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Партньори:Партньори:

1.1. АграренАграрен УниверситетУниверситет;;

2.2. БАНБАН –– ИнститутИнститут попо биоразнообразиебиоразнообразие ии екосистемниекосистемни

проучванияпроучвания;;

3.3. ССАССА –– ИнститутИнститут попо земеделие,земеделие, ИнститутИнститут попо полскиполски3.3. ССАССА –– ИнститутИнститут попо земеделие,земеделие, ИнститутИнститут попо полскиполски

културикултури,, ИнститутИнститут попо почвознаниепочвознание ии агроекологияагроекология ""НН..

ППушкаровушкаров"",, ИнститутИнститут попо растителнирастителни генетичнигенетични

ресурсиресурси;;

4.4. УниверситетУниверситет попо хранителнихранителни технологиитехнологии;;

5.5. ТракийскиТракийски университетуниверситет..



Компонент 1: Климатични промени, Компонент 1: Климатични промени, 

екосистемниекосистемни услуги и хранителни системиуслуги и хранителни системи

РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие 

върху биоразнообразието върху биоразнообразието и и екосистемнитеекосистемните услугиуслуги

ЦелЦел:: АнализиранеАнализиране ии оценкаоценка нана практиките,практиките, прилаганиприлагани вв
различниразлични земеделскиземеделски системи,системи, върхувърху биоразнообразието,биоразнообразието,
екосистемитеекосистемите ии екосистемнитеекосистемните услугиуслуги....



СъбиранетоСъбирането нана данниданни ии проучванетопроучването нана въздействиетовъздействието нана

селскостопанскитеселскостопанските практикипрактики върхувърху биоразнообразиетобиоразнообразието ии

екосистемнитеекосистемните услугиуслуги сесе провеждапровежда нана::

- опитните полета към ИПК – гр. Чирпан, ИРГР – гр. Садово и ИЗ – гр.

Карнобат, засяти със зимен фуражен грах, отглеждан в условията на

конвенционално и биологично производство. Биологичните полета са

сертифицирани;сертифицирани;

- опитните полета на Аграрен Университет – Пловдив, в овощни

насаждения от ябълка, отглеждани в условията на конвенционално и

биологично производство. Биологичното поле е сертифицирано;

- земеделски площи в Южна България, засадени с лавандула и

маслодайна роза, отглеждани в условията на конвенционално и

биологично производство. Биологичните полета са сертифицирани.

Част от земеделските земи, обект на изследването, са включени в

НАТУРА 2000.



ПърваПърва работнаработна срещасреща вв АграренАграрен университет,университет, 2222..0202..20192019 гг..



Втора работна среща в гр. Павел баня, 14Втора работна среща в гр. Павел баня, 14--16.03.2019 г.16.03.2019 г.



Съвместни теренни проучвания за избор на площи с лавандула и роза, 15.03.2019 г.Съвместни теренни проучвания за избор на площи с лавандула и роза, 15.03.2019 г.



НАУЧННАУЧНАА ЗАДАЧА 1.2.1.ЗАДАЧА 1.2.1.
ПроучванеПроучване върхувърху комбиниранотокомбинираното въздействиевъздействие (природни(природни

факторифактори ии високивисоки технологии)технологии) нана управлениетоуправлението нана ключовиключови
местообитанияместообитания ии директнитедиректните интервенцииинтервенции вв биологичнитебиологичните
агроекосистемиагроекосистеми,, включващивключващи inin--situsitu проучванепроучване ии анализанализ нана
агроекологичнитеагроекологичните факторифактори заза разпространениеторазпространението ии растежарастежа нана
приоритетниприоритетни заза странатастраната растениярастения (лечебни,(лечебни, бобови,бобови, овощни)овощни) вв
близкиблизки додо природнитеприродните местообитанияместообитания..

● СъбранаСъбрана ее информацияинформация заза прилаганиприлагани земеделскиземеделски практикипрактики заза

минал,минал, петгодишенпетгодишен периодпериод отот времевреме припри отглежданетоотглеждането нана
ябълка,ябълка, зимензимен фураженфуражен грах,грах, маслодайнамаслодайна розароза ии лавандулалавандула вв
условиятаусловията нана биологичнобиологично ии конвенционалноконвенционално производствопроизводство..

●● ОбобщенаОбобщена ии систематизиранасистематизирана ее информациятаинформацията заза
агрометеорологичнитеагрометеорологичните условияусловия -- температуратемпература ии валеживалежи попо
времевреме нана вегетациятавегетацията нана зимниязимния фураженфуражен грахграх заза последнитепоследните 55
годинигодини вв ИПКИПК –– Чирпан,Чирпан, ИРГРИРГР –– СадовоСадово ии ИЗИЗ –– КарнобатКарнобат..



