Снимки: Thomas Alföeldi - FIBL

Отчет за проведените кръстосани
посещения по NEFERTITI през 2019

ДОКЛАД ЗА
ПРОВЕДЕНИТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
NEFERTITI ПРЕЗ 2019 Г.

Кръстосано посещение по NEFERTITI е
“трансгранична демонстрация”, която събира
заедно координаторите на демонстрационни
хъбове от дадена тематична мрежа и
фермери провеждащи демонстрации от
същата мрежа. В рамките на 2 дни
участниците присъстват на 2 / 3
демонстрационни събития и обменят
технически знания, както и знания свързани с
практики от различни страни за провеждане
на демонстрации и тяхното съдържание, както
и за Системите за знания и иновации в селското
стопанство (СЗИСС - AKIS).

Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното
обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации

Снимки: Thomas Alföeldi - FIBL

Мрежа 10 в Galloway/Dumfries
(Шотландия), 25 - 27.07.2019 г.

NEFERTITI: работа в мрежа, обмен на знания и подпомагане на демонстрационни събития по
10 ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Мрежа 8 в Evora (Португалия),
28 - 29.10.2019 г.
Мрежа 9 в Бордо (Франция),
25 - 26.07.2019 г.

Мрежа 3 в Германия,
17 - 18.07.2019 г.

Мрежа 5 в Нидерландия,
21 - 22.08.2019 г.
Мрежи 6 и 7 в Kassel
(Германия), 02 - 04.07.2019 г.

Мрежа 4 в Zamosc
(Полша), 25 - 27.06.2019 г.

Мрежи 1 и 2 в Долна Саксония
(Германия), 12.06.2019 г.

Мнения на участниците
Данни за кръстосаните посещения през 2019
• 8 кръстосани посещения организирани в 5 държави през лятото и
есента;
• 4 мрежи (1+2 и 6+7) се координираха за организиране на общи
кръстосани посещения;
• 18 дни използвани за провеждане на кръстосаните посещения и
"трансграничните" демонстрации;
• 28 демонстрационни събития организирани в рамките на
кръстосаните посещения;
• 169 участници в кръстосани посещения (20 участници средно на
посещение);
• 48 земеделски стопани пътуваха из цяла Европа за участие в
кръстосани посещения

Интересувате ли се от взаимното обучение и от
демонстрационни дейности във ферми?
Включете се в демонстрационните събития по
проект NEFERTITI за 2020 г. и 2021 г.!

www.nefertiti-h2020.eu

NEFERTITI.EU

@NEFERTITI_EU

NEFERTITI

europe@acta.asso.fr

Sylvia Marx-Marty, биологичен млекопроизводител,
Guéhenno (район Britany – Франция)
Аз участвах с мой партньор в кръстосано посещение в
Уберлинген, Германия. Най-много ми харесаха дискусиите с
останалите фермери от мрежа "Системи за опазване на
здравето и биологично отглеждане на животни". Винаги е много
полезно да споделите един с друг опита си и да откриете нови иновативни техники. След
като се завърнахме в нашето стопанство, ние приложихме в него някои от земеделските
техники, с които се запознахме в Германия.
Божидар Петков, малинопроизводител, с. Дълбок дол
(област Ловеч - България)
Участието ми в кръстосано посещение в Бордо, Франция
беше изключително полезно за мен. Видях на практика как
може да се комбинират традиционен и иновативен метод в
отглеждането на лозя - използването едновременно на коне
като основна работна сила и мини роботи за отстраняване на
плевели. Освен това ни беше показана „интелигентна“ пръскачка за опазване на
околната среда, както и как може да се прилагат иновативни методи за предпазване на
лозята чрез използване на интелигентни устройства и съоръжения без употребата на
химикали. Планирам да използвам повечето от демонстрираните иновации в бъдеще,
въпреки че моето стопанство е за производство на малини.

Проект NEFERTITI е член на FARMDEMO: www.farmdemo.eu
Проект NEFERTITI е европейска мрежа финансирана по Програма "Хоризонт 2020",
подкрепена от Европейското партньорство за иновации за селскостопанска
производителност и устойчивост /ЕПИ-Агри/ и координирана от Институтa по
земеделски технологии (ACTA) - Франция

ПРОЕКТ NEFERTITI Е

7млн€
мрежа

32

партньори

ЦЕЛ

17

държави

Уникален проект за създаване на мрежа (одобрен за 4 години по Програма
“Хоризонт 2020”, подпрограма “Социални предизвикателства” 2 по тръжна процедура
(кол) RUR-12-2017 ) включващ 32 партньори от 17 държави и координиран от ACTA ,
ръководител на Мрежата на Френските земеделски технологични институти.

