяване енергията на биогаза и използване на остатъците от
процеса на биопреработване/ дигестат като биотор

Сектор
Земеделие
посеви/

животновъдство

Комбиниране на биогаз с дребномащабно производство на етанол

всички
сектори

Ниско-технологични методи за включване на биогаз към мрежата за
биометан

всички
сектори

Tестване и оценка на методите за съхраняване на енергия и на системите за
контрол на енергията при енергийно-интензивни операции в стопанството
(отопление, вентилация, осветление, приготвяне на храни и др.) за
различните видове земеделски стопанства
Проучване на технологичните варианти и възможности за използване на
мобилни отоплителни агрегати (например, за сезонно сушене на зърното)
Маломащабни енергийни системи използващи дървесина: тестване на
различните варианти за използване на място в стопанството на дървесни
странични потоци за самостоятелно потребление на енергия

животновъдство

Посеви/
култури

всички
сектори

Производство на въглища/пелети от животински или растителен
произход в стопанството

лесовъдство

Развитие и тестване на алтернативна, възобновяема среда за
отглеждане на културите

посеви/растениевъдство

Разработка и тестване на нови системи/хранилища за дъждовна вода

култури

Градско земеделие, откриване на методи за интегриране на оранжерии в
градски сгради

култури

Смесено земеделие с биоразграждане на оборския тор и използване на биогаз
за отопление на оранжериите

култури

Анализ на данните и фокус върху развитието и оценката на показателите за
ефективност на оранжерийните системи

култури
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Възобновяема
енергия
в земеделското
стопанството/
фермата

всички
сектори

Енергийни общности с регионално или индустриално приложение

Откриване и тестване на други начини за интегриране на природозащитно
земеделие чрез методи за прецизно земеделие и адаптирането им към
местните условия

Фокус група

Растениевъдство
-

Кръгово
градинарство/
овощарство

Преместване от
източника към
складиране на
въглерод в почвата при
обработваемото
земеделие

Идеи за оперативни групи или други иновативни
проекти
(за повече информация кликнете върху темата)
Анализ на възможностите за смекчаване на въздействието по
специфични вериги на стойността (например, за бор) с цел подобряване
на въглеродния баланс
Разработване на подходящи стратегии за правилно използване на
покривните култури

Сектор
Земеделие

Фокус група

Гори

Горски практики и
промени в
климата

Посеви/

Болести и
вредители в
лозарството

култури

Изпробване на умните климатични агролесовъдни практики при екосистемни
услуги на ниво ферма

Гори

Демонстрация на това как специално-приготвени ( или поръчкови) торове
на биологична основа могат да отговорят на различни изисквания за
растенията.

култури

Демонстрация на технологии за рециклиране на хранителни вещества
като ниско съдържание на амоняк (техники за емисии на NH3) като
същевременно се включва цялата верига на стойността, за да се изтъкнат
подобренията от гледна точка на устойчивостта

Култури

Освобождаване на хранителни вещества от органични торове в
биологичното земеделие

Култури

Разработване на нови торове за органичното земеделие

Култури

Предоставяне на съвети базирани на системен подход, чрез игнориране на
противоречаща информация

Култури

Повишаване на хранителната ефективност с покривни култури и оптимално
използване на оборски/органичен тор

Култури

Оптимизиране използването на иновативни органични торове

Култури

Изследване въздействието от управлението на водите, отпечатъка върху
околната среда и ценообразуването, върху използването на водата във
фермата

сектори

Агро-лесовъдство:
дървесна
растителност

Рециклиране на
хранителни
вещества
Органично
земеделие
Оптимизиране
на добивите от
обработваема
земя

Полза от
торовете

Всички

Разработване на иновативни решения за използване на алтернативни
водни източници

Култури

Определете местните референтни показатели и ги използвайте за
сравнителен анализ при операциите по напояване и добивите от
културите.

Култури

Индекс за годност на културите и подобрено сеитбообръщение

Култури

Aдаптиране на природо-защитното земеделие към местните условия

Култури

Прецизно напояване чрез използване на сензори/датчици, монтирани на
дронове и пръскачки с променлива скорост

Култури

Ранна сеитба

Култури

Вода и
земеделие
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Идеи за оперативни групи или други
иновативни проекти
(за повече информация кликнете върху темата)
Определете най-добрите практики за оптимизиране на енергийните/хранителни
цикли, в това число комбинация от вече съществуващи практики
Как да боравим правилно с органичния тор и как да го използваме
правилно.
Компостиране на оборски тор

Сектор
Земеделие
Култури,
животновъдство
Култури

Култури,
животновъдство

Внедряване на еко или зелено торене във фермата/земеделското
стопанство.

Култури

Насърчаване засаждането на бобовите растения чрез инокулиране на
семена от специфични видове с ефективни щамове Rhizobium, за да осигурите
ефективно симбиотично фиксиране на азота.

Култури

Подобряване на стратегиите на торене чрез увеличаване на площите от пасища и
намаляване количествата на вложените торове (време и доза)

Фокус група

Смесени
земеделски
системи

IPM практики за
болести
пренасяни от
почвата
Рентабилност
на постоянните
пасища

Култури,
животновъдство

Управление на ресурсите > Почва
Tестване и адаптиране на местно ниво инструменти за подпомагане вземането на
решения, които да бъдат в помощ на фермери и консултанти при необходимост от
оценка на секвестрацията на почвата C и ползите от нея.

Култури

Tестване и адаптиране на местно ниво инструментите за подпомагане вземането
на решения, които да бъдат в помощ на фермери и консултанти, при
необходимост от оценка на секвестрацията на почвата C и ползите от нея.

Култури

Tестване и адаптиране на местно ниво добрите практики от стратегиите за
управление на водите, за да увеличите съдържанието на въглерода в
почвата, особено в районите със сух климат.

Култури

Разработване и изпитване на смеси за покривни култури с приложение в
различни земеделски системи и райони, с цел оценка на тяхното
въздействие върху съдържанието на въглерод в почвата и биоразнообразието.

Разработване и тестване на смеси за покривни култури с приложение в
различни земеделски системи и райони,с цел на тяхното въздействието
върху съдържанието на въглерод в почвата и биоразнообразието.
Насоки при производството и поддържането на пасищни земи от билки и бобови
култури

Култури

Култури

Животновъдство

Преобразуване на традиционния мениджмънт в алтернативни подходи от типа на
управление на консервацията, управление на входящите вещества с ниско
съдържание на азот, силвопасторално управление т.е управление чрез
интегриране на дървета, фураж и паша на домашни животни по
взаимоизгоден начин.

Култури,
животновъдство-

Подобрете дългосрочната продуктивност на пасищата и плодородието чрез
ротационна паша

Култури,
животновъдство

Преминаване от
източник към
складиране на
въглерод в почвата при
обработваемото
земеделие
Паша за въглерод
Преминаване от
източник към
складиране на
въглерод в почвата
Преминаване от
източник към
складиране на
въглерод в почвата при
обработваемото
земеделие

Вредители и болести
по
маслиновитe
дървета

Паша за въглерод

Идеи за оперативните групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Повишаване на почвената микробна активност и био разнообразие (включително
N-фиксиране) чрез земеделие

Сектор
Земеделие
Култури/посеви
насаждения

Фина настройка на техниките за компостиране в биологичното
земеделие

Култури

Иновативни техники за обработка на почвата в биологичното
земеделие

Култури

Оптимизиране употребата на торове и пестициди в природозащитното
земеделие

Култури

Диагностична процедура и препоръки за управление на органичните вещества в
почвата

Култури

Сравнителен анализ за органични вещества в почвата

Култури

Органични ресурси за системи за култивиране на дървесна основа

Култури

Въвеждане на природозащитно земеделие в системите за органично земеделие

Култури

Oптимизиране нивата на органични вещества в почвата чрез изменение
състава на почвата

Култури

Tрансфер на най-добрите практики за напояване към крайните
потребители

Култури

Разработване на инструменти за управление качеството на почвата.

