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Технічні культури на маргінальних землях

ПЕРЕДУМОВИ
Відомо, що в Європі нараховується
приблизно 1,35 млн гектарів землі,
яку можна вважати малопридатною
для ведення традиційного сільського
господарства.
Це землі, виведені з сівозміни через
низьку продуктивність і угіддя, які
в даний час використовуються як
пасовища. Крім того, забруднені
ґрунти не можуть бути використані для
вирощування продовольчих культур
і кормів з санітарних причин і тому
мають потенціал для виробництва
біомаси. Проектом пропонується

вирощування технічних культур на
маргінальних землях, непридатних
для вирощування продовольчих
культур, для мінімізації конкуренції
з продовольчими культурами і
мінімізаціїї несприятливого впливу
на продовольчу безпеку, викиди
парникових газів та біорізноманіття.
Технічні культури поділяються на:
•
•
•
•

олійні
лігніно-целюлозні
цукроносні
спеціальні

Мета MAGIC - сприяння сталому вирощуванню ресурсощадних і економічно
вигідних технічних культур на маргінальних землях. З цією метою буде
розроблено актуальну базу даних ресурсоощадних технічних культур, яка
включатиме інформацією про їх агрономічні характеристики, затрати на
вирощування, урожайність і якісні характеристики (MAGIC-CROPS). Крім
цього, маргінальні землі Європи будуть проаналізовані і відображені на картах
MAGIC-MAPS для отримання чіткої просторової класифікації земель, яка стане
основою для розробки оптимальних агротехнік для технічних культур. Система
підтримки прийняття рішень (Decision Support System DSS) розроблятиметься
на основі MAGIC-CROPS і MAGIC-MAPS і буде затверджуватися за активного
залучення фермерів та кінцевих споживачів. За допомогою DSS можна буде
швидко отримати інформацію про найпродуктивніші технічні культури для
різних геолокацій Європи.

УНІКАЛЬНІСТЬ MAGIC:
• вирощування технічних культур
на землях, що мають природні
обмеження;

• зростання прибутків фермерів за
рахунок доступу до нових ринків та
використання маргінальних земель;

• ресурсоощадне виробництво
сировини для забезпечення
зростаючих потреб біологічної
промисловості;

• вирощування технічних культур
на забруднених та деградованих
ґрунтах.

У довгостроковій перспективі, ця стратегія сприятиме сталому розвитку
біоекономіки ЄС та сприятиме досягненню цілей у сфері клімату і
енергетики ЄС.
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Проект об’єднує 26 організацій-партнерів, серед яких університети,
дослідні інститути й організації, дрібні та середні підприємства.
Координує роботу консорціуму Центр відновлюваних джерел енергії
і енергоощадних технологій (CRES).
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