Една от целите на проекта е
подкрепа на широка гама от
демонстрационни събития
Демонстрационните събития се фокусират върху
показване и разбиране на иновациите в рамките на
работеща ферма или в местна обстановка.
Съществуват различни видове демонстрационни
събития, но всички те се основават на определен вид
обмен на знания: от фермер на фермер и от фермер
на участник в процеса на създаване и внедряване на
иновации. Този обмен може да има множество
форми, например разпространение на знания,
предоставяне на съвети и решения, съвместно
проектиране на иновационни инструменти и
провеждане на изследвания. Това показва, че
демонстрационните събития могат да се състоят от
множество дейности в зависимост от техните цели,
както и да бъдат разделени по две основни
характеристики:
• брой участници: от по-малко от 20 до повече от
200 в зависимост от основните цели на
събитията, местоположението им, вида
партньорство при организирането им и
атрактивност на темите.
• степен на взаимно обучение: събитията могат да
имат за цел да повишат максимално обмена на
знания между фермерите (т.е. висока степен на
взаимно обучение) или максимално да
спомогнат за възприемане и разбиране на
представената информация и иновации.

Основната цел на проект NEFERTITI е да
изгради в ЕС добре свързана мрежа от
демонстрационни и пилотни ферми, която
чрез взаимно обучение и технологични
демонстрации по 10 важни предизвикателства
за селскостопанското производство в Европа,
да подобри обмена и взаимното обогатяване
на знанията между участниците в мрежата и
да доведе до по-ефективно внедряване и
използване на иновациите в земеделието.

Голям брой
участници

Демонстрация на
селскостопанска
техника

Ден на отворените врати
в опитно поле за
земеделски стопани и
други участници
Конференции
организирани от научни
институти

Ден на отворените врати в
пазарно-ориентирана
ферма за земеделски
стопани и други участници

Обиколки на място в
научно-изследователс
ки станции

Ниска степен на
взаимно обучение

Висока степен на
взаимно обучение
Обиколки на място в
пазарно-ориентирани
ферми
Семинари за дискусия
по проведени
експерименти

Консултант от търговска
фирма демонстриращ
технологични инструменти
във ферма

Срещи на фермерски групи
по специализирани или по
общи теми

Малък брой
участници
Примери за демонстрационни събития, разположени на графиката съгласно техните две основни характеристики
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тематични мрежи

Създадени са 10 интерактивни тематични мрежи, обединяващи 45 регионални
клъстери (хъбове) включващи фермери провеждащи демонстрации и участници в
процеса на създаване и внедряване на иновации: съветници, научни работници, лица
определящи политиката в тази област и представители на образователни институции,
неправителствени организации и индустрията. Темите са избрани въз основа на
приложимостта на демонстрациите, очакваното въздействие, ефективността на

регионални хъба

267

демонстрационни събития годишно

демонстрационните дейностите и потенциал за внедряване на иновациите. Всички
заедно те обхващат балансиран набор от теми в трите основни селскостопански
сектора: животновъдство, полски култури и градинарство.
До момента участниците в регионалните и националните хъбове са над 450. През 2019
г. те са организирали и/или са свързали с проект NEFERTIITI 267 демонстрационни
събития фокусирани върху 10-те теми на мрежите.

Брой демонстрационни събития в рамките на една мрежа и един хъб
01

Категория:

Ръководител:

Съветнически услуги

Франция = 5

02

Повишаване на
производителността и
качеството при биологично
отглеждане на полски
(сеитбооборотни) култури

Организация на фермери

Белгия = 12

03

Научно-приложни изследвания

04

Франция = 5
Германия = 7
Испания = 5
Великобритания = 4
Croatia = 6

Ръководител:

Белгия = 12

Качеството на почвите при
полските (сеитбооборотни)
култури

05

Полша = 8

Ръководител:

Категория:

Научно-приложни изследвания

Финландия = 3

Сензорни системи за
наблюдение и управление
при полски култури

Животновъдство

09

Унгария = 8

10

Полша = 6

Полски култури

Студенти 13%
Доставчици 6%

Испания = 6

Научни работници 5%
Наети в стопанството 4%
Категория:

България = 6
Франция = 5
Германия = 4
Португалия = 5
Испания = 6

26

Лица определящи политиката 3%

Потребители 3%

Брой участници и дял на видовете участници (%).