Определяне на загубите и нивата на устойчиво отстраняване на отпадъците
в земеделското стопанство

Органично
земеделие
- Оптимизиране
добивите от
обработваеми
земи

Съдържание на
органични
вещества в почвата

Гори

Производство на биомаса – биоенергийни култури и съдържание на
органичните вещества в почвата

Определете най-добрите практики в системите за смесено земеделие в
реални ферми, за да оптимизирате качеството на почвата

Фокус група

Култури,
животновъдств
о, гори
Култури
Гори

Култури

Вода и
земеделие

Смесени
земеделски
системи
IPM практики за
болести пренасяни
чрез почвата
Намаляване
загубите на фураж
във фермата

Грижата за почвата е грижа за живота
Мисията на ЕС, изразена в мотото “грижата за почвата е грижа за живота”, ще ни накара да осъзнаем подобре важността на почвите, да бъдем по-ангажирани към този проблем, и ще ни даде повече знания, за да
предложим набор от решения и да се справим с различните предизвикателства, свързани с почвата и управлението
на почвата в Европа. Това ще позволи пълноценно използване потенциала на почвите в подкрепа на
производството на храни, защита на биоразнообразието и смекчаване на последиците от промените в
климата.
Прочетете повече за мисията “Грижата за почвата е и грижа за живота” в списание Agrinnovation 2020, където
е публикувано интервю с бившия холандски министър на земеделието Cees Veerman, председател на
комисията за контрол на качеството на почвите и храните /Soil health and food Mission Board/.
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Управление на ресурсите
Свързани иновативни проекти
OG Irrigation control in crop production – ситуационен,
специфичен за мястото и автоматизиран, (прецизно
напояване)
OG Sensor supported irrigation control of potatoes

•
•
•

OG CABIOS – опазване на земеделието и биоенергийните
буферни ивици в почвата и подобряване качеството на
водата
OG Data assimilation усвояване на данни от сензорна
мрежа почва-култури-климат в IRRINET DSS
OG RISCOSSA икономия и консервация на азота в системи
за отглеждане на прасета
OG H3 ОГ Предимства на прецизното земеделие при
производство на зеленчуци и плодове в Андалусия
OG Humus formation by legumes /ообразуване на хумус от
бобови култури
OG Innovation compost systems for more soil fertility – иновативни системи за
компост за подобряване плодородието на почвата

•
•
•

•

OG BIOREFINERY GLAS Small-scale Farmer-led Green
Biorefineries – малки, зелени биорафинерии
OG DIGESTATE 100% Иновативна интегрирана система за
фертигация на дигестати (остатъци от процеса на
биологична преработка)
Solar powered desalination for irrigation of plant nursery

•
•
•
•

H2020 FATIMA - земеделски инструменти за външно
прилагане на хранителни добавки и управление на
водите
H2020 LANDmark Управление на земята: оценка,
проучване, база данни

•

Рeлевантни публикации, свързани с дейността на ЕПИ-АГРИ
•

•

•

•
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EIP-AGRI Brochure water and agriculture Брошурата на EIP-AGRI
„Води и земеделие“предлага някои вдъхновяващи примери за
умни решения в управлението на водите на място във фермата.
EIP-AGRI Brochure Soil organic matter matters Брошурата
„Органичните вещества в почвата имат значение“
предлага методи за подобряване съдържанието на
органичните вещества в почвата, което ще гарантира
подобряване на плодородието на почвата и нейната
функционалност.
Operational Groups represented at the EIP-AGRI Workshop
‘Organic is operational’ booklet Книжката „Оперативни групи,
представени по време на работния семинар под надслов
„Органичното работи“ съдържа информация за всички ОГ и
други иновативни проекти, представени по време на това
събитие.
EIP-AGRI Video: Плодородие на почвата чрез запазване на
въглерода в нея: Проект ОГ BIOBO

Безопасност на храните / качество на продуктите
Идеи за оперативните групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Местна система в подкрепа на решенията за избор на методи за защита
или за оценка на рисковете от замръзване при производството на
плодове
Полеви експерименти за изпробване на различни агенти за защита от
измръзване (химикали)
Създаване и оптимизиране на T/RH (вятър) сензорна мрежа в район за
отглеждане на плодове
Ефективна база данни на Frost Research (FRED)
Ръчно устройство за измерване щетите от замръзване

Сектор
Земеделие

Фокус група

Култури
Култури
Култури

Защита на
производството на
плодове от
увреждане при
измръзване

Култури
Култури

Tествайте доколко добавянето на микро водорасли към питейната вода на
кокошките носачки може да помогне в производството на обогатени с
омега-3 яйца

Животновъдство

Несъответстващо качество на хляба, произведен от малки частни
производители (използване на остатъци от хляб за фураж)

Животновъдство

Стандартизация на крайния продукт (от пекарни, фурни) (за
използване на остатъци за фураж)

Животновъдство

Нов фураж за
прасета и
птици

Mетодология за вземане на проби от продукти с високо съдържание на
Животновъдство
вода и с различни фракции (за нов фураж за прасета и птици)
Как да анализираме и да получим “on-line’ (бързо) хранителна
стойност от странични продукти (течни/твърди и
пастообразни)

Животновъдство

Разработване или адаптиране на бизнес модели за коопериране, с
цел подобряване на производството и предлагането на пазара на
торове по поръчка

Култури

Интегриране на управлението/контрола на хранителните вещества в
програмите за сертифициране, с цел създаване на прозрачност и
доверие

Култури

Улесняване достъпа на потребителите до местни породи

Култури,
животновъдство

Рециклиране
на
хранителни
вещества
Генетични
ресурси – Модели
на сътрудничество
9
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Идеи за оперативните групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Разработване на териториални гаранционни схеми в подкрепа на
добавена стойност на местни продукти от дребни производители,
опериращи в късите вериги за доставка на храни
Повишаване качеството на плодовете при намалено
водоснабдяване
Разработване на нови измервателни инструменти –визуална
оценка, плоскомер (пасищен уред), пръчка за измерване на
трева, височина на пашата, ГИС и др. – за оценка на
производството на сухо вещество, адаптирано към
различни видове пасища
Разработване на нови ефективни и екологично чисти методи за
обновяване на тревните площи (например, чрез използване на
животни за разпръскване на семена).
Засадете бобови култури и билки в пасището, за да подобрите
производителността, вкусовото усещане от пашата, качеството
(смилаемостта) и приема на трева чрез паша на животните
Използвайте бобови насаждения, гъби и храсти богати на танини, за
да увеличите максимално усвояването на протеини с цел да се
предотврати подуването при паша на преживните животни, да се
премахнат вътрешните паразити и да се осигури по-здравословна
храна.
Разработване на нови ефикасни и устойчиви решения за
целенасочена механична борба с плевелите (при нисък разход
на труд) в тревното пасище . Премахване на токсични растения от
вече изтощени от паша, богати на цветя ливади, например, Colchicum
autumnale, Ranunculus sp., Pteridium sp ., Enantus crocata ,които могат
да застрашат здравето на животните и дори да причинят
смърт.

Сектор
Земеделие
Всички
сектори
Култури

Управление на
късите вериги
за доставки на
храни

Вода и
земеделие

Култури,
селскостопански
животни
Култури,
селскостопански
животни
Животновъд
ство
Животновъд
ство

Животновъд
ство

Oптимизирайте времето за рязане особено след първото
израстване, за да увеличите максимално хранителната стойност и
смилаемостта на пашата.

Животновъд
ство

Оптимизирайте и/или разработете нови техники за опазване на
фуража, за да избегнете загубите на хранителни вещества, да
смекчите риска от замърсяване на фуража, (например, от
натрупване на микотоксини във фуража или сеното) и да сведете до
минимум употребата на царевица и концентрати.

