Новите зелени приоритети в ОСП, научни подходи и
иновативни решения, свързани с адаптиране към
климатичните промени и намаляване на вредните
въздействия върху околната среда
проф. д-р Мартин Банов
Селскостопанска Академия
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Новата зелена архитектура на ОСП 2021-2027 г.

Разработване на набор от политики, които
водят до дълбока трансформация

Източник: https://eur-lex.europa.eu;
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Зелената сделка ще финансира фермерите отделно от ОСП. !!!!!

2.1.6.„От фермата до трапезата“: създаване на справедлива,
здравословна и екологосъобразна продоволствена система
в борбата срещу изменението на климата,
защита на околната среда и опазване
на биологичното разнообразие

Стратегията „От фермата до
трапезата“ ще бъде
представена през пролетта
на 2020 г.

Ключови
инструменти
Общата политика
в областта на
рибарството
Общата
Селскостопанска
Политика

30 % от общия бюджет за действия
в областта на климата

40 % от общия бюджет за действия
в областта на климата

Стратегията „От фермата до трапезата“
ще допринесе за постигането на кръгова икономика.

Биоикономика - производство
на възобновяеми биологични ресурси и
превръщането им в храни, фуражи,
биологични продукти и биоенергия.

БИО
ИКОНОМИКА

Кръговата икономика е модел на
производство и потребление,
ограничаващ до минимум отпадъците

КРЪГОВА
ИКОНОМИКА

ССА разработи ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ РОЛЯТА НА АГРАРНИЯ
СЕКТОР В БИОИКОНОМИКАТА
Стратегията е разработена по Заповед РД 09-679/ 27.07.2018 г. на МЗХГ

2.2.3.Мобилизиране на научните изследвания
и насърчаване на иновациите
Новите технологии, устойчивите решения и иновациите
са от решаващо значение за постигането на целите на
Европейския зелен пакт.

Програмата „Хоризонт Европа“ще има основна роля
за привличането на национални публични и частни
инвестиции.

Най-малко 35 % от бюджета на „Хоризонт Европа“
ще бъдат заделени за финансиране на нови
решения за климата и за постигане целите на
Зеления пакт.

2.2.3.Мобилизиране на научните изследвания и
насърчаване на иновациите

ССА се присъедини към инициативата на INRA
„Към селско стопанство без химични
пестициди“
Да насърчи международния диалог и да изгради
консенсус около този научен приоритет

Да се идентифицират конкретни изследователски
теми с цел постигане на селскостопанско
производство без пестициди.
Очаква се около инициативата да се формират много
изследователски проекти и консорциуми по РП за
изследвания на Horizon Europe.

Инициативата е
предложена от страните
от Вишеградската група

През 2019 г. България се присъедини към отворената инициатива БИОЕСТ
(BIOEAST) за земеделие, аквакултура и гори, базирани на знания.

Целта е изграждане на обща стратегическа рамка
за научни изследвания и иновации във връзка със
създаване на устойчива биоикономика в страните
от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Създадени са 5 тематични работни групи с
участници от всяка една страна.

Учени от ССА и някои
университети.

Проект „Насърчаване на устойчива кръгова биоикономика
в страните от Централна и Източна Европа“
финансиран по Програма Хоризонт 2020.

Да подкрепи BIOEAST инициативата и плана за
действие за преминаване на страните от централна
и източна Европа към биоикономика.

Да се улесни създаването на политики,
основани на реални данни.

Предизвикателства за земеделието,
свързани с климатичните промени
Отрицателни

Положителни
Повишаване на
продуктивността
Възможност за
отглеждане на
нови култури
По-дълъг
вегетационен
период
По-висока
продуктивност
> CO2.

ПРОГНОЗИРАНИ ПРОМЕНИ
По-високи температури
Сухи и влажни условия
Повишена честота на
екстремни климатични явления
Повишен атмосферен CO2.
Промяна в пазарните условия

Повишаване на
нападенията от болести,
неприятели и плевели
Повреди по културите,
поради екстремни T
Повишена
почвена ерозия
Намалена ефективност на пестицидите
Повишен стрес от
суша и влага

Предизвикателства за земеделието,
свързани с промените в околната среда


Загуба на биоразнообразие в т.ч. и на пчели
опрашители на почвени микроорганизми
FAO – 75 % от генетичното разнообразие в
земеделието е изгубено. Силна зависимост от все помалък брой сортове и бързо намаляващ генофонд



Деградация на почвите - ерозия, засоляване и
вкисляване, отделяне на парникови газове



Замърсяване на почвите и водите с нитрати, пестициди
и тежки метали.