71 % от събитията са проведени в пазарно-ориентирани
ферми
Проектът подкрепя различни видове събития с добър баланс в техния размер: от малки
групи фермери с висока степен на взаимно обучение до по-големи събития с много
представени иновации.

<20

21%

17

20-50

41%

34

50-100

18%

77

100-200

7%

140

13%

241

>200
Среден брой на
участниците

Дял в общия
брой събития

Среден брой
посетители

Разпределение на събитията по среден брой участници.

Иновациите са представени и демонстрирани по време на демонстрационните събития от изследователи (38%), фермери (36%) и фирми
доставчици в земеделието (26%)
Участниците в хъбовете, фермерите и организаторите на събитията имат различни цели и използват различни методи, за да популяризират техните събития и за да представят
иновациите.

Ръководител:

Category:
Научно-приложни изследвания

Градинарство

Земеделски стопани
50%

21

Научно-приложни изследвания

Повишаване на
привлекателността на
земеделието за
новонавлизащи фермери

Нидерландия = 5

Категория:

Португалия = 6

Ръководител:

25

Франция = 3

Съветници 16%

Полша = 5

Намаляване използването на
пестицидите при
производството на грозде,
плодове и зеленчуци

Испания = 6

Земеделските стопани (6 000) са основна целева група и представляват 50% от общия
брой участници. 3 400 са участвалите съветници и студенти, което е 28% от общия
брой на участниците.

Испания = 5

Нидерландия = 4

33

Нидерландия = 7

21

12 000 участници в събитията по проект NEFERTITI

Академия

Ефективно
използване на водата
в градинарството

Научно-приложни изследвания

Категория:

Съветнически услуги

Нидерландия = 5

Ръководител:

08

27

Категория:

Испания = 5

Германия = 4

Великобритания = 6
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Полша = 8

Ръководител:

Повишаване ефективността
при използването на
хранителни вещества в
градинарството

Категория:

25

България = 7

Германия = 6

Ръководител:

Системи за опазване на
здравето и биологично
отглеждане на животни

07

31

Франция = 7

Съветнически услуги

Германия = 4

Великобритания = 7

Категория:

Категория:

Финландия = 8

Ирландия = 6

Ръководител:

Решения за млечното
говедовъдство, на основата на
наличната база от данни

Ръководител:

24

Германия = 6
Управление на пасища и
практики за улавяне
(поглъщане) на въглерода

06

Франция = 2
Германия = 8
Унгария = 7
Ирландия = 5
Великобритания = 7
Хърватска = 5

34

Методи за демонстриране на
иновациите

Цели на демонстрационните
събития
1 Възприемане на иновации
Конкурентоспособност
2 / Производителност
3
RAN
KING

Изграждане на мрежи в
земеделието и селските
райони
Подобрени
4 екологични
условия

1

Устно представяне
2

Обиколка на терен
3

RAN
KING

Популяризиране на събитие
1

Интернет сайтове
2

4

Интерактивна
дискусия

RAN
KING

1

Съветници
2

Имейли
3

Показване

Лектори

3

Социални медии

4

Специализирана
земеделска преса

Фермери

RAN
KING

Научни работници

4

Доставчици в
земеделието
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Лица определящи политиката 3%

Потребители 3%

Брой участници и дял на видовете участници (%).

71 % от събитията са проведени в пазарно-ориентирани
ферми
Проектът подкрепя различни видове събития с добър баланс в техния размер: от малки
групи фермери с висока степен на взаимно обучение до по-големи събития с много
представени иновации.
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Среден брой
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Разпределение на събитията по среден брой участници.

Иновациите са представени и демонстрирани по време на демонстрационните събития от изследователи (38%), фермери (36%) и фирми
доставчици в земеделието (26%)
Участниците в хъбовете, фермерите и организаторите на събитията имат различни цели и използват различни методи, за да популяризират техните събития и за да представят
иновациите.

Ръководител:

Category:
Научно-приложни изследвания

Градинарство

Земеделски стопани
50%

21

Научно-приложни изследвания

Повишаване на
привлекателността на
земеделието за
новонавлизащи фермери

Нидерландия = 5

Категория:

Португалия = 6

Ръководител:

25

Франция = 3

Съветници 16%

Полша = 5

Намаляване използването на
пестицидите при
производството на грозде,
плодове и зеленчуци

Испания = 6

Земеделските стопани (6 000) са основна целева група и представляват 50% от общия
брой участници. 3 400 са участвалите съветници и студенти, което е 28% от общия
брой на участниците.