Животновъд
ство

Разработване и пускане на пазара на нови системи за смесена
паша ( за по-чиста паша, с по-малко паразитни яйца, по-добро
използване и по-високи темпове на растеж на животните и тревата за
паша)
Подобряване на пасищните практики и стратегии за намаляване на
паразитната тежест, особено върху ливадите. Потърсете
растения съдържащи кондензирани танини или други полезни за
здравето на животните хранителни елементи получавани от
бобовите растения и треви (например, Lotus, sainfoin) както и някои
храсти (пирен, например)
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Фокус група

Животновъд
ство

Животновъд
ство

Рентабилност
на
постоянните
пасища

Идеи за оперативните групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
земеделие

Оптимизирайте практики за интегрирано пасище (silvo-pasture), за да насърчите
по-ефективно производство на мляко, месо, биоенергия, биоразнообразие и др.

Животновъдство,
гори

Aдаптирайте правилата за производство, за да контролирате безопасността на
храните, в частност домашно приготвените продукти, така че те да могат

Животновъдство

Измислете нови начини да увеличите наличието на разнообразни бобови
култури в постоянните пасища, за да подобрите производителността на
пасищата, (количество x качество) и рентабилността

Животновъдство

да се прилагат и в селски условия.

Създайте групи, които ще работят по системите за нехимично
управление на плевелите.

Култури

Разработване на местни стратегии за правилно използване на засичане
на култури (intercroping)

Култури

Проекти за участие, които се фокусират върху сортове или смеси от култури с
повишена толерантност към плевели.

Култури

Фокус група

Рентабилност
на
постоянните
пасища

Нехимично
управление
на плевелите

Безопасност на храните и качество на
продуктите
Свързани иновативни проекти
•
•
•

•

•
•
•

Разработване на технология за преработка на масло от семена
на малини (Rubus sp.)
Plus milk: добавяне на стойност към млякото произвеждано в
био и конвенционални млекодобивни ферми в Галиция.
OG Production of organic pasta / ОП Производство на
органична паста
обогатена с водорасли Spirulina algae от Марше, получени чрез
валоризация/оползотворяване на отпадните води от фабрика
за производство на зехтин
OГ Алтернатива на традиционното третиране с фунгициди
след прибиране на реколтата, прилагано в производството на
ябълки и круши
OГ Добавена стойност при отглеждане на нар
H2020 TREASURE Разнообразие от местни породи прасета и
производствени системи и устойчиви вериги за свиневъдство
H2020 TRADITOM Традиционни сортове домати и практики за
култивиране: казус на диверсификация на селското стопанство с
въздействие върху безопасността на храните и здравето на
населението в Европа
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Социално-икономическа устойчивост/конкурентност
Идеи за оперативните групи или други иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Намерете пътища чрез които фермерите ще могат да си сътрудничат в
логистиката за биомаса/зеленчуци
Документиране на опит, свързан с ротацията в защитените системи
за отглеждане на култури - “Да видиш значи да повярваш”
Тествайте начини за насърчаване на използването на местна биомаса чрез
улесняване на обмена на биомаса между фермерите.

Сектор
земеделие
Всички сектори

Култури

Гори

Повишаване на рентабилността от агролесовъдството чрез иновативни
вериги за стойност и продукти, които имат увеличена добавена стойност

Гори

Създаване на разсадници на дървета с фокус върху агролесовъдните
системи

Лесовъдство

Преминаване от
източник към
складиране на
въглерод в
почвата при
обработваемото
земеделие
Горски практики
и промени в
климата

Aгролесовъдство:
дървесна
растителност

Лесовъдство

Ключови показатели за ефективност: идентифициране на показатели за оценка
на умения за стабилни и устойчиви системи за млечни продукти; какви
консултативни области са необходими за увеличаване стабилността и
устойчивостта на млечните ферми?

Селскостопански
животни

Недостиг на работна ръка в мандрите/млечните ферми: намерете
причините за недостиг на работна ръка в млекодобивните ферми;
предложете обучение за новите служители и търсете сътрудничество
между фермите

Селскостопански
животни

Как да подобрите комуникацията от вашата млечна ферма до чашата с
мляко ?

Селскостопански
животни

Прехвърляне на показателите в етикети

Селскостопански
животни
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Кръгово
градинарство

Всички сектори

Разработвайте или събирайте ресурси и инструменти за насърчаване
на местната адаптация при управлението на горите чрез повишаване
на осведомеността и взаимно обучение на участващите страни

Споделяйте практически опит и знания: събирайте данни на местно ниво,
създавайте платформи и служби за помощ, взаимно обучение чрез обмяна
на информация, и демонстрация в полеви условия (демонстрационни
парцели) /demonstration plots

Фокус група

Системи за
производство на
на
млечни
продукти

Идеи за оперативни групи или други иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
земеделие

Eфективност при използване на данни на ниво ферма

Животновъдство

Умения, от които се нуждаят фермери и консултанти

Животновъдство

Разработване на регионални модели (включително системи
за подкрепа при вземане на решения) за подобрено
управление на малки гори
Разработване или тестване на нови модели за иновативни виртуални
центрове за продажба / маркетингови хъбове

Популяризиране и адаптиране на съществуващите примери за

„добри практики“, за да се споделят съществуващите знания между
работещите в отрасъла и / или регионите
Профилиране на регионалните модели за развитие на групите
собственици на гори, за да станат по-самодостатъчни, без

Системи за
производство на
млечни продукти

Гори
Гори

Преглед на съществуващите мерки за повишаване на осведомеността на

собствениците на гори, насочени към значението на техните гори при
предоставянето на екосистемни услуги

Фокус група

Гори

Устойчиво
мобилизиране
на горска
биомаса

Гори

Гори

прекалена зависимост от „доброволчеството“
Обмен на информация и практики между фермите относно
използването на биологични торове, и поведението на

Култури

хранителните вещества и въглерода в почвата
Съвместно проектиране на системи за органично земеделие

хранителни
вещества

Култури, гори

Информационни системи и системи в подкрепа на вземането на
решения при органичното земеделие

Култури

Употреба и фина настройка на нови машини и инструменти
предназначени за биологичното земеделие

Култури

пръстени) за биологичното земеделие

Всички
сектори

Избор на устойчиви сортове за биологично земеделие

Култури

Иницииране на съвместно закупуване на машини (машинни

Рециклиране на

Покривни култури и растения, които могат да виреят
съвместно, с приложение в биологичното земеделие

Култури

Разработване и използване на местни породи, отглеждане във ферми
и производство на семена и избор на разнородни материали за

Култури

Биологично
земеделиеоптимизиране на
обработваемите
добиви

биологично земеделие
Насърчаване развитието на по-добре адаптирани култури и
породи чрез коопериране между ex-situ запазване на
генетичните ресурси и управлението на земеделското стопанство.
Развитие на сътрудничество между различните участници по веригата на
стойността, при използване на примери от бизнеса и истории за успех

Култури

Всички

Генетични
ресурси- Модели
за сътрудничество

сектори

Подобряване на обмена на знания и информация необходими за
повишаване ефективността от използването на хранителни вещества чрез
привличане на различни експерти

Култури

Необходимост от добри и достъпни съвети за фермерите при използването
на торове , за да се постигне по-голяма устойчивост на земеделието.

