Zaangażuj się

Fertygacja i nawadnianie są integralną częścią nowoczesnej, zrównoważonej
produkcji ogrodniczej.
Efekty zmian klimatu i wzrost zapotrzebowania na wodę oraz obawy dotyczące jakości wody ze
względu na zanieczyszczenie środowiska są czynnikami dla tworzenia nowego ustawodawstwa
i rozwoju innowacyjnych technologii mających na celu zrównoważone użycie wody w uprawach
z fertygacją.
Partnerzy projektu chcą zaprosić Cię do udziału w projekcie w celu zbudowania platformy
wymiany wiedzy na temat najnowszych rozwiązań dotyczących praktyk stosowanych przy
fertygacji.

Innowacyjne techniki zrównoważonego
wykorzystania wody w uprawach

Właściwy czas jest teraz!

Identyfikacja, określenie i inwestycje w najlepsze dostępne technologie do zastosowania
na poziomie gospodarstwa wymagają odpowiednich działań. Dlatego konsorcjum projektu
FERTINNOWA zrzeszające 23 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej i RPA składające się
z przedstawicieli przemysłu i nauki zostało założone by zebrać i przekazać informacje o
metodach i technologiach dotyczących zrównoważonej produkcji upraw ogrodniczych z
fertygacją.
Udział w projekcie FERTINNOWA pozwoli Ci:
•
•
•
•

być na bieżąco z najnowszymi technikami fertgacji
zaadoptować te praktyki do swojego gospodarstwa
zrobić krok w kierunku posiadania bardziej przyjaznego środowisku systemu upraw
zapoznać się z technologiami stosowanymi w innych krajach UE
Twoje doświadczenie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu projektu FERTINNOWA:
doświadczenie projektu FERTINNOWA może mieć zasadnicze znaczenie dla sukcesu
twojego przedsiębiorstwa.

Zostań partnerem projektu FERTINNOWA - nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami
finansowymi
Po więcej informacji na temat projektu FERTINNOWA zapraszamy na stronę
internetową:
http://www.fertinnowa.com/get-involved/
lub kontakt z Jadwigą Treder:
jadwiga.treder@inhort.pl
Projekt finansowany jest przez Unię Europejska z programu Horyzont 2020
porozumienie w sprawie dotacji nr 689687
Zostań partnerem

Horizon 2020

Platforma wymiany wiedzy dotycząca oceny istniejących i
nowych technologii w zakresie fertygacji mająca na celu
upowszechnienie innowacyjnych technologii i
najlepszych praktyk

Innowacyjne techniki zrównoważonego wykorzystania
wody w uprawach

Celem projektu FERTINNOWA
jest:
• Edukacja producentów rolnych o
efektywnych i zrównoważonych
sposobach wykorzystywania wody
poprzez wymianę wiedzy na temat
najlepszych technologii w zakresie
fertygacji
• Wspomaganie działań dotyczących
recyklingu i uzdatniania wody
wypływającej z gospodarstwa i
powtórnego jej użycia

Projekt FERTINNOWA
W krajach europejskich ekonomiczna produkcja wysoko wartościowych
upraw ogrodniczych zależna jest od stosowania wody i nawozów (technika
ich łączenia zwana jest fertygacją) w celu zapewnienia wysokiej jakości
produktów, która sprosta wymaganiom klienta. Jednakże niedobór wody
i obawy dotyczące wpływu intensywnego ogrodnictwa na jakość zasobów
wodnych w wielu europejskich regionach produkcyjnych oznaczają potrzebę
opracowania bardziej zrównoważonych systemów upraw.
Projekt FERTINNOWA zrzesza wiele różnych podmiotów (naukowców, producentów
rolnych, polityków/ustawodawców, przedsiębiorców, stowarzyszenia środowiskowe itp.)
na wielu poziomach w tym społeczno- ekonomicznym i regulacji prawnych (krajowych i
europejskich) z naciskiem na wdrożenie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy
Azotanowej. Głównym celem projektu FERTINNOWA jest stworzenie bazy danych
innowacyjnych technik i praktyk które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną
równowagę wysoko wartościowych warzyw, owoców i roślin ozdobnych.
W ramach projektu dokonujemy oceny istniejących, nowatorskich oraz wchodzących
na rynek technologii stosowanych w produkcji upraw z fertygacją w różnych strefach
klimatycznych w całej Europie wykorzystując do tego celu analizy porównawcze. Następnie
poinformujemy producentów rolnych o różnych technologiach i praktykach, które mogą
pomóc poprawić wydajność i opłacalność produkcji warzyw, owoców i roślin ozdobnych.
Najbardziej obiecujące technologie zostaną zaprezentowane w praktyce na terenie krajów
partnerskich w celu pokazania producentom korzyści płynących z wprowadzenia ich do
produkcji komercyjnej/na dużą skalę.
Wszystkie narzędzia, bazy danych i inne wytworzone w ramach projektu środki będą
udostępnione pozostałym zaangażowanym podmiotom oraz szerszej grupie rolników,
naukowców, decydentów, przedsiębiorców i społeczeństwu. FERTINNOWA pozwoli wdrożyć
innowacyjne technologie w celu ułatwienia zarządzania zasobami wodnymi w gospodarstwie
i poprawienia środowiskowej i ekonomicznej równowagi w intensywnym ogrodnictwie.

• Zarządzanie zasobami
naturalnymi w celu zwiększenia
produkcji ogrodniczej w sposób
zrównoważony
• Prezentacja wybranych technologii
lokalnym producentom rolnym
podczas wizyt polowych
• Zapewnienie producentom rolnym
narzędzi do zarządzania zasobami
wodnymi, aby mogli je wprowadzić
w swoich gospodarstwach

Działania w ramach projektu FERTINNOWA
Faza 1:
Gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji producentów rolnych
Ocena potrzeb i trudności
Faza 2:
Poszukiwanie rozwiązań poprzez wymianę wiedzy i technologii
Faza 3:
Pokonywanie barier i rozwój współpracy pomiędzy wiedzą a wdrażaniem
działań do praktyki