Негативни влияния върху здравето на хората.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА
ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Генетични и селекционни изследвания насочени към:
Създаване на сортове устойчиви на болести и неприятели
Създаване

на сортове устойчиви на студ и суша

Създаване

на сортове, подходящи за по-малко вложения и почвени обработки в т.ч.
и подходящи за биологично земеделие
Адаптиране

на нови земеделски култури

Компонент 1
Климатични промени,
Екосистемни услуги и
Хранителни системи

Селектиране чрез генетични, фенотипни, физиологични и метаболомни анализи на
сортове от икономически важни култури с потенциал да устояват на промените на
климата и притежаващи конкурентни добиви и качество, осигуряващи изхранването
и здравословен начин на живот на населението.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изследвания и решения във връзка с поддържане
и възстановяване на почвеното плодородие
Оценка на почвеното плодородие в условията на устойчиво
земеделие (поддържане на „здрави почви“ /включително с
ремедиационни практики

Агротехнически решения за поддържане плодородието на почвата в
т.ч. и минимални обработки

Разработване на добри практики за секвестиране(натрупване)на
въглерод в почвите
Използване на биовъглен за устойчиво земеделие

Изследвания и решения във връзка с поддържане и
възстановяване на почвеното плодородие
Възможности за осигуряване на целогодишно покритие
на обработваемата площ с посеви на зърнени и
фуражни култури

Оценка на ерозионния риск и пригодността на
земите за ефективно ползване в земеделски и
планински територии

Усъвършенстване и разработване на нови елементи от
технологии за отглеждане на земеделски култури в
условията на биологично земеделие.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изследвания и решения във връзка с растителното здраве и безопасност за
околната среда

Разработване на биостимуланти на основата на екстракти от
вермикомпост, полиглюкозамини и други природоидентични активни
субстанции и методики за прилагането им.

Изпитване на биоцидната активност на екстракти от етерични и
медицински растения
Използване на био агенти за интегрирано управление на
вредителите
Изпитване на широкоспектърни инсектициди, на базата на
естествени пиретрини от растителен произход и биологичен
инсектицид на база Bacillus thuringiensis.
Растително здраве
и безопасност
в хранителните системи

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ КЪМ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Прецизно земеделие
Създадена е „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието
на посеви на земеделски култури”, включваща: система за събиране и
предварителна обработка на данни; система за генериране на картографски
продукти; сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения.
Създават се алгоритми за разграничаване на конвенционално и биологично
отглеждани земеделски култури при използване на данни от полеви замервания,
аеро снимки от дрон и сателитни изображения от Sentinel 2.

Адаптиране към климатичните промени и намаляване на вредните
въздействия върху околната среда

Животновъдство
Съхранение и поддържане на местни добре адаптирани
породи животни
Интеграция на нови технологии свързани с намаляване на
екологичния отпечатък при производството на храни от
животински произход

Алтернативни фуражи и добавки с високо съдържание
на биологично активни вещества
Изпитване на биогенни препарати за
профилактика, контрол и лечение
Технологии за подобряване
благосъстоянието на животните

Намаляване въздействието върху околната среда на
секторите за преработка на храни и търговия с тях
Създават се нови опаковъчни
материали от природни
биополимери: протеини и
полизахариди, съхраняващи
качеството и безопасността на
хранителните продукти.

Решения
Предизвикателства

Провеждат се експерименти за
включването в биополимерните
опаковки на антибактериални и
антиоксидантни вещества от
растителен произход .
Филмите с включени
растителни екстракти имат
значителен инхибиращ ефект
срещу някои патогени.

Син растеж/икономика
Целта на всеобхватната стратегия за синия растеж/икономика
е на базата на актуални данни да се оценят начините и
средствата за смекчаване на кумулативното въздействие на
тези
икономически
сектори
върху
екологичното
състояние/потенциал на водните тела, състоянието на водните
екосистеми, живите водни ресурси, биоразнообразието и
екосистемните услуги и да
се развият синергии между
секторите.

Промени в температурата и морското ниво на Черно море

Предизвикателства

Промени в морското ниво, сателитни данни, 1992-2014: Global and European sea level, 2016

•Морското равнище на Черно море се покачва с ~ 3 mm/година от 1993 г. (Kubryakov et al., 2017)
От 1990 те години – тренд на затопляне на повърхностните води в Черно море - 0.05 °C/година
(Miladinova et al, 2016).
Прогнозните данни за затоплянето на Черно море през 2000-2100 г.
(при максимално количество емисии RCP8.5), показват покачване на температурата
на повърхностните води от порядъка на - 2.6 °C/столетие.
Поради високите нива на преулов и антропогенна преса (химическо замърсяване, еутрофикация и др.),
запасите от промишлено значими морски нерибни и рибни ресурси са по-чувствителни
и уязвими при климатични промени.
Необходими са редовни изследвания върху динамиката на запасите,
с цел формиране на адекватни мерки за управление.

Във връзка с осъществяване на
Синия растеж


Национален хидробиологичен мониторинг (фитопланктон, риби) на
повърхностни водни тела (язовири и реки) във връзка с оценката на
екологичния им статус/потенциал (проект към ИАОС, МОСВ).



Оптимизиране управлението на язовирите за постигане на добър екологичен
потенциал и осигуряване на екологичен отток в реките след тях.



Определяне на екологичния капацитет на комплексните и значими язовири



Оценка на запаса на калкан (Psetta maxima L.) пред българския бряг на Черно
море



Оценка и анализ на условията за марикултура от руска есетра (Acipenser
gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833) с цел възстановяване на дивите
популации и компенсиране на антропогенния натиск от рибарството върху
морската среда



Дългосрочна оценка на качество на вътрешните води (различни типове
язовири) с помощта на сателитни изображения (проекто-предложение към
European space agency, ESA).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