Култури

Ефективност на
торовете
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Идеи за оперативните групи или други иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
По-ефикасни транспорт и дистрибуцията на късите вериги за доставка на
храни чрез развиване на обща логистика.
Създаване на териториални “хранителни хъбове”, които дават възможност
на групи от фермери и производители, участващи в късата верига за
доставки на храни да си сътрудничат и да обслужват нуждите на големите
клиенти
Редуциране и опростяване на иновативните технологии, така че да се
отговори на нуждите на съвместните предприятия, опериращи по веригата
за къси доставки на храни
Разработване на финансиращи програми за насърчаване на продуктовите
иновации в съвместни къси вериги за доставка на храни

Сектор
Земеделие
Всички
сектори
Култури,
животновъдство
аквакултури

Създаване на нови структури от агробизнес инкубатори, които да бъдат
използвани от новите участници в земеделието
Развиване на споделено земеделие, което да свърже нови участници и
трети страни чрез проекти

Култури,
животновъдство

Всички
сектори

Всички
сектори

Tрансфер на технологии на най-добрите практики за напояване до
крайните потребители

Всички
сектори
Култури,
животновъдство

Създаване на платформа с пресечна точка на търсенето и предлагането за Животновъдство
пекарни ( фурни) по продукти или остатъци, които се използват за фураж на
животни

Разработване на пригодена към местните условия система за оценка на
смесените системи за земеделие, включваща множество критерии

Идентифициране и адаптиране на инструменти за анализ на изискванията
за труд през годината и времето, прекарано в управление на дейността
Разработване на маркетингови стратегии за добавяне на стойност към
продуктите от смесени земеделски системи и интегриране на спецификите
на MFS във вече съществуващите вериги за създаване на стойност
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Вода и
земеделие

Нов фураж
за прасета и
птици

Всички
сектори
Всички
сектори

Изграждане на автономия (самозадоволяване) на териториално ниво чрез
Култури,
интеграция на земеделските стопанства, отглеждащи култури и селскостопански
животновъдство
животни
Tестване на новите управленски решения, предложени от фермерите за
справяне със сложността и риска на смесените системи за земеделие

Нови
участници в
земеделието

Всички
сектори

Всички
сектори

Едноклетъчни протеинови бактерии- приемане от потребителите

на къси
вериги за
доставка на
храни

аквакултури

Съвместни обработващи звена; споделяне, комбиниране на различни ресурси
и разработване на нови продукти, с цел създаване на добавена стойност и
развитие на социален капитал и нови бизнес модели

Включване на местните власти и гражданите при вземането на решения относно
широкомащабни земеделски операции в борбата с вредителите BSF (Black
Soldier Fly)

Управление

Култури,
животновъдство

аквакултури
Наръчник за местните администрации за привличане на нови участници в
земеделието

Фокус група

Всички
сектори
Всички
сектори
Всички
сектори

Смесени
системи за
замеделие

Идеи за оперативните групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
земеделие

Aвтоматично споделяне на данни – на базата на оторизация на данни за
насърчаване на сравнителен анализ и по-добро използване на данните от
управлението на фермата. benchmarking

Всички
сектори

Референтни критерии за ефективността на фирмата с оперативни данни в
реално време

Всички
сектори

Референтни критерии за устойчивост и стратегически промени.

Всички
сектори

Бизнес модели и управление на бенчмарк системите.

Всички
сектори

Референтни критерии/сравнителен анализ за ефективността на
малките ферми

Всички
сектори

Разработване и тестване на практически икономически инструменти и
резултати от научни изследвания в подкрепа на фермерите и прехода им
от зърнени култури към протеинови такива. Помислете за ефекта от
протеиновите култури върху цялата система на ротация.

Референтни
критерии за
ефективностт а
на фермата

Култури

Проучване на обхвата и възможностите за адаптиране и развитие на
протеинови култури различни от боб и маслодайна рапица в районите с
океански климат.

Култури

Създаване на нови практики и провеждане на нови тестове на смеси
състоящи се от 4 до 6 различни вида.

Култури

Тестване на различни сортове соя на ниво ферма

Култури

Създаване на местна фермерска мрежа за управление на Meligethes без
пестициди в по-голям земеделски мащаб /за борба с вредители от
типа на рапичен цветояд/

Култури

Провеждане на проучване относно пазарната диференциация на
продуктите с висока природна стойност (HNV)

Всички
сектори

Фокус върху иновативни технологии с цел увеличаване на
производството/добивите.

Всички
сектори

Aнимация и работа в мрежа чрез привличане на местни
неправителствени организации (НО)

Всички
сектори

Създаване на пилотни програми за плащане на екосистемни услуги.

Всички
сектори

Oрганизиране на общи практики за интегрирано управление на
болестите предавани чрез почвата

Култури

Действия в мрежа с цел оптимизиране въвеждането и използването на
агенти за биологичен контрол

Култури

Влияние на особеностите на ландшафта върху рентабилността на
растениевъдството

Фокус група

Култури

Протеинови
култури

Интегрирано
управление на
вредителите
(IPM) - Фокус
върху видовете
Brassica
Висока
природна
стойност (HNV) Рентабилност на
земеделието
IPM практики
за болести
пренасяни
чрез почвата

Области с
екологичен фокус
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Идеи за оперативните групи или други иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Разработване на приложения за Интернет и смартфони за управление на
пасищата (например, планиране на паша, измерване на паша, оценяване
качеството на фуража и др.)

Сектор
Земеделие
Животновъдство

Създаване на национални и европейски бази данни за пасищата. Тези бази
Живтновъдство
данни ще бъдат попълнени с данни от търговските ферми, опериращи в
рамките на страните членки на ЕС.
Разработване на евтини, лесни за използване инструменти на базата на ИКТ
(информационни и комуникационни технологии) за предоставяне на
информация на фермерите за потенциалните количества и качество на
фуража.
Намаляване разхода на труд чрез създаване на нови технологии за
наглеждане на животните в обширни области.

Фокус група

Рентабилност на
пасищата

Животновъдство

Животновъдство

Осигуряване на инструменти за разработване и насърчаване на нови
качествени продукти, в основата на които са производствени системи за Животновъдство
подобряване на пасищата, включително областите с постоянни пасища и
нови методи за насърчаване.
По отношение на системите за паша е необходимо синхронизиране на
нуждите от фураж, наличието на пасища и търсенето на пазара на продукти, Животновъдство
които ще повишат ефективността, особено тази на труда.
Създаване на мобилни приложения, чрез които можете да следите доставката на Животновъдство
продукти от устойчиво управлявани райони
Използване на нови стратегии и инструменти, които да предоставят на
крайните клиенти информация за оценка на жизнения цикъл на системите
за постоянни пасища (като например, териториалните комитети на
финансово заинтересованите страни, в които участват пряко и фермери и
потребители, като използват социалните медии за подобряване на връзките
между селския и градския живот, с цел създаване на мрежа от ферми с
постоянни пасища.
Съвместно създаване на инструменти за анализ и управление на данните
за прецизно земеделие от рода на уеб поддръжка и DSS системи.

Животновъдство

пасища

Всички
сектори

Съвместно създаване на подходящи пакети за внедряване и подпомагане на
прецизното земеделие в различните райони, системи за отглеждане,
животновъдни системи, мащаб на стопанствата и пригодност на социалноикономическите райони

Всички
сектори

Tестване на инструменти, които могат да бъдат в помощ при вземането на
решения в различни реални селскостопански ситуации. Това ще помогне да
се разберат трудностите при използването на тези инструменти и да се
надяваме, че това ще подобри тяхната полезност.

Всички
сектори

Един ясен анализ на икономическата ефективност (случаят с реално
действащо предприятие) от прилагане практиките за прецизно земеделие
ще демонстрира икономическата изгода от него в различните райони и
земеделски стопанства – което от своя страна ще позволи на фермерите
да преценят дали внедряването на дадена технология ще бъде от полза за
нуждите на тяхното собствено стопанство.
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Рентабилност на
постоянните

Всички
сектори

Включване на
практики за
прецизно
земеделие

Идеи за оперативни програми или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
земеделие

Разработването на подходяща техническа помощ за независими (публични
или частни) консултантски услуги, за да се гарантира, че методите за
прецизно земеделие се предлагат като част от пакета за интегрирано

Всички
сектори

управление на земеделските стопанства.

