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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Цели и основни хипотези на проекта
Устойчивото използване, управление и опазване на природните ресурси и производството на храни
са взаимосвързани аспекти, които трябва да се разглеждат по интегриран начин, за да се гарантира
благосъстоянието на селските общности, като същевременно се осигури адекватно снабдяване на
местните вериги за създаване на здравословна храна. Има ясни доказателства за ползите от
съвместното отглеждането на различни култури, за по-добро използване на посевната площ и
управление на изкуствените екосистеми. Това важи особено за биологичното земеделие, където е
още по-важно да се възползваме от функционалното растително биоразнообразие, за да се подобри
наличността на хранителни вещества и вода, както и естествената конкуренция срещу вредители,
болести и плевели. В този контекст проект SCOOP е съсредоточен върху иновативни и
диверсифицирани органични системи за отглеждане, насочени към запазване на екосистемата и
целостта на земеделските земи, биологичното разнообразие и сигурността на храните и фуражите.
Новото ще бъде основано на отглеждане на камелина (Camelina sativa L. Crantz), местна
европейска многофункционална маслодайна култура. Камелината е силно толерантна към суша и
студ и е в състояние да постигне устойчиви добиви при неполивни условия. Предишни проучвания
показват, че камелината може да се отглежда изгодно в органични системи благодарение на
бързото си покълване и способността да се конкурира с плевелите. Семената на камелината са
богати на масло и протеини. Растението представлява ценен източник на незаменими
аминокиселини, най-вече сяра-съдържащите, които обикновено липсват при бобовите култури,
като по този начин представляват алтернативен източник на протеини както за човека, така и за
селскостопанските животни. Докато камелината може потенциално да се отглежда навсякъде в
Европа, придружаващите култури на SCOOP ще бъдат идентифицирани на местно ниво в
съответствие с конкретните нужди на заинтересованите страни, очакванията на местните фермери
и традиционната храна.Системите за съвместно отглеждане на няколко култури предоставят на
съответни екосистеми ползи поради тяхната самостоятелна симбиотична способност за азотфиксиране (в случай на бобови растения) и азот-принос към следващата реколта, ремобилизиране
на фосфора от микоризни и почвени микроорганизми, което води до намаляване на внасянето азот
и фосфор с торове и по-рационално използване на енергията, подобряване на биологично
разнообразие и общо повишаване на почвеното здраве. Следователно, отглеждането на камелина
може да бъде успешно решение, което позволява: i) ранно покриване на почвата, подобряване на
ефективното използване на природните ресурси, предотвратяване на N-излужването и ерозията на
почвата; ii) намаляване на разходите за контрол на вредителите и болестите поради по-високо
конкурентно предимство пред плевелите и болестите при диверсифицирани системи за
отглеждане; iii) популяризиране на качествата на семената от произведените култури за
задоволяване на хранителни нужди на човека и селскостопанските животни; iv) нови пазарни
възможности.
Специфичните цели на проекта SCOOP са:
1. Идентифициране, чрез местни живи лаборатории на най-добрата придружаваща култура, която
да бъде засадена с камелина при различни климатични условия;
2. Адресиране на LL за дейности по изграждане на капацитет на местно ниво и бъдещо
разширяване на системите за органично отглеждане;
3. Разработване на високоефективни системи за отглеждане на култури за биологично земеделие ;
4. Демонстриране на осъществимостта на предложените системи за отглеждане на ниво ферма.
5. Количествено определяне на ползите за околната среда, свързани с приемането на смесените
посеви по отношение на подпомагането на биологичното разнообразие под земята и намаляването
на вредителите, болестите и плевелите;
6. Създаване на иновативни системи за обработка след прибиране на реколтата за ефективно
разделяне на семената за специфични приложения за храни / фуражи ;
7. Анализ на качеството на семената на различните видове, като се идентифицират тези, които са поподходящи за посрещане на потребностите и очакванията на местните потребители ;
8. Оценка на енергийните, икономическите и екологичните условия на системите за взаимно
отглеждане на смесени посеви
9. Разпространяване на възможностите и предимствата на системите за съвместно отглеждане на
няколко култури от земеделските производители, практикуващите и крайните потребители (WP5).
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