НАУЧНА ЗАДАЧА НАУЧНА ЗАДАЧА 1.2.1.2.22..

ПроучванеПроучване нана ключовитеключовите агроекологичниагроекологични факторифактори заза
растежарастежа вв систематасистемата почвапочва--растениерастение--атмосфераатмосфера вв
типизиранитипизирани биологичнибиологични стопанствастопанства..

● ИзвършеноИзвършено ее почвенопочвено пробонабиранепробонабиране вв площадкитеплощадките сс

маслодайнамаслодайна роза,роза, лавандулалавандула..,, зимензимен фураженфуражен грахграх ии ябълкиябълки..



НАУЧНА ЗАДАЧА НАУЧНА ЗАДАЧА 1.2.3.1.2.3.
АнализиранеАнализиране ии оценкаоценка нана въздействиетовъздействието нана селскостопанскитеселскостопанските

практикипрактики върхувърху биоразнообразиетобиоразнообразието ии функциониранетофункционирането нана
екосистемитеекосистемите катокато компоненткомпонент нана устойчиваустойчива ии благоприятнаблагоприятна
жизненажизнена средасреда..

● УточнениУточнени саса методикитеметодиките заза анализиранеанализиране ии оценкаоценка нана

въздействиетовъздействието нана прилаганитеприлаганите селскостопанскиселскостопански практикипрактики вв
избранитеизбраните площиплощи сс ябълки,ябълки, зимензимен фураженфуражен грах,грах, маслодайнамаслодайна розароза
ии лавандулалавандула върхувърху биоразнообразиетобиоразнообразието ии функциониранетофункционирането нана
екосистемитеекосистемите..

● ПроведениПроведени саса планиранитепланираните тереннитеренни наблюдениянаблюдения заза

проследяванепроследяване развитиеторазвитието нана културитекултурите ии заза проучванепроучване нана
биоразнообразиетобиоразнообразието..



● ПосевитеПосевите сс биологиченбиологичен ии конвенционаленконвенционален зимензимен фураженфуражен грахграх вв

опитнитеопитните полетаполета вв ИПКИПК –– Чирпан,Чирпан, ИРГРИРГР –– СадовоСадово ии ИЗИЗ –– КарнобатКарнобат саса

отгледаниотгледани додо фазафаза началоначало нана 11вово разклонениеразклонение ии ее полученаполучена

информацияинформация заза растежарастежа ии развитиеторазвитието имим додо тозитози моментмомент..



● УстановеноУстановено ее заплевеляванетозаплевеляването,, нападениетонападението отот болестиболести ии

неприятелинеприятели припри биологичнобиологично ии конвенционалноконвенционално отглежданеотглеждане нана

зимниязимния фураженфуражен грахграх въввъв фенофазафенофаза 33тити листлист –– началоначало нана 11вово

разклонениеразклонение..



● НаправенНаправен ее изборизбор нана подходящиподходящи площиплощи,, заетизаети сс маслодайнамаслодайна

розароза ии лавандулалавандула,, отглежданиотглеждани попо конвенционаленконвенционален ии биологиченбиологичен
начинначин..

● ИзвършенаИзвършена ее идентификацияидентификация нана растителнорастително--паразитнипаразитни

нематодинематоди вв проблемнипроблемни насаждениянасаждения сс лавандулалавандула..



Meloidogyne sp. 
Мъжки индивид (преден край) различни 
увеличения

ларва 
(опашка)



● ИзпробванаИзпробвана ее избранатаизбраната методикаметодика заза мониторингмониторинг ии отчитанеотчитане

нана видовиявидовия съставсъстав нана птицитептиците –– НаблюдениеНаблюдение отот стационарнастационарна
точкаточка ии обходиобходи вв изследванитеизследваните площиплощи катокато припри нейнотонейното
изпробванеизпробване нана избранитеизбраните площиплощи сс лавандулалавандула ии маслодайнамаслодайна
розароза саса идентифицираниидентифицирани някоинякои типичнитипични ““FarmlandFarmland BirdsBirds””..



● ОчертаниОчертани саса площадкиплощадки заза изследванеизследване ии ее установеноустановено

заплевеляванетозаплевеляването сс пролетнипролетни плевелиплевели вв избранитеизбраните заза
изследванеизследване площиплощи сс лавандулалавандула ии маслодайнамаслодайна розароза..