Необходими са оперативни групи за приложения, при които има дистанционно
наблюдение на земеделието, с фокус върху управлението на хранителни
вещества, откриването на болести, с цел прогнозиране на добивите,
констатиране на воден стрес и прецизно напояване чрез използване на
управляеми от дистанция средства като дронове, самолети или салетлити.

Култури

Анализ на рентабилността както на компонентите, така и на целите

Всички
сектори

системи за прецизно земеделие, в това число намаляване на риска във
всички предприятия.
Разработване на икономически калкулатори за различните системи
за култивиране/отглеждане, географски райони и
социално-икономически условия в рамките на ЕС.

Всички
сектори

стандарти за файловете с данни в контекста на прецизното земеделие и
прецизното животновъдство.
Разработване и тестване на устойчиви инфраструктури за споделяне на

Всички
сектори

машини и съоръжения, софтуер, хардуер и консултантски услуги сред
малките и средно-големи земеделски стопанства.

Повишаване на информираността сред фермерите и заинтересованите лица
относно прилагането на агро-екологичните принципи отнасящи
Култури
се до контрола над вредителите и заболяванията.
Събиране на местно/регионално ниво на маслинена зародишна плазма и
информация за управление на вредителите и болестите по маслиновите
дръвчета.

Вредители и
болести по
маслиновото
дърво

Култури

Повишаване на оперативната ефективност във фермата

Всички
сектори

Повишаване на информираността напотребителите

Култури

Tестване на начини за максимизиране на стойността за така
наречените “неизбежни” отпадъци, копродукти и странични
продукти от производството

Всички
сектори

Разработване и тестване на нови бизнес модели и лоялни търговски

Всички
сектори

практики
Привличане на местни фермери при тестване на оборудване за

Култури

прецизно управление на плевелите
Проекти и демонстрации, които напълно интегрират методите за директен

Тестване и популяризиране на добрите подходи, чрез които ще
помогнете на земеделските производители да реализират своите
продукти от насекоми на пазара

Интегриране на
прецизното
земеделие

Култури

Управление и споделяне на данни, в това число разработване на общи

физически контрол с цялостната система за управление на културите /
плевелите, особено с културни практики като избор на култура / сорт,
обработка на почвата, други агрономически практики

Фокус група

Намаляване на
загубата на
храна във
фермата

Безхимично
управление
на плевелите

Култури

Нова храна за

Животновъдство прасета и птици
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Социално-икономическа устойчивост и
конкурентоспособност
Свързани иновативни проекти
•

•

OG BIO2 Повишаване на конкурентоспособността

на високо-планинските и планински ферми чрез
валоризация на биологичното разнообразие на
зърнените култури в биологичното земеделие
OG GOPTAEEx Технологична платформа за
органично земеделие в Extremadura

OG
Winter
Harvest
Сезонно,
енергийно
екстензивно и иновативно производство на
зеленчуци
• FoodOASIS – Разработване и оптимизиране
на система за аквапоника с цел повишаване на
устойчивостта в производството на храни
• H2020 network EUFRUIT EUropean FRUIT Network
• H2020 network FERTINNOWA Transfer of INNOvative
techniques for sustainable WAter use in FERtigated
култури
• H2020 network AFINET AGROГОРСКО СТОПАНСТВО
INNOVATION NETWORKS
• H2020 network WINETWORK Мрежа за обмяна на
иновативна
информация
между
винопроизводителните райони в Европа, с цел
увеличаване
на
производителността
и
устойчивостта на сектора

•

Публикации свързани с дейността на ЕПИ- АГРИ
•

EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply
chains Брошурата на EПИ-AГРИ „Иновация в късите вериги
за доставка на храна“ се спира върху броя на
оперативните групи и други иновативни проекти, които
илюстрират успешните практики на иновации и
сътрудничество в късите вериги за храна

•

Operational Groups represented at the EIP-AGRI
Workshop ‘Innovation in the supply chain’ Брошурата

на ОГ представени на семинара на EПИ-AГРИ съдържа
информация за всички оперативни групи и други иновативни
проекти, които са били представени по време на семинара
•

The Operational Groups represented at the EIP-AGRI
Workshop ‘Operational Groups: First experiences’ Брошурата на

ОГ представени на семинара на EПИ-AГРИ под наслов
„Оперативни групи – първи опити“ съдържа информация
за всички оперативни групи и други иновативни
проекти, представени на събитието
•

18

EIP-AGRI Video: Non-chemical weed management in arable cropping
systems: Portuguese Operational Group HortInf; Видео: Нехимично
управление на плевелите в обработваеми системи за
култивиране

Третиране на вредители и лечение на болести

Идеи за оперативни програми или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Добре е да се разработи удобна за потребителя система за
ранно оповестяване на здравните проблеми, свързани с
местните горски райони, която може да ви помогне да оцените
ситуацията и да подадете сигнал за тревога, ако е необходимо
Управление на болести по ствола на лозите
Идентифициране и тестване на подходящи практики за IPM и
практики за прецизно лозарство, чрез стратегии, адаптирани към
местните условия и специфичните изисквания за региона.
Тестване и и селектиране на местни сортове и разнородни
посадъчни материали, които отговарят на местните условия и на
нуждите на пазара.
Производство на компост вътре в стопанството, комбинирано
с разработването на показатели, които прогнозират
качествата на компоста (например, потискането на болестта)
Био фумигационни култури и фермерски мрежи, прилагащи
соларизация, анаеробна дезинсекция на почвата или
наводняване.
Техники за присаждане в земеделското стопанство,
завършени чрез тестване на устойчивостта срещу местни
щамове на болести пренасяни чрез почвата, в конкретната
ферма.
Работата със специфични агенти за биологичен контрол може да
оптимизира въвеждането и използването на тези агенти чрез
обмяна на опит и знания.
Пространствен мащаб и времево измерение на функцията за
управление на ландшафта.

Сектор
земеделие

Лесовъдство

Фокус група

Лесовъдни
практики и
промени в
климата

Култури
Култури

Вредители
и болести в
лозарството

Култури

Култури
Култури

Култури

IPM практики
при болести
предавани
чрез почвата

Култури
Култури

Области с фокус
върху екологията
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Идеи за оперативни програми или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

земеделие

Хармонизиране на техниките за мониторинг на вредители/патогени и
разработване на нови системи и подходи за наблюдение и контрол

Култури

Сектор

Количествено определяне на ефекта от прилагане на агро-екологични

Култури

принципи/зелена инфраструктура при борбата с вредителите и болестите.
Експериментални и демонстрационни ферми и полеви мрежи за тестване
на агенти за биоконтрол и контрол на болестите.

Култури

Въвеждане използването на големи масиви от данни и изкуствен
интелект в помощ на процеса на вземане на решения при лечение

Култури

Подобряване на IPM при култури като брюкселското зеле.