Испания = 5

Нидерландия = 4
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Нидерландия = 7

21

12 000 участници в събитията по проект NEFERTITI

Академия

Ефективно
използване на водата
в градинарството

Научно-приложни изследвания

Категория:

Съветнически услуги

Нидерландия = 5

Ръководител:

08

27

Категория:

Испания = 5

Германия = 4

Великобритания = 6

Снимки: Thomas Alföeldi - FIBL

Полша = 8

Ръководител:

Повишаване ефективността
при използването на
хранителни вещества в
градинарството

Категория:

25

България = 7

Германия = 6

Ръководител:

Системи за опазване на
здравето и биологично
отглеждане на животни

07

31

Франция = 7

Съветнически услуги

Германия = 4

Великобритания = 7

Категория:

Категория:

Финландия = 8

Ирландия = 6

Ръководител:

Решения за млечното
говедовъдство, на основата на
наличната база от данни

Ръководител:

24

Германия = 6
Управление на пасища и
практики за улавяне
(поглъщане) на въглерода

06

Франция = 2
Германия = 8
Унгария = 7
Ирландия = 5
Великобритания = 7
Хърватска = 5
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Методи за демонстриране на
иновациите

Цели на демонстрационните
събития
1 Възприемане на иновации
Конкурентоспособност
2 / Производителност
3
RAN
KING

Изграждане на мрежи в
земеделието и селските
райони
Подобрени
4 екологични
условия

1

Устно представяне
2

Обиколка на терен
3

RAN
KING

Популяризиране на събитие
1

Интернет сайтове
2

4

Интерактивна
дискусия

RAN
KING

1

Съветници
2

Имейли
3

Показване

Лектори

3

Социални медии

4

Специализирана
земеделска преса

Фермери

RAN
KING

Научни работници

4

Доставчици в
земеделието

Снимки: Thomas Alföeldi - FIBL

Отчет за проведените кръстосани
посещения по NEFERTITI през 2019

ДОКЛАД ЗА
ПРОВЕДЕНИТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
NEFERTITI ПРЕЗ 2019 Г.

Кръстосано посещение по NEFERTITI е
“трансгранична демонстрация”, която събира
заедно координаторите на демонстрационни
хъбове от дадена тематична мрежа и
фермери провеждащи демонстрации от
същата мрежа. В рамките на 2 дни
участниците присъстват на 2 / 3
демонстрационни събития и обменят
технически знания, както и знания свързани с
практики от различни страни за провеждане
на демонстрации и тяхното съдържание, както
и за Системите за знания и иновации в селското
стопанство (СЗИСС - AKIS).

Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното
обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации

Снимки: Thomas Alföeldi - FIBL

Мрежа 10 в Galloway/Dumfries
(Шотландия), 25 - 27.07.2019 г.

NEFERTITI: работа в мрежа, обмен на знания и подпомагане на демонстрационни събития по
10 ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Мрежа 8 в Evora (Португалия),
28 - 29.10.2019 г.
Мрежа 9 в Бордо (Франция),
25 - 26.07.2019 г.

Мрежа 3 в Германия,
17 - 18.07.2019 г.

Мрежа 5 в Нидерландия,
21 - 22.08.2019 г.
Мрежи 6 и 7 в Kassel
(Германия), 02 - 04.07.2019 г.

Мрежа 4 в Zamosc
(Полша), 25 - 27.06.2019 г.

Мрежи 1 и 2 в Долна Саксония
(Германия), 12.06.2019 г.

Мнения на участниците
Данни за кръстосаните посещения през 2019
• 8 кръстосани посещения организирани в 5 държави през лятото и
есента;
• 4 мрежи (1+2 и 6+7) се координираха за организиране на общи
кръстосани посещения;
• 18 дни използвани за провеждане на кръстосаните посещения и
"трансграничните" демонстрации;
• 28 демонстрационни събития организирани в рамките на
кръстосаните посещения;
• 169 участници в кръстосани посещения (20 участници средно на
посещение);
• 48 земеделски стопани пътуваха из цяла Европа за участие в
кръстосани посещения

Интересувате ли се от взаимното обучение и от
демонстрационни дейности във ферми?
Включете се в демонстрационните събития по
проект NEFERTITI за 2020 г. и 2021 г.!