● ВВ ябълковитеябълковите насаждениянасаждения саса извършениизвършени планиранитепланираните

агротехническиагротехнически мероприятия,мероприятия, определеноопределено ее заплевеляванетозаплевеляването,,
нападениетонападението отот болестиболести ии неприятелинеприятели..



НАУЧНА ЗАДАЧА 1.2.4.НАУЧНА ЗАДАЧА 1.2.4.

КомплекснаКомплексна оценкаоценка нана екосистемнотоекосистемното състояниесъстояние (ЕС)(ЕС) нана

ключовиключови типоветипове агроекосистемиагроекосистеми ии нана предлаганитепредлаганите отот тяхтях

материални,материални, регулиращирегулиращи ии поддъподдържащиржащи екосистемниекосистемни услугиуслуги

(ЕУ(ЕУ))..

ПроведенаПроведена ее дискусиядискусия междумежду екипитеекипите вв РПРП 11..22 попо времевреме нана дветедвете
работниработни срещисрещи.. относноотносно селектиранеселектиране нана подходящиподходящи индикаторииндикатори заза
създаванесъздаване нана базабаза данниданни заза оценкаоценка нана екологичнотоекологичното състояниесъстояние нана
агроекосистемитеагроекосистемите ии предлаганитепредлаганите отот тяхтях екосистемниекосистемни услугиуслуги..



УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИУЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

● ЗаЗа периодапериода отот декември,декември, 20182018 гг.. додо април,април, 20192019 гг.. вв изследваниятаизследванията

саса взеливзели участиеучастие 22 докторанти,докторанти, 22 младимлади учениучени ии 44 студентистуденти..

РЕАЛИЗИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВОРЕАЛИЗИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

●● СъздаденоСъздадено ее сътрудничествосътрудничество сс НПОНПО „Зелени„Зелени балкани“балкани“ заза работаработа

попо научнанаучна задачазадача 11..22..33..

●● ОсъществениОсъществени саса срещисрещи ии ее създаденосъздадено сътрудничествосътрудничество сс 11

земеделскиземеделски производителпроизводител ии 33 земеделскиземеделски фирмифирми,, нана чииточиито площиплощи сс

лавандулалавандула ии маслодайнамаслодайна розароза щеще сесе провеждатпровеждат планиранитепланираните

изследванияизследвания..



● ИзготвениИзготвени саса информационниинформационни брошуриброшури ии саса реализираниреализирани

участияучастия вв БиоАграБиоАгра,, 20192019 ии ВинарияВинария,, 20192019 сс целцел популяризиранепопуляризиране

дейносттадейността попо РПРП 11..22.. отот екипътекипът нана АграренАграрен университетуниверситет..



● ПредставенаПредставена ее ННП,ННП, КомпонентКомпонент 11,, РПРП 11..22 предпред преподавателипреподаватели ии

студентистуденти вв НамикНамик КемалКемал Университет,Университет, гргр.. ТекирдагТекирдаг,, РР.. Турция,Турция, отот

екипътекипът нана ТракийскиТракийски университетуниверситет..



● ЗаЗа ббъдещоъдещо разпространениеразпространение нана резултатитерезултатите ее създаденсъздаден
проектпроект вв ResearchGateResearchGate „„РаботенРаботен пакетпакет 11..22.. СелскостопанскитеСелскостопанските
практикипрактики ии въздействиевъздействие върхувърху биоразнообразиетобиоразнообразието ии
екосистемнитеекосистемните услугиуслуги попо ННПННП „„ЗдравословниЗдравословни хранихрани заза силнасилна
биоикономикабиоикономика ии качествокачество нана живот“живот“..

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

● НаправенаНаправена ее литературналитературна справкасправка вв световнитесветовните базибази данниданни
заза фитохимичнитефитохимичните компонентикомпоненти заза окачествяванеокачествяване нана ябълкиябълки отот
сортсорт „Флорина“,„Флорина“, възвъз основаоснова нана коетокоето ее заявенозаявено участиеучастие вв
международнамеждународна научнанаучна конференцияконференция InternationalInternational ConferenceConference
onon AgriculturalAgricultural ScienceScience andand BusinessBusiness 20192019 (ICASAB(ICASAB 20192019),), коятокоято
щеще сесе проведепроведе нана 3030--3131 МайМай 20192019 гг.. СтараСтара ЗагораЗагора,, БългарияБългария..



Благодаря за Благодаря за ВашетоВашето внимание!внимание!
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