Култури

Разработване на зеле без инсектициди

Култури

Проектиране на нископестицидни системи за отглеждане на зеленчуци от
сорта Brassica

Култури

Търсене на синергия между алтернативните решения за борба с
вредителите в посевите Brassica (особено там където има частична
устойчивост и продукти за биоконтрол)

Фокус група

Вредители и
болести по
маслиновите
дървета

Интегрирано
управление на
вредителите
(IPM)

Култури

Третиране на вредители и лечение на болести
Свързани иновативни проекти
•
•
•
•
•

OG Vigispores разработване на инструмент в помощ на решения за управление на
три вида гъбични заболявания при дребен сорт лук
OG INNOVEG Разработване на иновативни технологии в сектор земеделие
OG Разработване на система в помощ на вземане на решения за управление на
болести по листата и класовете на зимна пшеница
OG Control of Monilinia spp. in stone fruit: ОГ Контрол на Monilinia spp в
костилковите плодове: използване на прогнозни модели и практики на
култивиране
Horizon 2020 Thematic Network WINETWORK

Публикации, свързани с дейността на EПИ-AГРИ
•

•
•
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Брошурата на EПИ-AГРИ „Интегриран контрол на пестицидите (IPM) при сортове
brassica“ представя обещаващи начини за ефективно справяне с вредителите и
болестите при посевите Brassica. Предлагат се и идеи за сътрудничество между
фермери, консултанти и научни работници с цел реализиране на икономически
жизнеспособен метод за контрол на вредителите (IPM) при посевите Brassica в Европа.
EПИ-AГРИ видео: Вредители и болести по маслиновите дървета в районите от
Средиземноморието
EПИ-AГРИ infographic: “Стратегия за поддържане здравето на почвата и
взаимодействие с почвата ”

Здраве и хуманно отношение към животните
Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
земеделие

Тестване използване на трева/детелина за да се контролират
ухапванията по опашките и храненето на малките прасенца

Животновъдство

Изпробване на начини за по-ефективно отделяне на опаковката на
хлебните изделия, които ще се използват за фураж

Животновъдство

Сравнение на ефективността на наличните винтови преси и
други технологии за извличане на тревен протеин с
течността, която се пресова от зелена биомаса като трева или
царевичен силаж
Тестване на различни сортове грах, адаптирани към
специфичния климат и усвояване на начина на отглеждане.

Фокус група

Животновъдство
Култури,
животновъдство

Наличност на странични продукти за отглеждане на насекоми

Животновъдство

Комбиниране на течности във ферми за хранене на прасета с
потенциални места за производство на едноклетъчни протеини

Животновъдство

Нов фураж за
прасета и птици

Използването на бобови култури е свързано с някои хранителни Култури,
проблеми (антихранителни фактори)
животновъдство
Едноклетъчен протеин в ранна фаза на развитие

Животновъдство

Какво е „оптималното водорасло“?

Животновъдство

Микроводорасли – пропаст между индустрията и крайните
потребители

Животновъдство

Може ли трева/детелина да се използва при моногастралните
организми и как тя да бъде включена в земеделските системи?
Подобряване на прецизното животновъдство

Животновъдство
Животновъдство

Системи за
производство
на
млечни продукти
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Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Нови продукти за почистване и дезинфекция при
отглеждането на прасета
Иновативни решения за контрол на хигиенните и климатични
условия при транспортирането на прасета

Сектор
земеделие
животновъдство

животновъдство

Проектиране на иновативни съоръжения и системи за отглеждане животновъдство
на добитък, които минимизират рисковете от заболявания.
Разработване на регионални и национални програми за
овладяване/справяне с болестите по свинете
Проектиране на многофакторни системи и инструменти
за намаляване честотата на заболявания с дълъг
инкубационен срок, множество рискови фактори и
трудности при диагностициране.

Фокус група

животновъдство

Животновъдство
– намаляване
употребата на
антибиотици в
свиневъдството

животновъдство

Здраве и хуманно отношение към
животните

селско
селско

Свързани иновативни проекти
•
•

OG Senior laying hens/ОГ Старши кокошки носачки – оптимизиране на
благосъстоянието на животните и значително удължаване на периода на
пребиваване за старшите кокошки носачки в органичното стопанство

OГ Тестване на лесно смилаеми пелети от червена и бяла детелина във фуражи за кокошки
носачки

•
•

OГ Интегрирано използване на рапица като устойчива алтернатива за
производство на сирене / DOP Idiazabal cheese
OG MAVAS – Разработване на био-сензор за откриване на бактерии,
причиняващи мастит и ранно идентифициране на заразени с
мастит млечни крави

Публикации свързани с дейността на EПИ-AГРИ
•

•
•
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EIP-AGRI Brochure Sustainable животни farming Брошурата на EПИ-AГРИ
‘Устойчиво животновъдство’ обръща внимание на редица оперативни
групи и други иновативни проекти, които търсят нови решения за поустойчиво животновъдство с фокус върху добитъка, като
същевременно предлага примери за успешно сътрудничество и
обмяна на знания и опит

EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming / Брошура на EПИ-АГРИ- намаляване
на антибиотиците в свиневъдството. В брошурата се разглеждат въпроси за намаляване
използването на антибиотици при отглеждането на прасета

EIP-AGRI Video: Monitoring bee health through beehive sensors,
Наблюдение на здравето на пчелите чрез сензори за пчелни кошери
Оперативна група “NOMADI-APP”

Замърсяване
Идеи за иновативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Тестване на място във фермата на стабилни, точни и
достъпни сензорни системи с датчици за измерване на
концентрации от NH3

Сектор
земеделие
животновъдство

Тестване на място във фермата и мониторинг на стратегиите
за хранене, с цел намаляване емисиите на метан

животновъдство

Разработване и тестване на инструменти за вземане на решения за
подобряване ефективността от използване на азот

животновъдство
култури

в производството на храна за животновъдството
Тестване на нови и съществуващи инструменти за контрол на
емисиите или използване на инструменти за контрол и
управление на данни

Фокус група

Редуциране
емисиите от
животновъдството

животновъдство

Пилотни проекти за изграждане на иновативни ферми в
животновъдството на основата на нови техники за смекчаване на животновъдство
риска

Замърсяване
Свързани иновативни проекти
•
•
•

OГ Нулеви хербициди в многогодишните култури по
Средиземноморието
OG FERRARA NITRATES Земеделски практики за превенция на
замърсяване с нитрати и насърчаване на практиките за консервация на
органичните вещества
OG Clean Farm, Clean Ditch project Този проект стимулира
производителите на плодове да предприемат иновативни мерки за намаляване
на емисиите
EIP-AGRI Video: защита на почвите от замърсяване , OROFRUIT
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Управление на биоразнообразието / природата/ ландшафта
Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Агро-горски ландшафт и допълнителни екосистемни услуги
и генериращи приходи екосистемни услуги

Сектор
земеделие

Фокус група

Култури, горско
стопанство

Паша за
въглерод

Горско

Изследване на методи, които ще стимулират използването на
широколистни видове чрез увеличаване на техния потенциал за
възстановяване на горите.

стопанстъво

Тестване на начини за подобряване както на функционалното,
така и на биологичното разнообразие при лозите, за да се
увеличи устойчивостта на лозята.

Култури

Експериментиране със създаването на подходящи
агролесовъдни системи в различен мащаб
Създаване на нови възможности и добавена стойност
чрез защитните пояси
Контрол на дърветата в агролесовъдните системи

Горско
стопанство,
култури
Горско
стопанство
Горско
стопанство

Горски
практики и
климатични
промени
Болести и
вредители в
лозарството
Агролесовъдств
о: дървесна
растителност

Внедряване на нови култури и изпитания на различни
сортове в органичното земеделие

Култури

Органично земеделие
Оптимизиране на
добивите от
обработваемите земи

Достъпни иновативни сортове в отглеждането на култури

Култури

Генетични ресурси
Модели за
сътрудничество

Определяне на целите при дефиниране характеристиките на
ландшафта (комбиниране функциите на екосистемата и
особеностите на обекта/местността)
Сътрудничеството между групите земеделски производители и други
финансово заинтересовани страни е от особено значение, така както
ползите от ландшафта са и ползи за цялото общество
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Всички сектори

Всички сектори

Области с
екологичен фокус

Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Разработване и оптимизиране на видове, плътност и
разпространение на дървета и храсти, чрез прилагане на
подходящи агро-лесотехнически практики (живи плетове, silvoобработваеми, silvo- пасища, многоцелеви дървета, дървесна

Сектор
земеделие

Фокус група

Лесовъдство
о

Рентабилност
на постоянните
пасища

растителност)

Изпробване на различни методи за увеличаване разнообразието от
плевели в обработваемите земеделски полета, чрез активиране на
съществуващите фермерски мрежи за защита и подобряване
както на функционалното биоразнообразие, така и на
биоразнообразието в обработваемите земеделски системи.
Привличане на повече хора в опазване на природата, което ще гарантира
поддържането на високи HNV стойности