www.nefertiti-h2020.eu

NEFERTITI.EU

@NEFERTITI_EU

NEFERTITI

europe@acta.asso.fr

Sylvia Marx-Marty, биологичен млекопроизводител,
Guéhenno (район Britany – Франция)
Аз участвах с мой партньор в кръстосано посещение в
Уберлинген, Германия. Най-много ми харесаха дискусиите с
останалите фермери от мрежа "Системи за опазване на
здравето и биологично отглеждане на животни". Винаги е много
полезно да споделите един с друг опита си и да откриете нови иновативни техники. След
като се завърнахме в нашето стопанство, ние приложихме в него някои от земеделските
техники, с които се запознахме в Германия.
Божидар Петков, малинопроизводител, с. Дълбок дол
(област Ловеч - България)
Участието ми в кръстосано посещение в Бордо, Франция
беше изключително полезно за мен. Видях на практика как
може да се комбинират традиционен и иновативен метод в
отглеждането на лозя - използването едновременно на коне
като основна работна сила и мини роботи за отстраняване на
плевели. Освен това ни беше показана „интелигентна“ пръскачка за опазване на
околната среда, както и как може да се прилагат иновативни методи за предпазване на
лозята чрез използване на интелигентни устройства и съоръжения без употребата на
химикали. Планирам да използвам повечето от демонстрираните иновации в бъдеще,
въпреки че моето стопанство е за производство на малини.

Проект NEFERTITI е член на FARMDEMO: www.farmdemo.eu
Проект NEFERTITI е европейска мрежа финансирана по Програма "Хоризонт 2020",
подкрепена от Европейското партньорство за иновации за селскостопанска
производителност и устойчивост /ЕПИ-Агри/ и координирана от Институтa по
земеделски технологии (ACTA) - Франция

ПРОЕКТ NEFERTITI Е

7млн€
мрежа

32

партньори

ЦЕЛ

17

държави

Уникален проект за създаване на мрежа (одобрен за 4 години по Програма
“Хоризонт 2020”, подпрограма “Социални предизвикателства” 2 по тръжна процедура
(кол) RUR-12-2017 ) включващ 32 партньори от 17 държави и координиран от ACTA ,
ръководител на Мрежата на Френските земеделски технологични институти.

Една от целите на проекта е
подкрепа на широка гама от
демонстрационни събития
Демонстрационните събития се фокусират върху
показване и разбиране на иновациите в рамките на
работеща ферма или в местна обстановка.
Съществуват различни видове демонстрационни
събития, но всички те се основават на определен вид
обмен на знания: от фермер на фермер и от фермер
на участник в процеса на създаване и внедряване на
иновации. Този обмен може да има множество
форми, например разпространение на знания,
предоставяне на съвети и решения, съвместно
проектиране на иновационни инструменти и
провеждане на изследвания. Това показва, че
демонстрационните събития могат да се състоят от
множество дейности в зависимост от техните цели,
както и да бъдат разделени по две основни
характеристики:
• брой участници: от по-малко от 20 до повече от
200 в зависимост от основните цели на
събитията, местоположението им, вида
партньорство при организирането им и
атрактивност на темите.
• степен на взаимно обучение: събитията могат да
имат за цел да повишат максимално обмена на
знания между фермерите (т.е. висока степен на
взаимно обучение) или максимално да
спомогнат за възприемане и разбиране на
представената информация и иновации.

Основната цел на проект NEFERTITI е да
изгради в ЕС добре свързана мрежа от
демонстрационни и пилотни ферми, която
чрез взаимно обучение и технологични
демонстрации по 10 важни предизвикателства
за селскостопанското производство в Европа,
да подобри обмена и взаимното обогатяване
на знанията между участниците в мрежата и
да доведе до по-ефективно внедряване и
използване на иновациите в земеделието.

Голям брой
участници

Демонстрация на
селскостопанска
техника

Ден на отворените врати
в опитно поле за
земеделски стопани и
други участници
Конференции
организирани от научни
институти

Ден на отворените врати в
пазарно-ориентирана
ферма за земеделски
стопани и други участници

Обиколки на място в
научно-изследователс
ки станции

Ниска степен на
взаимно обучение

Висока степен на
взаимно обучение
Обиколки на място в
пазарно-ориентирани
ферми
Семинари за дискусия
по проведени
експерименти

Консултант от търговска
фирма демонстриращ
технологични инструменти
във ферма

Срещи на фермерски групи
по специализирани или по
общи теми

Малък брой
участници
Примери за демонстрационни събития, разположени на графиката съгласно техните две основни характеристики