Управление на
плевелите без
химикали

Култури

Всички
сектори

Земеделие с
висока природна
стойност (HNV)
Рентабилност на
земеделието

Управление на биоразнообразието,
природата и ландшафта
Свързани иновативни проекти
•
•

•

OGTHE BRIDE PROJECT-възстановяване на биологичното
разнообразие, загубено чрез интензификация на фермите
OG ValorInVitis Разширяване и подобряване на биоразнообразието
за по- конкурентно и устойчиво лозарство в областта
Colli Piacentini
Horizon 2020 Thematic Network HNV link

Публикации, свързани с дейността на EПИ-AГРИ

•

EIP-AGRI brochure on agro-ecology Брошурата на ЕIP-AGRI,
свързана с агро-екологията, включваща ОГ и други иновативни
проекти дава нови перспективи на базата на решения
съобразени с нуждите на местния район и адаптирани
към условията във фермата.
EIP-AGRI brochure on Innovation for European горско
стопанство Брошурата EIP-AGRI илюстрира по какъв начин
иновативните практики и инструменти способстват за
създаване на устойчиви и стабилни в бъдеще гори.
EIP-AGRI Brochure organic is operational Тази брошура на EIPAGRI включва някои примери за потенциални решения
вдъхновени от органичното земеделие.
EIP-AGRI Video: Increasing biodiversity in agricultural landscapes
GEEE
biodiversity
Видео:
Повишаване
на
биоразнообразието в земеделския ландшафт
EIP-AGRI Video: Crop diversification in grass land

•

Видео: Диверсификация на културите в тревните площи

•

•

•

•
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Промени в климата
Идеи за иновативни групи или други
иновативни проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Осигуряване на по-голяма устойчивост на културите на
климатичните промени, като се адаптират към дъждовни
условия.
Управление на растителните видове в земеделското стопанство,
значение на засаденото разнообразие от култури, местни сортове и
бобови насаждения

Изпробване на различни методи, за да се ускори
асистираната регенерация и залесяването в области,
застрашени от суша
Търсене на начини за подобряване на управлението
на ландшафта, помагайки на хората да вземат
решения, съобразени със стратегиите за борба с
промените в климата.
Разработване на колективни и ефективни планове за
смекчаване на последиците от климатичните промени
(суша, горски пожари) и насърчаване на действия за
повишаване устойчивостта на екосистемите и
осведомеността на всички участници.
Определяне на стратегии, съобразени с местните условия
и изисквания, които имат за цел да увеличат
устойчивостта на лозята към неблагоприятните промени
на времето и въздействията на климата върху
вредителите и болестите.
Популации от див дрян с голям потенциал за адаптация към
различни климатични условия : Разглеждане на

Сектор
селско
стопанство
Култури

Култури

Фокус група

Преминаване от източника
към запазване на въглерода
в почвата при обработваемо
земеделие

Паша за въглерод
Лесовъдство

Лесовъдство

Лесовъдни практики и
климатични промени

Лесовъдство

Култури

Култури

Болести и вредители в
лозарството

Вода и земеделие

възможностите за отглеждане в сухи и полусухи райони

Свързани иновативни проекти
•

•

•

OG Irrigation system optimization in fruit farming for adaptation to climate change ОГ
Оптимизация на напоителните системи в овощарството и адаптирането
им към климатичните промени.
FACCE-JPI- EU CLIMATE CAFE- Тази инициатива предлага оценка на адаптирани
високоефективни стратегии за райони на ЕС с различни климатични заплахи
с цел препроектиране на земеделските системи и приспособяването им към
климатичните промени
H2020 NEURICE: Нов търговски европейски ориз EUropean RICE (Oryza sativa) съдържащ
алели за толерантност към солта за защита на оризовия сектор от измененията в
климата и от инвазията на охлюви по ябълките.

Публикации, свързани с дейността на ЕПИ- АГРИ
•

•

•
•

EIP-AGRI brochure on Innovation for European горско стопанство Брошурата на EIP– AGRI за „Иновациите в
европейското лесовъдство“ показва как иновативните практики и инструменти могат да способстват за
създаване на устойчиви, пригодни за бъдещето гори.
EIP-AGRI Brochure Cooperating for genetic resources Брошурата на EIP–AGRI
„Сътрудничество за генетични ресурси“ предлага примери на успешно
сътрудничество в областта на животинските и растителни генетични ресурси.
EIP-AGRI Video: Crop diversification in grass land
Видео : Диверсификация на културите в пасищата
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Дигитализация на земеделието

Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)

Сектор
селско
стопанство

Фокус група

Дигитализация на земеделието > Управление на ресурсите
Подкрепа за анализа на данни и фокус върху разработването и
оценката на показатели за ефективност на парниковите
системи

Култури

Намиране и тестване на начини за интегриране на природозащитно
Култури
земеделие с техники за прецизно земеделие и адаптиране към
местните условия
Прецизно напояване чрез използване на сензори/датчици,
монтирани върху дронове и пръскачки с променлива скорост

Култури

Кръгово
градинарство
Преминаване от
източника към
запазване на въглерода
в почвата

Вода & земеделие

Дигитализация на земеделието > Управление на ресурсите > Почва
Тестване и адаптиране на местно ниво на инструменти в
помощ на фермери и консултанти при вземане на решение,
необходими при оценка за секвестрацията на въглерода в
почвата и ползите от нея.

Култури

Паша за въглерод

Процедура за диагностика и препоръки за управление на
органичните вещества в почвата
Разработване на инструменти за управление качеството на почвата

Преминаване от
източника към запазване
на въглерода в почвата

Култури
Култури,
Лесовъдство

Съдържание на
органични вещества в
почвата
IPM практики при
болести предавани
чрез почвата

Дигитализация на земеделието > Безопасност на храните / Качество на продуктите
Местна система за подпомагане вземането на решения за избор на
методи за защита или за оценка на рисковете от
замръзване при производството на плодове.

Култури

Ръчно устройство за измерване на щетите от измръзване

Култури

Защита
производството
на плодове от
измръзване
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Идеи за оперативни програми или други
иновативни
(кликнете върху темата за повече информация)
Как да анализираме и да получим бърза хранителна стойност от
(странични-) продукти (течни/твърди пастообразни)
Разработване на нови измервателни инструменти – визуална оценка,
плоскомер, пръчка за измерване на трева, височина на предпочитаните
за паша сортове, ГИС и др. с цел да се оцени производството на сухо
вещество и адаптирането му към различните видове паша.

Сектор
селско
стопанство
Животновъдство

Култури

Фокус група
Нова храна
за птици и
прасета

Животновъдство

Разработване на нови ефикасни и устойчиви решения за механична
борба с плевелите (минимум разход на труд) при тревни площи,
определени за пасища. Премахване на токсични растения от изтощени
Животновъдство
от прекомерна паша цветни ливади, като например, Colchicum
autumnale,Ranunculus sp., Pteridium sp ., Enantus crocata , които могат да
влошат здравето на животните и дори да причинят смърт.

Рентабилност
на
постоянните
пасища

Дигитализация на земеделието > социоикономическа устойчивост/конкурентоспособност
Ефективност от използване на данни на ниво ферма

Животновъдство

Информационни системи в помощ на вземане на решения при
органичното земеделие

Култури

Използване и фина настройка на нови машини и инструменти за
биологичното земеделие

Култури
Всички
сектори

Идентифициране и адаптиране ма инструменти за анализ на
изискванията за труд през годината и времето, прекарано в
управлението.
Автоматично споделяне на данни въз основа на данни разрешения за
насърчаване на сравнителен анализ и по-добро използване на данните
в управлението на фермите.

Всички
сектори

Сравнителен анализ на ефективността на фермата с оперативни
данни в реално време

Всички
сектори

Сравнителен анализ на устойчивостта и стратегическите
промени

Всички
сектори

Бизнес модели и управление в бенчмарк системи.

Всички
сектори

Сравнителен анализ за ефективност на малките ферми.

Всички
сектори

Производство на
млечни продукти
Биологично
земеделие
Оптимизиране на
обработваемит е
добиви

Смесени
земеделски
системи

Бенчмаркинг
на
ефективността
на фермата

Разработване на приложения за Интернет/смартфони за
управление на пасищата (e.g. планиране на пашата, измерване Животновъдство
на пашата, оценяване качеството на фуража, etc.).
Разработване на национални и общоевропейски бази данни за
пасищата. Тези бази данни трябва да бъдат попълнени с данни
от търговски ферми опериращи в държавите членки на ЕС
Разработване на евтини, лесни за ползване и базирани на ИКТ
(Информационни и комуникационни технологии ) инструменти за
подаване на информация към земеделските производители за
качеството и количеството на фуража

Животновъдство

Животновъдство

Намаляване на разходите на труд чрез въвеждане на нови
технологии за надзор на животните на големи площи.

Животновъдство

Създаване на мобилни приложения, обясняващи доставката на
продукти от устойчиво управлявани райони

Животновъдство
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Рентабилност
на
постоянните
пасища

Идеи за оперативни групи или иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Съвместно създаване на инструменти за анализ и управление на
данните за прецизно земеделие като уеб поддръжка /DSS системи.

Сектор
земеделие

Всички
сектори

Съвместно създаване на подходящи пакети за внедряване /
подпомагане на прецизното земеделие в различните райони, системи за
култивиране, животновъдни системи, мащаб на фермите и пригодност за
социално-икономическите райони

Всички
сектори

Тестване на инструменти в помощ на вземане на решения при различни
реални ситуации във фермата. Това ще помогне да се видят кои са
пречките пред приемането на тези инструменти и да се надяваме ще
подобри тяхната полезност.

всички
сектори

Извършване на ясен анализ на разходите и ползите (реален
бизнес) с цел да се демонстрират ползите от прецизното
земеделие при различни сценарии за мащаб/ регион/стопанство– което ще позволи на земеделските производители да преценят дали
си струва да внедрят дадена технология във фермата си.

Всички
сектори

Разработване на подходяща техническа помощ за независими
(публични или частни) консултантски услуги , която да гарантира че
методите на прецизното земеделие представляват част от
интегрирания пакет за управление на земеделското стопанство
Оперативните групи са необходими при дистанционни приложения в
земеделието, като фокусът е върху контрола на хранителните
вещества, откриване на заболяванията, прогнозиране на добивите,
констатиране на воден стрес и прецизно напояване, в това число
използване на комбинирани изображения от безпилотни летателни
средства като дронове, самолети и сателити.
Анализ на разходите и ползите на компонентите за прецизно земеделие и
на системите за прецизно земеделие, в това число намаляване на
риска във всички стопанства.
Разработване на икономически калкулатори за различни системи за
култивиране, географски райони и социално-икономически условия в
рамките на ЕС.
Управление и споделяне на данни, и разработване на общи стандарти
за файлове с данни, в контекста на прецизното земеделие и
животновъдство.

Фокус
група

Всички
сектори

Интегриране
практики на
прецизно
земеделие

Култури

Всички
сектори
Култури

Всички
сектори
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Идеи за оперативни групи и други иновативни
проекти
(кликнете върху темата за повече информация)
Разработване и тестване на устойчиви инфраструктури за
споделяне на селскостопанско оборудване, софтуер и
хардуер и консултативни услуги сред малките и средни
земеделски предприятия.
Включване на местни земеделски работници с обработваеми
площи в тестването на оборудване за прецизно управление на
плевелите

Сектор
селско
стопанство
Всички
сектори

Култури

Фокус група

Интегриране на
прецизното
земеделие
Нехимичен
контрол на
плевелите

Дигитализация на земеделието > Третиране на вредители и лечение на
болести

Разработете удобна за потребителите система за ранно
предупреждение относно здравните проблеми на горите в
местния район, която би помогнала за оценка на ситуацията
в местността и да се подаде сигнал за тревога, ако е
необходимо.
Производство на компост, на място в стопанството, в
комбинация с разработване на прогнозни индикатори за
качеството на компоста (например, показател за потискане
на болестта)
Въвеждане използването на голям масив от данни и
изкуствен интелект в помощ на вземането на решения
при лечение на болести.

Лесовъдство

Лесовъдство

Култури

Лесовъдни
практики и
климатични
промени
IPM практики
при болести
предавани от
почвата
Вредители и
болести по
маслиновите
дървета

Дигитализация на земеделието > Здраве и хуманно отношение към животните

Подобряване на прецизното животновъдство

Животновъдство

Системи за
производст
во на
млечни
продукти

Дигитализация на земеделието > Замърсяване
Тестване на място във фермата на здрави, точни и достъпни
сензорни системи за концентрации на NH3Разработване и тестване на инструменти за вземане на
решения с цел подобряване на ефективността от
използването на азот (N-use)
Тестване на нови или съществуващи инструменти за емисии,
използване на инструменти и управление на данни.
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Животновъдство
Животновъдство
, култури
Животновъдсво

Намаляване
емисиите от
животновъдст
вото

Дигитализация на земеделието
Свързани иновативни проекти
•

OG MAVAS проект за разработване на датчици за откриване на
клиничен мастит

•

OG AQUA C+: По-ефективно използване на водата в овощните
градини чрез наблюдение на различни компоненти на водата
OG SIVID: Интегрирана динамична интелигентна система с
приложение в лозарството
OГ: Експериментална дигитална платформа LoRa в земеделието
Horizon 2020 Network Smart AKIS

•
•
•

Публикации свързани с дейността на EIP-AGRI
•

•
•

•

The EIP-AGRI Brochure Shaping the digital (r)evolution in
agriculture. Брошурата на EIP-AGRI илюстрира по какъв

начин дигитализацията ще донесе ползи в сектор
земеделие.
The EIP-AGRI Factsheet on Shaping digital (r)evolution in
agriculture Информационният лист на EIP-AGRI насърчава
използването на цифровите технологии .
На уебсайта на EIP-AGRI в раздела „цифрово земеделие“
можете да намерите повече вдъхновяваща информация за
ползите от цифровите технологии и иновативните проекти в
земеделието и лесовъдството и как да подобрите своите
дигитални умения и знания.
В списанието Agrinnovation magazine 2018 са поместени
статии за оперативни групи и други иновативни проекти,
които максимално се възползват от дигитални решения и
обмяна на информация.
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www.eip-agri.eu
В центъра на внимание са темите свързани
със земеделие и лесовъдство
На своя сайт и в социалните медии EПИ-AГРИ редовно следи
важните теми от сектор земеделие и лесовъдство в Европа.

Иновации по ключови теми от европейското земеделие и горско стопанство Дейности на EIP-AGRI,
публикации, видеоклипове, вдъхновяващи идеи, ... Специални тематични бюлетини
Повече вдъхновение за мрежата EПИ-AГРИ чрез социалните медии

Открийте тези теми като кликнете върху етикетите по-долу:
or visit https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/spotlight

CLIMATE CHANGE
CIRCULAR BIOECONOMY

ANIMAL WELFARE

AGRO-ECOLOGY

foresty
DIGITALISATION
PLANT HEALTH
SOIL

ORGANIC FARMING

www.eip-agri.eu

Вашият магазин „с едно гише“ за земеделски иновации в Европа
Регистрирайте се в сайта, за да получите пълен достъп до цялата налична информация
съобразена с вашите специфични нужди.
Търсете и намерете възможности за финансиране, партньори и интересни проекти, в това число
оперативни групи на сайта на EIP-AGRI
Място за среща: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да
прочетете първи всички новини
Следвайте ни в Twitter @EIPAGRI_SP
Свържете се с нас чрез LinkedIn: www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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